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درا�ضة تك�ضف رابطا خطريا بني نوعي �ضرطان وامل�ضادات احليوية
امل�ضادات  ا�ضتخدام  بيين  العالقة  عيين  حديثة،  طبية  درا�ييضيية  ك�ضفت 
�ضن  يف  وامل�ضتقيم،  القولون  ب�ضرطان  الإ�ضابة  واحتمالت  احليوية 
"اأبردين"  جامعة  يف  باحثون  اأجييراهييا  التي  الدرا�ضة  ووفييق  مبكرة. 
با�ضكتلندا، ون�ضرت نتائجها يف موقع "كلينيكال اأدفايزر" الطبي، فاإن 
ب�ضرطان  الإ�ضابة  زيييادة  يف  ي�ضاهم  قد  احليوية  امل�ضادات  ا�ضتخدام 

القولون وامل�ضتقيم.
الأمعاء  ميكروبيوم  تغيرّ  احليوية  امل�ضادات  فيياإن  الدرا�ضة،  وبح�ضب 
من  اأي  اأو  اإنيي�ييضييان  مييع  املتعاي�ضة  امليييييكييروبييات  )جمييمييوع  �ضلبي  ب�ضكل 
وت�ضاهم  اأمعائها،  داخل  اأو يف  وتعي�ش على ج�ضمها  الأخييرى  الأحياء 
الإ�ضابة ب�ضرطان  الغذائي(، وت�ضاعد على حتفيز  التمثيل  يف عملية 

القولون وامل�ضتقيم يف عمر مبكر، اأي دون اخلم�ضن عاما.
 30418 بيانات  بتحليل  قاموا  بعدما  لنتائجهم  العلماء  وتو�ضل 
حيث  و2011،   1999 عامي  بن  الواقعة  الفرتة  خييالل  �ضخ�ضا، 
تبن اإ�ضابة 7903 ب�ضرطان القولون اأو امل�ضتقيم، بن الأفراد الذين 

تناولوا امل�ضادات احليوية على نحو م�ضتمر.
املزيد  اإجييراء  يف  التو�ضع  �ضرورة  اإىل  الدرا�ضة  على  القائمون  واأ�ضار 
القولون  �ضرطان  مواجهة  يف  التجربة،  عينة  وتو�ضيع  الأبحاث  من 
املبكر، والذي �ضجل ارتفاعا يف تعداد الإ�ضابات به مبعدل 3 يف املئة 
الباحثون  واأ�ضاف  الزمن.  من  املا�ضين  العقدين  مييدار  على  �ضنويا 
ال�ضكرية  وامل�ضروبات  ال�ضريعة  الوجبات  تكون  اأن  املحتمل  "من  اأنييه 
وال�ضمنة والكحوليات قد لعبت دورا يف هذا الرتفاع املرتبط ب�ضرطان 
القولون، لكن بياناتنا توؤكد على اأهمية جتنب امل�ضادات احليوية غي 

ال�ضرورية، خا�ضة عند الأطفال وال�ضباب".

خوذة مغناطي�ضية تنجح يف تقلي�ص حجم ورم قاتل
اأمريكيون خوذة  اأحدث اخرتاق ع�ضبي، ا�ضتخدم باحثون  كجزء من 

تولد جماًل مغناطي�ضًيا لتقلي�ش حجم ورم قاتل مبقدار الثلث.
يف  للعالج  خ�ضع  الييذي  عيياًمييا   53 العمر  ميين  البالغ  املري�ش  وتييويف 
اأن  اأظهر  ت�ضريح دماغه  ذات �ضلة. ولكن  اإ�ضابة غي  ب�ضبب  النهاية 

الإجراء اأزال 31 باملائة من كتلة الورم يف وقت ق�ضي.
اأول عالج غي جراحي لنوع قاتل من �ضرطان  وميثل هذا الختبار 
الييورم الأرومييي الدبقي. وتتميز اخلييوذة بثالثة  الدماغ ُيعرف با�ضم 
مغناطي�ضات دوارة مت�ضلة بوحدة حتكم اإلكرتونية تعتمد على معالج 

دقيق يتم ت�ضغيلها بوا�ضطة بطارية قابلة لإعادة ال�ضحن.
اأ�ضابيع يف العيادة   5 وكجزء من العالج، ارتدى املري�ش اجلهاز ملدة 
ثم يف املنزل مب�ضاعدة زوجته. ومت اإجراء العالج باملجال املغناطي�ضي 
الناجت الذي مت اإن�ضاوؤه بوا�ضطة اخلوذة ملدة �ضاعتن يف البداية، ثم مت 
تكثيفه ملدة اأق�ضاها 6 �ضاعات يف اليوم. وخالل هذه الفرتة، تقل�ضت 
اأن  ويبدو  تقريًبا،  الثلث  مبقدار  وحجمه  املري�ش  لييدى  الييورم  كتلة 

النكما�ش مرتبط بجرعة العالج.
وقال خمرتعو اجلهاز - الذي ح�ضل على موافقة اإدارة الغذاء والدواء 
الأمريكية - اأنه ميكن اأن ي�ضاعد يوًما ما يف عالج �ضرطان الدماغ دون 

اإ�ضعاع اأو عالج كيميائي، بح�ضب موقع اإن غادجيت.

ر  اإن�ضتغرام تعزز حماية ح�ضابات الق�ضّ
"خا�ضة"  اليييييافييعيين  امل�ضتخدمن  حيي�ييضييابييات  جييعييل  اإنيي�ييضييتييغييرام  تييعييتييزم 
تطالهم،  قد  حمتملة  انتهاكات  اأي  من  حمايتهم  تعزيز  مع  تلقائياً، 
غي اأن هذه الإجراءات لن تقنع بال�ضرورة منتقدي ال�ضبكة القلقن 
لل�ضبكات  واملييراهييقيين  الأطييفييال  با�ضتخدام  املرتبطة  املخاطر  ب�ضاأن 

الجتماعية .
واعييتييبييارا ميين الأ�ييضييبييوع اجلييييياري، �ييضييتييكييون احليي�ييضييابييات الييتييي اأن�ضاأها 
البلدان(  بع�ش  يف   18 حييتييى  )اأو  عييامييا   16 �ييضيين  دون  الأ�ييضييخييا�ييش 
ح�ضابات خا�ضة ب�ضكل افرتا�ضي، مع ت�ضجيع امل�ضتخدمن احلالين 

على اتخاذ هذا اخليار، لكن من دون اإلزامهم بذلك.
الثالثاء  بيان  يف  الفيديو  ومقاطع  ال�ضور  ت�ضارك  تطبيق  واأو�ييضييح 
لكننا  لل�ضباب،  ال�ضحيح  اخليار  هي  اخلا�ضة  احل�ضابات  اأن  "نعتقد 
ندرك اأي�ضا اأن بع�ش املبدعن ال�ضباب قد يرغبون يف اإن�ضاء ح�ضابات 
عامة لبناء قاعدة جماهيية". واأ�ضاف "حيثما اأمكننا، نريد حماية 
ال�ضباب من اأي ات�ضال بهم من بالغن ل يعرفونهم )...( ونعتقد اأن 

احل�ضابات اخلا�ضة هي اأف�ضل طريقة".
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فيديو يظهر خماطر االن�ضغال 
بالهاتف اأثناء القيادة

اأظهر مقطع فيديو، املخاطر املرتتبة على الن�ضغال بالهاتف اأثناء القيادة 
على الطرقات.

ا�ضطدمت  الييتييي  يييقييود مركبته  وهييو  الفيديو  هييولنييد يف  ديييريييك  وظييهيير 
ب�ضاحنة، بينما كانت �ضرعة ال�ضيارة يف حدود 100 كيلومرت يف ال�ضاعة.

بهاتفه  ان�ضغاله  عيين  الناجم  احليييادث  هييولنييد،  كيياميييا يف مركبة  ووثييقييت 
املتحرك اأثناء قيادته.

حمققون  وثييق  فقد  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  ذكييرت  وح�ضبما 
با�ضتعماله  املتمثلة  هولند  خمالفات  مراقبة،  كيياميييات  على  بالعتماد 
الهاتف ب�ضكل متكرر خالل رحلته التي ا�ضتمرت 4 �ضاعات، هذا اإىل جانب 

عدم ارتداء حزام الأمان اأحيانا، ورفع يديه عن املقود اأثناء القيادة.
ارتكب  هييولنييد  اإن  اإجنيييليييرتا،  �ييضييرقييي  جيينييوب  �ضا�ضك�ش يف  �ييضييرطيية  وقييالييت 
اأثيينيياء م�ضاهدته  اإل  اأبييرزهييا عييدم و�ضع حييزام الأميييان،  خمالفات خييطييية، 

ل�ضيارات ال�ضرطة، اأثناء رحلته عرب جنوب اإجنلرتا.
به  ت�ضبب  الييييذي  احلييييادث  عيين  فييقييد جنييم  الييربيييطييانييييية  ال�ضحيفة  ووفييييق 
هولند، اإ�ضابة �ضائق ال�ضيارة التي مت ال�ضطدام بها وكانت تابعة لل�ضرطة 
جلروح  و�ضجن  �ضابط  تعر�ش  اإىل  بالإ�ضافة  �ضجناء،  لنقل  وخم�ض�ضة 

خطية.
ووجهت ال�ضرطة لهولند تهمة القيادة اخلطية، وثالث تهم بالت�ضبب يف 

اإ�ضابة خطية من خالل القيادة املتهورة.

يف�ضل يف ال�ضري على املاء 
ب�ضبب �ضرقة معداته

اإيييراين يدعى ر�ضا بلو�ضي   ف�ضل مغامر 
على  "ال�ضي  يف  الثنن  اأم�ش  اأول  اأول 
املاء" يف رحلة كان �ضيبداأها من فلوريدا 
فقاعة  داخيييييل  نيييييييوييييورك  �ييضييواطييئ  اإىل 
ا�ييضييطييوانييييية عييائييميية، وذلييييك بييعييد �ضرقة 

بع�ش املعدات اخلا�ضة به.
واأو�ييضييحييت و�ييضييائييل اإعييييالم اأمييريييكييييية اأن 
املا�ضية،  يوم اجلمعة  بداأ رحلته  بلو�ضي 
وكانت الأمور ت�ضي ب�ضكل جيد، لينطلق 
من اإحدى �ضواطئ فلوريدا، ويعود اإليه 
امل�ضاكل  بع�ش  ب�ضبب  الييتييايل،  اليييييوم  يف 
ا�ضتحالة  يف  وت�ضببت  لها،  تعر�ش  التي 

موا�ضلة امل�ضية.
وا�ييضييطيير املييغيياميير الإييييييراين الييبييالييغ من 
�ضواطئ  اإىل  لييلييعييودة  عيياميياً   49 الييعييميير 
معدات  �ضرقة  اكت�ضف  بعدما  فييلييوريييدا، 
املييتييواجييدة يف فقاعته  الأمييييان والإبيييحيييار 
التي كانت تعمل بقوة الدفع عن طريق 
رك�ش ال�ضخ�ش الذي ي�ضتقلها. ويف ظل 
عدم وجود اأي طريقة ملعرفة الجتاهات 
اإىل  للعودة  ا�ضطر ر�ضا  �ضيتخذها  التي 

ال�ضاطئ من جديد لتف�ضل مغامرته.

املات�ضا يقلل خماطر االإ�ضابة 
بال�ضرطان واأمرا�ص القلب واالإجهاد �ص 23

�ضراخ الر�ضيع.. متى 
ي�ضتلزم ا�ضت�ضارة الطبيب؟

اإن �ضراخ الر�ضيع عادة ما يكون  قالت اأخ�ضائية العالج النف�ضي الأملانية 
اأمراً طبيعياً، غي اأنه يف بع�ش الأحيان ي�ضتلزم ا�ضت�ضارة الطبيب.

ينبغي  اأنييه  الأملانية  النف�ضي  العالج  اأخ�ضائية  هوميل  �ضوزانا  واأو�ضحت 
ا�ضت�ضارة الطبيب اإذا كان الر�ضيع ي�ضرخ ملدة 3 �ضاعات يف اليوم خالل 3 
اأيام من الأ�ضبوع على مدار 3 �ضهور على الأقل، على الرغم من اإر�ضاعه 

وتغيي احلفا�ضة وحمله.
مثل  ع�ضوية  اأ�ضباب  اإىل  يرجع  قد  الزائد  ال�ضراخ  اأن  هوميل  واأ�ضافت 
الرجتيياع املريئي، الذي يرجع اإىل �ضبب ع�ضوي والذي يوؤدي اإىل حرقة 
املعدة. كما قد يرجع ال�ضبب اإىل اإدخال الأطعمة ال�ضلبة قبل عمر الأربعة 

اأ�ضهر اأو عدم اأخذ الطفل الوقت الكايف من النوم والراحة.
وبالإ�ضافة اإىل ذلك، قد يكمن ال�ضبب يف وجود ان�ضداد بالعمود الفقري 
وال�ضو�ضاء  ال�ضوء  مثل  املييثيييات  معاجلة  على  الر�ضيع  قيييدرة  عييدم  اأو 

واحلركة.

الربوكلي  )1
ييي�ييضيياعييد تييينييياول الييربوكييلييي اجليي�ييضييم عييلييى مييقيياوميية امليييواد 
الكيميائية امل�ضببة لل�ضرطان، ويعزز قدرة الكبد على اإزالة 

تلك املواد الكيميائية ال�ضيئة من اأج�ضامنا.

اجلريب فروت  )2
عييدة عنا�ضر غذائية مبا يف  فييروت على  يحتوي اجلريب 
ذلك الفيتامينات A و C و B1 ، بالإ�ضافة اإىل حم�ش 
البانتوثنيك والألياف والبوتا�ضيوم والبيوتن، كما تعمل 
تك�ضي  على  ا  اأي�ضً فييروت  املوجودة يف اجلريب  الإنزميات 

الدهون يف ج�ضمك للم�ضاعدة يف تعزيز فقدان الوزن.

الأفوكادو  )3
ت�ضاعد  التي  الأكيي�ييضييدة  م�ضادات  على  الأفييوكييادو  يحتوى 
عدة  على  ويحتوي  اليي�ييضييارة،  ال�ضموم  طييرد  على  ج�ضمك 
عنا�ضر غذائية مفيدة، حيث يحتوي على حوايل 20 نوعا 
تقليل  يف  ت�ضاعد  التي  املختلفة  واملعادن  الفيتامينات  من 

خماطر الإ�ضابة بال�ضمنة وال�ضكري واأمرا�ش القلب.

البنجر  )4
وغني  الأك�ضدة  مب�ضادات  عالية  اخل�ضروات  من  البنجر 
مادة  على  البنجر  ويحتوي  الييغييذائييييية،  بالعنا�ضر  ييا  اأييي�ييضً
ال�ضموم،  من  التخل�ش  على  الكبد  ت�ضاعد  التي  البيتن 
تزيل  التي  البكتن  ت�ضمى  التي  الألييييياف  اإىل  بالإ�ضافة 

ال�ضموم التي مت اإزالتها من الكبد.

ال�ضبانخ  )5
مليئة  لكنها  احلييرارييية،  ال�ضعرات  يف  منخف�ضة  ال�ضبانخ 

بالعنا�ضر الغذائية املفيدة، وحتتوي على فيتامينات A و 
C و E و K بالإ�ضافة اإىل الثيامن والفولت والكال�ضيوم 
الفالفونويد  مركبات  وت�ضاعد  واملغني�ضيوم،  واحلييديييد 
يف  الكولي�ضرتول  اأك�ضدة  منع  على  ال�ضبانخ  يف  املييوجييودة 

اجل�ضم عن طريق العمل كم�ضادات لالأك�ضدة.

اللحوم على �ضحتك ..اأ�ضرار وفوائد
بامتياز،  اللحوم  عيد  اأي�ضاً  هو  الأ�ضحى  عيد  اأن  �ضك  ل 
ب�ضكل كبي حتى يف  اللحوم  ا�ضتهالك  يتعاظم فيه  حيث 
الأو�ضاط العمرية وال�ضكانية التي ل ت�ضتهلك ن�ضباً عالية 

من اللحوم على مدار العام. 
ا�ضتهالكها  وكييرة  اللحوم  وخييوا�ييش  فييوائييد  نطرح  �ضوف 
وكذلك م�ضارها، حيث اأن الإفراط يف كل �ضيء قد ي�ضر.  

وهنا �ضوف ن�ضتعر�ش فوائد اللحوم واأ�ضرارها كذلك:

اللحوم فوائد   -  1
امليزة الأبرز للحوم من ناحية غذائية هي كمية الربوتينات 
العالية، حيث يعترب نوع الربوتن داخل اللحوم "جيداً" 
اأن امت�ضا�ضه باجل�ضم ناجع  – كما  ومفيداً لال�ضتهالك 
الأمينية  الأحييمييا�ييش  ميين  الهامة  الكمية  بف�ضل  وفييعييال، 
اإنتاجها  على  اجل�ضم  يقدر  ل  والتي  للج�ضم،  ال�ضرورية 
بنف�ضه فيتوجب عليه بالتايل احل�ضول عليها عن طريق 

الغذاء اخلارجي.
ففي 100 جرام حلم مطهي مثال هنالك 25-30 جرام 
الربوتن  كمية  من   50%-40 ت�ضكل  وهييذه  بروتينات، 

اليومية املو�ضى بها.
كما تعترب اللحمة م�ضدراً هاماً للفيتامينات واملعادن مثل 
املتبع  الناحية من  واحلديد. من هذه  الق�ضدير   ،B12

اأو  البقرية  – كاللحوم  احلييمييراء  الييلييحييوم  على  الييرتكيييييز 
احلب�ش واأي�ضا الكبد والأع�ضاء الداخلية.

اللحوم اأ�ضرار   -  2
يجعلها  قد  اجل�ضم  يف  الربوتينات  تناول  يف  الإفيييراط  اإن 

ترتاكم وتتحول لدهون كما �ضنف�ضل لحقا.
كلحمة  الدهون  من  عالية  ن�ضبا  حتوي  اللحوم  من  جزء 
امل�ضبعة  الدهون  ن�ضبة مرتفعة من  اخلييروف مبا يف ذلك 
والأوعية  القلب  باأمرا�ش  الإ�ضابة  خطر  من  تزيد  التي 

الدموية واجللطات. 
معايي اختيار اللحوم

ميكننا ال�ضتفادة من مزايا اللحوم الغذائية التي ذكرناها، 
اأقييل من  اأجييزاء معينة حتوى ن�ضبا  يف حال اخرتنا تناول 
كذلك  عييالييييية،  الييربوتييييينييات  ن�ضب  تبقى  حيييييث  اليييدهيييون، 

الفيتامينات واملعادن، مثال:
�ضرائح العجل.
�ضدر الدجاج.

احلب�ش الأحمر.
فيليه العجل.

فيليه الظهر )�ضينتا(.
اأفخاذ الدجاج.

كتف العجل.
اأما الأجزاء الأقل �ضحة فهي:

جلد الدجاجة.
الدهن الأبي�ش الذي منيز لونه باأم اأعيننا يف ال�ضرائح.

الدهن املتواجد يف النخاع.
اليييدهييين املييال�ييضييق لييلييعييظييام يف اأنيييييواع مييعييييينيية مييين اللحوم 

)كالأ�ضالع(.

عالمة جتارية تنت�ضر 
للباعة اجلائلني املهاجرين 
اإ�ضبانيا  اإىل  اليي�ييضيينييغييال  ميين  قييدمييوا 
حتولوا  نظامين،  غي  كمهاجرين 
�ضوارع  يفرت�ضون  جائلن  باعة  اإىل 
واأحذية  مييالبيي�ييش  لييبيييييع  بيير�ييضييلييونيية 
ونييييييظييييييارات مييييقييييلييييدة. نييي�يييضييياط كيييان 
مباغتة  تفتي�ش  حلمالت  يعر�ضهم 
ميين طيييرف اليي�ييضييرطيية الييتييي تفر�ش 
طرد  يتم  واأحيييييانييا  غييرامييات  عليهم 

بع�ضهم من الأرا�ضي الإ�ضبانية.
وبعد �ضنوات من امل�ضايقات، اأ�ض�ضت 
املهاجرين  هييييييوؤلء  مييين  جمييمييوعيية 
ال�ضعبية  الييينيييقيييابييية  بييير�يييضيييليييونييية  يف 
بعامن،  بعد ذلك  ال�ضوارع.  لبائعي 
ابتكر   ،2017 عييييام  يف  وحتيييدييييدا 
نف�ش الأ�ضخا�ش عالمة "تومبانتا" 
وتبيع  تيييخيييييييط  الييييتييييي  الييييتييييجييييارييييية 
الأحذية  وت�ضمم  اجلاهزة  املالب�ش 
�ضكاي  ملوقع  الريا�ضية. ويف حديثه 
الر�ضمي  املتحدث  اأكد  عربية،  نيوز 
�ضار  لمييييين  "تومبانتا"،  بيييا�يييضيييم 
الييييذي و�ييضييل اإىل جيييزر الييكيينيياري يف 
اجلائلن  "الباعة  اأن   ،2006 عييام 
يواجهون يومًيا م�ضايقات ال�ضرطة 
واإذا  اليي�ييضييوارع،  يف  مطاردتهم  وتييتييم 
مييا مت الييقييبيي�ييش عييلييى اأحيييدهيييم، يتم 
ويفر�ش  ال�ضرطة  مييركييز  اإىل  نقله 
عليه دفييع غييراميية تيييرتاوح ميين 60 
الوحيد  واحلييل  يييورو.   1000 اإىل 
لدفعها هو العودة اإىل نف�ش الن�ضاط 
اأمام التعقيدات الإدارية لولوج �ضوق 
غي  للمهاجرين  بالن�ضبة  ال�ضغل 
"البقاء  �ضعار  حتييت  النظامين". 
لييييي�ييش جرمية"،  قيييييد احلييييييياة  عييلييى 
لبائعي  ال�ضعبية  اليينييقييابيية  اأنيي�ييضيياأت 
لتمثل   .2015 عيييام  يف  الييي�يييضيييوارع 
"�ضكال من اأ�ضكال الدعم يف مواجهة 
للباعة  القا�ضية  املعي�ضية  الظروف 
اجلييائييليين، ومييين اأجييييل اليييدفييياع عن 
والتجرمي.  العن�ضرية  �ضد  اأنف�ضنا 
والعالمة  اليينييقييابيية  اإنييي�يييضييياء  اأن  اإذ 
التجارية هو ثمرة عقد من الن�ضال 
ي�ضيف  الت�ضامن"  �ضبكات  وبيينيياء 

املتحدث با�ضم العالمة التجارية.

نقل بطل م�ضل�ضل بيرت 
كول �ضول اإىل امل�ضت�ضفى

قييالييت ميي�ييضييادر مييقييربيية ميين املمثل 
التلفزيوين وال�ضينمائي الأمريكي 
بيييييوب اأودنييييييكيييييييك اإنييييييه ُنيييقيييل اإىل 
م�ضت�ضفى يف منطقة لو�ش اجنلي�ش 
بعدما  الييثييالثيياء  الأول  اأميي�ييش  يييوم 
م�ضل�ضله  ت�ضوير  موقع  يف  �ضقط 
وكان  �ييضييول(.  كييول  ال�ضهي )بيرت 
باأخبار  املعني  )تييييي.اإم.زي(  موقع 
وقال  النباأ  اأورد  من  اأول  امل�ضاهي 
اإن اأودنكيك اأُ�ضيب اأثناء ت�ضوير 
امليي�ييضييليي�ييضييل يف ولية  اأحييييد ميي�ييضيياهييد 
الأحداث  تدور  مك�ضيكو حيث  نيو 
واإن اأفراد الطاقم اأحاطوا به على 

الفور وطلبوا �ضيارة اإ�ضعاف.

بعد والئم العيد.. كيف تنقي ج�ضمك وتخل�ضه من ال�ضموم

باجل�ضم  ال�ضموم  من  التخل�ص  يف  الأطعمة  بع�ص  ت�ضاعد 
خالل  من  اأي�ضًا  ال��وزن  وفقدان  العامة  ال�ضحة  وحت�ضني 

عملية ت�ضمى "ديتوك�ص"
الد�ضمة  اللحوم  وتناول  الأ�ضحى  عيد  فرتة  انتهاء  بعد 
عملية  حت�ضني  اإىل  نحتاج  كبرية،  بكميات  والن�ضويات 

اله�ضم وتخلي�ص اجل�ضم من ال�ضموم.
ال�ضموم  تلك  من  التخل�ص  يف  الأطعمة  بع�ص  وت�ضاعد 
اأي�ضًا،  ال��وزن  وفقدان  العامة  ال�ضحة  وحت�ضني  باجل�ضم 
من خالل عملية ت�ضمى "ديتوك�ص". كما اأن هناك حاجة 
لالأ�ضخا�ص  لآخ��ر  حني  من  ال�ضموم  من  للتخل�ص  اأكيدة 

حياة  من��ط  لديهم  ال��ذي��ن 
وي�ضتهلكون  م��زدح��م 

اأطعمة غري �ضحية.
هو  وال�"ديتوك�ص" 

طريقة طبيعية لتطهري 
اجل�ضم من ال�ضموم بالأطعمة 

وبح�ضب  وامل�ضروبات،  الطبيعية 
ماي  "اأونلي  مبوقع  تقرير  اأورده  ما 

تلك  فاإن   ،Only My Health "هيلث
الأطعمة ت�ضمل:
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�ش�ؤون حملية

حدائق املنتزه توفر املتعة والرتفيه جلميع املقيمني 
وال�ضياح من جميع الفئات العمرية خالل ف�ضل ال�ضيف

•• ال�شارقة-  الفجر

ت�ضتمر "حدائق املنتزه" التي تديرها هيئة ال�ضارقة لال�ضتثمار والتطوير 
اأغ�ضط�ش  نهاية  حتى  ال�ضيفية  الرتفيهية  الأن�ضطة  توفي  يف  "�ضروق"، 
للعائالت والأ�ضدقاء ال�ضتمتاع مبجموعة من الأن�ضطة  .وميكن   2021
الرتفيهية خالل اأيام الأ�ضبوع مبا يف ذلك لعبة كرة الطائرة ورمي ال�ضهام 

وكرة ال�ضلة لالأطفال.
 بالإ�ضافة، تقدم الوجهة للجمهور عدداً من الأن�ضطة خالل عطلة نهاية 
الأ�ضبوع مبا يف ذلك فعاليات ملعب ال�ضابون وعرو�ش" البحارة" الفنية 
ال�ضتمتاع  واأطفالهن  لل�ضيدات  ميكن  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  والرتفيهية. 
بكل خ�ضو�ضية مبرافق احلديقة املائية املتنوعة وفعالياتها املميزة والتي 
ت�ضمل العرو�ش املو�ضيقية احلية )دي جيه( وفعاليات ملعب ال�ضابون يف 
بيئة اآمنة ومريحة خالل "يوم ال�ضيدات" وذلك كل ثالثاء من كل اأ�ضبوع.

اإ�ضافة  اللوؤلوؤ"  "مملكة  يف  الكاياك  وزوارق  اجلييديييدة  املنزلقات  وتعترب 
اأفراد  واملتعة  جلميع  الرتفيه  وت�ضمن  املنتزه  نوعها حلدائق  فريدة من 
لإثييراء جتربة  املنتزه  ت�ضعى حدائق  للوجهة.  زيارتهم  العائلة طوال مدة 
�ضمان  مييع  ال�ضارقة  اإميييارة  يف  ال�ضياحي  القطاع  حييركيية  وتن�ضيط  اليييزوار 

متا�ضيها مع املعايي العاملية. 
تلعب "حدائق املنتزه" دوراً مهماً يف قطاع ال�ضياحة يف ال�ضارقة والإمارات 
اإطالق  ومت  )�ييضييروق(،  والتطوير  لال�ضتثمار  ال�ضارقة  هيئة  اإدارة  حتييت 
اأربعة عقود  1979، وجنحت على مييدى  عييام  مييرة يف  الوجهة لأول  هييذه 
يف تطوير وحتديث مرافقها الرتفيهية واخلدمية ومعاملها ال�ضياحية وفق 
اأعلى معايي ال�ضالمة الدولية، مع توفي اأمتع التجارب والأوقات للزوار. 

