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ال�سع�ر بالق�ة يف العالقة ي�ؤثر على ال�سعادة يف احلب
قرارات  اتخاذ  على  بالقدرة  ال�شعور  اأن  حديثة  اأملانية  درا�شة  ك�شفت 

مهمة داخل العالقة يجعل النا�س اأكرث ر�شا عنها.
مارتن-لوتر  بجامعة  النف�س  علم  معهد  م��ن  ك��ورن��ر  روب���رت  وق���ال 
تاأثري  ل��ه  الزيجة  يف  �شيء  تقرير  على  بالقدرة  "ال�شعور  الأمل��ان��ي��ة: 

حا�شم على جودة العالقة".
الأملانيتني،  بامربج  وجامعة  لوتر  مارتن  جامعة  الدرا�شة  واأج���رت 
بري�شونال  اأن��د  �شو�شيال  اأوف  "جورنال  دوري���ة  يف  نتائجها  وُن�شرت 
ريلي�شن�شيب�س". و�شملت الدرا�شة 191 زوجاً عا�شوا �شوياً ملدة �شهر 

على الأقل.
الذين حتدث  اأولئك  هم  العالقة  الأ�شعد يف  كان  الدرا�شة،  وبح�شب 
ال�شخ�شية.  ال��ق��وة  م��ن  عالية  مب�شتويات  �شعوره  ع��ن  طرفيها  ك��ال 
وقال كورنر: "من الوا�شح اأن القوة املمار�شة ذاتياً وال�شعور بالقدرة 
لنوعية  مهمان  اأم���ران  اخل�شو�س  وج��ه  على  بحرية  الت�شرف  على 

العالقة".
ت����وازن ال��ق��وى ي�����ش��ود يف ع���دد قليل ج���داً من  اأن  واأ����ش���ار ك��ورن��ر اإىل 
اأك���رب يف  ب��ن��ف��وذ  اأن ال��رج��ال ل زال����وا يتمتعون  ال��ع��الق��ات، م��و���ش��ح��اً 
التي  العالقة  ج��ودة  يوؤثر هذا على  للدرا�شة، ل  وفقاً  لكن  العالقة، 

مير بها كال ال�شريكني.
71 عاماً، وكانوا على  و   18 الدرا�شة بني  امل�شاركني يف  ت��راوح عمر 
املطروحة  الأ�شئلة  و�شملت  املتو�شط.  يف  �شنوات  ثماين  مل��دة  عالقة 
القهر  وم�شاعر  اجلن�س،  عن  والر�شا  والثقة،  بال�شريك،  الإع��ج��اب 

والتقييد، ف�شاًل عن اللتزام وال�شتعداد لال�شتثمار يف العالقة.

ال�سخري اأثناء احلمل .. متى ي�ستلزم ا�ست�سارة الطبيب؟
اأوردت جملة "بيبي & فاميليه" اأن ال�شخري اأثناء احلمل يعد اأمراً 
طبيعياً ب�شبب التغريات الهرمونية الطارئة على اجل�شم خالل هذه 
الفرتة؛ حيث تت�شبب التغريات الهرمونية يف تورم الأغ�شية املخاطية 

املبطنة للفم.
واأ�شافت املجلة املعنية بالأ�شرة والطفل اأنه يحدث اأي�شاً ب�شبب زيادة 

الوزن خالل هذه املرحلة، وال�شغط املتزايد يف منطقة البطن.
واأ�شارت "بيبي & فاميليه" اإىل اأنه ي�شتلزم ا�شت�شارة الطبيب اإذا كان 
ال�شوت عالياً وغري منتظم وكان م�شحوباً بانقطاع النف�س وال�شعور 
بالتعب اأثناء النهار، حيث ميكن اأن ترجع هذه الأعرا�س اإىل الإ�شابة 

.)Sleep apnea( "مبا يعرف "بانقطاع النف�س النومي
النومي  النف�س  بانقطاع  لالإ�شابة  املوؤدية  اخلطورة  عوامل  وتتمثل 
اأن  الفك. وميكن  وم�شاكل  والبدانة  العمر  يف  التقدم  يف  امل��راأة  لدى 
يت�شبب انقطاع النف�س النومي يف حدوث ولدة مبت�شرة اأو ال�شطرار 
للجوء اإىل الولدة القي�شرية، ف�شاًل عن اأنه يرفع خطر اإ�شابة الأم 

بارتفاع �شغط الدم.
تنف�س  قناع  ارت���داء  بوا�شطة  النومي  النف�س  انقطاع  ع��الج  وميكن 
خا�س اأثناء النوم. وب�شكل عام عادة ما يكتفي ال�شخري غري املر�شي   

تلقاء نف�شه بعد الولدة.

ب�سرة كبار ال�سن حتتاج اإىل عناية خا�سة
حتتاج  ال�شن  كبار  ب�شرة  اإن  ال�شحية  الرعاية  يف  اجل��ودة  مركز  ق��ال 
اأكرث  وت�شبح  للغاية  ح�شا�شة  تكون  لأنها  نظرا  خا�شة؛  عناية  اإىل 
نحافة، كما اأنها غالبا ما تكون جافة واأكرث عر�شة للت�شقق والإ�شابة 

باجلروح.
با�شتعمال  امل��رك��ز  ين�شح  ال���ِك���رب،  يف  ب��ال��ب�����ش��رة  ال�شليمة  ول��ل��ع��ن��اي��ة 
م�شتح�شرات العناية اللطيفة، التي ت�شون الب�شرة، مثل امل�شتح�شرات 
بالزيوت  الغنية  امل�شتح�شرات  تعمل  حني  يف  ال�شابون،  من  اخلالية 
الطبيعية  احلماية  وظيفة  وتقوية  الب�شرة  ترطيب  على  وال��ده��ون 

بالب�شرة.
الغنية  امل�شتح�شرات  ا�شتعمال  الب�شرة اجلافة والنحيفة ينبغي  ومع 
املواد  ه��ذه  تعمل  حيث  اللبنيك،  حم�س  اأو  الغلي�شرين  اأو  باليوريا 

الفعالة على ترطيب الب�شرة ومتنحها ملم�شاً خمملياً.
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ال�سني ق�ست على املالريا 
بعد معركة 70 عامًا 

اأعلنت منظمة ال�شّحة العاملية  اأم�س الأربعاء اأّن ال�شني جنحت يف الق�شاء 
على املالريا بعدما خا�شت على مدى العقود ال�شبعة املا�شية حرباً �شّد هذا 
املر�س الذي ينقله البعو�س والذي اأودى يف 2019 بحياة اأكرث من 400 

األف �شخ�س، غالبيتهم العظمى يف اأفريقيا.
غيربي�شو�س  اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  العام  املدير  وق��ال 
على تخلي�س البالد من املالريا"، م�شرياً اإىل اأّن  ال�شيني  ال�شعب  "نهّنئ 
"ال�شني تن�شّم اإىل العدد املتزايد من الدول التي تظهر اأّن م�شتقباًل خالياً 

من املالريا هو هدف من املمكن حتقيقه".
واأ�شاف "هذا النجاح الذي حتّقق ب�شّق الأنف�س هو نتيجة عقود من العمل 

املرّكز وامل�شتدام".
اإ�شابة  30 مليون  اأربعينيات القرن املا�شي  وال�شني التي كانت ت�شّجل يف 
باملالريا �شنوياً، مل ت�شّجل اأّي اإ�شابة حملّية باملر�س خالل ال�شنوات الأربع 

املا�شية.
ثالث  خ��الل  باملالريا  حملّية  اإ�شابة  اأّي  ت�شّجل  مل  التي  ل��ل��دول  وميكن 
�شنوات متتالية اأن تتقّدم بطلب للح�شول على �شهادة من منظمة ال�شحة 

العاملية تثبت خلّوها من املر�س.
ويجب على هذه الدولة اأن ترفق طلبها هذا باأدّلة دامغة واأن تثبت قدرتها 

على احلوؤول دون ح�شول اأّي انتقال حمّلي للمر�س يف امل�شتقبل.
وهذا املر�س الطفيلي الذي ينتقل عن طريق بعو�شة الأنوفيلة ت�شّبب بوفاة 

اأكرث من 400 األف �شخ�س يف 2019، غالبيتهم العظمى يف اأفريقيا.

القيظ يف كندا يحّطم رقمًا قيا�سيًا 
الثالثاء،  الأول  اأم�س  ي��وم   كندا  �شّجلت 
ارتفاعاً  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  ل��ل��ي��وم 
قيا�شياً يف درجات احلرارة اإذ بلغ القيظ 
�شرق  �شمال  الواقعة  القرية  ليتون،  يف 
مدينة فانكوفر، 49.5 درجة مئوية، يف 
م�شتوى غري م�شبوق يف هذا البلد، وفقاً 

لهيئة الأر�شاد اجلوية الكندية.
ت��غ��ري��دة على  وق��ال��ت هيئة الأر����ش���اد يف 
�شّجلت   16:20 ال�شاعة  "يف  اإّنه  تويرت 
مئوية،  درج����ة   49.5 ل��ي��ت��ون  حم��ط��ة 
القيا�شية  الأرق���ام  اأخ��رى  م��رة  حمّطمة 
والتاريخية،  اليومية  احل��رارة  لدرجات 

لليوم الثالث على التوايل".
يف  املفاجئة  الوفيات  ع�شرات  واأح�شيت 
ف��ان��ك��وف��ر ي��وم��ي الث��ن��ني وال��ث��الث��اء يف 
ح�شيلة قيا�شية ملوجة احلّر التي ت�شرب 
غ����رب ك���ن���دا واأج�������زاء م���ن ���ش��م��ال غرب 

الوليات املتحدة.
املدينة  ف��ان��ك��وف��ر،  ت�����ش��ّج��ل  اأي�����ام  وم��ن��ذ 
���ش��واح��ل املحيط  ال��واق��ع��ة على  ال��ك��ربى 
الهادئ، درجات حرارة تتخّطى الثالثني 
مئوية، علماً باأّن املعّدل املو�شمي هو 21 

درجة مئوية.

ح�س�ات الكلى .. اأعرا�سها 
وكيفية ال�قاية منها؟ �ص 23

اأطعمة تعزز ط�ل قامة 
الأطفال يف مرحلة النم�

يعتقد الكثريون اأن طول الإن�شان يتحدد بالوراثة، غري اأن اخلرباء يقولون اإن عوامل عديدة 
اإ�شافية مثل التغذية ومنط احلياة توؤثر على طول الإن�شان خالل �شن النمو.

فيما يلي جمموعة من الأطعمة التي توؤثر على طول الإن�شان، وفق ما اأوردت �شحيفة تاميز 
اأوف اإنديا:

البي�س: البي�س م�شدر غذائي غني بالربوتني والريبوفالفني والبيوتني واحلديد. وفًقا 
للخرباء، ي�شاعد الربوتني يف منو اخلاليا وتطورها، لذا ُين�شح اإ�شافة بيا�س البي�س اإىل 

النظام الغذائي اليومي لالأطفال.
فول ال�شويا: فول ال�شويا غني بالربوتني لذا فهو مفيد لتح�شني �شحة العظام ومنوها. 

ُين�شح بتناول فول ال�شويا مرتني يف الأ�شبوع للح�شول على نتائج فعالة.
ميكن  اأطفالك.  لعظام  للكال�شيوم  جيًدا  م�شدًرا  الورقية  اخل�شار  توفر  الورقية:  اخل�شار 
اإطعام الأطفال، ال�شبانخ اأو امللفوف ال�شيني اأو اللفت اأو الربوكلي على �شكل 

ح�شاء اأو يخنة اأو معكرونة اأو ع�شري.
الذي يتحول عند  بالبيتا كاروتني  اجل��زر: اجلزر غني 
اجلزر  اإ�شافة  ُي��ق��رتح  اأ.  فيتامني  اإىل  تناوله 
النيء اإىل نظامك الغذائي اليومي مل�شاعدة 
ب�شكل  الكال�شيوم  امت�شا�س  على  اجل�شم 
فعال. ميكنك تناول اجلزر على �شكل �شلطة 

اأو ع�شري للح�شول على نتائج جيدة.

اأ�شباب ف�شل الريجيم
تعّدد  اأن  اإىل  ب��داي��ة  الفتى  مرينا  الخت�شا�شية  ت�شري 
الأ����ش���ب���اب ال��ت��ي ت�����وؤدي اإىل ث��ب��ات ال�����وزن وف�����ش��ل نظام 
من  والتخل�س  ال���وزن  اإن��ق��ا���س  وع���دم  امل��ت��ب��ع،  الريجيم 
الدهون ُتلّخ�س يف انعدام ممار�شة التمارين اأو الأن�شطة 
املطلوب؛ لأنه  اأقل من  اأو ممار�شتها يف وقت  الريا�شية 
م��ن ممار�شة  الأوىل  دق��ائ��ق  فال�10  م��ع��روف  ه��و  وك��م��ا 
الريا�شة هي فرتة ت�شخني للج�شم والع�شالت، ثم يبداأ 
اجل�شم بعد ذلك يف حرق ال�شعرات احلرارية من الدهون 
املخّزنة، والفرتة املثالية ملمار�شة الريا�شة من 30 اإىل 
غذائي  نظام  على  العتماد  اأّن  كما  يومياً.  دقيقة   60
واح���د ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، يجعل اجل�����ش��م ي��ع��ت��اد ع��ل��ى كمية 
لذلك  �شعباً؛  ال���وزن  ف��ق��دان  في�شبح  ال��ط��ع��ام،  ونوعية 
اأ�شبوعني  اأو  اأ�شبوع  كل  الريجيم  برنامج  تغيري  ينبغي 

على الأكرث ومراعاة تنّوع الطعام فيه.
وتوؤكد الخت�شا�شية الفتى اأن "القلق والتوتر من �شّدة 
التفكري يف خ�شارة الوزن، ي�شّبب للعديد من الأ�شخا�س 
ذلك  فيكون  والإح��ب��اط،  بالإرهاق  في�شابون  النوم،  قلة 
�شبباً رئي�شياً من اأ�شباب ثبات الوزن، كما اأنَّ فقدان الأمل 
الزائد،  ال���وزن  م��ن  التخل�س  ي��ع��وق  بالف�شل  وال�����ش��ع��ور 
بالإ�شافة اإىل اأن دفع اجل�شم با�شتمرار للجوع يوؤدي اإىل 
نتيجة �شلبية، حيث يبداأ باإعالن حالة الطوارئ ويخّزن 

الطعام، ما ي�شّبب بطء عملية فقدان الوزن".
وت�شري اإىل اأن "عدم احل�شول على ق�شٍط كاٍف من النوم 
يجعل اجل�شم يبداأ يف البحث عن طريقة لإيجاد الطاقة؛ 
مما يعني اأن ال�شخ�س �شيتناول املزيد من الطعام فقط 
للبقاء م�شتيقظاً، لذا يجب احلر�س على النوم من 7 اإىل 
9 �شاعات يومياً يف الليل. كما اأننا جند اأنَّ من اأهم اأ�شباب 
تناولها  اأو  الكربوهيدرات  تناول  تقليل  هو  ال��وزن  ثبات 
منا  اعتقاداً  واملعكرونة؛  الأرز  مثل  ج��داً،  قليلة  بكميات 
الكربوهيدرات  اأن  بالرغم من  ال��وزن،  �شبب لزيادة  اأنها 
هي وقود اجل�شم الذي ميّده بالطاقة، ما يدفع اجل�شم 
اإىل ا�شتهالك اجلاليكوجني املوجود يف الع�شالت، فيقّل 

حجمها ويقّل معدل احلرق الطبيعي.
ي�شتطيع  ل  اجل�شم  يجعل  ال��ربوت��ني  ت��ن��اول  اإه��م��ال  اإن 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ن�����ش��ي��ج ال��ع�����ش��الت، ف��ي��ق��ّل م���ع���ّدل حرق 
اأي�����ش��اً. وم��ن اأهم  ال��ده��ون، م��ا يت�شّبب يف ث��ب��ات ال���وزن 
الأ�شباب الأ�شا�شية وراء عدم فقدن الوزن الزائد، والتي 

غالباً ما يغفلها كثريون هو اجلفاف، حيث اإن 
بوظائفه  ي��ق��وم  اجل�شم  يجعل  ل  امل���اء  نق�س 

احليوية ب�شكل �شليم، الأمر الذي يت�شبب يف 
ثبات الوزن".

باعتماد  الفتى  تن�شح الخت�شا�شية مرينا 
النظام الغذائي الآتي ملدة 4 اأيام اأ�شبوعياً، 

واللتزام به ب�شكل كامل:

الفطور:
ق��ط��ع��ة ���ش��غ��رية م��ن ال��ب��ط��ي��خ م��ع قطعة 

البي�شاء  اجل��ب��ن��ة  م��ن  احل��ج��م  متو�شطة 
)50 غراماً(.

ملعقتني  م���ع  ال��ت��و���ش��ت  م���ن  ق��ط��ع��ت��ان  اأو 
كبريتني من اللبنة واخل�شروات الطازجة.

الغداء:
الكبة  اأو  ال�شتيك  اأو  الكفتة  من  غ��رام   200

اأو الهمربغر.
اأو 400 غرام من الدجاج.

اأو قطعتان من فيليه ال�شمك مع طبق كبري من 
ال�شلطة.

ه����ذا ال��ن��ظ��ام ال���غ���ذائ���ي ي��ج��ب اع���ت���م���اده 4 اأي����ام 
الباقية يجب الرتكيز  الثالثة  اأ�شبوعياً، والأيام 
مثل  اللحم،  على  ولي�س  اخل�����ش��روات  على  فيها 
طبق  تناول  مع  ال�شبانخ...  الهندباء،  اللوبياء، 
تناول  وبالإمكان  اخل�شراء،  ال�شلطة  من  كبري 

خ���الل ف���رتة ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ح��ب��ة م��ن الفاكهة، 
ال��زب��ادي مع  ال��ل��ن  ت��ن��اول  وخ���الل الع�شاء 

اخليار اأو قطعتني كبريتني من البطيخ 
اأو  البي�شاء،  اجلبنة  م��ن  قطعة  م��ع 

ط��ب��ق ك��ب��ري م���ن ال�����ش��ل��ط��ة م�شاف 
اإليه قطع التونة.

تقدم لك الخت�شا�شية الفتى جمموعة 
م��ن ال��ن�����ش��ائ��ح ال��ت��ي ت�����ش��اع��دك ع��ل��ى خ�شارة 

الوزن، وهي كالآتي:
- جتّنب تناول الفواكه الغنية بال�شعرات احلرارية؛ مثل 

املاجنو والعنب والبلح والتني .
النحل  بع�شل  وا�شتبداله  ال�شكر  ت��ن��اول  م��ن  التقليل   -

ل����ت����ح����ل����ي����ة امل�����������ش�����روب�����ات 
ال�شيفية .

ال��������ده��������ون  جت��������ّن��������ب   -
علماً  الزائدة،  والن�شويات 
اأقل  ت��ن��اول  اأن���ه ل ميكننا 
ن�شويات،   %  50 م����ن 
و30  % بروتينات   20

% دهون.
ن��ه��ائ��ي��اً عن  - الم���ت���ن���اع 
ت�����ن�����اول الآي�������������س ك�����رمي، 
املياه  ال���ت���واب���ل،  امل���خ���ل���الت، 
املهدرجة،  ال��ده��ون  ال��غ��ازي��ة، 
والأغذية  ال��د���ش��م��ة،  الأط��ع��م��ة 

املحّمرة.
الريا�شة  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���ش��ة   -
ي��وم��ي��اً، خ��ا���ش��ة امل�����ش��ي، مل���دة �شاعة 
خالل فرتة ال�شباح؛ للم�شاعدة على 
حرق الكثري من الدهون وال�شعرات 

احلرارية .
احلميات  ات����ب����اع  ع����ن  الب����ت����ع����اد   -
على  تعمل  لأنها  القا�شية؛  الغذائية 
ب�شرعة،  ال��زائ��د  ال���وزن  م��ن  التخل�س 
ب�شرعة  ال�شابق  ال���وزن  اإىل  ال��ع��ودة  ث��م 
واك��ت�����ش��اب امل��زي��د م��ن ال����وزن، ل���ذا يجب 
ال�����وزن ب�شكل  احل���ر����س ع��ل��ى ف���ق���دان 
م�����ع احل�����ر������س على  ت����دري����ج����ي، 
الغذائية  العنا�شر  تناول جميع 
بن�شب متفاوتة. - �شرب كميات 
قبل  خ�شو�شاً  امل���اء  م��ن  ك��ب��رية 
دقيقة؛  ب�20  ال���ط���ع���ام  ت���ن���اول 
باجلوع  الإح�شا�س  على  تق�شي  لأنها 
وت�شاعد على حرق الدهون. - ا�شتخدام اأطباق متو�ّشطة 
احلجم والتوقف عن تناول الطعام فور ال�شعور بال�شبع.

ال����داي����ت منها،  ال���غ���ازي���ة وح���ت���ى  امل�������ش���روب���ات  - جت���ّن���ب 
املحليات  ت�شاهم  ح��ني  يف  البطن،  انتفاخ  ت�شبب  كونها 

ال�شطناعية بفتح ال�شهية.

عالمة واحدة حمتملة على 
اإ�سابتك بك�رونا بعد التطعيم

م�����ع ت���ط���ع���ي���م ن�������ش���ب���ة ك�����ب�����رية من 
كورونا،  ف��ريو���س  �شد  الأم��ريك��ي��ني 
ان���خ���ف�������س ع�����دد ح������الت الإ����ش���اب���ة 
وال��وف��ي��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن امل��ر���س يف 
املتحدة، لكن  الوليات  اأنحاء  جميع 
البع�س، ويف حالت نادرة، ل يزالون 
ي�شابون بالفريو�س على الرغم من 

تلقيهم اللقاح.
مراقبتها  عليك  التي  الأع��را���س  ما 
ملعرفة ما اإذا كان لديك كوفيد19- 

حتى بعد اأخذك اللقاح؟.
باحثون  اأج�����راه�����ا  درا�����ش����ة  ت��ت��ب��ع��ت 
"زوي"  �����ش����رك����ة  م������ع  ب����ال����ت����ع����اون 
الإ�شابة  اأع���را����س  ال�����ش��ح��ة،  ل��ع��ل��وم 
تلقوا  اأ���ش��خ��ا���س  ب��ني  بكوفيد19- 
يتلقوها،  مل  واآخ��ري��ن  التطعيمات 
من  اأك�������رث  ال���ع���ط�������س  اأن  ف����وج����دت 
على  ع��الم��ة  ي��ك��ون  اأن  ميكن  املعتاد 
تقت�شر  ولكنها  ب��امل��ر���س،  الإ���ش��اب��ة 
وقد  التطعيمات..  تلقوا  م��ن  على 
 ZOE ا���ش��م  اإن�����ش��اء تطبيق حت��ت  مت 
 COVID Symptom Study
من قبل اأطباء وعلماء يف م�شت�شفى 
"تي  وكلية  ال��ع��ام،  ما�شات�شو�شت�س 
اإت�س ت�شان" لل�شحة العامة بجامعة 
هارفارد، وكلية كينغز كوليدج لندن، 
�شتانفورد،  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ط��ب  وك��ل��ي��ة 
للعلوم  "زوي"  �شركة  مع  بالتعاون 
ب��ي��ان��ات تطوعية  ال�����ش��ح��ي��ة، جل��م��ع 
الباحثون  وا�شتنتج  امل�شاركني.  من 
م����ن خ�����الل درا������ش�����ة ال���ب���ي���ان���ات اأن 
تطعيمهم  مت  ال��ذي��ن  "الأ�شخا�س 
ثم ثبتت اإ�شابتهم بفريو�س كورونا، 
العط�س  ع���ن  اإب����الغ����ا  اأك�����رث  ك���ان���وا 
مقارنة  الأع������را�������س،  م����ن  ك����واح����د 

باأولئك الذين مل يتلقوا اللقاح".

