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ع�صري طبيعي لت�سكني �آالم املفا�صل
�إذا كنت تعاين من التهاب املفا�صل الروماتويدي �أو العظمي ،فهناك
م�شروب فاكهة طبيعي ،ميكن �صنعه يف امل�ن��زل ،ي�ساعد يف تخفيف
الأعرا�ض امل�صاحبة لكال النوعني ،بح�سب درا�سة طبية حديثة.
وذك ��رت ال��درا� �س��ة �أن ع�صري ف��اك�ه��ة الأن��ان��ا���س ي�ع��د مب�ث��اب��ة ترياقا
اللتهاب املفا�صل ،حيث �أظ�ه��رت ع��دد م��ن ال��درا��س��ات �أن��ه ميكن �أن
يعك�س االلتهاب .ويعترب الأنانا�س م�صدرا جيدا لفيتامني  Cو�إنزمي
الربوميلني ،والذي ثبت �أنه يقلل الأمل والتورم يف التهاب املفا�صل
الروماتويدي ،وفقا ل�صحيفة "ديلي �إك�سربي�س" الربيطانية.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن ت�أثري الربوميلني امل�ضاد لاللتهابات ينبع
من قدرته على تعزيز �إنتاج مركبني �أ�سا�سيني يعمالن على عك�س
االلتهاب ،حيث ا�س ُتخدمت م�شتقات الإن��زمي يف املكمالت الغذائية
لعالج االلتهابات احلادة والإ�صابات الريا�ضية.
ومن بني الطرق املختلفة لتعزيز اال�ستهالك الغذائي للربوميلني
للتخفيف من �آالم املفا�صل ،تناول الأنانا�س الطازج �أو �شرب ع�صريه
حيث ثبت �أنه �أكرث فائدة من تناوله يف املكمالت الغذائية.
وميكن �أن ت�ساعد املركبات الع�ضوية املعروفة با�سم البوليفينول
امل��وج��ودة يف الأن��ان��ا���س �أي���ض��ا يف تخفيف الأمل ال�ن��اجت ع��ن ه�شا�شة
ال�ع�ظ��ام .وث�ب��ت �أي���ض��ا �أن ه��ذه امل��رك�ب��ات تعمل على حت�سني مرونة
املفا�صل واحلركة العامة.

ملاذا يتبلور الع�سل وكيف ميكن معاجلته؟

يحب البع�ض الع�سل ناعماً يف الفم .ولكن �إذا ووجد �أن املادة احللوة
تبلورت وبدت مثل الرمل بني الأ�سنان فرمبا يعتقد �أنه ف�سد.
ولفهم �سبب تغري الع�سل يجب معرفة مكون ه��ذه امل��ادة الذهبية.
ويقول ماريون هوفمان من الرابطة الأملانية ملربيي النحل" :الع�سل
يت�ألف من � 80إىل  % 85من ال�سكر ومن � 15إىل  % 20من ماء،
وكميات �صغرية من مواد �أخرى مثل الإنزميات ،واملعادن".
يت�شكل الع�سل من الفركتوز والغلوكوز وي�ساهم هذان النواعان من
ال�سكر يف املذاق احللو ال�شهي للع�سل .ولكن الغلوكوز فقط يتبلور.
ومع الوقت تت�صلب اجلزيئات وتتكتل .ويعد تكون نوى التبلور مبثابة
نقاط االنطالق ،وي�ضيف هوفمان "هذه ميكن �أن تكون حبوب اللقاح
�أو فقاقيع ه��واء �صغرية يف الع�سل" ،فيتغري الع�سل .وت�صبح بع�ض
�أنواعه �أكرث �صالبة بتكون بلورات �صغرية بالكاد ميكن مالحظتها
على الل�سان .وتظل �أنواع �أخرى �سائلة ولكن تتخللها بلورات خ�شنة.
وال ميكن مالحظة ذلك يف الع�سل الذي يباع يف املتاجر ،حيث يزال
نوى التبلور ال�ضروري ويُر�شح.

عملية مذهلة لل�شكل الأ�صلي لـ 3مومياوات

�أدت عملية مذهلة للك�شف عن وجوه  3رجال عا�شوا يف م�صر القدمية
منذ �أكرث من  2000عام ،ح�سب ما ذكر موقع "اليف �ساين�س".
وقال امل�صدر �إن عملية بناء �أوجه الرجال الثالثة متت باالعتماد على
بيانات احلم�ض النووي امل�ستخرجة من بقاياهم املحنطة ،م�شريا �إىل
�أن العملية الرقمية ق��ادت �إىل ت�صور �أوج��ه الرجال الثالثة يف �سن
 25عاما.
وج��اءت املومياوات الثالثة من �أبو �صري امللق ،وهي مدينة م�صرية
قدمية تقع على �سهل في�ضي جنوبي القاهرة.
وي���ش��ار �إىل ال�ث�لاث��ي با�سم  ،JK2134ال��ذي ي��رج��ع ت��اري�خ��ه �إىل
 569-776قبل امليالد ،و ،JK2888الذي يقدر �أنه عا�ش بني
 2-97قبل امليالد ،و ،JK2911الذي يعتقد �أنه عا�ش بني -769
 560قبل امليالد.
و�أو��ض��ح "اليف �ساين�س" �أن العلماء يف معهد ماك�س بالنك لعلوم
التاريخ الب�شري يف توبينغن ب�أملانيا قاموا ،يف عام  ،2017ب�إجراء
ت�سل�سل احلم�ض النووي للمومياوات.
ولوحظ يف ال�صور التي خرجت لل�شبان ب�أن لهم ق�صات �شعر ت�شبه
تلك املتداولة حاليا ،وهو ما يعطي فكرة عن منط احلياة احل�ضري
يف م�صر القدمية .وقبل �أي��ام ،ا�ستخدم الباحثون يف "Parabon
 ،"NanoLabsوه��ي �شركة لتكنولوجيا احلم�ض ال�ن��ووي يف
ري�ستون بوالية فرجينيا الأمريكية ،تلك البيانات اجلينية لإن�شاء
مناذج ثالثية الأبعاد لوجوه املومياوات.

منح �أقدم غابة ممطرة
يف العامل ل�سكان �أ�صليني
ق��ال��ت والي� ��ة ك��وي �ن��زالن��د الأ�سرتالية
�إنها منحت ملكية �أق��دم غابة ا�ستوائية
ممطرة يف العامل ملجموعة من ال�سكان
الأ�صليني.
وي��رج��ع ع�م��ر غ��اب��ة دي �ن�ت�ري املمطرة،
امل��درج��ة يف قائمة ال�ت�راث ال�ع��امل��ي منذ
� ،1988إىل  180مليون عام وت�شتهر
ب�ت�ن��وع�ه��ا ال �ب �ي��ول��وج��ي ال �ث��ري ،لكنها
واج�ه��ت �ضغوطا م�ستمرة ب�سبب تغري
املناخ وقطع الأ�شجار.
وقالت الوالية �إن الغابة عادت �إىل مالك
الأر� ��ض الأ�صليني ب ��إب��رام ات�ف��اق جديد
لإدارتها.
وذك��رت ميجان �سكانلون وزي��رة البيئة
يف كوينزالند يف بيان "يقر هذا االتفاق
بحقهم يف ملكية و�إدارة بلدهم ،وحماية
ث�ق��اف�ت�ه��م وم �� �ش��ارك �ت �ه��ا م ��ع ال� � ��زوار �إذ
�سي�صبحون قادة يف قطاع ال�سياحة".
وه��ذه ه��ي امل��رة الأوىل التي تنقل فيها
ك��وي �ن��زالن��د م �ل �ك �ي��ة م �ت �ن��زه وط� �ن ��ي يف
امل�ن�ط�ق��ة اال� �س �ت��وائ �ي��ة ال��رط �ب��ة ب�شمال
�شرق الوالية �إىل جمموعة من ال�سكان
الأ�صليني.
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م�ضرة بال�صحة.
يعلم كثريون �أن الوجبات ال�سريعة ّ
غري �أن ما ال يعرفه كثريون هو �أن الربغر والبطاطا
املقلية والبيتزا ميكن �أن ت�سبب �أي�ض ًا يف تلف
الدماغ .تو�صل باحثون الآن �إىل وجود �صلة بني
الوجبات ال�سريعة و مر�ض اخلرف.
باال�شرتاك مع فريق من الباحثني ،اكت�شف الباحث،
م��ن اجلامعة الوطنية الأ���س�ترال��ي��ة ،نيكوال�س
�شريبوين دلي ًال على �أنالأ�شخا�ص معر�ضون ب�شكل
كبري للإ�صابة باخلرف ب�سبب عاداتهم الغذائية
غري ال�صحية.
قام فريق الباحثني بتقييم حوايل  200درا�سة
دولية .ماو�ضع �أمامهم كمية كبرية من البيانات،
وم��ن خ�لال حتليلها ،تو�صلوا �إىل �أن��ه كلما �أكل
النا�س ب�شكل �سيء ومار�سوا الريا�ضة ب�شكل �أقل،
كلما زاد خطر �إ�صابتهم باخلرف �أو عالمات �أخرى
للخللالإدراكي.

هذه الأطعمة تت�سبب يف ت�آكل خاليا دماغك قبل ج�سمك!

ويقول الباحث ،نيكوال�س �شريبوين " :من خالل تناول
الوجبات ال�سريعة وقلة التمارين الريا�ضية ،يت�سبب النا�س
يف ت�آكل�أدمغتهم" ،نق ً
ال عن موقع "فوكو�س" الأملاين.

البالغني يعانون حالياً من زيادة الوزن وال�سمنة .بالإ�ضافة
�إىل ذلك،�سيعاين حوايل ع�شرة باملائة من جميع البالغني
من مر�ض ال�سكري من النوع الثاين بحلول عام 2030.

العالقة بني الأكل وت�آكل اخلاليا الع�صبية
الوجبات ال�سريعة ت�سبب ال�سمنة ،ما ي��ؤدي �إىل الإ�صابة
ب��داء ال�سكري من النوع الثاين  .وت�شري درا�سات علمية
�أخ ��رى �إىل �أن مر�ض ال�سكري ميكن �أن ي�ضعف بدوره
وظائف الدماغ.
ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة احل��دي�ث��ة م��ن �أ� �س�ترال �ي��ا ،وال �ت��ي ن�شرت
ب��ال�ت�ف���ص�ي��ل يف امل �ج �ل��ة العلمية "Frontiers in
"Neuroendocrinology،ت�ؤكد هذا بل وتذهب
�إىل �أب �ع��د م��ن ذل ��ك .ف�ه��ي ت�ظ�ه��ر �أن ال �ع�لاق��ة املبا�شرة
ب�ين ال��وج�ب��ات ال�سريعة واخ�ت�لال وظ��ائ��ف ال��دم��اغ ميكن
ت�صورها �أي�ضاً حتى من دون الإ�صابة ب��داء ال�سكري من
النوع الثاين� .إذا كنت ت�أكل ب�شكل غري �صحي ،ف�إنك تزيد
ب�شكل مبا�شر من خطر �إ�صابة مبر�ض اخلرف ،حتى لو مل
يكن هناك ما ي�شري�إىل �إ�صابتك بداء ال�سكري .كما يو�ضح
�شريبوين" :يُظهر عملنا �أن ف�ق��دان اخل�لاي��ا الع�صبية
يبد�أ يف وقت مبكر للغاية ،لقد تو�صلنا �إىل وجود عالقة
وا�ضحة بني تدهور �أداء الدماغ وعادات منط احلياة غري
ال�صحية".
ووفقاً للباحثني ،ف�إن �أكرث من  30باملائة من �سكان العامل

الوقاية غري كافية و يف �سن متقدم! 
الوقاية عادة ما تكون غري كافية وت�أتي يف �سن متقدمة ،ما
يقوله �شريبوين ينطبق على العديد من اجلهود احلالية
للحماية منتدهور �أداء الدماغ" .ال ميكن �إ�صالح ال�ضرر
عملياً مبجرد و�صول ال�شخ�ص �إىل منت�صف العمر .نحث
اجلميع على تناولالطعام ال�صحي واحلفاظ على لياقتهم
يف �سن مبكرة .ويف�ضل �أن يكون ذلك يف مرحلة الطفولة،
ولكن يف موعد ال يتجاوزمرحلة البلوغ املبكر".
وف ��ق � �ش�يرب��وي��ن ،ن�ح��ن الآن ن ��أك��ل ح ��وايل � 650سعرة
حرارية �أكرث يف اليوم مما كنا ن�أكله يف �سبعينيات القرن
املا�ضي.هذا يتوافق تقريباً مع قائمة الوجبات ال�سريعة
املكونة من الربغر والبطاط�س املقلية وامل�شروبات الغازية.
وهذا يعني �أن الرجاليتجاوزون احتياجاتهم اليومية من
الطاقة بحوايل الربع ،والن�ساء بن�سبة الثلث تقريب اً.
يو�ضح امل�شرف على الدرا�سة� ،أن "الكمية الإ�ضافية من
الطاقة التي ي�ستهلكها النا�س يومياً مقارنة مب��ا كانت
عليه قبل  50عاماً ُتظهر �أن الكثريين ي��أك�ل��ون ب�شكل
غري �صحي" .ويتابع" :يجب �أال تكون موجودة يف مطاعم
الوجبات ال�سريعة".

�أطعمة يف مواجهة الن�سيان
من �أجل حماية نف�سك من ال�سمنة ومر�ض ال�سكري ورمبا
اخلرف ،يجب جتنب الأطعمة التالية :الوجبات ال�سريعة
مثل الربغر ،البطاطا املقلية والأط�ع�م��ة امل�صنعة مثل
رقائق البطاط�س �أو احللويات ،اللحوم احلمراء واملعاجلة
مثل النقانق الزبدة وال�سمن واجل�بن وكذلك امل�شروبات
التي حتتوي على ال�سكر والكحول واملعجنات واحللويات.
م��ع ت�ن��اول ه��ذه الأط�ع�م��ة ميكنك منع اخل��رف �أو ت�أخري
ظ�ه��وره ،كما يو�صي خ�براء التغذية باتباع نظام غذائي
متوازن بد ًال منذلك.
وفقًا للخبرية يف علم البيئة �آنه �إيبورغ ،ف�إن بع�ض العنا�صر
الغذائية مهمة ب�شكل خا�ص للدماغ واخلاليا الع�صبية.
لذلك تن�صح يف كتابها "�أطعمة �ضد الن�سيان" بتناول
الأط�ع�م��ة الطبيعية م�ث��ل ال�ف��اك�ه��ة واخل �� �ض��روات .لأنها
حتتوي على مادة البوليفينول امل�ضادة للأك�سدة ،وكذلك
ال�ع��دي��د م��ن الفيتامينات وح�م����ض ال�ف��ول�ي��ك .الدهون
ال�صحية مثل �أحما�ض �أوميغا  3الدهنية تدعم �أي�ضاً
عملية التمثيل الغذائي للهرمونات.
ك�م��ا ت��و��ص��ي ب��الأط�ع�م��ة ال�ت��ال�ي��ة :امل ��اء ،ال���ش��اي الأخ�ضر
والأ� �س��ود ،اخل���ض��روات اخل���ض��راء ،مثل ال�ف��ول والبازالء
وال�ع��د���س ومنتجات احلبوب الكاملة مثل ب��ذور الكتان،
ب ��ذور ال�ي�ق�ط�ين ،ب ��ذور ال�ل�ف��ت ،وزي ��ت ال��زي �ت��ون ،ال�سمك
واملك�سرات.

هكذا ت�سيطر على
هرمون اجلوع
قال املركز االحتادي للتغذية �إنه ميكن مواجهة زيادة الوزن من
خالل ال�سيطرة على هرمون اجلوع املعروف با�سم"جريلني".
و�أو�� �ض ��ح امل��رك��ز �أن ه��رم��ون اجل� ��وع "جريلني" ه��و هرمون
ا�ستقالبي يتم �إنتاجه يف بطانة املعدة والبنكريا�س ،وهو يحفز
ال�شهية ويبطئ عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.
ويتم �إف ��راز ه��رم��ون "جريلني" بكرثة عند التعر�ض للتوتر
النف�سي �أو قلة النوم �أو عدم تناول الطعام لوقت طويل ،كما �أنه
ُيزيد من الرغبة يف تناول الوجبات ال�سريعة واحللويات ،ويف
الوقت نف�سه ي�ؤخر ال�شعور الطبيعي بال�شبع.
ومي�ك��ن ال�سيطرة على ه��رم��ون "جريلني" م��ن خ�لال تناول
الطعام ال�صحي بانتظام ،حيث ي�سهم ذل��ك يف احل�ف��اظ على
ت��وازن هرمون اجلوع ون�سبة ال�سكر بالدم ،ما يحد من نوبات
اجلوع ال�شديد.

تعمل م�صر على تنفيذ م�شروع
جديد لرتميم وتطوير القاهرة
التاريخية ال�ت��ي تغطي م�ساحة
كبرية �أ�صبحت موقعا �أثريا عامليا
يرجع تاريخه �إىل �أل��ف ع��ام كان
م�سرحا دارت فيه �أح��داث بع�ض
ح�ك��اي��ات �أل ��ف ليلة وليلة وذلك
ب �ع��د �أن ظ �ه��رت ع�ل�ي��ه �أع ��را� ��ض
التداعي ال�سريع.
ت�ه��دف اخل�ط��ة لإح �ي��اء القاهرة
وال�تروي��ج لها ك�م��زار �سياحي يف
الوقت الذي تت�أهب فيه احلكومة
ل�لان�ت�ق��ال �إىل ع��ا��ص�م��ة جديدة
تقيمها يف ال�صحراء.
وت �ع �ط��ي اخل �ط��ة دف �ع��ة جديدة
جل � �ه� ��ود ي� �ب ��ذل� �ه ��ا م� �ع� �م ��اري ��ون
وم��رمم��ون متخ�ص�صون لإنقاذ
امل �ب��اين ال�ق��دمي��ة ال �ت��ي يخ�شون
�أن تختفي ب�سبب البريوقراطية
وال �ف �� �س��اد وال �ق �ي��ود القانونية.
ق ��ال امل�ه�ن��د���س حم�م��د اخلطيب
ا�� �س� �ت� ��� �ش ��اري م� ��� �ش ��روع تطوير
ال �ق��اه��رة ال�ت��اري�خ�ي��ة �إن مباين
�سكنية منخف�ضة االرتفاع �ستقام
يف الأرا� �ض��ي الف�ضاء يف املنطقة
ال �ت��اري �خ �ي��ة ال� �ت ��ي � �س �ي �ت��م نقل
ال�سكان والور�ش منها ريثما يعاد
بناء وترميم املباين املتداعية.
و�أ�ضاف �أن امليزانية مل تعد متثل
م�شكلة ل�ك�ن��ه مل ي��ذك��ر تقديرا
ل �ل �ت �ك �ل �ف��ة .وق � ��ال �إن احلكومة
�أبلغته �أنه �ستتم املوافقة على �أي
ميزانية للقاهرة التاريخية.
و�سيبد�أ العمال قريبا العمل يف
حت�سني واجهات املباين القدمية
حتى املباين التي لي�ست م�سجلة
ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا ت ��اري� �خ� �ي ��ة وذل� ��ك
مل �ط��اب �ق �ت �ه��ا مب ��ا ك ��ان ��ت ع �ل �ي��ه يف
القرون ال�سابقة.
وقال اخلطيب �إن اخلطة تق�ضي
�أي�ضا بتحويل بع�ض الوكاالت� ،أو
م��ا ك��ان يطلق عليه اخل��ان حيث
ك ��ان ي�ق�ي��م امل �� �س��اف��رون وقوافل
التجار� ،إىل فنادق �صغرية وهي
ف �ك��رة ح�ق�ق��ت جن��اح��ا يف مواقع
�أخ � � ��رى يف ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط.
و�أ� �ض��اف "بد�أنا ف�ع�لا يف العمل
ع �ل��ى ق �ط��ع الأرا� � � �ض� � ��ي .انتهت
املفاو�ضات مع ال�سكان وبد�أنا".

رغم ت�شابه الأعرا�ض ..اختالف
جذري بني كورونا والإنفلونزا
م��ع الت�شابه الكبري يف الأع��را���ض ب�ين الإن�ف�ل��ون��زا و"كوفيد  ،"19ر�صد
باحثون اختالفا جوهريا بني املر�ضني� ،إال �أن��ه ال يظهر �سوى بعد فرتة
من الإ�صابة.
فقد وج��دت درا��س��ة �أجرتها جامعة �أك�سفورد ومركز �أك�سفورد للأبحاث
الطبية احليوية واملعهد الوطني للبحوث ال�صحية يف بريطانيا� ،أن هناك
�أعرا�ضا قد ت�ستمر بعد تعايف امل�صابني بكال املر�ضني.
لكن الفارق اجلذري ،هو �أن ا�ستمرار �أعرا�ض كورونا مع املر�ضى يدوم ملدة
�أط��ول بكثري مقارنة مبر�ضى الإنفلونزا ،وف��ق الدرا�سة التي �أ��ش��ارت لها
�صحيفة "غارديان" الربيطانية.
وقدر الباحثون �أن الأعرا�ض املرتبطة مبا يعرف با�سم "كوفيد املمتد" كانت
�أكرث �شيوعا بن�سبة  50باملئة ،مقارنة ب�أولئك الذين �أ�صيبوا بالأنفلونزا.
وق��ال ال�بروف�ي���س��ور �أم�ي�ت��اف��ا ب��ان�يرج��ي �أ��س�ت��اذ ع�ل��وم ال�ب�ي��ان��ات ال�سريرية
وا�ست�شاري �أم��را���ض القلب الربيطاين ،وال��ذي مل ي�شارك يف البحث� ،إن
"الدرا�سة كبرية وجيدة التنفيذ و�شاملة".
و�أ� �ض��اف �أن "الأعرا�ض امل�م�ت��دة ك��ان��ت �أك�ث�ر �شيوعا بعد ك��ورون��ا مقارنة
بالأنفلونزا".
وح�سب الدرا�سة ،كانت الأعرا�ض املمتدة الأك�ثر �شيوعا م�شاكل التنف�س
واجلهاز اله�ضمي والإره��اق و�آالم اجل�سم ،و�أحيانا القلق واالكتئاب ،وقد
ت�ستمر مع مر�ضى كورونا ملدة ت�صل �إىل � 6أ�شهر.
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حتت رعاية �أم الإمارات

جامعة �أبوظبي و�شركة �صحة تنظمان ندوة بعنوان «كوفيد ـ  :»19التجربة الإماراتية :الدرو�س امل�ستفادة وخارطة الطريق للم�ستقبل
•• �أبوظبي -الفجر

حتت رعاية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية "�أم الإمارات" ،نظمت جامعة �أبوظبي ،و�شركة �أبوظبي للخدمات
ال�صحية "�صحة" ،ندوة بعنوان "كوفيد ـ  :19التجربة الإماراتية :الدرو�س
امل�ستفادة وخارطة الطريق للم�ستقبل".
ومت خ�ل�ال ال �ن��دوة ال �ت��ي ج ��رت يف م�ق��ر ج��ام�ع��ة �أب��وظ �ب��ي ،يف العا�صمة،
ا�ستعرا�ض التجربة الإماراتية اال�ستثنائية خالل اجلائحة و�أبرز اجلهود
وامل�ب��ادرات التي �أطلقتها الدولة للتعامل مع حتديات اجلائحة ،وخارطة
الطريق للم�ستقبل نحو التعايف.
وا�ستعر�ضت �سعادة ال��رمي بنت عبداهلل الفال�سي الأم�ين العام للمجل�س
الأع�ل��ى للأمومة والطفولة �أب��رز امل �ب��ادرات التي �أطلقتها �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى
للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية "�أم الإمارات"
خالل اجلائحة والتي ت�ضمنت مبادرات حملية وعاملية رائدة �شملت افتتاح
م�ست�شفى"�أم الإمارات" يف نواك�شوط وم�ست�شفى ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك لطب وجراحة الأطفال يف كو�سوفو.
وقالت �سعادة ال��رمي بنت عبداهلل الفال�سي" :نعتز ب��أن نرفع �أ�سمى �آيات
العرفان والإمتنان �إىل الوالدة الغالية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
"�أم الإمارات" حفظها اهلل� ،صاحبة الأيادي البي�ضاء� ،أم العطاء التي امتد
خريها وعطا�ؤها لي�صل �إىل خمتلف بقاع الأر�ض وكان لها دور رائد خالل
اجلائحة ي�سجله التاريخ مبداد من ذهب".
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور ج�م��ال ال�ك�ع�ب��ي ،وك�ي��ل دائ ��رة ال�صحة يف
�أبوظبي� ،أن الأوق��ات ال�صعبة التي مر بها العامل �أجمع ومن �ضمنه دولة
الإمارات نتيجة جائحة كورونا ،علمتنا درو�ساً قيمة ودفعتنا نحو اقتنا�ص
الفر�ص التي �أمامنا� ،إذ ميكن تلخي�ص الدرو�س امل�ستفادة من هذه اجلائحة
بثالثة حم��اور �أ�سا�سية وه��ي� :أهمية العمل على اال�ستعداد واجلاهزية
ب�صورة م�ستمرة ،واالنفتاح على التعاون يف كل املجاالت ومع اجلميع حملياً
و�إقليمياً وعاملياً ،وتعزيز ق��درة الأنظمة ال�صحية على التعامل مبرونة
وفعالية �أكرب.
وقال �إن ال�سر وراء النموذج اال�ستثنائي املتميز الذي �سطرته دولة الإمارات
لال�ستجابة بكفاءة للجائحة ،ي ّكمن يف احلر�ص على و�ضع �صحة املجتمع
على ر�أ���س قائمة الأول��وي��ات ،واال�ستعداد واجل��اه��زي��ة ،واالب�ت�ك��ار ،وتعزيز
التوا�صل والعمل بروح الفريق الواحد ،وقبل ذلك دعم القيادة الر�شيدة
التي منحتنا الثقة والقدرة على تذليل ال�صعاب وحتقيق الأهداف لتم�ضي
دولتنا بطموحاتها للأمام وهي �أكرث �إ�صراراً وعزمية ،بهمة �أبنائها الذين
يقفون خلف رايتها للت�صدي لفريو�س كوفيد.-19
و�أ�ضاف �أن التجربة اال�ستثنائية التي �سطرتها دولة الإمارات يف مواجهتها
للجائحة واملبادرات ال�س ّباقة التي �أطلقتها للحفاظ على �صحة ورفاه جميع
�أفراد املجتمع ،حققت نتائج ايجابية مهمة انتقلت باجلميع �إىل مرحلة ما
بعد كوفيد ـ  ،19وجمتمع الإمارات �أقوى و�أف�ضل و�أكرث عزمية ب�إذن اهلل
يف ظل القيادة الر�شيدة التي ال تقف �أمام التحديات بل تتجاوزها بطموح
عالٍ ل�صنع امل�ستقبل خلم�سني عاماً قادمة.
و�أو�ضح �أن دور القطاع ال�صحي يف �أبوظبي برز يف ظل الظروف الراهنة
ال�ت��ي يعي�شها ال�ع��امل �أج �م��ع ،ك�ن�م��وذج متميز يحتذى ب��ه ع��امل�ي�اً يف كفاءة
اال�ستجابة للجائحة ،وذلك بف�ضل اال�ستعداد للم�ستقبل وحتدياته متا�شياً
مع ر�ؤية القيادة التي و�ضعت الأ�س�س التي مكنت القطاع ال�صحي يف الدولة
بكافة عنا�صره م��ن ال��وق��وف ب��روح الفريق ال��واح��د يف خ��ط ال��دف��اع الأول
ويف ال�صفوف الأمامية منذ بداية اجلائحة للحفاظ على �صحة و�سالمة
جميع �أفراد املجتمع م�ستفيداً من البنية التحتية املتطورة التي يتمتع بها
وا�ستعدادات الطوارئ واجلاهزية املتميزة.
و�أ�ضاف �أن جائحة كوفيد -19كانت اختباراً حقيقياً ملدى جاهزية القطاع
ال�صحي ،وال��ذي من �أه��م �أولوياته ،اجلاهزية واال�ستعداد التام للتعامل
يف حاالت الطوارئ� ،إذ ك ّر�س القطاع ال�صحي على مدار ال�سنوات املا�ضية،
اجلهود ل�ضمان رف��ع م�ستوى ا�ستعداده وكفائته ملواجهة تف�شي الأوبئة
واحل��وادث وال�ك��وارث من خ�لال متارين اال�ستجابة والتدريبات الدورية
التي ُنظمت وفقاً لأعلى املعايري العاملية ،وجاءت لتحاكي الواقع بالتعاون
مع جميع ال�شركاء ،بهدف التعامل بفعالية مع احلاالت الطارئة و�ضمان
تقدمي خدمات رعاية �صحية متوا�صلة ومتكاملة جلميع من يحتاجها يف
�أي وقت.
و�أو�ضح �سعادة الدكتور جمال حممد الكعبي� ،أن دائرة ال�صحة يف �أبوظبي
�أطلقت قبل جائحة كورونا نظام "ا�ستجابة" الإلكرتوين لإدارة الطوارئ
والأزم��ات يف القطاع ال�صحي لإم��ارة �أبوظبي وال��ذي يُعد الأول من نوعه
يف منطقة ال�شرق الأو�سط� ،إمياناً منها ب�أن حتقيق �أعلى درجات اال�ستعداد
واجلاهزية يف القطاع ال�صحي يبد�أ من اال�ستخدام الأمثل للموارد ،حيث
ب�إمكان هذا النظام توفري تقارير حلظية عن املوارد ال�صحية يف الإمارة من
خالل الربط مع الأنظمة الذكية يف املن�ش�آت ال�صحية.
و�أ�شار �إىل �أن القطاع ال�صحي يف �أبوظبي �سار بخطى واثقة خلف القيادة
الر�شيدة لتعزيز التدابري والإج��راءات واملبادرات التي ا�ستهدفت يف املقام
الأول احل �ف��اظ ع�ل��ى ��ص�ح��ة و��س�لام��ة امل�ج�ت�م��ع م��ن م��واط�ن�ين ومقيمني
وزائرين ،بدءاً بتو�سيع وزيادة نطاق الفحو�صات ،وتوفري مراكز الفح�ص
م��ن امل��رك �ب��ة ،وت�ن�ف�ي��ذ حملة امل���س��ح ال��وط�ن��ي وال�ف�ح����ص امل �ج��اين اخلا�ص
بفريو�س كوفيد� ،-19إذ حر�صت دولة الإم��ارات منذ بداية اجلائحة على
توفري املخزون الطبي الالزم وتزويد العاملني يف خط الدفاع الأول بكافة
ل��وازم احلماية ال�شخ�صية وامل�ستلزمات الطبية للحفاظ على �سالمتهم
ومتكينهم من ت�أدية واجباتهم على �أكمل وجه.
و�أك ��د �أن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة �أول ��ت �صحة ك�ب��ار امل��واط�ن�ين واملقيمني وذوي
الأم��را���ض امل��زم�ن��ة �أه�م�ي��ة خ��ا��ص��ة ،باعتبارهم الأك�ث�ر عر�ضة مل�ضاعفات
الإ�صابة بفريو�س كوفيد -19من خ�لال �إط�لاق جمموعة من املبادرات
التي تعينهم على احلفاظ عليها خ�لال الظروف اال�ستثنائية ،وحر�صت
ع�ل��ى ت��وظ�ي��ف �إم �ك��ان��ات ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي وال�ب�ن�ي��ة التحتية الرقمية
امل�ت�ق��دم��ة ال�ت��ي يتمتع ب�ه��ا ال�ق�ط��اع ال�صحي يف ت�ع��زي��ز ج�ه��ود اال�ستجابة
للجائحة من خالل متكني من�صة "ملفي" لدعم حملة التطعيم الوطني
يف �أبوظبي وتوفري من�صات وبدائل رقمية كمن�صة الرعاية ال�صحية عن
بعد والتي تقدم خدمات الرعاية ال�صحية عن بعد لأف��راد املجتمع الذين
يحتاجون �إىل دعم �أو �إر�شاد طبي ومتكنهم من احل�صول على اال�ست�شارات
الطبية الالزمة وو�صفات الأدوية.
وقال �إن دولة الإمارات كانت �سباقة يف دعمها املتوا�صل للجهود العاملية التي
من �ش�أنها امل�ساهمة يف مكافحة الفريو�س وم�ساعدة الب�شرية يف التغلب على
هذا الوباء من خالل امل�شاركة يف �إج��راء التجارب ال�سريرية التي �ضمنت
توافر لقاحات �آمنة وفاعلة بوقتٍ �سريع� ،إىل جانب امل�شاركة يف العديد من