ر لتجارب جديدة  القرية العاملية حت�ضّ
ل�ضيوفها من كبار ال�ضخ�ضيات يف املو�ضم 26 

•• دبي- الفجر 

والوجهة  العامل  يف  الثقافية  املنتزهات  اأكرب  اأحد  العاملية،  القرية  ت�ضتمر 
العائلية الأوىل للثقافة والت�ضوق والرتفيه يف املنطقة، بالتح�ضي ملو�ضمها 
ال�ضاد�ش والع�ضرين، والتجهيز ل�ضتقبال �ضيوفها مع العديد من التجارب 
اللم�ضات  و�ضع  من  حالياً  الإنتهاء  ويجري  الأروع.  والرتفيهية  الثقافية 
اأ�ضحاب باقات  الأخييية على اخلطط التطويرية اخلا�ضة بال�ضيوف من 
كبار ال�ضخ�ضيات بناًء على املقرتحات التي مترّ ا�ضتالمها منهم خالل املو�ضم 
ال�ضابق. واأعلنت الوجهة العائلية الرائدة اليوم عن اعتمادها خطة تطوير 
�ضاملة للمدخل املخ�ض�ش لكبار ال�ضخ�ضيات عند البوابة الثقافية، بهدف 

ا�ضتمتاعهم باأروع اإنطباع منذ حلظة و�ضولهم.
العاملية لإطالق  القرية  فيه  ت�ضتعدرّ  الييذي  الوقت  الإعييالن يف  هييذا  وياأتي 
ح�ضرية  اإمتيازات  لل�ضيوف  فر  تورّ التي  ال�ضخ�ضيات،  كبار  باقات  مبيعات 
للباقات،  الأ�ضا�ضي  املحتوى  اإىل  وبالإ�ضافة  لها.  مثيل  ل  جتييارب  لعي�ش 
الذي ي�ضمل تذاكر الدخول ومل�ضقات مواقف كبار ال�ضخ�ضيات و"بطاقات 
هذا  ال�ضخ�ضيات  كبار  باقات  اأ�ضحاب  من  ال�ضيوف  �ضيحظى  الروائع"، 
املو�ضم بالعديد من الإ�ضافات والفوائد احل�ضرية اجلديدة التي �ضتجعل 

من زيارتهم ذكريات ل تن�ضى.
العديد من  واحييدة من  ال�ضخ�ضيات  كبار  التطويرات على مدخل  وتعترب 
 .26 للمو�ضم  ا�ييضييتييعييداداً  العاملية  القرية  عليها  تعمل  الييتييي  التح�ضينات 
و�ضيتمكن ال�ضيوف املحبن للوجهة من الطالع على العديد من املفاجاآت 

اجلديدة التي �ضيتم الإعالن عنها خالل الأ�ضبايع املقبلة.
من املقرر اأن ينطلق املو�ضم اجلديد يف 26 اأكتوبر 2021، لرتحب القرية 

العاملية ب�ضيوفها من حول العامل جمدداً مع عامل من الروائع.

•• اأبوظبي-الفجر

الدولية لنخيل  العامة جلائزة خليفة  الأمانة  َمت  َنظَّ
افرتا�ضية  علمية  حما�ضرة  الزراعي  والبتكار  التمر 
بعنوان دور املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق 
م�ضتدامة  اإنييتيياج  نييظييم  تييطييوييير  يف  "اإيكاردا"  اجلييافيية 
اخلليجي،  الييتييعيياون  جمييليي�ييش  دول  يف  الييتييميير  ليينييخيييييل 
الدويل  املركز  عييام  مدير  اأبو�ضبع  علي  معايل  قدمها 
 117 املناطق اجلافة، بح�ضور  للزراعية يف  للبحوث 
من اخلرباء واملخت�ضن واملهتمن، ميثلون 16 دولة. 
واأ�ضار الدكتور عبد الوهاب زايد اأمن عام اجلائزة باأن 
ال�ضيخ  معايل  توجيهات  �ضمن  تيياأتييي  املحا�ضرة  هييذه 
والتعاي�ش،  الت�ضامح  وزيييير  نهيان،  اآل  مييبييارك  نهيان 
التزام اجلائزة  اإطييار  اأمناء اجلائزة، يف  رئي�ش جمل�ش 
النخيل  بييزراعيية  املتخ�ض�ضة  العلمية  املييعييرفيية  بن�ضر 

واإنتاج التمور والبتكار الزراعي. 
حيث األقى معايل املدير العام لي "اإيكاردا" ال�ضوء على 
الأو�ضط  ال�ضرق  يف  للمنظمة  ال�ضرتاتيجية  الأهمية 
لإجييييراء  كمن�ضة   ،1997 الييعييام  يف  تيياأ�ييضييييي�ييضييهييا  ميينييذ 
على  تطبيقها  مُيييكيين  نتائج  اإىل  والييتييو�ييضييل  الييبييحييوث 
الأرا�ضي  على  للمركز  الولية  العربية وعرب  البلدان 
م�ضروع  اأهمية  اىل  م�ضياً  ال�ضتوائية.  غي  اجلافة 
دول  يف  التمر  لنخيل  م�ضتدامة  اإنييتيياج  نظم  تطوير 

"اإيكاردا"  اأطلقته  اليييذي  اخلليجي  الييتييعيياون  جمل�ش 
مراكز  كييافيية  مييع  والييتييعيياون  بالتن�ضيق   2006 عيييام 
التعاون  جمل�ش  دول  يف  الوطنية  الييزراعييييية  البحوث 
اخلليجي بهدف تطوير زراعة نخيل التمر وفق نظم 
اإنييتيياج ميي�ييضييتييداميية، حيييييث ركيييزت مييراحييل امليي�ييضييروع على 
يف  الييدول  اأولييويييات  مع  تتوافق  بحثية  برامج  تطبيق 
اإدارة املح�ضول، معامالت ما بعد  خم�ضة حماور هي: 
احل�ضاد، املكافحة املتكاملة لالآفات، التقانة احليوية، 

والدرا�ضات القت�ضادية والجتماعية.
امل�ضروع نفذ  اأن  "اإيكاردا" اإىل  وركز معايل مدير عام 
 156 تنفيذ  مت   )2018-2006( الييفييرتة  خييالل 

بحثاً تطبيقياً مركزاً على نقل التقانة وبناء القدرات، 
عدد  بلغ  حيث  اليي�ييضييائييل،  التلقيح  تقنية  �ضمنها  ميين 
النخيل امللقح بهذه التقنية )450.000(. كما بينت 
 ،% هذه التقنية انخفا�ضاً يف كلفة التلقيح بن�ضبة 80 
الطائرات  با�ضتخدام  التلقيح  تقنية  ا�ضتخدمت  كما 
امل�ضية، وا�ضتخدام تقنية الري حتت ال�ضطحي، والري 
منخف�ش،  �ضغط  حتت  بالتنقيط  والييري  بالفقاعات، 
ا�ضتخدام  كييفيياءة  حت�ضن  بييهييدف  الت�ضميدي  والييييري 
تطبيق  اىل  بالإ�ضافة  الإنييتيياج،  جييودة  وحت�ضن  املييييياه 
الن�ضيجية  الف�ضائل  امليكوريزا لتح�ضن جتذير  تقنية 
ميين خالل  الييتييمييور  وتقنية جتفيف  وحتييفيييييز منييوهييا، 

املكافحة  جمييال  يف  والتكامل  كربونيت  البويل  غييرف 
يف  وخييا�ييضيية  الييزراعييييية  البحثية  النظم  بيين  املتكاملة 
جمال اختبار فعالية مبيدات الآفات احليوية ونتائج 

امل�ضوحات احل�ضرية والأعداء الطبيعية )احليوية(.
"اإيكاردا" اأن  عييام  مييدييير  اأبو�ضبع  علي  مييعييايل  واأ�ييضييار 
اإنتاج م�ضتدامة لنخيل التمر يف  م�ضروع تطوير نظم 
دول جمل�ش التعاون اخلليجي متكن من حتقيق نتائج 
عالقة  بناء  يف  واليينييجيياح  البحثية  املييجييالت  يف  مميزة 
امليي�ييضيياركيية يف جمييال تطوير قطاع  اليييدول  بيين  تكامل 
نخيل التمر وخا�ضة يف جمالت: نقل التقنيات، بناء 
بناء  والنتائج،  واخليييربات  املعلومات  تبادل  الييقييدرات، 
وال�ضخ�ضي،  الفني  امل�ضتوى  على  متكاملة  عييالقييات 

وجعل تبادل اخلربة واملعلومة عابرة للحدود.
اأ�ضاد املحا�ضر بالدور الكبي  ويف ختام املحا�ضرة فقد 
التمر  لنخيل  الييدولييييية  جييائييزة خليفة  بييه  تقوم  الييذي 
والبتكار الزراعي يف دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل 
واإنتاج التمور على م�ضتوى العامل، من خالل تنظيم 
الدويل  واملهرجان  الأردنية  للتمور  الييدويل  املهرجان 
امل�ضرية  للتمور  الدويل  واملهرجان  ال�ضودانية  للتمور 
وما رافقها من اأن�ضطة وفعاليات، التي �ضاهمت ب�ضكل 
ملمو�ش يف زيادة ال�ضمعة للتمور العربية وارتفاع حجم 
الدولية  املييوؤمتييرات  �ضل�ضلة  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضادرات، 

التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة.

•• العني- الفجر

الثقايف  امل�ضت�ضار  ن�ضيبة،  زكي  معايل  �ضارك 
الرئي�ش  اليييدولييية-  رئييييي�ييش  ال�ضمو  ل�ضاحب 
فعاليات  يف  الإمييييييييييارات  جلييياميييعييية  الأعييييلييييى 
يف  ال�ضبابية  امليييواهيييب  م�ضتقبل  "منتدى 
مه مركز تريندز  املراكز البحثية" الذي ُينظرّ
للبحوث وال�ضت�ضارات بال�ضراكة مع برنامج 
مراكز الفكر واملُجتمعات املدنية التابع ملعهد 
دبي  مييركييز  يف  بن�ضلفانيا،  جييامييعيية  يف  ليييودر 
يوليو   28 و   27 يييومييي  الييعيياملييي  الييتييجيياري 
املدراء  ميين  نخبة  بح�ضور  وذليييك  اجليييياري، 
التنفيذين وخرباء مراكز الفكر  والروؤ�ضاء 

العاملية من خمتلف دول العامل.
ويف كلمة األقاها معايل زكي ن�ضيبة يف افتتاح 
د معاليه على اأن انعقاد هذا املنتدى  املوؤمتر اأكرّ
الييهييام يف الإمييييييارات بييلييد الييتيي�ييضييامييح واحليييوار 
البنرّاء اإبراز لريادتها يف املناف�ضة العاملية على 
جذب املواهب ال�ضابرّة وتطويرها والحتفاظ 
بها ومتكينها، الأمر الذي ُيعدرّ حيوياً لدفع 

الزدهار القت�ضادي والجتماعي.
وذكييييير مييعيياليييييه اأن قيييييييادة دولييييية الإميييييييارات 
العربية املتحدة تويل الأولوية لقدرة بلدنا 
ترغب  كما  امل�ضتدامة.  التنمية  متابعة  على 
التخ�ض�ضات  جييميييييع  يف  امليييواهيييب  جيييذب  يف 
الالزمة لهذا الغر�ش. ولديها ا�ضرتاتيجية 
وطنية موجهة لغر�ش جذب املواهب العاملية 
البالد  وو�ضع  ال�ضرتاتيجية،  القطاعات  يف 
املواهب  تناف�ضية  موؤ�ضر  على  الأف�ضل  بن 

للخم�ضن  ا�ضتعداداتها  من  وكجزء  العاملي. 
متكامل  حوكمة  اإطييار  لديها  القادمة،  عاًما 
للمواهب  الإمييييارات  دولييية  امييتييالك  ل�ضمان 
واملهارات املتاحة للتقدم يف طموحها لتحقيق 

احل�ضور والتميز يف املجالت املتخ�ض�ضة.
رائييدة يف  كدولة  الإميييارات  "ُت�ضنرّف  واأردف: 
تييدرك احلاجة  ال�ضباب. وهي  جمال متكن 
اإىل ال�ضتثمار يف ال�ضباب وتزويدهم بفر�ش 
 ،2017 عييام  يف  املثال،  �ضبيل  على  التفوق. 
ال�ضباب  جمال�ش  ميين  وطنية  �ضبكة  اأنيي�ييضيياأت 
للتاأكد من اأن ال�ضباب ميكنهم متثيل اآرائهم 
مراحل  جميع  يف  احتياجاتهم  عن  والييدفيياع 
 ،2018 �ييضيينييع اليييقيييرار احلييكييومييي. يف عيييام 
ل�ضمان  لل�ضباب  الحتادية  املوؤ�ض�ضة  اأن�ضاأنا 
عييمييلييييية تطوير  قييلييب  اليي�ييضييبيياب يف  يييكييون  اأن 
ال�ضيا�ضات. يف عام 2016 عينت معايل �ضما 

املزروعي وزيرة دولة ل�ضوؤون ال�ضباب. يف �ضن 
الي 22 كانت اأ�ضغر وزيرة يف العامل. كل هذه 
بتاأمن  والييتييزاميينييا  اإرادتيينييا  اخلييطييوات متثل 
الت�ضريعي  العمل  قلب  يف  ال�ضباب  ح�ضور 
والتنفيذي. من خالل هذه الإجراءات، يكون 
ال�ضباب �ضركاء وفاعلن اأ�ضا�ضين يف جهودنا 

وروؤيتنا لل�ضنوات اخلم�ضن القادمة".
جميع  يف  الييعييربييييية  الييييييدول  اأن  اإىل  لفيييتييياً 
العربية  الإمييييارات  اإىل  الآن  املنطقة  اأنييحيياء 
تطوير  يف  اإر�ييضييادات  على  للح�ضول  املتحدة 
ا�ييضييرتاتيييييجييييياتييهييا اخلييا�ييضيية. اكييتيي�ييضييبييت دولة 
كييينيييميييوذج لالأمن  �ييضييمييعيية طيييييبيية  الإميييييييييارات 
والرفاهية  الأعييمييال  وجيياذبييييية  القييتيي�ييضييادي 

الجتماعية. واإنها �ضمعة نفخر بها.
كما اأ�ضار معايل زكي ن�ضيبة اإىل اأن املدار�ش 
واجلامعات هي مهد رعاية املواهب، لتطوير 

وتطوير  واملييتييقييدميية،  الأ�ييضييا�ييضييييية  املييييهييييارات 
اإميييكيييانيييات الأجيييييييييال اليييقيييادمييية. تييبيينييي هذه 
للتطبيق  الالزمة  والقيم  املعرفة  املوؤ�ض�ضات 
احلكيم للمعرفة يف املواقف العملية. كما اأنه 
واإ�ضراك  بحث  مراكز  اإن�ضاء  ال�ضروري  من 
ت�ضوراتهم  تيييتيييوافيييق  حييتييى  فيييييهييا  اليي�ييضييبيياب 
واأفييكييارهييم مييع الييذييين لديهم خييربة نظرية 
ييل اجلييامييعييات حمرك  وعملية وا�ييضييعيية. ومُتييثرّ
التنمية امل�ضتدامة وجمتمع املعرفة. واملكان 
ومتكينهم  �ضبابنا  تييدريييب  فيييييه  يييتييمرّ  اليييذي 
وحتويلها  وخييلييقييهييا  الأفيييييكيييييار  ابيييتيييكيييار  ميييين 
تطبيقية  ومميييار�يييضيييات  بييحييثييييية  بيييراميييج  اإىل 
الجتماعية  الييرفيياهييييية  حت�ضن  اإىل  ت�ضعى 

والقت�ضادية.
واخييتييتييم مييعيياليييييه كييلييمييتييه بييياليييقيييول: "يجب 
جنًبا  املييواهييب  ا�ضتقطاب  عملية  ت�ضي  اأن 

امليييواهيييب  اإىل جيينييب ميييع عييمييلييييية اكييتيي�ييضيياف 
من  لذلك  وتنميتها.  وحتفيزها  الإماراتية 
وتعزيز  الوطني  �ضبابنا  متكن  اليي�ييضييروري 
املجالت.  جميع  يف  ومييهيياراتييهييم  مييعييارفييهييم 
كيييل �ضيء  وقييبييل  اأوًل  الييتييحييدي  هيييذا  يييكييميين 
الفكر  ومييراكييز  وجامعاته  التعليم  نظام  يف 
واملوؤ�ض�ضات البحثية. ونتطلرّع اإىل اجلامعات 
للم�ضاركة مع مراكز الفكر ومعاهد البحث 
يف اإن�ضاء مبادرات التدريب الداخلي وتنمية 
ن مثل هذه الربامج ال�ضباب  املواهب. �ضتمكرّ
من التفاعل مع كبار الباحثن وقادة الفكر 
للعمل يف  مييطييلييوب  هييو  الييوعييي مبييا  وتنمية 
الفر�ضة  لل�ضباب  �ضتتاح  ال�ضيا�ضات.  تطوير 
والكمي،  اليينييوعييي  البحث  مييهييارات  لتطوير 
�ضنع  يييوجييه  البحث  اأن  كيف  لفهم  والنمو 

ال�ضيا�ضات".

بح�ضور 117 خبريا وفنيا ميثلون 16 دولة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ت�ضت�ضيف  مدير عام املركز 
الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة »اإيكاردا« يف حما�ضرة افرتا�ضية 

التعاون جمل�ص  بدول  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  قطاع  تنمية  يف  »اإيكاردا«  واإجنازات  جهود  تناولت  • املحا�ضرة 

يف افتتاح منتدى م�ضتقبل املواهب ال�ضبابية يف املراكز البحثية

زكي ن�ضيبة: دولة االإمارات اكت�ضبت �ضمعة طيبة كنموذج لالأمن االقت�ضادي وجاذبية االأعمال والرفاهية االجتماعية
العامل دول  خمتلف  من  العاملية  الفكر  مراكز  وخرباء  التنفيذيني  والروؤ�ضاء  املدراء  من  نخبة  • م�ضاركة 

ور�ضة حول االإ�ضعافات االأولية املنقذة 
للحياة واالإنعا�ص القلبي الرئوي 

•• العني - الفجر

ور�ضة  املييدين  للدفاع  اأبوظبي  هيئة  مييع  بالتعاون  اأبوظبي  �ضرطة  نفذت 
الرئوي  القلبي  الإنعا�ش  وبرتوكولت  للحياة  املنقذة  الأولية  "ال�ضعافات 

والجراءات الوقائية لكوفيد19- يف العمل واملنزل.
واأو�ضح العقيد حممد الربيك العامري، مدير مديرية  ترخي�ش ال�ضائقن 
والآليات بقطاع العمليات املركزية يف �ضرطة اأبوظبي اأن املبادرة تهدف اإىل 
الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  باأهمية  واجلمهور  العاملن  وعي  تعزيز 
للوقاية  من "كوفيد- 19" حفاًظا على �ضالمتهم و�ضالمة اأ�ضرهم، لفًتا 
اأ�ضا�ضية يف اإجناح اجلهود التي تبذلها  اأفراد املجتمع ركيزة  اأن تكاتف  اإىل 

الدولة ملكافحة انت�ضار العدوى.
وتطرق امل�ضعف نادر العي�ضى، من هيئة اأبوظبي للدفاع املدين، اإىل اأهداف 
م�ضتوى  وحتديد  امل�ضاب  فح�ش  وكيفية  وخطواتها،  الأولييييية  ال�ضعافات 
الوعي لديه وو�ضعية الإفاقة والنعا�ش القلبي الرئوي للبالغن والأطفال 
والر�ضع، و�ضربة ال�ضم�ش اأ�ضبابها واأعرا�ضها وا�ضعاف امل�ضاب بها والتعامل 
مع الرتفاع املفاجئ حلرارة الأطفال، و الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية 

من فيو�ش كورونا، واأهمية التعقيم والتطهي والتطعيم.

من ف�ضيلة العقبان البازية
حديقة احليوانات بالعني ت�ضتقبل مولودًا جديدًا من طائر هاري�ص هوك

•• العني - الفجر

ا�ضتقبلت حديقة احليوانات بالعن وللمرة الأوىل مولود هاري�ش هوك وهو 
طائر جارح من ف�ضيلة العقبان البازية التي تعود اأ�ضولها اإىل قارة اأمريكا.

وقالت جواهر �ضامل ال�ضام�ضي م�ضرف تدريب الطيور يف حديقة احليوانات 
البيطرية  الفحو�ضات  اإجييراء  بعد  جيدة  ب�ضحة  ال�ضغي  " يتمتع  بالعن 

الالزمة، ويظل يف ح�ضانه اأمه ملدة 40 يوماً قبل اأن ي�ضارك زمالءه وعائلته 
يف التجربة الأكر �ضعبية لدى الزوار عر�ش "جوارح ال�ضحراء" الذي ي�ضم 
اأن�ضطة وفعاليات خمتلفة ت�ضارك فيها ال�ضقور والن�ضور و البوم والببغاوات، 
مع فر�ش التقاط ال�ضور التذكارية برفقتها، وهو عر�ش يقدم يف ال�ضاد�ضة 

م�ضاًء من كل يوم مبنطقة عر�ش الطيور."
وت�ضم حديقة احليوانات 6 اأفراد من طائر هاري�ش هوك منذ عام 2014، 

87 طائراً من ف�ضائل خمتلفة،  يبلغ عددها  الطيور  �ضمن جمموعة من 
وعييلييى عك�ش الييطيييييور اجلييارحيية الأخييييرى يييعييد هييارييي�ييش هيييوك ميين الطيور 
الجتماعية بن بع�ضها وبن الب�ضر، تعي�ش يف جمموعات حتى يف ال�ضيد، 
ال�ضماء،  بذئاب  تلقب  ال�ضبب  ولهذا  متعاون  جماعي  ب�ضكل  ت�ضطاد  فهي 
ن�ضف  اإىل  الأمريكية  املتحدة  الييوليييات  غييرب  جنوب  من  تواجدها  وميتد 

اأمريكا اجلنوبية.

هذا ويعي�ش هاري�ش هوك اإىل 20 عاماً يف املتو�ضط، ويتغذى على حيوانات 
متنوعة مثل ال�ضحايل واحل�ضرات الكبية والثدييات ال�ضغية وغيه من 
والأحمر  والك�ضتنائي  الييداكيين  البني  بن  األييوانييه  تتنوع  ال�ضغية،  الطيور 
اأرجل طويلة �ضفراء وذيول بي�ضاء، ويرتاوح طول البالغن  والأبي�ش، مع 
بن 46 اإىل 59 �ضنتيمرتاً مع امتداد اأجنحة بن 103 و 120 �ضنتيمرتاً، 

والإناث اأكرب يف احلجم من الذكور.  
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اأ�ضارت درا�ضات عدة اإىل اأن م�ضروبا معينا به جمموعة كبرية من الفوائد، ميكنه 
امل�ضاعدة على تقليل خماطر التعر�ص لعواقب �ضحية خطرية، وتقليل م�ضتويات 
م�ضروب  اإن  ال�ضحة  خرباء  العمر.ويقول  تقدم  مع  اجللد  حت�ضني  وحتى  التوتر 
املات�ضا الذي �ضهد انت�ضارا وا�ضعا يف ال�ضنوات الأخرية، ميكن اأن يحارب ال�ضرطان، 
الب�ضرة  ويجعل  التوتر،  م�ضتويات  ويقلل  اجل�ضم،  وينقي  اله�ضم،  عملية  ويح�ضن 

تبدو اأ�ضغر �ضنا ما ي�ضاعد على تعزيز متو�ضط طول العمر املتوقع.
واملات�ضا هو نوع من ال�ضاي الأخ�ضر يتم �ضنعه عن طريق اأخذ اأوراق ال�ضاي ال�ضغرية 
وطحنها اإىل م�ضحوق اأخ�ضر لمع.ثم ُيخفق امل�ضحوق باملاء ال�ضاخن. ويختلف هذا 

امل�ضروب عن ال�ضاي الأخ�ضر العادي، حيث ُتنقع الأوراق يف املاء ثم ُتزال.

يقلل من خماطر الإ�ضابة بال�ضرطان
املعززة لل�ضحة،  املركبات  العديد من  املات�ضا على  حتتوي 
بالوقاية من  ربطها  التي مت  املركبات  بع�ش  ذلك  مبا يف 
ال�ضرطان يف اأنابيب الختبار والدرا�ضات على احليوانات.

ووجدت الدرا�ضات اأن �ضاي املات�ضا ي�ضاعد على تقليل حجم 
الورم ويبطئ منو خاليا �ضرطان الثدي يف الفئران.

وحتتوي املات�ضا على كميات عالية ب�ضكل خا�ش على مركب 
epigallocatechin-3-( غاليت  اإيبيغالوكات�ضن 

،)gallate
الكات�ضن  من  نييوع  وهييو   EGCG با�ضم  يعرف  كما  اأو   

ثبت اأن له خ�ضائ�ش قوية م�ضادة لل�ضرطان.
�ضاعد يف  املات�ضا  EGCG يف  اأن مركب  درا�ضة  ووجييدت 

قتل خاليا �ضرطان الربو�ضتات.

يقلل من خماطر الإ�ضابة باأمرا�ص القلب وال�ضكتة 
الدماغية:

اأظهرت بع�ش الدرا�ضات اأن �ضرب �ضاي املات�ضا الأخ�ضر قد 
ي�ضاعد يف احلماية من اأمرا�ش القلب.