رو�سيا تطلق مهمة مت�ينية 
اإىل حمطة الف�ساء 

من  الأربعاء  اأم�س  رو�شيا   اأطلقت 
ق���اع���دة ب��اي��ك��ون��ور ال��ف�����ش��ائ��ي��ة يف 
يف  "�شويوز"  مركبة  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 
الف�شاء  حم��ط��ة  ل��ت��م��وي��ن  م��ه��م��ة 
ال�����دول�����ي�����ة ب����ال����ط����ع����ام وال�����وق�����ود 
وال���ت���ج���ه���ي���زات. واأق�����ل�����ع ����ش���اروخ 
املركبة  ح��ام��ال   "2.1 "�شويوز 
بنجاح  ا�س17-"،  ام  "بروغر�س 
 23،27(  02،27 ال�شاعة  عند 
ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ي��ت�����س( م��ن �شهوب 
امل����دار املحدد،  ل��ب��ل��وغ  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 
الف�شاء  وك��ال��ة  ذك���رت  م��ا  بح�شب 
ال���رو����ش���ي���ة )رو���ش��ك��و���ش��م��و���س( يف 
تلتحم  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن  ب���ي���ان. 
الدولية  الف�شاء  مبحطة  املركبة 
ت   04،02 ال�شاعة  عند  اجلمعة 
غ، وفق امل�شدر عينه. وتنقل مهمة 
ال�شحن هذه اإىل املخترب الف�شائي 
ال��وق��ود ومياه  امل���داري كميات من 
ال�شفة وعبوات الهواء والأك�شجني، 
1500 كيلوغرام من  اإ�شافة اإىل 

املعدات واملواد.

ريجيم �سيفي يفقدِك 4 
كيل�غرامات باأ�سب�عني

يعترب ف�شل ال�شيف من اأن�شب الف�شول لإنقا�ص 

الوزن الزائد واتباع احلميات الغذائية للتخل�ص 

اخت�شا�شية  املرتاكمة.  وال�شحوم  الدهون  من 

ريجيم  خطوات  على  الآتي  يف  تطلعك  الفتى  مرينا  التغذية 

�شيفي لفقدان 4 كيلوغرامات يف اأ�شبوعني فقط:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة  اأعلنت 
ع��ن اإن�����ش��اء وح���دة امل�����ش��اري��ع امل��ئ��وي��ة والتي 
للبحث  امل�������ش���ارك  ال���ن���ائ���ب  م��ك��ت��ب  ت��ت��ب��ع 
باأن  اجلامعة  روؤي���ة  لدعم  وذل��ك  العلمي، 
م�شاريع  خ��الل  م��ن  بحثية  جامعة  ت��ك��ون 
وت�����ش��ع اجلامعة  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��خ��دم  ك����ربى 
�شمن م�شاف اجلامعات العاملية من حيث 
ت�شاعد  ال��ت��ي  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  امل��م��ك��ن��ات 
يف  اجلامعة  اأه��داف  و�شمن  البتكار،  على 
تطوير قدرات البحث العلمي والبتكار يف 

املجالت ذات الأهمية الوطنية والدولية.
واأك���د الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د علي مراد 

-النائب امل�شارك للبحث العلمي باجلامعة  
على اأن" اإن�شاء هذه الوحدة ياأتي ا�شتجابًة 
للمتغريات املت�شارعة التي ت�شهدها املنطقة 
ال�شريع  التعامل  مرونة  ليعك�س  والعامل، 
م���ع اخل��ط��ط ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ، 
على  مهامها  ال��وح��دة يف  ه��ذه  تركز  حيث 
ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  وحت��دي��د  اعتماد 
الإمارات  مئوية  مع  ومواءمتها  البحثية 
واملراكز  الكليات  م��ع  وال��ت��ع��اون   ،2071
تدعم  التي  الت�شورات  و�شع  يف  البحثية 
يف  ي�شهم  مما  للم�شاريع،  التحتية  البنية 
دع��م م��ه��ارات �شوق العمل من خ��الل هذه 
والإج����راءات  ال�شيا�شات  وو���ش��ع  امل�شاريع، 
بكفاءة  وتنفيذها  امل�شاريع  عمل  لتنظيم 

عالية."
بالإ�شراف  الوحدة  هذه  " �شتقوم  واأ�شاف 
 ، امل�شاريع ال�شرتاتيجية يف اجلامعة  على 
كما �شتعمل من خالل م�شاريعها املختلفة 
على تعزيز مكانة اجلامعة كمركز اأكادميي 
بحثي وابتكاري،  من خالل اإيجاد احللول 
املت�شلة  العلمية للتحديات ال�شرتاتيجية 
والتكنولوجيا  وال���غ���ذاء  وال��ط��اق��ة  ب��امل��ي��اه 
واجلينوم  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال���ف�������ش���اء  وع����ل����وم 
وع����ل����وم ال���ب���ي���ان���ات ، وت���وظ���ي���ف م���ه���ارات 
والتكنولوجيا  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 

الرقمية."
واأ�شار الدكتور اأحمد مراد اإىل اأن  امل�شاريع 
هو  ال��وح��دة  عليها  �شت�شرف  التي  الهامة 

م�شروع دي�شرتيكت4.0 والذي يهدف اإىل 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  م��ه��ارات  تعزيز 
من خالل الربط بني الربامج الأكادميية 
الربط  يف  ي�شهم  مم��ا  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث 
�شتكون  العمل، حيث  و�شوق  ال�شناعة  بني 
ملعاجلة  الأم��ث��ل  امل��ك��ان   4.0 دي�����ش��رتي��ك��ت 
البحث  خ��الل  م��ن  ال�شناعية  ال��ت��ح��دي��ات 

العلمي.
و�شت�شاعد هذه الوحدة على جذب الكفاءات 
يف  و�شت�شاهم  للجامعة  العقول  واأ�شحاب 
والذي  اجلامعة  خريجي  م��ه��ارات  تعزيز 
ب�������دوره ���ش��ي��م��ك��ن��ه��م م����ن احل�������ش���ول على 
وظائف تتنا�شب مع متطلبات �شوق العمل. 
كما �شتعمل على جذب ال�شركات وال�شناعة 

اإىل امل�شاهمة يف هذه امل�شاريع وبالتايل بناء 
عالقات وثيقة مع جمتمع ال�شناعة. 

•• اأبوظبي- الفجر

"�شحة"،  ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  اأعلنت   
اأك����رب ���ش��ب��ك��ة ل��ل��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة يف دول����ة الإم������ارات 
اف��ت��ت��اح م��رك��ز ج��دي��د خلدمات  امل��ت��ح��دة، ع��ن  العربية 

كوفيد19- من املركبة يف منطقة املنهل باأبوظبي.
اإىل  مق�شمة  م�شارات،   4 من  اجلديد  املركز  ويتكون 
الأنف  م�شحة  لإج����راء  م�����ش��ارات  و3  للتطعيم  م�شار 
و600  تطعيم   100 اإىل  ت�شل  ا�شتيعابية  ب��ط��اق��ة 

م�شحة اأنف وفح�س ليزر يومياً. 
اخلمي�س  اإىل  ال�شبت  من  املراجعني  املركز  وي�شتقبل 
 10 م��ن  وي��وم اجلمعة  م�شاًء   8 حتى  �شباحاً   8 م��ن 

�شباحاً حتى 8 م�شاًء.
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت اخل��دم��ات ال��ع��الج��ي��ة اخل��ارج��ي��ة، اإحدى 
م��رك��ز �شحة  اإغ�����الق  "�شحة" ع���ن  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت 

خلدمات كوفيد19- من املركبة يف منطقة الكورني�س 
 30 الأربعاء  اأم�س  ي��وم   من  اعتباراً  وذل��ك  باأبوظبي، 

يونيو 2021.
ومت اإن�شاء املركز اجلديد يف منطقة املنهل، با�شتخدام 
حاويات ال�شحن التي متتاز باملتانة واملرونة، واملقاومة 
للحرارة والربودة العالية، بالإ�شافة اإىل كونها �شهلة 

النقل واإعادة ال�شتخدام وال�شيانة.
وب���ذل���ك ي�����ش��ل ع���دد م���راك���ز امل�����ش��ح م���ن امل��رك��ب��ة التي 
اأبوظبي  يف  اخل��ارج��ي��ة  العالجية  اخل��دم��ات  ت��دي��ره��ا 
الريا�شية،  زاي��د  مدينة  املدينة،  ت�شمل  مراكز   6 اإىل 
املركز  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��وث��ب��ة  ال�����ش��اخم��ة،  ال��ب��اه��ي��ة، 

اجلديد يف املنهل. 
اأخذ التطعيم  اأو  اإج��راء الفح�س  وميكن للراغبني يف 
ح��ج��ز م��وع��د ع���ن ط��ري��ق ال��ت��ط��ب��ي��ق ال���ذك���ي ل�شركة 

»�شحة«.

•• العني - الفجر

قام فريق " �شواعد الوطن التطوعي"  مببادرة اإن�شانية 
فئة  ع��ل��ى  راأ�����س  مظلة    2000 ت��وزي��ع  مت خ��الل��ه��ا 
�شناعية  يف  ال�شم�س  ح���رارة  حت��ت  العاملني  ال��ع��م��ال  
�شامل  الدكتور  ال�شيخ  وم�شاركة  برعاية  وذلك  العني، 
الوطني  املجل�س  ع�شو  ال��ع��ام��ري  رك��ا���س  ب��ن  حممد 
واملتطوعات  املتطوعني  م��ن  وع���دد  �شابقاً  الحت����ادي 

واأفراد ال�شرطة املجتمعية. 
هذه  اأن  اإىل  رك��ا���س  ب��ن  �شامل  الدكتور  ال�شيخ  واأ���ش��ار 
والإن�شانية   التطوعية  الأع��م��ال  �شمن  تاأتي  امل��ب��ادرة  

املجتمع  اأف���راد  ب��ني  املجتمعي  ال��رتاح��م  قيم   وتعزيز 
من خالل  اإدخال الفرح وال�شرور والبهجة اإىل قلوب  
العمال املقيمني  بتوزيع مظالت تقيهم حرارة ال�شم�س 

يف ف�شل ال�شيف. 
 " م��دي��رة   البلو�شي  �شهيل  ال��ي��ازي��ة  قالت  م��ن جهتها 
ف��ري��ق ���ش��واع��د ال��وط��ن ال��ت��ط��وع��ي " اإن ه���ذه احلملة 
اأقيمت حتت عنوان " �شعادتنا من �شعادتهم" و�شملت 
خاللها  مت  ال��ع��ني  �شناعية  يف  ال��ع��م��ال  م��ن   2000
ت��وزي��ع م��ظ��الت ل��ل��راأ���س ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ني حت��ت اأ�شعة 
ال�شم�س يف هذه الأيام احلارة حيث ن�شعرهم بالهتمام 

ور�شم البهجة على وجوههم..

•• العني-  الفجر 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  ُت�شارك 
ملواقع  العاملي  باليوم  العامل  احتفالت  يف 
ب�  ي���ع���رف  م���ا  اأو  ال���ت���وا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي 
والذي   ،”Social media day“

ي�شادف يف 30 يونيو من كل عام.
بهذه املنا�شبة قال الدكتور اأحمد املن�شوري، 
رئي�س ق�شم العالم و ال�شناعات الإبداعية 
والجتماعية   الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  كلية  يف 
دول����ة  "حر�شت  الإم�������������ارات:  ب���ج���ام���ع���ة 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  م��ن��ذ ظ��ه��ور  الإم������ارات، 
الج��ت��م��اع��ي يف ال�����ش��ن��وات الأخ����رية ، على 
لهذه  والإيجابي  الآمن  ال�شتخدام  تعزيز 
الو�شائل، واإبراز دورها يف تنمية املجتمعات 
والرقي باأفرادها وتعزيز الت�شال الب�شري 
ال���ت���ح���ذي���ر من  امل���ق���اب���ل  م����ن ج����ه����ة، ويف 
املرتتبة  والجتماعية  النف�شية  ال�شلبيات 
عليها نتيجة الإدمان عليها اأو ا�شتخدامها 
بال�شرر  يعود  مب��ا  ر�شيد  غ��ري  ا�شتخداماً 

على الفرد واملجتمع من جهة اأخرى". 

القيادة  ���ش��ع��ت  "كما  ق����ائ����ال:  واأ������ش�����اف 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ت��وظ��ي��ف  اإىل  ال��ر���ش��ي��دة 
واحلفاظ  املجتمع  خ��دم��ة  يف  الجتماعي 
اأم��ن��ه وا���ش��ت��ق��راره ع��رب رف��ع م�شتوى  على 
التوعية  قاعدة  وتو�شيع  املجتمعي،  الوعي 
والن�سء  ال�شباب  لفئات  خا�شة  املجتمعية 
وال�شلوكية  الأخالقية  والأنظمة  باملعايري 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال��الئ��ق��ة 
القانونية  العواقب  بيان  م��ع  الجتماعي 
املُ��رتت��ب��ة ع��ل��ى  ال���ش��ت��خ��دام اخل��ط��ر لهذه 

الو�شائل. 
واكد الدكتور املن�شوري بقوله "اإن اأمامنا 
اأكرب  وحت��دي��ات  ره��ان��ات  وم�شلمني  كعرب 
من جمرد مواكبة التكنولوجيا وال�شتفادة 
من  احل����ّد  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  خ�شائ�شها  م��ن 
تاأثرياتها ال�شلبية على الأفراد واملجتمعات، 
فهذه حتديات نت�شارك فيها مع غرينا من 
املجتمعات وال�شعوب. ولكن الرهان الأكرب 
هو األ نبقى جمرد م�شتوردين وم�شتهلكني 
للتكنولوجيا، واأن ت�شبح لدينا القدرة على 
ونتفاعل  والخ���رتاع،  البتكار  يف  امل�شاركة 

يتخلف  ملن  فيه  مكان  ل  ع��امل  يف  اإيجابياً 
عن ركب العلم واملعرفة".

وم�شى يقول: "نفتخر  يف جامعة الإمارات 
تلعبه  الذي  الهام  بالدور  املتحدة  العربية 
الطلبة  م��ه��ارات  ت��ع��زي��ز  يف  الإع����الم  كلية 
، ومب���ا ي��خ��دم ت��وج��ه��ات ال��دول��ة يف تعزيز 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  و���ش��ائ��ل  ا���ش��ت��خ��دام 
الإمارات  ملجتمع  الإيجابية  ال�شورة  لن�شر 
ن��ق��وم بتطوير  امل���ج���الت. ح��ي��ث  ك��اف��ة  يف 
التي  امل�شاقات  وجميع  الدرا�شية  الربامج 

يتّم تدري�شها حالياً مع خمرجاتها بحيث 
ُترّكز على اإك�شاب الطالب املعارف النظرية 
الإعالم  معاً، خا�شة يف  العملية  وامل��ه��ارات 

اجلديد وو�شائل التوا�شل الجتماعي. 
ف�شل  ك��ل  يف  يعقد  الق�شم  اأن   " واأو����ش���ح 
درا���ش��ي ع���دداً م��ن ال����دورات وور����س العمل 
حمرتفون  اإع����الم����ي����ون  ف��ي��ه��ا  ي��ح��ا���ش��ر 
واأ�شحاب جتربة ممتدة يف العمل الإعالمي 
جتاربهم  خ��ال���ش��ة  للطلبة  ي��ق��دم��وا  ك���ي 
وامل���ه���ارات امل��ط��ل��وب��ة م��ن��ه��م ك��اإع��الم��ني يف 

امل�شتقبل".
و�شائل  الإيجابي مع  التفاعل  اأهمية  وعن 
الدكتور  اأف������اد  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���وا����ش���ل 
املن�شوري: "اإن التقنيات احلديثة التي بني 
حت�شى،  تكاد  ل  منافع  لنا  ق��ّدم��ت  اأيدينا 
ولكنها يف املقابل ت�شكل ملجتمعاتنا حتدياٍت 
بدقة،  ُن�شخ�شها  اأن  علينا  يتعنّي  �شلبية 
والإر�شادات  املنا�شبة  احل��ل��ول  لها  ون��وج��د 
حول  ال��ن��ا���س  لتوعية  عنها  غ��ن��ى  ل  ال��ت��ي 

ال�شتخدام الر�شيد للتكنولوجيا. 
مع  الإي���ج���اب���ي  ال��ت��ف��اع��ل  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 

بن�شر  يكون  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
التوعية خا�شة بني الن�سء الذي يرتعرع 
يف ع�شر النت�شار الكبري لو�شائل التوا�شل 
الجتماعي. وامل�شوؤولية املنوطة على الآباء 
موؤ�ش�شات  وخم��ت��ل��ف  ال��رتب��وي��ة  واجل��ه��ات 
الإيجابية  اجل���وان���ب  ت��ع��زي��ز  ه��و  امل��ج��ت��م��ع 
وا�شتثمارها،  وتنميتها  التقنيات،  ه��ذه  يف 
اأثرها  تقليل  الإمكان على  قدر  العمل  مع 

ال�شلبي على الأفراد واملجتمعات". 
واختتم الدكتور اأحمد املن�شوري ت�شريحه 
بالقول: "حتر�س اجلامعة على الدوام اأن 
ي�شّم ق�شم الإعالم اأ�شتاذة اإعالم ميتلكون 
التخ�ش�س  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��م��ل��ي��ة  اخل����ربة 
خريجني  اإع����������داد  ب����ه����دف  الأك�������ادمي�������ي، 
ع���ل���ى درج������ة ع���ال���ي���ة م����ن ال���ت���اأه���ي���ل ومبا 
الإعالمي،  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  متطلبات  يلبي 
واملُ�شاهمة يف دعم توجهات الإمارات لبناء 
اأج���ي���ال ق����ادرة ع��ل��ى ف��ه��م ال��ع��امل الرقمي 
لأن  �شعياً  ووع��ي،  باإيجابية  معه  والتعامل 
اآمنة للحياة على  اأكرث بقعة  تكون الدولة 

وجه الكرة الأر�شية".

•• اأبوظبي- الفجر

اأعلنت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة"، اأكرب 
�شبكة للرعاية ال�شحية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
عن تعزيز "منوذج ممار�شات املجموعة" لديها من خالل 
دمج خدمات ق�شم اأمرا�س الدم والأورام للكبار يف مدينة 
التخ�ش�شية  ال��ط��ب��ي��ة  امل��دي��ن��ة  ال��ط��ب��ي��ة،  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  الثالث يف  امل�شتوى  ال��رائ��دة من 
املتحدة، واأكرب مركز طبي تعليمي يف اأبوظبي، مع مدينة 
دولة  م�شت�شفيات  اأك��رب  اإح��دى  الطبية،  �شخبوط  ال�شيخ 
للحالت  ال�شحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  يف  الإم���ارات 
احلرجة واملعقدة وامل�شروع امل�شرتك بني "�شحة" و"مايو 

كلينك".
وم���ن م��ق��ره يف م��دي��ن��ة ال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة الآن، 
لأمرا�س  وال�����ش��ام��ل  اجل��دي��د  "�شحة"  م��رك��ز  �شيجمع 
الدم والأورام بني �شجل الإجنازات احلافل ملدينة ال�شيخ 
ملدينة  املتميزة  الدولية  اخل��ربات  وب��ني  الطبية،  خليفة 
ال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة، ل��ت��زوي��د امل��ر���ش��ى بخدمات 
رعاية �شحية ذات معايري ل ُت�شاهى، مع تعزيز و�شول 
املر�شى اإىل خدمات الرعاية الأولية واخلبرية يف خمتلف 

التخ�ش�شات الطبية.
 ،2005 ع��ام  يف  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  تاأ�ش�شت 
املبتكرة  الطبية  التقنيات  ت��وف��ري  يف  ري��ادت��ه��ا  ور���ش��خ��ت 
يف  مكانتها  وع����ززت  والإق��ل��ي��م��ي��ني،  امل��ح��ل��ي��ني  للمر�شى 

للخدمات يف قطاع  ج��دي��دة  و���ش��ع معايري  ع��رب  ال��دول��ة 
املا�شية،  ال��ث��الث  ال�����ش��ن��وات  وخ���الل  ال�شحية.  ال��رع��اي��ة 
13،400 مري�س  ي��زي��د ع��ن  امل��ن�����ش��اأة م��ا  ع��اجل��ت ه���ذه 
ن�شبة  وبلغت  داخ��ل��ي،  مري�س   2،200 ون��ح��و  خ��ارج��ي 

املر�شى الأطفال من بينهم 60%.
تعتمده  ال���ذي  املجموعة"  مم��ار���ش��ات  "منوذج  و�شيتيح 
نطاق  كامل  م��ن  ال�شاملة  لال�شتفادة  فر�شة  "�شحة" 
و�شول  ل�شمان  املتعددة،  التخ�ش�شية  وخرباتها  ال�شبكة 
وتعزيز  املتخ�ش�شني،  اخل��رباء  خدمات  اإىل  امل��دى  وا�شع 
ثقافة م�شاركة املعرفة واخلربات التي تتيح للمتخ�ش�شني 
من  وال�شتفادة  متما�شك،  واح��د  كفريق  العمل  فر�شة 

نقاط القوة والقدرات املتنوعة لدى بع�شهم البع�س.
وقال الدكتور طارق فتحي، الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اأعلى  ب��ت��وف��ري  "�شحة"  يف  روؤي��ت��ن��ا  ت��ت��م��ث��ل  "�شحة": 
ملجتمع  ال�شحية  الرعاية  خدمات  يف  اجل��ودة  م�شتويات 
دولة الإمارات واملنطقة ككل، ومع �شعينا الدوؤوب لتحقيق 
ط��م��وح��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف ت��ع��زي��ز ق��ط��اع الرعاية 
ال�شحية لتزويد اأف�شل اخلدمات العالجية �شمن فئتها، 
تتميز  امل��ب��ت��ك��رة،  والأ���ش��ال��ي��ب  التقنيات  اأح����دث  واع��ت��م��اد 
على  ت�شتمل  التي  الوا�شحة  با�شرتاتيجيتها  "�شحة" 
ال�شحية وحت�شني  الرعاية  تب�شيط اخلدمات يف من�شاآت 
ل��ت��وف��ري الرعاية  امل��رم��وق��ة  امل���راك���ز  ال���ك���ف���اءات واإن�������ش���اء 
اأ�شا�شياً  جزءاً  املفهوم  هذا  ومُيثل  وال�شاملة.  املتخ�ش�شة 
من رحلتنا نحو امل�شتقبل يف اإن�شاء �شبكة ع�شرية متطورة 

تلبي احتياجات الأعوام اخلم�شني القادمة وما وراءها".
 واأ�شاف: "اإن اعتمادنا لنهج �شامل ومتكامل يف التعاون 
�شيوفر للمر�شى امل�شابني باأمرا�س الدم والأورام لدينا 
اخلربات  على  تركيز  م��ع  التخ�ش�شات،  متعددة  رع��اي��ة 
كلينك"،  "مايو  يف  ���ش��رك��ائ��ن��ا  ع���رب  ال���ع���الج  واأ���ش��ال��ي��ب 
توفري  ا�شتمرار  �شمان  م��ع  املري�س  بتجربة  والرت��ق��اء 

خدمات الرعاية الفائقة".
الدم  اأم��را���س  ق�شم  �شيتو�شع  اخل��دم��ة،  تكامل  اإط��ار  ويف 
والأورام يف مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية لي�شمل وحدة 
لف�شل  ووح��دة  �شريراً،   30 ب�شعة  الداخليني  للمر�شى 
مكونات الدم ت�شم 8 اأ�شّرة، وق�شماً جديداً خلدمات نقل 
الطبية  �شخبوط  ال�شيخ  مدينة  اإىل  �شينتقل  كما  ال��دم. 
برنامج الزمالة الوحيد لأمرا�س الدم يف دولة الإمارات 
مدينة  يف  ر�شمياً  تقدميه  مت  وال���ذي  امل��ت��ح��دة،  العربية 
�شيعمل  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة  الطبية،  خليفة  ال�شيخ 
لزراعة اخلاليا  �شامل  اإن�شاء مركز  الق�شم اجلديد على 