البحوث العلمية ذات ال�صلة ،وتقدمي خدمات الفح�ص املخربي لكوفيد-
 19لعدد من البلدان ال�صديقة� ،إ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س ائتالف الأمل لنقل
وتوزيع اللقاحات ح��ول العامل ،امياناً منها �أن التغلب على اجلائحة لن
يكون �إال بتعاون دويل م�شرتك.
و�أ�ضاف �أن دول��ة الإم��ارات ا�ستطاعت بعزمية الكوادر ال�صحية يف امليدان
وتظافر اجلهود �أن تت�صدر بلدان العامل يف ن�سب التطعيم بني ال�سكان
التي بلغت ق��راب��ة  ،92%كما ا�ستطاع القطاع ال�صحي يف �أبوظبي من
ك � ��وادره وم�ن���ش��آت��ه ون�ظ�م��ه ال�ت���ص��دي ل�ل�ج��ائ�ح��ة ع�ل��ى م���س�ت��وى ع ��الٍ من
الكفاءة واحلرفية ،لتت�صدر الإم��ارة �أف�ضل امل��دن العاملية بتقدير العديد
م��ن ال �ق��وائ��م ال�ت�ن��اف���س�ي��ة م�ث��ل Deep Knowledge Group
و"بلومربج" وغريها.
ومن جانبها قالت �سعادة الدكتورة فريدة احلو�سني ،املدير التنفيذي لقطاع
الأمرا�ض املعدية يف مركز �أبوظبي لل�صحة العامة واملتحدث الر�سمي با�سم
القطاع ال�صحي يف دول��ة الإم��ارات �إننا فخورون ب��الإجن��ازات التي متت يف
اجلانب ال�صحي خالل جائحة كوفيد 19والتي و�صلنا �إليه بف�ضل دعم
ور�ؤية القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات.
وتطرقت لدور مركز �أبوظبي لل�صحة العامة يف دعم البحث العلمي ودوره
الرئي�سي خ�لال اجلائحه يف ع��دة جم��االت منها املتابعة للو�ضع الوبائي
والتوعية ال�صحيه والتق�صري الن�شط للمخالطني ،والرتكيز على الفح�ص
وال�ت�ط�ع�ي��م ل�ل�ف�ئ��ات الأك�ث�ر ع��ر��ض��ه وذل ��ك ب�ه��دف تقليل �أع� ��داد احلاالت
وامل�ضاعفات الناجمه عن املر�ض.
كما تطرقت الدكتورة فريدة ل��دور جلنة البحث العلمي جلائحة كوفيد
التي لعبت دوراً مهماً يف التن�سيق مع كافة ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف
جم��ال البحث العلمي والعمل جنباً �إىل جنب م��ع امل�ؤ�س�سات الأكادمييه
وال�صحية لالجابة عن الأ�سئلة التي ت�ساعد متخذي ال�ق��رار ومتكينهم
من خالل هذه الدرا�سات العلمية املبنيه على �أ�س�س ومنهجية علمية� ،إذ
يعد البحث العلمي للأمرا�ض املعدية �أ�سا�سي للمرحلة القادمة لال�ستعداد
للتعامل مع �أي جائحة م�ستقبلية.
�أما الدكتورة نوال الكعبي ،املدير التنفيذي لل�ش�ؤون الطبية يف مدينة ال�شيخ
خليفة الطبية� ،إح��دى من�ش�آت �شركة "�صحة" فقد �سلطت ال�ضوء على
العالجات الطبية احلديثة ،والدرا�سات ال�سريرية خالل جائحة كورونا،
وق��ال��ت �إن دول��ة الإم ��ارات اعتمدت العالجات احلديثة ح�سب الدرا�سات
العلمية ،وبعد مراجعتها ،وخ�ص�صت جلنة لتحديث العالجات على م�ستوى
دولة الإمارات .و�أ�ضافت �أنه كان يتم مراجعة العالجات ب�شكل دوري للت�أكد
من فعاليتها ومراقبة اال�ستجابة عند املر�ضى مما جعل دولة الإمارات �أقل
ن�سبة يف الوفيات الناجمة عن اال�صابة بفريو�س كوفيد ـ 19عاملياً.
و�أ�شارت �إىل �أن دولة الإم��ارات �شاركت بفاعلية بالدرا�سة التجريبية للقاح
كوفيد ـ  ،19منذ �صيف  ،2020وك��ان لإج ��راء ال�ت�ج��ارب ال�سريرية يف
الدولة �أث��راً كبرياً يف ثقة �أف��راد املجتمع وامل�سارعة يف �أخ��ذ اللقاح ،الذي
مت اعتماده من قبل اجلهات املخت�صة يف دولة الإمارات و�أ�سهم ب�شكل فعال
يف الت�صدي للجائحة ،و�أ�صبحت دول��ة الإم ��ارات من بني �أعلى ال��دول يف
التطعيم يف العامل.
ونوهت بقيام دول��ة الإم��ارات بالعديد من التجارب ال�سريرية لتطعيمات
خمتلفة ،والتي خدمت العامل بزيادة ن�سبة التطعيمات ،ولأعمار خمتلفة،
حتى �شملت الأط �ف��ال ،وك��ان��ت الإم� ��ارات م��ن �أوىل ال ��دول ال�ت��ي �سيطرت
على متحورات فريو�س كوفيد ـ  ،19نتيجة العتمادها للعديد من �أنواع
التطعيمات .وقالت الدكتورة نوال الكعبي� ،إن دولة الإم��ارات كانت كذلك
من من �أعلى الدول التي �أجرت الفحو�صات اخلا�صة بالك�شف عن الفريو�س،
ووفرت الفحو�صات يف كل مكان ،و�سهلت طرق الو�صول �إىل �أماكن �إجراء

الفحو�صات� ،إىل جانب ال�سرعة والدقة ،كما وفرت العالج مل�صابي كوفيد
جلميع �أفراد املجتمع يف دولة الإمارات بغ�ض النظر عن امتالكهم للت�أمني
ال�صحي من عدمه.
وم��ن ناحيتها قالت الدكتورة ن��ورة الغيثي املدير التنفيذي للعمليات يف
اخل��دم��ات العالجية اخل��ارج�ي��ة �إح ��دى من�ش�آت �شركة "�صحة" �إن دولة
الإمارات كانت �سباقة يف مواجهة جائحة كورونا ابتداء من امل�سح �إىل العالج
والتطعيم .وهو ما �أكدته العديد من التقارير العاملية التي و�ضعت دولة
الإم��ارات يف مقدمة الدول يف جهود مكافحة اجلائحة وكان �آخرها تقييم
دولة الإمارات كثاين �أكرث دولة �آماناً يف العامل لعام  2021وت�صدر مدينة
�أبوظبي املدينة الأكرث �أماناً يف العامل.
و�أ�ضافت �أن هناك عدة عوامل �أ�سهمت يف جناح دولة الإم��ارات يف ت�صديها
للجائحة ،وم��ن �أب��رزه��ا :ال��دع��م ال�لاحم��دود م��ن ال�ق�ي��ادة ،فقد حر�صت
القيادة الر�شيدة على على متكني القطاع ال�صحي ووفرت له جميع املوارد
والإمكانيات ليتمكن من حماية املجتمع ،وكانت متابعة القيادة حثيثة مما
�أعطى الت�شجيع للعاملني يف القطاع ال�صحي على موا�صلة البذل والعطاء،
وكانت الكوادر العاملة يف القطاع ال�صحي ت�ست�شعر عظم امل�س�ؤولية التي
تقع على عاتقها ،وكان اجلميع ي�ستذكر ائماً كلمات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة" ،الت�شلون هم" ،فتبث فينا العزمية والقوة والتحمل.
و�أو�ضحت �أن من عوامل النجاح ،اال�ستباقية يف التخطيط والتنفيذ �إذ
جنحت دولة الإم��ارات ،بحمد اهلل يف اال�ستعداد على الرغم من عدم توقع
�أحد للجائحة وما �صاحبها من اجراءات� ،إذ بد�أت الإمارات بتوفري خدمات
متميزة حلماية �أفراد املجتمع وابعادهم عن الإ�صابة بالفريو�س ،وذلك قبل
وقوع �أي �إ�صابات يف الإم��ارات؛ ف�أطلقت �شركة "�صحة" واجلهات امل�س�ؤولة
عن القطاع ال�صحي ،خدمات تو�صيل الدواء �إىل املنزل ،وخدمات اال�ست�شارة
عن بعد.
وقالت �إنه عندما و�صل الفريو�س �إىل الإم��ارات ،وجهت القيادة الر�شيدة
اجلهات املعنية لإجراء امل�سح على نطاق وا�سع ،وللتي�سري على �أفراد املجتمع
وت�سهيل عملية الفح�ص مت �إن�شاء مراكز امل�سح من املركبة التي مكنت من
تو�سيع نطاق الفحو�صات دون املخاطرة ب�سالمة وراحة �أفراد املجتمع ،كما
مكنت من م�ضاعفة الطاقة اال�ستيعابية للم�سح ،مما �أحدث عالمة فارقة
يف جهود الدولة يف مكافحة الفريو�س.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن��ه مت تنظيم حمالت م�سح مكثفة ت�ستهدف الفئات الأكرث
عر�ضة للإ�صابة وامل�ضاعفات مثل كبار امل��واط�ن�ين ،وامل�صابني ب�أمرا�ض
م��زم�ن��ة و��س�ك��ان امل�ن��اط��ق ذات ال�ك�ث��اف��ة ال�سكانية ال�ع��ال�ي��ة ،و�أن ��ه م��ع زيادة
الفحو�صات ب��د�أت احل��االت الإيجابية ب��االزدي��اد ويف نف�س ال��وق��ت ازدادت
املعرفة بالفريو�س ،فقامت اجلهات ال�صحية بو�ضع �إج��راءات للمخالطني
وامل�صابني ،ومن خالل عمليات املتابعة وجدت اجلهات الطبية �أن العديد
م��ن احل��االت ال حتتاج للدخول �إىل امل�ست�شفى ولكنهم بحاجة للمتابعة
واملراقبة ،ويف �ضوء ذلك مت افتتاح مراكز تقييم كوفيد -19املتميزة ،خالل
�أي��ام م�ع��دودة ،مما ك��ان له �أث��ر كبري يف احل��د من انت�شار اجلائحة وتقليل
ن�سب الدخول �إىل امل�ست�شفيات وبالتايل تخفيف العبئ عليها للرتكيز على
احلاالت الأكرث حاجة للرعاية الطبية.
و�أ�ضافت الدكتورة نورة الغيثي �أن من العوامل التي �أ�سهمت يف جناح دولة
الإم��ارات يف ت�صديها للجائحة كذلك ،القدرة على الت�أقلم ،فمن �أه��م ما
تعلمه القطاع ال�صحفي من هذه اجلائحة �أن مفتاح النجاح �سرعة الت�أقلم
م��ع امل�ت�غ�يرات؛ فعندما ب��د�أت �شركة "�صحة" يف �إن�شاء م��راك��ز امل�سح من
املركبة يف �أنحاء دولة الإمارات كان من �أكرب التحديات التي واجهة فريق
العمل هو �إيجاد القوى العاملة املدربة وامل�ؤهلة لإدارة هذه املراكز ،فقامت

"�صحة" ب�إعادة توزيع املوارد وتقليل اخلدمات املقدمة يف مراكز �أخرى،
ونقل العاملني �إىل مراكز امل�سح ،وت�شغيل الكوادر يف جماالت خمتلفة عن
طبيعة عملهم ،ومت كذلك البحث على الفور عن حلول �أخرى ،ومت التعاون
مع منظمات التطوع يف الإم��ارات لتوفري الكوادر الإداري��ة والطبية لدعم
مراكز امل�سح.
و�أو�ضحت �أن متغريات اجلائحة كانت م�ستمرة� ،سواء يف تغيري �إجراءات
ال��دخ��ول �إىل �أب��وظ�ب��ي� ،أو ارت�ف��اع وانخفا�ض الأع ��داد �أو �إج ��راءات العزل
واحلجر ،مما حتم على القطاع ال�صحي �أن يكون دائماً على �أهبة اال�ستعداد
للتجاوب مع التغيريات ،وكان من �أهم اخلطوات التي مت اتخاذها ،اختيار
ال�ك��وادر ال�ق��ادرة على الت�أقلم ال�سريع لإدارة املراكز ومتكينهم من اتخاذ
القرارات وتنفيذيها على �أر�ض الواقع.
ومن العوامل كذلك اتخاذ ق��رارات مبينة على املعلومات� ،إذ عند مواجهة
املجهول ،تكون املعلومات هي ال�سالح الفعال .لذا اعتمدت �شركة "�صحة"
يف بناء خططها وحتديثها على الأرق��ام واحلقائق املتوفرة لديها ك�أعداد
الإ��ص��اب��ات و�أع ��داد امل��راج�ع�ين ،لي�س فقط خل��دم��ات كوفيد ،ب��ل خلدمات
"�صحة" الطبية الأ�سا�سية� ،إذ مل تدع فريق العمل اجلائحة الت�أثري على
باقي االحتياجات الطبية للمجتمع ،فعلى �سبيل املثل مت مالحظة �أن �أعداد
الأطفال الذين خ�ضعوا للتطعيمات �ضمن برنامج التطعيم املعتمد كانت
يف انخفا�ض كبري ،مما ي ��ؤدي �إىل انت�شار ع��دوى من ن��وع �آخ��ر ،ف�سارعت
"�صحة" لأطالق خدمة التطيعن من املركبة للأطفال لتوفر للأهل خياراً
ي�شعرهم بالآمان ويف نف�س الوقت توفري اخلدمات الأ�سا�سية.
ومن جانبه �أكد �سعادة الدكتور علي �سعيد بن حرمل الظاهري رئي�س جمل�س
�إدارة جامعة �أبوظبي على �أهمية هذه الفعالية التي حتظى برعاية كرمية
من �سمو الوالدة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية "�أم الإمارات" �إذ ت�سلط هذه الفعالية ال�ضوء على ما قدمته دولة
الإم��ارات العربية املتحدة من منوذج فريد يف مواجهة جائحة كوفيد 19
واالنت�صار عليها بف�ضل ال��ر�ؤي��ة اخلالقة للقيادة الر�شيدة التي قدمت
ا�سرتاتيجية ا�ستباقية لتجاوز تداعيات اجلائحة مما كان له �أكرب الأثر يف
ما ت�شهده الآن من عودة احلياة �إىل طبيعتها وا�ستمرارية الأعمال وحالة
التعايف التي ينعم بها املجتمع.
وقال �إن التاريخ �سي�سجل بحروف من نور هذه العبارة اخلالدة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة عندما بث الأم��ل يف نفو�س املواطنني واملقيمني
والزائرين بل ويف املنطقة والعامل بعبارته احلكيمة (ال ت�شلون هم) هذه
العبارة التي فتحت نوافذ الأمل والإيجابية �أمام اجلميع ،وحلقت بنا يف غد
م�شرق ت�ست�شرفه القيادة الر�شيدة التي �أكدت (�أن الغذاء والدواء خط �أحمر
و�أنهما متوفران دائما يف بالدنا) هذه الر�ؤية اال�ستباقية كان لها وال يزال
الأث��ر الأك�بر يف االنطالق باملجتمع من مرحلة القلق جراء تف�شي الوباء
عاملياً �إىل مرحلة اليقني يف الغد امل�شرق ال��ذي ت�أخذنا �إليه دائما قيادة
ر�شيدة بحكمتها وحر�صها على توفري جودة احلياة للجميع.
و�أ�ضاف الدكتور علي بن حرمل �أن الدرو�س امل�ستفادة من النموذج الإماراتي
متثل خ��ارط��ة طريق ملختلف دول ال�ع��امل يف امل�ستقبل عند مواجهة مثل
هذه اجلوائح �أو الكوارث �أو الأزمات ،فقد عهدنا القيادة �سباقة �إىل الأمل
والإي�ج��اب�ي��ة ،ون��اف��ذة للإطمئنان يف قلوب اجلميع ،فخالل ف�ترة وجيزة
�أقيمت امل�ست�شفيات امليدانية املزودة ب�أحدث الأجهزة و�أف�ضل الكوادر الطبية
والتمري�ضية والفنية ،وقدمت القيادة الدعم املادي واملعنوي واللوج�ستي
للجميع ،وفتحت ال�ف�ن��ادق �أب��واب�ه��ا م�ست�ضيفة املت�ضررين م��ن اجلائحة
وقطفت دول��ة الإم��ارات ثمار ر�ؤي��ة ا�ستثمارية طويلة الأم��د منذ عقود يف
البنية التحتية التقنية مما هيئ ملنظومة التعليم ب�شقيه العام واجلامعي
اال�ستمرار ،ويف الوقت الذي منعت فيه اجلائحة الطلبة من ارتياد املدار�س
ف�إن دولة الإمارات وعرب توظيف تكنولوجيا متطورة ن�شرت نور املعرفة يف
كل البيوت.
و�أعرب رئي�س جمل�س �إدارة جامعة �أبوظبي عن فخر اجلامعة مبا قدمته
من م�ساهمات بحثية وتطبيقية يف هذا ال�صدد عرب فرق طالبية متميزة
�ساهمت يف رفد خط الدفاع الأول مبنتجات طبية تعزز �أداءهم يف مواجهة
اجلائحة.
�أم��ا الدكتورة رانيا ال��دوي��ك الأ�ستاذ امل�ساعد يف ال�صحة العامة بجامعة
�أبوظبي ،فتحدثت خ�لال ال�ن��دوة ح��ول التعليم العايل يف دول��ة الإمارات
خ�لال اجل��ائ�ح��ة :جت��اوز التحديات وا�ستثمار ال�ف��ر���ص ،فقالت �إن قطاع
التعليم ت ��أث��ر ب�شكل كبري م��ن اجل��ائ�ح��ة ،خا�صة عندما �أع�ل�ن��ت منظمة
اليون�سكو �إغالق املدار�س وم�ؤ�س�سات التعليم العايل يف  185دولة ،مما �أثر
نحو مليار ون�صف املليار طالب ،ي�شكلون  89.4%من �إجمايل املتعلمني
امل�سجلني حول العامل.
و�أو�ضحت �أن جامعة �أبوظبي قدمت نحو  50مليون درهم للمنح الدرا�سية
وامل�ساعدات املالية للعام الدرا�سي  ، 2021-2020مبا يف ذل��ك الدعم
املايل الإ�ضايف للطالب الذين ت�أثرت حياتهم وتعليمهم �سلباً ب�سبب كوفيد
ـ  ،19م�شرية �إىل �أن اجلامعة كثفت جهودها للحد من انت�شار الفريو�س
بالتعاون مع �إك�سون اخلليج ( )ExxonMobilلإنتاج واقيات الوجه
ال �ت��ي �أن�ت�ج�ت�ه��ا كلية ال�ه�ن��د��س��ة ب��اجل��ام�ع��ة وال �ت��ي مت�ث��ل �إح ��دى املبادرات
والإجن��ازات املتميزة التي حققتها اجلامعة لإ�سهاماتها يف خدمة املجتمع
خالل اجلائحة.
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تدار الكثري من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�صة من املنزل بعد �أن �أدى انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد �إىل فر�ض احلظر يف �أغلب دول
ال��ع��امل ،ولكن ما زال��ت �إدارات ه��ذه امل�ؤ�س�سات
وال�شركات تبحث عن طرق ملراقبة �أداء العمل
م��ن امل��ن��زل ،وذل��ك با�ستخدام ب��رام��ج املراقبة
والكامريات.
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درا�سة تزعم الك�شف ع ّما ُيك�سب البع�ض قدرة «خارقة» على حماربة «كوفيد!»19 -
ق ��ال ب��اح �ث��ون �إن� ��ه ب �ع��د الإ� �ص��اب��ة ال���س��اب�ق��ة بـ
"كوفيد "-19وجرعتني من لقاح "فايزر" �أو
"موديرنا" ،تطور �أجهزة املناعة لدى بع�ض
الأ� �ش �خ��ا���ص ق� ��درة م��ذه �ل��ة ع �ل��ى اال�ستجابة
ملتغريات الفريو�س.
وي�سمي الباحثون ه��ذا "املناعة اخلارقة" �أو
"املناعة الهجينة"  -ميكن لأجهزة املناعة لدى
ه�ؤالء املر�ضى �إنتاج الكثري من الأج�سام امل�ضادة
القادرة على اال�ستجابة ملتغريات خمتلفة ،كما
ُو ّثق يف درا�سات متعددة يف الأ�شهر الأخرية.
ويف �إح ��دى ال��درا� �س��ات� ،أظ �ه��ر امل��ر��ض��ى الذين
يعانون من هذه "املناعة الهجينة'' ،القدرة على
اال�ستجابة للمتغريات احلالية املثرية للقلق،
وفريو�سات كورونا غري الب�شرية ،ورمب��ا حتى
املتغريات اجلديدة التي مل تكن موجودة بعد.
وي��در���س العلماء ه� ��ؤالء امل��ر��ض��ى لفهم مناعة
"كوفيد"  -واملناعة �ضد الفريو�سات الأخرى
ب�شكل �أف�ضل.
وتعمل لقاحات "فايزر" و"موديرنا" من خالل
تزويد اجلهاز املناعي بقطعة من م��ادة وراثية
من فريو�س كورونا  -قطعة من الرنا املر�سال -
التي تعلم اجلهاز املناعي التعرف على الفريو�س
يف حالة الإ�صابة.
وم��ع كل من لقاح  mRNAوع��دوى �سابقة
بـ"كوفيد ،"-19قد ي�صبح املر�ضى حم�صنني
للغاية �ضد املر�ض.
و�أظ� �ه ��رت ال ��درا� �س ��ات احل��دي �ث��ة �أن التطعيم
وامل�صابني بالعدوى يظهرون مناعة "خارقة"،

كما �أطلق عليها بع�ض العلماء.
وق ��ال ث �ي��ودورا ه��ات��زي��وان��و ،ع��امل الفريو�سات
بجامعة روك�ف�ل��ر ال��ذي در���س ه� ��ؤالء املر�ضى،
ل�ـ " :NPRه�ؤالء النا�س لديهم ا�ستجابات
م��ذه�ل��ة ل�ل�ق��اح� .أع�ت�ق��د �أن �ه��م يف �أف���ض��ل و�ضع
ملحاربة الفريو�س.
وميكن للأج�سام امل�ضادة املوجودة يف دم ه�ؤالء
الأ�شخا�ص �أن حتيد � ،SARS-CoV-1أول
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،ال ��ذي ظهر قبل  20عاما.
وقال هاتزيوانو" :هذا الفريو�س خمتلف جدا
عن .''SARS-CoV-2
و�أو� �ض��ح ع��امل امل�ن��اع��ة ��ش�ين ك��روت��ي ،يف مقال
تعليق يف ي��ون�ي��و  2021ملجلة ،Science
تعمل "املناعة الطبيعية" م��ن ع��دوى �سابقة
ب�شكل خمتلف عن املناعة من التطعيم.
ويف امل�ن��اع��ة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة� ،سيبني ج �ه��از املناعة
و�سائل وقاية خمتلفة �ضد غزو فريو�س كورونا
امل�ستقبلي.
ويت�ضمن ذلك اخلاليا البائية واخلاليا التائية،
وك�ل�ي�ه�م��ا ي �ت��ذك��ر ��ش�ك��ل ال �ف�يرو���س وميكنهما
حتفيز �إنتاج الأج�سام امل�ضادة يف حالة الإ�صابة
بعدوى �أخرى.
وتو�صلت ال��درا��س��ات �إىل �أن املناعة الطبيعية
�ست�ستمر ع��ادة مل��دة �سبعة �إىل ثمانية �أ�شهر.
بعد حوايل عام� ،سيظل اجلهاز املناعي يحتفظ
ببع�ض ال��ذاك��رة ولكنه ق��د يكون �أك�ثر عر�ضة
للمتغريات.
و�إذا ُط� ّع��م �شخ�ص ل��دي��ه مناعة طبيعية ،ف�إن

التطعيم ي�ع��زز ذاك ��رة ج�ه��از امل�ن��اع��ة لفريو�س
كورونا.
وي���ش��رح ك��روت��ي �أن اجل �ه��از امل�ن��اع��ي ي�ع��ال��ج �أي
ت �ع��ر���ض ج��دي��د � � -س��واء ك ��ان ذل ��ك ع� ��دوى �أو
تلقيحا  -بتحليل التكلفة والعائد لتحليل حجم
الذاكرة املناعية لتوليدها واحلفاظ عليها.
ونتيجة لذلك ،عندما يجري تطعيم ال�شخ�ص
بعد تعايف "كوفيد" ،يعمل اللقاح ك�إ�شارة للجهاز
املناعي ب�أن هذا الفريو�س ميثل م�شكلة خطرية
 ويجب على جهاز املناعة تخ�صي�ص املزيد مناملوارد للحماية منه.
وهذا يعني املزيد من اخلاليا البائية واخلاليا
التائية التي تتذكر �شكل الفريو�س التاجي -
مبا يف ذلك اخلاليا البائية التي حتاول بالفعل
التنب�ؤ مبتغريات فريو�سية جديدة حمتملة.
وي���س�م��ي ك��روت��ي ه ��ذه ال�ت�خ�م�ي�ن��ات الوقائية
خلاليا الذاكرة البائية من قبل اجلهاز املناعي
فيما يتعلق ب��امل�ت�غ�يرات ال�ف�يرو��س�ي��ة ال�ت��ي قد
تظهر يف امل�ستقبل.
وت�ساعد اخلاليا التائية �أي�ضا يف احلماية من
املتغريات امل�ستقبلية ،حيث من غري املرجح �أن
تتغري ج��وان��ب ال�ف�يرو���س ال�ت��ي تتعرف عليها
اخلاليا التائية مع حتور الفريو�س.
ويف �إحدى الدرا�سات التي ا�ست�شهد بها كروتي،
وجد الباحثون �أن الأفراد الذين �أ�صيبوا �سابقا
بالعدوى وتلقوا التطعيم ،ط��وروا  100مرة
م��ن الأج �� �س��ام امل �� �ض��ادة ال��وق��ائ�ي��ة ��ض��د متغري
 B.1.351مقارنة ب�أولئك ال��ذي��ن �أ�صيبوا

فقط بالعدوى.
وك��ان لدى ه��ؤالء الأف��راد �أجهزة مناعية �أكرث
ا�ستعدادا ملحاربة املتغري ،على الرغم من �أنهم
مل يكونوا م�صابني �سابقا بهذا النوع.
والحظ العلماء وجود مثل هذا امل�ستوى العايل
م��ن امل �ن��اع��ة ��ض��د ف�ي�رو���س ك��ورون��ا يف ك��ل من
الأ�شخا�ص ال��ذي��ن �أ�صيبوا ب�ح��االت "كوفيد"
ال�شديدة ،و�أولئك الذين ظهرت عليهم �أعرا�ض
خ�ف�ي�ف��ة �أو مل ت �ظ �ه��ر ع�ل�ي�ه��م �أع� ��را�� ��ض على
الإطالق.
و�أظ � �ه� ��رت درا�� �س ��ة ح��دي �ث��ة �أج� ��راه� ��ا باحثون
يف ج��ام�ع��ة روك �ف �ل��ر ُ -ن �� �ش��رت ع�ل��ى الإنرتنت
كمطبوعة �أول �ي��ة يف �أغ���س�ط����س  -ق��وة املناعة
الهجينة.
وحلل الباحثون جاهزية اجلهاز املناعي لـ 15
مري�ضا �أ��ص�ي�ب��وا �سابقا ب�ـ "كوفيد" ُ
وط ّعموا
الحقا  -مقارنة باملر�ضى الذين ُط ّعموا فقط �أو
امل�صابني فقط.
واخ� �ت�ب�روا ع �ي �ن��ات ب�ل�ازم��ا ال� ��دم م��ن مر�ضى
"املناعة الهجينة'' �ضد �ستة �أنواع خمتلفة من
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،وف�يرو���س ال�سار�س الأ�صلي،
وفي��رو� �س��ات ك��ورون��ا امل ��وج ��ودة يف اخلفافي�ش
والبانغولني.
وبالن�سبة ل�ك��ل ه��ذه امل�ت�غ�يرات املختلفة ،كان
جهاز املناعة ل��دى مر�ضى "املناعة الهجينة"
ق��ادرا على التعرف على الغزاة وبناء الأج�سام
امل�ضادة ملكافحتها.
حتى �أن الباحثني اخ �ت�بروا ن��وع��ا ج��دي��دا من

فريو�س كوروناُ ،ط ّور يف املخترب ،والذي ُ�صمم
خ�صي�صا ملقاومة اكت�شاف اجلهاز املناعي .وما
يزال ب�إمكان �أجهزة املناعة هذه حماربتها.
وق��ال ب��ول بينيا�س ،ع��امل الفريو�سات بجامعة
روكفلر وقائد الدرا�سة" :ميكن للمرء �أن يتنب�أ
ب�شكل معقول ب�أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص �سيكونون
حمميني ب�شكل جيد �ضد معظم  -ورمبا جميع
 م �ت �غ�يرات  SARS-CoV-2ال �ت��ي مناملحتمل �أن نراها يف امل�ستقبل املنظور .هذا �أكرث
تخمينا ،لكنني �أ�شك �أي�ضا يف �أن لديهم درجة
معينة من احلماية �ضد الفريو�سات ال�شبيهة
بال�سار�س التي مل ت�صب الب�شر بعد".

وكانت ه��ذه الدرا�سة ،مثل الدرا�سات الأخرى
ال�ت��ي ا�ستك�شفت امل�ن��اع��ة الهجينة�� ،ص�غ�يرة -
وال�ب��اح�ث��ون لي�سوا م�ت��أك��دي��ن مم��ا �إذا ك��ان كل
من ُط ّعم بعد الإ�صابة �سيكون لديه اال�ستجابة
املناعية نف�سها.
ولكن م��ن امل�لاح��ظ �أن جميع املر�ضى يف هذه
ال��درا��س��ة لديهم اال�ستجابة نف�سها الناجحة
للغاية ملتغريات فريو�س كورونا املختلفة ،كما
قال هاتزيوانو لـ .NPR
ويعتزم علماء املناعة تقريب مناعة الفريو�س
التاجي عن كثب ،لتطوير لقاحات �أكرث جناحا
�ضد هذا املر�ض وغريه.

مع �أربع مقاي�ضات �سهلة للإفطار

كيف تقلل من خطر �أعرا�ض نق�ص فيتامني  B12؟!

يعد فيتامني  B12عن�صرا غذائيا يحافظ على �صحة �أع�صابك ،وي�ساعد
عقلك على العمل وي�ساعد يف �إنتاج خاليا الدم احلمراء.وال ينتج ج�سمك
 B12من تلقاء نف�سه ،لذلك حتتاج �إىل احل�صول على هذا الفيتامني
الأ�سا�سي من خالل نظامك الغذائي �أو من املكمالت الغذائية.

�أربعة من الأعرا�ض الرئي�سية لنق�ص :B12
ويوجد الفيتامني ب�شكل طبيعي يف اللحوم ومنتجات الألبان ما هي عالمات نق�ص فيتامني B12؟
والأ��س�م��اك .ولكن �إذا كنت نباتيا� ،أو ال ت��أك��ل غالبا منتجات ق��د ي� ��ؤدي ع��دم احل���ص��ول على م��ا يكفي م��ن فيتامني  • B12اجللد ال�شاحب وامل�صاب بالريقان :ويرجع ذلك �إىل دور
حيوانية ،فال داعي للقلق ،فهناك الكثري من الأطعمة املدعمة �إىل ال�شعور بال�ضعف واالنكما�ش ،ولكن يف بع�ض الأحيان قد الفيتامني يف �إنتاج خاليا الدم احلمراء.
بفيتامني  B12الإ�ضايف.
• التعب :هذا �أي�ضا لأن فيتامني  B12ي�ساعد على �إنتاج
ي�ستغرق الأمر �سنوات حتى تظهر الأعرا�ض.
خاليا ال��دم احل�م��راء التي حتمل الأك�سجني يف جميع �أنحاء
اجل�سم.
• دبابي�س ووخ��ز :ميكن �أن يت�سبب نق�ص فيتامني B12
ع�ل��ى امل ��دى ال �ط��وي��ل يف ت�ل��ف الأع �� �ص��اب ،م��ا ي�ج�ع�ل��ك ت�شعر
باخلدر والوخز.
• ال�شعور ب�ضيق يف التنف�س والدوار :نق�ص فيتامني B12
ميكن �أن ي ��ؤدي �إىل فقر ال��دم نتيجة النخفا�ض �إن�ت��اج خاليا
الدم احلمراء.
ك �ي��ف مي�ك�ن�ن��ي ت �ن��اول امل��زي��د م��ن ف�ي�ت��ام�ين  B12يف وجبة
الإفطار؟
ف�ي�م��ا ي�ل��ي �أرب� ��ع م�ق��اي���ض��ات يف الإف �ط ��ار ل�ن�ظ��ام غ��ذائ��ي غني
بفيتامني :B12
 �إ�ضافة �سمك ال�سلمون الغني بفيتامينات  Bوكذلك �أوميغا.3
 ا�ستبدال احلبوب العادية باحلبوب املدعمة بفيتامني .B12 ا�ستخدام م�ستخل�صات اخل�م�يرة مثل  ،Marmiteهيم�صدر كبري للفيتامينات واملواد املغذية.
 ا��س�ت�ب��دال ال�ن�ق��ان��ق ع�ل��ى اخل�ب��ز امل�ح�م����ص بالبي�ض باخلبزاملحم�ص.
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مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده � :صفاء حممود ف�ؤاد فهيم املنفذ �ضده  :حممود جمدى عطاء اجلويلي
املنفذ �ضده  :امنيه جمدى عطا اجلويلي املنفذ �ضده  :ب�سنت جمدى عطا جويلي
املنفذ �ضده  :ممدوح عطا حممود جويلي املنفذ �ضده  :مديحه عطا حممود جويلي
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ح�صة يف عقار  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض
 - 11رقم املبنى ك  - 5ا�سم املبنى  :وي�ست هايت�س  - 2رقم العقار  - 2102 :امل�ساحة  73.35 :مرت مربع  -التقييم:
 694761درهم .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  421/2011/211تنفيذ عقاري

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/371عقاري كلي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 6826993.13درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:بنك دبي الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
عنوانه � :إمارة دبي  -دوار ال�ساعة  -ديرة
وميثله  :ع�صام عبدالأمري حمادي الفا�ضلي التميمي
املطلوب �إعالنه  :حممد حنيف احمد منجرا  -عنوانه � :إم��ارة دبي  -دي��رة  -جانب دوار ال�ساعة  -ابراج
اعمار  -مبنى � - 2شقة رقم 0504517831 - 1602
Hanif@redappletrdg.com
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة
 :رقة البطني  -رقم االر�ض  - 411رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى  :اعمار تاور  - 2رقم العقار 1602 :
 امل�ساحة  424.29 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )2722602.79درهم العلى عطاء.مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  421/2011/211تنفيذ عقاري

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل زنوبيا لالزياء الن�سائية
رخ�صة رقم CN 1047316:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يو�سف مو�سى عبدالرحمن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سليمان على حممد املعمرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل زنوبيا لالزياء الن�سائية
ZANOOBIA LADIES FASHION SHOP

�إىل /زنوبيا لالزياء الن�سائية ذ م م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ZANOOBIA LADIES FASHION SHOP L C C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 30سبتمرب  2021العدد 13354

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
�ش .فري�ش اك�سربي�س انرتنا�شيونال ليمتد
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم 164057 :
ب�إ�سم � :ش .فري�ش اك�سربي�س انرتنا�شيونال ليمتد
وعنوانة  ، :بناية اك��ارا� 24 ,شارع دي كا�سرتو ,ويكهامز كاي  ,1تورتوال ,جزر العذراء
الربيطانية
بتاريخ 2012/7/12:
وامل�سجلة حتت الرقم 164057 :
�صورة العالمة :

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى
اعتباراً من تاريخ 2021/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

اخلمي�س � 30سبتمرب  2021العدد 13354

اخلمي�س � 30سبتمرب  2021العدد 13354

منوذج �إعالن الن�شر عن التعديل ( �شكل العالمة)
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :
�ش.مركز اخلليج للتدريب الفني وال�سالمة
طلب لتعديل بيانات العالمة التجاريةGTSC :
بتاريخ 2011/11/3:
املودعة بالرقم 164792 :
وامل�سجلة بتاريخ 2012/3/19 :
ب�إ�سم� :ش.مركز اخلليج للتدريب الفني وال�سالمة
وعنوانة ، :م�صفح ال�صناعية ,منطقة اخلدمات البرتولية ,بناية �شركة املن�صوري لالخت�صا�صات
البرتولية � ,ص.ب , 25159 :هاتف ,025541220 :فاك�س:
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41 :
ا�ست�شارات متعلقة يف التدريب يف من�شات النفط والغاز الربية والبحرية ,التدريب يف جمال
االمن وال�سالمة,ا�ست�شارات ال�سالمة وال�صحة املهنية ,ا�ست�شارات فنية للتدريب املهني
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعالة
تاريخ التعديل 2021/9/14:
تاريخ الت�أ�شري 2021/9/21:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 30سبتمرب  2021العدد 13354

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2011/371عقاري كلي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 6826993.13درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:بنك دبي الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
عنوانه � :إمارة دبي  -دوار ال�ساعة  -ديرة
وميثله  :ع�صام عبدالأمري حمادي الفا�ضلي التميمي
املطلوب �إعالنه  :حممد حنيف احمد منجرا  -عنوانه � :إم��ارة دبي  -دي��رة  -جانب دوار ال�ساعة  -ابراج
اعمار  -مبنى � - 2شقة رقم 0504517831 - 1602
Hanif@redappletrdg.com
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة
 :رقة البطني  -رقم االر�ض  - 411رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى  :اعمار تاور  - 2رقم العقار 1602 :
 امل�ساحة  424.29 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )2722602.79درهم العلى عطاء.مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 30سبتمرب  2021العدد 13354