مييين م�ضتويات  يييقييلييل  الأخيي�ييضيير  امليياتيي�ييضييا  �ييضيياي  اأن  وثييبييت 
الكولي�ضرتول ال�ضار،

 وكذلك الدهون الثالثية.
الربوتن  كولي�ضرتول  اأك�ضدة  منع  يف  اأي�ضا  ي�ضاعد  وقد 
الدهني منخف�ش الكثافة، وهو عامل اآخر قد يحمي من 

اأمرا�ش القلب.
�ضرب  اأن  املالحظة  على  القائمة  الدرا�ضات  اأظييهييرت  كما 
الإ�ضابة  خماطر  بتقليل  مرتبط  الأخ�ضر  املات�ضا  �ضاي 

باأمرا�ش القلب وال�ضكتة الدماغية.
يقلل من خماطر مر�ش ال�ضكري:

 US نييي�يييضيييرت يف جميييلييية  درا�يييييضييييية  يف 
 National Library

 of Medicine
 National

ال�ضاي  اآثييار  حتليل  مت   ،Institutes of Health
الأخ�ضر على مر�ش ال�ضكري من النوع الثاين.
ومر�ش  "ال�ضمنة  اأن  اإىل  الييدرا�ييضيية  ي واأ�يييضيييارت  ل�ضكر ا

الق�ضايا  ميييين  هيييميييا  الييييثيييياين  اليييينييييوع  ميييين 
جميع  يف  العامة  لل�ضحة  الرئي�ضية 

اأنحاء العامل، ما ي�ضاهم يف زيادة 
بالأمرا�ش  الإ�ييضييابيية  مييعييدلت 

القلبية الوعائية والوفيات".
اأكر امل�ضروبات �ضعبية يف  "ال�ضاي الأخ�ضر من  وتابعت: 
كوريا  ذلييك  يف  مبييا  الآ�ضيوية  اليييدول  يف  وخا�ضة  الييعييامل، 

وال�ضن واليابان.
لدى  الأخيي�ييضيير  ال�ضاي  ا�ضتهالك  مييعييدل  ونييظييرا لرتييفيياع 
هوؤلء ال�ضكان، ميكن حتى للتاأثيات ال�ضغية على اأ�ضا�ش 

فردي اأن يكون لها تاأثي كبي على ال�ضحة العامة.
واأظهرت درا�ضات خمتلفة الآثار املفيدة لل�ضاي الأخ�ضر، 
ولكن  الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�ش  لي�ش فقط على 
اأي�ضا على ال�ضمنة ومر�ش ال�ضكري 

من النوع الثاين نف�ضه.
ويف درا�ضة اأجريت يف اليابان،

بن�ضبة  انييخييفييا�ييضييا  اليينييتييائييج  وجيييييدت   
مبر�ش  الإ�ييييضييييابيييية  خيييطييير  يف   33%
الأ�ضخا�ش  الييثيياين يف  اليينييوع  ميين  اليي�ييضييكييري 
الذين يتناولون �ضتة اأكواب اأو اأكثيييير من ال�ضاي 

الأخ�ضر يوميا.
وخل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن الأدلة من الدرا�ضات 
�ضاي  يكون  اأن  اإمكانية  اإىل  ت�ضي  الوبائية 
لعالج  جديدة  ا�ضرتاتيجية  الأخ�ضر  املات�ضا 

اأو الوقاية من ال�ضمنة ومر�ش ال�ضكري.
يقلل من الإجهاد

 US National يف  ُنييي�يييضيييرت  درا�يييييضييييية  يف 
 Library of Medicine National

Institutes of Health، مت التحقيق يف التاأثيات 
على  املحتوية  املييغييذيييات  م�ضروب  على  لييالإجييهيياد  امليي�ييضييادة 
يف  اأ�ضا�ضا  يوجد  اأميني  حم�ش  وهو   ،L-theanine

نبات ال�ضاي الأخ�ضر.
وا�ييضييتييكيي�ييضييفييت اليييدرا�يييضييية اآثيييييار امليي�ييضييروبييات الييقييائييميية على 
املزاجية  احليييالييية  ا�ييضييتييجييابييات  عييلييى   L-theanine

ل�ضغوط الإدراك.
ووجدت الدرا�ضة اأن تناول م�ضروب يحتوي على نحو 25 
الأخ�ضر  املات�ضا  �ييضيياي  مثل   L-theanine ميين  ملغ 
ميكن اأن يكون فعال للغاية يف تقليل التوتر وزيادة الناقل 
الع�ضبي "حم�ش غاما اأمينوبوتييك" )GABA( يف 

الدماغ.

نوع من ال�ضاي الأخ�ضر

املات�ضا يقلل خماطر االإ�ضابة بال�ضرطان واأمرا�ص القلب واالإجهاد

واكت�ضف باحثون اأن التعرق هو العار�ش الذي يدفع املزيد 
من الأ�ضخا�ش الذين يعانون من نوبة قلبية للو�ضول اإىل 

امل�ضت�ضفى.
ال�ضراين  عييرب  الييدم  �ضخ  "اإن  ال�ضحي:  املييوقييع  واأ�ييضيياف 
امليي�ييضييدودة يتطلب املييزيييد ميين اجلييهييد ميين قييلييبييك، لذلك 
درجيية حرارة  ملحاولة احلفاظ على  اأكيير  يتعرق ج�ضمك 

ج�ضمك منخف�ضة اأثناء املجهود الإ�ضايف".
وتابع املوقع: "اإذا كنت تعاين من تعرق بارد اأو جلد رطب، 

فعليك ا�ضت�ضارة طبيبك.
الالئي  للن�ضاء  �ضائع  عييار�ييش  اأي�ضا  هييو  الليلي  التعرق   
يعانن من م�ضاكل يف القلب. وقد تخطئ الن�ضاء يف هذا 

العار�ش ب�ضبب تاأثي انقطاع الطمث".
ووا�ضل املوقع: 

مل  اأو  مبللة  مالءاتك  وكانت  ا�ضتيقظت  اإذا  ذلك،  "ومع 
ت�ضتطع النوم ب�ضبب التعرق، فقد يكون هذا عالمة على 

نوبة قلبية، خا�ضة عند الن�ضاء".
ويعد العرق الكثيف املفاجئ دون �ضبب وا�ضح من الأعرا�ش 

ال�ضائعة للنوبة القلبية ولكن الكثيين ل يدركون ذلك.
وقد يكون التعرق الغزير عندما ل تكون م�ضابا باحلمى 
ول جتهد نف�ضك اأو يف بيئة حارة، خا�ضة اإذا كان م�ضحوبا 
اأو  الغثيان  اأو  التنف�ش  اأخييرى مبا يف ذلك �ضيق  باأعرا�ش 

اأمل ال�ضدر، من اأعرا�ش النوبة القلبية .
ويعد التعرق املفرط من اأوىل العالمات التحذيرية لنوبة 

قلبية. 

بالروا�ضب  اجليي�ييضييم  �ييضييراييين  بييعيي�ييش  انيي�ييضييداد  حيياليية  ويف 
الدهنية، يحتاج القلب اإىل العمل بجدية اأكرب للتاأكد من 

�ضخ الدم يف جميع اأنحاء اجل�ضم.
النوبة  اأعييرا�ييش  اأحييد  وهييو  املفرط  التعرق  هي  والنتيجة 

القلبية.

اأو  التعرق  اأن  ميين  الربيطانية  القلب  موؤ�ض�ضة  وحيييذرت 
ال�ضعور بالعط�ش ميكن اأن يكونا ب�ضبب اأمرا�ش القلب.

وميييين الييطييبيييييعييي جييييدا اليي�ييضييعييور بييالييتييعييرق بييعييد ممار�ضة 
الريا�ضة، اأو يف يوم �ضديد احلرارة.

عالمة  يكون  قد  وا�ضح  �ضبب  دون  املفاجئ  التعرق  لكن   

على نوبة قلبية.

كيف تقلل من املخاطر اخلا�ضة بك:
الربيطانية  الييوطيينييييية  ال�ضحية  اخلييدمييات  لهيئة  وفييقييا 
150 دقيقة من  القيام مبا ل يقل عن  فيياإن   ،)NHS(

الن�ضاط الهوائي معتدل ال�ضدة كل اأ�ضبوع ميكن اأن ي�ضاعد 
يف تقليل خطر الإ�ضابة بنوبة قلبية.

ووجدت درا�ضة ُن�ضرت يف املجلة الأوروبية للقلب اأن زيادة 
خطر  بييانييخييفييا�ييش  مرتبطة  التنف�ضية  القلبية  الييلييييياقيية 

الإ�ضابة باأمرا�ش القلب والأوعية الدموية.

التعرق دون �ضبب وا�ضح قد يكون عالمة حتذيرية مبكرة خلطر النوبة القلبية
نوبات القلب هي حالت طارئة طبية خطرية ميكن منعها اإذا كان ال�ضخ�ص على دراية بعالمات الإنذار املبكرة.

واأو�ضحت موؤ�ض�ضة القلب الربيطانية )BHF( اأن لدى الأ�ضخا�ص عتبات خمتلفة لالأمل، ولهذا ال�ضبب ميكن اأن تختلف الأعرا�ص 
يف حدتها. وغالبا ما يكون اختالف الأعرا�ص �ضببا خلطاأ يف ظهور عالمات الإنذار املبكر، ويف حالة التعرق دون �ضبب وا�ضح، فقد 

ي�ضري ذلك اإىل عامل خطر رئي�ضي لالإ�ضابة بنوبة قلبية.
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فقد املدعو / ا�ضوكها كومارى 
الهند   ، راو بوجنا  بابا  جييايل 
اجليينيي�ييضييييية جييييواز �ييضييفييره رقم 
يرجى   )K5697729(
ت�ضليمه  عييليييييه  ييييعييير  مميييين 
اقرب  او  الهندية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ميييكيييرم منقذ  املييييدعييييو/  فييقييد 
العراق   ، اجليييييبييهييجييى  حييقييى 
اجليينيي�ييضييييية جييييواز �ييضييفييره رقم 
)A10809497( - يرجى 
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املال والأعمال

اأكدت �ضرية البيانات التي تقدمها ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات العاملة بالقطاع اخلا�ص

»االإح�ضاء والتنمية املجتمعية« تنفذ اأعمال امل�ضح االقت�ضادي 2020 يف ال�ضارقة

األبانيا ت�ضارك يف اإك�ضبو2020 بدبي

م�ضوؤول الباين:االإمارات من اأكرب الدول امل�ضاهمة يف دعم التنمية وال�ضياحة  يف األبانيا  

بيانات �ضريعة وحتليل متناهي الدقة 

»اإح�ضاء اأبوظبي« يوقع اتفاقية مع »نتورك اإنرتنا�ضيونال« 
ال�ضتقراء م�ضتقبل اال�ضتهالك

رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة 
الفجرية يلتقي طالل اأبو غزالة

•• اأبوظبي-الفجر:  

مع  عقدا  اأبوظبي   - الإح�ضاء  مركز  وقع 
املزود  اإنرتنا�ضيونال”  “نتورك  �ييضييركيية 
للتجارة  اليييداعيييمييية  ليييليييخيييدميييات  الييييرائييييد 
الييرقييمييييية يف ميينييطييقيية الييي�يييضيييرق الأو�يييضيييط 
املركز  ا�ييضييرتاتيييييجييييية  �ييضييميين  واأفيييرييييقيييييييا، 
الرامية اإىل بناء مناذج حتليلية ل�ضتقراء 
امل�ضتقبل من خالل حتليل بيانات الإنفاق 

للمقيمن وال�ضياح. 
و�ييضييييي�ييضييفيير تيييعييياون الييطييرفيين عييين توفي 
كييييم هيييائيييل ميييين اليييبيييييييانيييات عيييين الإنييييفيييياق 
من  بال�ضتفادة  اأبوظبي  يف  ال�ضتهالكي 
لي  الييقييوييية  التكنولوجية  التحتية  البنية 

يف  ي�ضب  مييا  اإنرتنا�ضيونال”،  “نتورك 
�ضورة  ويييوفيير  الإمييييييارة،  تناف�ضية  تييعييزيييز 
للمدفوعات  الراهن  الو�ضع  حييول  اأو�ضح 

والأداء القت�ضادي املحلي.
مدير  فكري،  حممود  اأحمد  �ضعادة  وقييال 
عييام مركز الإحيي�ييضيياء – اأبييوظييبييي اإنييه “يف 
ال�ضريعة،  القييتيي�ييضييادييية  اليييتيييغييييات  ظيييل 
واإيجاد  رائيييييدة  �ييضييراكييات  بيينيياء  مييين  بيييد  ل 
ت�ضاهم  للبيانات،  وحديثة  دقيقة  م�ضادر 
اقت�ضادية  قييييرارات  وتخطيط  الييتيينييبييوؤ  يف 
اأن  مييوؤكييدا  القت�ضادية”،  التنمية  حتقق 
“مركز الإح�ضاء – اأبوظبي حري�ش على 
بناء هذه ال�ضراكات التي ت�ضاهم يف تعزيز 
من  تعد  التي  والبيانات،  الإح�ضاء  قطاع 

ع�ضرنا  يف  الوطنية  اليييروة  اأ�ييضييول  اأهيييم 
تيييطيييور حكومات  تيييدعيييم  كييونييهييا  احلييييييايل، 

امل�ضتقبل وتعزز تناف�ضية اأبوظبي«. 
واأو�ييضييح اأنيييه ميين خييالل تييعيياون الطرفن 
هذه  الإحيي�ييضيياء-اأبييوظييبييي  مييركييز  �ضيوظف 
لالإح�ضاء  احلييديييثيية  واليينييميياذج  التقنيات 
واملنتظم  اليي�ييضييريييع  الإنيييتييياج  والييتييحييليييييل يف 
�ضبيل  عيييليييى  لييلييمييعييلييومييات. حيييييييث مييييكييين 
املثال، اإنتاج بيانات وحتليالت �ضهرية عن 
الدميغرافية  املجموعات  اإنييفيياق  م�ضتوى 
�ضوق جتارية،  اأو  اأي منطقة،  املختلفة، يف 
تتبع  وكييذلييك  �ضلعة.  اأو  قييطيياع،  اأي  وعييلييى 
م�ضتوى  عيييليييى  الإنيييييفييييياق  اأمنيييييييياط  تيييغيييي 
من  ذلييك  وغييي  ذكييرهييا،  ال�ضابق  البيانات 

املركز  متكن  التي  والتحليالت  املعلومات 
من ا�ضتقراء امل�ضتقبل ب�ضكل علمي �ضريع، 

�ضديد الدقة والو�ضوح. 
التعاون  اآليييييات  حتييدد  التفاقية  اأن  واأكيييد 
املعلومات مبا  وتاأمن  امل�ضرتك  والتن�ضيق 
-اأبوظبي  الإح�ضاء  يفي مبتطلبات مركز 
الإميييييارة جتييياه ع�ضر  روؤييييية  مييع  ويتما�ضى 

املعلومات.
اإيان جيجنز، رئي�ش  ويف هذا ال�ضياق، قال 
ق�ضم اخلدمات ال�ضت�ضارية واملعلومات يف 
“نتورك اإنرتنا�ضيونال”: “ب�ضفتنا، املزود 
الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية 
يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا، نحن 
التنمية  عملية  دعم  على  دائماً  حري�ضون 

العربية  الإميييييييارات  ليييدولييية  القييتيي�ييضييادييية 
من  ا�ضرتاتيجيتنا  مع  ومتا�ضياً  املتحدة. 
ي�ضعدنا  الزدهييار القت�ضادي،  اجل تعزيز 
اإح�ضاء  ملييركييز  الييرئييييي�ييضييي  املييييزود  نييكييون  ان 
دقيقة  بيانات  توفي  طريق  عن  اأبوظبي 
�ضنع  عملية  يف  للم�ضاعدة  املدفوعات  عن 
بيياليينييفييع العام.  قيييييرارات اقييتيي�ييضييادييية تييعييود 
كوفيد-19  جييائييحيية  لنييتيي�ييضييار  وكنتيجة 
تييغيييات كييبييية يف  اإىل حيييدوث  اأدت  الييتييي 
ال�ضتهالكي،  الإنيييفييياق  واأمنيييييياط  �ييضييلييوك 
نيييهيييدف مييين خييييالل هييييذه التيييفييياقييييييية اإىل 
ميي�ييضيياعييدة احلييكييوميية عييلييى اتييخيياذ قييييرارات 
فر�ش  لتوفي  �ضحيحة  روؤى  اإىل  ت�ضتند 

جديدة وتعزيز تناف�ضية اأبوظبي«.

•• الفجرية -وام:

التقى ال�ضيخ �ضعيد بن �ضرور ال�ضرقي، رئي�ش جمل�ش 
الفجية يف مكتبه مبقر  اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة 
ورئي�ش  موؤ�ض�ش  اأبييوغييزاليية  الييدكييتييور طييالل  الييغييرفيية، 
املتخ�ض�ضة   ،“ الدولية  اأبوغزالة  “ طالل  جمموعة 
يف املحا�ضبة وال�ضت�ضارات الإدارية ونقل التكنولوجيا 

والتدريب والتعليم.
الزيودي  حممد  خمي�ش  من  كل  �ضعادة  اللقاء  ح�ضر 
ال�ضندوق  اأمييين  الكعبي  خلفان  وخييالييد  ال�ضر  اأمييين 
الييعييطيير وطارق  و�ييضييلييطييان حمييمييد مليح و�ييضيييييف عييلييي 
علي  ويا�ضر  جا�ضم  حممد  وعائ�ضة  الهنائي  ابراهيم 
جميع  و�ضلطان  الغرفة  اإدارة  جمل�ش  اأع�ضاء  العطر 

الييهيينييدا�ييضييي مييدييير عيييام الييغييرفيية واليييوفيييد امليييييراق من 
املجموعة.

ومت خالل اللقاء الطالع على اخلدمات التي توفرها 
املجموعة ومدى امكانية ا�ضتفادة الغرفة منها.

واأثنى ال�ضيخ �ضعيد ال�ضرقي على دور املجموعة يف تقدم 
 ، تقدمها  التي  املجالت  خمتلف  يف  املهنية  اخلدمات 
يف  املييبييادرات  واأ�ضحاب  املبدعن  م�ضاعدة  اإىل  اإ�ضافة 
كما  التجارية.  امل�ضاريع  جمييال  يف  مهاراتهم  تطوير 
والتوجهات  الييعيياملييييية  الييتييجييارة  م�ضتقبل  مناق�ضة  مت 
اأمام  تقف  التي  الرئي�ضية  والييعييوائييق  لها  امل�ضتقبلية 
القطاعن العام واخلا�ش، نظراً للتغيات التي طراأت 
وحول  العامل  يف  الإلييكييرتوين  التجاري  القطاع  على 

احلاجة اإىل تكنولوجيات اأف�ضل للم�ضتقبل.

عن  اليي�ييضييرقييي  �ضعيد  ال�ضيخ  اأعييييرب  الييلييقيياء  خييتييام  ويف 
اأبييو غزالة جلهوده يف خدمة  للدكتور طالل  تقديرة 

القت�ضاد العربي والعاملي.

من جهته �ضكر اأبو غزالة رئي�ش الغرفة، م�ضيداً بالدور 
مما  الأعييمييال،  ملجتمع  الغرفة  تقدمه  الييذي  الفاعل 

اأ�ضهم يف تعزيز النه�ضة التنموية يف اإمارة الفجية.

•• ال�شارقة-الفجر:

والتنمية  الإحيي�ييضيياء  دائييييرة  اأعييليينييت 
تنفيذ  عيين  ال�ضارقة،  يف  املجتمعية 
القت�ضادي  امل�ضح  ميي�ييضييروع  اأعييمييال 
الدائرة  جتييريييه  واليييييذي   ،2020
بيانات  عيييليييى  لييلييحيي�ييضييول  �يييضييينيييويييياً، 
الأداء  واقييييييييع  حيييييييول  تيييفييي�يييضيييييييلييييييية 
ال�ضناعة  وهيييييكييلييييية  القيييتييي�يييضيييادي 
ومكونات  وخيي�ييضييائيي�ييش  الإمييييييارة  يف 
ال�ضركات القت�ضادية يف القطاعن 
امل�ضاعدة  بييهييدف  واخليييا�يييش،  الييعييام 
عيييليييى تييلييبييييية احيييتييييييياجيييات الإميييييييارة 
ال�ضيا�ضات  ور�يييضيييم  الييتييخييطيييييط  يف 
الذي  امليي�ييضييروع،  التنموية.ويغطي 
انييطييلييق يف بيييدايييية يييوليييييو اجليييياري، 
الإمارة   يف  الإدارييييية  املناطق  جميع 
املنطقة  اليي�ييضييارقيية،  )مييدييينيية  وهيييي 
الو�ضطى(  وامليينييطييقيية  اليي�ييضييرقييييية، 

اإ�ضافة اإىل املناطق احلرة.
وييي�ييضييعييى امليي�ييضييح القيييتييي�يييضيييادي اإىل 
الرتكيبة  هيييييييكيييل  عيييليييى  اليييتيييعيييرف 

الإمارة  يف  وتوزيعاتها  القت�ضادية 
ال�ضلعية  الإنييييييتيييييياج  وميييتيييطيييليييبيييات 
العاملن  واأعيييييييييييداد  واخلييييدمييييييييية، 
ومتو�ضطها، وحجم  الأجييور  وقيمة 
الرئي�ش  والإنييييتيييياج  ال�ييضييتييثييمييارات 
والثانوي واإيرادات الت�ضغيل وقيا�ش 
القيمة امل�ضافة ح�ضب نوع الن�ضاط 
واملنطقة  واليييقيييطييياع  القيييتييي�يييضيييادي 
وم�ضاهمة كل منها يف الناجت املحلي 
الناجت  قيا�ش  جانب  اإىل  لييالإمييارة، 
املحلي الإجمايل لالإمارة والتعرف 
عييلييى عييييدد املييوؤ�ييضيي�ييضييات الييعييامييليية يف 

الأن�ضطة القت�ضادية.
بيييين حميد  اليي�ييضيييييخ حميييميييد  وقييييييال 
الإح�ضاء  دائييييرة  رئييييي�ييش  الييقييا�ييضييمييي 
ال�ضارقة:  يف  املجتمعية  والتنمية 
القت�ضادي  امليي�ييضييح  اأهييمييييية  “تاأتي 
معرفة  يف  دوره  مييييين  انييييطييييالقيييياً 
موؤ�ضرات القت�ضاد الكلي يف الإمارة 
مبييا يف ذليييك مييعييرفيية مييعييدلت منو 
وم�ضاهمتها  القت�ضادية  الأن�ضطة 
وم�ضتوى  النمو  م�ضتوى  قيا�ش  يف 

تغي  ومييدى  ال�ضتثمارية  احلييركيية 
بالإ�ضافة  ال�ييضييتييهييالكييييية،  اليييعيييادات 
اإىل درا�ضة اآثار ال�ضيا�ضات احلكومية 
والتنبوؤ  وقطاعاته  القت�ضاد  على 
بيينييمييو القييتيي�ييضيياد يف امليي�ييضييتييقييبييل من 
خالل ح�ضاب الناجت املحلي لالمارة، 
وتيييييوفيييييي احييييتييييييييياجييييات الأجيييييهيييييزة 
احلكومية من البيانات الإح�ضائية 
واملقارنات  التحليلية  لييالأغييرا�ييش 

املحلية والإقليمية والدولية«.
القا�ضمي  حميييميييد  اليي�ييضيييييخ  واأكيييييييد 
امل�ضح  مليي�ييضييروع  اليييدائيييرة  تيينييفيييييذ  اأن 
القييييتيييي�ييييضييييادي ييييجييي�يييضيييد دورهيييييييييا يف 
املجتمعية  اليييتييينيييمييييييية  ميييي�ييييضييييية 
امليي�ييضييتييداميية اليييتيييي تيي�ييضييهييدهييا دولييية 
الإميييييارات واإمييييارة اليي�ييضييارقيية، وذلك 
الواقع  من خالل متابعة متغيات 
اأ�ضحاب القرار  القت�ضادي لتزويد 
التي  واملييييوؤ�ييييضييييرات  بييييالإحيييي�ييييضيييياءات 
اأولوياتهم  حتديد  على  ت�ضاعدهم 
التنموية،  اليييييرباميييييج  اإعييييييييييداد  يف 
تعتمد  الييييدائييييرة  اأن  اإىل  مييي�يييضيييياً 

واملعايي  املييمييار�ييضييات  اأفيي�ييضييل  عييلييى 
البيانات  جييمييع  يف  املييتييبييعيية  الييعيياملييييية 
خدمة  يف  وتييوظيييييفييهييا  وحتييليييييلييهييا 
اليييدائيييرة ثالثة  املييجييتييمييع.وحييددت 
اأ�ضاليب جلمع البيانات من املن�ضاآت 
القت�ضادية، الأول عن طريق رابط 
الكرتوين يتم اإر�ضاله للمن�ضاأة التي 
الإلكرتوين،  الربيد  لديها  يتوفر 
اأو عيين طييريييق الييهيياتييف عييرب مركز 

من  اأو  بامل�ضروع،  اخلا�ش  الت�ضال 
للمن�ضاآت  امليدانية  الزيارات  خالل 
فريق  تييزويييد  عليها  ي�ضعب  الييتييي 
اأو  الهاتف  عييرب  بالبيانات  امل�ضروع 
الربيد الإلكرتوين.واأكدت الدائرة 
ب�ضرية  كييامييل  ب�ضكل  ملتزمة  اأنييهييا 
ال�ضركات  تقدمها  الييتييي  املعلومات 
واملوؤ�ض�ضات القت�ضادية، وذلك وفقاً 
اأهييداف و�ضالحيات  لقانون تنظيم 

لعام   4 رقم  الدائرة  واخت�ضا�ضات 
 10 امليييادة  الييذي ين�ش يف   ،2014
املن�ضاآت  بيييييانييات  حييميياييية  عييلييى  ميينييه 
وال�ضركات العاملة يف الإمارة وعدم 
العمل  لأغيييرا�يييش  اإل  ا�ييضييتييخييدامييهييا 
ذاته  الييوقييت  الإحيي�ييضييائييي، وحثت يف 
مع  التفاعل  على  املن�ضاآت  اأ�ضحاب 
ال�ضريعة  وال�ضتجابة  امل�ضح  فريق 

عرب تزويده بالبيانات املطلوبة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعيييلييين اليي�ييضيييييد تيييياولنييييت بيييييال زعيم 
الأغييلييبييييية يف اليييربمليييان الألييييبيييياين، ان 
اإك�ضبو  مييعيير�ييش  يف  بيييييالده  ميي�ييضيياركيية 
يف  �ييضيييييقييام  والييييييذي  دبييييي  يف   2020
 2021 اأكيييتيييوبييير   1 اليييفيييرتة ميييا بييين 
تركز  �ييضييوف   .2022 مييار�ييش   31 و 
الرث  وابييراز  والثقافة  ال�ضياحة  على 
هذا  زوار  اميييييام  ليييبيييالده  احلييي�يييضييياري 
املعر�ش الذي يعترب الكرب من نوعه 
يف العامل . واأكدَّ ال�ضيد بيال يف مقابلة 
�ضحفية مع “ اآير�ش ميديا - ابوظبي 
تلك  بييدبييي   2020 اكيي�ييضييبييو  اأنَّ     “
التي ت�ضكل  املنتظرة  العاملية  الفعالية 
مييينيييرًبا هييياًميييا �ييضييتييتييمييكيين مييين خالله 
ثقافتها  تييقييدمي  اإعييييييادة  مييين  األييبييانيييييا 

من  تييوفييره  ومييا  وتقاليدها  وتييراثييهييا 
لدولة  و�ضياحية  ا�ضتثمارية  فيير�ييٍش 
الإمييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة وغيها 
مييييين اليييييييييدول امليييي�ييييضيييياركيييية. وقيييييييييال: “ 
القت�ضادية  ليييالآثيييار  تييعيير�ييضيينييا  لييقييد 
العامل  التي �ضهدها  ذاتها  وال�ضياحية 
اأنَّنا جميًعا جنهل  اأدركنا  باأ�ضره. وقد 
موعد انق�ضاء هذه الظروف، ولذلك 
احلدث  هيييذا  ا�ييضييتييغييالل  اإىل  �ضن�ضعى 
اإىل موقعها.  األييبييانيييييا  لإعييييادة  الييعيياملييي 
اأن حتييقيييييق هذا  مييين  اليييرغيييم  وعيييليييى 
اإل  ال�ضهل،  بييالأميير  ليين يكون  الييهييدف 
التعاون  عيييالقيييات  خييييالل  وميييين  اأنييينيييا 
دولة  مع  �ضيما  ل  الدولية  وال�ضراكة 
�ضنحاول  املتحدة،  العربية  الإمييييارات 
الو�ضول اإىل ما كنا عليه عام 2019 

قبل انت�ضار الوباء«. 