اجلذعية يف مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية.
ن��ا���ش��ر ع��م��ا���س، الرئي�س  ال���دك���ت���ور  وم����ن ج��ان��ب��ه، ق����ال 
"حتر�س  ال��ط��ب��ي��ة:  �شخبوط  ال�شيخ  مل��دي��ن��ة  التنفيذي 
مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية على ت�شريع اخُلطى نحو 
بو�شع معايري جديدة خلدمات  املتمثلة  حتقيق مهمتها 
الرعاية الطبية والعالج يف دولة الإمارات واملنطقة ككل، 
امل��ر���ش��ى، كما  رع��اي��ة  ر�شالتنا يف ج��وه��ره��ا على  وت��رت��ك��ز 
الدم  احتياجات مر�شى  لتلبية  اإط��ار جهودنا  ي�شعدنا يف 

والأورام يف دولة الإم��ارات، اأن نوحد جهودنا مع املواهب 
ال�شيخ خليفة  بها مدينة  التي تتميز  الرائعة  واخل��ربات 
تقدمها  التي  امل�شرتكة  العرو�س  تعزيز  بهدف  الطبية، 
اخلربات  مب��زي��ج  م��دع��وم��ة  ل��ل��م��ر���ش��ى،  "�شحة"  �شبكة 

العاملية ال�شهرية يف "مايو كلينك"".
واأ�شاف: "نحن ملتزمون بوعدنا يف اإن�شاء مركز م�شتقبلي 
حتقيق  على  يعمل  العا�شمة،  يف  والبتكار  احلياة  لعلوم 
املدعومة  الطبية  امل��م��ار���ش��ات  جم���ال  يف  ه��ام��ة  ت��ط��ورات 
بني  اجل��م��ع  خ��الل  وم��ن  الأك���ادمي���ي.  والتعليم  بالبحث 
"مايو كلينك"  "�شحة" الوا�شعة، وخربات  قدرات �شبكة 
الإ�شرتاتيجية  الأول��وي��ات  على  تركيزنا  ن�شع  الدولية، 
ملدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية، ونقرتب اأكرث من حتقيق 
كلينك"  "مايو  وج��ه��ة  م��رك��ز  اإن�����ش��اء  يف  ال�شاملة  روؤي��ت��ن��ا 
اأكرب  رعاية  تقدمي  ل�شمان  اأبوظبي  يف  القادمة  الطبية 

ملر�شى احلالت  الأكرث تعقيداً وخطورة".
�شخبوط  ال�شيخ  مدينة  �شتوفر  اخل��دم��ات،  تكامل  وبعد 
ال�شوئي  بالف�شد  ال�شرطان  ع��الج  اأبوظبي  يف  الطبية 
خ���ارج اجل�����ش��م، ورع��اي��ة اأم��را���س ال���دم احل���ادة و�شرطان 
الدم، بقيادة الدكتور �شاروخ ها�شمي، رئي�س ق�شم اأمرا�س 
العظام  ال�شابق لعيادة زراعة نخاع  الدم والأورام واملدير 
"مايو كلينك"  ال�����ش��رط��ان يف  وال��ن��اج��ني م��ن  وامل��ت��اب��ع��ة/ 
�شات  مبيني�شوتا، حيث يوفر نطاقاً وا�شعاً متعدد التخ�شّ
واحد،  مكان  يف  والعالجات  ال�شحية  الرعاية  خلدمات 

مدعومة باأف�شل اخلربات يف تخ�ش�شاتها.

لدعم التوجهات البحثية امل�شتقبلية

جامعة الإمارات تن�سئ وحدة امل�ساريع املئ�ية

افتتاح مركز �سحة خلدمات ك�فيد- 19 من املركبة يف املنهل باأب�ظبي

برعاية وم�شاركة �شامل بن ركا�ص

فريق �س�اعد ال�طن التط�عي ي�زع 2000 مظلة لل�قاية من ال�سم�س يف �سناعية العني

جامعة الإمارات ُت�سارك يف احتفالت الدولة بالي�م العاملي مل�اقع الت�ا�سل الجتماعي

لال�شتفادة من خربات مايو كلينك العاملية

�سحة تقدم مركزًا �ساماًل لرعاية وعالج اأمرا�س الدم والأورام

التغري املناخي والبيئة تطلق م�سروعًا تقييميًا 
لتعزيز ال�سناعات واخلدمات البيئة يف الإمارات

•• دبي- الفجر

اأطلقت وزارة التغري املناخي والبيئة م�شروع درا�شة لتقييم حالة اأداء �شناعة 
املنتجات واخلدمات البيئة )اخل�شراء( على م�شتوى دولة الإمارات، �شمن 
متطلبات اخلطة الوطنية للتغري املناخي 2017-2050 وا�شرتاتيجيتها 
اخل�شراء،  ال�شناعات  ودع���م  الأخ�����ش��ر،  القت�شاد  نحو  ال��ت��ح��ول  لتعزيز 
وا�شتك�شاف التوجهات وال�شرتاتيجيات امل�شتقبلية املطلوبة التي تعزز من 
قدرة الإمارات يف مواجهة حتدي التغري املناخي وحماية البيئة، ومواكبة 

روؤى القيادة الر�شيدة ال�شت�شرافية للم�شتقبل.
الأخ�شر  للنمو  العاملي  املعهد  مع  بالتعاون  �شتتم  التي  الدرا�شة  و�شتعمل 
)GGGI(، على ر�شم خارطة �شامله لقطاع اخلدمات واملنتجات البيئية 
الإجمايل،  الدولة، وتقييم حجمها القت�شادي  )اخل�شراء( على م�شتوى 
وو�شع ت�شورات وخطط قابلة للتنفيذ لزيادة م�شاهمته يف حتقيق التنويع 
القت�شادي وتعزيز القدرة التناف�شية للقطاع ال�شناعي املحلي وخلق املزيد 

من الوظائف اخل�شراء، ودعم م�شرية الدولة يف العمل املناخي.
ومن جهتها قالت املهند�شة عائ�شة العبدويل الوكيل امل�شاعد لوزارة التغري 
املناخي والبيئة لقطاع التنمية اخل�شراء والتغري املناخي بالوكالة :" اإن 
الوزارة �شمن ا�شرتاتيجيتها لتعزيز قدرات العمل من اجل املناخ وحماية 
الأخ�شر،  القت�شاد  نحو  التحول  يف  ال��دول��ة  توجهات  وم��واك��ب��ة  البيئة، 
رئي�شاً  ومكوناً  �شريكاً  كونه  اخلا�س  القطاع  م�شاركة  تعزيز  على  حتر�س 
اخلدمات  قطاع  حالة  تقييم  ت�شتهدف  امل��ب��ادرة  ان  مو�شحة  املجتمع"،  يف 
واملنتجات البيئية وقيا�س قيمتها القت�شادية وفر�س النمو التي توفرها 
مبا يتيح ت�شور كاملة يحفز م�شاركة القطاع اخلا�س يف ال�شتثمار والتو�شع 

يف هذا النوع من ال�شناعات. 
�شيتم حتديد  الدرا�شة  لها  �شتتو�شل  التي  والتحليالت  للمعلومات  ووفقا 
طبيعة احلوافز احلكومية املقدمة لهذا القطاع حالياً، واملنتجات واخلدمات 
و�شع  �شيتم  كما  امل�شتقبلية،  الدولة  توجهات  دعم  يف  العايل  التاأثري  ذات 
ذات  الت�شنيعية  املجالت  ق��درة  وتعزيز  لدعم  تو�شيات  وتقدمي  ت�شورات 

الأولوية يف هذا القطاع.
اأجل  من  والعمل  املناخي  العمل  جهود  اإىل  بالإ�شافة  الدرا�شة  و�شت�شاهم 
 2050-2017 امل��ن��اخ��ي  للتغري  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  تطبيق  يف  ال��ب��ي��ئ��ة، 
الإمارات  وا�شرتاتيجية  الدائري،  القت�شاد  و�شيا�شة  اخل�شراء،  والأجندة 
للطاقة 2050، وال�شرتاتيجية الوطنية لالأمن الغذائي، وا�شرتاتيجية 
بالتزاماتها  الوفاء  على  الدولة  قدرت  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  املائي،  الأم��ن 
املحددة  للم�شاهمات  الثاين  التقرير  يف  حتديده  مت  ما  مبوجب  الوطنية 

وطنياً.
الت�شنيعية  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  البيئة  وامل��ن��ت��ج��ات  اخل��دم��ات  وت�شمل 
التربيد  واأنظمة  املتجددة،  بالطاقة  املتعلقة  وامل�شاريع  املجالت  كافة  مثل 
اإنتاج ونقل وا�شتهالك الطاقة،  امل�شتدامة، وم�شاريع ومنتجات رفع كفاءة 
والزراعة  التلوث،  م��ع��دلت  بخف�س  املتعلقة  واملنتجات  اخل��دم��ات  وك��اف��ة 
والإدارة  للنفايات،  املتكاملة  والإدارة  ال��ت��دوي��ر  واإع����ادة  مناخياً،  ال��ذك��ي��ة 

امل�شتدامة للموارد.
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اأظهرت درا�شة جديدة اأن تطور اخلرف، غالبا ب�شبب مر�ص األزهامير، 
قبل  الربوتينات  لع�شرات  الدم  يف  طبيعية  غري  مب�شتويات  يرتبط 

خم�ص �شنوات.
اأن معظم هذه الربوتينات مرتبطة باخلرف، ما  ومل ُيعرف من قبل 

ي�شري اإىل اأهداف جديدة للعالجات الوقائية.
وت�شتند النتائج اإىل حتليالت جديدة لعينات دم لأكرث من ع�شرة اآلف 
وتخزينها  اأخذها  مت  عينات  ال�شن،  وكبار  العمر  منت�شف  يف  �شخ�ص 

خالل درا�شات وا�شعة النطاق منذ عقود كجزء من درا�شة م�شتمرة.

الباحثون يف كلية جونز هوبكنز بلومربغ لل�شحة  وربط 
38 بروتينا  الدم من  العامة، م�شتويات غري طبيعية يف 
ب��زي��ادة خم��اط��ر الإ���ش��اب��ة مب��ر���س األ��زه��امي��ر يف غ�شون 
خم�س ���ش��ن��وات. وم��ن ب��ني ه��ذه ال��ربوت��ي��ن��ات ال��� 38، بدا 

مبر�س  الإ�شابة  بخطر  تنباأت  بروتينا   16 اأن 
األ���زه���امي���ر ق��ب��ل ع��ق��دي��ن من 

الزمن.
اأن  ال�����رغ�����م م�����ن  وع����ل����ى 
اخلطر  ع��الم��ات  معظم 

ه������ذه ق�����د ت����ك����ون جم���رد 
عر�شية  ث��ان��وي��ة  منتجات 

البطيئة  امل����ر�����س  ل��ع��م��ل��ي��ة 
م���ر����س  اإىل  ت�����������وؤدي  ال�����ت�����ي 
األزهامير، فقد اأ�شار التحليل 
ع��ال��ي��ة من  م�����ش��ت��وي��ات  اإىل 

يف  حمتمل  �شببي  كم�شاهم   ،SVEP1 واح���د،  ب��روت��ني 
عملية املر�س هذه.

ويقول كبري موؤلفي الدرا�شة جوزيف كوري�س، دكتوراه يف 
جورج  واأ�شتاذ  الطب، 
كوم�شتوك  دبليو 
وبائيات  )ع���امل 
اأم������ري������ك������ي( يف 
ق�����������ش�����م ع���ل���م 
الأوب���ئ���ة يف 
ك�����ل�����ي�����ة 

جونز هوبكنز بلومربغ لل�شحة العامة: "هذا هو التحليل 
الأكرث �شمول من نوعه حتى الآن، وهو يلقي ال�شوء على 
األزهامير.  مبر�س  مرتبطة  متعددة  بيولوجية  م�شارات 
ب��ع�����س ه����ذه ال��ربوت��ي��ن��ات ال��ت��ي اك��ت�����ش��ف��ن��اه��ا ه���ي جمرد 
م��وؤ���ش��رات على اح��ت��م��ال ح���دوث م��ر���س، ول��ك��ن جمموعة 
فرعية ذات �شلة قد تكون �شببا، لأن الأمر يثري اإمكانية 

ا�شتهداف هذه الربوتينات بعالجات م�شتقبلية".
مبر�س  الإ�شابة  خطر  لقيا�س  املبذولة  اجلهود  ورك��زت 
األ��زه��امي��ر ل���دى الأ���ش��خ��ا���س ق��ب��ل ظ��ه��ور اخل���رف ب�شكل 
الدماغ  لأم��را���س  و�شوحا  الأك��رث  ال�شمتني  على  اأ�شا�شي 
امل��ع��روف��ة با�شم  اأم��ي��ل��وي��د  ب��روت��ني بيتا  األ��زه��امي��ر: ك��ت��ل 

اللويحات، وت�شابكات بروتني تاو.
وم�شتويات  للويحات،  الدماغ  ت�شوير  اأن  العلماء  واأظهر 
الدم اأو ال�شائل النخاعي من اأميلويد بيتا اأو تاو، لها بع�س 

القيمة يف التنبوؤ ب�شنوات مبكرة مبر�س األزهامير.
الربوتينات  م��ن  الآلف  ع�شرات  الب�شر  ل��دى  ولكن 
الأخرى املتميزة يف خالياهم ودمائهم، وتطورت 
الربوتينات  ه��ذه  م��ن  العديد  قيا�س  تقنيات 
ال�شنوات  يف  واح����دة  ���ش��غ��رية  دم  عينة  م��ن 

الأخرية.
عينات  للباحثني  الأويل  التحليل  وغطى 
ال��دم امل��اأخ��وذة خ��الل الفرتة من 2011 
اإىل 2013 من اأكرث من 4800 م�شارك 
يف منت�شف العمر يف درا�شة خماطر ت�شلب 
 ،)ARIC( امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  ال�������ش���راي���ني 
اخلطر  لعوامل  كبرية  وبائية  درا�شة  وه��ي 
مت  التي  والنتائج  القلب  باأمرا�س  املرتبطة 
اأمريكية  جمتمعات  اأرب��ع��ة  يف  اإليها  التو�شل 

منذ عام 1985.
تكنولوجيا  �شركة  يف  املتعاونون  الباحثون  وا�شتخدم 
طوروها  ت��ق��ن��ي��ة   SomaLogic ت�����ش��م��ى  خم��ت��ربي��ة 
ما  م�شتويات  لت�شجيل   ،SomaScan ت�شمى  موؤخرا، 
 ARIC درا�شة  عينات  بروتني مميز يف  اآلف   5 يقارب 

املخزنة.
ارتبطت  بروتينا   38 ووج��دوا  النتائج،  الباحثون  وحلل 
خطر  ب���زي���ادة  ك��ب��ري  ب�شكل  الطبيعية  غ��ري  م�شتوياتها 
التالية  اخلم�س  ال�شنوات  يف  األزهامير  مبر�س  الإ�شابة 

ل�شحب الدم.
م�شتويات  ل��ق��ي��ا���س   SomaScan ا���ش��ت��خ��دم��وا  ث���م 
ال��ربوت��ني م��ن اأك��رث م��ن 11 األ��ف عينة دم م��اأخ��وذة من 

 1993 بني   ARIC درا�شة  يف  �شنا  الأ�شغر  امل�شاركني 
و1995.

ووجدوا اأن امل�شتويات غري الطبيعية ل�16 من اأ�شل 38 
بروتينا مت حتديدها �شابقا، كانت مرتبطة بتطور مر�س 
ال���دم هذا  ب��ني �شحب  العقدين  ي��ق��ارب  م��ا  األ��زه��امي��ر يف 

والتقييم ال�شريري للمتابعة يف 2011 اإىل 2013.
من  خمتلفة  جمموعة  ل��دى  النتائج  ه��ذه  من  وللتحقق 
ال�شابقة   SomaScan نتائج  العلماء  راج��ع  املر�شى، 
لعينات الدم املاأخوذة بني 2002 و2006 خالل درا�شة 
الدرا�شة الربوتينات مبا يف ذلك  اآي�شلندية. وقيمت تلك 
حتليالت  يف  حتديدها  مت  بروتينا   16 اأ�شل  من   13

.ARIC درا�شة
ومن بني هذه الربوتينات ال� 13، ارتبط �شتة مرة اأخرى 

بخطر الإ�شابة مبر�س األزهامير على مدى فرتة متابعة 
تقارب 10 �شنوات.

الربوتينات  الباحثون  ق��ارن  اإ�شايف،  اإح�شائي  حتليل  ويف 
للروابط  �شابقة  درا���ش��ات  من  ببيانات  حتديدها  مت  التي 

اجلينية مبر�س األزهامير.
 واق��رتح��ت امل��ق��ارن��ة ب��ق��وة اأن اأح���د ال��ربوت��ي��ن��ات ال��ت��ي مت 
عر�شية  ع��الم��ة  جم���رد  ل��ي�����س   ،SVEP1 حت��دي��ده��ا، 
اإثارة  األزهامير ولكنه ي�شارك يف  خلطر الإ�شابة مبر�س 

املر�س اأو دفعه.
وSVEP1 هو بروتني تظل وظائفه الطبيعية غام�شة 
ُن�شرت يف وقت  اأنه يف درا�شة  اإىل حد ما، على الرغم من 
�شابق من هذا العام كان مرتبطا بحالة ت�شلب ال�شرايني، 

التي تكمن وراء النوبات القلبية وال�شكتات الدماغية.

 بروتينات تتنباأ باخلرف وخماطر األزهامير 
قبل 5 �سن�ات من ظه�ر الأعرا�س

ومي��ك��ن لأع��را���س ح�����ش��وات ال��ك��ل��ى، رغ��م اأن��ه��ا ل 
تهدد احلياة على الفور،

اأمل��ا �شديدا وع��دم راح��ة. وق��د يتطلب الأمل  اأن ت�شبب   
ال�شديد يف كثري من الأحيان زيارة امل�شت�شفى اإذا مل 
خطوات  هناك  ذل��ك،  وم��ع  طبيعي.  ب�شكل  مير 
احلالة  ملنع  الأ�شخا�س  يتخذها  اأن  ميكن 

من التطور يف املقام الأول.

ك��ي��ف��ي��ة م���ن���ع ح�����ش��وات 
الكلى:

ح�شوات  ت�����ش��ي��ب  م���ا  ع�����ادة 
الذين  الأ����ش���خ���ا����س  ال��ك��ل��ى 
ت�������رتاوح اأع����م����اره����م ب����ني 30 
اأو  الكليتني  اإح�����دى  يف  عاما  و60 

كليهما.
وت���ت���ط���ور ع��ل��ى ���ش��ك��ل ك��ت��ل م��ت��ب��ل��ورة من 
ت�شتقر  اأن  وميكن  بالدم  املنقولة  الف�شالت 

يف جمرى البول.
وعندما يحدث ذلك، ميكن اأن ت�شبب العديد من الأعرا�س 

املزعجة ومنها:
- اأمل يف البطن اأو الفخذ اأو اخل�شية

- ارت��ف��اع يف درج���ة احل����رارة )38 درج���ة م��ئ��وي��ة اأو 
اأكرث(

- التعرق املفرط
- موجات من الآلم ال�شديدة

- الغثيان اأو القيء
- دم يف البول

- التهابات البول
ويربط اأخ�شائيو ال�شحة بني تطور ح�شوات الكلى والعديد 
م��ن ال��ع��وام��ل امل��ح��ددة وغ��ال��ب��ا م��ا ي��ط��وره��ا ال��ن��ا���س يف ظل 

الظروف التالية:
- عدم �شرب كمية كافية من ال�شوائل

- تناول بع�س الأدوية
يف  امل����واد  بع�س  م�شتويات  ت��رف��ع  طبية  ب��ح��ال��ة  الإ���ش��اب��ة   -

البول
ح�شوات  ملنع  الغذائية  العادات  بت�شحيح  الأطباء  ويو�شي 

الكلى، بينها:
- �شرب املزيد من ال�شوائل
- جتنب امل�شروبات الغازية

- ا�شرب املاء مع ع�شري الليمون الطازج
- تقليل حمتوى امللح الغذائي

و�شت�شاعد العديد من هذه الإجراءات يف احلفاظ على نقاء 
بول النا�س قدر الإمكان.

 وي�شري البول الأكرث نقاء )�شواء كان اأ�شفر �شاحبا اأو �شبيها 
باملاء( اإىل نفايات اأقل.

النفايات  حمتوى  لتقليل  �شحة  ال�شوائل  اأك��رث  ه��و  وامل���اء 
البولية، على الرغم من احت�شاب اأنواع اأخرى، مثل ع�شائر 
اإج���راء  ي��ري��د  اأي �شخ�س  ع��ل��ى  ال�����ش��اي.وي��ج��ب  اأو  ال��ف��اك��ه��ة 
ت��غ��ي��ريات ع��ل��ى ن��ظ��ام��ه ال��غ��ذائ��ي وجت��ن��ب ح�����ش��وات الكلى 

ا�شت�شارة الطبيب اأول.

ح�س�ات الكلى .. اأعرا�سها وكيفية ال�قاية منها؟
ت�شبب ح�شوات الكلى اأملا �شديدا وغالبا ما يوؤدي اإىل عدم القدرة على احلركة وعدم الراحة جنبا اإىل جنب مع جمموعة من 

الأعرا�ص الأخرى التي ميكن اأن تقلل ب�شكل كبري من راحة حياة الأ�شخا�ص.
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ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�شيد : خليف�ه عل�ى حمم�د ال�ه�دي�دى ال�درمكي - اجلن�شية: 
اإل�ى  وذل�ك  البالغ�ة )%51(  ك�ام�ل ح��ش�ته  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي  يرغ�ب   ، الإم�ارات 
)ور�ش�ة  امل�ش�ماه  الرخ�ش�ة  ف�ي  بنغالدي�س   : اجلن�شية   - ابوالب�ش�ر  عبدال�شكور   : ال�ش�يد 
رق�م  رخ�ش�ة  مبوج�ب  ال�ش�ارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�ش�ت  ال�ش�يارات(  وب�راد  ع�ادم  لت�ش�لي�ح  ن�اجو 
اآخرى:-  تعديالت  بال�شارقة.  القت�شادية  التنمية  دائ�رة  م�ن  ال�ش�ادرة   )216045(

تغيري ال�شكل القانوين من )�شركة اأعمال مهنية( اىل )وكيل خدمات(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
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ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / جوجي ابراهم كوجنات�شني - الهند اجلن�شية يرغب يف البيع 
بوفانونيل  �شوين  ال�شيد/   -1: اإىل كال من  والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك 
،%60 بن�شبة  الهند   : اجلن�شية  كون�شاكو،  كوناتيل  �شامويلبوفانونيل  �شامويل   كوناتيل 
40% بالرخ�شة امل�شماه )كافترييا  ، اجلن�شية : الهند بن�شبة  ا�شراف اجنيالث  ال�شيد/   -2
برج الرحمانية( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )509570( ال�شادرة من دائرة 

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

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

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 722

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيد/�شاهجهان �شارو مياه اجلن�شية : بنغالدي�س يرغب 
اإىل ال�شيد/ حممد را�شد عامل  يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%100( 
�شاهجهان - اجلن�شية : بنغالدي�س. يف الرخ�شة امل�شماه )طريق القمر لتجارة املفرو�شات( 

ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )770527(
تعديالت اأخرى:- ليوجد.