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1602/2018/207تنفيذ جتاري

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  1602/2018/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/3772جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 113935درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :جبل احلالل للمقاوالت � -ش ذ م م  -عنوانه � :إمارة دبي -منطقة ديرة � -شارع بور�سعيد -
بناية العوي�س مكتب رقم  - 302بجوار مبنى بزن�س افينو رقم مكاين 3247694799
املطلوب �إعالنه  :عيد عبيد �سامل بو�سمره املحرزي  -عنوانه � :إمارة دبي  -الق�صي�ص  - 3منطقة رقم 234
 �شارع ج  - 1فيال  - 33بجوار حمطة مرتو ات�صاالت 0@0 - 0505855689 -مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى
احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية
لر�سوم امل��زاد ب�شرط �أن ال تقل ه��ذه ال��زي��ادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب��إي��داع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ح�صة املنفذ �ضده (عيد عبيد
�سامل بو�سمرة املحرزي) ار���ض وما عليها من بناء  -رقم االر���ض  - 831املنطقة  :هور العنز  -م�ساحة
احل�صة  40.65 :مرت مربع  -قيمة احل�صة  350.038 :درهم يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

اخلمي�س � 30سبتمرب  2021العدد 13354

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/3772جتاري جزئي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 113935درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :جبل احلالل للمقاوالت � -ش ذ م م  -عنوانه � :إمارة دبي -منطقة ديرة � -شارع بور�سعيد -
بناية العوي�س مكتب رقم  - 302بجوار مبنى بزن�س افينو رقم مكاين 3247694799
املطلوب �إعالنه  :عيد عبيد �سامل بو�سمره املحرزي  -عنوانه � :إمارة دبي  -الق�صي�ص  - 3منطقة رقم 234
 �شارع ج  - 1فيال  - 33بجوار حمطة مرتو ات�صاالت 0@0 - 0505855689 -مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى
احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو��ص��اف��ه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أن�ي��ط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي
ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على
البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية
لر�سوم امل��زاد ب�شرط �أن ال تقل ه��ذه ال��زي��ادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب��إي��داع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ح�صة املنفذ �ضده (عيد عبيد
�سامل بو�سمرة املحرزي) ار���ض وما عليها من بناء  -رقم االر���ض  - 831املنطقة  :هور العنز  -م�ساحة
احل�صة  40.65 :مرت مربع  -قيمة احل�صة  350.038 :درهم يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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برئا�سة ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان ..جمل�س �إدارة االحتاد للقطارات يعقد اجتماع ًا عن ُبعد

الإعالن عن ا�ستكمال الأعمال الإن�شائية للحزمة «�أ» من املرحلة الثانية من م�شروع قطار االحتاد
•• �أبوظبي-الفجر:

برئا�سة �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س دي��وان ويل عهد �أبوظبي ،رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة االحت��اد للقطارات ،عقد جمل�س �إدارة ال�شركة
اجتماعاً عن بُعد ،وذلك لالطالع على �آخر م�ستجدات
الأعمال الإن�شائية حلزم املرحلة الثانية من م�شروع
�شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية الإماراتية ،وغريها
من الإجنازات الرئي�سية خالل الربع الثالث من العام
اجلاري .وجرى خالل االجتماع الإعالن عن ا�ستكمال
الأع�م��ال الإن�شائية للحزمة (�أ) من املرحلة الثانية
من امل�شروع ،والتي متتد على م�سافة  139كيلومرتاً
وتربط بني الغويفات على احلدود مع اململكة العربية
ال�سعودية واملرحلة الأوىل من امل�شروع ،والتي متتد
على م�سافة  264كم من حب�شان �إىل الروي�س ،الأمر
الذي يعد خطوة هامة تقرب ال�شركة �أكرث ف�أكرث من
�إجناز م�شروع “قطار االحتاد” وفق اجلدول الزمني
املعتمد.
و�أ��ش��اد �سموه بجهود ال�شركة املبذولة وال�ت��زام فريق
العمل بتحقيق هذا الإجن��از الهام خالل وقت قيا�سي
و�إن �ه��ا�ؤه قبل امل��وع��د امل�ح��دد ب�شهرين ،ذل��ك و�أن ��ه يف
ال��وق��ت ال��ذي واج��ه ال�ع��امل خالله التحديات نتيجة
جائحة كوفيد –  19وتعر�ض العديد من القطاعات
للتباط�ؤ والإغالقات� ،إال �أن االحتاد للقطارات وا�صلت
بالعمل على �إجناز امل�شروع بوترية عالية ،ووفق �أهداف
وا�ضحة املعامل وخطة عمل �شاملة ت�ضمن ا�ستمرارية
��س�ير الأع �م��ال وف��ق تطبيق �سل�سلة م��ن الإج� ��راءات
الوقائية واالح�ترازي��ة حفاظاً على �صحة و�سالمة
ج�م�ي��ع ال�ع��ام�ل�ين ب��امل �� �ش��روع ،م�ث�م�ن�اً ج �ه��ود خمتلف
اجلهات احلكومية والأطراف املعنية ل�ضمان الو�صول
�إىل هذا الهدف وفق اجلدول الزمني املحدد مع تبني
�أعلى معايري ال�سالمة واجلودة العاملية.
و�أكد �سموه على موا�صلة االحتاد للقطارات جهودها
ال��رام�ي��ة لتحقيق ر�ؤي��ة ال�ق�ي��ادة الر�شيدة يف تطوير
هذا امل�شروع اال�سرتاتيجي الهام� ،إحدى �أكرب م�شاريع
البنية التحتية يف دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة،
الذي �سيعزز من م�سرية النه�ضة االقت�صادية ال�شاملة

منطقة عجمان احلرة توقع مذكرة تفاهم مع م�صرف الإمارات للتنمية

•• عجمان-الفجر:

متا�شياً م��ع ال�ت��زام�ه��ا بتوفري املقومات
ال�ضامنة لتطوُّر ومنو مخُ تلف القطاعات
وت�ف�ع�ي��ل ال �� �ش��راك��ات ال��داع �م��ة للتنمية
االق�ت���ص��ادي��ة يف �إم� ��ارة ع�ج�م��ان� ،أعلنت
منطقة ع�ج�م��ان احل ��رة ت��وق�ي��ع مذكرة
تفاهم مع “م�صرف الإمارات للتنمية”،
املعني بتمكني �أجندة التنويع االقت�صادي
وال �ت �ح��ول ال���ص�ن��اع��ي ل��دول��ة الإم � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،وذل ��ك ب �ه��دف تعزيز
ت�ضافر اجل �ه��ود ب�ين ال�ط��رف�ين يف دعم
منظومة الأع�م��ال املحلية على م�ستوى
الدولة عموماً و�إمارة عجمان خ�صو�صاً.
وت �� �س �ت �ه��دف م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م ب�شكلٍ
رئي�سي تفعيل التعاون بني اجلانبني يف
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،ال �سيما
توفري الدعم ل��ري��ادة الأع�م��ال الوطنية
وال� ��� �ش ��رك ��ات ال �� �ص �غ�ي�رة واملتو�سطة،
والتبادل املعريف وم�شاركة اخل�برات بني
اجلانبني ،والتعاون يف املجاالت الإمنائية
والتوعوية .وت�أتي هذه ال�شراكة متا�شياً
م� ��ع ُم �� �س �ت �ه��دف��ات ح �م �ل��ة “ا�صنع يف
الإمارات” ،حيث ُت�سهم يف توفري الدعم
التمويلي لت�أ�سي�س امل�شاريع ال�صناعية
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املتقدمة،
علماً �أن “منطقة عجمان احلرة” باتت

التي ت�شهدها الدولة خا�صة مع بداية عام اخلم�سني
والذي يعترب انطالقة مرحلة جديدة نحو ا�ست�شراف
امل�ستقبل ،ال�سيما على �صعيد ق�ط��اع النقل والبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ،ح�ي��ث �سي�سهم “قطار االحتاد” يف ربط
املناطق احليوية يف الإم��ارات ال�سبع عرب م�سار بطول
 1200ك��م ،وت�ط��وي��ر ق�ط��اع اخل��دم��ات اللوج�ستية
وال �ن �ق ��ل يف امل �ن �ط �ق��ة ،ف �� �ض�لا ع ��ن ت �ع��زي��ز التطور
االجتماعي واالقت�صادي ،للم�ضي قدماً نحو موا�صلة

الدور الريادي العاملي لدولة الإمارات وحتقيق املئوية
 .2071وقد حققت �شركة االحت��اد للقطارات حجز
 40%من �سعة النقل ال�سنوية لل�شبكة والتي �ست�صل
عند ا�ستكمال املرحلة الثانية م��ن امل�شروع �إىل 60
مليون ط��ن م��ن الب�ضائع ��س�ن��وي�اً ،وذل��ك م��ن خالل
االتفاقيات التجارية التي �أبرمتها ال�شركة مع نخبة
من ال�شركات امل�ستفيدة من خدمات النقل بال�سكك
احلديدية� ،أبرزها �شركة “�ستيفن روك”� ،إحدى �أكرب

�شركات املحاجر يف العامل ،وجمموعة بينونة الغربية،
و�شركة الغرير للحديد واال�ستيل “�أجي�س».
وتوا�صل ال�شركة �إقامة ال�شراكات التجارية واالتفاقيات
اال�سرتاتيجية ل�ضمان ا�ستفادة خمتلف ال�شركات من
اخلدمات واملميزات والفوائد االقت�صادية واللوج�ستية
امل �ت �م �ي��زة ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ��ش�ب�ك��ة ال���س�ك��ك احلديدية
الوطنية .واطلع جمل�س الإدارة خالل االجتماع على
�أداء ال�شركة املايل للربع الثالث من عام  ،2021ومت
اعتماد امليزانية الر�أ�سمالية لعام  2022التي تتما�شى
مع اخلطة اال�سرتاتيجية لل�شركة.
واعتمد املجل�س ميثاق جلنة التدقيق ال��ذي يت�ضمن
ع��دداً من ال�سيا�سات والإج��راءات املتعلقة باحلوكمة،
والتي ت�شمل ال�شفافية والنزاهة والعمل امل�ؤ�س�سي .كما
اطلع املجل�س على ج��دول �أعمال اجلمعية العمومية
ل�شركة االحتاد للقطارات دي بي ،ال�شريك الت�شغيلي
للمرحلة الأوىل من امل�شروع.
وت�ستمر االحت ��اد ل�ل�ق�ط��ارات خ�ل�ال ع��ام  2021يف
تكثيف جهودها الرامية لتحقيق املزيد من الإجنازات
على �صعيد الأعمال الإن�شائية والعمليات الت�شغيلية،
تعزيزاً لدور ال�شركة الداعم للر�ؤى امل�ستقبلية للقيادة
ال��ر��ش�ي��دة ،وذل ��ك ب��ال�ت��زام��ن م��ع احتفائها باليوبيل
الذهبي للدولة.

من�صات م�شرتكة لدعم
ال�سويدي :حري�صون على بناء ٍ
م�شاريع ريادة الأعمال الوطنية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
�أول منطقة حرة يف الدولة توقع مذكرة
ت�ف��اه��م مم��اث�ل��ة م��ع م���ص��رف الإم � ��ارات
للتنمية ب�ع��د �إط�ل�اق��ه ال�سرتاتيجيته
اجل��دي��دة .و� �ش �دَّد ��س�ع��ادة امل�ه�ن��د���س علي
ال�سويدي ،مدير ع��ام “منطقة عجمان
احلرة” ،ع�ل��ى �أه�م�ي��ة م��ذ ّك��رة التفاهم
ك �خ �ط��و ٍة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة مت�ه��د الطريق
�أمام تطوير ال�شراكة الثنائية مبا يخدم
م�سار التنمية االقت�صادية واملُجتمعية،
وي�ع��زز ق��درة “منطقة عجمان احلرة”
و”م�صرف الإم � � ��ارات للتنمية” على
دع��م ومت �ك�ين ري� ��ادة الأع �م��ال الوطنية
وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،والتي
متثل روافد رئي�سية لالقت�صاد الوطني.
ويكت�سب دعم ال�شركات املحلية ،ال �سيما
املن�ش�آت ال�صناعية� ،أهمية كبرية يف دفع
م�سرية من��و االقت�صاد الوطني وتنويع
موارده ،وركيز ًة �أ�سا�سية �ضمن “م�شروع

 300مليار” ،وه � ��ي ا�سرتاتيجية
حكومية عُ�شرية �شاملة ت�ستهدف تعزيز
م�ساهمة ال�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي يف الناجت
املحلي الإجمايل من  133مليار درهم
�إىل  300م �ل �ي��ار دره� ��م ب �ح �ل��ول العام
 .2031و�أ��ض��اف ال�سويدي“ :ي�سرنا
ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م م ��ع “م�صرف
الإمارات للتنمية” الذي يعترب م�ساهماً
حمورياً يف التنمية االقت�صادية ،وت�أتي
هذه ال�شراكة يف �إط��ار حر�صنا على بناء
من�صاتٍ م�شرتكة لدعم ري��ادة الأعمال
الوطنية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،
وتعزيز تعاوننا مع اجلهات الرائدة على
ه��ذا ال���ص�ع�ي��د .ون���س�ع��ى م��ن خ�ل�ال هذا
ال�ت�ع��اون الثنائي �إىل �إت��اح��ة امل��زي��د من
ال��دع��م امل�صريف ب�شروط �أك�ثر تناف�سية
وجاذبية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
التي تتخذ من املنطقة احلرة مقراً لها.

ومما ال �شك فيه �أن هذه اخلطوة �ستوفر
امل��زي��د م��ن امل �ح �ف��زات مل�ج�ت�م��ع الأعمال
امل�ح�ل��ي ،وت��دع��م تطلعات رواد الأعمال
ال�شباب واملبدعني وال�ك�ف��اءات الوطنية
م ��ن خ �ل��ال �إت� ��اح� ��ة امل ��زي ��د م ��ن حلول
ي�سرة لهم».
التمويل امل ً ّ
وب � � ��دوره ق� ��ال �أح� �م ��د حم �م��د النقبي،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل���ص��رف الإم � ��ارات
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة“ :تتما�شى � �ش��راك��ة م�صرف
الإم� � � ��ارات ل�ل�ت�ن�م�ي��ة وم �ن �ط �ق��ة عجمان
احلرة مع ا�سرتاتيجية امل�صرف الهادفة
�إىل دعم القطاعات ال�صناعية وال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة يف الدولة .وينطلق
اجلانبان من تركيز م�شرتك على دعم
ال�ق�ط��اع��ات ال�صناعية ذات الأول��وي��ة يف
دول��ة الإم ��ارات ،ور�ؤي��ة م�شرتكة لتعزيز
التنمية االقت�صادية والتقدم التكنولوجي
والنمو على املدى البعيد.

و�أ� �ض��اف ال�ن�ق�ب��ي�“ :سنعمل م��ن خالل
هذا التعاون على تقدمي الدعم واحللول
امل��ال �ي��ة امل �ب �ت �ك��رة ،مب ��ا ي���ش�م��ل الإر�� �ش ��اد
وال�ت��دري��ب ،لتمكني ال�شركات ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة ورواد الأع �م��ال يف منطقة
عجمان احل��رة .كما �ستعمل على �إن�شاء
منظومة ق��وي��ة ت�ساهم ب�شكل ف�ع��ال يف
دعم م�سرية النمو يف البالد».
ومب ��وج ��ب م ��ذك ��رة ال �ت �ف��اه��م� ،سيقدم
“م�صرف الإم � ��ارات للتنمية” الدعم
امل�لائ��م لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
املُ�سجلة لدى “منطقة عجمان احلرة”
مبا يتما�شى مع ال�سيا�سات والإجراءات
امل �ع �م��ول ب �ه��ا ل ��دى امل �� �ص��رف .و�س ُتتاح
ل�شركات املنطقة احلرة �إمكانية اال�ستفادة
من الربامج واحللول التمويلية املبتكرة
وال �ت �� �س �ه �ي�لات امل �� �ص��رف �ي��ة امل ��رن ��ة التي
يوفرها امل�صرف.
وت�شكل ال�شراكة مع “م�صرف الإمارات
للتنمية” الإ� �ض��اف��ة الأح � ��دث ل�شبكة
ال�شراكات اال�سرتاتيجية ملنطقة عجمان
احل��رة �ضمن ال�ق�ط��اع امل���ص��ريف ،متيح ًة
ب��ذل��ك ل�ل���ش��رك��ات ال �ق��ائ �م��ة يف املنطقة
احل ��رة ،ال �سيما ال�صغرية واملتو�سطة،
م� ��زي� ��داً م� ��ن ال �ت �� �س �ه �ي�ل�ات امل�صرفية
واخل �ي��ارات التمويلية التناف�سية التي
تدعم منوها وتو�سعها.

جلنة التكامل االقت�صادي تقر خطة رقابية ملكافحة التجارة غري امل�شروعة بالتبغ

•• �أبوظبي-وام:

ع�ق��دت جل�ن��ة ال�ت�ك��ام��ل االق�ت���ص��ادي اج�ت�م��اع�ه��ا الثامن
افرتا�ضياً برئا�سة معايل عبداهلل بن ط��وق امل��ري وزير
االق�ت���ص��اد وب�ح���ض��ور وع���ض��وي��ة م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �أحمد
بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزي��ر دول��ة لريادة
الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ومعايل الدكتور
ث��اين بن �أحمد ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية
�إ� �ض��اف��ة �إىل �أ� �ص �ح��اب ال���س�ع��ادة مم�ث�ل��ي دوائ� ��ر التنمية
االقت�صادية املحلية يف كافة �إمارات الدولة.
وناق�شت اللجنة عدداً من املحاور الرئي�سية التي ت�صب يف
زيادة التن�سيق والتكامل على امل�ستويني االحتادي واملحلي

ل��دع��م م���س�يرة ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي يف خم�ت�ل��ف �إم� ��ارات
الدولة .و�أق��رت اللجنة ت�شكيل فريق عمل م�شرتك بني
وزارة االقت�صاد ودوائر التنمية االقت�صادية لو�ضع �إطار
عمل متكامل مل�ساهمة جميع �إم ��ارات ال��دول��ة يف �إثراء
ودع��م قمة الإم� ��ارات لال�ستثمار ال�ت��ي �أطلقها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي “رعاه اهلل”
ومت الإع�ل�ان عنها م��ؤخ��راً يف �إط��ار م�شاريع اخلم�سني،
وبحيث يتم تعزيز خم��رج��ات وع��وائ��د القمة م��ن حيث
جذب اال�ستثمارات الأجنبية بوترية �أكرب �إىل القطاعات
والفر�ص الواعدة يف جميع �إمارات الدولة ،و�إيجاد قنوات
ج��دي��دة ل�ل���ش��راك��ة ب�ين جم�ت�م�ع��ات الأع �م ��ال يف �إم� ��ارات

الدولة وال�شركاء اخلارجيني .كما وجهت اللجنة بعمل
درا��س��ة اقت�صادية �شاملة ح��ول �إج� ��راءات ول��وائ��ح عبور
ال�شاحنات ون�ق��ل وت�ف��ري��غ وت��وزي��ع املنتجات والب�ضائع
بني �إم��ارات الدولة وحتديد �سبل حت�سينها وتطويرها
مبا ي�سهل حركة النقل الداخلي للمنتجات والب�ضائع
ويعزز الن�شاط التجاري يف الدولة ويقدم الدعم املطلوب
جلميع الأن���ش�ط��ة االق�ت���ص��ادي��ة وق �ط��اع��ات الأع �م��ال يف
الدولة مبا يعزز �إنتاجيتها ويرفع قدراتها التناف�سية،
للو�صول �إىل �إق ��رار �إج� ��راءات ول��وائ��ح ور� �س��وم جديدة،
بالتن�سيق والتوا�صل مع اجلهات املعنية يف الدولة على
امل�ستويني االحتادي واملحلي ،لتخفيف الأعباء عن قطاع
النقل الداخلي وتي�سري الإج��راءات يف حركة ال�شاحنات

ومركبات النقل ورخ����ص التحميل والتفريغ والتوزيع
ب�ين الإم ��ارات ومب��ا يعزز حيوية وم��رون��ة بيئة الأعمال
يف ال��دول��ة ك�ك��ل� .إىل ذل ��ك ،ا�ستعر�ضت اللجنة درا�سة
ا�ستق�صائية ح��ول جم�ت�م��ع الأع �م��ال ب��دب��ي ا�ستطلعت
ر�أي ال�شركات وقطاع الأع�م��ال ،مبا يف ذلك م�ستثمرون
ورواد �أعمال و�أ�صحاب م�شاريع نا�شئة وم�صدرون ،حول
منهجية احل�ك��وم��ة يف ع��دد م��ن امل �ح��اور املرتبطة بنمو
قطاع الأعمال ،مثل �إج��راءات مكافحة الوباء ،واحلوافز
وح��زم وم�ب��ادرات الدعم االقت�صادي ،واجلهود ال�شاملة
يف ت�ط��وي��ر ال �ن �م��وذج االق�ت���ص��ادي ل�ل��دول��ة ع�بر حتديث
الت�شريعات االقت�صادية و�إط�لاق مبادرات ا�سرتاتيجية
نوعية لتعزيز مرونته وا�ستدامته.

�أ�سواق للتجزئة تعلن عن خطة تو�سع مدتها خم�س �سنوات يف الإمارات
•• دبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة �أ� �س��واق ال�ب�ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة ،ال�شركة
ال��رائ��دة وواح� ��دة م��ن �أك�ث�ر ال �ع�لام��ات التجارية
املحلية املوثوقة والتي تقدم عرو�ض جتزئة عالية
اجل� ��ودة يف ب�ي�ئ��ة ت���س��وق مم �ي��زة ،ع��ن خ�ط��ة تو�سع
مدتها خم�سة �سنوات يف الإمارات العربية املتحدة.
متتلك �أ��س��واق للتجزئة حال ًيا  23ف��ر ًع��ا يف دبي،
و�ستفتتح ثالثة ف��روع ج��دي��دة يف دب��ي قبل نهاية
عام  .2021وفقًا لل�سيد فرانك روكيه  -الرئي�س
التنفيذي � -أ� �س��واق للتجزئة “�إن خطة اخلم�س
�سنوات التو�سعية والتي و�ضعتها �أ��س��واق للتجزئة
�سوف ت�ؤدي �إىل م�ضاعفة احل�صة ال�سوقية لل�شركة
بثالثة �أ�ضعاف من خالل افتتاح ف��روع جديدة يف

�أبو ظبي والعني وال�شارقة وعجمان و�أم القيوين،
وال��و��ص��ول �إىل  100متجر يف الإم ��ارات العربية
املتحدة .ت�ستند اخلطة �إىل حتليل مف�صل للو�ضع
احل��ايل وحتديد وا�ضح لعوامل النجاح الرئي�سية
ال �ت��ي ��س�ت�ن�ق��ل �أ�� �س ��واق م��ن امل �� �س �ت��وى احل� ��ايل �إىل
م�ستوى انت�شار �أكرب يف امل�ستقبل مع احلفاظ على
�أف�ضل ج��ودة وراح��ة متا�شياً م��ع ر�ؤي��ة “�أن تعترب
معيارا يحتذى به” ل�شركة يف قطاع التجزئة من
الطراز العاملي يف املنطقة».
ت�شتهر �أ� �س��واق للتجزئة ب�برن��ام��ج ال ��والء الأكرث
�سخاء “وفا” وال��ذي يقدم للعمالء ما ي�صل �إىل
 ٪10كا�سرتجاع نقدي على امل�شرتيات ال�شهرية.
كما وي�ن�ج��ذب ال�ع�م�لاء �إىل �سوبر م��ارك��ت �أ�سواق
لراحتهم وجتربة الت�سوق الودية.

29
يف �إطار تر�سيخ �أ�س�س الثقافة املالية لدى امل�ستفيدين
هيئة �أبوظبي للدعم االجتماعي
تعلن عن �إطالق برنامج الإر�شاد املايل

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت هيئة �أبوظبي للدعم االجتماعي التابعة ل��دائ��رة تنمية املجتمع،
عن �إطالق برنامج “الإر�شاد املايل” الذي يهدف �إىل تعزيز منط الإدارة
املالية احلكيمة وتر�سيخ �أ�س�س التخطيط املايل ال�سليم ،وزرع ثمرة الثقافة
املالية بني �أفراد الأ�سرة ملواجهة م�س�ؤولياتهم املالية بكفاءة ،وحمايتهم من
الديون وتداعياتها ،ف�ض ً
ال عن تزويدهم مبهارات الرت�شيد يف الإنفاق،
بهدف بناء جيل مدرك لأهمية التخطيط املايل ال�سليم وتقنني الإنفاق،
بهدف رف��ع م�ستويات املعي�شة وتوفري احلياة الكرمية للأ�سر امل�ستفيدة
والو�صول ملرحلة اال�ستقالل املايل امل�ستدام.
وي�ستهدف ال�برن��ام��ج ال ��ذي مت ت�ط��وي��ره م��ن ِق � َب��ل الهيئة ب��ال�ت�ع��اون مع
م�ؤ�س�سات مالية واجتماعية رائدة يف الدولة الأ�سر امل�ستفيدة من برنامج
الدعم املايل ،وذلك لرت�سيخ �أ�س�س الثقافة املالية لهذه ال�شريحة املهمة من
املجتمع ،كما وير ّكز على رفع الوعي ب�أهمية التخطيط املايل ال�سليم ،مبا
ي�ساهم �إيجاباً يف تعزيز وبناء القدرات املالية لديهم.
من جانب �آخ��ر ،يهدف الربنامج �إىل تزويد امل�ستفيدين مبهارات الإدارة
املالية وتعليمهم فنون االدخار واملوازنة بني الدخل والنفقات ،ف�ض ً
ال عن
م�ساندة الأ��س��ر عرب تقدمي اال�ست�شارات املالية لهم ،من خ�لال جل�سات
ا�ست�شارات فردية للأ�سر مع امل�ست�شار امل��ايل املخت�ص لإج��راء املراجعات
الكاملة للو�ضع املايل للأ�سر ،وتقييمه بخ�صو�صية تامة ،ومن ثم �إعداد
خطة مالية متكاملة لتح�سني امل�ستوى امل��ايل للأ�سر وتوجيههم نحو
الإنفاق ال�سليم ،كما ي�سهم الربنامج بتن�شئة جيل واع م��د َّرب على �أ�س�س
ثقافة الإدارة املالية ال�سليمة ،وحت�سني املعرفة لديهم باملمار�سات املالية
والإنفاق بحكمة .و قد ّ
مت تدريب الأخ�صائيني االجتماعيني لدى الهيئة
على �أ�س�س الإدارة املالية ،وذلك بهدف م�شاركة خرباتهم ومعارفهم املكت�سبة
ومتابعة �أداء الأ�سر امل�ستفيدة يف تطبيق الإدارة املالية على مواردهم .كما
ب��د�أت الهيئة بعقد �سل�سلة من ال��ور���ش التفاعلية املوجهة للم�ستفيدين
�ضمن برنامج “ الإر� �ش��اد املايل” وال ��ذي انطلقت �أوىل جل�ساته خالل
ال�شهر احلايل يف مقر الهيئة وذلك مب�شاركة عدد من امل�ستفيدين بهدف
تزويدهم ب�أ�س�س الثقافة املالية وتنظيم م�صاريفهم عرب حتديد الأهداف
املالية والعمل على حتقيقها.

دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي ت�ؤكد التزامها
بت�سهيل اخلدمات العدلية للم�ستثمرين

•• �أبوظبي -وام:

�أكدت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي التزامها باعتماد �أرقى ال�سيا�سات والنظم
الق�ضائية والعدلية العاملية مبا يلبي متطلبات النمو االقت�صادي امل�ستدام
م�شري ًة �إىل ر�ؤية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ضاء ب�أبوظبي يف التعاون مع
كافة امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية مبا ي�ساهم يف جهود �إمارة �أبوظبي نحو
تعزيز بيئة الأعمال يف الإمارة وتر�سيخ مكانتها ك�أحد �أهم الوجهات العاملية
اجلاذبة لال�ستثمارات.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته الدائرة عن بعد مع فريق مدينة
“تعزيز ال�صناعية” ب�شركة ب�ترول �أب��وظ�ب��ي الوطنية “�أدنوك” حيث
ناق�ش اجلانبان �سبل التعاون والت�سهيالت التي تقدمها دائ��رة الق�ضاء
للم�ستثمرين �إ�ضافة �إىل بحث �إمكانية �إطالق خدمات ومبادرات م�شرتكة
ت�ساهم يف جهود ا�ستقطاب ال�صناعيني لال�ستفادة من فر�ص اال�ستثمار يف
املدينة امل�ستحدثة.
و�أو�ضحت دائرة الق�ضاء خالل االجتماع �أولويتها اال�سرتاتيجية يف �ضمان
�سهولة الو�صول ال�شامل للخدمات م�ؤكدة �أن حتول خدماتها العدلية �إىل
خدمات ذكية عن بعد �ساهم يف احلد من اهدار الوقت واجلهد والنفقات،
كما وفرت للم�ستثمرين قنوات متعددة للح�صول على هذه اخلدمات مبا
يتنا�سب مع ظروف العمل املختلفة وي�ساهم با�ستدامة تقدمي اخلدمات
العدلية.

دبي املالحية تبحث �آفاق
التعاون مع م�شروع �سنغافورة

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سعادة ال�شيخ �سعيد بن �أحمد �آل مكتوم ،املدير التنفيذي ل�سلطة
مدينة دب��ي املالحية وف��داً من م�شروع �سنغافورة التابع ل��وزارة التجارة
وال�صناعة ال�سنغافورية برئا�سة �سوجوماران ديفاراجا املدير الإقليمي يف
م�شاريع �سنغافورة ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف �إطار بحث
�آفاق التعاون امل�شرتك بني ر ّواد القطاع البحري يف اجلانبني.
وج��رى خ�لال ال�ل�ق��اء ال��ذي عقد مبقر ال�سلطة يف دب��ي مناق�شة فر�ص
تعزيز التعاون الفعال وت�ب��ادل اخل�ب�رات ب�ين اجلانبني خا�صة يف جمال
التكنولوجيا املالحية الذكية واالبتكارات واحللول التقنية ذات العالقة
�إىل جانب ا�ستطالع �سبل تطوير القطاع البحري يف �إمارة دبي.
و�أك��د املدير التنفيذي ل�سلطة مدينة دبي املالحية حر�ص ال�سلطة على
تعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية وعالقات التعاون مع خمتلف اجلهات املعنية
بهدف تعزيز االب�ت�ك��ار يف القطاع البحري وال�ق�ط��اع امل�لاح��ة الرتفيهية
و�إطالق م�شاريع ومبادرات ت�سهم يف حتقيق �أهداف اجلانبني ..مو�ضحاً �أن
دبي حتتل مكانة متقدمة يف املرونة واجلاهزية نظراً للمميزات التي تتمتع
بها..م�شرياً �إىل �أن ال�سلطة املالحية تك ّر�س جهودها لتنظيم وت�سهيل
وتعزيز الن�شاط البحري وتوظيف الآفاق الواعدة و�صو ًال �إىل قطاع بحري
تناف�سي من الطراز الأول.
من جانبه �أ�شاد �سوجوماران ديفاراجا باجلهود التي تبذلها ال�سلطة يف
تر�سيخ املكانة البحرية والتناف�سية للإمارة يف �سبيل دفع عجلة تطوير
القطاع البحري مب��ا ي�سهم يف دع��م النمو االق�ت���ص��ادي وحتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة وتعزيز املكانة املتقدمة التي حتتلها دبي �ضمن م�صاف
�أف�ضل املراكز البحرية الرائدة عاملياً..
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�إمباور ت�شارك م�ؤمتر جمعية تربيد املناطق الدويل

بن �شعفار  :تطور تربيد املناطق يف
الإمارات وراءه �سيا�سات وطنية عمالقة

•• دبي-الفجر:

�شاركت م�ؤ�س�سة الإم��ارات لأنظمة التربيد املركزي “�إمباور” �أكرب مزود
خل��دم��ات تربيد املناطق يف ال�ع��امل بفعاليات م��ؤمت��ر ومعر�ض اجلمعية
الدولية لتربيد املناطق  2021والذي تنظمه اجلمعية الدولية لتربيد
املناطق  IDEAحتت �شعار “طاقة امل�ستقبل» “Powering the
 ”Futureوالذي انطلق يف  27من �سبتمرب بن�سخة افرتا�ضية و�أخرى
ح�ضورية يف �أو�سنت و�سط تك�سا�س الأمريكية.
وت�أتي م�شاركة “�إمباور” يف احلدث انطالقاً من حر�صها على اال�ستفادة
الق�صوى م��ن ت�ن��وع امل��وا��ض�ي��ع والأه� ��داف ال�ت��ي يعمل عليها ،اىل جانب
“�إمباور” ،مئات اخلرباء واملتخ�ص�صني يف هذه ال�صناعة احليوية� ،إذ ت�ضم
اجلمعية الدولية لتربيد املناطق  IDEAيف ع�ضويتها  2400خبري من
 30دولة خمتلفة.
وخالل امل�ؤمتر وبن�سخته االفرتا�ضية
ع��ر���ض �أح �م��د ب��ن ��ش�ع�ف��ار الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ـ “�إمباور” ،الع�ضو
ال �ف �خ��ري مل�ج�ل����س �إدارة اجلمعية
ال��دول �ي��ة ل �ت�بري��د امل �ن��اط��ق ورئي�س
جمعية م�شغلي ت�بري��د امل�ن��اط��ق يف
دب ��ي ،جت��رب��ة امل��ؤ��س���س��ة ال ��رائ ��دة يف
�صناعة ت�بري��د امل�ن��اط��ق ،وتوظيفها
امل�ت�ف��رد لتقنيات ال �ث��ورة ال��راب�ع��ة يف
ع�م�ل�ي��ات الإدارة وال��رق��اب��ة ،ف�ض ً
ال
عن عر�ض جتربتها العملية يف �أداء
م�ه��ام�ه��ا وم �ق��درت �ه��ا امل �ت �ف��وق��ة على
توفري �أف�ضل اخلدمات للمتعاملني
معها ع�شية تف�شي الوباء .كما �أعلن
خالل م�شاركته التي جرت افرتا�ضياً
عرب تقنية الفيديو� ،إن ال�سيا�سات الوطنية واال�سرتاتيجية التي و�ضعتها
حكومة دبي مكنت �صناعة التربيد يف الدولة عموماً ودبي على نحو خا�ص
م��ن حتقيق ق�ف��زات نوعية متطورة .مو�ضحاً �أن ا�سرتاتيجية الإم ��ارات
للطاقة  2050وا�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة ،وا�سرتاتيجية دبي
للحد من انبعاثات الكربون �أر�ست جمتمعة ثقافة اعتماد �أنظمة تربيد
امل�ن��اط��ق ب�ين �أو� �س��اط �صناعة التطوير ال�ع�ق��اري وامل�ل�اك وامل�ستخدمني
النهائيني .داعياً امل�شاركني يف امل�ؤمتر اىل موا�صلة العمل على تو�سيع رقعة
ن�شاط تربيد املناطق يف كل دول العامل لتمكني املجتمعات من اال�ستفادة
الق�صوى م��ن مكا�سبها االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية وحمايتها
للموارد وحمافظتها على املناخ .و�أ�شار “بن �شعفار” اىل �أن تبادل اخلربات
الفنية والتقنية م��ع كبار العبي تربيد املناطق الدوليني يعني الكثري
للم�ؤ�س�سة ،مو�ضحاً �أن تنامي �أهمية هذا القطاع يفر�ض مواكبة امل�ستجدات
والتجارب الناجحة يف مواجهة التحديات وابتكار �أف�ضل املمار�سات ال�سيما
و�أن �أنظمة طاقة تربيد املناطق باتت متثل الع�صب الرئي�سي لأداء فعال
وم�ستدام يف خمتلف القطاعات والأن�شطة االجتماعية والإقت�صادية.