واأ�ضاف: “يعد تعزيز قطاع ال�ضياحة 
األييبييانيييييا ل �ضيما  اأهييييييداف  اأهييييم  اأحييييد 
اأعييادت فتح حدودها وبييداأت يف  بعدما 
ومن  الييدولييييين.  بال�ضياح  الييرتحيييييب 
خالل برنامج التطعيم الفعال املُطبَّق 
بوجوب  يييقيي�ييضييي  والييييييذي  اليييبيييالد  يف 
املواطنن واملقيمن لأحد  تلقي كافة 
للفيو�ش،  امليي�ييضييادة  الييلييقيياحييات  اأنييييواع 
ابتداًء من فايزر واأ�ضرتازانيكا وحتى 
األبانيا  متكنت  و�ضينوفاك،  �ضبوتنيك 
الييييوبيييياء وباتت  اليي�ييضيييييطييرة عييلييى  مييين 
مدرجة �ضمن قائمة الدول اخل�ضراء 

التي ميكن زيارتها باأمان. 
اتخذنا  “لقد  بالقول:  حديثه  وتابع 
الييعييديييد ميين الإجيييييراءات الييتييي جتري 
ل  اأنيييينييييا  اإل  اليي�ييضييحيييييح.  الجتييييييياه  يف 
وهييا نحن جنني ثمار  زليينييا حييذرييين، 

ارتداء  يعد  فلم  الفعالة،  ا�ضتجابتنا 
معظم  اإلغاء  ومت  اإجييبيياري،  الكمامات 
حاجة  هييينييياليييك  تيييعيييد  ومل  الييييقيييييييييود، 
لإجراءات احلجر ال�ضحي، ول يطلب 
على   PCR كيييورونيييا  فح�ش  اإجيييييراء 
حدودنا. وبهذا بتنا قادرين على فتح 

بلدنا والرتحيب بال�ضياح«. 
واأو�ييضييح اأنييه مييع بييدء الييبييالد بالتعايف 
العاملية،  ال�ضياحة  تييوقييف  تبعات  ميين 
بييييداأ انييطييالق اليييرحيييالت اجلييوييية من 
واإىل البالد. موؤكًدا على اأن الإمارات 
اأكيييرب اليييدول امل�ضاهمة يف  هييي اإحيييدى 
األبانيا  يف  ال�ضياحة  و  التنمية  دعيييم 
التي بداأت بالفعل با�ضتقبال املواطنن 
العربية  الإميييارات  دوليية  واملقيمن يف 
املتحدة، واأعرب عن �ضعادته بالإعالن 
عن وجود رحلتن يوميتن متاحتن 

ال�ضارقة  ميييين  تييينيييطيييليييقيييان  بييياليييفيييعيييل 
بالده  اأن  وذكيييير  األييبييانيييييا.  اإىل  ودبييييي 
حمادثات  حميييادثيييات  اإجييييييراء  بيي�ييضييدد 
اأبوظبي”  اإييييير  “ويز  ميي�ييضييوؤويل  ميييع 
لتد�ضن رحالت مبا�ضرة من اأبوظبي 
بن  مييا  لل�ضفر  لييلييرتويييج  تيييانييا  اإىل 
والعا�ضمة  الإميييياراتييييييييية  الييعييا�ييضييميية 
ال�ضياح  بيال  ال�ضيد  ودعييا  الألييبييانييييية. 
بال�ضفر  األييبييانيييييا وال�ييضييتييمييتيياع  لييزيييارة 
حديثه  واختتم  و�ضهولة،  بُي�ضر  اإليها 
اأوروبية  دولييية  األييبييانيييييا  “اإن  بييالييقييول: 
تتمتع مبناظر طبيعية خالبة جديرة 
رائعة  ترحيبية  وتييقيياليييييد  بييياليييزييييارة، 
بييامليي�ييضيياهييدة وجتيييييارب ذوقية  جيييدييييرة 
بييالخييتييبييار، وطبيعة  مميييييزة جييديييرة 
هنالك  بها.  ال�ضتمتاع  يجدر  هييادئيية 
عدد ل ح�ضر له من الأ�ضباب الداعية 

وب�ضرف  اأهمها  اأن  اإل  األبانيا،  لزيارة 
اليينييظيير عييين اليييوجيييهيييات املييتيي�ييضييابييهيية يف 
اليييييييييونييييان واإيييييطيييياليييييييييا وغيييييهييييا من 
الرحالت املتوفرة بتكاليف منخف�ضة، 
اأنيينييا اآميينييون �ضد فيييو�ييش كورونا  هييو 
اأكييير �ضهولة  بييات  الييبييالد  واأن دخيييول 
مع رفع �ضرط احل�ضول على تاأ�ضية 
المارات  دول  من  للقادمن  م�ضبقة 
حيث بامكان كل من هو حا�ضل على 
اقامة يف دولة المارات احل�ضول على 
التا�ضية يف مطار تيانا عند الو�ضول  
األبانيا  جمهورية  م�ضاحة  اأنَّ  ».ُيذكر 
مربًعا  كيييييييليييوميييرًتا   28748 تييبييلييغ 
وتتمتع بطبيعة رائعة �ضواء من حيث 
املائية  امليييوارد  اأو  الأر�ضية  التكوينات 
يوًما   300 ت�ضهد  كونها  عن  ف�ضاًل 

م�ضم�ًضا ميكن ال�ضتمتاع بها. 

جمارك دبي تنجز 585 األف مطالبة ا�ضرتداد 
بقيمة 3.5 مليار درهم خالل الن�ضف االأول

•• دبي - وام: 

األف مطالبة   585 ك�ضفت جمارك دبي يف اإح�ضائيات حديثة عن اإجناز 
ا�ضرتداد بزيادة 10 باملائة خالل الن�ضف الأول من العام اجلاري مقارنة 
مع الفرتة ذاتها من العام املا�ضي وبلغت قيمة املطالبات امل�ضرتدة للعمالء 
3.5 مليار درهم بزيادة 6 باملائة ومُيكن نظام “اإعادة التاأمينات الذكي” 
العمالء من تقدمي املطالبات على مدار ال�ضاعة طوال اأيام الأ�ضبوع عرب 

تطبيق جمارك دبي لالأجهزة الذكية.
مدير  الها�ضمي  حمييمييد  وقيييال 
اجلمركية  الييتيياأمييييينييات  اإدارة 
واملييقييا�ييضيية يف جييمييارك دبيييي اإن 
اجلمركية  الييتيياأمييييينييات  اإدارة 
قوياً  اأداًء  �ييضييجييلييت  واملييقييا�ييضيية 
من  الأول  الييينييي�يييضيييف  خييييييالل 
العام اجلاري وذلك دليل على 
انييتييعييا�ييش اليي�ييضييوق املييحييلييي ومنو 
دبي..  اإمييارة  التجارة يف  حركة 
موؤكداً اأن جمارك دبي حتر�ش 
الإجييييراءات  كييافيية  ت�ضهيل  على 
اجلييمييركييييية لييلييمييتييعييامييليين عرب 
تييطييوييير اأنيييظيييمييية تييعييتييمييد على 
الييتييكيينييولييوجيييييا املييتييقييدميية حيث 
التاأمينات  اإعييييييادة  نييظييام  ُيييعييد 
على  نييوعييه  مييين  الأول  اليييذكيييي 
من  اأكيير  مييع  التعامل  ي�ضتطيع  تقنياً  متطوراً  ابييتييكيياراً  الييعييامل  م�ضتوى 
مليوين طلب يف العام ومبعدل يفوق 5 اآلف طلب يف اليوم ما اأدى اإىل 
ال�ضواء..م�ضياً  حد  على  وللدائرة  للعمالء  الفوائد  من  الكثي  حتقيق 
دول جمل�ش  م�ضتوى  على  دائييرة جمركية  اأول  تعد  دبييي  اأن جمارك  اإىل 
التعاون اخلليجي توفر خدمة ا�ضتعادة التاأمينات على الر�ضوم اجلمركية 

اإلكرتونياً.
مطالبات  عييدد  �ضجل  فقد  الإلكرتونية  املقا�ضة  عمليات  يخ�ش  وفيما 
ر�ضوم  بقيمة  349 مطالبة  و  األف   37 املعتمدة  املبا�ضر  الآيل  التحويل 

جمركية حمولة بلغت 273 مليون درهم.
واأ�ضار اإىل اأن جمارك دبي و�ضمن خطتها ال�ضرتاتيجية اأطلقت موؤخراً 
العاملية،  دبييي  موانئ  مع  بالتعاون  الإلكرتونية  اخلييروج  �ضهادات  مبادرة 
اإقليم الإمارات والتي �ضتحدث تغيياً جذرياً يف عملية ت�ضدير الب�ضائع 
انطالقاً من ميناء جبل علي  الإمييداد  �ضل�ضلة  اإىل  وت�ضيف قيمة كبية 
دبييي لأمتتة  تاأتي �ضمن خطط جمارك  والتي  املييبييادرة  هييذه  حيث تدعم 
والتحول  املتطورة  التكنولوجيا  على  والعتماد  اجلمركية  الإجييييراءات 
بتقدمي  يتعلق  فيييييمييا  وخييا�ييضيية  اجلييمييركييييية  الييعييمييليييييات  ت�ضهيل  الييرقييمييي 
مطالبات ال�ضرتداد ما يوفر الوقت والتكلفة بتمكن العمالء من تقدمي 
مطالباتهم مبا�ضرة بعد مغادرة ال�ضفينة املحملة بالب�ضائع، وبهذا نكون 
يف  املتعامل  جتربة  وحت�ضن  التقليدية  الأوراق  تقدمي  فكرة  األغينا  قد 
مع  متا�ضياً  اأوراق  وبييدون  �ضهلة  بطريقة  اخلدمات  كافة  على  احل�ضول 

ا�ضرتاتيجية دبي الالورقية.
وي�ضاهم ت�ضريع عملية اإغالق طلبات رد التاأمينات بتوفي ال�ضيولة املدارة 
لل�ضركات حيث دفعت التح�ضينات التطويرية التي مت اإدخالها على نظام 
اإعادة التاأمينات الذكي اإىل اإعادة التاأمينات وال�ضمانات للعمالء ب�ضرعة 
منها  الوظيفية  الييقييدرات  ميين  الييعييديييد  اليينييظييام  ويييدعييم  و�ضفافية  ودقييية 
تقدمي املطالبات ووحدة مركزية ملعاجلة املطالبات كما يتيح التحقق من 
اأثناء تقدميها ومتابعة حالة تقدمي الوثائق  اإلكرتونياً  �ضحة املطالبات 
ملتابعة  وت�ضهيالت  لل�ضادرات  ال�ضالحية  وقت  متديد  طلب  وت�ضهيالت 
العمالء  لإخييطييار  الآلييييية  الإلييكييرتوين  الربيد  وخييدمييات  املطالبات  و�ضع 
اإىل  اإىل املعاجلة ال�ضاملة للمطالبات و�ضوًل  بحالة املطالبات بالإ�ضافة 
الت�ضوية املالية كما يدعم التطبيق اأي�ضاً تقدمي الطلبات ومتابعتها عرب 

الهاتف املحمول.
اليي�ييضييامييل زادت الإنييتيياجييييية يف تخلي�ش  الييذكييي  اليينييظييام  تييبيينييي هيييذا  وميييع 
الب�ضائع  عن  املعامالت  من  باملائة   98 بن�ضبة  املخاطر  قليلة  ال�ضحنات 
اإعادة التاأمن الآلية على جميع  املحلية واأ�ضبح بالإمكان تطبيق عملية 

ال�ضادرات والواردات ب�ضكل اأ�ضرع واأكر دقة.
يذكر اأنه خالل جائحة كورونا مت التحول الكرتونياً بن�ضبة 100 باملائة 
ميين خيييالل حتميل امليي�ييضييتيينييدات يف اليينييظييام وا�ييضييتييالمييهييا عيين طييريييق نظام 
بعد  عيين  العمل  اعتماد  مت  حيث  الكرتونياً  عليها  واملييوافييقيية  التاأمينات 

كمنهج اأ�ضا�ضي وحتولت جميع اخلدمات خلدمات الكرتونية.
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املال والأعمال

»اأبوظبي للجودة«  ينفذ زيارات 
تفتي�ضية على 20274 منتجا

•• اأبوظبي - وام:

نفذ جمل�ش اأبييوظييبييي لييلييجييودة واملييطييابييقيية خييالل الييربييع الييثيياين ميين العام 
اجلاري زيارات تفتي�ضية �ضملت 20 األفا و274 منتجا متنوعا من املنتجات 
املعرو�ضة يف منافذ البيع واملراكز التجارية على م�ضتوى الإمارة اإ�ضافة اإىل 

2710 منتجات على املن�ضات ومواقع البيع الإلكرتونية.
ونفذ مفت�ضو قطاع خدمات الأ�ضواق 
التفتي�ضية  احلييمييالت  وامل�ضتهلكن 
امل�ضتهلكن  حيييقيييوق  حييميياييية  بيييهيييدف 
املنتجات  �يييضيييالمييية  مييييين  واليييييتييييياأكيييييد 
امل�ضتخدمة  الييقييانييونييييية  واملييييوازييييين 
وامليييتيييداولييية يف اإمييييييارة اأبيييوظيييبيييي مبا 

يحقق عدالة الأ�ضواق.
وقال خلف املزروعي املدير التنفيذي 
لقطاع خدمات الأ�ضواق وامل�ضتهلكن 
يف جمل�ش اأبوظبي للجودة واملطابقة 
خالل  مهمة  نتائج  حقق  القطاع  اإن 
الييييربييييع الييييثيييياين ميييين الييييعييييام اجلييييياري 
متثلت يف اإح�ضاءات مثبتة، حيث بلغ 

اإجمايل اأدوات القيا�ش القانونية التي 
مت التحقق منها 1883 اأداة، وبلغ اإجمايل العبوات التي مت التحقق منها 
املنتجات  اإجمايل  بلغ  كما   ،6590 بلغ  عينات  بواقع عدد  206 منتجات 
امل�ضحوبة من الأ�ضواق 7 منتجات وهو ما يعادل 411 �ضلعة، واإجمايل 8 

منتجات م�ضححة وهو ما يعادل 1637 �ضلعة.
الأجهزة  منتجات  على  تفتي�ضية  حييمييالت  امليييييدانييييية  اليييزييييارات  وت�ضمنت 
املنتجات  عييدد  حيث  من  الأول  املركز  على  ا�ضتحوذت  والتي  الإلكرتونية 
2195 منتجا غي  10050 منتًجا منها  التي خ�ضعت للتفتي�ش بواقع 
منها  منتًجا   3529 بعدد  الأطفال  األعاب  بينها  من  للموا�ضفات  مطابق 
منتج واحد غي مطابق للموا�ضفات وعلى منتجات التبغ وال�ضجائر بعدد 
للموا�ضفات  مطابق  غي  منتجات   907 منها  منتجا   2673 من  اأكيير 
162 منتجا غي مطابق  2040، منها  اإطييارات املركبات بواقع  ت�ضمنت 
1072 منتجا  منها  1982 منتجاَ  بعدد  املنظفات  واأخيييا  للموا�ضفات، 
امليدانية  اليييزييييارات  اأن  اإىل  امليييزروعيييي  لييلييمييوا�ييضييفييات.واأ�ييضييار  مييطييابييق  غييي 
والرقمية التفتي�ضية على املنتجات وال�ضلع تاأتي يف ظل تكامل اجلهود بن 
اجلهات احلكومية يف القطاع العام و�ضركاء العمل يف القطاع اخلا�ش كٍل يف 
نطاق تخ�ض�ضه، وذلك للحد من تداول ال�ضلع غي املطابقة للموا�ضفات 
خالل  ميين  الأ�ييضييواق  يف  الثقة  على  احلييفيياظ  بهدف  واملقلدة  املغ�ضو�ضة  اأو 
املو�ضوعة  واملوا�ضفات  لال�ضرتاطات  املنتجات  جميع  مطابقة  من  التاأكد 
اأن  اأبوظبي.واأكد املدير التنفيذي لقطاع خدمات الأ�ضواق وامل�ضتهلكن  يف 
جمل�ش اأبوظبي للجودة واملطابقة ي�ضتهدف من خالل اإ�ضرتاتيجيته دعم 
م�ضية التنمية امل�ضتدامة وتعزيز مكانة اأبوظبي وجعلها مركًزا اقت�ضادًيا 
بناء  على  للمجل�ش  الإ�ضرتاتيجين  ال�ضركاء  مع  العمل  خالل  من  عاملًيا 
اأرقى  التي ت�ضاهي  واملطابقة  واأنظمة اجلييودة  الوطنية  املنتجات  الثقة يف 
ملجل�ش  التفتي�ضية  امليدانية  الييزيييارات  اأن  بالذكر  العاملية.جدير  املعايي 
اأبييوظييبييي لييلييجييودة واملييطييابييقيية تيي�ييضييتييهييدف الييتيياأكييد مييين مييطييابييقيية املنتجات 
اأربعة حماور  على  الرتكيز  الدولة من خالل  الإلزامية يف  لال�ضرتاطات 
اإىل  اإ�ييضييافيية  م�ضحوبة  منتجات  تيييداول  عييدم  ميين  “التاأكد  وهييي  رئي�ضية 
ح�ضول املنتجات املقيدة املعرو�ضة على �ضهادات املطابقة ف�ضاًل عن توفر 
املعلومات الإي�ضاحية للمنتجات واأخذ عينات للمنتجات املقيدة وفح�ضها 

يف املختربات للتاأكد من �ضالمتها«.

�ضمن برنامج »مهنتي« للتدريب املهني
م�ضرف ال�ضارقة االإ�ضالمي ينّمي قدرات  طلبة 
الكليات واجلامعات بالدولة يف العمل امل�ضريف

•• ال�شارقة-الفجر:

“مهنتي”  برنامج  ميين  اجلييديييدة  اليييدورة  الإ�ييضييالمييي  ال�ضارقة  اأطييلييق م�ضرف 
امليي�ييضييرف على متكن  اإطيييار حيير�ييش  بييالييدوليية، يف  واجلييامييعييات  الكليات  لطلبة 
امل�ضريف،   العمل  يف  املطلوبة  املهارات  اكت�ضاب  من  للربنامج  املنت�ضبن  الطلبة 
2021 تنظيم جمموعة متكاملة  لعام  “مهنتي”  وتت�ضمن فعاليات برنامج 
تقدميها  يتم  امليي�ييضييرف،  اأقيي�ييضييام  خمتلف  يف  امليدانية  التدريبية  الييييدورات  ميين 
قطاع  بدخول  الراغبن  مهارات  م�ضتوى  لتطوير  متخ�ض�ش  فريق  باإ�ضراف 
ال�ضيفة الإ�ضالمية، الذي يعد رافداً مهماً من روافد القت�ضاد الوطني، حيث 
يوفر القطاع امل�ضريف العديد من الوظائف يف بيئة عمل داعمة للتوطن تتيح 
مب�ضية  وي�ضاهم  املنا�ضب،  اأعلى  اإىل  والو�ضول  الوظيفي  التدرج  للمبدعن 

التنمية امل�ضتدامة يف الدولة.
اأجياٍل تتمتع بروح الريادة والإبداع وامل�ضوؤولية والطموح 

ال�ضارقة  مبيي�ييضييرف  والييتييوطيين  الييتييوظيييييف  مييدييير  امليييرزوقيييي  ف�ضيلة  وقييياليييت 
العربية  الإمييارات  لدولة   2021 الوطنية  الأجندة  مع  “متا�ضياً  الإ�ضالمي: 
املتحدة، وخ�ضو�ضاً املحور املتعلرّق بالو�ضول اإىل اقت�ضاد تناف�ضي معريف مبني 
على البتكار من خالل تخريج اأجياٍل تتمتع بروح الريادة والإبداع وامل�ضوؤولية 
من  جمموعة  يت�ضمن  اليييذي  “مهنتي”  بييرنييامييج  تنفيذ  نييوا�ييضييل  والييطييمييوح، 
ور�ضم  امل�ضريف  القطاع  العمل يف  ال�ضباب على  التي حتفز  التدريبية  الييدورات 

م�ضار مهني اأف�ضل مل�ضتقبلهم.
واأ�ضارت اإىل اأن دورات الربنامج تتميرّز بكونها ل تركز على جوهر عمل ال�ضيفة 
املهارات  اكت�ضاب العديد من  اأي�ضاً  الإ�ضالمية فح�ضب، واإمنا تتيح للمتدربن 
القت�ضادية  باملجالت  معرفتهم  من  وتزيد  ال�ضخ�ضية،  القدرات  ي  تنمرّ التي 
واملالية، اإ�ضافة اإىل كونها تركز على كيفية اجتياز مقابالت التوظيف، واختيار 

التخ�ض�ضات الأن�ضب لهتمامات ورغبات كل متدرب.
مفاتيح النجاح للتفوق يف املهنة 

اإطار هذا الربنامج قدم م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي موؤخراً دورة بعنوان  ويف 
امل�ضرف،  اأقيمت يف مركز عمليات  والتي  املهنة”  للتفوق يف  النجاح  “مفاتيح 
مب�ضاركة عدد من منت�ضبي برنامج مهنتي، وت�ضمنت العديد من املحاور من 
امل�ضتقبلية،  الأهييداف  ت�ضكيل  امل�ضرفية، ومهارات  بينها مقدمة عن اخلدمات 
MBTI، اإىل جانب  وتقييم ال�ضخ�ضية با�ضتخدام اختيار حتليل ال�ضخ�ضية 
اأهم الن�ضائح لجتياز مقابالت العمل، والطرق اجلديدة يف التقدم للوظائف.

برعاية حمدان بن حممد

»مالية دبي« تنظم مومترا دوليا لل�ضراكة بني 
القطاعني العام واخلا�ص اأكتوبر املقبل

االحتاد للطريان تو�ضع ا�ضتخدام جواز ال�ضفر ال�ضحي من اأياتا على �ضبع مدن

مرتفعة بن�ضبة 27.5 % مقارنة بالن�ضف الأول من العام 2020
بنك دبي التجاري ي�ضجل اأرباحا �ضافية بلغت 676 مليون 

درهم لفرتة ال�ضتة اأ�ضهر االأوىل من العام 2021

•• اأبوظبي-وام: 

ا�ضتخدام  تو�ضيع  لييلييطيييان  الحتييياد  تعتزم 
على  اأياتا”  مييين  اليي�ييضييحييي  اليي�ييضييفيير  “جواز 
رحييييالت الحتيييياد لييلييطيييان اإىل �ييضييبييع مدن 
تييزاميينيياً مع  �ييضييميين �ضبكة وجييهيياتييهييا، وذلييييك 
لييتييطييبيييييق حييلييول رقييمييييية �ضاملة  ميي�ييضيياعيييييهييا 
اأعقاب  يف  ال�ضفر  جتربة  تي�ضي  اإىل  تهدف 
ال�ضحي  ال�ضفر  “جواز  اجلائحة.ويتوافر 
منت  على  امل�ضافرين  لل�ضيوف  اأياتا”  ميين 
اأبوظبي  بييين  ليييليييطييييان  الحتيييييياد  رحيييييالت 
وبيييانيييكيييوك وبييير�يييضيييليييونييية وجييينيييييييف وميييدرييييد 
يف  وي�ضهم  و�ضنغافورة  ونيويورك  وميالنو 
�ضاملة  من�ضة  عييرب  الييراحيية  م�ضتوى  تعزيز 

لإدارة الوثائق املتعلقة بكوفيد 19.
الرئي�ش  الييبييلييوكييي،  عيييبيييداهلل  وقييييال حمييمييد 
الت�ضغيلية يف جمموعة  للعمليات  التنفيذي 
والآراء  الييتييعييليييييقييات  اإن  لييلييطيييان  الحتييييياد 
ال�ضحي  ال�ضفر  “جواز  بتجربة  ال�ضلة  ذات 
اإذ  وميي�ييضييجييعيية،  اإيييجييابييييية  جيييياءت  اأياتا”  ميين 
�ضهولة  اإىل  التقدير  بعن  امل�ضافرون  ينظر 
يوفرها  التي  املعلومات  وحماية  ال�ضتخدام 
الييتييطييبيييييق ، وييي�ييضيير الحتيييييياد ليييليييطييييان اأن 
اأياتا”  ميين  اليي�ييضييحييي  اليي�ييضييفيير  “جواز  تييوفيير 
وجهات  �ضبع  اإىل  املتوجهة  الييرحييالت  على 

عيياملييييية كييييربى، مبييا يييجييعييل رحييليية ال�ضيوف 
جتربة  لهم  ويقدم  وان�ضيابية  �ضال�ضة  اأكيير 
�ييضييليي�ييضيية يف امليييطيييار.مييين جييانييبييه اأو�يييضيييح نيك 
العمليات  ل�ضوؤون  الرئي�ش  اأول  نائب  كارين، 
اأن  اأييياتييا..  يف  والأميين  وال�ضالمة  الت�ضغيلية 
ا�ضتخدام  بتو�ضيع  لييلييطيييان  الحتييياد  قيييرار 
جواز ال�ضفر ال�ضحي ميثل �ضهادة قوية على 
توفي  اإىل  تهدف  التي  املييبييادرة،  هييذه  تفوق 
امل�ضتندات  واإدارة  للم�ضافرين  �ضاملة  من�ضة 
املتعلقة بكوفيد 19 بكفاءة و�ضالمة واإ�ضدار 
�ضهادة “لئق لل�ضفر” التي ميكن اأن تثق بها 
اأن نرى  �ضركات الطيان. ومن الرائع حقاً 
فتح  اإعييييادة  ت�ضهيل  يف  ي�ضهم  التطبيق  هييذا 

ال�ضفر الدويل.
يذكر اأن الحتاد للطيان كانت �ضمن اأوائل 
التي  العامل  م�ضتوى  على  الطيان  �ضركات 
ال�ضحي من  ال�ضفر  “جواز  بييداأت يف جتربة 
اأياتا” يف اإبريل 2021، بهدف توفي من�ضة 
وثائق  واعتماد  للم�ضافرين  مييوحييدة  عاملية 
ذات  ال�ضفر  متطلبات  على  والتعرف  ال�ضفر 
“جواز  اإىل  وللو�ضول   .19 بكوفيد  ال�ضلة 
ال�ضيوف  مييين  ُييييرجيييى  ال�ضحي”،  اليي�ييضييفيير 
 IATA Travel Pass حتميل تطبيق
املييتييوافيير عييلييى الأجيييهيييزة الييتييي تييعييمييل بنظام 
اإ�ضافة  ميكنهم  حيث   ،iOS اأو  الأنييدرويييد 

والإطيييالع  لييلييطيييان  الحتييياد  على  رحلتهم 
عييلييى مييتييطييلييبييات اليي�ييضييفيير وميي�ييضيياركيية نتيجة 

فح�ش كورونا.
اأياتا  ميين  ال�ضحي  ال�ضفر  جيييواز  ويت�ضمن 
مبا  اللقاح،  �ضهادات  حتميل  اإمكانية  اأي�ضا 
التي  الأمييياكييين  اإىل  لل�ضفر  الييفيير�ييضيية  يييتيييييح 
ويف  �ضرورياً.  اأمييرا  اللقاح  تلقي  فيها  يكون 
الوقت احلايل، يقبل التطبيق �ضهادة كوفيد 
واملعتمدة  الأوروبيييييي،  الحتييياد  ميين  الرقمية 

ال�ضبع  لييلييطيييان  الحتيييياد  دول  جييميييييع  ميين 
واآي�ضلند  �ييضييوييي�ييضييرا  جييانييب  اإىل  والييعيي�ييضييرييين 
والرنويج وليت�ضن�ضتاين، ف�ضاًل عن �ضهادات 

اللقاح ال�ضادرة من �ضنغافورة وقطر.
فمن  التطبيق،  تطوير  يف  ال�ييضييتييمييرار  ومييع 
ال�ضيوف حول  املزيد من  اأن يتمكن  املتوقع 
من  ال�ضادرة  اللقاح  �ضهادة  بتحميل  العامل 
ت�ضهيل  يف  ي�ضهم  مبييا  احلييكييومييييية،  اجلييهييات 

عملية ال�ضفر.