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

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

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 353

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد /حممد �شاهد دودو مياه - بنجالدي�شي اجلن�شية ، يرغب 
عمري  علي  عو�س  مطر  لل�شيد/  وذلك   )%  100( البالغة  ح�شته  كامل  عن  التنازل  يف 
الكتبي - اماراتي اجلن�شية يف املوؤ�ش�شة الفردية بوكيل خدمات )املدام لتجارة الدوات ال�شحية 
بحكومة  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من   )24351( برقم  املرخ�شة  والكهربائية( 
ال�شارقة. تعديالت اأخري : تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( اإىل 

)موؤ�ش�شة فردية(. 
 2013 ل�شنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�س 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل - بال�سارقة 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
مذكرة اإعالن املدعى عليها 

الثانية/ الوادي الأخ�سر للعقارات ذ.م.م بالن�سر للح�سور اأمام اخلربة
بالدعـوی رقم )455 /2021( عقاری جزئى - دبي

نحيطكم علماً انه مت انتدابنا كخبريح�شابي بالق�شية املذكورة اأعاله
املقامة �شدكم من قبل املدعية / ثريه عبداخلالق حممد اأبوحامر 

وعلي�ه ف�اأنتم مكلف�ون باحل�ش�ور اأو م�ن ي�م�ثلكم قانون�اً اإجتم�اع اخلب�رة املق�رع�ق�ده ي�وم الأربع�اء املواف�ق 
مكاملات  تقني�ة  م�ن خ�الل  بع�د(  ع�ن   - لي�ن  )اأون  م�ش�اءاً  ال�واح�دة   )1:00( ال�ش�اعة   7/7/2021
ب�رقم  تزوي�دن�ا  بع�د  الربنامج  ب�رابط  تزوي�دك�م  ي�تم  و�ش�وف   -  )zoom( زووم  تطبي�ق  الفي�ديو عرب 
اله�اتف املتح�رك لل�ش�خ�س املخ�ول بح�ش�ورالإجتم��اع وتزوي�دنا ب�ش�ورة الهوي�ة وال�ت�وكيالت والتفوي�شات 
الالزمة له وذلك متا�شياً مع تعليمات حماكم دبي والوا�شع الراهن . علم�ا ب�ان�ه يف ح�ال تخل�ف�ك�م ع�ن 

ال�ح��ش�ورف�ان اخلربة �شتبا�ش�ر اأعماله�ا وف�ق�ا لل�شالحيات املخول�ة ل�ه�ا قانوناً.
للتوا�شل/ hatem.alhosanigroups@gmail.com - ت /0551670414

خبرية ح�سابية/مرمي املطرو�سي
رقم القيد )162(

اإجتماع خربة 
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدی مكتب اإدارة الدعوی حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0004898 يف  الدعوی رقم
اإىل املدعى عليه: �شوليدير لالن�شاءات ذ م م

جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة املجاز خلف �شارع اخلالدية �شقة رقم جي 1 ملك ال�شيخ خالد بن حممد بن 
خالد القا�شمي 064812220 0521067277 0507484005

بناء على طلب املدعي/ حممد نا�شر عبداحلميد اأحمد يف الدعوى املذكورة اعاله فاإنه قد اقام الدعوى مطالبا: 
احلكم باإلزام املدعى عليها مبجمل م�شتحقل املدعي العماليه على ال�شركة مببلغ 18000 درهم فقط )ثمانية 
ع�شر الف درهم ، مع الفائدة القانونية 12% على املبلغ املحكوم به من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. 
احلكم بالزام املدعى عليها ببدل تذكرة العودة او قيمتها نقدا.  احلكم باإلزام املدعى عليها بالر�شوم وامل�شاريف 
والأتعاب.  اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/07/07 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة 
البتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 18( �شخ�شيا ً اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
اأي��ام من تاريخ  امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�سائية
اأحمد حممد اأحمد ال على

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/5676(
املنذر / بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اليه / طارق علي را�شد بن عبود النقبي
 2،290،299،53 وق��دره  مبلغ  ب���اأداء  اليه  املنذر  املنذر  يكلف  بهذا 
درهم )مليونان ومائتان وت�شعون الف ومائتان وت�شعة وت�شعون درهم 
تاريخ  اي��ام من  اق�شاها خم�شة  م��دة  خ��الل  فل�س(،  وثالثة وخم�شون 
اإج��راءات ا�شت�شدار  ، وال �شي�شطر املنذر لل�شري يف  ن�شر هذا الن��ذار 
باأى م�شروفات  املذكور مع حفظ حقه يف مطالبتكم  باملبلغ  اداء  امر 

يتكبدها يف �شبيل ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/5675(
املنذر / بنك ابوظبي التجاري �س.م.ع

املنذر اليهما / 1- �شركة ماي كوم �شي�شتم�س للتجارة - ذ م م
باأداء  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  يكلف  بهذا   - اول��ي��ف  جنانا  دي��ف��اراج��ان   -2
وثالثة  وثالثمائة  )مليونان  درهم   2،393،373،63 وقدره  مبلغ 
وت�شعون الف وثالثمائة وثالثة و�شبعون درهم وثالثة و�شتون فل�س(، 
، وال  ت��اري��خ ن�شر ه��ذا الن����ذار  اي���ام م��ن  خ��الل م��دة اق�شاها خم�شة 
�شي�شطر املنذر لل�شري يف اإجراءات ا�شت�شدار امر اداء باملبلغ املذكور مع 

حفظ حقه يف مطالبتكم باأى م�شروفات يتكبدها يف �شبيل ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بالن�سر 

 8582/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  بي ايه كيه للمقاولت �س.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/قاهرة لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م 
وميثله / را�شد علي حممد �شعيد احلريثي النقبي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)203146.83( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوی رقم  207/2021/4290 تنفيذ جتاري 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2999/2021 اأمر اداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 28.176.79 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية
طالب الإعالن : اك�شيل ال�شرق الو�شط -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- اجمانل مب�شر كوجنت حممد ا�شرف كونقت - �شفته بالق�شية : منفذ 
�شده - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )28176.79( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بالن�سر 

                            يف الدعوی رقم  49/2021/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 
مو�شوع الدعوى : تنفيذ اقرار مديونية

طالب الإعالن : غ�شان نزيه احمد -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �شالح جويد حممد ثابت - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )144682( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املذكور  بالقرار  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوی 250/2021/20 جتاري كلي 

مو�شوع الدعوى : اإثبات ا�شتقالة املدعي مع الزام املدعي عليها بتعديل عقد التاأ�شي�س وحذف 
ا�شمه من الرخ�شة ال�شياحية 

طالب الإعالن / 1-عماد يحيى عبود عبداللطيف - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  العال لل�شياحة �س.ذ.م.م -   �شفته بالق�شية : مدعي عليه

 جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها اإثبات ا�شتقالة املدعي مع الزام املدعي 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  ال�شياحية.  الرخ�شة  من  ا�شمه  وح��ذف  التاأ�شي�س  عقد  بتعديل  عليها 
مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �س   09.30 ال�شاعة    2021/7/6 املوافق   الثالثاء  
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
مدير دعوی

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوی رقم 1065/2021/11 مدين جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )441049( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ المتناع عن ال�شداد يف:2020/8/23 وحى ال�شداد التام و�شمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن :  جوجن هي كيم  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:�شعيد ابراهيم ال�شيد احمد الها�شمي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- جيونغ �شوك يل - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  الدعوى  يف   2021/6/3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
اأعاله ل�شالح/جوجن هي كيم ، بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ ومقداره 441،049 درهم وفائدته 
ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته  التام  ال�شداد  الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية 
اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  الف 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بالن�سر        

 67/2021/26 عقاري كلي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- ا�شتي�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار ذ.م.م 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة )ف�شخ التفاقية واخالء املاأجور وت�شليمه 
 )2.030.421.70( ق��دره  اجمايل  مبلغ  و�شداد  واللتزامات  ال�شواغل  كافة  من  خاليا 
التام  ال�شداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية عنه  والفائدة  درهم 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب 
وحددت لها جل�شة 2021/7/4 ال�شاعة:9 �س يف مكتب ادارة الدعوى البتدائية ال�شاد�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بالن�سر        

 737/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شركة ت�شامرز للهند�شة ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار )ذات م�شئولية حمدودة( 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة بف�شخ التفاقية واخالء املاأجور وت�شليمه خاليا من كافة 
عنه  القانونيه  والفائدة  درهم   )2.124.383.24( وقدره  اجمايل  مبلغ  و�شداد  واللتزامات  ال�شواغل 
بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام واإبطال اأي رهون او حقوق على املاأجور والر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب 
ادارة  ام��ام   BOTIM تطبيق  املرئي  الت�شال  برنامج  عرب  واحل�شور  بالعلم  التكرم  يرجى  ل��ذا 
الدعوى البتدائية الثامنة على هاتف رقم 971565460830+ يوم الحد امل��واف��ق:2021/7/11 وذلك 
من ال�شاعة 9:00 �س ولغاية ال�شاعة 12:30 او احل�شور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد 

)الع�شيد( لتقدمي جوابكم على �شحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�شوية. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بالن�سر        
 2900/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- غيث مطر �شبت مبارك املري   -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك اأبوظبي التجاري
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي 

بتاريخ:2021/5/17  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اداء  اأم���ر  ا�شت�شدار  طلب 
اول:بانفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي 
�شنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )367.454.42( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
وخم�شمائة  وامل�شاريف  وبالر�شوم  ال�شداد  متام  وحتى   2021/3/15 يف  املطالبة  تاريخ 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت املحكمة ما زاد على ذلك من طلبات
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوی رقم 2033/2021/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار امر اداء يف مواجهة املدعي عليها مبلغ وقدره )71.971.20( درهم 

بال�شافة اىل الفائدة التاخريية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام مع �شمول المر 
بالنفاذ املعجل والزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة

طالب الإعالن : العربية املتحدة للهند�شة البحرية ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- فيوت�شر ليب للخدمات الفنية �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : طلب ا�شت�شدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/4 - بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )واحد و�شبعني الف وت�شعمائة وواحد و�شبعني درهم وع�شرين فل�شا( 
والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد وبالزامها بامل�شروفات ومببلغ 
، ولكم احلق يف  او موجبا له   النفاذ لعدم وجود مقت�شى  اتعاب املحاماة وبرف�س طلب  الف درهم مقابل 

اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بالن�سر 
 608/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �شده/1-  مهند حممد حممود الرفاعي -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ا�شامة حممد عو�س البداد 

وميثله / فهد �شلطان علي لوتاه 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)3832602.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بالن�سر 
 3743/2021/207 تنفيذ جتاري 

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

اىل املنفذ �شده/1-  ملتى لينك للمقاولت �س.ذ.م.م -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/غالم جمتبي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 

وميثله / حممد علي �شعيد حميد اخلييلي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)477882.23( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

 اإعالن حكم بالن�سر    
 رقم الدعوی:2021/215 - جتاري جزئي   

اجلن�شية/المارات   - ال�شحي   ح�شن  معاذ  عبدالرحمن  مدعي/احمد  طلب  على  بناء 
العربية املتحدة

اىل املدعي عليه :العارفني ملقاولت البناء اجلن�شية 
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�شدرت بحقك وبتاريخ 2021/4/29 ا�شدرت بحقك احلكم 
التايل: حكمت املحكمة ويف مادة جتارية اول:بقبول الطلب العار�س املبدى من املدعي 
بتعديل طلباته ال�شلية �شكال - ثانيا:بالزام ال�شركة املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعي 

مبلغ )59650( درهم كما الزمتها بامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
 ، به  ل��الإع��الن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثون  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  حكما 
تتخذ  �شوف  املحكمة  ف��اإن  اإل��ي��ه  امل�شار  احلكم  على  الطعن  دون  امليعاد  ه��ذا  وبانق�شاء 

الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 اإداري �سعادة متعاملني

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 172
البيع  يرغب يف  الهند  اجلن�شية   ، براغادي�س موروغي�شان   : ال�شيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغه 100% وذلك اىل ال�شيد : هاريهارا �شوبرمانيانان رامان، 
اجلن�شية الهند ، يف الرخ�شة )مطعم جنوب ال�شجعة( والتي تاأ�ش�شت باأم�ارة ال�شارقة مبوجب 

رخ�شة رقم )628094( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 
 2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
الت�شديق  على  للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  . فقد  العدل  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية

)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0006000 يف  الدعوی رقم
اإىل : املحكوم عليه / �شركة بن حممود تريدجن اند اند�شرتيال ا�شتابل�شمنت م.م

 العنوان:9180221 
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/2/24 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
املحكمة  :حكمت  بالتايل  جونزالي�س   ايفاجنيلي�شتا  جيني   / ل�شالح  اأعاله  بالرقم 
ح�شوريا ومبثابة احل�شوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )107793( 
درهما وتذكرة عودة اىل موطنه عند اللغاء او املغادرة والزامها بالر�شوم وامل�شروفات 
املنا�شبة واعفاء املدعي من باقي الر�شوم ورف�س الدعوى فيما زاد على ذلك من طلبات 

- حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية .
القا�سي/ احلبيب بن ابوبكر حمزة 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�سركة العاملية لالغذية ذ.م.م  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003613/ 

اإىل املحكوم عليه :  ال�شركة العاملية لالغذية ذ.م.م
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حممد ن�شري - اجلن�شية بنجالدي�شي 
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 23733 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 

حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
املو�سوع/اأمر على العري�سة:تغيري م�سمى قبيلة
طالب الأمر:فاطمة �سعيد �سيف �سعيد امل�سماري

القبيلة  امل�شماري/تغيري  �شعيد  �شيف  �شعيد  ال�شيد/فاطمة  من  املقدم  للطلب 
رقم  بها  اخلا�شه  القيد  خال�شه  يف  با�شمها  )ال�شام�شي(  اىل  )امل�شماري(  من 
ال�شام�شي(  �شعيد  �شيف  )�شعيد  وال��ده��ا  قيد  خلال�شة  ا���ش��ت��ن��ادا   6320/304
ال�شام�شي(  �شعيد  �شيف  �شعيد  بالكامل )فاطمة  ال�شم  لي�شبح  رق���م:711/243 
ي��ت��ق��دم اىل حمكمة خ��ورف��ك��ان الحتادية  ل��دي��ه اع��رتا���س ع��ل��ى ذل���ك ان  ف��م��ن 

البتدائية خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ هذا العالن. 
  القا�سي/�سليمان را�سد �سليمان الكعبي

رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية     

 المارات العربية املتحدة
 وزارة العدل
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املال والأعمال

6G ات�سالت تعلن عن خططها ل�سبكة 
•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت جمموعة ات�شالت خالل م�شاركتها يف اأعمال املوؤمتر العاملي للهواتف 
من  امل�شتقبلية  بالأجيال  اخلا�شة  خططها  عن  ام�س  برب�شلونة  املتحركة 
�شبكات الهواتف املتحركة، من خالل جهودها الكبرية نحو حتقيق �شبكة 
التي  الدولية  املعايري  وتطوير  البحوث،  واإج���راء   ،6G ال�شاد�س  اجليل 

تعترب مبنزلة اللبنات الأ�شا�شية ملنظومة اجليل ال�شاد�س من ال�شبكات.
“ات�شالت”،  للتكنولوجيا يف  التنفيذي  الرئي�س  ال��رزاق،  وقال هيثم عبد 
6G«، �شمن  ال�شاد�س  “اإعداد خارطة طريق نحو �شبكة اجليل  يف جل�شة 
اأعمال املوؤمتر احلدث ال�شنوي الأب��رز يف قطاع الت�شالت، والذي  جدول 
الهواتف  تقنيات  وتطور  تقدم  2021..اإن  يوليو   1 اإىل  فعالياته  جتري 
اأن  اإىل  اأي وقت م�شى، م�شرياُ  �شرعة من  اأكرث  اأ�شبح  املتحركة اجلديدة 
املليمرتية يف  املوجة  وا�شتخدام ترددات  واإمكانيات جديدة،  توفر مميزات 
�شبكة اجليل اخلام�س 5G، جاء نتيجة لهذا التقدم، والذي من املتوقع اأن 

.6G �يكتمل بطيف ترياهريتز يف �شبكة ال
التي تخطو  الطموحة  ال�شركات  واح��دة من  هي  “ات�شالت”  اأن  واأ�شاف 

خطوات فعالة و�شباقة نحو اجليل ال�شاد�س من ال�شبكات.
الإجنازات  “اإن  “ات�شالت”،  يف  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ش��ار 
الكبرية والهامة التي حققتها “ات�شالت” اليوم على �شعيد تغطية �شبكة 
الطرفية  املتنقلة  واحلو�شبة  املحلية،  ال�شحابة  وتطوير  اخلام�س،  اجليل 
ريادتها  عن  ف�شاًل   ، والأمت��ت��ة  ال�شطناعي،  الذكاء  ومن�شات   ،  MEC
العاملية بتحقيق اأعلى ن�شبة نفاذ يف تو�شيل �شبكة الألياف ال�شوئية للمنازل 
، والتي و�شلت اإىل تغطية اأكرث من %99 من املناطق املاأهولة   FTTH
بال�شكان يف دولة الإمارات العربية املتحدة.. جاءت نتيجة لال�شرتاتيجية 

.»6G �طويلة املدى التي متهد الطريق نحو �شبكة ال
اأيدي  يف  وو�شعها  العاملية  التقنيات  اأح��دث  بتقدمي  ملتزمون  وقال:نحن 
عمالئنا يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ومبا ي�شهم يف تعزيز جمتمعنا 
تتجاوز   6G ��الرقمي. وكجزء من روؤيتنا امل�شتقبلية فاإن تفاعالت �شبكة ال
�شبكات الأر�س اإىل الف�شاء، لتمكني ع�شر جديد من اخلدمات و�شيناريوهات 
ال�شتخدام مع حجم حركة بيانات عالية ’تريابايت‘، مما يوؤدي اإىل تفاعل 
اأدوات  على ترقية  “ات�شالت”  غري عادي بني الإن�شان والآل��ة. كما تعمل 
لتعزيز م�شاهمتها يف توحيد  لها  التابع  والتطوير  البحث  وق��درات مركز 

�شمن املنتديات والتحالفات الدولية«.  6G املعايري العاملية
حتويل  يف  حتقيقه  ال�شاد�س  اجليل  ل�شبكة  ميكن  ال��ذي  الطموح  يتمثل 
ا�شتقاللية  اإىل  ا�شتهدفتها �شبكة اجليل اخلام�س  التي  حالت ال�شتخدام 
الواقع، وروبوتية  اإىل  العلمي  والنتقال من اخليال  تام،  وب�شكل  متكاملة 
اآلة،  اإىل  اإن�شان  وم��ن  اإن�شان،  اإىل  اإن�شان  من  والعالقة  الب�شرية،  العملية 
وزيادة  ات�شالت مرنة،  حوكمة   6G تقنية  بالآلة. تتطلب  الآلة  وعالقة 
هذه  اإىل  وُينظر  القطاعات.  خمتلف  يف  امل�شلحة  اأ���ش��ح��اب  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
البحار  وعرب  الف�شاء  يف  اجلديدة  التغطية  متكن  اأنها  على  التكنولوجيا 

بالإ�شافة اإىل الأر�س.

الدار العقارية تطلق م�سروع 
»ذا دي�نز« يف ال�سعديات ريزيرف

•• اأبوظبي-وام:

من  الأخ���رية  املرحلة  اإط���الق  اأم�����س  “الدار”  العقارية  ال���دار  �شركة  اأعلنت 
اأحدث  يعّد  الذي  ديونز”،  “ذا  م�شروع  وهو  ريزيرف”،  “ال�شعديات  م�شروع 

امل�شاريع ال�شكنية لل�شركة يف قلب جزيرة ال�شعديات.
يف ال�شعديات ريزيرف على مقربة من العديد من املعامل  “ذا ديونز”  ويقع 
متحف  ذل��ك  يف  مبا  اجل��زي��رة،  يف  والرتفيهية  املجتمعية  وامل��راف��ق  الرئي�شية 
اللوفر اأبوظبي ومنارة ال�شعديات و”�شول بيت�س” وجامعة نيويورك اأبوظبي 
ومدر�شة  جت��زئ��ة  وم��ت��اج��ر  امل�شتوى  عالية  فيال   83 امل�����ش��روع  ويت�شّمن   ..
�شيتم  �شباحة،  وب��رك  ريا�شية  ومالعب  البدنية  للياقة  وم�شاحات  وم�شجدا 
اإن�شاوؤها جميعاً �شمن املخطط الرئي�شي مل�شروع ال�شعديات ريزيرف. ويف حني 
ت�شمّنت املرحلة الأوىل من م�شروع ال�شعديات ريزيرف اأرا�شي خم�ش�شة لبناء 
الفلل، توفر املرحلة الأخرية للعمالء من كافة اجلن�شيات جمموعة من الفلل 
املكّونة من اأربع وخم�س غرف نوم. ومن املقرر اأن ُي�شتكمل العمل يف م�شروع 
“ذا ديونز” يف ال�شعديات ريزيرف خالل الربع الأول من العام 2023 حيث 

�شيوفر فر�شة جاذبة لتملك املنازل يف جزيرة ال�شعديات.

غرفة جتارة ال�سارقة ت�ؤكد دعمها �سناعة املعار�س
•• ال�شارقة - وام:

و  اإدارة غرفة جت��ارة  رئي�س جمل�س  العوي�س  �شلطان  اهلل  عبد  �شعادة  اأك��د 
�شناعة ال�شارقة حر�س الغرفة على دعم �شناعة املعار�س وتطويرها لتعزيز 
مكانة الإمارة كواحدة من اأهم املدن الرائدة يف هذا القطاع انطالقاً من 
روؤى وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة.
الإمارات”  “جواهر  معر�س  من  الثانية  الن�شخة  افتتاح  عقب  ذل��ك  ج��اء 
احلدث الإماراتي الأول من نوعه املتخ�ش�س باملجوهرات املا�شية والذهب 
الذي  والعطور  الفاخرة  وال�شاعات  الكرمية  والأح��ج��ار  واللوؤلوؤ  والف�شة 
ينظمه مركز اإك�شبو ال�شارقة بدعم من غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة على 
مدار اأربعة اأيام حتت �شعار “بريق اجلمال” و�شط م�شاركة اأكرث من 100 

عار�س من خمتلف اإمارات الدولة.
من  التي  واملعار�س  الفعاليات  من  النوع  ه��ذا  اأهمية  اىل  العوي�س  اأ�شار  و 
عملت  والتي  املحلي  امل�شتوى  على  والتجارة  املبيعات  حركة  حتفيز  �شاأنها 
لتعزيز  �شعيها  من  انطالقاً  لها  الدعم  اأ�شكال  كافة  توفري  على  الغرفة 
ازدهار القطاعات التجارية وال�شناعية واملهنية على كافة امل�شتويات ومن 
بينها �شناعة وجتارة الذهب واملجوهرات يف ال�شارقة نظراً لأهمية املعار�س 
قطاعات  خمتلف  ن�شاط  تعزيز  يف  واملبا�شر  احليوي  ودوره���ا  املتخ�ش�شة 
امل�شاهمة  يف  الإمارات”  “جواهر  معر�س  اأهمية  اىل  ن��وه  كما  الأع��م��ال. 
بتعزيز القدرة التناف�شية لتجارة و�شناعة الذهب واملجوهرات وال�شاعات يف 
دولة الإمارات خا�شة يف ظل ا�شتحواذ الدولة على 11 باملائة من اإجمايل 
يف  حيوياً  دوراً  املا�شي  العام  املعر�س  لعب  حيث  العاملية  الذهب  ���ش��ادرات 
والف�شة  ال��ذه��ب  وامل��ج��وه��رات حملياً وحتفيز جت��ارة  ال��ذه��ب  دع��م قطاع 
الأعمال  ورواد  الإماراتية  املواهب  وت�شجيع  دع��م  جانب  اإىل  واملجوهرات 
العاملني يف هذا القطاع .. مثنياً على جهود مركز اإك�شبو ال�شارقة وجناحه 

يف اإطالق هذا احلدث وتر�شيخ مكانته بهذه ال�شرعة والتميز.