�أكرث من  23.5مليار درهم تداوالت
عقارية يف �أبوظبي خالل الن�صف الأول
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت دائ��رة البلديات والنقل �أم�س عن نتائج الن�صف الأول من العام
 2021للتداوالت العقارية يف �إمارة �أبوظبي ،حيث �سجلت  23.57مليار
دره��م ،مت حتقيقها من خالل  7،046معاملة �شملت ت��داوالت ورهونات
الأرا�ضي واملباين والوحدات العقارية مبختلف �أنواعها .و�أظهرت نتائج
م�ؤ�شرات التداوالت العقارية ال�صادرة عن دائرة البلديات والنقل ت�سجيل
القطاع العقاري بالإمارة � 3،425صفقة بيع لعقارات مبا قيمته 9.02
مليار درهم ،و 3،621معاملة رهن عقاري بقيمة  14.55مليار درهم.
وت�صدرت جزيرة الرمي قائمة التداوالت بـ 2.07مليار درهم ،تلتها جزيرة
يا�س يف املرتبة الثانية بـ  1.61مليار دره��م واحتلت جزيرة ال�سعديات
املرتبة الثالثة بـ  1.36مليار درهم وجاءت مدينة خليفة يف املرتبة الرابعة
بـ  388مليون درهم ،فيما احتلت منطقة �شاطئ الراحة املرتبة اخلام�سة
بـ  316مليون درهم.
وقال �سعادة الدكتور �أديب العفيفي ،املدير التنفيذي لقطاع العقارات يف
دائرة البلديات والنقل �إنه بالرغم من املتغريات التي طر�أت على الأ�سواق
العاملية خالل املرحلة الأخرية ،ت�أتي هذه النتائج املتميزة لتعك�س اجلهود
التي تقوم بها ال��دائ��رة لتحقيق ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة يف تعزيز مكانة
�أبوظبي على خارطة �أف�ضل مدن العامل لال�ستثمار والعي�ش واال�ستقرار،
وب�ن��اء جمتمعات متكاملة اخل��دم��ات والبنية التحتية ،ال�ت��ي م��ن �ش�أنها
امل�ساهمة يف ا�ستدامة الرفاهية وجودة احلياة يف �إمارة �أبوظبي».

 1.1مليار درهم ت�صرفات العقارات يف دبي

•• دبي -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة االرا�ضي والأم�لاك يف دبي �أك�ثر من
 1.1مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ام�س ت�سجيل  219مبايعة بقيمة
 585.35مليون درهم منها  6مبايعات للأرا�ضي بقيمة  22.73مليون
درهم و 213مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  562.62مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  15مليون درهم يف منطقة حدائق
ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  3ماليني دره��م يف منطقة
ند ال�شبا الثالثة تليها مبايعة بقيمة  3ماليني درهم يف منطقة ند ال�شبا
الثالثة .وقد ت�صدرت منطقة اليفرة  3املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ
�سجلت  3مبايعات بقيمة  2مليون درهم وتلتها منطقة ند ال�شبا الثالثة
بت�سجيلها  2مبايعة بقيمة  5م�لاي�ين دره��م وثالثة يف ح��دائ��ق ال�شيخ
حممد بن را�شد بت�سجيلها  1مبايعة بقيمة  15مليون دره��م� .أم��ا فيما
يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة  46مليون
درهم مبنطقة نخلة جمريا ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  29مليون
درهم يف منطقة �أم �سقيم الثانية و�أخريا مبايعة بقيمة  25مليون درهم
يف منطقة جزيرة  .2وقد ت�صدرت منطقة وادي ال�صفا  5املناطق من حيث
عدد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  43مبايعة بقيمة  87مليون درهم
وتلتها منطقة مر�سى دبي بت�سجيلها  23مبايعة بقيمة  60مليون درهم
وثالثة يف برج خليفة بت�سجيلها  14مبايعة بقيمة  50مليون درهم.

من�صور بن زايد يرت�أ�س اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�س �إدارة �شركة مبادلة لال�ستثمار
•• �أبوظبي-وام:

ت��ر�أ���س �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة

�شركة مبادلة لال�ستثمار اجتماع اللجنة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ملجل�س �إدارة ��ش��رك��ة مبادلة
ل�لا��س�ت�ث�م��ار ،وذل ��ك مب�ق��ر ق���ص��ر الوطن
يف �أب��وظ�ب��ي .وا�ستعر�ضت اللجنة خالل
االجتماع اداء ال�شركة و�إجنازاتها خالل

ال�ن���ص��ف الأول م��ن ال �ع��ام  ،2021كما
ناق�شت ا�سرتاتيجية ال�شركة اال�ستثمارية
وخططهاالقادمة،بالإ�ضافة�إىلا�ستعرا�ض
عدد من امل�شاريع اال�ستثمارية واملبادرات
االجتماعية التي �ستقوم ال�شركة بتنفيذها

م�ستقبال .ح�ضر االجتماع  ..معايل �سهيل
ب��ن حم �م��د ف ��رج ف��ار���س امل ��زروع ��ي وزير
الطاقة والبنية التحتية ومعايل حممد
بن �أحمد ال�ب��واردي وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون
ال ��دف ��اع ،وم� �ع ��ايل ع �ب��د احل �م �ي��د حممد

��س�ع�ي��د ،وم �ع��ايل خ �ل��دون خليفة املبارك
رئي�س جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية ،الع�ضو
املنتدب والرئي�س التنفيذي للمجموعة يف
�شركة مبادلة لال�ستثمار ،و�سعادة حممود
�إبراهيم املحمود.

االحتادية لل�ضرائب تطلق خدمات لت�سهيل ا�سرتداد �ضريبة بناء م�ساكن املواطنني اجلديدة

•• �أبوظبي-وام:

�أط �ل �ق��ت ال�ه�ي�ئ��ة االحت ��ادي ��ة لل�ضرائب
خ��دم��ات للمواطنني لت�سهيل ا�سرتداد
� �ض��ري �ب��ة ال �ق �ي �م��ة امل �� �ض��اف��ة ع� ��ن بناء
م�ساكنهم امل�شيدة حديثاً ،وم�ساندتهم
لتنفيذ �إج � ��راءات اال�� �س�ت�رداد ب�سال�سة
ودقة.
و�أو�ضحت الهيئة �أن امل�ب��ادرة تهدف �إىل
تنويع و�سائل وخيارات وم�صادر املعلومات
�أم � ��ام امل��واط �ن�ي�ن وت �ق ��دمي ال ��دع ��م لهم
لت�سهيل �إجراءات ا�سرتداد �ضريبة القيمة
امل���ض��اف��ة امل��دف��وع��ة ع��ن ب �ن��اء م�ساكنهم
اجل��دي��دة م��ن خ�لال من�صة “اخلدمات
ال�ضريبية الإلكرتونية” ع�بر املوقع
الإلكرتوين للهيئة التي تتميز ب�سهولة
و�سرعة تنفيذ الإجراءات.
و�أ�شارت �إىل �أن املبادرة اجلديدة تت�ضمن
 4ق �ن��وات ت��وع��وي��ة ب ��أ� �س��ال �ي��ب متنوعة
ل�ضمان الو�صول للمواطنني والتوا�صل
امل�ب��ا��ش��ر م�ع�ه��م ل �ل��رد ع�ل��ى ت�سا�ؤالتهم،

وتلقي مالحظاتهم لتلبية تطلعاتهم
لالرتقاء امل�ستمر بخدمات الهيئة عموماً،
وب�صف ٍة خا�صة خدمة رد ال�ضريبة عن
بناء امل�ساكن امل�شيدة حديثة.
ودعت لال�ستفادة من املبادرة التي ت�شتمل
ع �ل��ى خ��دم��ة “املجل�س االفرتا�ضي”
املتمثلة يف لقاء تفاعلي تنظمه الهيئة
�أ�سبوعياً -عرب تقنية االت�صال املرئي عن
ُب�ع��د -يجمع ب�ين امل��واط�ن��ات واملواطنني
املعنيني ،وممثلني ع��ن ج�ه��ات الإ�سكان
يف ال��دول��ة ،وم �ق��اويل ب�ن��اء ومهند�سني
وخرباء ،ويتم خالله تقدمي اال�ست�شارات
والتو�ضيحات املتعلقة برد �ضريبة القيمة
امل �� �ض��اف��ة ع ��ن ب �ن��اء م���س��اك��ن املواطنني
اجلديدة ،والإجابة عن ا�ستف�سارات بهذا
ال �� �ش ��أن ،ك�م��ا تت�ضمن خ��دم��ة “املُ�ساعد
ال�شخ�صي” التي تتيح للمواطن فر�صة
حجز موعد للتوا�صل ال�شخ�صي املبا�شر
م��ع م��وظ��ف الهيئة املخت�ص ب�إجراءات
رد �ضريبة امل�ساكن للإجابة على جميع
اال�ستف�سارات املتعلقة بطلب اال�سرتداد

اخل��ا���ص ب��امل��واط��ن ،لت�سهيل ا�ستكمال
املتطلبات القانونية لإجناز الطلب ب�أ�سرع
م��ا مي�ك��ن .و�أو��ض�ح��ت الهيئة االحتادية
ل�ل���ض��رائ��ب �أن امل �ب��ادرة ت�ضمنت كذلك
حملة “�صوتكم م�سموع” التي نظمت
الهيئة من خاللها �سل�سلة من اجلل�سات
التفاعلية عرب االت�صال املرئي عن بُعد،

لالطالع ور�صد مالحظات ومقرتحات
وتف�ضيالت امل��واط�ن�ين ح��ول خ��دم��ة رد
ال�ضريبة عن بناء م�ساكنهم اجلديدة،
بهدف تنفيذ �إجراءات للتح�سني امل�ستمر
للخدمة و��ص��و ًال ل�سعادة م�ستخدميها،
بينما تتمثل احلملة يف �إ�صدار فيديوهات
وتوجيه ن�شرة “ا�سرتد �ضريبة م�سكنك

ب�سهولة”  -ع�ب�ر م ��واق ��ع التوا�صل
االجتماعي ،و�إر��س��ال راب��ط الن�شرة عرب
ر�سائل ن�صية  -تو�ضح خطوات ا�سرتداد
ال���ض��ري�ب��ة ع��ن ب �ن��اء م���س��اك��ن املواطنني
بداي ًة من تقدمي الطلب مع امل�ستندات
ال��داع �م��ة ح�ت��ى ا� �س �ت�لام امل ��واط ��ن مبلغ
اال�سرتداد بح�سابه امل�صريف.

م�شاركون �أكدوا على �ضرورة انتهاج �سيا�سات عاملية جديدة للتنمية اخل�ضراء وحتييد �أثر الكربون

تريندز يناق�ش يف ندوة عن ُبعد �آثار التغريات املناخية على ا�ستدامة النمو االقت�صادي العاملي
•• ابوظبي -الفجر:

يف �إط � ��ار ��س�ل���س�ل��ة ال� �ن ��دوات واملحا�ضرات
ال�ع�ل�م�ي��ة وامل �ع��رف �ي��ة ال �ت��ي ي�ح��ر���ص مركز
ت ��ري �ن ��دز ل �ل �ب �ح��وث واال�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات على
تنظيمها ب�شكل دوري ،عقد امل��رك��ز �أم�س
ن ��دوة ع��ن ُب �ع��د حت��ت ع �ن��وان“ :التغريات
املناخية وا��س�ت��دام��ة النمو االقت�صادي”،
ناق�شت �آث��ار التغري املناخي على ا�ستدامة
ال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي ال �ع ��امل ��ي ،واجل � ��دوى
الفعلية لل�سيا�سات احلالية وت��أث�يره��ا يف
مولدات النمو االقت�صادي العاملي ،ومدى
ف��اع�ل�ي��ة ال �ت��داب�ي�ر الإق �ل �ي �م �ي��ة والدولية
ملكافحة التغري املناخي.
و�شارك يف الندوة الدكتور وين وانغ العميد
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ع�ه��د ت���ش��ون�غ�ي��ان��غ للدرا�سات
املالية بجامعة رينمني ال�صينية ،والدكتور
� �ش �ي �غ�يرو ك ��ون ��دو ب ��اح ��ث �أول يف املعهد
ال �ي��اب��اين الق �ت �� �ص��ادات ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط،
والدكتور فينكاتات�شاالم �أنبوموزي مدير
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ب�ح��وث واالب �ت �ك��ار مبعهد
البحوث االقت�صادية لرابطة �أمم جنوب
� �ش��رق �آ� �س �ي��ا و� �ش��رق �آ� �س �ي��ا يف �إندوني�سيا،
والدكتورة �أنا�ستيزيا نيف�سكايا رئي�س ق�سم
درا�سات االحتاد الأوربي يف معهد االقت�صاد
ال �ع��امل��ي وال� �ع�ل�اق ��ات ال ��دول �ي ��ة برو�سيا،
والدكتور بوري�س فرامكني زميل وباحث
�أول مبعهد االقت�صاد العاملي والعالقات
ال ��دول �ي ��ة ،وال �� �س �ي��دة ل �ي��ا برييكري�ست�س
نائبة مديرة العمليات يف معهد االقت�صاد
وال�سالم ببلجيكا.
و�أك� ��د امل �� �ش��ارك��ون يف ال �ن��دوة ال �ت��ي �أداره� ��ا
ال ��دك �ت ��ور ع �م��ر ال �ع �ب �ي��ديل ،م��دي��ر �إدارة
ال ��درا�� �س ��ات وال �ب �ح ��وث وم ��دي ��ر درا�� �س ��ات

االق �ت �� �ص��اد وال �ط��اق��ة يف م��رك��ز البحرين
للدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية والطاقة
“درا�سات” ،على �ضرورة انتهاج �سيا�سات
عاملية جديدة تقدم حزم حتفيز اقت�صادية
طموحة� ،إ�ضافة �إىل و�ضع �سيا�سات التنمية
اخل���ض��راء ومنخف�ضة ال�ك��رب��ون على قدم
امل�ساواة مع النمو االقت�صادي الوطني.
وحت ��دث يف امل �ح��ور الأول “تكلفة التغري
امل�ن��اخ��ي وع�لاق�ت�ه��ا ب��ال�ن�م��و االقت�صادي”
الدكتور وين وانغ العميد التنفيذي ملعهد
ت���ش��ون�غ�ي��ان��غ ل �ل��درا� �س��ات امل��ال �ي��ة بجامعة
ري�ن�م�ين ال�صينية ،والأم�ي�ن ال�ع��ام للجنة
ال �ت �م��وي��ل الأخ� ��� �ض ��ر ال �ت��اب �ع��ة للجمعية
ال�صينية للتمويل والأع �م��ال امل�صرفية،
وق��ال �إن ال�صني �أ� �ص��درت �سيا�سات مهمة
ب�ش�أن حتييد �أثر انبعاثات الكربون ،وبد�أت

امل �ح��اف �ظ��ات وال �ب �ل��دي��ات يف ج�م�ي��ع �أنحاء
ال�صني �إدراج ذروة انبعاثات ث��اين �أك�سيد
ال �ك��رب��ون وحت �ي �ي��د �أث� ��ر ال �ك��رب��ون �ضمن
خططها اخلم�سية الرابعة ع�شرة ،و�أ�صبح
النظام املايل مفتوحاً بالكامل على التنمية
اخل�ضراء.
و�أ� �ض ��اف وي ��ن وان� ��غ�“ :أ�صبح م��ن واجب
ج �م �ي��ع ال� � ��دول وم �� �س ��ؤول �ي �ت �ه��ا امل�شرتكة
�أن حت��د م��ن ان�ب�ع��اث��ات ال �غ ��ازات الدفيئة
وت�ستجيب للتغري املناخي ،فقد رفعت هذه
الفكرة ق�ضية التغري املناخي م��ن حماية
البيئة وا�ستغالل املوارد �إىل م�ستوى مناذج
التنمية االقت�صادية الأعلى جودة».
و�شدد على �أن��ه ينبغي على ال�صني تو�سيع
ر�ؤي �ت �ه��ا ل� ��ذروة االن �ب �ع��اث��ات وحت�ي�ي��د �أثر
الكربون من منظور دويل ،وللقيام بذلك،

يجب �أن تعمل با�ستمرار على ا�ستك�شاف
الأنظمة املالية امل�ستدامة ومناذج اخلدمات
ال �ت��ي ت�ت���س��ق م��ع ه��دف�ه��ا ال �ط��وي��ل الأج ��ل
املتمثل يف حتييد �أث��ر الكربون ،كما يجب
عليها �إعطاء �أهمية النخفا�ضات االنبعاثات
املحتملة يف ق�ط��اع تكنولوجيا املعلومات،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل و� �ض��ع ��س�ي��ا��س��ات التنمية
اخل���ض��راء ومنخف�ضة ال�ك��رب��ون على قدم
امل�ساواة مع النمو االقت�صادي الوطني.
�أم ��ا امل �ح��ور ال �ث��اين “التحول يف م�صادر
الطاقة وت�أثريه املحتمل يف التغري املناخي
والنمو االقت�صادي يف دول منظمة �أوبك”،
فتطرق خ�لال��ه ال��دك�ت��ور �شيغريو كوندو
باحث �أول يف املعهد الياباين القت�صادات
ال�شرق الأو� �س��ط� ،إىل التحوالت املتزايدة
التي ي�شهدها العامل لالعتماد على م�صادر

 490عالمة مت منحها لل�شركات منذ �إطالق العالمة يف 2010

الطاقة النظيفة ،بهدف احلد من التغري
امل�ن��اخ��ي .و�أو� �ض��ح �أن التحول �إىل م�صادر
الطاقة النظيفة ي��ؤدي �إىل حالة من عدم
اليقني ب�ش�أن النمو االقت�صادي امل�ستقبلي
يف ال ��دول الأع���ض��اء مبنظمة �أوب ��ك ،التي
تعتمد اقت�صاداتها على الوقود الأحفوري،
بل �إن العديد من التوقعات تقول �إن ذروة
ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ن�ف��ط �ستكون يف ال�سنوات
الأوىل من العقد احلايل.
و�أف � ��اد ��ش�ي�غ�يرو ك��ون��دو ب � ��أن ال �ع��دي��د من
� �ش ��رك ��ات ال �ط ��اق ��ة ال ��دول� �ي ��ة غ�ي�ر ق� ��ادرة
الآن ع�ل��ى زي ��ادة اال��س�ت�ث�م��ارات يف الوقود
الأح�ف��وري ب�سبب ال�ضغوط املتزايدة من
امل�ساهمني املهتمني بالبيئة ،ولكن �شركات
النفط الوطنية يف دول منظمة �أوب ��ك ال
ت��واج��ه مثل ه��ذه ال�ضغوط ،وه��ي ح��رة يف
ا�ستثمارها ،وهذا مينحها ميزة ن�سبية على
��ش��رك��ات ال�ط��اق��ة ال��دول�ي��ة .ون��وه ب��أن��ه من
املرجح �أن تكون الدول الأع�ضاء يف منظمة
�أوبك م�ستعدة لظروف ما بعد عام ،2030
ح �ي��ث �إن ال �ت��وق �ع��ات امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة للدول
الأع �� �ض��اء يف “�أوبك” يف ال�ع�ق��ود املقبلة
لي�ست �سيئة للغاية كما يتوقع الكثريون.
وج��اء املحور الثالث حتت عنوان “جدوى
ال�سيا�سات احلالية وت��أث�يره��ا يف مولدات
النمو االقت�صادي العاملي” ،وتناول خالله
الدكتور فينكاتات�شاالم �أن�ب��وم��وزي مدير
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ب�ح��وث واالب �ت �ك��ار مبعهد
البحوث االقت�صادية لرابطة �أمم جنوب
� �ش��رق �آ� �س �ي��ا و� �ش��رق �آ� �س �ي��ا يف �إندوني�سيا،
ال �ت �ح��دي��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي حت ��ول دون
التخفيف م��ن ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي والفر�ص
امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل�ل�ن�م��و الأخ �� �ض��ر منخف�ض
الكربون يف ع�صر ما بعد كوفيد.19-

تكرمي  21م�ؤ�س�سة حا�صلة على عالمة غرفة دبي للم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات
•• دبي-الفجر:

كرمت غرفة دبي � 21شركة وم�ؤ�س�سة ح�صلت على عالمة
غ��رف��ة دب��ي للم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات لدورة
الن�صف الأول من  ،2021وذل��ك خ�لال حفلٍ افرتا�ضي

نظمته �أم�س لإبراز ريادة هذه ال�شركات يف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات واال�ستدامة يف ن�شاطاتها و�أماكن
ع�م�ل�ه��ا ،لي�صل ع ��دد ال �ع�لام��ات امل�م�ن��وح��ة  490عالمة
منذ �إط�ل�اق امل �ب��ادرة يف ع��ام  .2010وت��وزع��ت ال�شركات
التي كرمت يف احلفل االفرتا�ضي على ح�سب عدد مرات

احل�صول على عالمة غرفة دبي للم�س�ؤولية االجتماعية
للم�ؤ�س�سات ،والعالمة املتقدمة والعالمة اخلا�صة بفئات
املجتمع والبيئة ومكان العمل و�سوق العمل .و�شملت قائمة
ال�شركات املكرمة كل من “�ألبني كابيتال ال�شرق الأو�سط
 »Alpen Capital MEو”كانون ال �� �ش��رق الأو�سط

 »Canon Middle Eastوماجد الفطيم و”بي�سيك�س
كون�سرتكت  »BESIX Constructوت�ع��اون�ي��ة االحتاد
و”هوريكا ت��راي��د  »Horeca Tradeو”تامي هوتيلز
 »Time Hotelsو”دل�سكو” و”كوربوريت بيزني�س
��س�يرف�ي���س�ي��ز »Corporate Business Services
و”كاليد ان ك��و  »Clyde & Coوجم �م��وع��ة الغرير
و”�أالين �أون دمياند الي�برز �سبالي �سريفي�سيز Align
 .»on Demand Labors Supply Servicesكما
��ض�م��ت ق��ائ�م��ة ال���ش��رك��ات امل�ك��رم��ة ك��ل م��ن “�أ�سرت دي �إم
هيلت كري  »Aster DM Healthcareو”�إجني ال�شرق
الأو�سط و�آ�سيا و�أفريقيا ENGIE Middle East, Asia
 »& Africaو”نيت�س �إنرتنا�شونال كوميونيكي�شن Nets
 »International Communicationو”تران�س
ج � ��ارد ج � ��روب  »Transguard Groupوجمموعة
ال �ن ��اب ��ودة ل�ل�م���ش��اري��ع و”بي دي ب ��ي ج �ل��وب��ال بروجكت
لوجي�ستك�س »BDP Global Project Logistics
و”جمموعة � �ش��رك��ات � �س��اي��رو���س Cyrus Group of
 »Companiesوبنك الإم��ارات دب��ي الوطني و”�سمارت
الي��ف  .»SmartLifeويف كلمته الرتحيبية خ�لال حفل
التكرمي ،هن�أ ه�شام ال�شرياوي ،ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة
جتارة دبي جميع ال�شركات احلا�صلة على عالمة غرفة دبي
للم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات خالل هذه الدورة.
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خالل فعاليات امللتقى الثالث ملجال�س الأعمال الذي نظمته حتت �شعار بناء اقت�صاد م�ستدام

غرفة ال�شارقة ت�ؤكد على دور املجال�س باعتبارها ع�صب
جمتمع الأعمال يف الدولة وركيزة من ركائز التنمية امل�ستدامة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أك��دت غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة على
ال��دور الهام ملجال�س الأع�م��ال و�إ�سهاماتها
ال� ��رائ� ��دة يف ت �ق��وي��ة ع�ل�اق ��ات ال�شراكات
االق �ت �� �ص ��ادي ��ة ب�ي�ن جم �ت �م �ع��ات الأع� �م ��ال
وامل �� �س �ت �ث �م��ري��ن ال� ��ذي ي �ع ��دون رك �ي ��زة من
رك��ائ��ز التنمية امل���س�ت��دام��ة ال�ت��ي ت�شهدها
دول��ة الإم ��ارات و�إم ��ارة ال�شارقة على وجه
اخل �� �ص ��و� ��ص ،م �� �ش ��ددة ع �ل��ى ت �ف �ع �ي��ل دور
املجال�س باعتبارها ع�صب جمتمع الأعمال
يف الدولة .جاء ذلك خالل فعاليات امللتقى
ال �ث��ال��ث مل�ج��ال����س الأع� �م ��ال ال� ��ذي نظمته
الغرفة �أم�س (الأرب�ع��اء) حتت �شعار “بناء
اق�ت���ص��اد م�ستدام” ،بح�ضور ��س�ع��ادة عبد
اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة
غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال���ش��ارق��ة ،و�سعادة
خ��ال��د ج��ا��س��م امل��دف��ع رئ�ي����س هيئة الإمن ��اء
ال�ت�ج��اري وال���س�ي��اح��ي ب��ال���ش��ارق��ة ،وال�شيخ
��س�ي��ف ب��ن حم �م��د ال�ق��ا��س�م��ي م��دي��ر هيئة
ال��وق��اي��ة وال �� �س�لام��ة ب��ال �� �ش��ارق��ة ،و�سعادة
حم�م��د �أح �م��د �أم�ي�ن ال�ع��و��ض��ي م��دي��ر عام
غرفة ال�شارقة ،و�سعادة حميد حممد بن
��س��امل الأم�ي�ن ال�ع��ام الحت��اد غ��رف التجارة
وال�صناعة يف دولة الإم��ارات ،ومرمي �سيف
علي ال�شام�سي م�ساعد املدير العام لقطاع
خدمات الدعم يف غرفة ال�شارقة ،وفاطمة
خليفة املقرب مدير �إدارة العالقات الدولية
بغرفة ال�شارقة ،وهبة املرزوقي نائب رئي�س
ق�سم جمال�س الأع�م��ال واللجان امل�شرتكة
بالغرفة ،وع��دد من امل�س�ؤولني يف الدوائر
احل�ك��وم�ي��ة ب��ال���ش��ارق��ة ،وال�ق�ط��اع اخلا�ص،
و�أع�ضاء جمال�س الأعمال يف الإمارة.
و�شهد امللتقى تنظيم جل�سة حوارية جمعت
ممثلني عن قطاعات ا�ستثمارية متنوعة،
ف�ضال عن ا�ستعرا�ض للم�شهد االقت�صادي
لل�شارقة ال��ذي يت�سم بالتنوع �إىل جانب
امتالكها لـ  19منطقة �صناعية ،ت�ساهم

مبا يزيد عن  33%من الناجت ال�صناعي
بدولة الإم��ارات ،كما ت�ضم غرفة ال�شارقة
�أك �ث��ر م ��ن � 70أل � ��ف ع �� �ض��و م ��ن خمتلف
القطاعات.
حمركا للتنمية
ورح ��ب ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل ��س�ل�ط��ان العوي�س
ب��احل �� �ض��ور ،م� ��ؤك ��دا �أن غ��رف��ة ال�شارقة
ت �ه��دف م��ن وراء تنظيم ه��ذا امل�ل�ت�ق��ى �إىل
تعزيز �أوا��ص��ر التعاون بني �إم��ارة ال�شارقة
مع ال��دول ال�صديقة وال�شقيقة من خالل
جمال�س الأعمال ،م�شريا �إىل �أهمية البناء
االق�ت���ص��ادي امل���س�ت��دام ،حيث متتلك �إمارة
ال �� �ش��ارق��ة خ�ط��ة وا� �ض �ح��ة امل �ع��امل ،ر�سمها
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،قوامها �إن�شاء اقت�صاد قوي
يعمل حمركاً للتنمية املجتمعية والثقافية
يف الإم � � ��ارة ،الف �ت��ا �إىل �أن ال �ع��ام 2020
والن�صف الأول من العام اجلاري �أثبتا مدى
جناعة فكرة االقت�صاد امل�ستدام التي تتبناه
ال���ش��ارق��ة ،وجت�ل��ى ذل��ك يف جملة امل�شاريع
التنموية التي مت �إط�لاق�ه��ا وافتتاحها يف

خمتلف م��دن ومناطق الإم��ارة خ�لال هذه
الفرتة ،دون �أن تت�أثر بتداعيات اجلائحة،
وج ّلها م�شاريع تهدف �إىل خدمة املناطق
وت��وف�ي�ر احل �ي��اة ال �ك��رمي��ة لأب�ن��ائ�ه��ا ودعم
ا�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي فيها.

من توا�صل �أف��راد جمتمعات الأعمال فيما
ب�ي�ن�ه��م ،مب��ا ي���ص��ب يف ت��ر��س�ي��خ العالقات
التجارية واالقت�صادية املتبادلة ،وبالتايل
ا�ستقطاب وت�ب��ادل اال�ستثمارات وت�أ�سي�س
ل�شراكات ثنائية.

يحافظ على ا�ستقرار امل�شاريع ،الفتا �إىل
البيئة الت�شريعية اال��س�ت�ث�م��اري��ة املحفزة
التي توفرها الإمارات للم�ستثمرين ورجال
الأع� �م ��ال ،وم�ن�ه��ا �إ� �ص ��دار ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ،رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل ،ملر�سوم بقانون احتادي
لتعديل �أحكام القانون االحت��ادي رقم ()2
ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�شركات التجارية يف
الإمارات ،والذي ت�ضمن �إعادة تنظيم �أحكام
ت�أ�سي�س ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة
وامل�ساهمة ،مبا يعفيها من حد �أدنى لن�سبة
متلك امل��واط�ن�ين الإم��ارات �ي�ين ،ومب��ا يتيح
للأجانب ت�أ�سي�س ومتلك ال�شركات بن�سبة
.100%

تعزيز مكانة ال�شارقة
و�أ�� �ش ��ار ال �ع��وي ����س� ،إىل �أن ال �غ��رف��ة ت�سعى
جاهدة للعمل على تعزيز مكانة ال�شارقة
م��ن خ�ل�ال خ�ط��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة مدرو�سة،
ت�ستهدف من خاللها دع��م قطاع الأعمال
وت�ع��زي��ز مم��ار��س��ات��ه الإي �ج��اب �ي��ة ،للو�صول
�إىل بناء اقت�صاد م�ستدامُ ،ي��واك��ب الع�صر
ويرتكز على املعرفة والبحث والتطوير،
ويعتمد على الإب ��داع واالب�ت�ك��ار ،الفتا �إىل
�أن مبادرة ملتقى جمال�س الأعمال تندرج
��ض�م��ن م���س��اع��ي غ��رف��ة ال���ش��ارق��ة لتحقيق
ر� �س��ال �ت �ه��ا ال ��رام� �ي ��ة �إىل خ ��دم ��ة جمتمع
الأعمال املحلي ،وتوثيق �أط��ر عالقاته مع
جم��ال����س الأع �م��ال الأج�ن�ب�ي��ة ،مو�ضحا �أن
تنظيم العمل مع جمتمع الأعمال يف دولة
الإم� ��ارات ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ع��اون ال��وث�ي��ق مع
جمال�س الأعمال ،هي فكرة فعّالة وت�سهل

جل�سة حوارية
و��ش��ارك يف اجلل�سة احل��واري��ة التي �أدارتها
علياء املن�صوري ،كل من حممد البلو�شي
�أخ�صائي ا�ستثمار يف وزارة االقت�صاد ،وفهد
��ش�ه�ي��ل ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ع�م�ل�ي��ات يف
جمموعة “بيئة” ،واملهند�س علي �سعيد
ب��وزجن��ال ،مدير �إدارة التحول الرقمي يف
جم�م��ع ال���ش��ارق��ة ل�ل�ب�ح��وث والتكنولوجيا
واالب �ت �ك��ار ،و��س�ل�ط��ان ��ش�ط��اف م��دي��ر �إدارة
املبيعات والت�سويق مبركز �إك�سبو ال�شارقة،
ول��وردي����س �إيزابيلو رئي�سة جمل�س العمل
الربتغايل بال�شارقة.
و�أك��د حممد البلو�شي ،على �أهمية املوقع
اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي ل ��دول ��ة الإم� � � � ��ارات ،التي
مي�ك��ن ال��و��ص��ول م��ن خ�لال�ه��ا �إىل خمتلف
دول العامل ،كما تت�سم باقت�صادها امل�ستقر
وامل� �ت� �ن ��وع ،وت �ت �م �ت��ع ب �ن �ظ��ام ق ��ان ��وين قوي

 13قطاعا
ول �ف��ت ال�ب�ل��و��ش��ي �إىل �أن وزارة االقت�صاد
ح��ددت  13قطاعا اقت�صاديا توفر فر�صا
واع��دة �أم��ام حركة اال�ستثمار �ضمن ر�ؤية
الإم � ��ارات ال���س��اع�ي��ة ل�ل�ت�ح��ول �إىل اقت�صاد
املعرفة والرقمنة ،ت�شمل كال من :الطاقة
امل �ت �ج��ددة ،وق �ط��اع ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املعلومات
واالت �� �ص��االت ،وق�ط��اع التكنولوجيا املالية
«الفنتك» ،و�أن�شطة التكنولوجيا الزراعية،
و�أن� ��� �ش� �ط ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ،وق � �ط� ��اع الرتفيه
وو�سائط البث املبا�شر الرتفيهية ،و�أن�شطة
ال���س�ي��اح��ة ال�ط�ب�ي��ة وال �ع�لاج �ي��ة ،و�سل�سلة
الإم��داد ،وقطاع �أ�سواق التجزئة والتجارة
الإل �ك�ترون �ي��ة ،وق �ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية،
�إ�ضافة �إىل القطاعات اال�سرتاتيجية مثل
�أن�شطة الت�صنيع ،و�أن�شطة اللوج�ستيات،
وقطاع الف�ضاء.