وتييوا�ييضييل الحتيييياد لييلييطيييان الييعييمييل ب�ضمل 
اأييياتييا بييهييدف تعميم جيييواز ال�ضفر  وثيييييق مييع 
�ضبكة  �ضمن  امليييدن  ميين  مييزيييد  اإىل  ال�ضحي 
ولالإطالع  املييعييلييومييات  ميين  وجييهيياتييهييا.ملييزيييد 
العيادات  وقييائييميية  التحميل  اإر�يييضيييادات  عييلييى 
دولة  يف  ال�ضحي  ال�ضفر  جيييواز  يف  امل�ضاركة 
الإمييييييييييارات وحييييييول الييييعييييامل، ُيييييرجييييى زييييييارة 
etihad.com/ الإلييييكييييرتوين:  امليييوقيييع 

./iatatravelpass

•• دبي- حممود علياء: 

التجاري  دبييييي  بيينييك  اأعيييلييين 
املالية  اليينييتييائييج  عييين  اأمييي�يييش 
الأوىل  اأ�ضهر  ال�ضتة  لفرتة 

من العام 2021. 
التجاري  دبييي  بنك  و�ضجل 
مقدارها  �ييضييافييييية  اأربيييياحييييا 
درهيييييييييم  مييييييليييييييييييييون   676
العام  مييين  الأول  لييليينيي�ييضييف 
بن�ضبة  مييرتييفييعيية   2021
بالن�ضف  مقارنة   27.5%
 .2020 اليييعيييام  مييين  الأول 
الييتييحيي�ييضيين احليييا�يييضيييل يف  ان 
مقروناً  الت�ضغيلي  الأداء 
بييالنييخييفييا�ييش احليييا�يييضيييل يف 
القيمة  انييخييفييا�ييش  خيي�ييضييائيير 
ارتفاع  اإىل  اأدى  املييحييتييمييليية 
وبالرغم  الأربييييييييياح.  �يييضيييايف 
يف  امل�ضتمر  النخفا�ش  ميين 
البنوك،  بن  الفائدة  ا�ضعار 
ارتفع �ضايف اإيرادات الفائدة 
مقارنة   8.7% بيينيي�ييضييبيية 

العام  ميين  الأول  بيياليينيي�ييضييف 
كنتيجة لنخفا�ش   2020
والنمو  اليييتيييميييوييييل  تييكييلييفيية 
الأعيييميييال. وجاء  الييقييوي يف 
ن�ضاط  يف  الأرتييييييفيييييياع  هيييييذا 
للتعايف  نييتيييييجيية  الأعيييييميييييال 
الإقييتيي�ييضييادي واليييذي كييان له 
الأثر الإيجابي على اإيرادات 

الر�ضوم والعمولت.
 

اأ�ضهر  نييتييائييج  فيييرتة اليي�ييضييتيية 
الأوىل من العام 2021:

بييلييغييت الأربيييييياح   o
ال�ضافية 676 مليون درهم 
 27.5% بن�ضبة  مرتفعة 
الييفييرتة من  بنف�ش  مييقييارنيية 

العام ال�ضابق
ارتيييييييييييفيييييييييييعيييييييييييت   o
الت�ضغيلية  الإيييييييييييييييييرادات 
مليون   1.572 والييبييالييغيية 
 11.4% بيينيي�ييضييبيية  درهيييييييم 
الييفييرتة من  بنف�ش  مييقييارنيية 
الييعييام اليي�ييضييابييق ، وجيييياء هذا 

الرتفاع ب�ضكل رئي�ضي ب�ضبب 
التح�ضن يف اإيرادات الر�ضوم 
واليييعيييميييولت والرتيييييفييييياع يف 

�ضايف اإيرادات الفائدة
ارتيييييييييييفيييييييييييعيييييييييييت   o
بن�ضبة  الت�ضغيلية  امل�ضاريف 
 409 اإىل  لت�ضل   5.8%

مليون درهم
بييلييغييت الأربيييييياح   o
مليون   1.163 الت�ضغيلية 
بن�ضبة  ميينييخييفيي�ييضيية  درهييييييم 

13.4%
بيييييييليييييييغ �يييييضيييييايف   o
خميييي�ييييضيييي�ييييضييييات انيييخيييفيييا�يييش 
املييقييتييطييعيية خالل  اليييقيييييييمييية 
درهم  مليون   487 الفرتة 

منخف�ضا بن�ضبة 1.6% 
كما يف 30 يونيو 2021:

حييييييييييافييييييييييظييييييييييت   o
نيي�ييضييبيية كيييفيييايييية راأ�ييييييييش املييييال 
حيث  القوي  م�ضتواها  على 
بييلييغييت نيي�ييضييبيية كييفيياييية راأ�ييييش 
ن�ضبة   ،  15.69% امليييييال 

كفاية راأ�ش املال ال�ضق الأول 
بلغت  حيين  يف   14.52%
الأول  اليي�ييضييق  كييفيياييية  نيي�ييضييبيية 
امل�ضرتك  املييييييال  راأ�يييييييش  ميييين 

 CET1( 12.04%(
اإجمايل  ارتفع    o
 13.4% بن�ضبة  القرو�ش 
مقارنة بينهاية 31 دي�ضمرب 
 78.3 اإىل  لي�ضل   2020

مليار درهم
بييييييييييييييلييييييييييييييغييييييييييييييت   o
اإىل  اليييتييي�يييضيييليييييييفيييات  نييي�يييضيييبييية 
امل�ضتقرة  الأميييييوال  ميي�ييضييادر 

.87.60%

مبادلة ت�ضتثمر 250 مليون دوالر 
يف �ضركة �ضريتارا

•• برين�شتون 
- نيو جري�شي-وام:

اأعلنت اأم�ش �ضركة “�ضيتارا” 
العاملية  اليي�ييضييركييات  اإحيييييدى   -
تقنيات  تييطييوييير  يف  الييييرائييييدة 
�ضركة  اإن  احليييييوي..  التحفيز 
“مبادلة”  لال�ضتثمار  مبادلة 
مليون   250 ا�ضتثمار  قيييررت 
وذلك  “�ضيتارا”  يف  دولر 
ا�ضرتاتيجية  ميييع  انيي�ييضييجييامييا 
توظيف  على  القائمة  مبادلة 
الحتياجات  تلبية  يف  البتكار 
والدوائية خلدمة  الكلينيكية 
تطوير  خيييييالل  ميييين  املييير�يييضيييى 
عالية  فييعييالييييية  ذات  ميينييتييجييات 
ومبوجب  اأقييييييييل.  وبيييتيييكييياليييييييف 
اإبيييييراميييييه  اليييييييذي مت  التيييييفييييياق 
ال�ضركاء  وبع�ش  مييبييادليية  بيين 
ومن  احلالين يف “�ضيتارا”، 
ل�ضركة  تييابييع  ميي�ييضيياهييم  بييييينييهييم 
�ضت�ضتحوذ  تي”،  كيييييو  “اإي 
 9،615،384 عييلييى  مييبييادليية 
�ضهما بواقع 26 دولرا لل�ضهم 
�ضمن  امل�ضاهمن،  من  الواحد 

اأن  ييينييتييظيير  �ييضييفييقيية خيييا�يييضييية 
يييتييم اإغيييالقيييهيييا يف اليييثييياين من 
و�ضوف   .2021 اأغيي�ييضييطيي�ييش 
تي”  كيو  “اإي  �ضركة  حتتفظ 
يف  رئي�ضي  كم�ضاهم  مبوقعها 
ال�ضفقة.  اإمتيييام  بعد  ال�ضركة 
الرئي�ش  فيهيي،  وليام  وقال 
 “ لي”�ضيتارا”..  التنفيذي 
نرحب بهذا ال�ضتثمار اجلديد 
�ضركة  باعتبارها  مبادلة،  من 
خربة  لديها  �ضيادي  ا�ضتثمار 
علوم  يف  ال�ضتثمار  يف  متميزة 
احلياة التي تركز على حتقيق 
وبو�ضفنا  ميي�ييضييتييداميية.  قيييييميية 
�ييضييركيية مت اإدراجيييهيييا حييديييثيياً يف 
الأ�ييضييواق املييالييييية فيياإنيينييا �ضعداء 
معنا  ال�ضتثمار  مبادلة  بقرار 
مبادلة  تقدير  على  يييدل  لأنييه 
مل�ضتوى اأداء �ضيتارا وموقعها 
الييريييادي يف جمييال تكنولوجيا 
مع  خا�ضة  احليييييوي،  التحفيز 
دخولنا يف مرحلة جديدة من 

م�ضية منونا«.
كاميال  قييياليييت  جيييانيييبيييهيييا،  ميييين 
رئي�ضة وحييدة علوم  لجنييويييل، 

احلياة يف مبادلة.. “ لقد اأحدث 
نوعية  نقلة  احليوي  التحفيز 
يف عمليات تطوير الأدوية من 
اأ�ييضيياليييييب حديثة  خيييالل اتييبيياع 
ومييتييطييورة ميين �ييضيياأنييهييا توفي 
الوقت والتكلفة طوال عمليات 
اخلا�ضة  والييتييطييوييير  الييبييحييث 
نحن  الييدوائييييية..  بال�ضناعات 
بال�ضتثمار يف �ضيتارا  �ضعداء 
رائدة  برجميات  متتلك  التي 
ت�ضاهم يف تطوير اأدوية جديدة 

لتح�ضن حياة املر�ضى«.
الرئي�ش  ليييييييو،  اإييييرييييك  وقيييييال 
قيييطييياع  فيييييرييييييق  املييييي�يييييضيييييارك يف 
“اإي  يف  اليي�ييضييحييييية  اليييرعيييايييية 
نرحب مببادلة   “ كيو تي”.. 
ا�ييضييرتاتيييييجييي جديد  كيي�ييضييريييك 
حتتفظ  و�يييضيييوف  �يييضييييتيييارا  يف 
اإي كيو تي مبوقعها كم�ضتثمر 
و�ضنعمل  �ييضيييتييارا  يف  رئي�ضي 
للفريق  دعمنا  موا�ضلة  على 
الرامية  جييهييوده  يف  التنفيذي 
الدوائية  الكت�ضافات  لت�ضريع 
با�ضتخدام  املييير�يييضيييى  خليييدمييية 

تقنيات التحفيز احليوي«.

•• دبي-وام:

بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  روؤييية  مع  ان�ضجاماً 
جمل�ش  رئي�ش  الييدوليية  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�ييضييد 
لتعزيز  الييرامييييية  اهلل”،  “رعاه  دبيييي  حيياكييم  اليييييوزراء 
املعرفة،  على  القائم  اجلديد  القت�ضاد  نحو  التوجه 
ويف اإطار املكانة الرائدة لالإمارة بو�ضفها اأحد املراكز 
التجارية وال�ضياحية واملالية الرائدة يف العامل، اأعلنت 
“موؤمتر دبي  دائرة املالية يف حكومة دبي عن تنظيم 
واخلا�ش”،  الييعييام  القطاعن  بيين  لل�ضراكة  اليييدويل 
حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد 

اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش املجل�ش التنفيذي.
اإك�ضبو  اليييذي يعقد حتييت مظلة  املييوؤمتيير  وييي�ييضييارك يف 
دبي 2020، يومي 10 و11 اأكتوبر 2021، نخبة 
واجلهات  اليييوزارات  وامل�ضوؤولن يف  الييقييرار،  �ضناع  من 
والعاملية  املييحييلييييية  واليي�ييضييركييات  والييبيينييوك  احلييكييومييييية 
العاملة يف جمالت ال�ضتثمار واملقاولت وال�ضت�ضارات 
امل�ضلحة من  واأ�ييضييحيياب  الييتييحييتييييية،  الييبيينييييية  وتييطييوييير 
على  ال�ضوء  وي�ضلط  الرئي�ضية.  القطاعات  خمتلف 
جمموعة من الق�ضايا املهمة ويف مقدمتها املخرجات 
والفر�ش  امل�ضتقبل،  لقت�ضاد  الطموحة  القت�ضادية 
ال�ضتثمار  جمييال  يف  والإقليمية  العاملية  والتحديات 
يف امل�ضاريع احليوية ومتويلها، اإىل جانب العديد من 
ال�ضراكة  اآخر م�ضتجدات  النقا�ضات التي �ضرتكز على 
اأهمية  اإىل  بالإ�ضافة  واخلا�ش  العام  القطاعن  بن 
الدور الذي تلعبه ال�ضراكة بن القطاعن يف حتقيق 

ال�ضتدامة يف متويل امل�ضاريع.
املدير  �ضالح،  اآل  �ضالح  عبدالرحمن  معايل  واأعيييرب 
العام لدائرة املالية يف حكومة دبي، عن امتنانه ل�ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد 
الكرمية  رعايته  على  التنفيذي،  املجل�ش  رئي�ش  دبييي 
للموؤمتر الأول من نوعه على م�ضتوى املنطقة املعني 
اأن  مييوؤكييًدا  واخلييا�ييش،  العام  القطاعن  بن  بال�ضراكة 
تطوير  �ضبيل  يف  مدرو�ضة  خطوات  تتخذ  دبييي  مالية 

منظومة قوية وم�ضتدامة لل�ضراكة بن القطاعن.
التوقيت  هييذا  املوؤمتر يف  انعقاد  “ اإن   : وقييال معاليه 
دبي،  اإميييارة  يف  التنموي  للحراك  حمييفييًزا  دوراً  يلعب 
عاملية  ووجهة  كمن�ضة  الإميييارة  مكانة  تر�ضيخ  بهدف 
لقت�ضاد امل�ضتقبل، وتعزيز منوذجها العاملي يف حوكمة 
ال�ضراكات  وت�ضخي  امل�ضتدامة  التنمية  اأهييداف  تنفيذ 

املبتكرة بن القطاعن احلكومي واخلا�ش«.
واأ�ضاف : “ �ضوف ين�ضبرّ تركيز املوؤمتر على حتقيق 
الرائدة يف  الوجهة  الإمييارة  روؤييية حكومة دبي لتكون 
ال�ضراكة  منظومة  لتطوير  املالئمة  البيئة  �ضياغة 
اإطار  بناء  خالل  من  والعام،  اخلا�ش  القطاعن  بن 
امل�ضتدام  التمويل  تقدمي  على  ي�ضاعد  قييوي  حوكمة 
التغيات  اأن  اإىل  م�ضياً  احلكومية،  التنمية  خلطط 
ح  تو�ضرّ العامل  ي�ضهدها  التي  املت�ضارعة  القت�ضادية 
الأهييمييييية املييتييزايييدة لييليي�ييضييراكيية بيين الييقييطيياعيين العام 
واخلا�ش، واأهمية ال�ضعي امل�ضرتك نحو حتقيق التقدم 

والرخاء امل�ضتدام للجميع.
بدوره قال عارف عبدالرحمن اأهلي، املدير التنفيذي 

لقطاع التخطيط واملوازنة العامة يف دائرة املالية: “ 
ال�ضراكة بن  امل�ضاريع من خالل منظومة  اإن متويل 
يف  بالغة  باأهمية  يحظى  واخلييا�ييش  الييعييام  القطاعن 
يف  التحتية  البنية  تطوير  تييواجييه  التي  الفجوة  �ضد 
مهمة  فر�ضة  ي�ضكل  املييوؤمتيير  اأن  اإىل  لفتاً  الإمارة”، 
املييتيياحيية بن  لت�ضليط اليي�ييضييوء عييلييى فيير�ييش اليي�ييضييراكيية 
القطاعن يف اإمارة دبي، والرتويج لأ�ضاليب التمويل 
امل�ضتثمرين  اأو�يييضييياط  يف  اليي�ييضييراكيية  مليي�ييضيياريييع  املييبييتييكييرة 
احليييوار بن  عيين حتفيز  والييدولييييين، ف�ضاًل  املحلين 
القت�ضادية  باملنافع  امل�ضاركن  وتعريف  القرار  �ضناع 
والجييتييميياعييييية الييكييبييية اليييتيييي ميييكيين اأن تيينييجييم عن 

ال�ضتفادة املثلى من تلك الفر�ش«.
اإدارة  مديرة  عبداهلل،  اأحمد  منى  ييدت  اأكرّ جانبها،  من 
دبي  موؤمتر  اأن  املالية،  دائييرة  يف  الراأ�ضمالية  امل�ضاريع 

الدويل لل�ضراكة بن القطاعن العام واخلا�ش حدث 
الوزارات  يف  وامليي�ييضييوؤولييون  الييقييرار  �ضناع  يرتقبه  مهم 
واجليييهيييات احلييكييومييييية والييبيينييوك واليي�ييضييركييات املحلية 
واملقاولت  ال�ضتثمار  جميييالت  يف  العاملة  والعاملية 

وال�ضت�ضارات وتطوير البنية التحتية.
“�ضوف يلقي املوؤمتر ال�ضوء على عدد من  واأ�ضافت: 
و�ضعته  اليييذي  التنظيمي  الإطييييار  اأبييرزهييا  املييوا�ييضيييييع، 
العام واخلا�ش،  حكومة دبي لل�ضراكة بن القطاعن 
هذا  يف  املالية  دائيييرة  و�ضعتها  التي  والإ�ضرتاتيجية 
على  املييوؤمتيير  خييالل  امل�ضاركون  �ضيتعرف  كما  ال�ضاأن، 
والإقييليييييمييييية يف جمال  العاملية  والييتييحييديييات  الييفيير�ييش 
واأهمية  ومتويلها،  احليوية  امل�ضاريع  يف  ال�ضتثمار 
العام  الييقييطيياعيين  بيين  اليي�ييضييراكيية  تلعبه  اليييذي  الييييدور 

واخلا�ش يف حتقيق ال�ضتدامة يف متويل امل�ضاريع«.

- املوؤمتر ينعقد يومي 10 و11 اأكتوبر املقبل حتت مظلة اإك�ضبو دبي 2020  
- عبدالرحمن اآل �ضالح : املوؤمتر ي�ضاهم يف حتقيق روؤية حكومة دبي لتكون الإمارة الوجهة الرائدة يف �ضياغة البيئة 

املالئمة لتطّوير منظومة ال�ضراكة بني القطاعني 
- عارف اأهلي : املوؤمتر ي�ضكل فر�ضة مهمة لت�ضليط ال�ضوء على فر�ص ال�ضراكة املتاحة بني القطاعني يف اإمارة دبي 

- منى عبداهلل : حدث مهم يرتقبه �ضناع القرار يف جمال ال�ضتثمار يف امل�ضاريع احليوية ومتويلها 
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اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 

يف الدعوى رقم  60/2020/250 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك دبي الإ�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( 

املطلوب اإعالنه :  را�ضد عبداهلل را�ضد الفال�ضي  - منفذ �ضده : جامعة العلوم احلديثة
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/8/11 ال�ضاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�ضوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات  اأدنيياه لدى اجلهة التي  اأو�ضافه  ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة 
ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�ضة  اأيام  الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
ولكل �ضخ�ش غي ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�ضروفات خزينة  املعرو�ش  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�ضر  تقل هذه 
يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : ار�ش ف�ضاء - رقم الر�ش : 174 - املنطقة : ور�ضان الرابعة - امل�ضاحة 

:2637.98 مرت مربع - رقم البلدية : 1231 - 624 - مببلغ : 6814788 درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 
يف الدعوى رقم  209/2017/250 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: م�ضرف الإمارات ال�ضالمي م�ضاهمة عامة  
املطلوب اإعالنه :  راقي يا�ضن وهيب  

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/8/11 ال�ضاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�ضوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات  اأدنيياه لدى اجلهة التي  اأو�ضافه  ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة 
ال�ضراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم 
باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�ضة  اأيام  الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة 
ولكل �ضخ�ش غي ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�ضاف املمتلكات :  ار�ش وما عليها من بناء - رقم الر�ش 686 - املنطقة : ند ح�ضة - امل�ضاحة : 368.97 مرت 

مربع - املقدرة بييي )3،500،000( درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�ضم ال�ضركة : دتكو �ضتايلز اآند وود - �ص ذ م م  
الوىل  ال�ضناعية  علي  جبل   - بردبي   - العقارية  دبييي  موؤ�ض�ضة  ملك  مكتب   : العنوان 
القيد  626051 رقم   : الرخ�ضة  ، رقم  ذات م�ضوؤولية حمييدودة   : القانوين  ال�ضكل   -
القت�ضادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1045661 مبوجب هذا   : التجاري  بال�ضجل 
باأنه قد مت التاأ�ضي يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
2020/12/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم  مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعييرتا�ييش  اأي  لديه  ميين  وعلى   2020/12/10 بتاريخ  دبييي 
امل�ضفي املعن كنعان وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون  العنوان : مكتب رقم 1502 
 : فاك�ش   04-5546867  : هاتف   - التجاري  اخلليج   - كنعان  حليم  ادوني�ش  ملك 
خالل  وذلييك  الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   04-5530720

)45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي : كنعان وم�ضاركوه حما�ضبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 1502 ملك ادوني�ش حليم كنعان - اخلليج التجاري - 
هاتف : 5546867-04 فاك�ش : 5530720-04  مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�ضفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائييرة 
اآند وود - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم  دتكو �ضتايلز  لت�ضفية 
دبي بتاريخ  2020/12/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ش  اأي  لديه  من  وعلى   2020/12/10
امل�ضفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً 
معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان
ال�ضيد/ �ضيد غالم عبداملنان - اجلن�ضية : اأفغان�ضتان 

وطلب الت�ضديق على حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري 
�ضمعة اخلور خلياطة العبايات وال�ضيل - ن�ضاط الرخ�ضة تف�ضيل وخياطة املالب�ش الن�ضائية 
العربية )العباءات الن�ضائية( واملرخ�ش من دائرة التنمية القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة 
مهنية رقم )21694( ال�ضادر بتاريخ 2021/9/28 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان 
بان  للجميع  ليكن معلوما  افغان�ضتان.   : ، اجلن�ضية  نادر  داود حاجي  ال�ضيد/ حممد  اىل 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعن من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�ضة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة االبتدائية االحتادية
 ق�ضم احلجوزات والبيوع

الق�ضية التنفيذية رقم 156 ل�ضنة 2008 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�ضرا(

املنفذ �ضده / مو�ضى عبيد بن خلف احلربي 
ل�ضالح طالب التنفيذ/ ال�ضيخ ماجد بن حمد القا�ضمي 

www. تعلن حمكمة ال�ضارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع باأنه �ضينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات
emiratesauction.ae يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا يوم الإثنن املوافق 2021/8/9، وذلك لبيع العقار 

العائد ملكيته للمنفذ �ضده )لأعلى عطاء( واأو�ضاف العقارات على النحو التايل : 
- العقار قطعة رقم 839 ملك مبنطقة املجاز 2 باإمارة ال�ضارقة ، ب�ضعر بداية : 26،089،780 درهم )�ضتة وع�ضرون 

مليونا وت�ضعة وثمانون الفا و�ضبعمائة وثمانون درهم( وهو عبارة عن ار�ش ف�ضاء.
%20 من الثمن  يتوجب على الراغب بالإ�ضرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمن نقدي او مبوجب �ضيك م�ضدق بقيمة 
او املوقع  او ال�ضتف�ضار عن ذلك مراجعة ق�ضم احلجوزات والبيوع باملحكمة  املقدر للعقار.  فعلى من يرغب بال�ضراء 
له  من  كل  وعلى  البيع  موعد  قبل  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  لالإمارات  اللكرتوين 

اعرتا�ش التقدم باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضتندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�ضم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

يف الدعوى رقم  81/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�ضوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون ، باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.
طالب التنفيذ:امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة اخلارجية )امل�ضرف( م�ضاهمة عامة  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع برج خليفة - مبنى ا�ضبكت تاور - �ضقة الطابق الرابع  
وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي  

اإمييارة دبي - ند ح�ضة - دبي - �ضارع �ضارع ند ح�ضة - مبنى جاد ري�ضيدن�ش - �ضقة الطابق  املطلوب اإعالنه : لبنى حلوم  - عنوانه :الإمييارات - 
 kamel@khuyool.com  -  0508544369  -  3

مو�ضوع الإعالن : املنفذ �ضده : خيول التجارية - �ش ذ م م 
اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/11 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�ضه 
معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ش غي ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة 
التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : ند ح�ضة - رقم الر�ش 648 - امل�ضاحة : 72.65 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم 

املبنى : جاد ري�ضيدن�ش - رقم الوحدة : 309 - القيمة : 443.151.81 درهم.  
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 82/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�ضوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون ، باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.