تفاهم بني »الإمارات للتنمية« و»اأب�ظبي الأول« لت�فري حل�ل مت�يلية لل�سركات ال�سغرية واملت��سطة
•• اأبوظبي -وام:

مع  تفاهم  للتنمية، مذكرة  الإم���ارات  وق��ع م�شرف 
�شمان  برنامج  ب�شاأن  للتعاون  الأول،  اأبوظبي  بنك 
ال�شغرية  للم�شاريع  امل�شرتك  والإقرا�س  القرو�س 

واملتو�شطة يف الدولة.
اأب���وظ���ب���ي الأول  ب��ن��ك  ي���ق���دم  امل����ذك����رة،  ومب���وج���ب 
لل�شركات  دره���م  م��ل��ي��ون   100 اإىل  ي�شل  مت��وي��اًل 
% من   50 ت��ك��ون  اأن  على  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�شغرية 
من  م�شرتك  اإقرا�س  اأو  ب�شمانة  الت�شهيالت  قيمة 
اإىل  الربنامج  ويهدف  للتنمية.  الإم���ارات  م�شرف 
دع��م امل��واط��ن��ني الإم��ارات��ي��ني ال��راغ��ب��ني باحل�شول 
وتطوير  النا�شئة  �شركاتهم  لتاأ�شي�س  متويل  على 
اإىل  ت�شل  متويلية  ت�شهيالت  تقدمي  عرب  اأعمالها 
مليون درهم، بحيث يكون %60 من هذا املبلغ اإما 
الإمارات  اإقرا�س م�شرتك من م�شرف  اأو  ب�شمانة 

للتنمية.
وتاأتي املذكرة يف اإطار جهود م�شرف الإمارات للتنمية 
من  ال��دول��ة،  يف  الإق��ت�����ش��ادي  التنويع  خطط  لدعم 
خالل اإطالق حزمة من امل�شاريع الرائدة واملبادرات 
النوعية اإ�شافة اإىل تقدمي منتجات وحلول متويلية 

�شاملة لتعزيز بيئة الأعمال يف الدولة .
و قال �شاكر زينل مدير متويل ادارة متويل الأعمال 
يف م�شرف الإمارات للتنمية: “ي�شعدنا اأن نربم هذه 
الدور  مع  متا�شياً  الأول  اأبوظبي  بنك  مع  ال�شراكة 
الريادي الذي يلعبه امل�شرف يف دعم خطط التنويع 
القت�شادي يف الدولة. وكلنا ثقة باأن هذه ال�شراكة 
�شت�شاعد على �شد فجوة التمويل لل�شركات ال�شغرية 
واملتو�شطة وتعزيز منظومة عمل هذه ال�شركات ما 
يدعم اأهداف الدولة يف بناء اقت�شاد قوي قائم على 

املعرفة«.
اخلدمات  رئي�س  بهيد،  �شريي�س  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
امل�����ش��رف��ي��ة ل��ل�����ش��رك��ات وال���ت���ج���ارة ل��ل��م��ج��م��وع��ة يف 
ال�شغرية  ال�شركات  “تعترب  الأول:  اأب��وظ��ب��ي  بنك 
واملتو�شطة من املقومات الرئي�شية ل�شتدامة النمو 
العمل  فر�س  لتوفري  حيوية  وم���وارد  القت�شادي، 
يف امل�شتقبل؛ ومن هذا املنطلق، يلتزم بنك اأبوظبي 
بتاأ�شي�س  للم�شاهمة  ممكن  جهد  ك��ل  ب��ب��ذل  الأول 

ورعاية منظومة قوية ومتكاملة لل�شركات ال�شغرية 
واملتو�شطة. ومن خالل تعاوننا مع م�شرف الإمارات 
لهذا  نقدمه  ما  اإث���راء  اإمكانية  لنا  �شتتاح  للتنمية، 
القطاع الواعد، وتعزيز قيم ريادة الأعمال يف دولة 
الهادفة  الوطنية  التنمية  ورف��د م�شرية   ، الإم���ارات 
البتكارات  ي�شجع  ومتنوع  حيوي  اقت�شاد  بناء  اإىل 

ويحتفي مبا تثمر عنه من اإجنازات«.
وتتما�شى مذكرة التفاهم مع ا�شرتاتيجية م�شرف 

يقدم  اأطلقها موؤخراً، حيث  التي  للتنمية  الإم��ارات 
القرا�س املبا�شر وغري املبا�شر للم�شاريع ال�شغرية 
امل�شاريع  الأج��ل ومتويل  واملتو�شطة /متويل طويل 
لل�شركات  ا�شتثماريا  ذراع���ا  وي�شّكل  وامل�شتحقات/، 
بالإ�شافة  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شاريع  النا�شئة 
الأعمال  ل���رواد  ال�شت�شارية  الأع��م��ال  خ��دم��ات  اإىل 
/التدريب  ال�شغرية  وال�شركات  النا�شئة  وال�شركات 

والإر�شاد واأبحاث ال�شوق/.

»الإمارات للطاقة الن�وية« و »اإي دي اإف« الفرن�سية ت�قعان خطاب ن�ايا للتعاون يف جمال البحث والتط�ير 

ملي�ن درهم حجم ا�ستثمارات »اأ�س�ك ليالند« يف ال�س�ق الإماراتي  140

•• اأبوظبي -وام:

وقعت موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية 
خطاب نوايا مع جمموعة “اإي دي اإف” 
الفرن�شية لو�شع مذكرة تفاهم للتعاون 
بني اجلانبني يف جمال البحث والتطوير 
ال��ن��ووي��ة.  وي��اأت��ي هذا  يف قطاع الطاقة 
التعاون يف اإطار التزام موؤ�ش�شة الإمارات 
الطاقة  قطاع  بتطوير  النووية  للطاقة 
النووية يف دولة الإمارات ودعم البتكار 
وتوفري طاقة كهربائية �شديقة للبيئة 
حيث  املناخي  التغري  ظاهرة  ومواجهة 
توقيعها  املزمع  التفاهم  مذكرة  �شتعزز 
اجلانبني  بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
ع��رب ت��ب��ادل اخل����ربات ال��ع��امل��ي��ة واأح���دث 
ال����روؤى وامل�����ش��ت��ج��دات يف ق��ط��اع الطاقة 
فر�س  ا�شتك�شاف  ج��ان��ب  اإىل  ال��ن��ووي��ة 
با�شتخدام  الأخ�شر  الهيدروجني  اإنتاج 
الطاقة النووية اخلالية من النبعاثات 

الكربونية.
وتعد جمموعة “اإي دي اإف” الفرن�شية 
متعددة  ك���ه���رب���ائ���ي���ة  م����راف����ق  ����ش���رك���ة 
كبري  ح���د  اإىل  ومم���ل���وك���ة  اجل��ن�����ش��ي��ات 

للدولة يف فرن�شا.
وب�شفتها امل�شغل الريادي لأكرب �شل�شلة 
م���ن حم���ط���ات ال���ط���اق���ة ال���ن���ووي���ة حول 
عمليات  اإف”  دي  “اإي  ت��دع��م  ال��ع��امل 

للبيئة  ال�شديقة  الطاقة  اإىل  التحول 
يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال��ع��امل م��ن خالل 
الطاقة  جم����ال  يف  خ���ربات���ه���ا  ت�����ش��دي��ر 
الأخرى  واخل��دم��ات  واملتجددة  النووية 

يف قطاع الطاقة.
دي  “اإي  قدمت   2018 نوفمرب  ومنذ 
ل�شركة  اخل��دم��ات  م��ن  جمموعة  اإف” 
الإمارات  ملوؤ�ش�شة  التابعة  للطاقة  ن��واة 

ت�شغيل  عن  وامل�شوؤولة  النووية  للطاقة 
وت�شمل هذه  ب��راك��ة  و���ش��ي��ان��ة حم��ط��ات 
الت�شغيلية  ال�شالمة  جمالت  اخلدمات 
دورة  واإدارة  الإ����ش���ع���اع  م���ن  واحل���م���اي���ة 
الوقود واملراقبة البيئية حيث مت توفري 
اخل����ربات يف ه���ذه امل���ج���الت م��ن خالل 
موقع  يف  وال��دع��م  الهند�شية  الدرا�شات 
املقارنة  وور������س  وال���ت���دري���ب  امل��ح��ط��ات 

النوايا  ت��وق��ي��ع  خ��ط��اب  امل��ع��ي��اري��ة. ومت 
�شل�شلة  م��ب��ادرة  ملتقى  فعاليات  خ��الل 
لقطاع  الفرن�شية  الإم��ارات��ي��ة  الإم����داد 
الطاقة النووية “اإي فيوجن” هذا العام 
والتي تتوا�شل على مدار يومني وتعقد 
ب��ال�����ش��راك��ة م��ا ب��ني م��وؤ���ش�����ش��ة الإم�����ارات 
الوطنية  وال���وك���ال���ة  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ط��اق��ة 

لدعم تنمية القت�شاد الفرن�شي.

موؤ�ش�شة  قبل  م��ن  امل��ب��ادرة  اإط���الق  ومت 
وجمموعة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم�����ارات 
“اإي دي اإف” الفرن�شية وجمعية الطاقة 
النووية الفرن�شية يف عام 2019 بهدف 
تطويرعالقات اإماراتية فرن�شية جديدة 

يف قطاع الطاقة النووية.
يذكر اأن حمطات براكة  التي تعمل على 
الإم������ارات للطاقة  ت��ط��وي��ره��ا م��وؤ���ش�����ش��ة 
اأك��رب حمطات  واح��دة من  ُتعد  النووية 
اأربع  وت�شم  العامل  يف  النووية  الطاقة 
 APR-1400 ط���راز   م��ن  مفاعالت 

املتقدم.
حمطات  يف  الإن�شائية  الأع��م��ال  وب���داأت 
التقدم  ووا���ش��ل��ت   2012 ع���ام  ب���راك���ة 

ب�شكل اآمن وثابت منذ ذلك احلني.
الت�شغيل  ب��راك��ة  حم��ط��ات  اأوىل  وب����داأت 
متت  بينما   2021 اأب��ري��ل  يف  التجاري 
عملية حتميل الوقود يف املحطة الثانية 
جميع  ل�شتكمال  حالياً  تخ�شع  وال��ت��ي 

العمليات املطلوبة قبل بداية الت�شغيل.
ك��م��ا و���ش��ل��ت الأع����م����ال الإن�������ش���ائ���ي���ة يف 
املحطتني الثالثة والرابعة اإىل مراحلها 
يف  الإجن����از  ن�شبة  بلغت  حيث  النهائية 
واملحطة  امل��ائ��ة  يف   94 الثالثة  املحطة 
ح��ني و�شلت  امل��ائ��ة يف  90 يف  ال��راب��ع��ة 
املحطات  ل���الإجن���از يف  ال��ك��ل��ي��ة  ال��ن�����ش��ب��ة 

الأربع اإىل اأكرث من 96 يف املائة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

العمليات  اأ�شاد �شاجناي �شارا�شوا رئي�س 
لل�شيارات  ل��ي��الن��د  اأ����ش���وك  يف  ال��دول��ي��ة 
الغيل  جممع  من  تتخذ  والتي  الثقيلة 
التنموية  بالنه�شة  لها  مقرا  ال�شناعي 

ال�شاملة التي ت�شهدها دولة الإمارات.
اإن  ل�”وام”  ت�شريح  يف  �شارا�شوا  وق��ال 
الإمارات  يف  ليالند  اأ���ش��وك  ا�شتثمارات 
موؤكدا  دره��م  مليون   140 تبلغ  حاليا 
الإم���ارات  دول��ة  �شوق  ب��ه  على مايحظى 
امل�شتثمرين  ثقة  م��ن  امل��ت��ح��دة  العربية 
تلبي  التي  الت�شهيالت  حيث يوفر كافة 
الفر�شة  ومنحهم  متطلباتهم  جميع 
لب��ت��ك��ار م��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة وط��رح��ه��ا يف 
الأ������ش�����واق. ون�����وه ب�����ش��ك��ل خ���ا����س بدعم 
مزاولة امل�شتثمرين املحليني والدوليني 
لأعمالهم وتخ�شي�س ميزانية من اأجل 
التحتية  البنية  الوظائف وتطوير  خلق 
وت�شجيع القطاع اخلا�س على امل�شاهمة 
بيئة  وتنظيم  املحلي  القت�شاد  بناء  يف 
امل�شتثمرين  ت�شاعد  م�شتقرة  قانونية 

على اتباع لوائحها بكل �شهولة.

اخليمة  راأ����س  يف  امل�شتثمرين  اإن  وق���ال 
ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ال��ع��دي��د م���ن امل����زاي����ا منها 
وامللكية  ال�������ش���رك���ات  ت��اأ���ش��ي�����س  ���ش��ه��ول��ة 
الأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ام��ة والإع���ف���اء ال��ت��ام من 
���ش��رائ��ب ال��دخ��ل وال�����ش��رك��ات حيث تعد 
القت�شادية  اخليمة  راأ���س  مناطق  هيئة 
يف  رائ����دة  اق��ت�����ش��ادي��ة  منطقة  “راكز” 
ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن حلول  ت���وف���ر  ال����دول����ة 

التكلفة  فعالة من حيث  اأعمال  تاأ�شي�س 
وخدمات مميزة لدعم ال�شركات.

 3 منذ  اأط��ل��ق��ت  ال�شركة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
�شعة  ذات  احلافالت  من  �شل�شلة  �شنوات 
32 مقعدا حتت ا�شم “اأوي�شرت” ويوجد 
م�شتخدمة  حافلة   2000 حاليا  منها 
�شناعة  على  اأي�شا  ونعمل  الطرقات  يف 
���ش��ل�����ش��ل��ة ج���دي���دة م���ن احل���ف���الت التي 

طرحها  املتوقع  ومن  مقعدا   26 تت�شع 
الثالثة  ال�����ش��ه��ور  خ����الل  الأ�����ش����واق  يف 
من  امل����زي����د  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���ق���ادم���ة 
ت�شميم  ومت  ال��ت��ط��وي��ر  ق��ي��د  امل�����ش��اري��ع 
اأج��ل حتديد موقع  ه��ذه احلافالت من 
حيث  من  ال�شوق  يف  التناف�شي  ال�شركة 
اإجمايل تكلفة امللكية وتقدمي �شبكة من 
بخدمة  يتعلق  مب��ا  امل��ت��م��ّي��زة  اخل��دم��ات 

النوعية  هذه  اإنتاج  اأن  العمالء.واأو�شح 
م��ن احل��اف��الت يف اإم����ارة راأ�����س اخليمة 
ي�����ش��اه��م يف ت��ع��زي��ز ث��ق��ة ال��ع��م��الء لكون 
حافالت  وتنتج  منهم  بالقرب  ال�شركة 
مبوا�شفات على درجة عالية من اجلودة 
بكوننا  ونفخر  متطلباتهم  لكافة  تلبية 
اخليار الأف�شل لعمالئنا الذين يعدوننا 

املورد الرئي�شي للحافالت.

•• ال�شارقة-وام:

ملوؤ�ش�شة  ال��ت��اب��ع  ال�����ش��ارق��ة  اأع��م��ال  ���ش��ي��دات  اأط��ل��ق جمل�س 
الب�شرية  لهويته  ترويجية  حملة  ب��امل��راأة  لالرتقاء  من��اء 
نحو  تطلعاته  وم�شاعفة  روؤي��ت��ه  تو�شع  تعك�س  اجل��دي��دة 
دمج �شيدات الأعمال يف خمتلف بلدان العامل ب�شكل كامل 
يف خمتلف القطاعات القت�شادية وذلك يف خطوة تدعم 
ريادة  ثقافة  بناء  يف  ع��ام��اً   19 منذ  املتوا�شلة  م�شريته 
يف  الأع��م��ال  رائ���دات  م�شاريع  ا�شتدامة  وتعزيز  الأع��م��ال 
دولة الإمارات العربية املتحدة. وتهدف هذه احلملة التي 
يقوم بها جمل�س �شيدات اأعمال ال�شارقة للمرة الأوىل منذ 
وهوية  جديد  ت�شميم  تقدمي  اإىل   2002 ع��ام  تاأ�شي�شه 
ب�شرية جديدة جت�شد اأهدافه ور�شالته وروؤيته امل�شتقبلية 
كما ت�شكل نقطة انطالق لبدء مرحلة جديدة من النمو 
املجل�س عرب  ون�شر  الأع��م��ال.  �شيدات  والتقدم يف م�شرية 
فيديو  مقاطع  له  التابعة  الجتماعي  التوا�شل  من�شات 

بالألوان اجلديدة  الع�شوات  ت�شويقية عرف من خاللها 
ال�شعار  جانب  اإىل  الب�شرية  الهوية  يف  �شت�شتخدم  التي 
الواعد  وامل�شتقبل  والنمو  التغيري  يج�شد  وال��ذي  املبتكر 
الأعمال  ل��رائ��دات  لقطات  الفيديو  مقاطع  ت�شمنت  كما 
الفيديو  و���ش��ل��ط  ال��ع��امل.  ح���ول  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن 
الذي ن�شره املجل�س ام�س ال�شوء على روؤية املجل�س لعام 
2021 وا�شرتاتيجيته الرامية اإىل دعم جهوده يف تعزيز 
القت�شادية  التنمية  عملية  يف  الأعمال  �شيدات  م�شاركة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  ال�شاملة  والجتماعية 
امل�شاريع  و�شاحبات  النا�شئات  الأع��م��ال  رائ���دات  ومتكني 
دعوة  الفيديو  ت�شمن  كما  طموحاتهن  لتحقيق  القائمة 
على  للعمل  ودول��ي��اً  حملياً  الأع��م��ال  ل��رائ��دات  مفتوحة 
م�شاريعهن  تاأ�شي�س  خالل  من  املهنية  تطلعاتهّن  حتقيق 
اخلا�شة يف اإمارة ال�شارقة وال�شتفادة من بيئتها الداعمة 

واملحفزة لل�شركات النا�شئة.
ويعك�س ال�شعار اجلديد والأل��وان اخلم�شة امل�شتخدمة يف 

الهوية الب�شرية اجلديدة للمجل�س توجهه اجلديد خالل 
املرحلة املقبلة حيث ميثل كل لون من هذه الألوان ركيزة 
وهي  اجل��دي��دة  املجل�س  ا�شرتاتيجية  ركائز  من  اأ�شا�شية 
وال�شتدامة  النجاح  نحو  الأوىل  اخلطوة  لتخاذ  الثقة  
القادمة  الأجيال  مراعاة  مع  احلا�شر  احتياجات  لتلبية 
انطالق  ونقطة  فر�س  اإىل  التحديات  حتويل  الزده���ار 
ل��ل��دخ��ول يف  وال��ت��ط��ور  العربية  ال��ه��وي��ة  /ج��وه��ر  والإرث 
ينبع  كما  التقليدية  وغ��ري  التقليدية  القطاعات  جميع 
ت�شميم ال�شعار اجلديد املكتوب باخلط العربي من القيم 
اإىل الحتفاء  املتج�شدة يف هذه الركائز الرئي�شة ويهدف 

باللغة العربية وجمالياتها الب�شرية.
واأكدت ال�شيخة هند بنت ماجد القا�شمي رئي�شة جمل�س 
جديدة  ب�شرية  هوية  اإط��الق  اأن  ال�شارقة  اأعمال  �شيدات 
تعك�س  وخ��ط��وًة  م�شريته  يف  مهماً  اإجن���ازاً  يعد  للمجل�س 
روؤيته وتوجهاته لتحقيق املزيد من النمو خالل املرحلة 
ت�شميم  خ��الل  “حر�شنا  القا�شمي:  واأ���ش��اف��ت  املقبلة. 

التاأكيد  على  التجارية  العالمة  األ���وان  واختيار  ال�شعار 
الفئات  خمتلف  من  ال�شيدات  ي�شتهدف  املجل�س  اأن  على 
رائدات  بتمكني  وملتزم  ال��ع��امل  يف  واجلن�شيات  العمرية 
دولة  يف  القائمة  امل�شاريع  و�شاحبات  النا�شئات  الأع��م��ال 
الريادية  رحلتهن  خ��الل  واإر���ش��اده��ّن  وخارجها  الإم���ارات 
والنجاح  املهنية  طموحاتهّن  حتقيق  على  وم�شاعدتهّن 
على امل�شتوى العاملي اإىل جانب تعزيز دورهّن يف التنمية 
الجتماعية والقت�شادية يف جمتمعاتهّن وبلدانهّن وذلك 
الرتقاء مبكانة  اإىل  الرامية  ور�شالتنا  روؤيتنا  مع  توافقا 
بدورها  اإمارة ال�شارقة كحا�شنٍة عاملية لريادة الأعمال”. 
ق��ال��ت م���رمي ب��ن ال�����ش��ي��خ م��دي��ر جم��ل�����س ���ش��ي��دات اأعمال 
ال�شارقة بالإنابة جنح املجل�س منذ تاأ�شي�شه يف ك�شب ثقة 
ال�شارقة  اإم���ارة  يف  امل�شاريع  و�شاحبات  الأع��م��ال  رائ���دات 
ودولة الإمارات عموماً وجاءت الهوية الب�شرية اجلديدة 
لتعك�س تطلعاتهّن املهنية والأفكار الإبداعية التي قدمتها 

الع�شوات التي يتجاوز عددهّن 2000 ع�شوة.

 �سيدات اأعمال ال�سارقة يك�سف عن روؤيته امل�ستقبلية ويطلق ه�يته الب�سرية اجلديدة
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املال والأعمال

•• اأبوظبي -وام:

�شهدت قطاعات جتارية عدة يف اأبوظبي ن�شاطا لفتا 
 2021 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  الأ���ش��ه��ر اخلم�شة  خ��الل 
فاقت  مبيعاتها  يف  من��و  ن�����ش��ب  حت��ق��ي��ق  اإىل  ل��ت��ع��ود 
التوقعات وذلك بح�شب ما يظهره التحليل اخلا�س 
الإمارة  يف  املخت�شة  اجلهات  عن  ال�شادرة  ل��الأرق��ام 

ومن �شمنها مركز اأبوظبي لالإح�شاء .
وت�شدر قطاع املالب�س واملطاعم والفنادق قائمة اأكرث 
القطاعات منوا خالل الفرتة من يناير وحتى نهاية 
�شهر مايو من العام اجلاري حيث ارتفع الإقبال على 
اأن�شطة الأول بن�شبة و�شلت اىل %86 فيما �شجل 

. القطاع الثاين منوا بن�شبة بلغت 27% 
فقد  القطاعات  ه��ذه  على  الكبري  الق��ب��ال  ظ��ل  ويف 
 199 اإىل  امل�شتهلك  لأ�شعار  القيا�شي  الرقم  ارتفع 
مع  مقارنة   2021 العام  من  مايو  �شهر  يف  نقطة 
107 نقاط يف يناير من العام ذاته بالن�شبة لقطاع 
ارتفع يف قطاع املطاعم  املالب�س والأح��ذي��ة يف حني 
 113.5 مع  مقارنة  نقطة   144.1 اىل  والفنادق 

نقطة خالل فرتتي املقارنة نف�شها .
والإمارات  اأبوظبي  يف  ال�شياحي  القطاع  اأداء  وك��ان 
ب�شكل عام اأظهر موؤ�شرات اإيجابية منذ الربع الأخري 
2020 ووا�شل ن�شاطه بعد ذلك بوترية  من العام 
اعلى حيث بلغ عدد النزلء يف املن�شاآت الفندقية يف 

الدولة نحو 4 ماليني نزيل خالل الربع الأول من 
%65 تقريبا  ال�شغال  ن�شبة  2021 فيما و�شلت 
الهيئات  ع��ن  ال�����ش��ادرة  الح�شائيات  بح�شب  وذل��ك 

ال�شياحة يف الدولة .
و�شجلت قطاعات ال�شكن والكهرباء والغاز وايجارات 
بن�شب  من��وا  اأبوظبي  يف  واملحت�شبة  الفعلية  ال�شكن 
الأ�شهر  خ����الل   7.3% اىل   2.6 ب���ني  ت���راوح���ت 

. اخلم�شة الأوىل من العام 2021 
املتخ�ش�شة  اخل��ربة  بيوت  من  العديد  اأن  اىل  ي�شار 
�شوق  يف  كبري  من��و  اإىل  اأ���ش��ارت  العقاري  القطاع  يف 
الأول م��ن عام  اأب��وظ��ب��ي خ��الل للربع  ال��ع��ق��ارات يف 
2021 ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت اأ���ش��ع��ار ال��ب��ي��ع والإي���ج���ار يف 

العديد من املناطق ال�شكنية بعد عودة الطلب بقوة 
على القطاع .