يف تقرير معريف �أ�صدرته القمة العاملية للحكومات بال�شراكة مع «كريين»

اخلدمات الرقمية والذكاء اال�صطناعي حمركان لتعزيز االقت�صاد العاملي
•• دبي -الفجر:

�أك��د تقرير جديد �أ�صدرته القمة العاملية
ل �ل �ح �ك��وم��ات� � ،ض �م��ن ��س�ل���س�ل��ة تقاريرها
امل �ع��رف �ي��ة� ،أه �م �ي��ة اب �ت �ك��ار من � ��اذج �أعمال
ج��دي��دة ،وتعزيز التناف�سية االقت�صادية،
و�إع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر يف �آل� �ي ��ات ع �م��ل �سال�سل
التوريد العاملية ،وتنويع امل�صادر ،وت�سريع
عجلة االبتكار وتوظيف اخلدمات الرقمية
وت�ق�ن�ي��ات الأمت �ت��ة وال��ذك��اء اال�صطناعي،
لت�سريع �إعادة بناء االقت�صاد العاملي وتعزيز
قدرته على مواجهة حتديات امل�ستقبل.
وا�ستعر�ض تقرير “�إعادة بناء االقت�صاد
 ...م�ستقبل التجارة واالقت�صاد :العمليات
يف ظ ��ل ال ��واق ��ع اجلديد” ال� ��ذي �أعدته
القمة العاملية للحكومات بال�شراكة مع
م �ع �ه��د ال �ت �ح��والت ال��وط �ن �ي��ة “كريين”،
�أب��رز التحديات احلالية وامل�ستقبلية التي
يواجهها االقت�صاد العاملي يف ظل التحوالت
اجل��ذري��ة ال�ت��ي فر�ضتها جائحة فريو�س
“كورونا” امل �� �س �ت �ج��د ،و� �س �ب��ل النهو�ض
باملنظومة االق�ت���ص��ادي��ة العاملية وت�سريع
ت�ع��اف�ي�ه��ا م ��ن خ �ل�ال دع ��م احل �ك��وم��ات يف
تطوير �سيا�سات مالية ونقدية واقت�صادية
ترتكز على ا�ست�شراف امل�ستقبل ،ودرا�سة
ال �ف��ر���ص امل�ستقبلية مل�خ�ت�ل��ف القطاعات
االقت�صادية احليوية.
و�أ�� �ش ��ار ال�ت�ق��ري��ر �إىل جم�م��وع��ة حتديات
حم ��وري ��ة ت ��واج ��ه احل �ك ��وم ��ات ،ت�ت�م�ث��ل يف
اح � �ت� ��واء �آث � � ��ار ج��ائ �ح��ة “كوفيد ”19
وال�سيطرة عليها من جهة ،و�ضرورة توفري
الدعم امل��ايل مل�ساندة االقت�صادات املتعثرّ ة
من جهة �أخ��رى ،يف ظل تفاوت م�ستويات
التعايف االقت�صادي بعد اجلائحة ،فبينما
ت�شهد �أ�سواق بع�ض الدول املتقدمة تراجعاً
يف ال�ب�ط��ال��ة ،ال ت��زال �أع ��داد ف��ر���ص العمل
اجل��دي��دة منخف�ضة ج��داً يف دول �أخرى،

منوا � ً
• �صندوق النقد الدويل يتوقع ً
إجماليا للناجت املحلي العاملي بن�سبة  % 6يف 2021
• احتواء �آثار كرورنا والدعم املايل للقطاعات االقت�صادية من �أهم حتديات احلكومات
وتعد ال�صني ال�سوق الوحيدة عاملياً التي
�سجلت منواً عام  2020بن�سبة .2.3%
و�أك� � � ��د حم �م ��د ال� ��� �ش ��ره ��ان ن ��ائ ��ب مدير
م�ؤ�س�سة القمة العاملية للحكومات� ،سعي
القمة �إىل تعزيز امل�ع��رف��ة احلكومية من
خالل من�صة متكاملة ت�سلط ال�ضوء على
�أب ��رز ال�ت��وج�ه��ات وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجه
احلكومات ،وحر�صها على توفري الأدوات
واحل �ل��ول ال��داع�م��ة للعمل احل�ك��وم��ي ،مبا
ي�سهم يف مت�ك�ين احل�ك��وم��ات م��ن مواءمة
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات �ه��ا احل��ال �ي��ة والتخطيط
لر�سم م�سار �شامل للقطاعات الرئي�سية
التي ت�ضمن االنتعا�ش االقت�صادي العاملي،
وتعزز اجلاهزية للم�ستقبل.
وق � ��ال ال �� �ش��ره��ان �إن ال �ت �ق��ري��ر ال � ��ذي مت
�إع��داد بال�شراكة مع “كريين” ي�ستعر�ض
م �ن �ظ��وم��ة ال� �ف ��ر� ��ص امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة و�أه � ��م
القطاعات اجل��دي��دة ،م��ن خ�لال الرتكيز
على �أف�ضل التجارب احلكومية وال�سيا�سات
ال� �ت ��ي مت ات �ب��اع �ه��ا يف م ��واج �ه ��ة جائحة
“كوفيد ،”19-الف �ت��ا �إىل ��س�ع��ي القمة
ال ��دائ ��م ل�ت�ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ات ب�ي�ن اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة وامل��ؤ��س���س��ات امل�ع��رف�ي��ة الرائدة
يف القطاع اخلا�ص لتقدمي جت��ارب عملية
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متكاملة وم�شاركة اخل�ب�رات م��ع خمتلف
دول العامل».
من جهته ،قال موكوند بهاتناغار ال�شريك
وامل ��دي ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ل �خ��دم��ات امل��ال �ي��ة يف
كريين ال�شرق الأو�سط“ :تلعب م�ؤ�س�سات
التنمية امل��ال�ي��ة دورًا رئ�ي���س� ًي��ا يف تن�شيط
ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل �ي��ة ،ال ��س�ي�م��ا يف الأ�� �س ��واق
النا�شئة خ�لال الأزم ��ات ،كما ك��ان وا�ضحً ا
يف مرحلة التعايف من الأزم��ة االقت�صادية
ال�ع��امل�ي��ة ل�ع��ام  ،2008ه�ن��اك ح��اج��ة �إىل
م��زي��ج م��ن امل�ن�ت�ج��ات واحل �ل��ول امل��ال�ي��ة ملنح
الدول وال�شركات الفر�صة لتبني ال�سيا�سات
أ�س�سا �صلبة
واال�ستثمارات ،والتي �سرت�سي � ً
للتعايف الذي ي�ضع الأفراد والبيئة يف قلب
النمو االقت�صادي».
و�أ� � �ض� ��اف ب �ه��ات �ن��اغ��ار “يتمثل احل� ��ل يف
ا�ستك�شاف ط��رق مبتكرة لتعزيز الربامج
غي��ر امل�ب��ا��ش��رة م��ن خ�ل�ال ا�سرتاتيجيات
م�صممة ال�ستهداف القطاعات التي لي�س
ل��دي �ه��ا �إم �ك��ان �ي��ة ال��و� �ص��ول �إىل التمويل
اخل��ا���ص ،ول�ضمان �أن م�ؤ�س�سات التنمية
امل��ال �ي��ة مي�ك��ن �أن ت�ع�م��ل ب���ش�ك��ل ف � ّع��ال من
خالل ال��دورات االقت�صادية ،يجب تطوير
ال �ق��درات الت�شغيلية ل�ل�إق��را���ض املبا�شر،

وهذا ي�شمل �إن�شاء منتجات داخلية ،وقنوات
توزيع يف�ضل �أن تكون رقمية ،والأه��م من
ذلك ،قدرات قوية لتقييم املخاطر».
وح�سب التقرير� ،أ��ش��ارت توقعات �صندوق
النقد ال��دويل �إىل من��و �إج�م��ايل يف الناجت
املحلي العاملي بن�سبة  6%ع��ام ،2021
ب�ف���ض��ل ج �ه��ود ب�ع����ض ال� ��دول م�ث��ل الهند
وال �� �ص�ي�ن ،ال �ل �ت�ين م ��ن امل �ت��وق��ع �أن ينمو
ناجتهما املحلي بن�سبة  12.5%و8.4%
على التوايل ،وبالنظر �إىل م�شهد التعايف
ب �� �ص��ورة ع ��ام ��ة ،م ��ن امل �ت��وق��ع �أن ت�شهد
االقت�صادات اخلدمية مثل اململكة املتحدة
و�إيطاليا تباط�ؤاً ج ّراء ت�ضررها ب�شدة من
انت�شار اجل��ائ�ح��ة ،وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن عودة
فر�ص العمل �إىل م�ستوياتها قبل 2019
يف �أ�سرتاليا� ،إال �أنها ال ت��زال مرتاجعة يف
دول �أخ��رى مثل فرن�سا و�إ�سبانيا واململكة
املتحدة.
وا��س�ت�ع��ر���ض ال�ت�ق��ري��ر ا��س�ت�ج��اب��ة حكومات
ال� �ع ��امل ل �ه��ذه ال �ت �ح��دي��ات االقت�صادية،
ح�ي��ث ق��دم��ت ال �ع��دي��د م�ن�ه��ا دع �م �اً مالياً
لقطاعاتها االقت�صادية يف �سبيل تخفيف
الآث � ��ار ال���س�ل�ب�ي��ة خ�ل�ال ف �ت�رات الإغ �ل�اق
الإج �ب��اري ،و�أعلنت بع�ضها ع��ن جمموعة
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من التدابري املبا�شرة وغري املبا�شرة ل�ضخ
ال�سيولة بهدف دعم املواطنني وال�شركات،
يف ح�ين خ ّف�ضت البنوك امل��رك��زي��ة يف دول
�أخرى �أ�سعار الفائدة من �أجل رفع معدالت
االق�ترا���ض وت�شجيع الإن�ف��اق لدفع عجلة
االقت�صاد.
ورغم تخ�صي�ص العديد من هذه التدابري
لدعم لأف��راد والأ�سر واحتياجات الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة� ،إال �أن احل �ك��وم��ات ت�ت�ع��اون مع
ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة �أي �� �ض �اً ل��دع��م ال�شركات
والقطاعات االقت�صادية مبجموعة وا�سعة
من التدابري املالية والنقدية.
و�أ��ش��ار التقرير �إىل جهود دول��ة الإم ��ارات
التي �أعلنت عن خطط لتحفيز االقت�صاد
املحلي بقيمة  8.7مليارات دوالر �أمريكي،
م��ا ي �ع��ادل  2.5%م��ن �إج �م ��ايل ناجتها
امل �ح �ل��ي ،وت�ت���ض�م��ن ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرات دعم
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة� ،إىل جانب
ت ��أخ�ي�ر � �س��داد الأق �� �س��اط وال �ف��وائ��د على
القرو�ض والبطاقات االئتمانية ملدة ثالثة
�أ�شهر ،وتخفي�ض �أ�سعار الفائدة.
كما �أعلنت اململكة العربية ال�سعودية عن
حزمة دعم للقطاع اخلا�ص بقيمة 21.2
مليار دوالر �أم��ري�ك��ي م��ا ي�ع��ادل  3%من
�إج �م��ايل ن��اجت�ه��ا امل�ح�ل��ي ،تت�ضمن تعليق
� �س��داد ال���ض��رائ��ب وال��ر� �س��وم وغ�يره��ا من
امل�ستحقات احل�ك��وم�ي��ة ل�ت��وف�ير ال�سيولة
للقطاع اخلا�ص وزي��ادة التمويل املتاح من
خالل �صندوق التنمية الوطني ،فيما �أعلن
البنك امل��رك��زي ال���س�ع��ودي ع��ن ح��زم��ة من
التدابري لدعم القطاع اخلا�ص ،من خالل
مت��وي��ل البنوك لتكون ق ��ادرة على ت�أجيل
� �س��داد �أق���س��اط ال�ق��رو���ض وزي ��ادة معدالت
�إقرا�ض ال�شركات� ،إىل جانب �ضخ ال�سيولة
يف ال �ق �ط��اع امل �� �ص��ريف ع��ن ط��ري��ق الودائع
لزيادة �إقرا�ض القطاع اخلا�ص حتى نهاية
مار�س .2021

حماكم دبي

31

امل�صرف املركزي ي�صدر تقريرا م�شرتكا يظهر قدرة ربط
العمالت الرقمية بت�سريع مدفوعات التجارة الدولية

•• �أبوظبي-وام:

�أ� �ص��در م�صرف الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة امل��رك��زي ب��ال�ت�ع��اون م��ع مركز
االبتكار التابع لبنك الت�سويات الدولية يف هوجن كوجن ،و�سلطة النقد يف
هوجن كوجن ،وبنك تايالند ،ومعهد العمالت الرقمية التابع لبنك ال�شعب
ال�صيني ،التقرير الأول مل�شروع “اجل�سر للعمالت الرقمية املتعددة للبنوك
املركزية” وال��ذي يعد اجن ��ازاً يف م�شروع امل��دف��وع��ات التجارية الدولية
وخطوة متقدمة نحو ت�سهيل املدفوعات التجارية عرب احل��دود وجعلها
�أكرث �أماناً وب�شكل �آن.
وي�ستخدم م�شروع “اجل�سر” العمالت الرقمية املتعددة للبنوك املركزية
لتحويل الأم��وال دولياً بني البنوك امل�شاركة وذل��ك باال�ستناد على تقنية
ال�سجالت املوزعة ،املعروفة �أي�ضاً با�سم “البلوكت�شني».
و عمل امل�صرف امل��رك��زي منذ فرباير  2021بالتعاون مع �شركائه من
البنوك املركزية حول العامل ،على اجناز هذا العمل املرتبط باثبات املفهوم،
والذي نتجت عنه بُنية حتتية للعمالت الرقمية �أكرث كفاء ًة وابتكاراً ،وذلك
للتخفيف من التحديات التي تواجه املدفوعات عرب احلدود ،مبا يف ذلك
التكاليف املرتفعة ونق�ص ال�شفافية وال�ك�ف��اءة املنخف�ضة ،وغ�يره��ا من
التعقيدات الت�شغيلية الأخ��رى .و ُتظهر النتائج الأول�ي��ة للتقرير حت�سناً
كبرياً يف �سرعة حتويل الأموال عرب احلدود من عدة �أيام �إىل ثوانٍ معدودة
وعلى مدار ال�ساعة ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية خف�ض تكاليف معامالت البنوك
املرا�سلة ب�شكل كبري للم�ستخدمني ،مع حت�سني قابلية الت�شغيل املتبادل
لنظم البنوك و�ضمان االمتثال التنظيمي .وق��د ب��د�أ م�صرف الإم��ارات
املركزي يف رحلة تطوير قنوات املدفوعات الدولية يف عام  ،2019عندما
�أكمل بنجاح م�شروع “عابر” ،وهو �إثبات مفهوم �آخ��ر للعمالت الرقمية
للبنوك املركزية بال�شراكة مع البنك املركزي ال�سعودي .وقد م َكن ارتباط
الدرهم الإماراتي والريال ال�سعودي بالدوالر الأمريكي العملة الرقمية
امل�شرتكة يف م�شروع “عابر” م��ن ع��دم اخل�ضوع لأي ت�غ�يرات يف �أ�سعار
ال���ص��رف ،مم��ا يجعلها ح� ً
لا �سريعاً وف�ع��ا ًال لإمت��ام معامالت ال��دف��ع عرب
احل��دود .وق��ال معايل خالد حممد بالعمى ،حمافظ م�صرف الإم��ارات
املركزي �إن امل�صرف املركزي ي�ؤدي دوراً رائداً وا�ستباقياً يف ت�سهيل عمليات
حتويل الأموال على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،من خالل تطوير بنى
حتتية �أكرث فاعلية وكفاءة ومرونة للمدفوعات عرب احلدود مع �شركائنا
لتعزيز التنمية االقت�صادية العاملية .و�أ�ضاف معاليه �أن امل�صرف املركزي
يتطلع �إىل اال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل�ب�رة املكت�سبة “مع �شركائنا م��ن البنوك
املركزية الآ�سيوية فيما يخ�ص العمالت الرقمية للبنوك املركزية ،بهدف
ت�سهيل تزايد التجارة الدولية وت�سريع املدفوعات».
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 30/ 9/ 2021 Issue No : 13354
Court of Appeal
)Service by Publication Memo (Appeal
In Appeal No. 322/2021/1325- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1046/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Natalia Mishchuk - Capacity: Appellee
Service Subject : The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1046/2021 Real
Estate Summary The hearing of Wednesday 06-10-2021 at 10:00 AM on online court
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself
or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed
in absentia.
Prepared by / Mohammed Shehab Al Hashmi

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1325/2021/322:ا�ستئناف عقاري
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق� � ��م 1046/2021:ع�ق��اري جزئي
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور �سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9
هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALC.AE:مكاين3244594826:
 IBAN:AE090500000000020106942وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شياملطلوب �إعالنه  -1 :نتاليا مي�ش ت�شوك � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1046:عقاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  671/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/43عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )496459درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب ��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار م�ن�ط�ق��ة ب ��ور ��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق ��م 9
هاتف - 0504643947:بريد الكرتوين - execution1@omalc.ae:مكاين3244594826:
IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب �إعالنه  -1 :حممد نظر حاجي دولت � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )496459درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  826/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/189عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )479686درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور �سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9
هاتف - 0504643947:بريد الكرتوين - EXECUTION1@OMALC.AE:مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :زر كل ولد خايل كل � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )479686درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  735/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 257/2020ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )652.071درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور �سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9
هاتف - 0504643947:بريد الكرتوين - EXECUTION1@OMALC.AE:مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :طارق حممد ناجي العجي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )652017درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
رقم املعاملة MOJAU_2021_0023476
تنازل /بيع � -إعــالن تنــــازل

يرجى العلم �إنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكوره
من الطرف الأول � :أحمد حممد �صباح علي الكعبي  ،اجلن�سية  :االمارات
�إىل الطرف الثاين � :شيماء خمي�س على البديوي النقبي  ،اجلن�سية � :إماراتية
باال�سم التجاري (بقالة دك��ان الأول) ن�شاط الرخ�صة (بقالة) واملرخ�ص من دائرة
التنمية االقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  777978 :ال�صادرة
بتاريخ  2020/09/24 :يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد �إنق�ضاء  14يوم من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
�إخطار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8045

املنذره � :شركة دبي بال�سرت درای مك�س ذ م م  -اجلن�سية الإمارات.
بوكالة املحامية  /رميا اجلر�شي
املنذراليها الأوىل� /شركة ايه ان �سي للمقاوالت ذ.م.م  -اجلن�سية االمارات
املنذر �إليه الثاين  /طيب عبدالرحيم باقر � -إم��ارات��ي اجلن�سية ب�صفته املوقع على ال�شيك �سند
الإنذار من ح�ساب املنذر �إليها الأوىل ( -جمهول حمل االقامة)
ف�إننا ننذركما ب�سرعة �سداد قيمة املديونية املرت�صدة بذمتكما والبالغ قدرها  40,077,50درهم
(�أربعون �ألف و�سبعة و�سبعون درهم وخم�سون فل�ساً) يف موعد �إق�صاه خم�سة �أي��ام من تاريخ ن�شر
هذا الإن��ذار ويف حالة عدم الإ�ستجابة لل�سداد خالل تلك املدة ف�إن املنذرة �ست�ضطر �إىل رفع �أمر
�أداء �ضدكم لإلزامكما مت�ضامنني ب�سداد قيمة املديونية البالغ قدرها  40,077.50درهم مع
الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى متام ال�سداد ف�ضال عن الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

�إجتماع خربة
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
املو�ضوع � :إعالن بالن�شر
لدى حمكمة الفجرية الإحتادية الإبتدائية
الق�ضية رقم ( )2021/ 690جتاري جزئي -الفجرية.

�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3288/2021مدين جزئي

املرفوعة من  :م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
�ضد  :بيبني فالوبارامبیل فارجهی�سی
املدعى عليه  -1 :بيبني فالوبارامبیل فارجهی�سی
مدعوا حل�ضور لإجتماع جلنة اخلربة امل�صرفية املقرر عقده الواحدة بعد الظهر ( )01.00ظ  -وذلك يوم الإثنني
املوافق  04/10/2021م وذلك عرب برنامج � zoomإجتماع عن بعد (مكاملة فيديو).
للتوا�صل مع مكتب اخلبري 0589796040:
�أو عرب الربيد الإلكرتوين salemoffice123@gmail.com :
رابط االجتماع :
Meeting ID: 3034372242
Passcode: 5ATNyv
اخلبري احل�سابي وامل�صريف
�سامل حممد �سامل بالعمى
رقم القيد 210

وزارة العدل

وزارة العدل

رئي�س ال�شعبة

30 September 2021 - Issue No 13354

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/8073
املنذرة  :الكورني�ش لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م - .اجلن�سية :االمارات
THE CORNICHE RENT A CAR L.L.C

املنذر �إليه  :يونيك اك�سربي�س لنقل بعائث الر�سائل ذ.م.م .اجلن�سية :االمارات
UNIQUE EXPRESS LETTERS & POST ITEMS DELIVERY L.L.C

املو�ضوع  -:مبوجـب هـذا الإنذار والتكليـف بالوفـاء تنذر وتنبـه املنـذرة على املنـذر �إليهـا بـ�سـداد
مبلـغ وقـــــــدره  204,444,00درهـــم (مائتان و�أربعـة �آالف و�أربعمائة و�أربعـة واربعـون درهمـا)
بالإ�ضافة �إلـى الفائـدة الت�أخرييـة بواقـع  %12مـن تـاريخ التكليف بالوفـاء وحـتـى ال�سداد التام،
وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالم الإنذار .وذلـك للعلـم واالحاطـة ولتنفيـذ مـا جـاء فيـه
ولنفـاذ مفعولـه القانوين فـي حـق املنـذر �إليهـا مع عدم االخ�لال بحقوق املنذرة وحفظ كافة
حقوق املنذرة الأخرى جتاه املنذر �إليها.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0001830جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -ناهد بارويز ابو القا�سم
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2021 /0003241مدين

رقم املعاملة MOJAU_2021_0023491
تنازل /بيع � -إعــالن تنــــازل

�إىل  :خدیجه ثريبو ديفيد�سون
جمهول حمل الإقامة � :إمارة عجمان الرو�ضة  1الفيال رقم  23بجوار مركز �شرطة احلميدية
نعلمكم ب�أن املدعي (ة)  /دار التمويل �ش.م.ع العنوان  /حمل الإقامة � :أبوظبي اخلالدية �شارع زايد الأول مقابل �سيدار
بناية دار التمويل الطابق الأر�ضي وامليزانني بالكامل
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بــــــ  :ب�إلزام املدعى عليها بان ت�سدد اىل املدعية مبلغ وقدره 101,436.91
درهم (مائة وواحد الفا واربعمائه �ستة وثالثون درهم وواحد وت�سعون فل�سا) والفائده االتفاقية وقدرها �%18سنويا
من تاريخ التوقف عن ال�سداد.
 .2ب�إلزام املدعى عليها بان ت�سدد اىل املدعية مبلغ وقدره (179,543.39مائه وت�سعه و�سبعون الفا وخم�سمائه ثالثه
واربعون درهم وت�سعه وثالثون فل�سا) والفائده االتفاقية وقدرها � %2.89شهريا من تاريخ التوقف عن ال�سداد
 .3الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة دعاوي اليوم الواحد الثالثة حمكمة عجمان االحتادية �صباح يوم اخلمي�س
املوافق  2021/10/07ال�ساعة  08:30لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل
معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
االء الأمريي

حمكمة التنفيذ

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 3349/2021أمر �أداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 226657درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ما�سة الإمارات الزرقاء لرتكيب املواد العازلة � -ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -مبنى ا�سبكت تاور  -مكتب  - 3202بجوار
ب��اي افينيو م��ول املطلوب �إعالنه  -1 :امنيات جلف لال�ستثمار �ش ذ م م (امنيات غلف للتطوير
العقاري �ش ذ م م � -سابقا) � -صفته  :منفذ �ضده .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية
املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  226657درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اخلبري احل�سابي  /حميد م�صبح الكعبي
رقم القيد 608

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7227/2021/207تنفيذ جتاري

Humaid Alkaabi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/i/97636687801?pwd=a0s1Z0I6T2ZQWjl3bWQ4ZmJPRGxRQT09
Meeting ID: 976 3668 7801
Passcode: 2up2JZ

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

ال�سيد /ديريك �سيكاجا �سيكاجا (املدعي عليه)يف الدعوى رقم  3288/2021مدين جزئي بناءاً على
تكليف حمكمة ال�شارقة الإحتادية الإبتدائية  -الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الرابعة بندبي خبرياً
ح�سابياً يف الدعوى املذكورة �أعاله املرفوعه من ال�سادة � :أجرة ال�شارقة (املدعي �ضدكم) وعليه يرجى
ح�ضوركم يف جل�سة اخلربة �أو وكيال معتمداً ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�ص الدعوى
وذلك يوم االثنني املوافق  05/10/2021يف متام ال�ساعة  02:00ظهراً عن بعد عن طريق تقنية
برنامج  zoomعرب الرابط التايل :

موبايل ، 0506555285 :ت 023090894 -

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -نور ال�سحاب للتجارة  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0002055جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :نور ال�سحاب للتجارة  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ام تي بي لتجارة االلكرتونيات � -ش ذ م م حاليا (�شركة كندورتيك لتجارة االلكرتونيات
ذ م م �سابقا) يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 17380
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :ناهد بارويز ابو القا�سم
العنوان  :ال�شارقة  -البحرية
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ منري ح�سني �شيخ �سكندر  -اجلن�سية بنجالدي�شي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 23860
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

يرجى العلم �إنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني
الأطراف املذكوره
من الطرف الأول  :عبدالرحمن حممد على ال�شايب النقبي  -اجلن�سية  :االمارات
�إىل الطرف الثاين  :الفال�شا اينجاكال ب�شري ب�شري  -اجلن�سية  :الهند
باال�سم التجاري (بقالة ال�شاحوف) ن�شاط الرخ�صة (بقالة) واملرخ�ص من دائرة
التنمية االقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة جتارية رقم  141708 :ال�صادرة
بتاريخ  1995/08/13 :يف دائرة التنمية االقت�صادية بخورفكان .وعليه �سيقوم
الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوم من تاريخ ن�شر هذا
االعالن.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

�إجتماع خربة
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

املو�ضوع  /اعالن بالن�شر
يف الدعوي رقم  2021/ 2947مدين جزئي عجمان

ال�سيد  /عمر دين نيكام دين  -املدعي عليه
ب��الإ��ش��ارة �إىل كتاب مدير �إدارة ��ش��ؤون اخل�براء الفنيني رق��م  2021/2063امل�ؤرخ
 15/9/2021بتكليفنا مببا�شرة املهمة يف الدعوى امل�شار �إليها �أعاله ،،للقيام ب�أعمال
اخلربة احل�سابية يف الدعوى رقم  2947/2021مدين جزئي عجمان املقام �ضدك
من ال�سادة /تاك�سي الراحة (�ش.ذ.م.م ) نود دعوتكم اىل اجتماع اخلربة الثاين مبكتبنا
باركر را�سل عبيد لتدقيق احل�سابات الكائن بدبي  -بور �سعيد  -بناية الوحدة مقابل
دي��ره �سيتي �سنرت وبالقرب من حمطة امل�ترو -الطابق اخلام�س � -شقة رقم - 504
تلفون  2959958/04ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  7/10/2021ال�ساعة 12:00
ظهراً لتزويدنا مبا لديكم من م�ستندات متعلقة بالدعوى اعاله.

اخلبري احل�سابي
من�صور عبد الوهاب حممد

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
�إخطار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8068
املنذرة � /شركة م�سندم للمعدات الكهربائية ذم .م  -اجلن�سية الإمارات.
بوكالة املحامية  /رميا اجلر�شي
املنذر �إليهما  -1 :های بیلد لالن�شاءات (�ش.ذ.م.م)  -اجلن�سية الإمارات.
( Hi-build construction (l.l.c
 - 2جوى كالومكال جيفارجي�س كوجنو  -هندي اجلن�سية ب�صفته املوقع على ال�شيكني �سند االنذار من
ح�ساب املنذر �إليها الأوىل ( -جمهول حمل االقامة)
ف�إننا ننذركما ب�سرعة �سداد قيمة املديونية البالغ قدرها  176,366دره��م (مائة و�ستة و�سبعون �ألف
وثالثمائة و�ستة و�ستون درهم) يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ،ويف حال انتهاء املهلة
دون �سداد ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني �إىل رفع �أمر �أداء �ضدكما مت�ضامنني ل�سداد املديونية املرت�صدة بذمتكما
مع الفائدة القانونية بواقع  %6من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى متام ال�سداد ف�ض ً
ال عن الر�سوم
وامل�صاريف .مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

اعالن بالن�شر
 3406/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 6599/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بالن�شر
 3286/2021/16جتاري جزئي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عبدالقادر بختيار  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ� /سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص
الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص الواحد (�ش.ذ.م.م)
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )105094درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حممد ابراهيم نا�صر عبدالرحمن حممد
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جامعة اجلزيرة � -ش ذ م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )22547درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  490 / 2021 / 38جتاري م�صارف جزئي

مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  247,692.55درهم �إماراتي (فقط مائتان
�سبعة و�أربعون �ألفاً و�ستمائة اثنان وت�سعون درهماً وخم�سة وخم�سون فل�ساً �إماراتياً ال غري) ،بالإ�ضافة �إىل الفوائد
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
طالب االعالن  :البنك التجاري الدوىل �ش.م.ع �صفته بالق�ضية  :مدعى
املطلوب اعالنه  :راجا�سيكار بوجاداباتي � -صفته بالق�ضية  :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليكـ ال��دع��وى ومو�ضوعها �إل ��زام امل��دع��ى عليه ب ��أن ي ��ؤدي للمدعي مبلغ وقدره
 247,692.55دره��م �إم��ارات��ي (فقط مائتان �سبعة و�أرب�ع��ون �أل�ف�اً و�ستمائة اثنان وت�سعون دره�م�اً وخم�سة
وخم�سون فل�ساً �إماراتياً ال غ�ير) ،بالإ�ضافة �إىل الفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2021-10-05ال�ساعة � 08:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بُعد & BUILDING_DESCلذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا و عليك
بتقدمي ما لديكـ من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بـثالثة �أيام على االقل.

رئي�س ال�شعبة

�إجتماع خربة
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
املو�ضوع  :اعالن بالن�شر
الدعوى رقم � 2021 - 874أمر �أداء
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية املدنية
املرفوعة من � :شـركـة اخلليـج لل�سحــب �ش.ذ.م.م
�ضد  :ال�سنغال ملقاوالت الأملنيوم والزجاج
اىل املدعى عليها /ال�سنغال ملقاوالت الأملنيوم والزجاج ،
حيث قررت حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية املدنية ندبنا خبريا حا�سبيا يف الدعوى املذكورة �أعاله ،
واملرفوعة من �شركــة اخلليـج لل�سحـب �ش.ذ.م.م �ضدكم ،لذا يقت�ضي ح�ضوركم اجتماع اخلربة الذي �سيعقد يوم
الثالثاء القادم املوافق  05/10/2021ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا ( )11:00عن بعد بوا�سطة برنامج
مايكرو�سوفت تیمز ( )Microsoft Teamsعلى الرابط الآتي:

ويف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�سوف تبا�شر اخلربة �أعمالها مبثابة احل�ضور.

اخلبري � /أ�سعد عبا�س

�إجتماع خربة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  1006ملك دي��ار للتطوير  -بردبي  -برج خليفة  -هاتف
 04-4421762 :ف��اك ����س  04-4421764 :مب��وج��ب ه ��ذا ت�ع�ل��ن دائ ��رة
التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية ايه
يف ام لهند�سة ال�سيارات � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ
 2020/10/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/10/14
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

فقدان �شهادة ا�سهم

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

�إعالن بالن�شر
بالدعوى  2021-2513مدين (جزئي)  -ال�شارقة
�إىل املدعى عليه ال�سادة  /بريز تريند للخدمات الفنية (�ش.م.م).
مبا �أن املدعي  /خمي�س فرج املازمي ،قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله ومبا �أن املحكمة قد انتدبتنا
خ�ب�يرا يف ه��ذه ال��دع��وى ،ومب��ا �أن�ن��ا مل ن�ستطع التوا�صل معكم ع��ن ط��ري��ق ال�ه��ات��ف �أو الربيد
الإلكرتوين �أو عنوانكم املحدد يف �صحيفة الدعوى ،ف�إننا ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة الأول �أو
ح�ضور ممثلكم القانوين ال�ساعة  18:00ع�صر يوم الثالثاء املوافق  2021-10-12بوا�سطة
االنرتنت عن طريق برنامج ZOOM
رمز االجتماع وكلمة ال�سر الن�ضمامكم �إىل االجتماع كما يلي:
Personal Meeting ID: 727 015 2292
Password: 3P86mJ
لتقدمي دفوعكم وم�ستنداتكم.

فقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة عن �شركة �إت�صاالت
با�سم� /شعاع خليفة حممد

اخلبري /مهند حممد عبيد 050-8989540

Thursday

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

�إجتماع خربة
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

اخلميس  30سبتمبر  2021م  -العـدد 13354

عدد الأ�سهم
48
480

رقم ال�شهادات
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فمن يعرث يجدها ت�سليمها ل�شركة �إت�صاالت او
الإت�صال على 0558887488

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :ايه يف ام لهند�سة ال�سيارات � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  M103-1ملك حممد �سعيد حارب  -ديرة  -بور�سعيد  -مركز
ا�ستدامة  Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  708645 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1135665 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله
 ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/10/14واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2020/10/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم 1006
م�ل��ك دي ��ار للتطوير  -ب��ردب��ي  -ب��رج خليفة  -ه��ات��ف  04-4421762 :ف��اك����س :
 04-4421764م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ان اف ام للتجارة منطقة حرة  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي � :شركة دبي للكابالت اخل�صو�صية املحدودة
قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليها بف�سخ العقد
مببلغ وقدره ( 1101535.70درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد
املوافق  2021/10/10ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
�إعالن بالن�شر
رقم ()2020/8102

املنذر  :ر�ؤية ل�صناعة اال�سفنج واملواد العازلة
املنذر اليه  :تران�س اميور م م ح
يكلف املنذر /املنذر اليه ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته والبـالغ قـدره ()69،500
ت�سعة و�ستون الف وخم�سمائة دره��م  ،وذل��ك خالل مدة �أق�صاها خم�سـة ايـام
مـن تاریخ ا�ستالمه هذا الإنذار  ،و�إال �سي�ضطر املنـذر التخـاذ كافـة الإجـراءات
القانونية التي حتفظ لها حقه مبا فيها �إقامة ال��دع��اوي الق�ضائية املدنيـة
واجل��زائ�ي�ـ��ة وا�ست�صدار �أم��ر الأداء ،م��ع حتميل امل�ن��ذر اليهم بكافة الر�سوم
وم�صاريف التقا�ضـي والفائدة القانونية و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

�إجتماع خربة

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

اعالن بالن�شر

املرجع 2 :
ليكن معلومـا للجميع ب��أن ال�سيد  :عي�سى حممد عبداهلل الكمراين  -ميني اجلن�سية  -يرغب يف البيـع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :جوي كومار �شـيـل تـوبـان كانتي �شـيـل -
بنغالدي�شي اجلن�سية .وذلك يف املن�شاه املذكورة �أعاله بكافة مقاوماتها املادية واملعنوية واال�سم �شامال هذا
البيع كافة املوجودات واملعدات يف املن�ش�أة املباعة كذلك اال�سم التجاري والرخ�صة املهنية وال�شهرة واملوقع.
وذلك يف امل�ؤ�س�سة الفردية بوكيل خدمات امل�سماة (بقالة وادي ال�صجعة) والتي تلت ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة جتارية رقم ( )778308تعديالت �أخرى -:مت تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية بوكيل
خدمات ) اىل ( �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م) مت تغيري اال�سم التجاري من (بقالة وادي ال�صجعة) اىل
(بقالة وادي ال�صجعة ذ م م �شركة ال�شخ�ص الواحد) وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف
يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

املو�ضوع � :إعالن بالن�شر
الدعوى رقم  1904ل�سنة 2021
لدى حمكمة �أبوظبي االبتدائية  -مكتب �إدارة الدعاوى التجارية
املرفوعة من � :شركة دار التمويل �ش.م.ع
�ضد � :أو�سكار بريجانتا فلوري�س
املدعى عليه� /أو�سكار بريجانتا فلوري�س  ،مدعو للح�ضور �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع
اخل�برة (امل�صرفية) االول ال�صوتي/املرئي املقرر عقده ال�ساعة  1:00م�ساءا ،ي��وم االثنني املوافق
 04/10/2021موعدا لعقد اجتماع اخلربة امل�صرفية عرب تطبيق زووم ZOOM

Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/3831140324?pwd=ZIVXUllHZ2loVmRpNkFIWF
RmTlNRQT09
Meeting ID: 383 114 0324
Passcode: 123456

للتوا�صل  :هاتف رقم 3501663444

اخلبري امل�صريف
یون�س علي حممد املال
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العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بالن�شر
 525/2021/320ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

اىل امل�ست�أنف �ضده � -1/سيد علي �سيد عبداحلميد �أ�شرف ب��ور  -جمهول حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف  /زه��را احمد �ضرابي  -وميثله:احمداحلاج خ��ادم بطي امليدور املهريي  -مبا ان
امل�ست�أنف قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بانه يف جل�سة � 2021/9/22صدر احلكم
التمهيدي االتي:حكمت املحكمة بقبول اال�ستئناف �شكال ويف املو�ضوع وقبل الف�صل فيه بانذار
امل�ست�أنف �ضده اما باالقامة مع زوجته امل�ست�أنفة يف الدولة امل�سكن الذي اعده لها او نقلها اليه
اىل اي��ران بعد تكفله ب��اج��راءات ا�ستخراج الت�أ�شرية وم�ستلزمات االق��ام��ة و��س��داد م�صاريفها
وم�صاريف ال�سفر والنقلة وال�سكن لها او ت�سريحها باح�سان او تطليقها عليه ان مل ينفذ
منطوق احلكم وامهلته �شهرا لذلك من تاريخ الن�شر وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االثنني
املوافق 2021/10/25:ملعرفة مامت

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2126/2021/11:مدين جزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�ساد�سة رقم 405
مو�ضوع الدعوى  :ال��زام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة مبقدار
( )40.490.82درهم الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املطار  -ابوظبي � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى مبنى ات�صاالت
الرئي�سي  -بجانب مارك�س �سبن�سر
املطلوب �إعالنه � -1 :سامل مبارك م�سعود مبارك مفتاح � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية قيمة
الفواتري مو�ضوع املطالبة مبقدار ( )40.490.82درهم الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/10/4ال�ساعة � 09.00ص يف مكتب ادارة
الدعوى لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ عقد البيع امل�ؤرخ يف 2014/10/13:والزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل بان ي�ؤديا
للمدعي مبلغ وقدره ( )1.709.803درهم مليون و�سبعمائة وت�سعة االف وثماين وثالثة درهما  -والفائدة القانونية بواقع
 %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:عو�ض بن حممد بن فرج باخمالف
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي � -شارع  - 57مبنى مبنى بو �شقر ب � -شقة  - 108بجوار حمطة مرتو
جيجيكو  -وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد
املطلوب �إعالنه � -1 :شون للو�ساطة العقارية ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/28:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح
امل��دع��ي حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  1ببطالن اتفاقية البيع امل�برم��ه ب�ين ط��ريف ال��دع��وى ع��ن ال��وح��دة العقارية
رقم A19b - PH1:والكائنة بربج  DubaiLagoon - A19bوبالزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما
بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ مقداره ( )1.654.970درهم والفائدة القانونيه عنه بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 4885/2020/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :عري�ضة ا�ست�صدار �أمر �أداء طبقا لن�ص املادتني رقمي  62.17/8من الالئحة التنظيمية املعدلة
لقانون االجراءات املدنية.
املدعي:الأوج لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة ال�شارقة � -شارع الغوير  -مقابل دوار الربيد املركزي  -بناية داما�س  -الطابق امليزانني  -مكتب cm3
 هاتف  - 05612233موبيل - 0506025515:امييلtalaat.lawyer.2020@gmail.com:وميثله:عبدالرزاق �صالح �سليمان حممد
املطلوب �إعالنهما  -1 :توما�س ماتيو ماتاتيل  -2ملتي لينك للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإع�لان :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/4/23:اوال:بانفاذ
العقد التجاري املربم بني املدعية واملدعي عليها االوىل  -ثانيا:بالزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي اىل املدعية
مبلغ ( )173.808درهم مائتان و�سبعون الفا وثمامنائة وثمانية درهما  ,قيمة املديونية مع الفائدة القانونية بواقع
� %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد  -ثالثا:امرت املحكمة يف مادة جتارية بالزام املدعي عليهما االوىل
والثاين بالت�ضامن بان ي�ؤديا اىل املدعية ( )207.535درهم مائتان و�سبعة الفا وخم�سمائة وخم�سة وثالثون درهما
 قيمة ال�شيكات ب� ��االرق� ��ام 021137-021136-020917-020776:مع الفائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبةوحتى متام ال�سداد مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف
ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6073/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :طلب ا�صدا امر �أداء مببلغ وقدره ( )27.085درهم اماراتي والفائدة القانونية
بواقع  %12من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام.
املدعي:مدر�سة االحتاد اخلا�صة  -فرع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مركز دبي املايل العاملي  -بوابة
رقم  - 3الطابق ال�ساد�س  -مكتب رقم  - 605رقم مكاين2682589680:
املطلوب �إعالنه  -1 :غرام احمد ظاهر عالونة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ2021/9/19:
 بالزام املدعي عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( )27.085دره��م �سبعة وع�شرون الفاوخم�سة وثمانون درهما  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ  2021/9/14وحتى متام
ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت املنع من
ال�سفر .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 192/2021/33:التما�س اعادة نظر عمايل
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية الثانية ع�شر رقم 158
مو�ضوع الدعوى  :التما�س اع��ادة النظر يف الدعوى رقم  6776/2021عمايل جزئي والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امللتم�س:االنهار اخلم�س للتجارة العامة ذ.م.م
عنوانه:امارة دب��ي  -دي��رة  -ميناء احلمرية  -ملك �سلطة موانئ دب��ي � -شارع اخلليج مبنى
جمارك دبي باحلمرية مكتب رقم  236بالقرب من بنك دبي االمارات الوطني
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد �شاه نواز مقبول الرحمن � -صفته  :ملتم�س �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها التما�س اع��ادة النظر يف الدعوى رقم
 6776/2021عمايل جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالت�ع��اب  -وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء
املوافق  2021/10/5ال�ساعة � 10.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6988/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/528جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )373482درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة االمارات للت�أمني  -فرع دبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى برج خليفة � -شقة مكتب رقم 902
 اخلليج التجاري  -وميثله:ا�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�صفاراملطلوب �إعالنهما  -1 :مون اليت ل�صف ال�سيارات ���ش.ذ.م.م �صفته  :منفذ �ضده � -2 ،شركة ر�أ�س اخليمة
الوطنية للت�أمني �ش.م.ع  -فرع دبي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )373482درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر
يف الدعوى رقم 2163/2021/16:جتاري جزئي

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�ضوع الدعوى  :دعوى مطالبة مببلغ ( )1300000درهم مليون وثالثمائة الف درهم اماراتي -
وفائدة قانونية قدرها  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
املدعي:ح�سن يو�سف ح�سن املندالوي
عنوانه:وحمله املختار مكتب الدكتور/ابراهيم ح�سن املال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية امارة
دب��ي  -منطقة دي��رة  -بجوار دي��رة �سيتي �سنرت  -بناية �سيتي �أفينيو � -شارع ب��ور �سعيد  -الطابق
ال�سابع  -مكتب رقم 706
املطلوب �إعالنه  -1 :مطعم خالد الكندي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى مطالبة مببلغ ( )1300000درهم مليون
وثالثمائة الف درهم اماراتي  -وفائدة قانونية قدرها  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/10/12ال�ساعة 08.30
�ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  716/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/209عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )502.836درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار ب�صفتها اخللف القانوين للم�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب ��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار م�ن�ط�ق��ة ب ��ور ��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق ��م 9
هاتف - 0504643947:بريد الكرتوين - EXECUTION1@OMALC.AE:مكاين3244594826:
IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب �إعالنه  -1 :خمي�س م�سعود مبارك مفتاح � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )502836درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 501/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة وب�صفة م�ستعجلة احلكم برفع احلجز التنفيذي ل�صالح �شركة االمارات بالبادي عن الوحدة
رقم  B1708مب�شروع رويف توين تاروز مبوجب اتفاقية البيع وال�شراء امل�ؤرخة يف -1 , 2010/11/3:اعتماد املبالغ امل�سددة
من املدعيني وفقا لتقرير اخلربة املرفق واملت�ضمن �أدلة موثقة ل�سداد الثمن خماطبة دائرة االرا�ضي واالمالك لت�سجيل
الوحدتني امل�شار اليهما با�سم املدعيني وفقا للعقود املرفقة بالتقرير احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم
ب�سداد مبلغ ( )615.000درهم �ستمائة وخم�سة ع�شر الف درهم عباره عن تعوي�ض اخل�سائر والك�سب الفائت الخالل املدعي
عليها بالتزامها بت�سليم الوحدات وفقا للعقد والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى الزام املدعي عليها
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بدر احمد حممدعبداهلل العامري
عنوانه:امارة دبي � -شارع بني يا�س -بناية امل�صرف  -مكتب رقم  - 1407هاتف - 0557476000:رقم مكاين- 3004595192:
الربيد االلكرتوينaliibrahimadvocates1@gmail.com:
املطلوب �إعالنه  -1 :رويف للعقارات �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/8/29:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /بدر
احمد حممدعبداهلل العامري /1ببطالن عقد �شراء الوحدة رقم  B1708مب�شروع رويف توين تاروز /2 0الزام املدعي عليها
االوىل بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )580.200درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى
متام ال�سداد /3الزام املدعي عليها االوىل بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )300.000درهم للمدعي والفائدة القانونية بواقع %5
من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد //4ال��زام املدعي عليها االوىل الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ  500درهم
مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  801/2021/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  801/2021مدين جزئي  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )39464درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :يوكون اك�سيا
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة
مكتب  - 3202 -بجوار باي افينيو مول
املطلوب �إعالنه  -1 :جيا لليو � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )39464درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار االمر بالزام املطلوب �ضده االمر ب�سداد مبلغ ()60.000.00
درهم �ستون الف درهما  -مع الفائدة القانونية  %12من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى متام
ال�سداد مع امل�صروفات والر�سوم والنفاذ.
املدعي:فريق االبداع للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -بالقرب من حمطة �أبراج االمارات املرتو -
فندق ميلينيوم بالزا  -الدور  19مكتب رقم  - 1902وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد �شهزاد خان حممد اعجاز خان � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ2021/8/31:
 بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية قيمة ال�شيك الواردة تفا�صيله بالطلب مببلغ ()60.000�ستون �ألف درهم والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة يف  2021/7/14وحتى
متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت مازاد على ذلك
من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  894/2021/208تنفيذ مدين

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 4839/2021/60:امر اداء

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 590/2021/18:عقاري جزئي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  682/2021/211تنفيذ عقاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  799/2021/211تنفيذ عقاري

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 565/2021/322:ا�ستئناف عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/237عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )383.508درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور �سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9
هاتف - 0504643947:بريد الكرتوين - EXECUTION1@OMALC.AE:مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :كاين هيتو�شي � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )383508درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 123/2029ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )821.824درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور �سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9
هاتف - 0504643947:بريد الكرتوين - EXECUTION1@OMALC.AE:مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه � -1 :شهزاد ا�شرف � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )821824درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  , 255/2020ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )2.144.971درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور �سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم 9
هاتف - 0504643947:بريد الكرتوين - EXECUTION1@OMALC.AE:مكاين3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :نيمي�ش مان�سوك الل فورا � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )2144971درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم -1:بقبول اال�ستئناف �شكال  -2بتعديل احلكم امل�ست�أنف
والق�ضاء جمددا بالزام امل�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي للبنك امل�ست�أنف فائدة على املبلغ املحكوم به بواقع  %9من تاريخ املطالبة
وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة وت�أييد احلكم فيما عدا ذلك  ,اال�ستئناف متعلق بالفائدة
التي مل يحكم بها.
امل�ست�أنف:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -دي��رة �� -ش��ارع بني يا�س  -ب�ج��وار غرفة جت��ارة و�صناعة دب��ي  -هاتف رق � ��م - 043874225:موبايل
رقم - 0557016552:رقم مكاين - 3113783794:امييلmaliklaw@Emirates.net.ae:
وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى �أهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :كري�ستيان الك�سندر هان�س �ست�شنيدر � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/8/30:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع حكمت املحكمة بقبول اال�ستئناف �شكال ويف املو�ضوع بالغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به
والق�ضاء جمددا بالزام امل�ستانف �ضده بالفائدة القانونية عن املبلغ املق�ضي به امام حمكمة اول درجة بواقع � %5سنويا من
تاريخ املطالبة الق�ضائية يف 2020/1/23:وحتى متام ال�سداد والزمت امل�ست�أنف �ضده الر�سوم وامل�صاريف والف درهم مقابل
اتعاب املحاماة مع رد مبلغ الت�أمني  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل �ستني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8116

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8117

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1/8108

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1/8111

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

املنذره  /لوتاه لتطوير العقارات �ش ذم م
املنذرالها  /بی ارجی جلوبال الدارة املطاعم �ش.ذ.م.م
حيث انكم م�ست�أجر ال�شقة ال�سكنية املو�صوفة بالرقم  ،802الكائنة منطقة الرفاعة � ،شارع رقم  ، 316-571بنابة مابل  ، 2لقاء
بدل ايجار �سنوي و قدره ت�سعون الف درهم  ،و ذلك وفق ملا يبينه عقد االيجار املربم معكم بتاريخ  2020/1/23وحیث انكم و منذ
تاریخ  ٢٧/٥/٢٠٢٠بالرغم من انكم تنتفعون بالعني امل�ؤجرة االنتفاع الكامل ممتنعني عن �سداد ب��دالت االيجار وحيث انه قد ارجتع
جمموع � 8شيكات من �شيكات كل �شيك مببلغ  9000درهم م�سحوبني على بنك ابوظبي التجاري بتواريخ خمتلفه ومت ارجتاعهم جميعا
مبجموع مبلغ وق��دره  72000دره��م ه��ذا من جهة  ،و من جهة �أخ��رى وحيث ان عقد االي�ج��ار مو�ضوع ه��ذا الإن��ذار قد انتهت مدته
منذ  2020/12/31اال انكم ما زلتم تنتفعون بال�شقة و ت�ستغلونها  ،،،مما يعني انه ترتب بدل ايجار امل��دة من � 2021/1/1إىل
 2021/7/1مبلغ �إ�ضايف قدره  63,000درهم �إ�ضافة ملا ي�ستجد من اجرة اىل حني ال�سداد او االخالء مما يعني �أنه ترتب بذمتكم
بدالت ايجار مبلغ اجمايل  135000درهم  ،،،و هذا ي�شكل خمالفة جوهرية لبنود عقد االيجار و خمالفة لأوىل التزامات امل�ست�أجر جتاه
املالك  ،،،اخذين بعني االعتبار ان �صراحة ن�صو�ص مواد قانون الإيجارات التي تعترب ان االمتناع عن �سداد �أي جزء من الأج��رة ب�شكل
خمالفة موجبة للإخالء (املادة رقم  ٢٥من القانون رقم  )2008/33لذلك نوجه هذا االنذار لكم طالبني منكم  ،،،املبادرة فورا اىل
�سداد بدالت االيجار املرتاكمة بذمتكم املو�صوفة �أعاله و البالغة املجموع  135000درهم  ،،،و املبادرة فورا اىل ت�سليم �شيكات باقي �أق�ساط
االيجار لل�سنة االيجارية  2021ويف حال ف�شلكم يف ذلك �سن�ضطر �أ�سفني اىل اللجوء اىل الق�ضاء و اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية
الالزمة لتح�صيل هذه املبالغ مع الفوائد القانونية و العطل و ال�ضرر و�سائر النفقات  ،و ا�ضافة لطلب اخال�ؤكم و عندها �ستتحملون كافة
ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و اتعاب املحاماة ا�ضافة للمطالبة بكل ما ينتج و ينجم من �آثار قانونية من جراء ذلك.

املنذره  /لوتاه لتطوير العقارات �ش ذ م م
املنذر اليها  /بی ار جی جلوبال الدارة املطاعم � -ش.ذ.م.م
حيث انكم م�ست�أجر ال�شقة ال�سكنية املو�صوفة بالرقم  ،801الكائنة منطقة الرفاعة � ،شارع رقم  ، 316-571بناية مابل  ، ٢لقاء بدل
ايجار �سنوي و قدره ثالث و�ستون الف درهم  ،و ذلك وفق ملا يبينه عقد االيجار املربم معكم بتاريخ  2020/1/23وحيث انكم و منذ
تاریخ  2020/5/27عليكم بالرغم من انكم تنتفعون بالعني امل�ؤجرة االنتفاع الكامل ممتنعني عن �سداد بدالت االيجار وحيث انه قد
ارجتع جمموع � 8شيكات من �شيكات كل �شيك مببلغ  6300درهم م�سحوبني على بنك �أبوظبي التجاري بتواريخ خمتلفه ومت ارجتاعهم
جميعا مبجموع مبلغ وقدره  50400درهم هذا من جهة  ،،،و من جهة �أخرى و حيث ان عقد االيجار مو�ضوع هذا الإنذار قد انتهت مدته
منذ  ....2020/12/24اال انكم ما زلتم تنتفعون بال�شقة و ت�ستغلونها  ،،،مما يعني انه ترتب بدل ايجار املدة من  ٢٥/١٢/٢٠٢٠اىل
 ٢٥/٦/٢٠٢١مبلغ �إ�ضايف قدره  37,800درهم �إ�ضافة ملا ي�ستجد من اجرة اىل حني ال�سداد او االخالء مما يعني انه ترتب بذمتكم بدالت
ايجار مبلغ اجمايل  88,200درهم  ...و هذا ي�شكل خمالفة جوهرية لبنود عقد االيجار و خمالفة لأوىل التزامات امل�ست�أجر جتاه املالك,,,
اخذين بعني االعتبار ان �صراحة ن�صو�ص مواد قانون الإيجارات التي تعترب ان االمتناع عن �سداد �أي جزء من الأج��رة ي�شكل خمالفة
موجبة للإخالء (املادة رقم  ٢٥من القانون رقم  )2008/33لذلك نوجه هذا االنذار لكم طالبني منكم  ،،،املبادرة فورا اىل �سداد بدالت
االيجار املرتاكمة بذمتكم املو�صوفة �أعاله و البالغة املجموع  88,200درهم  ،،،و املبادرة فورا اىل ت�سليم �شيكات باقي �أق�ساط االيجار
لل�سنة االيجارية  2021-2020ويف حال ف�شلكم يف ذلك �سن�ضطر ا�سفني اىل اللجوء اىل الق�ضاء و اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية
الالزمة لتح�صيل هذه املبالغ مع الفوائد القانونية و العطل و ال�ضرر و�سائر النفقات  ،و ا�ضافة لطلب اخال�ؤكم و عندها �ستتحملون كافة
ر�سوم وم�صاريف النقا�ضي و اتعاب املحاماة ا�ضافة للمطالبة بكل ما ينتج و ينجم من �آثار قانونية من جراء ذلك.

املخطر  :م�ؤ�س�سة �أرنكو للعقارات وميثلها ال�سيد /عبداهلل �أحمد املو�سى  -ميثله بالتوقيع � /سعيد �سامل عبد اهلل  -ميني
اجلن�سية مبوجب توكيل خا�ص رقم حمرر  2017/1/283328تاريخ  2017/12/27حماكم دبي  -العنوان  :دبي هاتف
رقم  0505889973 :العنوان  :امارة دبي  ،بر دبي الكرامة بنايه ارنكو ،مكتب  306هاتف ،04-44101144 :
موبايل mhd@arencore.ae - 0529042315 :
املخطر �إليه  .1 :الك�شري بريز لل�سياحة (رخ�صة رقم  941157دبي) (م�ست�أجر)
 .2ديباك ناجنات جايكواد  -هندي اجلن�سية ( -حمرر ال�شيك)
ع �ن��وان � :إم � ��ارة دب ��ي  -امل��رك��ز ال �ت �ج��اري � � – 1ش��ارع ال���ش�ي��خ زاي ��د – ب ��رج امل��و� �س��ى  - 1م�ك�ت��ب رق ��م  - 709مـكـانـي
( - )2648690052موبايـــــــل ٠٥٢٨٧٠٦٧٧٦ :الربي د االلكرتوين luxury breezetourisms@gmail. :
com
ف�إن املنذر ينذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صـدة بثمته وقدرها  6,773درهم (درهم �ستة �آالف و�سبعمائة وثالثة
و�سبعون) وما ي�ستجد بعد ذلك قيمة ايجارية وا�ستهالك املاء والكهرباء ور�سـوم خدمات وامل�صاريف الأخرى والغرامات
وذلك خالل موعد بحد �أق�صى  30يوم من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال �سي�ضطر املنذر يف اتخاذ كافة االجراءات القانونية
�ضد املنذر اليه للمطالبة مبا تر�صد على ذمته حتى تارخه والتعوي�ضات الالزمة واخالء العني طبقا لن�ص املادة ()25/1
من القانون  ٢٦ل�سنة  ٢٠١٧مع حتمل املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

لإعالناتكم يف

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8118

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1/8119

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8113

الكاتب العدل

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

الكاتب العدل

املنذرة � :شركة الإمارات للغازات  -ذ م م
املنذر اليه  :حممد �سبطني �صفدر حممد �صفدر
ب�صفتنا وكالء عن املنذرة و حيث �أن املنذرة �إليه الثاين املذكور عاليه واملنذر اليها الأوىل حممد �سبطني �صفدر
للخدمات الفنية � ��ش.ذ.م.م ال�سابق �إعالنها ب��االن��ذار ا�ستلمت من امل�ن��ذرة ب�ضاعة (غ ��ازات) تقدر مببلغ وقدره
 52,552,50درهم وعليه �أ�صدرت املنذر اليها ال�شيك امل�ؤرخ بتاريخ  2021/7/8و امل�سحوب على حبيب بنك
�أي جي زيوريخ و املقدر مببلغ  52,552,50درهم وال�صادر من املنذر اليها الأوىل حتت رقم �شيك  000490و
املذيل بتوقيع املنذر �إليه طالبت املنذرة املنذر اليه مع املنذر اليها الأوىل مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ
املرت�صد بذمتها ولكن دون جدوى وحيث ان املنذر اليها ممتنعة عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمتها دون مربر بالرغم
من املطالبة الودية املتكررة مما ا�ضطر باملنذر ب�إنذاركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتها وامل�ستحق للمنذرة
ب�إجمايل مبلغ وقدره  52,552,50درهم وذلك يف موعد اق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ تبلغكم هذا االنذار واال
�سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع
حفظ باقي احلقوق فاملنذرة تنذركم بهذا االنذار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة الآثار القانونية
املرتتبة عليه يف مواجهتكم.

الكاتب العدل

املنذره  /لوتاه لتطوير العقارات �ش ذم م
املنذراليها  /اك�س كون�سبت�س اوتو موبيل � -ش ذ م م
حيث انكم م�ستاجرين من املنذرة الفيال رقم  7بالرب�شاء الرابعة جمريا فيليج لقاء بدل ايجار �سنوي
مبلغ وقدره  155000درهم �سنويا وذلك وفق عقد االيجار رقم  01201908512000812امل�ؤرخ
بتاريخ  2017/7/3وحيث انكم منذ تاريخ  2018/6/1ممتنعني عن �سداد بدالت االيجار ومت ارجتاع
ال�شيك رقم  000090بتاريخ  2018/6/1بنك ال�شارقة اال�سالمي مببلغ  12916درهم وال�شيك رقم
 000091بتاريخ  2018/7/1بذات البنك بقيمة  12916درهم اى انه جمموع املبالغ امل�ستحقة عليكم
 25832درهم وحيث انه مازلتم ممتنعني عن ال�سداد حتى تاريخه لذلك نوجه هذا الإنذار لكم طالبني
منكم املبادرة فورا ل�سداد تلك املبالغ  25832درهم ويف حال ف�شلكم يف ذلك �سن�ضطر ا�سفني اىل اللجوء
اىل الق�ضاء واىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية الالزمة لتح�صيل تلك املبالغ مع الفوائد القانونية
والعطل وال�ضرر و�سائر النفقات وعندها �ستتحملون كافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة �إ�ضافة
لكل ما ينتج وينجم من �آثار قانونية من جراء ذلك.

الكاتب العدل

املخطر  :م�ؤ�س�سة �أرنكو للعقارات وميثلها ال�سيد /عبداهلل �أحمد املو�سى  -ميثله بالتوقيع � /سعيد �سامل عبد اهلل  -ميني
اجلن�سية مبوجب توكيل خا�ص رقم حمرر  2017/1/283328تاريخ  2017/12/27حماكم دبي  -العنوان  :دبي هاتف
رقم  0505889973 :العنوان  :امارة دبي  ،بر دبي الكرامة بنايه ارنكو ،مكتب  306هاتف ،04-44101144 :
موبايل mhd@arencore.ae - 0529042315 :
املخطر �إليه  .1 :انكردبـل لـخـدمات �إدارة املن�شئات واملرافـق ذ.م.م (رخ�صـة رقـم  ٨٢٢٦٦٤دبـي) ( -م�ستاجر)
� .2سابان كومار دوتا  -نيبال (( - )784-19897416876-1حمرر ال�شيك)
عنوان � :إمارة دبي  -املركز التجاري الأول � -شارع ال�شيخ زايد  -برج املو�سى � - 1شقة  - 503مكاين ( )٢٦٤٨٦٩٠٠٥٢رقم الهاتف
dshreya482@gmail.com - ٠٥٦٩٠٢٧٣٢٦
فـ�إن املنذر ينـذر املنـذر اليـه �ضـرورة �سـداد املبالغ املرت�صـدة بن�ستـه وقـدرها  23,749درهـم (دره��م ثالثة وع�شرون الف
و�سبعمائة وت�سع واربعون) ومـا ي�سـتجد بعـد ذلـك مـن قيمـة ايجارية وا�ستهالك املـاء والكهرباء ور�سـوم خـدمات وامل�صاريف
الأخـرى والغرامات وذلـك خـالل موعـد بحد �أق�صى  30يـوم مـن تـاريخ ن�شـر هـذا االنذار واال �سي�ضطر املنذر فـي اتخاذ كافة
االجراءات القانونيـة �ضـد املنذر اليـه للمطالبة مبـا تر�صـد علـى ذمتـه حتـى تاريخه والتعوي�ضـات الالزمة واخـالء العني طبقا
لن�ص املادة ( )25/1من القانون  26ل�سنة  2017مع حتمل املنذر اليـه كـافـة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

املنذره  /كابارول للدهانات �ش ذم م
املنذراليهما � -1 /شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ م م  -2 ،دانی حنا زهرة
مبوجب تعامل جتاري بني املخطرة واملخطر �إليهما قام املخطر �إليه الثاين بتحرير ال�شيكات التالية من ح�ساب املخطر �إليها
الأوىل لدى بنك �أبوظبي التجاري ل�صالح ولأمر املخطرة ح�سب الآتي:
البنك

رقم ال�شيك

تاريخه

قيمته

1

الإمارات الإ�سالمي

003051

2020/10/10

 307,629درهم

2

الإمارات الإ�سالمي

002867

2020/10/30

 15,355,20درهم

ولدى تقدمي ال�شيكات املذكورة لل�صرف بتاريخ ا�ستحقاقها ارجتعت بدون �صرف لعدم كفاية الر�صيد وحيث ان املخطر اليهما
ممتنعني دون وجه حق عن �سداد قيمة ال�شيكات املذكورة بعاليه ولذلك ف�إن املخطرة تخطر املخطر �إليهما ومتهلهما مدة خم�سة
�أيام اعتباراً من تاريخ تبلغهما بهذا الإخطار لوفاء و�سداد قيمة ال�شيكات املرجتعة املذكورة بياناتها بعاليه والبالغ مبلغ وقدره
 322,984,20درهم (ثالثمائة و �إثنان وع�شرون �ألف و ت�سعمائة واربعة وثمانون درهما وع�شرون فل�ساً) وبخالف ذلك فان
املخطرة �ستكون م�ضطرة �إىل اتخاذ الإج��راءات القانونية و �إقامة الدعوى يف �سبيل �إل��زام املخطر �إليهما بالت�ضامن والتكافل
باملبلغ املذكور بالإ�ضافة �إىل الر�سوم وامل�صاريف والفوائد.

الكاتب العدل
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العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  128/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  144/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  283/2019/250بيع عقار مرهون

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  234/2019/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع الدعوى  :طلب �إذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة �سكنية يف �إمارة دبي  -احلبية اخلام�سة  -رقم
االر�ض  - 43مبنى الثمام  - 32الطابق  - 1رقم الوحدة  108والت�صريح با�ستالم مبلغ 1293449.36
درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع  5متفرع من �شارع دم�شق
 بناية نهال  -الق�صي�ص  - 2الطابق االر�ضي  -بجوار فندق تاميزاملطلوب �إعالنه  :جمتبى جعفر منزوي
عنوانه � :إم��ارة دبي  -احلبية اخلام�سة  -رقم االر���ض  - 43مبنى الثمام  - 32الطابق  ، 1رقم الوحدة
althamin@emirates.net.ae - 0502453155 - 108
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة
الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى
راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة
�أي��ام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االي��ام الع�شرة
التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية
اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم املبنى  - 24 :ا�سم املبنى  :الثمام  - 32رقم العقار  - 108 :رقم الطابق
 - 1م�ساحة العقار  111.99 :مرت مربع  -التقييم  585355.36 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى
العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
�إعالن بالن�شر للح�ضور �أمام �إدارة الدعوى
بلغتني �إحداهما ناطقة باللغة االجنبية
يف اال�ستئناف رقم SHCAPCICIVS2021/000586

بناء على طلب امل�ست�أنف  :الوطنية هايرب ماركت ذ.م.م
اىل امل�ست�أنف �ضدهما  :احلظ الذهبي لبيع وتوزيع مواد البناء ذ م م  ،امل�ست�أنف �ضده  :الفكرة الذهبية
للمقاوالت العامة و�إدارة العقارات ذ م م  ،امل�ست�أنف �ضده  :املفهوم الذهبي للتموين ذ م م  ،امل�ست�أنف �ضده :
جنید عامل �سوبر ماركت ذ م م فرع ال�شارقة  1فرع ل�شركة حاليا �سوبر ماركت القيمة املمتازة ذ م م فرع رقم
� 1سابقا  ،امل�ست�أنف �ضده  :جنید عامل �سوبر ماركت ذ م م فرع ال�شارقة � -سوبر ماركت القيمة املمتازة  -ذ
م م  ،امل�ست�أنف �ضده  :خليل الرحمن �شاالكار  ،امل�ست�أنف �ضده �:سوبر ماركت اك�سربي�س فري�ش اند مور  -ذ
م م  ،امل�ست�أنف �ضده � :سوبر ماركت جراند فري�ش اند مور ذ م م  ،امل�ست�أنف �ضده � :سوبر ماركت فری�ش اند
مور ذ م م  ،امل�ست�أنف �ضده � :سوبر ماركت فری�ش اند مور ذ م م  -الفرع  ، 7امل�ست�أنف �ضده � :سوبر ماركت
فری�ش اند مور ذ م م  -فرع  ،امل�ست�أنف �ضده � :سوبر ماركت فری�ش اند مور ذ م م  -فرع  ، 3امل�ست�أنف �ضده
� :سوبر ماركت فری�ش اند مور ذ م م  -فرع  ، 4امل�ست�أنف �ضده � :سوبر ماركت فری�ش اند مور ذ م م  -فرع
 ، 5امل�ست�أنف �ضده � :سوبر ماركت فری�ش اند مور ذ م م  -فرع  ، 6امل�ست�أنف �ضده � :سوبر ماركت فری�ش اند
مور ذ م م  -فرع  ، 8امل�ست�أنف �ضده � :سوبر ماركت فری�ش اند مور ذ م م  -فرع  ، 9امل�ست�أنف �ضده � :سوبر
ماركت ملك القيمة املمتازة  -ذ م م  ،امل�ست�أنف �ضده  :فری�ش اند مور هايرب ماركت ذ م م  ،امل�ست�أنف �ضده
 :فري�ش اند مور هايرب ماركت ذ م م فرع  ، 1امل�ست�أنف �ضده  :كيه ار �سي انرتنا�شيونال (م م ح)  ،امل�ست�أنف
�ضده  :كيه ار �سي لل�ضيافة (���ش.ذ.م.م)  ،امل�ست�أنف �ضده  :مطبعة فيكتوري (ذ م م)  ،امل�ست�أنف �ضده :
مطعم فري�ش فود (ذ م م)� .أنت مكلف باحل�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى مبحكمة ال�شارقة االحتادية
اال�ستئنافية  -بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف يوم االربعاء املوافق  2021/10/6يف الدعوى املذكور
رقمها �أعاله  -بو�صفك م�ست�أنف �ضده.
مدير ادارة الدعوى /مرية ال�سويدي
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع الدعوى  :طلب �إذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة �سكنية يف �إمارة دبي  -منطقة برج خلية  -برج
فيوز بوديوم  -رقم املبنى  - 4الطابق  - L3رقم الوحدة  - L343رقم االر�ض  - 202والت�صريح با�ستالم
مبلغ  1222382.94درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع  5متفرع من �شارع دم�شق
 بناية نهال  -الق�صي�ص  - 2الطابق االر�ضي  -بجوار فندق تاميزاملطلوب �إعالنه � :سوفيه �سافوبولو
عنوانه � :إم��ارة دبي  -منطقة برج خليفة  -برج فيوز بوديوم  -رقم املبنى  4 :الطابق  -L3رقم الوحدة
 - L343رقم االر�ض SOPHISAV@GMAIL.COM - 0503485675 - 202
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -رقم
االر�ض  - 202املنطقة  :برج خليفة  -رقم املبنى  - 4ا�سم املبنى  :برج فيوز بوديوم  -رقم العقار L343 :
 امل�ساحة  77,11 :مرت مربع  -التقييم ( )814,236,27درهم.مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز على العقارات املرهونة متهيدا لبيعها باملزاد العلني �سندا الحكام القانون رقم ( )14ل�سنة
 2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني وفاء ملبلغ وقدره  8,628,324.24درهم ثمانية وماليني و�ستمائة وثمانية وع�شرون الفا
وثالثمائة واربعة وع�شرون درهما واربعة وع�شرون فل�سا.
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الأول � -ش م ع  -عنوانه :حله املختار  :مكتب علي حبيب للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
الكائن ب�إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد � -سما  -تاور  -الطابق الأول  -مكتب رقم  - 105هاتف رقم 04/3588444
فاك�س رقم Dubai@ahlegal.a - 04/3588445
وميثله  :علي �أحمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة
املطلوب �إعالنه  :حممد مو�سى عثمان
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -منطقة اخلليج التجاري  -قطعة ار�ض رقم  518-346مبنى وي�ستربي
ت��اور املبنى رقم  - 1مكتب رقم  - 206هاتف ثابت رقم  04/2504676هاتف رقم  - 055/5672369مكاين
a@a.ae - 0555672369 - 2609886675
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم
االر�ض  - 12امل�ساحة  69.82 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  - Bayswater bay by omniyat :رقم
الوحدة  - 1310 :التقييم  526.074.00 :درهم  -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز على العقار املرهون (حق املنفعة) متهيدا لبيعها باملزاد العلني �سندا الحكام القانون رقم
( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني وفاء ملبلغ وقدره  9,716,396.90درهم ت�سعة ماليني و�سبعمائة و�ستة ع�شر
الفا وثالثمائة و�ستة وت�سعون درهما وت�سعون فل�سا.
طالب التنفيذ:ابوظبي للتمويل � -ش م خ
عنوانه :حملها املختار  :مكتب علي حبيب وم�شاركوه � -إمارة دبي  -منطقة بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -بناية �سما تاور -
الطابق الأول  -مكتب رقم  105هاتف رقم  043588444وميثله  :علي �أحمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة
املطلوب �إعالنه  :كو�سرتا جروب منطقة حرة  -ذ م م
عنوانه :مقر �شركة  /كو�سرتا جروب الكائن ب�إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مدينة دبي للإنتاج  - IMPZمكتب
رقم  - 0016قطعة ار�ض رقم �أي �أن دي  - 16هاتف متحرك رقم  - 0528339999هاتف ثابت 044472525
رقم مكاين a@a.ae - 044472526 - 0528339999 - 1720469433
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :حق منفعة من  2010/8/16اىل  2040/8/15رقم
االر�ض  - 366املنطقة  :معي�صم االول  -امل�ساحة  6000مرت مربع  -املقدرة بـــ ( 13500000درهم) ويباع العلى
عطاء .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  682/2020/211تنفيذ عقاري