طالب التنفيذ:امل�ضرف العربي لال�ضتثمار والتجارة اخلارجية  امل�ضرف )م�ضاهمة عامة(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع برج خليفة - مبنى ا�ضبكت تاور - �ضقة الطابق الرابع  

وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي  
املطلوب اإعالنه : فريد خليل ابراهيم ال�ضايغ 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �ضارع اخلليج التجاري - مبنى وي�ضت هايت�ش 1 - �ضقة الطابق 18 
 farid@alsayegh.com  -  0557371000

�ضيجرى  احلييال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2021/8/11 املييوافييق  الأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : الإعيييالن  مو�ضوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإمييارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ش غي ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ش 11 - املنطقة : اخلليج التجاري - وي�ضت هايت�ش 1 - رقم املبنى : 

درهم     )1،847،257.80( التقييم   - مربع  مرت   210.24  : امل�ضاحة   -  1807  : العقار  رقم   -  8
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
يف الدعوى رقم 2021/391 اإ�ضتئناف جتاري 

املعلن اليه / امل�ضتاأنف �ضدها الثانية / موؤ�ض�ضة الإرتباط للتجارة )الرئي�ضية( 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة اإ�ضتئناف دبي املوقرة لعمال اخلربة املحا�ضبية 
يف الييدعييوى اعييياله فقد حييددنييا يييوم الأربييعيياء املييوافييق 2021/8/4، وذليييك يف 
املحا�ضبية  للخربة  مييكييرر  الأول  الإجييتييميياع  لعقد  مييوعييدا  ع�ضرا  الييرابييعيية  متييام 
الربنامج  تثبيت  يرجى  لييذا   )ZOOM( تطبيق  طريق  عيين  وذلييك  بعد  عيين 
اإرفاق  مييع  املييذكييور  الإجييتييميياع  حل�ضور  قانونا  ميثلكم  ميين  او  ح�ضوركم  ويطلب 
كافة امل�ضتندات املتعلقة بالدعوى، للتوا�ضل على هاتف رقم 04/5821333 

وفاك�ش رقم 04/5705773 �ش ب رقم 91153 - دبي  
 expert@mazca.ae : بريد اإلكرتوين

اخلبي املحا�ضبي / �ضعيد وليد الب�ضتكي 

دعوة حل�ضور
اجتماع اخلربة املحا�ضبية االأول مكرر

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

يف الدعوى رقم  300/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�ضوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون ، باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �ش م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع برج خليفة - مبنى ا�ضبكت تاور - �ضقة الطابق الرابع  
وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي  

املطلوب اإعالنه : رفيق خرواين 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي اجلداف - �ضارع اجلداف - مبنى دبي وورف تاور - �ضقة الطابق رقم 2 - 00971500000 

aaa@yahoo.com  -  0097142508889
�ضيجرى  احلييال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2021/8/11 املييوافييق  الأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : الإعيييالن  مو�ضوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإمييارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ش غي ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�ضروفات 
 Dubai Wharf  : املبنى  ا�ضم   - 469 اأو�ضاف املمتلكات : �ضقة �ضكنية - املنطقة : اجلييداف - رقم الر�ييش  خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 

درهم(.    1.803.878.48( بيي  املقدرة   - مربع  مرت   164،41  : امل�ضاحة   -  211  : العقار  رقم   -  2  Tower
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف الدعوى رقم  315/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�ضوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون ، باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �ش م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع برج خليفة - مبنى ا�ضبكت تاور - �ضقة الطابق الرابع  

وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي  
املطلوب اإعالنه : ريجو ديبك ارنولد 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �ضارع مر�ضى دبي - مبنى ال�ضدف 2 - �ضقة الطابق 5 - �ضقة رقم 502 - 00971504774398
aaa@yahoo.com

�ضيجرى  احلييال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2021/8/11 املييوافييق  الأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : الإعيييالن  مو�ضوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإمييارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ش غي ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�ش 172 - رقم املبنى : 2  - ا�ضم املبنى 

: ال�ضدف 2 رقم الوحدة : 502 - رقم الطابق : 5 - امل�ضاحة : 174.42 مرت مربع - التقييم : 1518110.10 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

يف الدعوى رقم  316/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�ضوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون ، باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �ش م ع - واآخرون  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع برج خليفة - مبنى ا�ضبكت 

تاور - �ضقة الطابق الرابع   وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي  
aaa@ املطلوب اإعالنه : حممد طاهر حممد ظاهر  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - اجلميا الوىل - �ضارع نخلة جميا - فيال رقم

M49  -  00971503778976  -  yahoo.com
مو�ضوع الإعالن : منفذ �ضدها : منيه طاهر 

العقار  بيع  �ضيجرى  احلييال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  05:00:00م  ال�ضاعة   2021/8/11 املييوافييق  الأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
http://www. الإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإميييارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنييياه  اأو�ضافه  املو�ضحة 
راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ش على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ش غي ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ش وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : قطعة ار�ش وما عليها من بناء - رقم الر�ش 

درهم    )9.000.000( التقييم   - مربع  مرت   622.66  : امل�ضاحة   - جميا  نخلة   : املنطقة   -  849
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 317/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�ضوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون ، باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �ش م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع برج خليفة - مبنى ا�ضبكت تاور - �ضقة الطابق الرابع  

وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي  
املطلوب اإعالنه : وى �ضن 

g - 00971505449876 - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع مر�ضى دبي - مبنى املجرة 2 - �ضقة طابق رقم
aaa@yahoo.com

�ضيجرى  احلييال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2021/8/11 املييوافييق  الأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : الإعيييالن  مو�ضوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإمييارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ش غي ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�ش 161 - رقم املبنى : 2  - ا�ضم 

املبنى : املجرة 2 رقم العقار : G08 امل�ضاحة : 121.05 مرت مربع - التقييم : 1.332.553.61 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 318/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�ضوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون ، باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �ش م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع برج خليفة - مبنى ا�ضبكت تاور - �ضقة الطابق الرابع  

وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي  
املطلوب اإعالنه : ماجد حممد ماجد ثاين الفال�ضي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع مر�ضى دبي - مبنى ال�ضدف 8 - الطابق 6 - �ضقة رقم 604 - 00971505449876 
aaa@yahoo.com

�ضيجرى  احلييال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2021/8/11 املييوافييق  الأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : الإعيييالن  مو�ضوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإمييارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ش غي ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�ش 172 - رقم املبنى : 8  - ا�ضم 

املبنى : ال�ضدف 8 - رقم العقار : 604 امل�ضاحة : 252.01 مرت مربع - التقييم : 1.940.236.66 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 322/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�ضوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون ، باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.

طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري - �ش م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع برج خليفة - مبنى ا�ضبكت تاور - �ضقة الطابق الرابع  

وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي  
املطلوب اإعالنه : عمر عبدالرحمن ال�ضيد ابراهيم ال�ضيد خليفة ال�ضادة 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع منطقة نخلة جميا - مبنى رويال امواج نورث - �ضقة الطابق الرابع - 00971506667898
aaa@yahoo.com

�ضيجرى  احلييال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ضاعة   2021/8/11 املييوافييق  الأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : الإعيييالن  مو�ضوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإمييارات  )�ضركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ش 
على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ش غي ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�ضروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : نخلة جميا - رقم الر�ش 65 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى 

: رويال امواج نورث - رقم العقار 414 - رقم الطابق 4 - امل�ضاحة : 107.60 مرت مربع - التقييم 1399475.02 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
 اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/6332(
املنذر : حممود مالك ان�ش عبداحلميد اجلندي - م�ضري اجلن�ضية 

املنذر اليه : ه�ضام علي علي عطيه - م�ضري اجلن�ضية 
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�ضرورة مبلغ وقدره )45،000( درهم )خم�ضة 
واربعون الف درهم( خالل مدة اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ا�ضتالمه 
هذا الإنذار ، واإل �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجييراءات القانونية 
وم�ضاريف  الر�ضوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  حقه  له  حتفظ  التي 

التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر        
 3944/2021/60 امر اأداء 

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

اإىل املدعي عليه : 1- اينا�ش حمي ابراهيم يو�ضف   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :حممد اميدي  - وميثله:ليلى حمزه ا�ضماعيل املال

طلب ا�ضت�ضدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/6/16 الزام 
وثمانون  و�ضتمائة  مليون  درهم   )1.680.000( مبلغ  للمدعي  يييوؤدي  باأن  عليه  املدعي 
الف درهما مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�ضل يف 
2021/5/13 وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات 

وتنوه املحكمة ان طلب �ضمول المر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�ضت برف�ضه 
ولكم احلق يف ا�ضتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن. 

رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر 

                      الدعوى رقم 4210/2021/207 تنفيذ جتاري
ب�ضداد   ، اداء  امر  رقم 2021/37  الدعوى  ال�ضادر يف  تنفيذ احلكم  الدعوى:  مو�ضوع 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 206640.03 درهم ( ، �ضاماًل للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب العالن: موؤ�ض�ضة الزبي للتجارة العامة �ضفته بالق�ضية: طالب التنفيذ

املطلوب اعالنهم: 1- جماهي للمقاولت )�ش.ذ.م.م( 2- فينكاتي�ش راجان - �ضفتهما 
بالق�ضية: منفذ �ضدهما

التنفيذية املذكورة اعاله والزامكيم بدفع  اأقام عليكيم الدعوى  مو�ضوع الإعييالن : قد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 206640.03( درهم .اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكيم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

 اعالن بالن�ضر
            يف الدعوى رقم 1825/2021/305 ا�ضتئناف جتاري

مو�ضوع الدعوى:  قبول ال�ضتئناف �ضكال لرفعه يف امليعاد املقرر قانونا ، تعديل احلكم امل�ضتاأنف فيما 
امل�ضتانف مبلغ وقدره  باأن يوؤدي للبنك  امل�ضتانف �ضده  اإلييزام  ق�ضي به والق�ضاء للم�ضتاأنف بالتي :- 
156،446.93 درهم ) مائه و�ضته وخم�ضون الف وربعمائه و�ضته واربعون درهم وثالثه وت�ضعون فل�ش ( 
، والفائدة التاأخيية بواقع )13.30%( �ضنوياً وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد الفعلي التام 
لكون الدين جتاري وي�ضتحق عنه فوائد تاأخيية ، الزام امل�ضتاأنف �ضده بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 

اتعاب املحاماه عن درجتي التقا�ضي .
طالب العالن/بنك الحتاد الوطني �ضابقا/بنك ابوظبي التجاري حاليا - �ضفته بالق�ضية:م�ضتاأنف

 املطلوب اعالنهم/1- حممد ابراهيم زين �ضليم - �ضفته بالق�ضية م�ضتانف �ضده
4369 جتيياري جزئي   /   2020 رقييم  بالدعوى  ال�ضادر  القرار/احلكم  اأ�ضتاأنف  قد    : الإعييالن  مو�ضوع 
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 14-09-2021 ال�ضاعة 10:00 �ضباحا بقاعة التقا�ضي عن ُبعد 

وعليه يقت�ضى ح�ضوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكيم �ضتجرى حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بالن�ضر        
يف الدعوى رقم 3633/2021/60 امر اأداء

درهم   360،000 وقيييدره  بييياأداء مببلغ  الأمييير  �ضده  املطلوب  بيياإلييزام  املطالبة  الييدعييوى:   مو�ضوع 
بالإ�ضافة  الأميير،  اإماراتياً ل غي( ل�ضالح طالب  األف درهماً  اإماراتي )فقط ثالثمائة و�ضتون 
اإىل 12% فائدة القانونية �ضنوية من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف 

واتعاب املحاماة .
طالب العالن:  جين�ش اليك�ش بوتومانا جو�ضيف �ضاندي - �ضفته بالق�ضية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- ريجي فيجي�ش جون - �ضفته بالق�ضية:  مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن :  طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021-6-4 
األييف درهييم والفائدة القانونية 5% �ضنويا  يييوؤدي للمدعي مبلغ مائتي  بيياأن  اإبيياإلييزام املدعي عليه 
ومبلغ  وامل�ضاريف  والر�ضوم  ال�ضداد  متام  وحتي   2021/5/20 يف  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من 
خم�ضمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات ولكم احلق يف ا�ضتئناف 

الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا الإعالن
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بالن�ضر        
يف الدعوى رقم 1513/2021/11 مدين جزئي

مو�ضوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعي علييه مببلغ وقدره 922780.36 درهما } ت�ضعمائة واثنان وع�ضرون 
تاريخ  من   %  12 بواقع  الفائدة  اىل  بالإ�ضافة   ،  } فل�ضا  وثييالثييون  و�ضتة  درهما  وثمانون  و�ضبعمائة  الييف 

الإ�ضتحقاق حتى ال�ضداد التام و الر�ضوم و امل�ضاريف و اأتعاب املحاماة
طالب العالن:  فاطمة �ضعيد علي حاجي - �ضفته بالق�ضية:  مدعى

املطلوب اعالنهم:  1- فاخر ابراهيم �ضهدادى - �ضفته بالق�ضية:  مدعى عليه 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليكي الدعوى ومو�ضوعها املطالبة باإلزام املدعي علييه مببلغ وقدره 922780.36 
درهما } ت�ضعمائة واثنان وع�ضرون الف و�ضبعمائة وثمانون درهما و�ضتة وثالثون فل�ضا { ، بالإ�ضافة اىل 
الفائدة بواقع 12 % من تاريخ الإ�ضتحقاق حتى ال�ضداد التام و الر�ضوم و امل�ضاريف و اأتعاب املحاماة لذا يرجى 
البتدائية  الدعوى  اإدارة  اأمام   BOTIM املرئي تطبيق  الت�ضال  برنامج  بالعلم واحل�ضور عرب  التكرم 
الثانية، على هاتف رقم )0566039232( يوم الأربعاء املوافق 04-08-2021 وذلك من ال�ضاعة 9:00 �ش ولغاية 
ال�ضاعة 12:30 ظ اأو احل�ضور املرئي عن طريق الوكيل القانوين اأو مراكز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�ضيد( 

لتقدمي جوابكم على �ضحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد اإمكانية الت�ضوية .
رئي�س ال�ضعبة

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات - خورفكان
ال�ضيد/ امين حممد اأحمد ال�ضناوي - اجلن�ضية : م�ضر وطلب الت�ضديق على حمرر 
العود  لتجارة  ال�ضفوة  التجاري  ال�ضم  يف   %100 البالغة  ح�ضته  يف  )تيينييازل(  يت�ضمن 
بالتجزئة   - العطور  بيع   ، بالتجزئة   - والطيب  والبخور  العود  بيع  ن�ضاط   ، والعطور 
  731505 رقم  جتارية  رخ�ضة  خورفكان  يف  القت�ضادية  التنمية  دائييرة  من  واملرخ�ضة   ،
ال�ضادر بتاريخ 2015/1/26 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان. اىل ال�ضيد/ عادل 
الكاتب  بان  الإمييارات. ليكن معلوما للجميع   : النقبي - اجلن�ضية  �ضعيد حممد بديع 
العدل يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ضاء ا�ضبوعن من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�ضة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�ضم ال�ضركة : �ضمارت وورد موفر خلدمات ال�ضركات - ذ م م  
301 -302 -303 ملك عبدالواحد ح�ضن الر�ضتماين بردبي  العنوان : مكتب رقم 
رقم   ، حميييدودة  م�ضوؤولية  ذات   : القانوين  ال�ضكل   -  B ا�ضتدامة   - التجاري  املييركييز   -
الرخ�ضة: 745628 رقم القيد بال�ضجل التجاري : 1198217 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت التاأ�ضي يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�ضركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/7/13 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/7/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو 
العنوان :  ا�ص ايه ام ايه للمحا�ضبة والتدقيق  املعن  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
مكتب 203 -204 -205 ملك ال�ضيخ ح�ضر بن مكتوم بن مكتوم بن جمعه ال مكتوم - 
عود ميثاء - ا�ضتدامة B - هاتف :    فاك�ش :    م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�ضم امل�ضفي : ا�ص ايه ام ايه للمحا�ضبة والتدقيق
203 -204 -205 ملك ال�ضيخ ح�ضر بن مكتوم بن مكتوم بن  العنوان : مكتب 
مبوجب  جمعه ال مكتوم - عود ميثاء - ا�ضتدامة B - هاتف :    فاك�ش :    
هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�ضفي املذكور اأعاله 
قرار  وذلييك مبوجب  م  م  ذ   - ال�ضركات  وورد موفر خلدمات  �ضمارت  لت�ضفية 
حماكم دبي بتاريخ  2021/7/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/7/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�ش اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعن 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية
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العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/6358(

املنذرة : �ضركة املراعي اخل�ضراء لالألبان ذ.م.م/ و متثلها حنان يا�ضن حممود اأبو قعدان
�ضيد / املنذر اليها الأوىل : �ضركة ملتي لينك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م

املنذر اليه الثاين : خلدون را�ضي �ضعبان )لبناين اجلن�ضية(
اإليهما  نحن مكتب رايه العامري للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية ب�ضفتنا وكالء عن املنذرة نخطر املنذر 
بالآتي : نخطركم ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره )261،520 درهم( قيمة ال�ضيكات املو�ضحة ب�ضدر النذار 
املاثل يف موعد غايته ا�ضبوع من تاريخ العالن بهذا النذار وال �ضت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية حيالهم ومطالبتهم بقيمة ال�ضيكات املنوه عنها �ضلفا م�ضافاً اليها الفائدة القانونية بواقع %12 
بقانون  عمال  ال�ضداد  يف  والتاأخي  املماطلة  نتيجة  التام  ال�ضداد  تاريخ  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من  تبداأ 
الجراءات  هذه  اثناء  املنذرة  �ضتتكبدها  التي  وامل�ضاريف  الر�ضوم  كافة  اىل  بالإ�ضافة  التجارية  املعامالت 
الموال  كافة  باحلجز على  التحفظية  الجراءات  كافة  باتخاذ  قيامها  اقت�ضاء حلقها ف�ضاًل عن  القانونية 

املنقولة والعقارية اخلا�ضة باملنذر اليهم وكافة ح�ضاباتهم البنكية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001262/ 
اإىل املحكوم عليه : قتيبه حممد عادل ا�ضود  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ ح�ضن حمي الدين هالل - اجلن�ضية : �ضوري  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 105631.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�ضي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

)جزئي(   مدين    AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001265/ 
اإىل املحكوم عليه : مالك حممد ندمي حممد رفيق  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
احمد  عبدالكرمي   / املحامي  وميثله  القانونية  وال�ضت�ضارات  للمحاماة  عيد  بن  مكتب  املنفذ 

عبداهلل عيد  يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف : 50875.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�ضي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�ض�ضة عوايل ل�ضيانة املباين والديكور   
جتاري    SHCEXCICOMS2020 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002182/ 

اإىل املحكوم عليه : موؤ�ض�ضة عوايل ل�ضيانة املباين والديكور 
العنوان : 044470056 - 0507658533 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ اأ�ضرار الرتميم ملقاولت التك�ضية والأر�ضيات  - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 35356 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�ضي / اأحمد طلعت عبدال�ضادق حممد 
حمكمة ال�ضارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - عالء حممد ماجد �ضالح نعمان   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002896/ 

اإىل املحكوم عليه : عالء حممد ماجد �ضالح نعمان 
العنوان : ال�ضارقة التعاوون 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ عبداملجيد حممد عبداملجيد ابو دقه - اجلن�ضية فل�ضطن  

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

تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 17021 
 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ضار  التنفيذي  ال�ضند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم 

املقررة قانونا.  
القا�ضي / اأحمد طلعت عبدال�ضادق حممد 
حمكمة ال�ضارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ثاقب بن طارق مالك حممد طارق مالك   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002499/ 

بن  �ضلمان  امللك  �ضارع  دبي   : العنوان   - مالك  طارق  حممد  مالك  طارق  بن  ثاقب   : عليه  املحكوم  اإىل 
عبدالعزيز م�ضاكن �ضاطي جميا بناية الرمال �ضقة 401 0565097034

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ خالد حممد عبدالرحمن ال�ضعيد ال�ضيد - اجلن�ضية م�ضري  

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

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 17199 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ضتتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�ضي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�ضارقة
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021/0001746 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : التو�ضيالت لتجارة منتجات احلديد - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي بي ام ا�ش �ضي ا�ضتيل �ش م ح 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

بعد الإطالع على الأوراق - ناأمر بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ : �ضتة 
�ضنويا   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمتها  درهم  وع�ضرون  وت�ضعمائة  الف  ع�ضر 

اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�ضداد والزمتها بامل�ضروفات. 
 حرر بتاريخ  2021/7/27 / حرر بوا�ضطة املوظف

مركز �ضعادة املتعاملن
القا�ضي / د. حممد �ضليمان حممد عبدالرحمن 
حمكمة ال�ضارقة
املحكمة االإبتدائية املدنية   

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر   

يف الدعوى FSCSUCICOMS2021/0000539 جتاري
اإىل املطعون �ضدها : ملحمة اجلنوب

ال�ضادر  جتاري   2020/199 رقم  ال�ضتئناف  احلكم  باأن  لديكم  معلوما  ليكن 
بتاريخ 2021/04/05 قد مت الطعن عليه بالنق�ش من طرف الطاعنة / �ضركة 
اإبداع مذكرة  وعليكم  اعاله  اليه  امل�ضار  الطعن  ، يف  ذ.م.م  التجارية  الن�ضف  في�ضل 
بدفاعكم م�ضفوعة ب�ضند توكيل املحامي املوكل عنكم وبامل�ضتندات التي يرى تقدميها 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  خم�ضة  اق�ضاه  موعد  يف  الدعوى  اإدارة  مكتب  لدى 

العالن.
املتعاملن �ضعادة  مركز  حرر بتاريخ : 2021/07/28  

القا�ضي / �ضهاب عبدالرحمن احلمادي 
املحكمة االإحتادية العليا 
املحكمة العليا الدعاوى املدنية   

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

مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 
�ضادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   

)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0000413 يف  الدعوى رقم
اإىل املحكوم عليه / زهرة حممود حممد ، العنوان : 861632

املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2018/06/26 بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 
العقارات  ملوؤ�ض�ضة  القانوين  اخللف   - )عقار(  عجمان  عقارات  مو�ض�ضة  ل�ضالح  اأعاله  بالرقم 
باأن توؤدي للمدعية مبلغ 432502  باإلزام املدعى عليها  ال�ضتثمارية بالتايل: حكمت املحكمة : 
 209 الوحدة  ثمن  ،باقي  دراهما(  واثنن  وخم�ضمائة  الف  وثالثون  واثنن  )اربعمائة  درهما 
مب�ضروع �ضيتى تاورز برج اأي 1، والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�ضبة 5% من تاريخ املطالبة 
الق�ضائية حتى ال�ضداد التام والر�ضوم وخم�ضمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا 

ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.

القا�ضي / احمد حممد ابراهيم ال�ضقليني  
حمكمة عجمان    

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة االإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICV2018/ M0000451 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه زهرة حممود حممد - فلندية اجلن�ضية
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/11/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�ضالح موؤ�ض�ضة عقارات عجمان )عقار( - اخللف القانوين ملوؤ�ض�ضة 
العقارات ال�ضتثمارية، بالتايل : حكمت املحكمة بالزام املدعى عليها باأن يوؤدي للمدعية 
مبلغ 433402 درهم والفائده القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبه الق�ضائية 
وحتى متام ال�ضداد واألزمتها بامل�ضاريف ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب املحاماه ورف�ضت 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ضتئناف خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�ضره.
القا�ضي / احمد حممد ابراهيم ال�ضقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعـالن تغيري ا�ضـم
القحطاين(  �ضعيدان  حممد  )جلعه  املواطنة  تقدمت 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية - ق�ضم التوثيقات 
لديه  فمن  اىل)�ضالمه(  )جلعه(  من  ا�ضمها  بتغيي 
يوما   15 املذكور خالل  الق�ضم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ش 

من تاريخ ن�ضر العالن
فاطمة حممد جازم  - كاتب عدل 
 القا�ضي / �ضلطان حممد خمي�س الكعبي 
قا�ضي تركات الدائرة الثالثة  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0005160 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه : احمد حممد احمد عبداهلل
جمهول حمل الإقامة : ال�ضارقة القرائن ، طريق �ضارع مطار 543481715

اىل املدعى عليه الثاين : ابراهيم حممد احمد عبداهلل
بناء على طلب املدعي : م�ضطفى احمد بياوى

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالبكم ب:- الزام املدعي عليهم بدفع قيمه املخالفات 2800 درهم و الزام 
املدعى عليهم بدفع الر�ضوم وامل�ضروفات واأتعاب املحاماة. 

- �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا لأحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون الإجراءات املدنية. اأنت مكلف 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقه املحكمة البتدائية املدنيه -  اأمام مكتب   2021/08/04 باحل�ضور بجل�ضة 
، وتقدمي مذكرة جوابية على  بوا�ضطة وكيل معتمد  اأو  �ضخ�ضيا   )2 رقم  الدعوى  مكتب رقم )مكتب مدير 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�ضرة اأيام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�ضفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

حممد ح�ضني اأمني املال 

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

مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 
�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية

)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0003861 يف  الدعوى رقم
اإىل: املحكوم عليه �ضلطان ابراهيم مراد عبداهلل 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/06/22 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله ل�ضالح عبداهلل �ضيف علي �ضيف ال�ضام�ضي ، بالتايل:

ن�ش احلكم 
قررت املحكمة : مبثابة احل�ضوري :-

درهم(  األف  وخم�ضن  )مائتى  درهم   250000 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  باإن  عليه  املدعى  باإلزام 
والفائدة القانونية بواقع 5% على املبلغ الأخي من تاريخ �ضيورة احلكم نهائيا وحتى متام 
بالر�ضوم وامل�ضاريف.  حكما قابال  املدعى عليه  واألزمت  الدين   اأ�ضل  األ يجاوز  ال�ضداد وعلى 

لال�ضتثناف خالل املدة القانونية
القا�ضي/ح�ضام الدين ح�ضن م�ضطفى حممد خ�ضر 
حمكمة ال�ضارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0003106 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه ال�ضنغال ملقاولت الملنيوم والزجاج ،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/06/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعالء  ل�ضالح الحتاد الدولية لتجارة ادوات ومواد اللحام ذ.م.م ، بالتايل
ن�ش احلكم

قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
باإلزام املدعي عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 11796.75 درهم مع الفائدة بواقع 5 
ال�ضداد التام على األ تزيد الفائدة على اأ�ضل املبلغ املق�ضي  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  % من 

به وبالر�ضوم وامل�ضاريف.
القا�ضي/ ح�ضام جعفر حممد ال�ضيد 
حمكمة ال�ضارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء    اأمر   SHCFICICPL2021 /0001605 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه عيد عبيد خمي�ش عبيد
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله
ل�ضالح ح�ضان حممد عدنان كركوتلي، بالتايل:

درهم   )20000( وقدره  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعى  باإلزام  نامر 
والزمته بالفائدة القانونية بواقع5% �ضنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى 

وحتى متام ال�ضداد والزمته بامل�ضروفات
القا�ضي/ ه�ضام احمد عو�ضني 
حمكمة ال�ضارقة 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
حمكمة ال�ضارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 2021/3107 مدين )جزئي( 

املرفوعة من املدعي : اأجرة ال�ضارقة
�ضد املدعى عليه / �ضاهل �ضبي حممد �ضبي - باك�ضتاين اجلن�ضية

نعلمك باأنه قد �ضدر بحقك يف الدعوى امل�ضار اإليها القرار املبن اأدناه.
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :

باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغا قدره 19069.35 درهم )ت�ضعة 
تاريخ  5%من  بواقع  الفائدة  األف وت�ضعة و�ضتون درهما و35 فل�ش( مع  ع�ضر 
املبلغ  اأ�ضل  على  الفائدة  تزيد  األ  على  التام  ال�ضداد  وحتى  الق�ضائية  املطالبة 

املق�ضي به وبالر�ضوم وامل�ضاريف. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 194
يرغب  اجلن�ضية  م�ضري  اخلويل  الراوي  طايل  امي  ال�ضادة/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
حممد  فاروق  حبيب  ال�ضيد:  اىل  ذلك  50% و  البالغه  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
خليف اجلن�ضية م�ضر ويرغب ال�ضيد/ تامر ال�ضعيد حممود املليجي م�ضري اجلن�ضية يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغه 50% ذلك اىل ال�ضيد : حبيب فاروق حممد خليف اجلن�ضية 
م�ضر يف رخ�ضة )ور�ضة عقرة ل�ضيانة ال�ضيارات( والتي تاأ�ض�ضت باأمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة 

رقم )553985(  تعديالت اخرى : تنازل �ضاحب الرخ�ضة لآخر. 
2013 يف  ل�ضنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ش 
�ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعن  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 195

ليكن معلوما للجميع باأن ال�ضيد : �ضاهه عامل عبدور الرحمن، اجلن�ضية بنغالدي�ش يرغب يف البيع 
ال�ضيد: �ضهاب الدين مق�ضود الرحمن اجلن�ضية  والتنازل عن كامل ح�ضته البالغه 40% وذلك اىل 
بنغالدي�ش يف الرخ�ضة )ور�ضة �ضهاب الدين مق�ضود مليكانيك ال�ضيارات( والتي تاأ�ض�ضت باأميارة ال�ضارقة 
مبوجب رخ�ضة رقم )612182( ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية ، تعديالت اخرى : تغيي 
مق�ضود  الدين  )�ضهاب  اىل  ال�ضيارات(  مليكانيك  مق�ضود  الدين  �ضهاب  )ور�ضة  من  التجاري  ال�ضم 
امل�ضتعملة( - تغيي ن�ضاط من )اأ�ضالح ميكانيك مركبات( اىل )جتارة  ال�ضيارات  لتجارة قطع غيار 
القانون الحتادي  احكام  فقرة )5( من  املادة )14(  لل�ضيارات(. وعمالبن�ش  امل�ضتعملة  الغيار  قطع 
2013 يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم  رقم )4( ل�ضنة 
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال 

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

مركز ال�ضقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 196

اماراتي اجلن�ضية  املعمري  �ضعود عبداهلل حممد علي  ال�ضيد/  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
خمتيار  ال�ضيد:  اىل  100% وذلك  البالغه  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
والتي  ال�ضيارات(  ل�ضيانة  اجلزيرة  )�ضماء  رخ�ضة  يف  اجلن�ضية  باك�ضتاين  كو�ضال  احمد 
تنازل  اخرى:  تعديالت   .)752182( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باأميارة  تاأ�ض�ضت 

�ضاحب الرخ�ضة لآخر وتغي ال�ضكل القانوين من فرديه اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة 2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ش حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر

رقم )2021/6291(
املنذر : نوف اأحمد عبداهلل بن ع�ضكر النقبي

املنذر اليه : �ضركة )بي ات�ش ال( للخدمات الفنية �ش ذ م م
فاإن املنذر مبوجب هذا النذار ينبه على املنذر اإليه ب�ضرورة املبادرة اىل �ضداد مبلغا 
ال�ضالمي  المارات  م�ضرف  على  ب�ضيك  وامل�ضحوب  درهم   )90،000( وقدره 
املرت�ضد يف ذمتهم ل�ضالح املنذر وذلك خالل خم�ضة اأيام من تاريخ الن�ضر ، وال 
املنذر  فيي ذمية  املرت�ضيدة  للق�ضاء للمطالبة بحقوقه  اللجو  املنذر اىل  �ضي�ضطر 
اليه من تاريخ المتناع حتى ال�ضداد وحتميل املنذر الييه كيافية ر�ضيوم وم�ضاريف 

التقا�ضيي واتعاب املحاماة ، مع حفظ كافة احلقوق الأخرى للمنذر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/6220(
املنذرة : الدانوب ملواد البناء ذ.م.م

املنذر اإليه : ج�ضر ال�ضوي�ش للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م 
املو�ضوع طلب اعالن بالن�ضر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/49114 

32720،70 درهم )اإثنن  اإليه ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره  تنذر املنذرة / املنذر 
وثالثون األف و�ضبعمائة وع�ضرون درهم و�ضبعون فل�ضا( موعد اأق�ضاه خم�ضة اأيام 
من تاريخ ا�ضتالمكم لهذا الإنذار، واإل فاإننا �ضن�ضطر اأ�ضفن للجوء اإىل الق�ضاء 
للمطالبة باإلزامكم ب�ضداد املرت�ضد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع 9% منذ 
وامل�ضاريف  الر�ضوم  كافة  حتميلكم  مع  التام،  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ 

الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

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

املنذر : لوي�ش خافيي �ضتيف �ضان�ضيز
وميثله ال�ضيد/ مروان ح�ضن كمال الغاي�ش، م�ضري اجلن�ضية، يحمل هوية رقم )784-1987-9872573-9( 
مبوجيب توكييل م�ضيدق ح�ضيب الأ�ضيول مين الكاتيب اليعيدل بيرقم )2021/1/108846(، بتياريخ 2021/5/24 

- هاتف رقم 0508231557 
املنذر اإليه : يال فايند جممع للتعامل اللكرتوين )موؤ�ض�ضة فردية(

وميثلها ال�ضيد/ عثمان فالح طاهر مومني )اردين اجلن�ضية( ب�ضفته مالك املوؤ�ض�ضة  - العنوان : امارة دبي - املنطقة : 
مر�ضى دبي - برج المية )Princess Tower( - الطابق : 53 - �ضقة رقم 5308 هاتف : 501690696

نخطركم مبوجب هذا النذار ب�ضرورة التي : 1- اخالء العقار وت�ضليمه للمنذر خاليا من جميع ال�ضواغل.
تاريخ الخالء الفعلي. حتى  ايجار  من  ي�ضتجد  ما  �ضداد   -2

وايية التزاميات مياليية اأخيرى ترتبيت عليى �ضيغلكم للمياأجور للفتيرة مين  والكهربياء  املياء  ا�ضتهالك  فيواتي  �ضيداد   -3
تياريخ بدايية العالقية اليجاريية وحيتيى تياريخ الخيالء الفعلي.