و ارتفعت قيمة التداولت العقارية يف اإمارة اأبوظبي 
11.5 مليار درهم مت حتقيقها من خالل  لت�شجل 
/3847/ معاملة �شملت تداولت الأرا�شي واملباين 
لالح�شائيات  وف��ق��ا  وذل����ك  ال��ع��ق��اري��ة  وال����وح����دات 
والنقل  البلديات  دائ��رة  �شابق عن  وقت  ال�شادرة يف 

يف المارة .
و�شمل النمو خالل الأ�شهر الأوىل من العام قطاعات 
و�شط  وغريها  والرتفيه  والتعليم  وال�شحة  النقل 
اأعلى خالل الأ�شهر  توقعات با�شتمرار النمو بن�شب 

القادمة .

% خالل 5 اأ�سهر من� قطاعات املالب�س والفندقة واملطاعم يف اأب�ظبي بن�سب 27 و 86 

يف تقرير ا�شت�شرايف مل�شتقبل القطاع ال�شتثماري اإقليميا وعامليا

القمة العاملية للحك�مات: تط�ير املنظ�مة الت�سريعية والقت�سادية يعزز جذب ال�ستثمارات الأجنبية لدول املنطقة
•• دبي-وام:

العلماء  �شلطان  ب��ن  ع��م��ر  م��ع��ايل  اأك���د 
ال�شطناعي  ل����ل����ذك����اء  دول�������ة  وزي�������ر 
العمل  وتطبيقات  الرقمي  والقت�شاد 
عن بعد ، مدير موؤ�ش�شة القمة العاملية 
التي  العاملية  املتغريات  اأن  للحكومات، 
اأح���دث���ت���ه���ا ج���ائ���ح���ة ف����ريو�����س ك���ورون���ا 
العامل،  يف  “كوفيد19-”  امل�����ش��ت��ج��د 
اأ�شاليب  ج��ذري��ة يف  ت��غ��ي��ريات  اأح��دث��ت 
واأع������ادت  احل���ك���وم���ي،  ال��ع��م��ل  واأدوات 
الأولويات  وحت��دي��د  ال��ت��وج��ه��ات  ر���ش��م 
حياة  يف  والق��ت�����ش��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املجتمعات. جاء ذلك، مبنا�شبة اإطالق 
تقريراً  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
امل��خ��اط��ر يف  “تقلي�س  ب��ع��ن��وان  ج��دي��داً 
بيئة ال�شتثمار.. �شيا�شات عالية املردود 
اإىل  املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  جلذب 
مت  ال����ذي  العربي”،  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة 
“اأوليفر  �شركة  م��ع  بالتعاون  اإع����داده 
�شمن  لال�شت�شارات،  العاملية  واميان” 
ت�شت�شرف  ج���دي���دة  ت���ق���اري���ر  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
العاملي،  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
وتهدف لتحديد الأولويات ومتطلبات 
مرحلة ما بعد جائحة فريو�س كورونا 
اآليات  وو�شع  “كوفيد19-”،  امل�شتجد 
على  ترتكز  ج��دي��دة  عمل  ومنهجيات 
املمار�شات  واأف�����ش��ل  الب��ت��ك��ارات  اأح���دث 
واحللول الذكية لتمكني اجليل القادم 

من احلكومات.
يف  املخاطر  “تقلي�س  تقرير  ويتناول 
النخفا�س  ت��اأث��ري  ال�شتثمار”  بيئة 
الأجنبية  ل���ال����ش���ت���ث���م���ارات  ال���ك���ب���ري 
خالل   42% بن�شبة  ع��امل��ي��اً  امل��ب��ا���ش��رة 
جائحة  تداعيات  ب�شبب   ،2020 ع��ام 
املتقدمة،  ال���دول  يف  خ�شو�شاً  ك��ورون��ا 
وتركيز دول اخلليج على ال�شتثمار يف 
وتعزيز  الب�شري  امل���ال  وراأ����س  الب��ت��ك��ار 
لأهميته  املبا�شر  الأج��ن��ب��ي  ال�شتثمار 
اقت�شادية  اآث���ار  اإح����داث  على  وق��درت��ه 
ملختلف  ال�شتعداد  و�شرورة  م�شاعفة 
اأ�شار  كما  والتحديات،  ال�شيناريوهات 
الإم�����ارات  ال��ن��اج��ح��ة يف  ال��ت��ج��ارب  اإىل 
وال�������ش���ع���ودي���ة جل�����ذب ال����ش���ت���ث���م���ارات 
جلذب  املالية  احلوافز  تعزيز  و�شرورة 
ال�شتثمارات الأجنبية و�شمان ا�شتمرار 
الطلب على املنتجات واخلدمات ودعم 
تطوير �شيا�شات ت�شريعية اأكرث مرونة 
التجارية  العالقات  م�شتويات  وتعزيز 
الدولية، والتعاون مع �شناديق الرثوة 
قوة  اأك���رث  اق��ت�����ش��ادات  لبناء  ال�شيادية 

وا�شتدامة.
وقال عمر �شلطان العلماء: “اإن �شل�شلة 
ت�شدرها  ال��ت��ي  امل�شتقبلية  ال��ت��ق��اري��ر 
بالتعاون  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
�شعي  تعك�س  املعرفيني،  �شركائها  م��ع 

احلكومية  امل���ع���رف���ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ق���م���ة 
العاملية،  وال��ت��ح��ولت  التوجهات  ب��اأب��رز 
خططها  م��واءم��ة  يف  احلكومات  ودع��م 
م�شتقبل  م��الم��ح  ور���ش��م  امل�شتقبلية، 
القطاعات الرئي�شية، وتعزيز م�شتويات 

اجلاهزية«.
م����ن ج��ه��ت��ه اأ������ش�����اد ب����ي����درو اأول���ي���ف���ريا 
واميان”  “اأوليفر  الإداري يف  ال�شريك 
مب��ن��ط��ق��ة ال���ه���ن���د وال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
العاملية  القمة  بني  بال�شراكة  واأفريقيا 
واميان”،  “اأوليفر  و�شركة  للحكومات 
وقال: “متثل القمة العاملية للحكومات 
م���ن�������ش���ة دول�����ي�����ة لإط���������الق امل�����ب�����ادرات 
عندما  للتنفيذ  ال��ق��اب��ل��ة  امل�شتقبلية 
العاملية  م��ن اجل��ائ��ح��ة  ن��خ��رج ج��م��ي��ع��اً 
والتي جنم عنها العديد من التحديات 
 “ املا�شية.” واأ���ش��اف:  ال��ف��رتة  خ��الل 
القمة  م��ع  �شراكتنا  م��ن خ��الل  ن��ه��دف 
العاملية للحكومات اإىل ت�شليط ال�شوء 
على ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر يف دول 
العربية  التعاون لدول اخلليج  جمل�س 

الإقليمي  ال��ت��ع��ايف  دع����م  يف  واأه��م��ي��ت��ه 
خرباتنا  م�شاركة  خ��الل  م��ن  وال��ع��امل��ي 

وريادتنا الفكرية«.
تاأثري  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ال��ت��ق��ري��ر  وي�شلط 
لال�شتثمارات  ال���ك���ب���ري  الن���خ���ف���ا����س 
بن�شبة  ع���امل���ي���اً  امل���ب���ا����ش���رة  الأج���ن���ب���ي���ة 
نحو  اإىل  ل��ي�����ش��ل   2020 يف   42%
 1.5 ك��ان  اأن  بعد  دولر،  مليار   859
ويرجع   ،2019 ع��ام  دولر  تريليون 
الناجمة  اليقني  ع��دم  ح��ال��ة  اإىل  ذل��ك 
عن جائحة كورونا، وهو اأدنى م�شتوى 
املبا�شر منذ  �شجله ال�شتثمار الأجنبي 
اأقل  اأن��ه  كما  املا�شي،  القرن  ت�شعينيات 
ال�شتثمارات  م�����ش��ت��وى  م��ن   30% ب��� 
عقب   2009 ع��ام  املبا�شرة  الأجنبية 

الأزمة املالية العاملية.
املتقدمة  ال��دول  يف  النخفا�س  ��ز  وت��ركَّ
 ،69% بن�شبة  التدفقات  ت��راج��ع  م��ع 
تقريباً،  دولر  مليار   229 اإىل  لت�شل 
ال�شتثمار  ت��دف��ق��ات  ان��خ��ف�����ش��ت  ف��ي��م��ا 
ال�شمالية  اأمريكا  اإىل  املبا�شر  الأجنبي 

 166 اإىل  ل��ت�����ش��ل   46% ب��ن�����ش��ب��ة 
عمليات  ان��خ��ف��ا���س  م���ع  دولر،  م��ل��ي��ار 
ال����دم����ج وال�����ش����ت����ح����واذ ع����رب احل�����دود 
امل�شاريع  تراجعت  كما   .43% بن�شبة 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة اجل���دي���دة امل��ع��ل��ن عنها 
�شفقات  وت���راج���ع���ت   ،29% ب��ن�����ش��ب��ة 

متويل امل�شاريع بن�شبة 2%.
الأجنبي  ال�شتثمار  تدفقات  اأن  ورغ��م 
القت�شادات  اإىل  ال���������واردة  امل���ب���ا����ش���ر 
 ،12% ب��ن�����ش��ب��ة  ان��خ��ف�����ش��ت  ال��ن��ام��ي��ة 
اإل  دولر،  مليار   616 نحو  م�شجلًة 
اأن ه��ذه الق��ت�����ش��ادات ا���ش��ت��ح��وذت على 
%72 من ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر 
لتدفقات  ن�����ش��ب��ة  اأع���ل���ى  وه���ي  ال��ع��امل��ي، 
ال���ش��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر. وي�شري 
العربي  اخلليج  دول  اأن  اإىل  التقرير 
املا�شية  القليلة  الأع����وام  خ��الل  ب���داأت 
بالنظر اإىل ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر 
طويلة  �شيا�شاتها  يف  اأ�شا�شي  كعن�شر 
والتنويع  التنمية  اإىل  الرامية  الأم���د 

القت�شاديني.
طريقة  يف  ال���ت���ح���ول  ه������ذا  وي����رج����ع   
لقدرة  امل��ت��زاي��د  الإدراك  اإىل  التفكري 
ال����ش���ت���ث���م���ار الأج���ن���ب���ي امل���ب���ا����ش���ر على 
اقت�شادية م�شاعفة وعلى  اآثار  اإحداث 
الب���ت���ك���ار وت��ك��وي��ن راأ������س م����ال ب�شري 
ال�شتثمار  عوامل جتعل  وهي  وفكري، 
كونه  من  قيمة  اأك��رث  املبا�شر  الأجنبي 
جمرد م�شدر متويل خارجي. و�شهدت 
تدفقات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر اإىل 
مطردة  زي��ادة  العربي  اخلليج  منطقة 
منذ عام 2017، بن�شبة %26 خالل 
الفرتة من 2017 اإىل 2019. ويعود 
ال�شبب الرئي�شي يف الرتفاع اإىل جهود 
دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة 
مع  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  ال�شعودية  العربية 
ت�شجيل �شلطنة عمان والبحرين زيادة 
يف ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر ن�شبًة اإىل 
الناجت املحلي الإجمايل. واأ�شار التقرير 
اإىل اأنه ملواجهة حالة الغمو�س الراهنة، 
يتعني على دول منطقة اخلليج العربي 
ال�شتعداد ملجموعة من ال�شيناريوهات، 
اأه����داف  وو���ش��ع ���ش��ي��ا���ش��ات ق��وي��ة وذات 
تعزيز  يف  ت�شهم  حم��ددة  ا�شرتاتيجية 
اجل���اذب���ي���ة ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ط��وي��ل��ة الأج����ل 
الرئي�شية  الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��ق��ط��اع��ات 

وا�شتعر�س  الأج���ان���ب.  للم�شتثمرين 
ال���ت���ق���ري���ر جم���م���وع���ة م����ن ال���ت���ج���ارب 
الناجحة جلذب ال�شتثمارات الأجنبية 
العاملي،  املايل  دبي  مركز  مثل  املبا�شرة 
الذي عزز ريادة دبي اإقليمياً وعاملياً يف 
لت�شبح �شمن  املالية،  جمال اخلدمات 
اأف�شل 10 مدن يف موؤ�شر املراكز املالية 
امل��رك��ز جن��ح يف  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  العاملية، 
ت�شجيل اأ�شول تزيد قيمتها على 178 
وتطرق  ���ش��رك��ة.  و820  دولر  م��ل��ي��ار 
يف  ال�شناعية  خليفة  مدينة  جن��اح  اإىل 
اأبوظبي /كيزاد/ با�شتقطاب ا�شتثمارات 
مليار   20 ح���وايل  اإىل  قيمتها  ت�شل 
الهيئة  جتربة  التقرير  وتناول  دولر. 
امللكية للجبيل وينبع يف اململكة العربية 
الن�شاط  م�����ش��ادر  تنويع  يف  ال�شعودية 
القت�شادي يف اململكة وتقليل اعتمادها 
على ا�شتخراج الهيدروكربونات اخلام، 
تطورت  منهما  مدينة  ك��ل  اإىل  واأ���ش��ار 
من  ح�شرياً،  �شناعياً  م��رك��زاً  لت�شبح 
خ���الل ال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل��زاي��ا احلالية 
التنمية  يف  البرتوكيماويات  قطاع  يف 
اجلبيل  واأن  الأو�����ش����ع،  الق��ت�����ش��ادي��ة 
مبا�شرة  اأجنبية  ا�شتثمارات  ا�شتقطبت 
دولر،  م��ل��ي��ار   30 ع��ل��ى  قيمتها  ت��زي��د 
بينما ا�شتقطبت ينبع ا�شتثمارات بقيمة 
اإىل  التقرير  واأ���ش��ار  دولر.  مليارات   8
امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة  اأن 
على  ���ش��ل��ب��ا  اأث�������رت   ”19 “كوفيد- 
املبا�شر  الأج��ن��ب��ي  ال�شتثمار  ت��دف��ق��ات 
على م�شتوى العامل، لي�شل النخفا�س 
اإىل رقم قيا�شي مل ي�شهده العامل منذ 
زال هناك  الثانية، وما  العاملية  احلرب 
ال���ك���ث���ري م����ن ال���غ���م���و����س ح�����ول موعد 
الأجنبي  ال�شتثمار  تعايف  واحتمالية 
اأغلب  ك���ان���ت  واإن  ال���ع���امل���ي،  امل���ب���ا����ش���ر 
طفيف  انتعا�س  اإىل  ت�شري  التقديرات 
اعتباراً من عام 2021، مع بقاء القيم 
يف  عليه  كانت  مما  بكثري  اأق��ل  املطلقة 
اأن  التقرير  ورج��ح  ال�شابقة.  ال�شنوات 
تزيد العوامل القت�شادية العاملية من 
�شعوبة زيادة ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر 
ال�شدمة  ظل  يف  القريب،  امل�شتقبل  يف 
من  العديد  لها  تعر�شت  ال��ت��ي  املالية 
الق��ت�����ش��ادات ال��ت��ي ك��ان م��ن املمكن اأن 
كبرية.  واردة  لتدفقات  م�شدراً  تكون 
واأو�شى التقرير بتعزيز احلوافز املالية 
املبا�شرة  الأجنبية  ال�شتثمارات  جلذب 
يف جميع دول املنطقة، وت�شجيعها على 
منخف�س  معدل  وج��ود  من  ال�شتفادة 
من  بالكثري  مقارنة  لل�شرائب  ن�شبياً 
دول العامل الأخ��رى، و�شمان ا�شتمرار 
الطلب على بع�س املنتجات اأو اخلدمات 
امل�شتثمرون  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ح���ددة 
ع��ن ط��ري��ق ب��رام��ج امل�����ش��رتي��ات العامة 

للجهات احلكومية.

»خدمة احلالت الطارئة« يف »اأب�ظبي 
للج�دة« تنجز 10 اآلف فح�س للمنتجات

•• اأبوظبي-وام: 

اأجنز جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة من خالل قطاع خمترب الفح�س 
املركزي اأكرث من 10 اآلف فح�س خالل العامني املا�شيني عرب “خدمة 
احلالت الطارئة” ملختلف اأ�شناف املنتجات الغذائية والدوائية واملكمالت 

الغذائية واملواد الإ�شعاعية.
املعنية  للجهات  املخربية  الفحو�شات  نتائج  توفري  اإىل  اخلدمة  وتهدف 
و�شمان  املجتمع،  اأف����راد  و���ش��الم��ة  �شحة  على  احل��ف��اظ  على  للم�شاهمة 

�شالمة املنتجات الغذائية املتداولة يف الأ�شواق.
بالإنابة  الفنية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  م��دي��ر  املنهايل  ���ش��امل  بنت  �شماره  وق��ال��ت 
يوفر  امل��رك��زي  الفح�س  خم��ت��رب  ق��ط��اع  اإن  امل��رك��زي  الفح�س  خم��ت��رب  يف 
اأو املهتمني من القطاع اخلا�س  للمتعاملني �شواء من اجلهات احلكومية 
خدمة ا�شتقبال طلبات الفح�س املخربي الطارئة على مدار اليوم وطوال 
اأيام الأ�شبوع، وذلك من خالل “خدمة احلالت الطارئة” التي تهدف اإىل 
توفري بروتوكول حمدد يتم من خالله تقدمي خدمات خمترب الفح�س 
الر�شمية  العطالت  وخ��الل  العمل  �شاعات  بعد  م��ا  اإىل  املتنوعة  امل��رك��زي 
الطارئة  احل��الت  مع  التعامل  اآلية  تو�شح  موثقة  عمل  اإج���راءات  �شمن 
التابع  املركزي  املخترب  اأن  املتعاملني، خا�شة  املتفق عليها مع  وبالدرجات 
و حم��ددة يف خطط  هامة  اأدواراً  يلعب  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  ملجل�س 
للجهات  داع��م  و  ممكن  رئي�شي  ك�شريك  والأزم����ات  ل��ل��ط��وارئ  ال�شتجابة 

املعنية يف الإمارة.
واأو�شحت املنهايل اأن اأثر تطبيق خدمات الفح�س للحالت الطارئة التي 
من  العمل  �شركاء  متكني  على  ينعك�س  املركزي  الفح�س  خمترب  يقدمها 
ودعمهم  النا�شئة  للمخاطر  ال�شتجابة  من  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات 
يف التحقق من مطابقة املنتجات والعينات كالأغذية واملياه باأنواعها كمياه 
ال�شحة وال�شالمة واجلودة  البيئية ملعايري  ال�شبكات واملياه  ال�شرب ومياه 
املعتمدة، حيث يتم البدء يف خدمة احلالت الطارئة خالل �شاعة فقط من 

تلقي املخترب الت�شال من اجلهة الطالبة.
متكاملة  فنية  تقارير  القطاع  يقدم  الفح�س  لطلب  وفًقا  اأن��ه  واأو�شحت 
ال��ط��ارئ��ة خ��الل م��دة زمنية حمددة  خل��دم��ة الإج����راء ال�شريع واحل���الت 
ترتاوح من 24 – 72 �شاعة للمنتجات الغذائية واملياه ومتتد اإىل 5 اأيام 
كحد اأق�شى لأنواع العينات واملنتجات الأخرى، وت�شمل هذه املدة الإجراء 
كاماًل من اأول ا�شتجابة وحتى اإ�شدار التقرير النهائي.، كما يقدم املخترب 
وو�شع  النا�شئة  املخاطر  وتقييم  التخ�ش�شية  بال�شت�شارات  دعمه  املركزي 
اأنه ل�شمان فعالية  املنهايل  التو�شيات ب�شاأنها ملثل هذه احلالت واأ�شافت 
وا�شتمرارية خدمة احلالت الطارئة، فاإن ق�شم اإدارة العينات التابع للقطاع 
يف مواقع املخترب املركزي يف اأبوظبي والعني يقوم بتوفري كافة املعلومات 
املطلوبة خلدمات الفح�س للحالت الطارئة للمتعاملني ال�شرتاتيجيني، 
والعني  اأبوظبي  يف  املجل�س  خم��ت��ربات  ب��ني  الداخلي  التن�شيق  بالإ�شافة 
ل�شمان ا�شتمرارية العمل يف املختربات وتقدمي اخلدمة الالزمة يف الوقت 

املحدد.

اقت�سادية راأ�س اخليمة تعتمد 
2763 ن�ساطًا للتملك الأجنبي

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

القت�شادية  التنمية  دائ����رة  اع��ت��م��دت 
ي�شمح  ن�شاطا   2763 اخليمة  ب��راأ���س 
 100% بن�شبة  الأجنبي  للتملك  بهم 
كراأ�س مال حمدد  ا�شرتاطات  اأية  دون 
امل�شتثمرين  على  اإ�شافية  ر�شوم  اأية  اأو 
ات�شاقا  ال���ق���رار  ه���ذا  ي���اأت���ي  الأج����ان����ب. 
م���ع امل���ر����ش���وم الحت������ادي ب��ق��ان��ون رقم 
بع�س  بتعديل   2020 ل�شنة   )26(
اأح���ك���ام ال��ق��ان��ون الحت�����ادي رق���م )2( 
ال�شركات  ق��ان��ون  ب�شاأن   2015 ل�شنة 
التجارية باإ�شافة مواد تتيح لالأجانب 
بن�شبة  ومت��ل��ك��ه��ا  ال�����ش��رك��ات  ت��اأ���ش��ي�����س 

100 باملائة يف جمموعة من القطاعات 
لال�شتثمارات.  وج��اذب��ة  تناف�شية  كبيئة  ال��دول��ة  مكانة  ي��ع��زز  مب��ا  والأن�����ش��ط��ة 
واأ�شار د.عبدالرحمن ال�شايب النقبي- مدير عام الدائرة- اأن اأن�شطة التملك 
الأجنبي توزعت وفقاً للن�شاط القت�شادي بني الأن�شطة املهنية بن�شبة 36% 
الثالثة  املرتبة  %33 ويف  ال�شناعية بن�شبة  الأن�شطة  الثانية  املرتبة  تلتها يف 
فلقد  القت�شادية  القطاعات  م�شتوى  على  اأم��ا   .30% التجارية  الأن�شطة 
احتلت ال�شناعات التحويلية احل�شة الأعلى بن�شبة %33 من اأن�شطة التملك 
الأجنبي تلتها يف املرتبة الثانية جتارة اجلملة والتجزئة واإ�شالح املركبات ذات 
املحركات والدراجات النارية بن�شبة %21 ويف املرتبة الثالثة الأن�شطة املهنية 
باأن�شطة  خا�شا  دليل  الدائرة  اأ�شدرت  كما   .14% بن�شبة  والتقنية  والعلمية 
التملك الأجنبي يف الأمارة ليكون متاحاً اأمام امل�شتثمرين الأجانب مبا يعطي 

زخماً اإ�شافيا لالقت�شاد املحلي وتعزيز تناف�شيته.