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  93/2021/211تنفيذ عقاري

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  762/2020/204تنفيذ �شرعي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/254عقاري كلي  ،واملعدل بالإ�ستئناف رقم
� 2019/397إ�ستئناف عقاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 3697616درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :فيجاي كانت فار�شيني  -و�آخرون
عنوانه  :املوطن املختار  :مكتب  /جميلة املهريي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن ب�إمارة دبي  -منطقة
ديرة � -شارع بور �سعيد  -برج بيزني�س افينيو  -مكتب رقم 211
املطلوب �إعالنه  :جي �أن��د كو للتطوير العقاري �ش ذ م م  -منطقة حرة  -عنوانه  :الإم��ارات العربية املتحدة -
�إم��ارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي لالعالم  -بناية جت واي  -بلوك  - bالطابق ال�ساد�س  -بناية مطعم جدودنا
 info@gcoprperties.com - 043544445 - 0504507102مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي
بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :ند ال�شبا االوىل  -رقم االر�ض  - 767رقم البلدية :
 - 618 - 7341امل�ساحة  512.01 :مرت مربع  -القيمة الكلية  6000000 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  256/2019عقاري كلي  ،واملعدل بالإ�ستئناف رقم
" 44/2020ا�ستئناف عقاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 3853560درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :هوا يل  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بناية بيزن�س
افنيو � -شقة  - 211خلف وكالة ني�سان  -وميثله  :جميلة �سعيد ماجد �سعيد املهريي
املطلوب �إعالنه  :جي �أند كو للتطوير العقاري � -ش ذ م م  -منطقة حرة
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي لالعالم  -بناية جيت واي  -بلوك  - Bالطابق ال�ساد�س  -بناية
مطعم جدودنا info@gcoprperties.com - 043544445 - 0562767003 -
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :بيانات العقار  :نوع
العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :ند ال�شبا االوىل  -رقم االر�ض  - 821رقم البلدية - 618 - 7295 :
امل�ساحة  504.51 :مرت مربع  -مببلغ ( )6.000.000درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�شرعي الزوجية رقم 218
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2141/2019احوال نف�س م�سلمني  ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( 231072درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف من تاريخ اال�ستحقاق
طالب التنفيذ:كنزى عاطف ابراهيم ا�سماعيل
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -مدينة  :دبي
املطلوب �إعالنه  :وائل �صربي عبداملعطي حممد هيبه
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بناية ا�سيكو بزن�س بارك -
�شقة الرابعwaelsabry@hotmail.com - 0521734447 - 406/
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما
عليها من بناء (حتت االن�شاء)  -املنطقة  :احلبية ال�ساد�سة  -رقم االر�ض  - 2382امل�ساحة 623.61 :
مرت مربع  -التقييم  2800000 :درهم .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  108/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  108/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  121/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  121/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :طلب احلجز على العقار املرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني ا�ستنادا للمادة رقم ( )26من
القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي
طالب التنفيذ:بنك �أم القيوين الوطني (�ش.م.ع)  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد  -بناية بنك
�أم القيوين  -هاتف رقم  043976655الربيد الإلكرتوين  Legal@nbq.aeمكاين 3312794001
وميثله  /خالد كلندر عبداهلل ح�سني  -املطلوب �إعالنه  :ان ان ان ا�س انرتنا�شيونال ملتد � -شركة �أوف�شور حتت بي يف
اي رقم  1412187عنوانه :ان ان ان ا�س انرتنا�شيونال ملتد � -شركة �أوف�شور حتت بي يف اي رقم 1412187
عنوانه  :الإمارات العربية املتحدة  -الرولة  -بناية بنك اخلليج الأول  -الطابق االر�ضي  -بني �سوبر ماركت فاطمة
ومركز القبائل mbccllc@mzoonbcc.com - 971065680553 -
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :ناند كي�شور ناجديف
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى
موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن
على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع
العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 358امل�ساحة  1660.46 :مرت مربع  -قيمة
االر�ض ف�ضاء  3574605 :درهم .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :طلب احلجز على العقار املرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني ا�ستنادا للمادة رقم ( )26من
القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي
طالب التنفيذ:بنك �أم القيوين الوطني (�ش.م.ع)  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع خالد بن الوليد  -بناية بنك
�أم القيوين  -هاتف رقم  043976655الربيد الإلكرتوين  Legal@nbq.aeمكاين 3312794001
وميثله  /خالد كلندر عبداهلل ح�سني املطلوب �إعالنه  :ان ان ان ا�س انرتنا�شيونال ملتد � -شركة �أوف�شور حتت بي يف
اي رقم  1412187عنوانه :ان ان ان ا�س انرتنا�شيونال ملتد � -شركة �أوف�شور حتت بي يف اي رقم 1412187
عنوانه  :الإمارات العربية املتحدة  -الرولة  -بناية بنك اخلليج الأول  -الطابق االر�ضي  -بني �سوبر ماركت فاطمة
ومركز القبائل mbccllc@mzoonbcc.com - 971065680553 -
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :ناند كي�شور ناجديف
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى
موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن
على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع
العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 358امل�ساحة  1660.46 :مرت مربع  -قيمة
االر�ض ف�ضاء  3574605 :درهم .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�ضوع التنفيذ  :طلب �إذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة �سكنية يف �إم��ارة دبي  -اخلليج التجاري -
ب��رج اي�ست هايت�س  - 3الطابق � - 23شقة رق��م  - 2302رق��م االر���ض  - 11والت�صريح با�ستالم مبلغ
 2411418.11درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ:بنك ر�أ���س اخليمة الوطني (�ش ذ م ع)  -عنوانه � :إم��ارة دبي � -شارع  5متفرع من �شارع
دم�شق  -بناية نهال  -الق�صي�ص  - 2الطابق االر�ضي  -بجوار فندق تاميز
املطلوب �إعالنه  :علري�ضا ر�ضا خنداين فر
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -برج اي�ست هايت�س  - 3الطابق � - 23شقة رقم - 2302
رقم االر�ض alinewlide-int.com - 0505587596 - 11
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 11رقم املبنى  - 3 :ا�سم املبنى  :اي�ست هايت�س - 3
رقم العقار  - 2302 :رقم الطابق  - 23امل�ساحة  188.22 :مرت مربع  -التقييم  1945351درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
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دم�شق  -بناية نهال  -الق�صي�ص  - 2الطابق االر�ضي  -بجوار فندق تاميز
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(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 11رقم املبنى  - 3 :ا�سم املبنى  :اي�ست هايت�س - 3
رقم العقار  - 2302 :رقم الطابق  - 23امل�ساحة  188.22 :مرت مربع  -التقييم  1945351درهم.
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  696/2017/211تنفيذ عقاري

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  696/2017/211تنفيذ عقاري

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  304/2018/250بيع عقار مرهون

العدد  13354بتاريخ 2021/9/30
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  304/2018/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2017/420ع�ق��اري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( 247471198درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك امل�شرق � -ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع عمر بن اخلطاب  -بجوار مركز الغرير
وميثله  :حبيب حممد �شريف عبداهلل املال
املطلوب �إعالنه � :شركة ابيار للتطوير العقاري  -م�ساهمة العامة  -عنوانه  :مكتب � /أمل خمي�س للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية الكائن ب�إمارة دبي  -ديرة  -منطقة القرهود  -بناية ال�شم�س امل�ضيئة  - 1الطابق رقم  - 1كتب  .111الهاتف :
a.masoud@abyaar.com - 0505157776 - 042594391
مو�ضوع الإعالن :
املنفذ �ضده � :شركة ابيار للتطوير العقاري  -م�ساهمة مقفلة
املنفذ �ضده � :شركة العني الأهلية للتجارة العامة واملقاوالت � -ش ذ م م
املنفذ �ضده  :ابيار كري�سنت هيلز ديفيلومبنت منطقة حرة  -ذ م م
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :ال�صفوح االوىل  -رقم
االر�ض  - 170امل�ساحة  789.45 :مرت مربع  -التقييم ( )6.500.000درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
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مو�ضوع الإعالن :
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املنفذ �ضده  :ابيار كري�سنت هيلز ديفيلومبنت منطقة حرة  -ذ م م
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
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مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :طلب احلجز على عقار مرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني �سندا الحكام القانون رقم ()14
ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني وفاء ملبلغ وقدره  12,000,000درهم فقط �إثني ع�شر مليونا
طالب التنفيذ :بنك �أبوظبي الأول � -ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد � -سما تاور  -الطابق االول  -بجوار فندق الفريمونت  -مكتب 105
وميثله  :علي �أحمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة
املطلوب �إعالنه  :لطيفة حبيب حممد الر�ضا
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة �سيح �شعيب  - 2قطعة ار�ض رقم a@a.ae - 0568574965 - 133
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف ي��وم الأرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/10/6ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات
وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :قطعة ار�ض ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 133املنطقة � :سيح �شعيب  - 2امل�ساحة  2634.73 :مرت
مربع  -القيمة التقديرية  2.410.597 :درهم يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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رقم � 2019/1146إ�ستئناف جتاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 13938215درهم) �شامال للر�سوم
وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :سوملاز غالم ر�ضا دهقان زادة �شريوان  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع
املكتوم  -مبنى كلداري بالزا � -شقة  - 1818فندق رادي�سون بلو اخلور
املطلوب �إعالنه  :م�سعود هو�شنك مانو�سي فر
عنوانه :الإمارات � -إمارة دبي  -اجلمريا الثالثة  -دبي � -شارع جزيرة جمريا  -مبنى جممع رقم � - 44شقة
فيال رقم masoudhoshtak@gmail.com - 0506440576 - 15
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التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية
جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض - 173
رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :الرمال  - 1رقم العقار  - 508 :التقييم ( )1,609,173/05درهم
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فن �أبوظبي يعلن �أ�سماء القيمني والفنانني املكلفني لن�سخة 2021

�أعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي عن �أ�سماء القيمني لقدرتنا على ا�ستعادة جت��ارب ’فن �أبوظبي‘ وفعالياته �إىل
الفنيني امل�شاركني يف الن�سخة الـ  13من معر�ض فن �أبوظبي� ،شكلها الواقعي ،بخا�صة و�أننا ن�ؤمن ب�ضرورة متكني �ضيوفنا
وهما �سيمون جنامي وروز ليجون .وك ّلف فن �أبوظبي الذي من القيمني الفنيني امل�شاركني من تنظيم معار�ضهم وعر�ض
يُقام هذا العام خالل الفرتة من � 17إىل  21نوفمرب املقبل �آرائهم و�أفكارهم يف ال�شكل الواقعي من معر�ض فن �أبوظبي هذا
يف منارة ال�سعديات ُنخبة من الفنانني لتقدمي �أع�م��ال فنية العام ،كي يتوا�صل العار�ضني مرة �أخرى مع الزوّار واجلمهور
ج��دي��دة وح�صرية �ضمن برنامج “�آفاق :تكليف الفنانني” ،لي�ستعر�ضوا �أعمالهم الفنية على �أر���ض ال��واق��ع ،ف�ضال عن
من بينهم� ،آية حيدر وحازم حرب والدكتورة جناة مكي ور�شيد تكليف فنانني ج��دد لت�صميم �أع�م��ال فنية تن�سجم مالحمها
�آرايني وريت�شارد �أتوجونزا �إ�ضافة �إىل الأعمال الفنية الأخرى وتفا�صيلها مع مواقع حمددة يف الإمارة «.
التي حتمل توقيع كل من الفنان �ألفريدو جار من �صالة عر�ض ولفتت �إىل �أن كل هذه اجلهود وامل�ساعي تركز دائماً على برنامج
“جيورجيو بري�سانو” تورينو ،وهريا بويوكتا�سكيان من �صالة ع��ام ي�ضمن ت�ف��اع��ل وم���ش��ارك��ة ع�م��وم اجل�م�ه��ور م��ع فعاليات
عر�ض “جالريي غرين �آرت” دبي ،و�سياه �أرماجاين من �صالة املعر�ض عرب �سل�سلة متنوعة من الأن�شطة والأحداث يف ميدان
عر�ض “رو�سي ورو�سي” لندن ،وهونغ كونغ ،والفنانة زينب فني وثقايف يجمع حتت مظ ّلته �صاالت العر�ض والفنانني من
�سديرة من �صالة عر�ض “اخلط الثالث” دبي ،وذلك يف �إطار �ش ّتى بقاع العامل ،مبا يدعم امل�شهد الفني املحلي من خالل هذا
ق�سم “يف وح��ول ف��ن �أب��وظ�ب��ي».وك�ع��ادت��ه ك��ل ع��ام ،ي�ست�ضيف املحفل الفني املُقام يف �شهر نوفمرب».
املعر�ض نخبة من القيمني الفنيني الذين يتعاونون عن كثب وخ�لال الن�سخة الرقمية الأوىل من فن �أبوظبي يف ،2020
مع عدد من �صاالت العر�ض والفنانني لتنظيم �أق�سام مم ّيزة �أ� �ش��رف ال�ق� ّي��م ال�ف�ن� ّ�ي �سيمون جن��ام��ي على ق�سم “نظرة �إىل
وبرامج متنوعة لـ فن �أبوظبي .وخ�لال ن�سخة العام اجلاري ،الغد” ،وه ��و خم���ص����ص ل�ل�ف��ن امل�ع��ا��ص��ر م��ن خم�ت�ل��ف �أنحاء
�سيقوم �سيمون جن��ام��ي م��ن خ�لال �إ��ش��راف��ه على ق�سم “ظل القارة الأفريقية� ،أ ّم��ا يف ن�سخة هذا العام الواقعية� ،سيعر�ض
من ظالل الأزرق” بتعزيز �أوا�صر الرتابط بني الفنانني من جنامي �أعما ًال لعدد من الفنانني و�صاالت العر�ض �ضمن �أطر
خ�لال لغة املو�سيقى ،يف ح�ين �ستقدم روز ليجون برناجماً تنظيمية ج��دي��دة ب�ع�ن��وان “ظل م��ن ظ�لال الأزرق” .ويعيد
جديداً من العرو�ض الأدائية.ويتم ّثل ه��دف برنامج “�آفاق :عنوان هذا املعر�ض الأذهان �إىل �ألبوم مو�سيقي رئي�سي لعازف
تكليف الفنانني” ،الذي انطلق عام  ،2017يف ت�صميم �أعمال اجلاز الأ�سطوري مايلز ديفي�س ،حيث ي�ضع جنامي مو�سيقى
تركيبية جديدة م�صممة وفقاً خل�صائ�ص مواقع العر�ض على اجلاز ك�صورة جمازية ملعايري املعر�ض غري املقيدة بعوامل �أو
يد فنانني مرموقني ،على �أ ًّن يتم توزيع ه��ذه القطع الفنية �شروط .ويربط “ظل من ظالل الأزرق” بني خمتلف �صاالت
للعر�ض �أم��ام عموم اجلمهور يف م�ساحات و�أم��اك��ن عامة عرب العر�ض والأورك�سرتا ،حيث تقدم كل واحدة منها جمموعة من
الإمارة .ويحفل برنامج ن�سخة العام اجلاري ب�سل�سلة زاخرة من املو�سيقيني الذين �سيتعاونون معاً يف م�شروع واح��د �ستتج ّلى
الأحداث والأن�شطة هي الأكرث طموحاً يف تاريخ املعر�ض ،حيث فيه �أ�شكال تعبري جماعية عو�ضاً عن الطابع الفردي .وي�شري
�سيتم تقدمي الأعمال الفنية �ضمن مواقع تاريخية وتراثية يف “ظل من ظالل الأزرق” �إىل املمار�سات االرجتالية النا�شئة عن
خمتلف �أنحاء العا�صمة الإماراتية .وتنطلق فعاليات برنامج ت�أليف مقطوعة من مو�سيقى اجل��از ،كو�سيلة لإن�شاء م�ساحة
“�آفاق :تكليف الفنانني” بالتزامن مع معر�ض “فن �أبوظبي” باعثة على االكت�شاف وال�ت��أم��ل وخ�ل��ق ح��وار يجمع ب�ين هذه
ويرحب بالزوّار على مدار ثالثة �أ�شهر ،كجزء من برنامج فن الأعمال الفنية الكت�ساب مفهوم �شامل .و�سوف يقدم جنامي
�أبوظبي املُقام على مدار العام .كما �ست�ضم ن�سخة العام اجلاري ر�ؤيته الفنية والثقافية �أثناء م�شاركته يف املعر�ض ،مما �سيمنح
ق�سم “يف وحول فن �أبوظبي” ،مدعوماً مب�ساحات خم�ص�صة اجلمهور فر�صة التع ّرف على هذه التجربة الناب�ضة باحليوية
يف كافة �أرج��اء املعر�ض بهدف عر�ض �أعمال تركيبية �ضخمة خالل �شهر نوفمرب.
من جانبه ،قال �سيمون جنامي ،الق ّيم الفني لـ “ظل من ظالل
تتجاوز حدود م�ساحات �صاالت العر�ض.
وق��ال��ت دي ��اال ن�سيبة ،م��دي��رة ف��ن �أب��وظ�ب��ي  “ :ن�ح��ن �سعداء الأزرق”“ :لطاملا اهتممت ب�إلقاء ال�ضوء على الفن الأفريقي

املُعا�صر ،وخ�لال ن�سخة العام اجل��اري من فن �أبوظبي قمت
باختيار فنانني من القارة الأفريقية الذين يتف ّردون ب�أ�ساليبهم
ومل�ساتهم الإبداعية ويتبعون دروباً حمددة يف معاجلة الق�ضايا
املُعا�صرة .وت�أتي فكرة ’ظل من ظالل الأزرق‘ م�ستوحاة من
قطعة مو�سيقية رئي�سية لعازف اجلاز الأ�سطوري مايلز ديفي�س.
وقد عمدت اختيار مو�سيقى اجلاز ك�صورة جمازية حول التقاء
�صاالت العر�ض التي وجّ هت لها دعوة امل�شاركة معر�ض يف فن
�أبوظبي هذا العام ،لأنني �أ�ؤمن بقوّة اجلاز باعتباره �أف�ضل ما
مي ّثل الفن الأفريقي املُعا�صر .وت�أتي هذه امل�ساعي انطالقاً من
اهتمامي باجلمع بني �آرائي و�أفكاري النظرية هنا يف �أبوظبي،
لأن�ن��ي �أ�شعر وك ��أن هناك فجوة ثقافية ب�ين ال�شرق الأو�سط
والقارة الأفريقية ،وهنا تربز مكانة �أبوظبي كملتقى ثقايف قادر
على اال�ضطالع بدور حموري يف ردم هذه الفجوة».
و�سيكون جمهور معر�ض “فن �أبوظبي”  2021على موعد
مرة �أخرى مع روز ليجون ،الق ّيمة الفنية لربنامج فنون الأداء
 ،2020التي �ستعاود تنظيم فعاليات وعرو�ض هذا الربنامج
خالل ن�سخة هذا العام عرب جمموعة خمتلفة من املواقع.
و�سوف تقوم روز ،يف �أبوظبي ،بتكليف �أربعة عرو�ض فنية ،مبن
فيهم الفنانتني الفرن�سيتني لويز هريفيه وكلوفي�س ماييه،
اللتني �ست�ستك�شفان توقعات امل�شهد امل�ستقبلي وتتطرقان �إىل
املعرفة الأنرثوبولوجية ع�بر لغة ع��رو���ض الأداء وال�سينما؛
وم �ي ����س ال �ب �ي��ك ،ال �ف �ن��ان��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ب �� �ص��ري��ة متعدة
التخ�ص�صات ال�ت��ي تن�سج ب�ين الأب �ع��اد ال�شعرية وال�سيا�سية
واالجتماعية واجلغرافية؛ ورند عبد اجلبار ،الفنانة العراقية
متعددة التخ�ص�صات املقيمة يف �أبوظبي التي مت��زج �أعمالها
املرتبطة باملوا�ضيع املجتمعية بني الهند�سة املعمارية والفنون
الب�صرية؛ وتاو�س ماكا�شيفا ،الفنانة املقيمة يف مو�سكو التي
تنعك�س جذورها الثقافية الداغ�ستانية يف ممار�سات �أعمالها
الرتكيبية والفنون الأدائية .و�سوف يتم تكليف كل منهم مبوقع
حمدد خا�ص بالعرو�ض الأدائية املبا�شرة �ضمن �أماكن خمتلفة
يف �أبوظبي ،بهدف تقدمي جتربة جتريدية و�شعرية عرب املعامل
الإب��داع�ي��ة والوجهات ال�ساحرة يف الإم��ارة.وق��ال��ت روز� “ :أنا
�سعيدة بدعوتي لالن�ضمام مرة �أخ��رى �إىل فن �أبوظبي ،وهي
فر�صة رائعة كي �أقدم برنامج عرو�ض �أدائية واقعية هذا العام.
وبعدما خ�ضت جتربة الن�سخة الرقمية من املعر�ض ،2020
ال �شك �أن برناجمي ه��ذا ال�ع��ام �سي�ضع اجلمهور يف م�ساحة

واقعية م�ؤقتة وم�شمولة ب�أعمال الفنانني امللهمة ،كطريقة
للوقوف على قوّة ال�سرد الق�ص�صي ،الأمر الذي �سيخلق �سل�سلة
من الرحالت عرب التاريخ والذكريات والق�ص�ص امللهمة داخل
املعر�ض ويف جميع �أنحاء الإمارة».
ي�ضطلع ف��ن �أب��وظ�ب��ي ،منذ انطالقته يف ع��ام  ،2007بدور
ري� ��ادي يف ت�ط��وي��ر امل���ش�ه��د ال�ف�ن��ي امل��زده��ر يف �أب��وظ �ب��ي بوجه
خا�صة والإم ��ارات ب�شكل ع��ام ،وم��ع عودته �إىل �شكله الواقعي
خالل ن�سخته الـ � ،13سيقدم هذا املحفل الثقايف �أجندة حافلة
بالأن�شطة وال�برام��ج الفنية التي �ست�ستمر حتى بعد انتهاء
فعالياته املمتدة على م��دار خم�سة �أي��ام يف م�ن��ارة ال�سعديات،
و�سي�شهد ه��ذا ال �ع��ام م���ش��ارك��ة ع��دد م��ن امل �ع��ار���ض والأعمال
التكليفية التي �ستتجاوز جدران املعر�ض لت�شمل الإمارة كلها.
وخ�لال ن�سخة العام اجل��اري� ،سي�ضم برنامج “�آفاق :تكليف
الفنانني” �أعما ًال جديدة من �إب��داع �آي��ة حيدر ،فنانة متعددة
الو�سائط حتمل اجلن�سية اللبنانية والربيطانية والتي تركز
يف ممار�ساتها الفنية على ا�ستخدام الأ�شياء امل��وج��ودة واملُعاد
تدويرها خلو�ض جتربة فنية ت�ستك�شف �آفاق الهجرة والفقدان
والذاكرة؛ وحازم حرب ،فنان فل�سطيني يعي�ش متنق ً
ال بني روما
ودب��ي وال��ذي يبحث متعمقاً يف العالقة املكانية بني الظواهر
املختلفة م�ث��ل امل �ك��ان وال��زم��ان؛ وال��دك �ت��ورة جن��اة م�ك��ي ،وهي
فنانة �إماراتية معا�صرة معروفة تتميز ب�أعمالها الرتكيبية
كبرية احلجم؛ ور�شيد �آرايني ،وهو �أحد الرواد املبدعني يف فن
املينماليزم ي�شتهر مبنحوتاته الهند�سية ذات الطابع الر�سمي؛
وريت�شارد �أتوجونزا ،فنان نحّ ات يقع م�سقط ر�أ�سه يف �أوغندا
وي�ستوحي �أعماله من البيئات املحيطة الفورية .ومن املقرر
الك�شف عن �أعمال ه�ؤالء الفنانني خالل فرتة املعر�ض و�ستظل
متاحة للعر�ض �أم��ام اجلمهور حتى  22يناير .2022كما
�سيقدم الفنانون امل�شاركون يف برنامج “�آفاق :تكليف الفنانني”
�أع �م��ا ًال فنية �ضخمة يف �إط��ار فعاليات برنامج ف��ن �أبوظبي،
كما �سريبط ق�سم “يف وحول فن �أبوظبي” بني زوّار املعر�ض
بامل�شاريع التي تقع خارج حدوده .ومن بني الفنانني الآخرين
الذين �سيقدمون �أعمالهم �ضمن ق�سم “يف وحول”� :ألفريدو
ج ��ار ،وه ��و م�ع�م��اري و��ص��ان��ع �أف �ل�ام امل �� �ش��ارك يف م�ع��ر���ض فن
�أبوظبي عرب �صالة عر�ض “جيورجيو بر�سانو” تورينو ،وهريا
بويوكتا�سكيان ال�ت��ي ت�ستك�شف العالقة القائمة ب�ين العمل
ومعدالت الإنتاج وعوامل القوّة التي تندمج معاً يف ر�سم مالمح

امل�شهد املجتمعي واحل���ض��ري وال�ت��اري�خ��ي ع�بر �صالة عر�ض
“جالريي غرين �آرت” دبي؛ و�سياه �أرماجاين ،فنان رائد حقق
جناحاً كبرياً يف م�سريته املهنية طوال العقود ال�سابقة وا�شتهر
ب�أعماله يف الفن العام وي�شارك عرب �صالة عر�ض “رو�سي �آند
رو�سي” لندن ،وهونغ كونغ؛ هذا بالإ�ضافة �إىل الفنانة زينب
�سديرة ،التي تتنوع �أعمالها الفنية بني الت�صوير الفوتوغرايف
وال�سينما والنحت وغريها من الأع�م��ال الرتكيبية وت�شارك
عرب �صالة عر�ض “اخلط الثالث” دبي.
ويُعد منتدى مقتنيي الفنون برناجماً تابعاً لـ “فن �أبوظبي”
وتتخلله �سل�سلة من احل��وارات املخ�ص�صة وينعقد على مدار
العام حتت �إ�شراف روك�سان زان��د ،نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ملنطقة ال�شرق الأو�سط ال�سابق لدى م�ؤ�س�سة �سوذبيز والذي
يتمتع مبعرفة وخ�برة وا�سعة يف املنطقة .وق��د انطلقت هذه
احل��وارات يف وقت �سابق من العام اجل��اري حتت عنوان “كيف
ت�سيطر تقنية الرموز غري قابلة لال�ستبدال  NFTsعلى عامل
الفن؟” و�ست�ستمر حتى نهاية العام اجل��اري .ويُعترب منتدى
مقتنيي الفنون �سل�سلة من احل��وارات الثقافية التي ت�ستهدف
مقتني الأعمال الفنية مب�شاركة نخبة من ال�شخ�صيات الرائدة
يف عامل الفنون من �أج��ل تعزيز تفاعل اجلمهور يف مناق�شات
حول التاريخ العريق لدولة الإمارات وممار�سات الفن املعا�صر
يف الدولة وجميع �أنحاء العامل.
وكان فن �أبوظبي قد �أعلن م�ؤخراً عن تعيني الق ّيمني الفن َّيني
من�صة
�سام ب��رداوي��ل وتيل ف�ي�ل��راث ،ال�شريكني امل�ؤ�س�سني يف ّ
“�آرت ري�-أورينتد” ،للإ�شراف على برنامج “�آفاق :الفنانون
النا�شئون”.
ويف �إطار ذلك ،قاما بتكليف كل من الفنانني النا�شئني ها�شل
اللمكي وميثاء عبداهلل وكري�ستوفر بنتون املقيمني يف دولة
الإم� ��ارات لت�صميم �أع �م��ال ج��دي��دة وعر�ضها يف ن�سخة العام
من فن �أبوظبي .و�سوف يتم عر�ض �أعمالهم الفنية يف منارة
ال�سعديات ابتدا ًء من  17نوفمرب وحتى  4دي�سمرب .2021
و�ستكون ن�سخة ال�ع��ام اجل��اري م��ن برنامج “�آفاق :الفنانون
النا�شئون” �أول برنامج تدعمه مبادرة “�أ�صدقاء فن �أبوظبي”
التي مت الإعالن عنها م�ؤخراً.
ُ
وحر�صاً على �سالمة جميع امل�شاركني والزوار� ،ستطبق �إجراءات
وق��ائ�ي��ة و��ص�ح�ي��ة ��ص��ارم��ة يف م�ع��ر���ض ف��ن �أب��وظ �ب��ي ،2021
و�سيُعلن عن تفا�صيل هذه الإجراءات يف الوقت املنا�سب.