4- وذليك فيي موعيد اق�ضياه ثالثيون يوميا مين تياريخ هيذا النيذار وال �ضيوف ي�ضيطر املنيذر اليى اتخياذ كافية الجراءات 
القانونيية الالزمية فيي ميواجهتكم لليزامكم مبيا �ضيبق ذكره بال�ضافة اىل امل�ضاريف والر�ضوم.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
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العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 38/2021/39 جتاري م�ضاريف جزئي 
مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والنفراد بدفع مبلغ وقدره )787.238.00( درهم 

�ضبعمائة و�ضبعة وثمانون الف ومائتن وثمانية وثالثون درهم للمدعي والفائدة القانونية بواقع %12 
�ضنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام

طالب الإعالن / 1-م�ضرف المارات ال�ضالمي �ش.م.ع - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنهم :  1-  �ضرام اأبو طاهر �ضديقي 2-بينه �ضديقي �ضرام �ضديقي -  �ضفتهما بالق�ضية : 

مدعي عليهما  - جمهويل حمل القامة 
الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والنفراد بدفع  اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  مو�ضوع الإعييالن :  قد 
مبلغ وقدره )787.238.00( درهم �ضبعمائة و�ضبعة وثمانون الف ومائتن وثمانية وثالثون درهم للمدعي 
والفائدة القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم 
الحد  املوافق  2021/8/1  ال�ضاعة 8.30 �ش يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
اأيام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بالن�ضر        
    يف  الدعوى 1547/2021/11 مدين جزئي 

مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�ضامن فيما بينهم باأن يدفعوا للمدعيه مبلغ وقدره 
)3000000( ثالثة مالين درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ 

ال�ضداد التام مع الزام املدعي عليهم بامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن / 1-رويال يونايتد للنوافذ واملعادن �ش.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  جيي�ش كومار �ضاجنوت 2- وقار ارف قان -  �ضفتهما بالق�ضية : مدعي عليهما  
- جمهويل حمل القامة 

باأن  بالت�ضامن فيما بينهم  املدعي عليهم  الييزام  الدعوى ومو�ضوعها  اأقييام عليك  :  قد  الإعييالن  مو�ضوع 
يدفعوا للمدعيه مبلغ وقدره )3000000( ثالثة مالين درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�ضداد التام مع الزام املدعي عليهم بامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2021/8/4  ال�ضاعة 9 �ش يف لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2831/2021/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى:املطالبة با�ضدار المر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )150.000( درهم والر�ضوم 

وامل�ضاريف  
طالب الإعالن : ق�ضر البحر ل�ضناعة البالط - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:عزة ابراهيم ح�ضن ابراهيم املال - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- الر�ضوان للنقل الربي العام �ش.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : طلب ا�ضت�ضدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/5/5 بالزام 
املعرو�ش �ضدها ان توؤدي للطالبة مبلغا وقدره )150.000( درهم مائة وخم�ضون الف درهم ، م�ضافا 
ال�ضيك احلا�ضل يف 2019/9/30  ا�ضتحقاق  تاريخ  اعتبارا من  ب�ضيطة قدرها %5  قانونية  فائدة  اليه 

والزمت املعرو�ش �ضده بامل�ضاريف .
ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

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

مو�ضوع الدعوى:املطالبة با�ضدار المر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )148.240( درهم والر�ضوم 
وامل�ضاريف  واتعاب املحاماة والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ضتحقاق ال�ضيكات وحتى 

ال�ضداد التام مع �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة
طالب الإعالن : �ضيا لل�ضفريات وال�ضياحة �ش.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم : 1- برايد لنقل الركاب بال�ضيارات الفخمة �ييش.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
عليه   - جمهول حمل الإقامة 

بتاريخ 2021/6/21  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  ا�ضت�ضدار امر  الإعييالن : طلب  مو�ضوع 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )148.240( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
2021/1/6 وحتى متام ال�ضداد مع الزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 

ورف�ضت طلب النفاذ املعجل .
ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.

رئي�س ال�ضعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر 

 492/2021/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهما/1-  اأنيل كومار �ضرما تريلون �ضاندرن 2- �ضوين �ضارما انيل كومار �ضرما  

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/متويل )م�ضاهمة خا�ضة(

به وقييدره )123987( درهم  املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقييام عليكم  قد 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، ف�ضخ اتفاقية الجارة الآجلة ومالحقها املربمة بن املدعية واملدعي 
عليهما واملحررة يف تاريخ 2008/5/5 م والزام املدعي عليها برد حيازة العقار مو�ضوع التفاقية وت�ضليمه 
والتي جاء فيها )تخ�ضع  املدعي عليهما  امللكية ل�ضالح  �ضهادة  الييواردة يف  الجييارة  للمدعية و�ضطب عبارة 
ملكية العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى 
الدائرة وتكليف دائرة الرا�ضي والمالك ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر 

 3507/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضدهم/1-  نور النجم للتجارة العامة �ش.ذ.م.م 2- حميد ر�ضا كاركرديزجي 
3- دينا وايد جرنال تريدجن م.م.ح 4- مهدي خادم ح�ضن  -   جمهويل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك الفجية الوطني - فرع دبي
وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1982285.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  1083/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/5046 امر اداء ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 14.410.50 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : ماجد بوكتارة لتجارة مواد البناء �ييش.ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : طالب 
التنفيذ - وميثله:عامر �ضيد حممد �ضيد حمي رو�ضن املرزوقي - �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- احلمد لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ 
�ضده -  جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )14.410.50( وقييدره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  2441/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4020/2019 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 197455.26 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعييالن : انوفا خلدمات ادارة املن�ضات �ييش.ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ - 

وميثله:حممد عبداهلل حممد العامري - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- مار�ش بروبرتيز انف�ضتمنت ليمتد )بي يف اآي( ميثلها مديرها ال�ضيد/
ديف ميرتا ، هندي اجلن�ضية 2- جمعية مالك برج انديغو اوبتيما 1 - �ضفتهما بالق�ضية : منفذ 

�ضدهما -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )197455.26( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  4233/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/238 جتاري كلي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 2.815.692.42 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : بنك المارات دبي الوطني �ش.م.ع -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

 وميثله:حممد عبدامللك م�ضطفى اهلي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
�ضده  منفذ   : بالق�ضية  �ضفته   - كبنجي  حممد  عبداحلميد  منذر   -1  : اإعالنه  املطلوب 

-  جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وقييدره )2815692.42( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  571/2021/211 تنفيذ عقاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/109 عقاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 59.227/16 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف بال�ضافة بف�ضخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتمليك 
مو�ضوع الدعوى عن الوحدة العقارية حمل التداعي رقم 304 مب�ضروع �ضكاي كورت�ش برج B بامارة 

دبي مربع رقم 419 والزام املدعي عليه بت�ضليمها للمدعي خالية من ال�ضخا�ش وال�ضواغل ورد حيازتها 
للمدعي والغاء ا�ضارة القيد العقاري الوارد يف �ضند ملكيته وخماطبة دائرة الرا�ضي والمالك بدبي بذلك 

الزام املدعي عليه بت�ضليم املدعي ما يفيد �ضداد فواتي املاء والكهرباء والغاز للوحدة حمل التداعي حتى 
الخالء التام

طالب الإعالن : م�ضرف المارات ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- حم�ضن ح�ضن ياوري - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده -  جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)59227.16( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3038/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 370/2021 جتاري جزئي  

طالب الإعالن : اميك�ش )ال�ضرق الو�ضط( �ش.م.ب )م( المارات -  �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- ميانيتا لوزادا بالوماتا - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده
 جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )31354.06( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  اللييتييزام  عييدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الجييييراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فييان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  2002/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2020/5493 امر اأداء ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )35022.50( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف  
طالب الإعالن : اميك�ش )ال�ضرق الو�ضط( �ش.م.ب )م( المارات -  �ضفته بالق�ضية 

: طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- طارق اقبال بن اقبال ح�ضن �ضديقي - �ضفته بالق�ضية : منفذ 

�ضده -  جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )35022.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  اللييتييزام  عييدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الجييييراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فييان 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 2555/2021/16 جتاري جزئي 
مو�ضوع الدعوى : تطلب املدعية من عدالة املحكمة ت�ضجيل الدعوى وحتديد جل�ضة لنظرها واعالن املدعي عليه 

ب�ضورة عن �ضحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت احلكم ب�ضم ملف النزاع رقم 1277 ل�ضنة 2021 
نزاع جتاري وبالزام املدعي عليها 74288 ب�ضداد مبلغ درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ ال�ضتحقاق حتى متام 

ال�ضداد التام الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف - املدعية 
طالب الإعالن / 1-لك�ضري �ضوبر لتاأجي ال�ضيارات �ش.ذ.م.م -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  ماجد حمي الدين -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها تطلب املدعية من عدالة املحكمة ت�ضجيل الدعوى وحتديد 
جل�ضة لنظرها واعالن املدعي عليه ب�ضورة عن �ضحيفتها واملوعد املحدد لها وبعد املحاكمة والثبوت احلكم ب�ضم 
ملف النزاع رقم 1277 ل�ضنة 2021 نزاع جتاري وبالزام املدعي عليها 74288 ب�ضداد مبلغ درهم والفائدة القانونية %9 
من تاريخ ال�ضتحقاق حتى متام ال�ضداد التام الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف - املدعية. وحددت لها جل�ضة 
اأو من  يوم الثالثاء  املوافق  2021/8/3  ال�ضاعة 9.30 �ش يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 1449/2021/11 مدين جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل وقدره )1.065.233.94( مليون 

وخم�ضة و�ضتن الف ومئتن وثالثة وثالثن درهم واربعة وت�ضعن فل�ش ، ميثل اجمايل امل�ضتحق للمدعية 
واملرت�ضد بذمة املدعي وفقا لتقرير اخلبي املنتدب واملبالغ امل�ضددة مقابل الق�ضاط ال�ضتة )6( الالحقة عليه 

والثابتة بك�ضوف احل�ضابات البنكية والفائدة بواقع 9% من تاريخ 2016/1/1 تاريخ توقف املدعي عليه عن ال�ضداد 
وحتى ال�ضداد التام مع الزامه الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / 1-مهرزاد منوجهر مق�ضودي -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  فرهاد علي ا�ضغر حامد عبد�ضالح -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل 
، ميثل  فل�ش  وت�ضعن  واربعة  درهييم  الف ومئتن وثالثة وثالثن  و�ضتن  مليون وخم�ضة   )1.065.233.94( وقييدره 
اجمايل امل�ضتحق للمدعية واملرت�ضد بذمة املدعي وفقا لتقرير اخلبي املنتدب واملبالغ امل�ضددة مقابل الق�ضاط ال�ضتة 
)6( الالحقة عليه والثابتة بك�ضوف احل�ضابات البنكية والفائدة بواقع 9% من تاريخ 2016/1/1 تاريخ توقف املدعي 
التام مع الزامه الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم  عليه عن ال�ضداد وحتى ال�ضداد 
الربعاء  املوافق  2021/8/4  ال�ضاعة 8.30 �ش يف حماكم دبي - مكتب ادارة الدعوى البتدائية التا�ضعة باحل�ضور اأو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 1518/2021/11 مدين جزئي 

مو�ضوع الدعوى : دعوى مطالبة بتعوي�ش بعد الدية ال�ضرعية مببلغ وقدره )210.000( درهم مائتان 
وع�ضرة الف درهم كتعوي�ش عن ال�ضرار املادية والدبية والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 

الدعوى وحتى ال�ضداد التام 
  - املتويف(  املتويف/امين خيييى فهمي )خيييي فهمي فلتاوو�ش جرج�ش )والييد  الإعييالن / 1-ورثيية  طالب 

�ضفته بالق�ضية : مدعي 
كليوبرتا   -4-2 ذ.م.م  دبييي  فييرع   - �يييش.ذ.م.م  البناء  للمقاولت  تييروجييان  �ضركة   -3-1   : اإعالنهم  املطلوب 

لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م -  �ضفتهما بالق�ضية : مدعي عليهما  - جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة بتعوي�ش بعد الدية ال�ضرعية مببلغ 
وقدره )210.000( درهم مائتان وع�ضرة الف درهم كتعوي�ش عن ال�ضرار املادية والدبية والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة  2021/8/4  ال�ضاعة 9 �ش يف مكتب 
ادارة الدعوى البتدائية ال�ضاد�ضة لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 

اعالن بالن�ضر        
 1639/2021/11 مدين جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد �ضابر الدين للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :النظام اجلديد للهند�ضة �ش.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 1- قيد الدعوى وحتديد اأقرب موعد جل�ضة لنظرها واعالن 
املدعي عليهم ب�ضورة عنها 2- الق�ضاء بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن والت�ضامم فيها 
�ضبيل  درهييم على  الييف  درهييم مائتي وخم�ضون  به )250.000(  للمدعية مبلغ  يييوؤدوا  بييان  بينهم 
التعوي�ش املوؤقت نتيجة لل�ضرر واخل�ضارة التي حاقت باملدعية وتنفيذا لاللتزام التعاقدي مع 
املدعي عليهم  الزام  ال�ضداد 3-  تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام  بواقع 9% من  القانونية  الفائدة 

بالتكافل والت�ضامن والت�ضامم فيها بينهم بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2021/8/4 ال�ضاعة 9 �ضباحا يف لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

Date 29/ 7/ 2021  Issue No : 13301

Sharjah Federal Court of First Instance
Declaration of a Judgment of Publication

issued by Sharjah Federal Court of First Instance
2021/3107 Civilian (partial)

Plaintiff: Sharjah Taxi
Defendant: Sahil Shabir Muhammad Shabbir
inform you that the referred below decision is issued against you 
in the lawsuit
The court judged as presence
Obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of 
19069.35 with benefit at the rate of 5% from the date of the 
judicial claim until full payment, provided that the benefit does 
not exceed the original amount, fees and expenses.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 29/ 7/ 2021  Issue No : 13301
Judgment Notification by publication

Issued by Sharjah Civil Court of First Instance
In case number SHCFICIPOR2021/0003106 commercial partial

To the defendant : Al Senegal Alum. & Glass Cont.
We would like to inform you that o 20-6-20221, this court issued the 
judgment against you in the above mentioned case for the benefit of 
United Int. Welding Mat. Tr. LLC as following:
Judgment text:
Impose the defendant to pay to the plaintiff an amount of AED 11,796.75 
and the interest at the rate of 5% from the date of registering the case until 
full payment provided that the interest not to be more than the judgment 
principal amount and to pay the fees and expenses.
Judge
Hossam Jafar Mohamed Al Sayed 
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 29/ 7/ 2021  Issue No : 13301
Notification by Publication

Case No. 16/2021/2555 - Commercial Partial
Case Subject : The Plaintiff seeks from the Esteemed Court to register the Case, set a session 
for consideration, inform the Defendant of a copy of the Statement of Claim and rule as follows 
after the trial and confirmation: -  To join Dispute File No. 1277 of 2021 - Commercial to the 
present Case and keep the Defendant under obligation to pay AED 74288 along with legal 
interest of 9% from the due date until the payment is made in full; and - To keep the Defendant 
under obligation to pay fees and expenses.
Notifying Party / Luxury Super Car Rental LLC - Capacity : Plaintiff, 
Notified Party / MAJD MEHIEDDINE - Capacity : Defendant - Unknown Place of Residence

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقه - حمكمة التنفيذ املدنية 
روت افي�ضن )م.م.ح ( )م.م.ح( رايت ت�ضارتار �ضريفي�ضز - ب�ضفتها مالكة املدعى عليها االأوىل 

�ضريجي �ضماراين اأيه اأم اأ�س اأيرالينز األ األ �ضي كارجو فيك م.م.ح  كون�ضرتك�ضن ماركيتينج ليمتد
اإخطار دفع يف الق�ضية رقم SHCEXCICOM2021/0002732 جتاري )كلي(

 /Q4-265 اإىل املحكوم عليه : روت افي�ضن )م.م.ح( )م.م.ح(  - العنوان : اإمارة ال�ضارقة / املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل/ م�ضتودع
�ش.ب : 121166 ال�ضارقة/ هاتف : 065529348/ فاك�ش 065529349 / هاتف متحرك / 0504817127

SERGEY962@GMAIL.COM الربيد الإلكرتوين
رايت ت�ضارتار �ضيفي�ضز - ب�ضفتها مالكة املدعى عليها الأوىل - العنوان : اإمارة ال�ضارقة / املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل/ م�ضتودع 
Q4-265/ �ش.ب : 121166 ال�ضارقة/ هاتف : 065529348/ فاك�ش 065529349 / هاتف متحرك / 0504817127 

SERGEY962@GMAIL.COM الربيد الإلكرتوين /
ال�ضارقة/   121166  : �ضيجى �ضماراين  العنوان : اإمارة ال�ضارقة / املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل/ م�ضتودع Q4-265/�ش.ب 

هاتف : 065529348/ فاك�ش 065529349 / هاتف متحرك / 0504817127 / 
SERGEY962@GMAIL.COM الربيد الإلكرتوين

 / �ش.ب   Q1  -  08  -  027/C م�ضتودع   / ال�ضارقة  ملطار  احلرة  املنطقة   / ال�ضارقة  اإمارة   : العنوان  �ضي  األ  األ  اأيرلينز  اأ�ش  اأم  اأيه 
0508471710 متحرك   /  065529348 هاتف   / ال�ضارقة   513907

ENGINEERING@AMSAIRLINES.GE  الربيد الإلكرتوين
 / رقم  هاتف   /   )49B-R5( مكتب  الدويل/  ال�ضارقة  ملطار  احلرة  املنطقة   / ال�ضارقة  اإمارة   : العنوان   - م.م.ح  فيك  كارجو 

�ش.ب /514260 ال�ضارقة   0079260864072
كون�ضرتك�ضن ماركيتينج ليمتد

العنوان : اإمارة ال�ضارقة / املنطقة احلرة ملطار ال�ضارقة الدويل / مكتب L1-34 / �ش.ب /514318 ال�ضارقة .
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ ي�ش تيكنيك - �ش م ح - يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي 
: املجموع الكلي �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف 1.581905E7 درهم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه 
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
القا�ضي / وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�ضارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13301 بتاريخ 2021/7/29 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  2959/2018/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/1349 جتاري كلي ،  ل�ضداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )5803065.84( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف  
طالب الإعالن : بنك الفجية الوطني - فرع دبي -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- تو�ش للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ب�ضفتها مدينة وكفيلة �ضامنة ملديونية تو�ش 
وورلييدوايييد جي ال تي )�ضابقا( تو�ش وورلييدوايييد م.د.م.�ييش )حاليا( 2- تو�ش وورلييدوايييد جي ال تي 
للتجارة  م.د.م.�ييش )حاليا( ب�ضفتها مدينة وكفيلة �ضامنة ملديونية تو�ش  )�ضابقا( تو�ش وورلدوايد 
العامة  للتجارة  تو�ش  ملديونية   �ضامنة  وكفيلة  ب�ضفتها  �ييش.م.ح  العاملية  تو�ش   -3 �يييش.ذ.م.م  العامة 
 -4 م.د.م.�يييش )حاليا(  وورلييدوايييد  تو�ش  )�ضابقا(  تي  ال  وورلييدوايييد جي  تو�ش  �يييش.ذ.م.م ومديونية 
منوهر رام�ضند رام�ضندانى ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية تو�ش للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ومديونية 
رام  ناراين  رام�ضندانى  ال تي )�ضابقا( تو�ش وورلدوايد م.د.م.�ييش )حاليا( 5-  تو�ش وورلدوايد جي 
وورلدوايد  تو�ش  ومديونية  �يييش.ذ.م.م  العامة  للتجارة  تو�ش  ملديونية  و�ضامن  كفيل  ب�ضفته  �ضاند 
جي ال تي )�ضابقا( تو�ش وورلدوايد م.د.م.�ييش )حاليا( 6- راما مانوهار رام�ضاندى ب�ضفتها كفيلة 
و�ضامنة ملديونية تو�ش للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ومديونية تو�ش وورلدوايد جي ال تي )�ضابقا( تو�ش 

وورلدوايد م.د.م.�ش )حاليا(- �ضفتهم بالق�ضية : منفذ �ضدهم -  جمهويل حمل الإقامة 
بييتيياريييخ:2021/7/13 خماطبتكم وذلييك ل�ضتالم  دبييي البتدائية  قييررت حمكمة   : الإعييالن  مو�ضوع 
املنقولت الكائنة يف العقار رقم 2901 مبنطقة برج خليفة مبنى ريزيدين�ش T1/2 يف مدة اق�ضاها 
خم�ضة ع�ضر يوم من تاريخ العالن يف حالة انق�ضاء مدة اخلم�ضة ع�ضر يوما ومل يتم ا�ضتالم املنقولت 

من قبل املنفذ �ضده �ضيتم ايداع مبلغ تقييم املنقولت من قبل املزايد وا�ضتالم العقار.
رئي�س ال�ضعبة  
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حمكمة راأ�س اخليمة االإبتدائية
الدائرة اجلزائية جنح

اإعالن حكم بالن�ضر
الدعوى رقم 2019/6116 جزاء

ح�ضن  عبدالرحمن   / املتهم  �ضد  حكم  �ضدر  قد  اأنييه  حيث 
يف  ق�ضى  واليييذي    5/1/2020 بتاريخ   - خييواجيية  ح�ضن 
اأ�ضهر  �ضته  املتهم  )بحب�ش  غيابيا  املحكمة  حكمت  منطوقه 
من اأجل ما ن�ضب اإليه واإلزامه باأداء الر�ضم امل�ضتحق وقدره 

خم�ضون درهم(

اإعــــــــــــــــــالن 
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اأرغب باإثبات نف�ضي كممثلة واأن اأبرهن عن قدراتي

رهف عبداهلل: الدراما ت�ضبه 
احلياة بواقعها وبتنّوع نا�ضها

اإثر  بالتمثيل،  بالتم�ضك  قيييرارك  اإعيييالن  بعد   •
)ر�ضيف  الأخييي  م�ضل�ضلك  حققه  الييذي  النجاح 
يف  للم�ضاركة  عييرو�ييضيياً  تلقيِت  هييل  الييغييربيياء(، 

اأعمال م�ضرتكة؟
تبقى  وكلها  خمتلفة،  عرو�ضاً  تلقيُت   -
اإذ ل يوجد حتى الآن  اإطييار الكالم،  يف 
ح عنه  اأ�يييضيييررّ اأن  �ييضيييء جييييديرّ ميييكيين 

ب�ضكل ر�ضمي.
بن  الييوحيييييدة  تييكييونيين  • رمبيييا 
على  امليييييييوجيييييييودات  املييييمييييثييييالت 
تخ�ش  مل  اليييتيييي  اليي�ييضييا�ييضيية 
الي  ميي�ييضييليي�ييضييالت  جتيييربييية 
حتى  اآراب(  )بييييييييييان 

اليوم؟
الفني  ر�ييضيييييدي   -
ييييي�ييييضييييم عييييمييييلييييننْ 
هما  الآن  حيييتيييى 
احلب(  )�ييضييمييت 
و)ر�ييييييييضيييييييييييييييييف 
واأنا  الييغييربيياء(، 
كيييينييييت اأرغيييييييب 
نف�ضي  باإثبات 
واأن  كييمييمييثييليية 
عن  اأبييييييييرهيييييييين 
اأكون  كي  قدراتي 
النوع  هييذا  مب�ضتوى 
عندما  الأعيييييميييييال  ميييين 
، وهييييذا  ُتيييعييير�يييش عييييليييييرّ
مييا اأقيييوم بييه حييالييييياً من 
خالل تطوير موهبتي 
بييياليييدرا�يييضييية، كيييي اأكييييون 
اليييوقيييت  ليييهيييا يف  جييييياهيييييزة 

املنا�ضب.
اأن  تيييييوافيييييقييييين  هييييييل   •
الييييفييييرتة احليييالييييييية هي 
الأفيييي�ييييضييييل لييلييعييمييل يف 

جمال التمثيل؟
اأو  بتوقيت  ترتبط  ول  جييداً  �ضعبة  التمثيل  مهنة   -
ظروف معينة بل باملوهبة وال�ضغف وبالقدرة على اإقناع 
اأن تكون  لناحية  تتدخل  اأن  النا�ش. وميكن للظروف 
قطاع  اأن  �ضك  ل  �ضحيحة.  املمثل  وقيييرارات  خيييييارات 
ب�ضبب  القطاعات  �ضائر  كما  لبنان  َر يف  رَّ َت�ضَ التمثيل 
ما  وال�ضحية،  والقت�ضادية  املعي�ضية  الأو�ضاع  تردي 

يحول دون اأن يعمل املُننِْتجون بالزخم نف�ضه.
معلوف  ايييلييي  يييِرج  واملُيييخنْ ييِتييج  املُييننْ اأن  نن�ضى  األ  ويييجييب 
ُيعترب من القالئل الذين يوؤمنون بالدراما اللبنانية 
ال�ضعبة  التحديات  كل  من  بالرغم  فيها  وي�ضتمرون 
التي  امل�ضرتكة  الإنييتيياجييات  عك�ش  على  تعي�ضها  الييتييي 
املمثل  اإىل  وبالن�ضبة  اخلارجي،  التمويل  على  تعتمد 

يجب اأن يكون م�ضتعداً يف اأي حلظة.
• كان املق�ضود بال�ضوؤال اأن تواُفر الإنتاجات امل�ضرتكة 
اأمام  م�ضاريعها  على  الأبيييواب  �ضرع  املن�ضات  وازدهيييار 
املمثلن للتواجد يف اأعمال فنية خمتلفة، على عك�ش 
اأنه  حتى  الأخييييرى،  الفنية  القطاعات  يف  يح�ضل  مييا 

ُيعلن يومياً عن م�ضل�ضل جديد؟
- هييييذا �ييضييحيييييح، امليينيي�ييضييات الييرقييمييييية نيي�ييضييطييت بقوة 
وهيييي ُمييتيياَبييعيية مييين اجليييييل اجليييدييييد الييييذي ي�ضتخدم 
التكنولوجيا ول يتابع التلفزيون، وهذا الأمر يتطلب 

عاً بالأعمال وال�ضخ�ضيات والق�ض�ش واملمثلن. تنورّ
م�ضوارك  يف  تعتمدينها  التي  ال�ضرتاتيجية  مييا   •
الييفيينييي، بييعييدمييا جنييحييِت بييتييجيياُوز اخلييطييوة الأوىل يف 

م�ضيتك كممثلة؟
- اخلطوة املقبلة �ضتكون �ضعبة جداً، وهديف يف هذه 
على  واحلر�ش  والتعلرّم،  والتطور  التقدم  هو  املرحلة 
اأن اخليار  اأعييرف جيداً  عدم الوقوف يف املكان نف�ضه. 
اأ�ضتغل يومياً على نف�ضي وعلى  واأنييا  لن يكون �ضهاًل، 
ُم�ضاَهدة  اأو  القراءة  خالل  من  �ضواء  موهبتي  �ضقل 
ني  الدراما والأفالم اأو ممار�ضة هوايات جديدة كي اأُغنْ
دور  لأي  ا�ييضييتييعييداداً  ال�ضخ�ضي،  ال�ضعيد  على  نف�ضي 

ميكن اأن يتطلب مني مهارة معينة.
التمثيل؟ يف  درو�ش  تلقي  على  حتر�ضن  • األ 

دورات  ل توجد  ذلييك، ولكن حالياً  اأجييل  اأ�ضعى من   -

اأقتنع  الييذي  العمل  توافر  حييال  يف  اإل  ة،  جديرّ تدريب 
به.