ملي�ن درهم ت�سرفات عقارات دبي اأم�س  845
•• دبي -وام:

بلغت الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي اأم�س اأكرث من 845 
مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ت�شجيل 250 مبايعة بقيمة 668.91 مليون 
درهم منها 21 مبايعة لالأرا�شي بقيمة 248.04 مليون درهم و229 مبايعة 
الأرا�شي  مبايعات  اأه��م  وج��اءت  دره��م.  مليون   420.87 بقيمة  والفلل  لل�شقق 
بقيمة 125 مليون درهم يف منطقة مر�شى دبي تليها مبايعة بقيمة 57 مليون 
درهم يف منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة 

حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد.
 3 �شجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  الثالثة  احلبية  منطقة  وت�شدرت 
بت�شجيلها  الأوىل  ال�شبا  ن��د  منطقة  وتلتها  دره���م  م��الي��ني   7 بقيمة  مبايعات 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  حدائق  يف  وثالثة  دره��م  ماليني   8 بقيمة  مبايعات   3
بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 21 مليون درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق 
كاأهم   2 �شعيب  �شيح  مبنطقة  دره��م  مليون   31 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  والفلل 
واأخريا  30 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا  تلتها مبايعة بقيمة  املبايعات 
مبايعة بقيمة 20 مليون درهم يف منطقة برج خليفة. وت�شدرت منطقة املركا�س 
املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل اإذ �شجلت 38 مبايعة بقيمة 40 
مليون درهم وتلتها منطقة مر�شى دبي بت�شجيلها 25 مبايعة بقيمة 65 مليون 

درهم وثالثة يف الثنية اخلام�شة بت�شجيلها 18 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

»دبي لل�سيليك�ن« ت�ست�سيف املقر الإقليمي لـ » دار الدواء العربية«
•• دبي-وام: 

لل�شيليكون  دب���ي  واح���ة  �شلطة  وق��ع��ت 
العربية  ال���دواء  دار  مع  اتفاقية  اأم�س 
بهدف ا�شت�شافة املقر الإقليمي ومركز 

يف  بال�شركة  اخلا�س  الوطني  التوزيع 
واحة دبي لل�شيليكون.

الدكتور جمعة  التفاقية كل من  وقع 
التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  امل��ط��رو���ش��ي 
ل�شلطة واحة دبي لل�شيليكون والدكتور 

الدواء  دار  �شتاوفر مدير عام  �شتيفان 
امل�شوؤولني  من  ع��دد  بح�شور  العربية 

من الطرفني. 
بت�شغيل  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دواء  دار  وت��ق��وم 
ثماين وح��دات �شناعية خفيفة ت�شغل 
و�شوف  مربعا  م��رتا   2880 م�شاحة 
اخلطوة  ه���ذه  م��ن  ال�����ش��رك��ة  ت�شتفيد 
ال�شرق  منطقة  يف  ح�شورها  لتو�شعة 
وت�شتورد  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط 
عالمة   50 م��ن  اأك���رث  حاليا  ال�شركة 
متعددي  م�شنعني  ع���دة  م��ن  جت��اري��ة 
اجل���ن�������ش���ي���ات ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال���دوائ���ي���ة 
ال�شحة  وم��ن��ت��ج��ات  وال���ش��ت��ه��الك��ي��ة 
احليوانية وتقوم بتوزيع هذه املنتجات 

يف الإمارات.
ما  منذ  الإم�����ارات  يف  ال�شركة  وتعمل 
انتقالها  وياأتي  عقود  اأربعة  عن  يزيد 
لدعم اخلطط  من�شاآتها اجلديدة  اإىل 
لتوحيد  الأم�����د  وم��ت��و���ش��ط��ة  ق�����ش��رية 

التو�شع  خ��ط��ط  وت��ن��ف��ي��ذ  ال��ع��م��ل��ي��ات 
اإىل  ال��ت��و���ش��ع  ذل���ك  يف  مب��ا  امل�شتقبلية 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اأ�شواق 
الأخ��������رى ك���م���ا ت���ه���دف ال�������ش���رك���ة اإىل 
اإق�����ام�����ة امل����زي����د م����ن ال���������ش����راك����ات مع 
مبتكرة  منتجات  توفر  التي  ال�شركات 
منتجات  مثل  متخ�ش�شة  جم��الت  يف 
والأمرا�س  املناعة  وعلم  الأورام  علم 
للمر�شى  واإتاحتها  وغي���رها  ال��ن��ادرة 
التعاون  جم��ل�����س  ودول  الإم�������ارات  يف 

اخلليجي.
املطرو�شي  ج��م��ع��ة  ال���دك���ت���ور  ورح�����ب 
ب����دار ال������دواء ال��ع��رب��ي��ة يف واح����ة دبي 
رئي�شيا  مركزا  ت�شكل  التي  لل�شيليكون 
ل��الأع��م��ال ل��ل��ع��دي��د م���ن ال�����ش��رك��ات يف 
املدينة  تقدم  حيث  متنوعة  قطاعات 
خدمات  املتكاملة  التكنولوجية  احلرة 
اإىل  اإ�شافة  الأعمال  ل�شركاء  متكاملة 
املرونة يف تلبية متطلباتها التخ�ش�شية 

وقال نتطلع اإىل دعم �شركة دار الدواء 
العربية التي حققت منوا نوعيا خالل 
الأربعني عاماً املا�شية لتحقيق مرحلة 

جديدة واعدة من النمو.
�شتاوفر:  �شتيفان  الدكتور  قال  ب��دوره 
قطاع  يف  بالعمل  عملنا  ف��ري��ق  ي��ل��ت��زم 
الفر�س  وت�شخري  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
اأكرث  وج��ع��ل��ه  ع��امل��ن��ا  لتح�شني  امل��ت��اح��ة 
لل�شيليكون  دب��ي  واح��ة  وتعترب  �شحة 
ومركز  الإقليمي  للمقر  املثايل  املكان 
بنا  اخلا�س  اجلديد  الوطني  التوزيع 

نظرا ملوقعها ال�شرتاتيجي .
ال��ع��رب��ي��ة يف عام  ال�����دواء  دار  ت��اأ���ش�����ش��ت 
اأكرب  ���ش��اب��ع  ل��ت�����ش��ب��ح  ومن����ت   1977
���ش��رك��ة ت���وزي���ع ل���الأدوي���ة يف الإم�����ارات 
مليون   300 جت��اوزت  �شنوية  بعوائد 
ل���دى  وي���ع���م���ل   2020 ع������ام  دره�������م 
من  موظف   100 م��ن  اأك��رث  ال�شركة 

15 جن�شية .

- عمر �شلطان العلماء:  املتغريات العاملية الأخرية 
اأحدثت تغيريًا يف اأ�شاليب واأدوات العمل احلكومي
- اإعادة ترتيب وحتديد الأولويات الجتماعية 

والقت�شادية حمور مهم يف عمل احلكومات
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املال والأعمال

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يفتتح الن�سخة الثانية من معر�س »ج�اهر الإمارات«

انطالق مفاجاآت �سيف دبي 2021 

مليار درهم قيمة ال�شيولة ال�شهرية على �شهم العاملية القاب�شة   11.14
مليار درهم مكا�سب القيمة ال�س�قية لأ�سهم الإمارات   217
و35 مليار قيمة ال�سفقات املربمة يف الأ�س�اق خالل ي�ني�

•• اأبوظبي -وام:

�شهدت اأ�شواق املال الإماراتية خالل �شهر يونيو قفزات قيا�شية �شواء على 
م�شتوى القيمة ال�شوقية اأو الخرتاقات التي حققتها املوؤ�شرات العامة اأو 
جلهة حجم وقيمة ال�شيولة التي جرى �شخها يف قاعات التداول وعك�شت 

يف ح�شيلتها النهائية ارتفاع من�شوب الثقة يف تعامالت الأ�شواق .
لأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  مكا�شب  اأن  للتعامالت  ال�شهري  الر�شد  ويظهر 
ن�شبة  اأعلى  وه��ي  يونيو  دره��م يف  مليار   217 املدرجة جت��اوزت  ال�شركات 

مكا�شب يجري حتقيقها منذ عدة �شنوات خالل هذه الفرتة الق�شرية .
ال�شوقية بدعم من عوامل عدة، منها ما  للقيمة  القوية  املكا�شب  وج��اءت 
بالرتفاعات  ذات �شلة  واأخ��رى  ال�شوق  بالدراجات اجلديدة يف  هو متعلق 

الكبرية التي �شجلتها اأ�شعار �شريحة من الأ�شهم القيادية .
فقد �شاهم اإدراج �شركة الفا اأبوظبي يف اإ�شافة اأكرث من 169 مليار درهم 
املالية والتي قفزت  ل��الأوراق  اأبوظبي  ال�شوقية ل�شوق  القيمة  اإجمايل  اإىل 

فوق حاجز 1.15 تريليون درهم يف نهاية �شهر يونيو .

وكانت اأحجام وقيم ال�شيولة التي �شهدتها الأ�شواق املالية الإماراتية ب�شكل 
خالل  املربمة  ال�شفقات  قيمة  جت��اوزت  حيث  كبريا  ارتفاعا  �شجلت  ع��ام 
�شهر يونيو 35 مليار درهم ،منها %88.5 �شجلت ل�شالح �شوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية . وعلى م�شتوى اأداء املوؤ�شرات فقد ارتفع املوؤ�شر العام ل�شوق 
ابوظبي ل��الأوراق املالية اإىل م�شتوى 6835 نقطة مع نهاية �شهر يونيو 
بزيادة ن�شبتها 4.25 مقارنة مع �شهر مايو الذي �شبق ،فيما اأغلق املوؤ�شر 
العام ل�شوق دبي املايل عند 2810 نقاط بنمو ن�شبته %0.005 تقريبا 

خالل فرتتي املقارنة ذاتها .
وكانت ال�شركة العاملية القاب�شة التي اغلق �شعر �شهمها عند 119 درهما 
الأكرث ن�شاطا خالل �شهر يونيو حيث بلغت قيمة ال�شفقات املربمة عليها 
التداولت  اجمايل  من   31.8% ن�شبته  ما  ت�شكل  دره��م  مليار   11.14
ال�شهرية يف الأ�شواق .وجاء بنك ابوظبي الأول املرتفع اىل 16.70 درهم 
الدار  �شركة  وحلت  دره��م  مليار   6.66 قيمتها  ب��ت��داولت  الثاين  باملركز 
بتداولت جتاوزت قيمتها  الثالث  باملركز  3.82 درهم  �شهمها عند  املغلق 

5.16 مليار درهم .

•• ال�شارقة -وام:

افتتح �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن 
�شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 
من  ال��ث��ان��ي��ة  الن�شخة  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�����س 
الذي  الإمارات”،  “جواهر  م��ع��ر���س 
ينظمه مركز اإك�شبو ال�شارقة على مدار 
اأربعة اأيام حتت �شعار “بريق اجلمال”، 
و�شط م�شاركة اأكرث من 100 عار�س 

من خمتلف اإمارات الدولة.
املعر�س  اأرج��������اء  يف  ����ش���م���وه  وجت������ول 
والتقى عددا من العار�شني وم�شوؤويل 
وم�شممي  ال����وط����ن����ي����ة  الأج�����ن�����ح�����ة 

حول  ���ش��رح  اإىل  وا�شتمع  امل��ج��وه��رات، 
واملجوهرات  ال���ذه���ب  ���ش��ن��اع��ة  واق�����ع 
التي يواجهها خالل  التحديات  واأب��رز 

اأزمة “كورونا«.
�شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  واطلع 
ب���ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ع��ل��ى اأح����دث 
الت�شكيالت وامل�شغولت الذهبية واآخر 
خطوط املو�شة والت�شاميم التقليدية 
واملعا�شرة يف عامل املجوهرات والأملا�س 

والأحجار الكرمية و�شبه الكرمية.
امل�شممني  م��ن�����ش��ة  ����ش���م���وه  وت���ف���ق���د 
الإم����ارات����ي����ني ال���ت���ي ت�����ش��م ع�����ددا من 
امل�����ش��م��م��ني ال���ذي���ن ي��ع��ر���ش��ون اأح���دث 

املجوهرات  من  املبتكرة  جمموعاتهم 
بدعم  ويحظون  والأمل��ا���ش��ي��ة،  الذهبية 
ال�شارقة  م��ن غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة 
امل�شتمرة  وج��ه��وده��ا  حر�شها  اإط���ار  يف 
يف  لهم  والرتويج  الأعمال  رواد  لدعم 

كافة املعار�س والأحداث املتخ�ش�شة.
وتابع �شمو نائب حاكم ال�شارقة عر�شا 
مرئيا حول فكرة املهرجان الذي يقام 
ال�شارقة وينظم وفق  بدعم من غرفة 
اإجراءات وتدابري احرتازية با�شتخدام 
الأجهزة احلديثة واملل�شقات الإر�شادية 
كافة  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  وغ��ريه��ا 

امل�شاركني والزوار.

ال���ذي يعترب احلدث  امل��ع��ر���س  وي��ق��دم 
املتخ�ش�س  نوعه  من  الأول  الإماراتي 
والف�شة  والذهب  املا�شية  باملجوهرات 
وال�شاعات  الكرمية  والأحجار  واللوؤلوؤ 
وال���ع���ط���ور، ع��ر���ش��ا مميزا  ال���ف���اخ���رة 
الذهبية  امل�������ش���غ���ولت  م����ن  ل���ل���ع���دي���د 
الع�شرية  وامل����ج����وه����رات  وال��ف�����ش��ي��ة 
ال�شاعات  ت�شاميم  واأحدث  والرتاثية، 
والأمل���ا����س والأح���ج���ار ال��ك��رمي��ة، والتي 
التجارية  ال��ع��الم��ات  اأ���ش��ه��ر  ت��ق��دم��ه��ا 
ح�شرية  ع�����رو������س  و�����ش����ط  امل���ح���ل���ي���ة 

وتخفي�شات جاذبة..
خا�شا  جناحا  امل��ع��ر���س  يت�شمن  كما   

واملتاجر  ال�شركات  اأهم  ي�شم  للعطور، 
املحلية املتخ�ش�شة يف العطور والبخور 

والعود.
رافق �شمو نائب حاكم ال�شارقة خالل 
ال��ل��واء �شيف الزري  الف��ت��ت��اح ك��ل م��ن 
ال�شارقة  �شرطة  ع��ام  قائد  ال�شام�شي 
رئي�س  ال��ع��وي�����س  ���ش��ل��ط��ان  وع����ب����داهلل 
و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س 
ال�شارقة، و�شيف حممد املدفع الرئي�س 
التنفيذي ملركز اإك�شبو ال�شارقة، وعدد 
الغرفة  اإدارة  جم��ل�����س  اأع�������ش���اء  م���ن 
الإقليمية  امل��ع��ار���س  دور  وم�������ش���وؤويل 

واملحلية.

•• دبي - وام:

الفتتاحية  الح��ت��ف��الت  ال��ي��وم  تنطلق 
 )2021 دب�����ي  ����ش���ي���ف  )م����ف����اج����اآت  ل����� 
العرو�س  م��ن  اأ�شابيع   10 ببدء  اإي��ذان��ا 
الرتفيهية  والأن�������ش���ط���ة  ال���رتوي���ج���ي���ة 
وغريها  وامل�شروبات  املاأكولت  وعرو�س 

الكثري يف خمتلف اأنحاء مدينة دبي.
التي  وحتتفي “مفاجاآت �شيف دبي” - 
 4 ح��ت��ى  ي��ول��ي��و  م��ن  الأول  م��ن  ت�شتمر 
دبي  ي��ج��ع��ل  م���ا  ب��ك��ل   - امل��ق��ب��ل  �شبتمرب 
الوجهة املف�شلة للت�شوق واخليار الأمثل 

لق�شاء عطلة �شيفية مميزة للعائالت.
و�شي�شهد اثنان من اأ�شهر املعامل يف دبي 
اإقامة عرو�س مميزة يوم غد لالحتفال 

“مفاجاآت �شيف دبي 2021  بانطالق 
“ من خالل العرو�س ال�شوئية الرائعة 
املدينة على نغمات  التي �شت�شيء �شماء 
ت�شمل  والتي  اآخر”  كوكب  “دبي  اأغنية 
“ف�شتيفال  دب����ي  يف  “تخيل”  ع��ر���س 
�شيتي مول” بالإ�شافة اإىل عر�س مميز 

يف “برج خليفة«.
الإم����ارات  يف  املقيمان  ال��ف��ن��ان��ان  وي��ق��دم 
عرو�س  اأحمد  وماجد  اأهانغاران  كافيه 
الإ�شقاط ال�شوئي التي �شتبهر اجلمهور 
مب��زي��ج رائ���ع م��ن ال��ر���ش��وم��ات والأل����وان 
خليفة”  “برج  على  اخلا�شة  وامل��وؤث��رات 

ف�شتيفال  “اإنرتكونتيننتال  وف���ن���دق 
�شيتي دبي«.

و���ش��ي��ك��ون ال��ع��ر���ش��ان م��ت��اح��ني لأف�����راد 
اجلرعات  على  ح�شلوا  مم��ن  اجلمهور 
“كوفيد-19”.. الكاملة من لقاح �شد 
العرو�س  على  امل�شرفون  �شيقوم  فيما 
املطلوبة  للجرعات  اأخذهم  من  بالتاأكد 
“دبي  ل���������ش����ي����وف  مي����ك����ن  ح������ني  ..يف 
اأحد  يف  احلجز  مول”  �شيتي  ف�شتيفال 
اأو  باي”  “ف�شتيفال  منطقة  م��ط��اع��م 
اإثبات  زيارة املنطقة مبا�شرة مع تقدمي 
احل�������ش���ول ع���ل���ى ال���ل���ق���اح ..ك����م����ا ميكن 

اأحد  احلجز يف  “برج خليفة”  ل�شيوف 
اأو  دبي”  “نافورة  على  املطلة  املطاعم 
زيارة منطقة النافورة ب�شكل مبا�شر مع 

تقدمي اإثبات احل�شول على اللقاح.
جميع  ال����وج����ه����ت����ني  ك������ال  و�����ش����ت����ت����ب����ع 
الإج�����راءات ال��وق��ائ��ي��ة وق��واع��د ال�شحة 
وال�شالمة ال�شارمة مبا يف ذلك التباعد 
الجتماعي وارت��داء الكمامات يف جميع 
الفتتاح  عرو�س  بث  ..و�شيتم  الأوق���ات 
م�شاهدة  ومي��ك��ن  مبا�شرة  ال��ه��واء  على 
“ف�شتيفال  دب���ي  يف  “تخّيل”  ع��ر���س 
7:57 م�شاء ويف  ال�شاعة  متام  �شيتي” 

وب��رج خليفة و�شط مدينة  دب��ي  ن��اف��ورة 
دبي ال�شاعة 8 م�شاء.

مع  موعد  على  املت�شوقون  �شيكون  كما 
اأول  م��ن  ب���دءا  امل��ذه��ل��ة  الت�شوق  جت���ارب 
مع اإطالق  “مفاجاآت �شيف دبي”  اأي��ام 
يوم  التخفي�شات  �شاعة من   12 عر�س 
غد الأول من يوليو حيث يقدم العر�س 
على  ب��امل��ائ��ة   90 اإىل  ت�شل  تخفي�شات 
التجارية  العالمات  من  وا�شعة  ت�شكيلة 
واملنتجات من ال�شاعة 10 �شباحا وحتى 
الإمارات”  “مول  م��ن  ك��ل  يف  ليال   10
و”�شيتي  مردف”  ���ش��ن��رت  و”�شيتي 
�شنرت معي�شم”  و”�شيتي  ديرة”  �شنرت 
و”ماي �شيتي �شنرت الرب�شاء” و”�شيتي 

�شنرت ال�شندغة«.

»البيت مت�حد« تعلن عن الفائزة
 يف مبادرة »متكني رائدات الأعمال«

•• اأبوظبي - وام: 

اأعلنت جمعية البيت متوحد بالتعاون مع �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع 
وموؤ�ش�شة الرعاية الجتماعية و�شوؤون الق�شر، عن فوز جليلة احلن�شايل 
�شاحبة م�شروع “مركز ال�شنع” يف مبادرة “متكني رائدات الأعمال” لعام 
2021 التي اأطلقتها اجلمعية بهدف تعزيز م�شاهمة رائدات الأعمال يف 
قطاع امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، ومتكني جهودهن يف تنويع القت�شاد 
اأفكار مل�شاريع جتارية  50 ام��راأة من اللواتي لديهن  الوطني. و ا�شتفادت 
خمتلف  يف  تدريبية  عمل  ور����س  على  ا�شتملت  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة،  م��ن  واع���دة 
التخ�ش�شات، على مدى 6 اأ�شهر يف جمال ريادة الأعمال وتطوير املهارات 
وبناء القدرات، قدمها خرباء من قطاع ريادة الأعمال. ويف املرحلة الأوىل، 
انتقت جلنة حتكيم من ممثلي ال�شركاء ال�شرتاتيجيني للمبادرة امل�شاريع 
التي  اجل��دوى  ودرا���ش��ات  ال�شوق  ملتطلبات  وفقاً  على معايري حم��ددة  بناًء 
قدمتها امل�شاركات، تاأهل منها اإىل املرحلة النهائية 15 م�شروعاً، و�شملت 
املراحل التالية دورات لتنمية القدرات واملهارات والتدريب على اإعداد خطة 
كما   ، الرتخي�س  ومتطلبات  والإدارة  التمويل،  واأ�شا�شيات  عمل،  ومن��وذج 

ا�شتملت املبادرة على �شل�شلة من اجلل�شات ال�شت�شارية.
ووقع اختيار جلنة التحكيم على م�شروع جليلة احلن�شايل �شاحبة فكرة 
املنزلية  والإدارة  ال�شيافة  اأ�ش�س  على  للتدريب  ال�شنع”  “مركز  م�شروع 

لتفوز مببلغ قدرة 250،000 درهم خ�ش�س لبدء وتاأ�شي�س م�شروعها.
البيت  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  القبي�شي،  ع��ل��ي  �شيف  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
متوحد حتر�س اجلمعية على تطوير املبادرات والربامج التي تدعم املراأة 

والقت�شاد الوطني، كمبادرة “متكني رائدات الأعمال”.
 لفتا اإىل النمو امللحوظ يف م�شاهمة املراأة يف قطاع ريادة الأعمال خالل 
ال�شغرية  امل�شاريع  بيئة  على  اإيجابياً  ينعك�س  وال���ذي  الأخ���رية  ال�شنوات 

واملتو�شطة، وت�شعى اجلمعية اإىل تعزيز هذا النمو.
الدولة من خالل  امل��راأة يف  وتدريب  اإر�شاد  هو  اأن هدف اجلمعية  واأو�شح 
يف  ال�شركاء  م��ن  ق��وي  ب��دع��م  وا�شت�شارية،  تدريبية  وجل�شات  عمل  ور����س 
الذين  الق�شر،  و���ش��وؤون  الجتماعية  الرعاية  وموؤ�ش�شة  خليفة  �شندوق 

ي�شاهمون يف تعزيز دور املراأة الريادي، وتطوير مهاراتها.
واأ�شاف اأن ا�شرتاتيجية “البيت متوحد” تتما�شى مع روؤية وا�شرتاتيجية 
القيادة الر�شيدة يف الدولة ويظهر ذلك جلياً من خالل هذه املبادرة التي 
تعترب خطوة واع��دة متكن امل��راأة من حتقيق ال�شتقالل امل��ايل، وتعزز من 
فعالية م�شاهمتها كجزء حيوي من القت�شاد الوطني ا�شتعداداً للخم�شني 
“ نبارك جلليلة احلن�شايل فوز م�شروعها   : القادمة. وقال �شعادته  �شنة 
املدرو�س بعناية، واثقني باأنه �شي�شكل اإ�شافة قيمة ملنظومة ريادة الأعمال 
التي  بالأخ�س  الأ���ش��ر  احتياجات  تلبي  متخ�ش�شة  عمل  فر�س  بتوفريه 
حتتاج اإىل اأنظمة حياتية وغذائية متخ�ش�شة، اأو ممن لديهم اأطفال من 

اأ�شحاب الهمم والأمرا�س املزمنة وكبار ال�شن ».
خليفة  ل�شندوق  التنفيذي  الرئي�س  النا�شري،  م��وزة  قالت  جهتها  م��ن 
امل��ب��ادرة متثل  ه��ذه  ب���اأن  ���ش��ن��دوق خليفة  “ ن��وؤم��ن يف   : امل�شاريع  لتطوير 
امل��راأة. ودور  الأعمال ومتكني  ريادة  لن�شر وتعزيز ثقافة  امل�شتمرة  جهودنا 
اللواتي  لل�شيدات  والإر����ش���اد  ال��ت��دري��ب  ت��وف��ري  يف  يكمن  ال���ذي  ال�شندوق 
�شاركن يف املبادرة يتما�شى متاماً مع اأهدافه وقيم ن�شر ثقافة ريادة الأعمال 

وم�شاركة املعرفة«.