�ضمن معر�ض �إطاللة على الروح :جربان خليل جربان

بيت احلكمة يك�شف تفا�صيل نادرة عن التجربة
ال�شخ�صية والإبداعية جلربان خليل جربان
•• ال�شارقة-الفجر:

ي �ك �� �ش��ف “بيت احلكمة” يف معر�ض
“�إطاللة ع �ل��ى ال � ��روح :ج �ب�ران خليل
جربان “ الذي ي�ست�ضيفه احتفا ًء بامل�سرية
الأدب� �ي ��ة وال���ش�خ���ص�ي��ة امل�ل�ه�م��ة للأديب
والفنان العاملي جربان خليل جربان ،عن
مقتنيات �شخ�صية ن��ادرة جل�بران �أبرزها
م �� �س��ودة ال �ط �ب��ع وال �ن �� �س �خ��ة التجريبية
املطبوعة لكتابه “النبي” الذي وقال عنه
جربان�“ :إنه كياين ووج��ودي الكلي وكل
م��ا �سبقه لي�س ��س��وى مقدمة له” ،كما
ي�ع��ر���ض  34ع�م� ً
لا ف�ن�ي�اً جل�ب�ران تعك�س
جممل جتربته يف الفنية.
وي�ق��دم املعر�ض ل�ل��زوار فر�صة االطالع،

وللمرة الأوىل ،على املرحلة التي �سبقت
ن�شر ك�ت��اب “النبي” ال ��ذي ج��اء يف 26
ق���ص�ي��دة ن�ث�ري��ة ،وت��رج��م �إىل �أك �ث�ر من
 100ل�غ��ة م�ن��ذ �إ� �ص��داره لأول م��رة عام
 1923حني كان جربان يبلغ من العمر
�آن��ذاك  40عاماً ،كما يك�شف املعر�ض عن
م�سودة الطبع للكتاب ،وهي من بني �آخر
امل��راح��ل قبل طباعة خمطوطة الكتاب،
وتظهر فيها التعديالت النهائية التي قام
بها الأديب على الن�ص بخط يده.
ويت�ضمن امل�ع��ر���ض امل�خ�ط��وط��ة الأ�صلية
باللغة العربية لكتاب ج�ب�ران “حديقة
النبي” وهو تكملة لكتاب “النبي”� ،إىل
ج��ان��ب ع ��دة �أج � ��زاء م��ن ك �ت��اب “الأرواح
املتمردة” ال��ذي يت�ألف من �أرب��ع ق�ص�ص

�إجنازات ثقافية يف «اليوم العاملي للرتجمة»
بدار زايد للثقافة الإ�سالمية
•• العني-الفجر

حت ��ر� ��ص دار زاي � � ��د للثقافة
الإ� � �س�ل��ام � �ي� ��ة ع � �ل ��ى تر�سيخ
مكانة دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة كوجهة رائ��دة ومميزة
للثقافة ع�ل��ى امل���س�ت��وى العاملي
وج �� �س��ر ل �ل �ت��وا� �ص��ل وال �ت �ع��اون
بني احل�ضارات والتي تتما�شى
م��ع ال ��ر�ؤي ��ة ال�ت�ن�م��وي��ة لدولة
الإم��ارات خالل اخلم�سني عاماً
املقبلة.
وبهدف �إثراء ال�ساحة الثقافية
والأدبية ب�إ�صدارات متخ�ص�صة
حت� �م ��ل ب�ي��ن ط �ي ��ات �ه ��ا م� �ب ��ادئ
ال �ث �ق��اف��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة والقيم
الأخالقية والإن�سانية لتحقيق
التعاي�ش امل�شرتك وال�ت��آل��ف يف
امل�ج�ت�م��ع ،ت��ويل ال ��دار اهتماماً
كبريا بتوفري ه��ذه الإ�صدارات

بعدة لغات عاملية تلبي احلاجة
الفعلية لأفراد املجتمع.
ومب� �ن ��ا�� �س� �ب ��ة «ال� � �ي � ��وم العاملي
ل �ل�ت�رج �م��ة»� ،أ� � �ش� ��ارت ال�سيدة
م� ��وزة ��س�ي��ف ال �ك �ت �ب��ي -مديرة
�إدارة ال � �� � �ش � ��ؤون ال �ث �ق��اف �ي��ة و
التعليمية ب ��دار زاي ��د للثقافة
الإ�سالمية �إىل �أن ال��دار تقوم
��س�ن��وي��ا ب�ترج�م��ة ن�ح��و  5كتب
و 40م �ق��ال��ة م ��ع جمموعات
متنوعة من الكتيبات واملطويات
ال�ت��ي ت�ق��در بنحو  10كتيبات
وم� �ط ��وي ��ات ث �ق��اف �ي��ة ،تر�ضي
ت�ط�ل�ع��ات وط �م��وح��ات املهتدين
اجل� � ��دد وامل �ه �ت �م�ي�ن بالثقافة
الإ� �س�ل�ام �ي��ة وت �ع ��زز م ��ن ر�ؤي ��ة
الدار يف �أن تكون جهة رائدة يف
ن�شر جوهر الثقافة الإ�سالمية.
ولفتت الكتبي �إىل �أن خدمات
الرتجمة يف ال��دار تتوفر بت�سع

ل�غ��ات عاملية ه��ي :الإجنليزية،
وال � �� � �ص � �ي � �ن � �ي ��ة ،وال� ��رو� � �س � �ي� ��ة،
وال � �ف � �ل � �ب � �ي � �ن � �ي ��ة ،والأردي � � � � � � � ��ة،
والأم � � �ه � � ��ري � � ��ة ،والآروم � � � �ي� � � ��ة،
وال�سنهالية ،وال�ت��ام�ي�ل�ي��ة ،كما
ي �ت��م ت��وف�ي�ر ه ��ذه الإ� � �ص� ��دارات
بلغات �أخرى كاللغة الإ�سبانية و
الكورية و الأملانية و النيبالية و
الأندوني�سية و اللغة ال�سواحيلي
وذلك بالتعاون مع ال�شركاء.
وعن الإ�صدارات اجلديدة التي
مت ترجمتها خالل العام احلايل
�أو�ضحت الكتبي ب�أن الدار قامت
ب�ترج �م��ة ع ��دد ( )5ك �ت��ب �إىل
ال�ل�غ��ة الأم �ه��ري��ة والفلبينية،
وه ��ي ك �ت��اب :حم�م��د الإن�سان،
الآداب وال �ف �� �ض��ائ��ل النبوية،
واحل� �ي ��اة يف ال�ع���ص��ر احلديث،
وال �ت��ي مت ترجمتها �إىل اللغة
الأمهرية ،و�أم��ا كتاب :الإميان

وال�سعادة ،والأخالق الإ�سالمية
الكونية؛ فقد مت ترجمتها �إىل
اللغة الفلبينية.
ك�م��ا �أ�� �ش ��ارت ال�ك�ت�ب��ي �إىل قيام
ال��دار بتنفيذ �أع�م��ال الرتجمة
ل���ش��رك��ائ�ه��ا ك�م��ؤ��س���س��ة ال�شيخ
خ �ل �ي �ف��ة ب� ��ن زاي � � ��د ل�ل��أع� �م ��ال
الإن�سانية ،م��ؤك��دة تطلع الدار
ال��دائ��م لتو�سيع دائ��رة التعاون
م��ع ال���ش��رك��اء لتطوير خدمات
ال�ت�رج �م��ة و� �ص �ن��اع��ة املحتوى
الثقايف املتميز لإث��راء ال�ساحة
الأدبية يف الإمارات.
وقالت الكتبي :جهود دار زايد
للثقافة الإ��س�لام�ي��ة يف جمال
ال�ت�رج� �م ��ة ك� �ب�ي�رة ون � ��أم� ��ل �أن
ت�ت�ط��ور ب���ش�ك��ل �أك�ب��ر؛ �إذ تقوم
ال� ��دار ب�ترج�م��ة � 700صفحة
�إىل ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة ب�شكل
� �س �ن��وي ،و�أم� ��ا ال �ل �غ��ات الأخ ��رى

ف �ي �ك��ون ن���ص�ي�ب�ه��ا ن �ح��و 300
�صفحة.
و�أ��ض��اف��ت ب ��أن ال�ترج�م��ة مهمة
ج� �دًا ل�ت�ق��دمي حم�ت��وى مفهوم
ل�ل�ن��اط�ق�ين مب�خ�ت�ل��ف اللغات،
وك��ذل��ك تقدمي ثقافة منا�سبة
م � ��ن امل� �م� �ك ��ن �أن ت �ل �ت �ق��ي مع
ال �ث �ق��اف��ات الأخ � ��رى مب��ا يخدم
الب�شرية والإن�سانية جمعاء ،وال
�شك �أن «اليوم العاملي للرتجمة»
يع ّد و�سام تكرمي لكل متخ�ص�ص
يف �صناعة املحتوى بلغات.
ج � ��دي � ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر �أن � � � ��ه وم� ��ن
خ�ل�ال الإح �� �ص��ائ �ي��ات ال�سنوية
ت �ب�ي�ن �أن �أك �ث��ر ال �ل �غ ��ات التي
ت���س�ت�ق�ط��ب امل �ت �ع��ام �ل�ين يف دار
زايد للثقافة الإ�سالمية ب�شكل
�أك�ب�ر ه��ي :ال�ل�غ��ة الإجنليزية،
والرو�سية ،وال�صينية ،والأردية،
والأمهرية.

رم��زي��ة ي �ن��ادي خ�لال�ه��ا ج�ب�ران باحلرية
للإن�سان يف وطنه لبنان.
وق ��ال ��ت م � ��روة ال �ع �ق ��روب ��ي ،م ��دي ��ر بيت
احل�ك�م��ة“ :ما ت��زال �أع �م��ال ج�ب�ران ح ّية
يف وجدان املاليني يف جميع �أنحاء العامل
ويعتربونها غذا ًء للروح والعقل وم�صدر
�إلهام فكري لهم حتى يومنا هذا ،ومن هذا

املنطلق ،يقدم بيت احلكمة ملح ّبي الأديب
العاملي جربان خليل جربان وع�شاق الفن
وال�ث�ق��اف��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات ف��ر��ص��ة هي
الأوىل من نوعها لالطالع عن قرب على
ت�ف��ا��ص�ي��ل ن� ��ادرة م��ن جت��رب�ت��ه م��ن خالل
عر�ض جمموعة نادرة من �أعماله الفنية
ومقتنياته ال�شخ�صية ،ما ي�ساعدهم على

ف�ه��م �أف �ك��اره ودرا� �س��ة �أ��س�ل��وب��ه الإبداعي
الفريد يف الفن والت�أليف وال�شعر ب�صورة
�أعمق» .ي�شار �إىل �أن معر�ض “�إطاللة على
ال��روح :ج�بران خليل جربان” �سيوا�صل
ا�ستقبال ال��زوار لغاية  6يناير ،2022
والذي ي�صادف الذكرى ال�سنوية الـ 139
ملولد الأديب جربان خليل جربان.
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ال توجد بطولة مطلقة يف م�سل�سل (ع احللوة واملُرة)

جو طراد� :أحب الأدوار ال�صعبة
التي حتتاج �إىل �أداء متثيلي
با�شر املمثل اللبناين جو طراد ت�صوير دوره يف اجلزء الثالث من
م�سل�سل (عرو�س ب�يروت) ،بعدما ب��د�أت �إح��دى املن�صات بعر�ض
م�سل�سه الأخري (ع احللوة واملُرة) الذي ي�ضم جمموعة من املمثلني
اللبنانيني وال�سوريني.
يتحدث طراد عن هذين العملني كما عن موا�ضيع فنية �أخ��رى ،معترب ًا �أن النا�س تع ّلقوا
يف هذا احل��وار
ّ
ب�شخ�صيات (عرو�س بريوت) كما يح�صل يف م�سل�سل ( ،)Friendsالفت ًا �إىل �أنه لو عاد الأمر له جلعل م�سل�سل
(عرو�س بريوت) من � 10أجزاء.
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• انتهيتَ من ت�صوير م�سل�سل (ع احللوة واملُرة) ،فكيف تتحدث � -أحب الأدوار ال�صعبة التي حتتاج �إىل �أداء متثيلي ،و�شخ�صية (خليل) كانت من �أ�صعب الأدوار التي لعبتُها ،بل
عنه وعن دورك فيه؟
من �أ�صعب الأدوار يف م�سل�سل (عرو�س بريوت).
 ال توجد بطولة مطلقة يف م�سل�سل (ع احللوة واملُ��رة) كما يف و�شخ�صية (و�سام) يف (ع احللوة واملُرة) �صعبة �أي�ضاً ،ودوري يف امل�سل�سل حموري جداً وفيه الكثري من التقلباتم�سل�سل (الهيبة) .مث ً
ال( ،عرو�س بريوت) كل املمثلني املُ�شارِكني ويحتاج �إىل �أداء عالٍ ،
فيه �أبطال،
و�أنا قبلت به لهذا ال�سبب.
ُ
و(ع احللوة املرة) �أ�شارك فيه �إىل جانب دانا مارديني ونيكوال بعد انتهاء ت�صوير اجلزء الثاين من (عرو�س بريوت) ،امل�ؤلف من  200حلقة ،كنت بحاجة �إىل الراحة ،لكن
معو�ض وباميال الكيك،
�شخ�صية (و��س��ام) جعلتْني �أت��راج��ع و�أ��ش��ارك يف (ع احللوة وامل ُ��رة) ،ع��دا عن �أنها خمتلفة متاماً عن �شخ�صية
�أي �أنه من بطولة جمموعة ممثلني ي�ؤدون (كراكتريات)( ،خليل).
وكل (كراكتري) يلعب دوراً معيناً،
• هل �سيكون اجلزء الثالث من م�سل�سل (عرو�س بريوت) الذي با�شرمت بت�صويره هو اجلزء الأخري؟
ف�ه�ن��اك �سلمى امل���ص��ري وك��ارم��ن لب�س وحم�م��د خري  -لو �أن الأمر يعود يل لكنت جعلتُ م�سل�سل (عرو�س بريوت) من � 10أvجزاء ،لأن النا�س بعد متابعتهم اجلز�أين
اجلراح ونور علي.
الأول والثاين ال ينتظرون كيف �ستتط ّور الق�صة،
ّ
�أي �إن كل ممثل هو بطل يف دوره.
بل هم ينتظرون ال�شخ�صيات لأنهم تعلقوا بها.
• ه��ل تعترب �أن (ال�ه�ي�ب��ة) َيعتمد على البطولة �أي �أنهم ينتظرون كيف تعي�ش (ليلى)( ،فار�س)( ،ثريا)( ،خليل) و(�آدم) حياتهم وماذا يفعلون.
املطلقة؟
النا�س ال يهمهم تقييم امل�سل�سل بناء على ق�صته ،بل هم جتاوزوا هذه املرحلة وبات ه ّمهم متابعة ال�شخ�صيات
 طبعاً ،لأن تيم ح�سن هو املمثل الأ�سا�سي فيه .التي يحبونها كما يح�صل يف م�سل�سل (،)Friends��ص�ح�ي��ح �أن� ��ه ي��وج��د مم�ث�ل��ون �إىل ج��ان �ب��ه ،ولكن حيث حتول املمثلون جزءاً من يوميات النا�س.
الق�صة تتمحور حول �شخ�صيته يف امل�سل�سل (جبل هم ال يتابعون جو طراد ،بل (خليل) وال يتابعون تقال �شمعون ،بل (ليلى ال�ضاهر) ،وهذا الأمر يبدو وا�ضحاً
�شيخ اجلبل)،
يف (ال�سو�شيال ميديا).
وال�شخ�صيات الأخرى تدور يف فلكه.
وهذه م�س�ألة الفتة جداً ،لأن من النادر جداً �أن يتعلق النا�س بال�شخ�صيات ،وتالياً هذا يتيح الفر�صة لتقدمي
بينما م�سل�سل (ع��رو���س ب�يروت) ت��دور ق�صته �أجزاء �إ�ضافية من امل�سل�سل.
حول عائلة،
• هل َتعترب �أن (عرو�س بريوت) هو وجه ال�سعد عليك كممثل و َف َت َح �أمامك الكثري من الآفاق والأبواب؟
ُ
نْ
و(ع احللوة وامل��رة) ح��ول
عائلتي ولديهما  -ال ميكن �إال �أن �أعرتف ب�أهمية م�سل�سل (ما فيي) يف م�سريتي الفنية ،لأنه كان من �إخراج ر�شا �شربتجي و�إنتاج
�أب� �ن ��اء ك� �ب ��ار ،وه� ��و ع �م��ل ج��دي��د م ��ن نوعه (ال�صباح) وقدمتُ فيه �شخ�صية �صعبة جداً.
رومان�سي  -كوميدي.
وال �شك �أن هذا العمل �أَ ْب َر َز قدراتي كممثل ،مع �أنني قدّمتُ قبله (غرابيب �سود) و(جذور) و(يا ريت).
ون�ح��ن مل ن�شاهد �أع �م��ا ًال م��ن ه��ذا النوع ورمبا هذه الأعمال مل حتظ بن�سبة م�شاهدة عالية،
وج َع َل �شركة ( )mbcتكت�شف قدراتي كممثل
منذ فرتة بعيدة ،بل كنا ن�شاهد �إما �أعما ًال ولكن (ما فيي) حقق ن�سبة م�شاهدة عالية و�أعطاين دفع ًة قوي ًة َ
درامية �أو كوميدية،
علي امل�شاركة يف (عرو�س بريوت).
وعر�ضتْ ّ
ْ
َ
ول��ذل��ك رغ �ب��تْ ( )mbcب�ت�ق��دمي خط • بر�أيك ،ما �سلبيات تطبيق قرار منْع بث �أعمال املن�صات على ال�شا�شة ال�صغرية ،وهل ميكن �أن ُيلحِ ق بكم
جديد من الأعمال،
الأذى كممثلني؟
ف �ي��ه ال �ك �ث�ير م ��ن امل� �خ ��اط ��رة ،وي �ج �م��ع بني  -بل هذا القرار ميكن �أن يفت َح الأمور على خطني ،خط التلفزيونات وخط املن�صات.
الب�سمة والدمعة،
ال�شركات �ستزيد عدد م�سل�سالتها ملحطات التلفزيون ومثلها املن�صات لأنها بحاجة �إىل ذلك ،وهذا يعني �أن عمل
ً
وال �شك يف �أن اجل ْمع بينهما �أم��ر �صعب ج��دا� ،سواء املمثل �سيزيد.
على م�ستوى امل�ضمون �أو التمثيل.
�أما بالن�سبة �إىل اجلمهور ،فهناك من�صات جمانية و�أخرى مدفوعة ،و َمن ال ميكنه دفع املال لال�شرتاك يف �أي
ّ
• يبدو املمثل اللبناين را�ضياً جداً يف هذه املرحلة؟
من�صة ،ميكنه �أن ي�شاهد العمل يف فرتة الحقة و�أن يركز �أكرث على م�شاهدة التلفزيون.

نهال عنرب� :أمتنى �إ�صدار قرار
عمرو �سعد ونيللي كرمي
يبد�آن ت�صوير م�سل�سل "اجل�سر" حا�سم مبنع التدخني يف الدراما
ب ��د�أ ال�ن�ج�م��ان ع�م��رو �سعد ونيللى
ك� ��رمي ت �� �ص��وي��ر �أح � � ��داث م�سل�سل
"اجل�سر" من �إخ��راج بيرت ميمى،
وم ��ن امل� �ق ��رر ع��ر� �ض��ه ع �ل��ى �إح ��دى
املن�صات الإلكرتونية خالل الفرتة
املقبلة.
وظ�ه��ر النجم ع�م��رو �سعد ك�ضيف
�شرف ف��ى م�سل�سل "االختيار ،"1
وال ��ذى ع��ر���ض ف��ى مو�سم رم�ضان

قبل املا�ضى مع نف�س املخرج بيرت
ميمى،
ح �ي��ث ذه ��ب م��ع "املن�سى" الذى
ج���س��د �شخ�صيته �أم�ي�ر ك� ��رارة فى
عملية القب�ض على "�أبو �صهيب"
القنا�ص التكفريى ،بعدما حددوا
امل �ك��ان ال� ��ذى ي �ت��واج��د ف �ي��ه لتلقى
العالج.
م�سل�سل "االختيار" بطولة �أمري

ك��رارة و�أح�م��د العو�ضى ودينا ف�ؤاد
وم �ه��ا ن���ص��ار و� �ض �ي��اء ع�ب��د اخلالق
و�إن �ع��ام �سالو�سة وحم�م��ود حافظ،
وم��ن ت�أليف باهر دوي ��دار ،و�إخراج
ب �ي�تر م �ي �م��ى ،وم� ��ن �إن� �ت ��اج �شركة
�سيرنجى ،وعر�ض على قناة "ON
."E
و�أك ��د ع�م��رو �سعد ،م ��ؤخ��را �أن��ه قام
ب�شراء حقوق رواية "�أوالد حارتنا"

ل�ل��أدي ��ب ال �ع��امل��ي ال ��راح ��ل جنيب
حمفوظ كجزء م��ن م�شروع يعمل
عليه ي�ضم �أك�ثر من عمل للأديب
الراحل.
وك�شف عمرو �سعد ،فى ت�صريحات
ت�ل�ي�ف��زي��ون�ي��ة ع ��ن �أن ��ش�ك��ل رواي ��ة
"�أوالد حارتنا" بعد �شراء حقوق
عر�ضها �ستكون �أقرب �إىل جمموعة
�أفالم قد ت�صل �إىل خم�سة �أجزاء.

طالبت الفنانة نهال عنرب ،مبنع التدخني فى
الأع�م��ال ال��درام�ي��ة م�شرية عندما طلب منها
ت���ص��وي��ر �أح ��د امل���ش��اه��د وه ��ى ت��دخ��ن رف�ضت،
مو�ضحة �أن املمثل ميكنه �أن يقوم مب�شاههد
ال�ت��وت��ر وال�ق�ل��ق ب��دون �أن مي�سك �سيجارة فى
يده.
وقالت خ�لال م�ؤمتر منظمة ال�صحة العاملية
ع��ن دور االع �ل�ام وال ��درام ��ا ف��ى م�ن��ع م�شاهد
االعالن عن التبغ ،
املنعقد فى القاهرة حاليا ،انا �أرف�ض م�شاهد
التدخني ،وميكن التعبري عن م�شاهد التوتر
بدون عر�ض م�شاهد التدخني،
م�ضيفة " نف�سى ي���ص��در ق ��رار ح��ا��س��م مبنع
ال�ت��دخ�ين ف��ى الدراما" ،مو�ضحة �أن امل�ن��ع ال
يغري �شىء فى الدراما.
و�أ�ضافت :الطفل عندما مي�سك الرميوت ويفتح
التلفزيون  ،ويرى الفنان مي�سك ال�سيجارة فى
يده �أكيد حيقلد هذا امل�شهد ،مو�ضحة �أن املنع
ال ي�ضر �شىء ف��ى ال�سياق ال��درام��ى والدراما
تكون نظيفة بدون م�شاهد التدخني.
وك�شف املخرج الكبري حممد فا�ضل،
خالل م�ؤمتر منظمة ال�صحة العاملية عن دور
الإعالم والدراما فى مكافحة التبغ� ،أن م�شاهد
التدخني ف��ى م�سل�سالت رم�ضان ال تقل عن
ريا �إىل
الأوبئة التى يتعر�ض لها املجتمع ،م�ش ً
�أنه البد �أن تكون ر�سائل الدراما ر�سالة �إيجابية
وتهدف �إىل م�ساعدة االن�سان فى احلياة.
و�أ� �ض��اف فا�ضل �أن��ه �سبق و�أ� �ص��در �أح��د وزراء
الإع�لام ال�سابقني قرارا مبنع ظهور التدخني
فى ال��درام��ا ،و�إذا احتاج خم��رج �أن يظهر �أحد
امل �م �ث �ل�ين ي��دخ��ن ك ��ان الب ��د �أن ي�ح���ص��ل على
ت�صريح ،م�شددا على �أنه البد �أن يراعى الفنان
�أن الدراما ال تنقل الواقع بل تعمل على �إعادة
�صياغته وا�ستعمالها فى ر�سائل جديدة تدفع
املجتمع للأمام.
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طبيب يك�شف كيفية ت�سريع ال�شفاء من االلتهابات التنف�سية الفريو�سية احلادة
�أعلن الدكتور �أليك�سي خوخريف� ،أن اخلرباء مل يبتكروا �أدوية لعالج
العديد من االلتهابات الفريو�سية .ولكن ميكن ت�سريع ال�شفاء منها.
فكيف ميكن ذلك؟
ي�شري الطبيب ،يف حديث لراديو "�سبوتنيك" �إىل �أن اللقاحات حتمي
من بع�ض الأمرا�ض الفريو�سية مثل الإنفلونزا و"كوفيد� ،"-19أما
الوقاية من االلتهابات التنف�سية احلادة فالأمر �أ�صعب .و�إذا �أ�صيب
ال�شخ�ص بهذه ال�ع��دوى فيجب عليه االنتظار حل�ين ن�شوء مناعة
للج�سم �ضدها .لأن �أم��را���ض ال�برد ت�سببها جمموعة متنوعة من
م�سببات الأم��را���ض ،وال ت�ؤثر يف جميعها الأدوي ��ة املتوفرة امل�ضادة
للفريو�سات .وي�ضيف ،ومع ذلك ميكن الت�أثري يف مدة املر�ض .فمثال
ميكن �أن يبطء الن�شاط البدين عملية ال�شفاء ،لأن منظومة املناعة
تكون �ضعيفة.

ويقول" ،عند الإ�صابة ب�أمرا�ض فريو�سية ،ينخف�ض م�ستوى كريات
الدم البي�ضاء يف الدم .لذلك �إذا �أفرط ال�شخ�ص يف الن�شاط البدين
قبل �أن ي�شفى متاما ،فلي�س م�ستبعدا �أن ي�صاب بالإ�ضافة �إىل العدوى
الفريو�سية بعدوى بكتريية .وه��ذا يعقد حالته ال�صحية .لذلك،
يمُ نح ال�شخ�ص املري�ض ع��ادة بع�ض الوقت (للراحة) حتى تتعافى
منظومة املناعة من �ضعفها امل�ؤقت".
وين�صح الطبيب ،لت�سريع تعايف اجل�سم من املر�ض بتعوي�ض نق�ص
الفيتامينات واتباع قواعد معينة.
ويقول" ،يجب مراقبة م�ستوى فيتامني  ،Dلأنه ي�ؤثر مبا�شرة يف
فعالية منظومة املناعة .و�إذا ثبت �أن تركيز هذا الفيتامني منخف�ض،
يجب تعوي�ضه .كما يجب النوم جيدا ،وات�ب��اع نظام غذائي �صحي
وجتنب تناول الكحول".

كيف حتافظ على دماغك �صحيا؟

مكمالت �أوميغا  3للحفاظ على الذاكرة
حتى بعد تعر�ضها خلطر جزئي

حبة الربكة
ت �ت �ع ��دد ال �ف ��وائ ��د
ال �� �ص �ح �ي��ة حلبة
الربكة يف خمتلف
ا� �س �ت �خ ��دام ��ات �ه ��ا
�إ�� �ض ��اف ��ة ملذاقها
امل �م �ي��ز وتو�صية
ال� ��ر� � �س� ��ول �صلى
اهلل ع �ل �ي��ه و�سلم
بتناولها ،للحفاظ
ع� � �ل � ��ى ال� ��� �ص� �ح ��ة
وال� � � �ت� � � �ع � � ��ايف م ��ن
الأمرا�ض.
وت � �ق� ��ول دك � �ت ��ورة
م � � � �ن� � � ��ال �� � �ش � ��رف
ال��دي��ن ا�ست�شارية
التغذية العالجية� :إن حبة الربكة مفيدة ج�دًا يف عالج االنتفاخ وع�سر
اله�ضم ال�سيما عند الأطفال.
وت�شري �إىل �أنها مفيدة يف حاالت احلمو�ضة التي تالزم املر�أة خالل الأ�شهر
الأخرية من احلمل وتعد عالج فعال لأوجاع البطن.
وميكن ا�ستخدامها للتخفيف من ال�صداع عن طريق نقعها يف املاء �أو دقها
وتناولها يف �شكل م�شروب للتخل�ص من وجع الر�أ�س.

• متى تبدا القنوات الدمعية للطفل يف العمل ؟
بعد خم�سة �أ�سابيع من والدته

• �شجر �ضخم قد يبلغ قطره ثمانية �أمتار ويف �أفريقيا ؟
الباوباب

• م��ا تعني ال��ع��ادة ال�شهرية ع��ن ن��اف��ورة تريفي
االيطاليه �أنه اذا �ألقى الزائر بقطعه عمله معدنيه
من وراء ظهرة يف حو�ض النافورة ؟
ي�ضمن العودة للبيت

• �أين تقــــع �آثــــار بر�سيبوليــ�س؟
جزيرة �صقلية

• ما هي املدينة الليبية التي تقع عند ملتقى احلدود
التون�سية اجلزائرية ؟
غدام�س

العبة كرة القدم ميغان رابينو خالل ح�ضورها حفل متحف مرتوبوليتان للفنون بالزي الر�سمي .رويرتز

ن�شرت جملة " "IOS Pressدرا�سة جديدة �أك��د من خاللها العلماء
ق��درة �أح��د امل�ك�م�لات ال�غ��ذائ�ي��ة على تثبيت ال��ذاك��رة خ�صو�صا يف حاالت
الإ�صابة مبر�ض �ألزهامير.
وق ��ام ف��ري��ق م��ن ال�ع�ل�م��اء م��ن معهد "كارولين�سكا" وم�ست�شفى جامعة
"�ساهلغرين�سكا" وجامعة "�أوب�ساال" يف ال�سويد بدرا�سة عدد من حاالت
لأ�شخا�ص م�صابني مبر�ض �ألزهامير.
وق�سمت العينة �إىل فئتني الأوىل مت منحها مكمالت "�أوميغا  "3والثانية
مت منحها مكمالت وهمية كمجموعة �ضابطة.
وب��درا��س��ة � 33شخ�صا يعانون م��ن �أع��را���ض خفيفة �إىل متو�سطة ملر�ض
�ألزهامير 18" :تناولوا مكمالت "�أوميغا  "3يوميا بينما مل يفعل 15
�شخ�صا �آخر ذلك ،وبح�سب املقال املن�شور يف موقع ""marthastewart
عن نتائج الدرا�سة قام الباحثون بفح�ص عينات من �سوائل العمود الفقري
والتي ت�ضمنت م�ؤ�شرات حيوية ملر�ض �ألزهامير ،و�أج��رى الفريق �أي�ضا
اختبارات للذاكرة مع البدء بالدرا�سة واختبارات �أخرى بعد نهاية الدرا�سة
وتو�صلوا �إىل نتائج جيدة جدا.
وثبت منذ فرتة طويلة �أن الأحما�ض الدهنية املوجودة يف الأ�سماك حتمي
�أدمغتنا مع تقدمنا يف العمر والنتائج اجلديدة املن�شورة يف جملة "مر�ض
�ألزهامير" تدعم هذه النظرية ب�شكل �أكرب ،ووجدت الدرا�سة �أن �أحما�ض
"�أوميغا  "3الدهنية ميكن �أن ت�ساعد يف النهاية يف احلفاظ على ذاكرتنا
وا�ستقرارها حتى بعد تعر�ضها للخطر جزئيا ،وتو�صل الفريق العلماء
ال�سابق الذكر �إىل هذا اال�ستنتاج من خالل �إعطاء مكمالت "�أوميغا "3
اليومية ملر�ضى �ألزهامير ،والذين ظلت اختبارات الذاكرة اخلا�صة بهم
مت�سقة على م��دار ف�ترة زمنية مقارنة ب�أولئك الذين مل يتناولوا هذه
احلبوب.
وقالت �إيفون فرويند ليفي ،باحثة يف علم الأع�صاب يف جامعة �أوريربو،
يف بيان �صحفي ح��ول النتائج" :لكن ال ميكننا ر�ؤي��ة �أي اختالفات بني
املجموعات عندما ننظر �إىل امل�ؤ�شرات احليوية املختلفة يف عينات ال�سائل
النخاعي".
ونوهت �إىل احلاجة للمزيد من الدرا�سات م�ؤكدة �أن النتائج" :مثرية جدا
لالهتمام وميكن البناء عليها" معربة عن �أملها ب�إطالق تو�صيات للمر�ضى
بعد الت�أكد والتعمق بالأبحاث "بحيث ميكن للأطباء �إبطاء م�سار مر�ض
الزهامير لدى مر�ضاهم".
و�أك��دت فرويند ليفي�" :أف�ضل ن�صيحة نقدمها يف الوقت احل��ايل هي �أن
تكون ن�شيطا بدنيا و�أن ت��درج "�أوميغا  "3يف نظامك الغذائي على �شكل
وجبات من الأ�سماك الزيتية �أو مكمالت غذائية ميكننا �أن نرى اختالفا
يف نتائج اختبارات الذاكرة و�سجل املر�ضى الذين كانوا يتناولون مكمالت
"�أوميغا  "3يف مرحلة مبكرة من املر�ض نتائج �أف�ضل".

• هل تعلم �أن الإ�صبع الأكرث ح�سا�سية هو �إ�صبع ال�سبابة الأقرب �إىل الإبهام.
• ال�ستائر الفيني�سية �أخرتعت يف اليابان.
• هل تعلم �أن كرة الغولف حتتوي على حوايل  336جتويف.
• هل تعلم �أن غابات الأمازون املطرية تنتج ن�صف �إمدادات العامل من الأك�سجني.
• هل تعلم �أن عدد ع�ضالت ج�سم الإن�سان  639ع�ضلة خمتلفة و�أن �أقوى هذه الع�ضالت هي الع�ضلة
املا�ضغة بني الفكني ولي�س ع�ضلة ال�ساعد .و�أن �أكرب هذه الع�ضالت هي ع�ضلة الفخذ.
• هل تعلم �أن الذباب ينقل العديد من الأمرا�ض للإن�سان و�أهم هذه الأمرا�ض :مر�ض الرمد ال�صديدي
ومر�ض الرتاخوما ومر�ض الإ�سهال وغريها .ولذلك جتب مكافحة الذباب ومنع تواجده وذلك بالتدابري
التالية :التخل�ص من القمامة ب�شكل جيد ،و�ضع �سلك �شبك على النوافذ ،ر�ش بع�ض املبيدات يف �أماكن
تواجد الذباب للق�ضاء عليها� .أما مر�ض املالريا فهو ينتقل بوا�سطة بعو�ض خا�ص ي�سمى الأنوفيل.
• هل تعلم �أن العنب ينفجر عند و�ضعه يف امليكروويف.
• اخلنازير الميكنها �أبدا �أن تنظر لل�سماء يف الأعلى.

القطة البي�ضاء
يحكى ان احد ال�صيادين وجد قطة �صغرية بي�ضاء داخل الغابه ف�أ�شفق عليها ان ي�أكلها حيوان �شر�س وهى بهذه
الرقة فقرر ان ي�أخذها لأبنته ال�صغرية تلعب بها  ..و�ضعها داخل جرابه الكبرية وراء ظهره فنامت قلي ً
ال اول
الأمر ثم ا�ستيقظت لتخرب�ش اجلراب ثم تخرج منه وت�سقط على الأر�ض فدا�ستها عجالت عربته الثقيلة التى
يجرها خلفه ف�سمع مواءها ونظر خلفه م�سرعاً ليجدها و�سط الطمي  ..رفعها ونظفها ووجدها بخري فقال
لها حمداً هلل وجود الطمي الكثري هنا انقذك واال لو كانت الأر�ض �صلبه لفرمتك عجالت العربة ،ا�سرع للبيت
ومنحها لأبنته التى نظفتها باملاء جيداً وجففتها وجعلت لها مكاناً تنام فيه وهى �سعيدة بذلك وبد�أت القطة تلعب
داخل املنزل وتقفز من هنا لهناك ويف حلظات ذهبت لأحد الأركان ونظرت ل�شيئ اعجبها وا�سرعت ب�أبتالعه وكانت
الأبنة تراقبها ف�صرخت وقالت ابتلعت القطة �سم الفئران ..جاء ال�صياد ب�سرعه وا�ستطاع ان يدخل طرف حزامه
داخل فم القطة وافرغ معدتها وانقذها وراقبها يومني حتى �شفيت  ..بعدها خرجت لتلعب واخذت تقفز وتنط ويف
اخر نطه لها والتى كانت قوية جداً �سقطت داخل بئر املاء �صرخت البنت ال�صغرية وجرت مع امها لتلقى بدلو املاء
داخل البئر فدخلت فيه القطة و�سحبتها الأم وانقذتها وهى يف غيظ �شديد  ..ت�سللت القطة من فرا�شها و�صعدت
�إىل �سطح البيت فوجدت برجاً �صغرياً ا�سود تخرج منه روائح �شهية اقرتبت لتنظر ومدت رقبتها كثرياً ف�أختل
توازنها و�سقطت داخل مدخنة البيت لت�سقط فوق املوقد الذي كانت الأم لتوها قد رفعت من عليه اناء به ماء مغلي
ولأن ال�شعلة مازالت �ساخنه فقد ل�سعت القطة ال�شقيه وجعلتها تقفز وترتطم باحلائط مما افزع الأم التى ا�سرعت
بو�ضع عالج للحروق على فروتها املت�سخة ،رقدت القطة لتعود بعد ايام ل�شقاوتها فوجدت مكاناً دافئاً منعز ًال
معتماً دخلت فيها ورقدت بهدوء واذا بالأم ت�أتي لت�ضع فيه بع�ض الأخ�شاب لتوقدها ف�أ�سرعت القطة لتقفز خارجه
قبل ان ت�شتعل وت�صبح م�شوية� ..صرخت الأم وهلعت ملا كانت �ستفعله بالقطة ال�صغرية ..خرجت القطة وهى
جتري ثم قفزت فوق احدى الأ�شجار لرتقد على احد الأغ�صان واخذت تلعب مع احدى الفرا�شات وتلف وتدور
ومل ترى تلك الأغ�صان املت�شابكة التى التفت حول رقبتها فج�أة زلت اقدامها ال�صغرية وكادت ت�سقط لكنها علقت
من رقبتها وكادت تختنق ولأن الأبنة خرجت تبحث عنها �سمعت مواءها ال�ضعيف وا�سرعت لأبيها لينقذها ..عادت
القطة للمنزل ودخلت حتت �سرير الأبنة ال�صغرية لرتتاح يف هدوء ومل متر دقائق حتى دخلت البنت الغا�ضبة
والتى قررت امها ان تلقى بالقطة خارجا ف�أرمتت فوق فرا�شها بعنف مما جعله ي�سقط بها فوق ر�أ�س القطة التى
�صرخت ،جاء الأب لريفع ال�سرير ويجد القطة اجلريحة ف�أخذها وخاط جرحها لدى الطبيب لينقذها من جديد
وهنا قال لأبنته انها قطة ب�سبعه ارواح كادت متوت �سبعه مرات وانقذتها لكني لن اعي�ش عمري انقذ فيها ..يف
ال�صباح اخذها معه �إىل الغابه وتركها هناك ،انهى عمله وعاد للبيت فوجدها تنام مع ابنته يف فرا�شها ..ا�سلم امره
هلل وتقبل وجودها يف بيته �شريطة انه لن يتدخل لأنقاذها مرة اخرى!.