اأن �ضركات الإنتاج يف الدراما امل�ضرتكة  ومن املعروف 
لأدوار  للتح�ضي  املمثل  ت�ضرف  حتييت  بيياً  مييدررّ ت�ضع 

حمددة.
خ�ضو�ضاً  اجلديدة،  الوجوه  جتربة  تقيمن  • كيف 
اإليييييهييا لوجود  بييحيياجيية مييا�ييضيية  لييبيينييان  اليييدراميييا يف  اأن 
غالبية  يف  البطولة  اأدوار  تلعنَب  ثييالث  اأو  ممثلتن 

الأعمال؟
- ل �ضك اأن الدراما اللبنانية بحاجة ما�ضة اإىل الكثي 

من هذه الوجوه.
ع نا�ضها. والق�ضة  الدراما ت�ضبه احلياة بواقعها وبتنورّ
هي التي تفر�ش ممثليها من خالل الأدوار املكتوبة، 

�ضواء مبالحمهم اأو ب�ضخ�ضياتهم.
يف  اأف�ضل  �ضارت  اللبنانية  الدراما  اأن  جتدين  • هل 

اختيار املمثلن املنا�ضبن لالأدوار املنا�ضبة؟
الكثي من  نا  الغرباء( و�ضلتنْ اإىل )ر�ضيف  بالن�ضبة   -
التعليقات التي اأ�ضادت باأن اختيار املمثلن لالأدوار كان 
قاً جداً اإىل درجة اأن النا�ش �ضعروا باأننا ل منثرّل. موفرّ

مثالية  �ضخ�ضيات  اليييورق  على  كتب  �ضمعون  طييوين 
ال�ضخ�ضية  املمثل  يحب  وعندما  وجميلة،  وعميقة 

التي يلعبها فاإنه يعي�ضها.
�ضخ�ضية  بتقدمي  منيمنة  علي  املمثل  ق  تييفييورّ مييثيياًل، 
كمال داود ال�ضريرة مع اأنها ل ت�ضبهه اأبداً، وجتربتي 

معه لن اأن�ضاها اأبداً، لأنني تعلرّمُت منه الكثي.
ييين من  هيييو يييعييطييي املييمييثييل الييييذي يييقييف اأمييياميييه، ومتيييكرّ
النتقام  التعبي عن حالة  اأمتكن من  كي  ا�ضتفزازي 
من  انتقلُت  كيف  ا�ضتغربوا  النا�ش  اأن  حتى  والييكييره، 
التي  الفتاة  حالة  اإىل  والطيبة  اجليدة  الفتاة  حالة 

تريد النتقام يف امل�ضل�ضل.
الأخرى؟ الأعمال  يف  )الكا�ضت(  اإىل  • وبالن�ضبة 

قاً،  موفرّ فيها  الكا�ضت  كييان  �ضاهدُتها  التي  الأعييمييال   -
غ�ضن  بييو  وميياغييي  رحمة  دانييال  اإىل  بالن�ضبة  �ييضييواء 
بالن�ضبة  اأو  )ليييليييميييوت(  ميي�ييضييليي�ييضييل  يف  مييغيينييييية  وبييا�ييضييم 
)ع�ضرين  م�ضل�ضل  يف  �ييضيياركييوا  الييذييين  املمثلن  لييكييل 

ع�ضرين(.

طارق لطفي ينفي تعاقده 
على )القاهرة كابول 2(

نفى الفنان طارق لطفي تعاقده على اجلزء الثاين من م�ضل�ضل "القاهرة 
كابول"، الذي حقق به جناحا كبيا خالل اجلزء الأول يف رم�ضان املا�ضي، 
مبيي�ييضيياركيية جمييمييوعيية كييبييية ميين اليينييجييوم، منهم خييالييد اليي�ييضيياوي وفتحي 

عبدالوهاب وحنان مطاوع.
وقال لطفي، اإن الأخبار املنت�ضرة عن تعاقدي على اجلزء الثاين من امل�ضل�ضل 
يدخل يف حت�ضيات  الآن، ومل  ثييان حتى  جييزء  يوجد  ول  غي �ضحيحة، 

واإعدادات، كما اأ�ضيع خالل الفرتة املا�ضية".
بعد  املقبلة  القليلة  الأييييام  خييالل  جديدة  جتربة  لدخول  لطفي  وي�ضتعد 
التفاق ب�ضكل مبدئي، على اأن يعقد جل�ضات عمل لالتفاق على اخلطوط 

النهائية للم�ضل�ضل اجلديد.

اأعلنت الفنانة اللبنانية زينة مكي ان�ضمامها لبطولة امل�ضل�ضل اللبناين "�ضتي 
يا بيوت"، الذي يعر�ش يف ال�ضباق الرم�ضاين املقبل، بطولة الفنان ال�ضوري 

معت�ضم النهار وعابد فهد.وقالت مكي، عرب �ضفحتها على "اإن�ضتغرام"، )�ضعيدة 
بيييوت( مع ممثلن  يا  ان�ضمامي لبطولة م�ضل�ضل  )�ضتي  باإعالن  كثيا 

بحنب كثي وفريق عمل �ضار متل عيلتي اإنتاج �ضركة ال�ضباح، وكتابة 
حا�ضة  "كثي  م�ضيفة:  �ضمعان"،  اإيييلييي  واإخييييراج  �ييضييحييادات  بييالل 

مب�ضوؤولية جتاه هالدور... دور جديد علي من كل النواحي، رح 
اأعطيه كثي من حايل كثي كثي(.

ح�ضابه  عرب  اأعلن،  فهد  عابد  ال�ضوري  الفنان  اأن  اإىل  ي�ضار 
على "اإن�ضتغرام"، ان�ضمامه اإىل م�ضل�ضل "�ضتي يا بيوت"، 
مبينا اأن اأحداث امل�ضل�ضل م�ضتوحاة من الواقع، وتدور حول 
يخو�ضها  التي  ال�ضراعات  ويعالج  عييم،  واأبيينيياء  �ضقيقن 
الإن�ضان خ�ضية فقدان من يحب، �ضواء كان اأبا اأو اأما اأو 
التعاقد  مت  الذين  الفنانن  اأول  اأنييه  اإىل  �ضريكا.واأ�ضار 
التفاق  ويجري  امل�ضل�ضل،  هذا  يف  ر�ضمي  ب�ضكل  معهم 

مع بقية فريق العمل، ا�ضتعدادا لبدء ت�ضويره.

تعر�ضت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي لنتقادات لذعة، بعد اأن 
ن�ضرت عرب �ضفحتها اخلا�ضة مبوقع التوا�ضل الجتماعي، �ضوراً 

�ضينكو،  مايكل  ت�ضميم  ميين  ف�ضتاناً  مرتدية  فيها  ظهرت  لها 
الف�ضتان  اأن  املتابعن  ميين  الييعييديييد  الأ�ييضييفيير.واعييتييرب  بييالييلييون 

يف  تييوفييق  مل  اأنييهييا  اىل  م�ضيين  �ضخم،  وت�ضميمه  غييريييب، 
مطار  يف  الفو�ضى  وثقت  مايا  اإطاللتها.وكانت  اختيار 

لبنان موؤخرا، من  اإىل  الييدويل عند عودتها  بيييوت 
عيييرب �ضفحتها  نيي�ييضييرتييهييا  اليييتيييي  اليي�ييضييور  خييييالل 

اخلا�ضة، وظهرت يف ال�ضورة الأوىل مرتدية 
ت من  الكمامة، ويف ال�ضورة الثانية عربَّ

خالل تعليقها عليها عن غ�ضبها مما 
اأمتعتها يف حرم  رت  راأتييه، فقد �ضورّ

نرى  اأن  "عيب  وكييتييبييت:  املييطييار، 
ونق�ش  اليييفيييو�يييضيييى  هيييييذه  كييييل 

يف  هبوطنا  حلظة  التنظيم 
املطار".

اأن  املمكن  "من  وتييابييعييت: 
الف�ضاد حولنا، لكن  يكون 

يجب األ يفرقنا".

جتربتها  حت�ضر  باأن  الآن  حتى  عبداهلل  رهف  ال�ضابقة  لبنان  جمال  ملكة  اكتفت 
التمثيلية يف اأعمال حملية، وهي تخطط للمرحلة املقبلة لأعمال وم�ضاريع جديدة 

اإذا كانت  اأن تف�ضح عّما  مل تعلن عنها لأنه مل يتم توقيعها ر�ضميًا، ومن دون 
اأعماًل حملية اأو م�ضرتكة مع تاأكيدها اأنها ت�ضتعّد جيدًا خلطوة مماثلة.

اأنها اأعجبت كثريًا بالفنانني دانييال رحمة وماغي بو  اأكدت  عبداهلل 
غ�ضن وبا�ضم مغنية يف م�ضل�ضل )للموت(، كما اأ�ضارت اإىل اأن )كا�ضت( 
م�ضل�ضل )ع�ضرين ع�ضرين( كان موفقًا، وكذلك املمثلون الذين �ضاركوا 
اأنهم ل ميثلون،  اعتقدوا  النا�ص  اأن  الغرباء(، اىل حد  يف )ر�ضيف 

العمل،  يف  جتربتها  مثمنة  ومثالية،  عميقة  كانت  ال�ضخ�ضيات  لأن 
اأبدًا جتربتي مع دور )ال�ضرير كمال داود( الذي  اأن�ضى  بقولها: )لن 

ج�ضد �ضخ�ضيته الفنان علي منيمنة(.

زينة مكي: 
�ضخ�ضيتي يف 

)�ضتي يا بريوت( 
جديدة عليَّ

مايا رعيدي 
تتعر�ص 

النتقادات الذعة
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درا�ضة حتذر من عامل خطر 
يجعل البع�ص اأكرث عر�ضة 

لالإ�ضابة باخلرف!
حذرت درا�ضة جديدة من اأن الأ�ضخا�ش الذين يبداأون بفقدان اأ�ضنانهم هم 

اأكر عر�ضة لالإ�ضابة باخلرف.
ووجد باحثون من جامعة نيويورك اأن فقدان الأ�ضنان هو عامل خطر لكل 

من اخلرف وال�ضعف الإدراكي - ومع فقدان كل �ضن، يزداد اخلطر.
وعلى العك�ش من ذلك، فاإن �ضحة الفم اجليدة ، مبا يف ذلك الأ�ضنان، قد 

حتمي من التدهور املعريف، وفقا للفريق.
ويف حن اأن �ضبب الرتباط ما يزال غي وا�ضح، يقرتح الباحثون عددا من 

العوامل التي ميكن اأن تلعب دورا.
وعلى �ضبيل املثال، ميكن اأن يوؤدي فقدان الأ�ضنان اإىل �ضعوبة امل�ضغ، ما قد 
ي�ضاهم يف نق�ش التغذية، بينما قد يكون هناك اأي�ضا ارتباط بن اأمرا�ش 

اللثة والتدهور املعريف.
"بالنظر اإىل الييعييدد املذهل  وقييال الييدكييتييور بيياي وو، الييذي قيياد الييدرا�ييضيية: 
�ضت اإ�ضابتهم مبر�ش الزهامير واخلرف كل عام،  لالأ�ضخا�ش الذين �ُضخرّ
اأعمق  فهم  اكت�ضاب  املهم  فمن  العمر،  طييوال  الفم  وفر�ضة حت�ضن �ضحة 

للعالقة بن �ضحة الفم والتدهور املعريف".
الييفييم مرتبطة  كييانييت �ضحة  اإذا  مييا  فييهييم  الييفييريييق يف  �ييضييرع  الييدرا�ييضيية،  ويف 

باخلرف.
بالغا،   34074 ذلييك ما جمموعه  درا�ييضيية مبا يف   14 لي  واأجيييروا حتليال 

و4689 حالة لأ�ضخا�ش يعانون من �ضعف الوظيفة الإدراكية.
وك�ضف حتليلهم اأن البالغن الذين يعانون من املزيد من فقدان الأ�ضنان 
وخطر  ميييرة،   1.48 بنحو  الإدراك  ب�ضعف  الإ�ييضييابيية  خلطر  معر�ضون 

الإ�ضابة باخلرف 1.28 مرة.
ومع ذلك، فاإن البالغن الذين فقدوا اأ�ضنانهم كانوا اأكر عر�ضة لالإ�ضابة 
الذين  باأولئك  مقارنة  اأ�ضنان،  اأطقم  لديهم  يكن  مل  اإذا  اإدراكيييي  ب�ضعف 

لديهم اأ�ضنان.
التدهور  اإبييطيياء  يف  ت�ضاعد  قييد  اجليييييدة  الييفييم  �ضحة  اأن  اإىل  هييذا  وي�ضي 

املعريف.
وبالتعمق يف النتائج، وجد الباحثون اأن كل �ضن اإ�ضايف مفقود كان مرتبطا 
بزيادة خطر الإ�ضابة ب�ضعف الإدراك بن�ضبة %1.4، وزيادة خطر الإ�ضابة 

باخلرف بن�ضبة 1.1%.
ويف غ�ضون ذلك، اأ�ضارت درا�ضات �ضابقة اإىل وجود �ضلة بن اأمرا�ش اللثة - 

ال�ضبب الرئي�ضي لفقدان الأ�ضنان - والتدهور املعريف.
واأ�ضاف الدكتور وو: "توؤكد نتائجنا على اأهمية احلفاظ على �ضحة الفم 

اجليدة ودورها يف امل�ضاعدة يف احلفاظ على الوظيفة الإدراكية".

اأبابا؟ اأدي�ص  ا�ضم  يعني  • ماذا 
- الزهرة اجلديدة

الف�ضطاط؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- اخليمة

زيدان؟ مي  لالأديبة  احلقيقي  الإ�ضم  • ما 
- ماري اليا�ش

بوذا؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- العامل 

قراقو�ص؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- الن�ضر الأ�ضود

ع�ضره؟ يف  تعاىل  اهلل  وحد  الذي  اجلاهلي  احلكيم  • من 
- ق�ش بن �ضاعده الأيادي

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

الواحد  10 كيلوغرام لل�ضخ�ش  ال�ضوكولته مبا يعادل  ال�ضوي�ضري ي�ضتهلك معظم  ال�ضعب  اأن  • هل تعلم 
يف �ضنوياً.

وزوجته. زوج  بن  جدال  اأي  حلدوث  الأول  ال�ضبب  هو  • املال 
درجة   54،000 او  مييئييوييية  درجيييية   30000 اإىل  ييي�ييضييل  فيياإنييه  ييي�ييضييرب  حيين  الييييربق  اأن  تييعييلييم  هييل   •

فهرنهايت.
احل�ضرات. من  تعترب  ول  عنكبوتي،  حيوان  هي  العنكبوت  اأن  تعلم  • هل 

دائما. اجلانب  نف�ش  ترى  فاإنك  كامال،  القمر  فيها  ترى  مرة  كل  يف  • اأنه 
فهو  عدة.  لأغرا�ش  ي�ضتعمل  بالتايل  وهو  العليا.  و�ضفته  لأنفه  احتاد  هو  الفيل  خرطوم  اأن  تعلم  • هل 
بلطف  اخلييرطييوم  ي�ضتعمل  اأن  وميكن  باملياه.  ج�ضمه  لر�ش  وكذلك  فمه  اإىل  وامليياء  الييغييذاء  لنقل  ي�ضتعمله 

�ضديد في�ضتطيع اأن يلتقط ج�ضماً �ضغياً كحبة البازيالء. وهو اأي�ضاً م�ضتك�ضف قوي للرائحة.
جداً  طري  معدن  وهو  الزرقة.  اإىل  �ضارب  رمادي  لون  ذو  جداً  ثقيل  معدن  هو  الر�ضا�ش  اأن  تعلم  • هل 
املعدن يف �ضكل �ضفائح  للتاآكل ي�ضتعمل هذا  الر�ضا�ش  اإىل مقاومة  لدرجة ميكنك جرحه بالظفر. ونظراً 

للتك�ضية ويف �ضنع الأنابيب، كما ي�ضتخدم يف الوقاية من الأ�ضعة ال�ضينية واأ�ضعة جاما.
اأبداً. ليف�ضد  الذي  الوحيد  الطبيعي  الطعام  هو  • الع�ضل 

ال�شاب الطيب
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البامية

اأحد  البامية  اإن  العالجية،  التغذية  اأخ�ضائي  عو�ش،  اأحمد  الدكتور  قال 
املفيدة  الغذائية  لالألياف  لأنها م�ضدر جيد  نظرا  ال�ضحية،  اخل�ضراوات 
 ،B  ،A الفيتامينات  من  جمموعة  على  حتتوي  كما  عييام،  بوجه  لل�ضحة 
ال�ضحية،  الييبييامييييية  فييوائييد  وعييين  الييفييوليييييك.  وحيياميي�ييش  الكال�ضيوم  كييذلييك 
ي�ضتكمل د. عو�ش قائال، هناك فوائد �ضحية عديدة للبامية واأهمها، اأنها 
مفيدة ملري�ش ال�ضكر، نظرا لأنها ت�ضاهم يف التحكم يف ن�ضبة ال�ضكر باجل�ضم، 
ومفيدة للحامل، نظرا لحتوائها على قدر جيد من حم�ش الفوليك املفيد 
لنمو اجلنن، وت�ضاهم يف حت�ضن عملية اله�ضم، نظرا لحتوائها على قدر 

جيد من الألياف الغذائية، وكذلك ل�ضهولة م�ضغها.
كما ت�ضاهم البامية، يف تخفي�ش ن�ضبة الكول�ضرتول باجل�ضم، نظرا لأنها 
اأي�ضا  مفيدة  وهييي  والييدهييون،  احلييرارييية  ال�ضعرات  قليلة  اخل�ضراوات  من 
ال�ضن، نظرا  لالأ�ضخا�ش الذين يعانون من الإم�ضاك املزمن، خا�ضة كبار 

لحتوائها على قدر جيد من الألياف الغذائية.

اأ�ضتيقظ ال�ضاب من نومه ن�ضطا فاأخذ حماما باردا لينع�ضه ثم اإرتدى مالب�ضه وحمل حقيبته وقبل يد اأمه وهو 
ي�ضمع دعواتها اجلميلة وخرج ب�ضرعة ذاهبا اإىل حمطة القطارات فاليوم هو موعد مناق�ضته يف درا�ضته تقدم 
بها اإىل احدى ال�ضركات الكبية اأمال يف نيل درجة وظيفة عالية �ضاغرة وليريد اأن يتاأخر عن موعده فيرتك 
اإنطباعا �ضيئا.. كان م�ضطربا بع�ش ال�ضيء لكنه متما�ضك ويف غمرة انهماكه يف النتقال داخل حمطة القطارات 
وجد �ضيدة عجوز �ضقطت حقيبتها فانفتحت ومل يتقدم اأحد مل�ضاعدتها ورغم �ضيق الوقت اقرتب منها ب�ضرعة 

و�ضاعدها يف مللمة ا�ضيائها ثم اغالق احلقيبة وحملها لأقرب كر�ضي وتركها وذهب لقطع تذكرته.
اقرتب القطار من املحطة وا�ضتعد اجلميع للنزول حن لحظ مرة اخرى ال�ضيدة العجوز التي تظهر عليها 
فاأ�ضرع مب�ضاعدتها رغم  القطار  للنزول من  والييراء وهي حتيياول حمل حقيبتها  الوقار والحييرتام  عالمات 
واأ�ضرع  ال�ضغية  العربة  على  حقيبتها  و�ضع  اأن  بعد  ب�ضدة  ف�ضكرته  املناق�ضة  موعد  على  التاأخي  من  خوفه 
اإىل خارج املحطة و�ضط انهمار املطر.. وقف كثيا للبحث عن �ضيارة اأجرة حن ملح ال�ضيدة العجوز تخرج من 
املحطة وحقيبتها الكبية يف يدها للبحث عن �ضيارة اأجرة فالتقت نظراتهما وكانت نظرة جميلة كاأنها ت�ضكره 
اليوم مري�ش  فيها على كل �ضئ فتقدم منها وحمل عنها احلقيبة فقالت له: يل حفيد يف مثل عمرك لكنه 
اأ�ضكرك كثيا على طيبتك.. �ضكرها بحياء حن جاءت �ضيارة الأجرة فاأ�ضرع وفتح بابها وتناول بعد ذلك حقيبة 
ال�ضيدة ودعاها للركوب على اأن ينتظر هو غيها.. ورغم �ضيق الوقت مل يعرف ملاذا فعل ذلك رمبا لأنها ت�ضبه 
جدته الراحلة.. رمبا ذهبت �ضيارة الجرة واأكرمه اهلل ب�ضيارة جاءت مبا�ضرة خلفها مبا�ضرة فجل�ش يدعو اهلل 
اأن ليتاأخر رغم معرفته باأنه باق من الوقت دقائق. و�ضل ال�ضاب اإىل موعد املناق�ضة متاأخرا ع�ضر دقائق ودخل 
اإىل احلجرة ليقدم اعتذاره لكنه فوجئ باأن موعد املناق�ضة قد تاأجل ملدة ن�ضف �ضاعة نظرا لعدم وجود رئي�ضة 
املناق�ضة دخل  بدء  امل�ضوؤول  املوظف  اأعلن  ال�ضاي وعندما  كوبا من  وتناول  وارتيياح  اأعماقه  ف�ضكرها يف  اللجنة 
ليلقي حتيته واإذ به يرى ال�ضيدة العجوز جتل�ش مت�ضدرة اجلل�ضة فنظر اليها منده�ضا وقد ظهرت ابت�ضامة 
جميلة حنونة على �ضفتيها وكاأنها تطمئنه وت�ضجعه ثم اأعلنت بدء املناق�ضة التي مل تاأخذ وقتا طويال لتنتهي 
ل�ضالح ال�ضاب الطيب ويحوز على الوظيفة �ضفق اجلميع له فاقرتب من رئي�ضة اللجنة التي ربتت على �ضعره 

وهي تقول اإنك طيب مثل حفيدي هل ت�ضافر يف القطار كثيا فقال.. اإنها املرة الأوىل، لكنها لي�ضت الأخية.

التغذية  اأن  ال�ضينية،  هيياربيين  جامعة  علماء  اأعييليين 
بل  �ضحيحة،  اأطييعييميية  تيينيياول  فييقييط  لي�ضت  ال�ضحية 

واأي�ضا توزيعها بعقالنية على مدار اليوم.
وي�ضي الباحثون يف مقال ن�ضرته جملة جمعية القلب 
الأمريكية، اإىل اأن بع�ش املواد الغذائية يجب تناولها 

يف اأوقات حمددة.
املييبييداأ، ي�ضاعد على منع  ووفييقييا لييلييخييرباء، اتييبيياع هييذا 
والأوعية  القلب  واأمرا�ش  بال�ضرطان  الإ�ضابة  خطر 

الدموية ومر�ش ال�ضكري.
وقد اكت�ضف العلماء عالقة متبادلة بن تناول الفواكه 
يف منت�ضف النهار وانخفا�ش عدد الإ�ضابات باأمرا�ش 

القلب. ويف نف�ش الوقت غالًبا ما يعاين الذين يتبعون 
من  كبية  كمية  )تناول  الغربي"  الغذائي  "النظام 
والبطاط�ش  اخلييبييز   - الن�ضوية  والأطييعييميية  احلييبييوب 

واجلنب واللحوم املعاجلة( من هذه الأمرا�ش.
واأثيييبيييت الييبيياحييثييون اأييي�ييضييا، اأن تيينيياول اخليي�ييضييروات يف 
الع�ضاء، مينع تطور جميع فئات الأمرا�ش. وبالإ�ضافة 
الييفييواكييه بعد وجبة  تيينيياول  اإىل هييذا، يقرتح اخليييرباء 
الفطور، ومنتجات الألبان بعد وجبة الغداء. ولكنهم 
من  وغيييهييا  الييبييطيياطييا  بييتيينيياول  مطلقا  ين�ضحون  ل 
الأطييعييميية املييحييتييوييية عييلييى اليينيي�ييضيياء بييعييد تيينيياول وجبات 

الطعام الرئي�ضية.

نظام غذائي مينع تطور ال�ضرطان وال�ضكري

خم�ضة ن�ضاء ي�ضاركن يف م�ضرية احتجاجية اأمام املباين احلكومية يف حماولة لل�ضماح ملا ي�ضل اإىل 100 �ضيف 
بح�ضور حفالت الزفاف هذا العام يف دبلن، اأيرلندا. رويرتز