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ا�س يو يف واي اي ال �س.م.ح.

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 351827        بتاريخ : 26/05/2021
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: ا�س يو يف واي اي ال �س.م.ح.
وعنوانة: مكتب رقم08 -144-049 وي وورك ميدل اي�شت دي دبليو تي �شي – الطابق 8 ذا اوفي�شي�س 4، ون 

�شنرتال، مركز دبي التجاري العاملي، دبي، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.

الواق�عة بالفئة: 14
SOVYAL كتبت باأحرف لتينية ب�شكل وخط مميزين  و�شف العالمة : العالمة تتكون من الكلمات 

باللون الذهبي فوق خلفية �شوداء كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�شراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1 يوليو 2021 العدد 13280

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
هاند ايند �شيتي خلدمات ادارة املن�شاآت ذ.م.م.

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 351603        بتاريخ : 23/05/2021
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ش��م: هاند ايند �شيتي خلدمات ادارة املن�شاآت ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 36284، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
و�شف العالمة : العالمة تتكون كلمة D DIALOGUE يف اللغة الإجنليزية كما هو مو�شح بال�شكل 

املرفق.
ال�شراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  1 يوليو 2021 العدد 13280

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده 

يف الدعوی رقم  40/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

املطلوب �شده والذي موا�شفاته كالتايل  الطالب والعائد اىل  املرهون ل�شالح  العقار  : بتثمني  الدعوى  مو�شوع 
)اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى لوفت�س تي اي�شت املبنى رقم 3 - الطابق 18 - �شقة رقم 1804 - رقم 
الر�س 168 - م�شاحة العقار بالقدم املربع 914( متهيدا لبيعه وفقا لالإجراءات املعمول بها لدى دائرة الأرا�شي 
والأمالك باإمارة دبي لتح�شيل حقوق الطالب قبل املطلوب �شده املقدر مببلغ )2،067،023.14 درهم فقط 

مليونان و�شبعة و�شتون الف وثالثة وع�شرون درهم واربعة ع�شر فل�س( من ح�شيلة البيع. 
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري )���س.م.ع( - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور�شعيد - جوار ديرة �شيتي 
رقم  فاك�س   ،  042121423 رق��م  ه��ات��ف   ،  2668 ب��ري��د  ���ش��ن��دوق   ، ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  ملك  بناية   ، �شنرت 

وميثله : من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين     3191694239 رقم  مكاين   ،  04/2121911
املطلوب اإعالنه : داود ما�شااله خ�شرويار  - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - �شارع بوليفارد حممد بن 
 -  0400000000  - خليفة  ب��رج  منطقة   -  1804 رق��م  �شقة   - رق��م  املبنى  اي�شت  تي  لوفت�س  مبنى   - را�شد 

 Davood002@hotmai.com
التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  اأنه يف يوم    : الإع��الن  مو�شوع 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 168 - ا�شم املبنى : لوفت�س تي اي�شت - رقم 
الطابق 18 - رقم املبنى : 3 - رقم العقار 1804 - امل�شاحة : 82.14 مرت مربع - التقييم : 870114.71 

درهم.  مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  859/2018/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
مو�شوع التنفيذ : التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 916/2017 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )53.812.040 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ: �شركة النابودة للمقاولت - ذ م م   

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية ال�شعلة - �شارع الإحتاد - مقابل دناتا - بناية النابودة - ملك 
�شعيد وحممد النابودة   - وميثله : احمد علي ابراهيم المريي  

املطلوب اإعالنه : �شركة ابواب العقارية املحدودة - ذ م م  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة عيال نا�شر - بناية يو�شف عبدالرحيم حممد ح�شني ال�شيباين - الطابق 

info@albarari.com - 043422088 - 0527070780 - 101 الأول - مكتب رقم
الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
)http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإمارات   )�شركة 

امل��زاي��دة ولكل من  ال�شا�شي قبل دخ��ول  الثمن  20% م��ن  ع��ن  ت��اأم��ني ليقل  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى 
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
19201.56 مرت   : امل�شاحة   - 3 ال�شفا  : وادي  املنطقة   - 1963  : ار���س ف�شاء - رقم الر���س  قطعة 

مربع - املقدرة ب��� )51،670،917( درهم يباع لعلى عطاء
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  859/2018/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
مو�شوع التنفيذ : التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 916/2017 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )53.812.040 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ: �شركة النابودة للمقاولت - ذ م م   

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية ال�شعلة - �شارع الإحتاد - مقابل دناتا - بناية النابودة - ملك 
�شعيد وحممد النابودة   - وميثله : احمد علي ابراهيم المريي  

املطلوب اإعالنه : �شركة ابواب العقارية املحدودة - ذ م م  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة عيال نا�شر - بناية يو�شف عبدالرحيم حممد ح�شني ال�شيباين - الطابق 

info@albarari.com - 043422088 - 0527070780 - 101 الأول - مكتب رقم
الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
)http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإمارات   )�شركة 
امل��زاي��دة ولكل من  ال�شا�شي قبل دخ��ول  الثمن  20% م��ن  ع��ن  ت��اأم��ني ليقل  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى 
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
19201.56 مرت   : امل�شاحة   - 3 ال�شفا  : وادي  املنطقة   - 1963  : ار���س ف�شاء - رقم الر���س  قطعة 

مربع - املقدرة ب��� )51،670،917( درهم يباع لعلى عطاء
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوی رقم  36/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�شوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون - باملزاد العلني مبوجب القانون رقم )14( ل�شنة 2008 ب�شاأن 

الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع برج خليفة - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الطابق الرابع  
وميثله : نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي  

املطلوب اإعالنه : بهروز مالك ازدر كاظمي �شر�شت  
اإم������ارة دب����ي - ال��ث��ن��ي��ة ال���راب���ع���ة - ����ش���ارع ال��ث��ن��ي��ة - ف��ي��ال ق��ط��ع��ة ار�����س 2497 -  ع��ن��وان��ه : الإم�������ارات - 

aaa@yahoo.com  -  00971504594381
05:00:00م ويف الي��ام الثالث  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  اأن��ه يف يوم الأرب��ع��اء    : مو�شوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 

راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
 : امل�شاحة   -  2497  : رق��م الر����س  ال��راب��ع��ة-  الثنية   : املنطقة   - بناء  م��ن  ار���س وم��ا عليها   : العقار  ن��وع 

درهم.  15000000  : التقييم   - مربع  مرت   1167.60
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اإعالن بالن�سر - لدی حمكمة دبي الإبتدائية 

لدی حمكمة ف�س املنازعات  
الق�شية رقم:2021/342 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي

املقامة من/اأحمد مو�شى الر�شا اأمريى
�شد كال من:1 - �شواروف�شكى دبي ذ.م.م 2 - �شواروف�شكى بروفي�شنال ميدل اي�شت

معلنني بالن�شر
الثاين:�شواروف�شكى  املتنازع �شده   - ذ.م.م  دبي  الول:�شواروف�شكى  عليهم:املتنازع �شده  املدعي  ال�شادة 

بروفي�شنال ميدل اي�شت
مدعوين حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابيه املقرر عقده الثانية بعد الظهر 02:00 ظ وذلك يوم الحد 
املوافق:2021/7/4 م وذلك عن طريق برنامج ZOOM رقم التوا�شل 0589796040 لكي نتمكن 

من ار�شال رابط الجتماع المييل:salemoffice123@gmail.com رابط الجتماع:
 Meeting ID 303 437 2242
Passcode 5ATNyv

الرجاء تقدمي كافة امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري عرب المييل 
اخلبري احل�سابي 
�سامل حممد بالعمى 
رقم القيد 144 

اإجتماع خربة 
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

 اعالن بالن�سر 
للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب ادارة الدعوی
يف �سحيفتني احداهما ناطقة باللغة الجنليزية

يف ال�ستئناف رقم 2021/845 مدين

بناء على طلب امل�شتاأنف:بنك دبي التجاري

امل�شتاأنف �شده:1- نوفل بتاري اونيبو 2- �شركة اليانز للتجارة العامة

ا�شتئناف  مبحكمة  رقم:337  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام  باحل�شور  مكلف  انت 

الدعوى  وتقدمي مذكرة جوابية على  وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  ال�شارقة 

مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يف يوم الثنني املوافق:2021/7/12 يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله بو�شفك م�شتانف �شده

المارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب اإدارة الدعوی

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
 اعالن بالن�سر 

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب ادارة الدعوی
يف ال�ستئناف رقم 2021/1090 مدين

بناء على طلب امل�شتاأنف:�شمينة ادري�س ادري�س - في�شل ادري�س ادري�س

امل�شتاأنف �شده:تنميات لال�شتثمار والتطوير العقاري

ا�شتئناف  مبحكمة  رقم:337  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام  باحل�شور  مكلف  انت 

الدعوى  وتقدمي مذكرة جوابية على  وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  ال�شارقة 

مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يف يوم الثنني املوافق:2021/7/12 يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاله بو�شفك م�شتانف �شده

المارات العربية املتحدة - وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب اإدارة الدعوی

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
الدعوی رقم 2021/240  نزاع تعيني جتاري   

املعلن اليها / املدعي عليها الوىل : مرياج للمقاولت ذ.م.م  
امل��وق��رة لع��م��ال اخلربة  ب��ن��اء ع��ل��ى تكليفنا م��ن ق��ب��ل حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة 
املحا�شبية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الربعاء  املوافق 2021/7/5، وذلك يف 
متام الرابعة والن�شف ع�شرا ،   موعدا لعقد الجتماع الول للخربة  املحا�شبية 
الربنامج  تثبيت  ي��رج��ى  ل���ذا   ZOOM تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك  ب��ع��د  ع��ن 
ارفاق  م��ع  امل��ذك��ور  الجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  ويطلب 
كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.للتوا�شل على هاتف رقم:022076691 - بريد 

expert@mazca.ae:الكرتوين
اخلبري املحا�شبي 
 د. م�شعل عبداهلل الزرعوين

 دعوة حل�سور اجتماع اخلربة

املحا�سبية الأول

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - الذوق الرفيع لتجارة الهواتف املتحركة موؤ�س�سة فردية  
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001311/ 

اإىل املحكوم عليه :  الذوق الرفيع لتجارة الهواتف املتحركة موؤ�ش�شة فردية
العنوان:ال�شارقة - �شارع العروبة - منطقة ال�شويهني - هاتف:0569482661

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 
ذ.م.م  اللكرتونيات  لتجارة  كندورتيك  )�شركة  )حاليا(  �س.ذ.م.م  اللكرتونيات  لتجارة  بي  تي  ام  املنفذ: 

)�شابقا(   - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 12332
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي / معت�سم احمد �سمري ابو �سادي 

حمكمة ال�سارقة  / حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
يف الدعوی رقم  SHCAPCICIV - S2017/M0000261 مدين 

بالن�سر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�شتاأنف �شده:3- كاتيلينك لالأملنيوم وال�شناعات املعدنية

وحممد  جمعه  وعبدالرحمن  اجني�س  فرج  املحاميني/د  عنوانه:بوكالة 
الظاهري وطاهر عاييدن )مكتب هادف وم�شاركوه(

ليكن معلوما لديك ان امل�شتاأنف:1- اأحد ملقاولت البناء ذ.م.م - امل�شتانف:2- 
احمد �شليمان ادري�س عو�س ، قد ا�شتانف احلكم ال�شادر بتاريخ: ، يف الدعوى 
حمكمة ال�شتئناف املدنية   SHCAPCICIV - S2017/M0000261 البتدائية رقم 
- مدين فيقت�شى ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة ال�شارقة بدار 
09:00 �شباحا وتقدمي ما  ال�شاعة  املوافق:2021/7/26  الق�شاء يوم - 
لديك من بينات ويف حالة عدم ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر 

املحكمة الدعوى يف غيبتك.  
مكتب اخلدمات الق�سائية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
املقرر رقم:اإي  ب��  والكائنة  رق��م:20669  ، رخ�شة  ���س.ذ.م.م  �شركة/برام�س منطقة حرة 
دي 34 الطابق الر�شي  املبنى 07 دبي المارات العربية املتحدة ، ���س.ب:502765 دبي ، 
دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتطوير ترغب هذه ال�شركة 
املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذي مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س الدارة يف اجتماعه 
الذي عقد بتاريخ:2021/6/29 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة وفقا لذلك تهيب ال�شركة باأي 
طرف معني بالمر ولديه اأي مطالبات يف مواجهتها عليه تقدمي هذا املطالبات خالل 
45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب����:ال�شيد امتياز 

علي ح�شن جاويد اح�شان اللهي
ا�شم ال�شركة:ابي حما�شب قانوين

�س.ب:377310 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة - هاتف رقم:0554411036
INFO@AABICA.COM:الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب���:45 يوما 

اإ�سعار ت�سفية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدی مكتب اإدارة الدعوی حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004820 يف  الدعوی رقم

اإىل املدعي عليه : بابوال اوغ�شتني بوبول 
جمهول حمل الإقامة  : ال�شارقة - منطقة العزره - �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي - بناية �شكن 

�شائقي اجرة ال�شارقة - رقم الهاتف:0556776674 
اعالن بالن�شر باللغة العربية

تطالب  نيجريي  اجلن�شية  بوبول  اوغ�شتني  عليه/بابوال  املدعي  �شد  ذ.م.م  ال�شارقة  املدعية/اجرة  رفعت 
فيها بالتايل:اول:الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )14871.99( درهم والفائدة القانونية بواقع %12 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليه  املدعي  ثانيا:الزام   - التام  ال�شداد  تاريخ  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من 

ومقابل اتعاب املحاماة
الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/7/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
وتقدمي مذكرة   - وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )4 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/6/30 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدی مكتب اإدارة الدعوی حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)كلي(  مدين   SHCFICICIV2021 /0001535 يف  الدعوی رقم

اإىل املدعي عليه : 1- خليفة عبيد علي القطى النعيمي 
جمهول حمل الإقامة  : امارة ال�شارقة - برج هند - اخلان - هاتف رقم:065302772 - �س.ب:4329 

نلتم�س الق�شاء ب��:اول:نلتم�س ت�شجيل الدعوى واعالن �شحيفتها - ثانيا:ب�شحة ونفاذ عقد بيع الوحدة 
رقم 1102 بربج هند بال�شارقة املوؤرخ 2017/9/10 واململوك للمدعي عليهما الوىل والثانية واملحرر فيما 
ملكيتها  لنقل  �شند  مبثابة  ال�شادر  احلكم  واعتبار  التزامات  من  ت�شمنه  مبا  عليهما  واملدعي  املدعي  بني 
وت�شجيلها لدى دائرة الت�شجيل العقاري والتي ميثلها املدعي عليها الثالثة وليقم �شيادته بتنفيذ احلكم 
بعد �شدوره - ثالثا:الزام املدعي عليهما الول والثاين بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 
حمل  للوحدة  امللكية  �شك  وت�شليم  ت�شجيل  يف  التاخري  عن  املادي  التعوي�س  �شبيل  على  درهم   )100000(

التداعي للمدعي - رابعا:الزام املدعي عليهما الول والثانية بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/7/11 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
وتقدمي مذكرة   - وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )6 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/6/23 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدی مكتب اإدارة الدعوی حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)كلي(  مدين   SHCFICICIV2021 /0001535 يف  الدعوی رقم

اإىل املدعي عليه : 2- احللم ال�شعيد لال�شتثمار العقاري 
جمهول حمل الإقامة  : امارة ال�شارقة - اخلان  - برج هند  

نلتم�س الق�شاء ب��:اول:نلتم�س ت�شجيل الدعوى واعالن �شحيفتها - ثانيا:ب�شحة ونفاذ عقد بيع الوحدة 
رقم 1102 بربج هند بال�شارقة املوؤرخ 2017/9/10 واململوك للمدعي عليهما الوىل والثانية واملحرر فيما 
ملكيتها  لنقل  �شند  مبثابة  ال�شادر  احلكم  واعتبار  التزامات  من  ت�شمنه  مبا  عليهما  واملدعي  املدعي  بني 
وت�شجيلها لدى دائرة الت�شجيل العقاري والتي ميثلها املدعي عليها الثالثة وليقم �شيادته بتنفيذ احلكم 
بعد �شدوره - ثالثا:الزام املدعي عليهما الول والثاين بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 
حمل  للوحدة  امللكية  �شك  وت�شليم  ت�شجيل  يف  التاخري  عن  املادي  التعوي�س  �شبيل  على  درهم   )100000(

التداعي للمدعي - رابعا:الزام املدعي عليهما الول والثانية بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة
الإبتدائية  املحكمة  ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/7/11 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
وتقدمي مذكرة   - وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )6 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/6/23 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0003189 يف  الدعوی رقم

اإىل : املحكوم عليه / ت�شارلز تاليموا 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/17 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  احلكم  :ن�س  بالتايل  ال�شارقة   اجرة   / ل�شالح  اأعاله 
الفا  اربعون  درهم   )40.919.079( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
وت�شعمائة وت�شعة ع�شر درهما وت�شعة و�شبعون فل�شا بال�شافة للفائدة القانونية بواقع %4 
�شنويا على املبلغ املق�شي به وذلك من تاريخ الدعاء وحتى ال�شداد التام على ال تتجاوز 
ا�شل الدين مع الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة - حكما قابال 

لال�شتئناف خالل املدة القانونية ... اعتبارا من اليوم التايل لن�شره .
القا�سي/ يحيى عبداجلبار العاين 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة الفجرية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   FUCFICIPOR2020 /0000732 يف  الدعوی رقم

الظنحاين 2- في�شل لتجارة مواد  �شامل ح�شن  �شامل علي  املحكوم عليهما / 1-   : اإىل 
البناء - العنوان:جمهويل حمل القامة  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاله ل�شالح / كابارول للدهانات �س.ذ.م.م ،  بالتايل :حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 
بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )31.286.20( درهم واحد وثالثون الفا 
ومائتان و�شتة وثمانون درهما وع�شرون فل�شا ، والفائدة القانونية بواقع 6% �شنويا من 
وامل�شاريف ومبلغ  وبالر�شوم  ال�شداد  الدعوى يف:2020/9/24 وحتى متام  اقامة  تاريخ 

مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة - حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية .
القا�سي/ ع�سام عطوه الع�سيلي 
حمكمة الفجرية 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اإخطار عديل

رقم الت�سديق:2021/10259 
 - �شرحان  �شالح  كمال  ال�شيد  بالتوقيع  وميثلها  امل��ح��دود  الو���ش��ط  ال�شرق  �شي  بي  ا���س  ات�س  املخطر:بنك 
فل�شطيني اجلن�شية مبوجب الوكالة القانونية رقم:2018/49717 ، العنوان:راأ�س اخليمة - الظيت اجلنوبي 

- بناية ماجد الفطيم - رقم الهاتف املتحرك:0505527981
املخطر اليه:رونالد بريميت�س باملي�س - فلبيني اجلن�شية ، وعنوانه امارة ابوظبي - �شارع ال�شمحة - بالقرب 
من مركز ال�شمحة ال�شحي - فيال رقم 10 - �شقة رقم 101 - رقم الهاتف املتحرك:0566457738 - عنوان 

جهة العمل �شركة �شبارك - امارة ابوظبي - منطقة ال نهيان - �شارع املرور - رقم الهاتف:026328820
املو�شوع:اخطار ب�شداد مبلغ وقدره )60.550.75( درهم اماراتي

نحن يف بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود نوجه هذا الخطار اليكم لننبهكم اىل �شرعة �شداد 
مبلغ وقدره )60.550.75( درهم اماراتي ، قيمة املرت�شد بذمتكم نتيجة التاخري يف �شداد الق�شاط ال�شهرية 
املتعلقة بعقد متويل املركبة تويوتا راف 4 ، لون ابي�س لوؤلوؤي ، �شنة ال�شنع 2017 ، و�شف املركبة ا�شتي�شن ، 

رقم اللوحة 78759 خ�شو�شي 10 اأبوظبي واملمولة ل�شاحلكم
لذا:وحر�شا منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�شرورة �شداد املبلغ )60.550.75( درهم اماراتي 
وذلك يف موعد اأق�شاه �شبعة ايام من تاريخ تبليغكم بهذا الخطار وال �شوف ن�شطر ا�شفني لتخاذ اجراءات 

بيع املركبة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�شوم وم�شاريف
الكاتب العدل

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
انذار عديل بالن�سر

)2021/5719( 
املنذرة:�شركة كونتك لنظمة البناء )�شي بي اأ�س( �س.ذ.م.م - عنوانها املختار يعلن على مكتب وكيله مكتب حممد الدهبا�شي 

للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - امارة دبي - بردبي - برج 48 جيت - الطابق 14 - مكتب رقم 1401
املنذر اليه:عماد الدين عبد احل�شني عبداهلل

 - 54535 العنوان:امارة راأ���س اخليمة - طريق ال�شيخ حممد بن زايد - منطقة ام��ارة راأ���س اخليمة احلرة - �شندوق بريد 
info@rakprecast.com:هاتف:0097172447354 - الربيد اللكرتوين

وخم�شون  وت�شعة  ومائتان  الفا  وخم�شون  وت�شعة  ت�شعمائة  درهم   )959259( وقدره  ب�شداد  الوفاء  ب�شرورة  املو�شوع:تكليف 
5 ايام من تاريخ ا�شتالم املخطر اليها هذا الخطار العديل وذلك  درهم - بال�شافة اىل مبلغ التعوي�س املذكور وذلك خالل 

مبوجب ن�س املادتني 62 و 63 من الالئحة التنفيذية لقانون الجراءات املدنية الحتادي
فان املنذر يتوجه للمنذر اليهما مبوجب هذا الن��ذار للعلم مبا جاء به وما ا�شتمل عليه وبنفاذ مفعوله خالل املدة القانونية 
باأن تقوما بتنفيذ التزاماتكم املفرو�شة عليكما مبوجب العقود املربمة منكم وذلك خالل موعد اق�شاه خم�شة ايام من تاريخ 
ا�شتالمكم هذا النذار او يف حال عدم اللتزام رد املبالغ امل�شتلمة وامل�شار اليها ب�شدر هذا النذار والبالغ قدره )959259( 
درهم ت�شعمائة وت�شعة وخم�شون الفا ومائتان وت�شعة وخم�شون درهم - بال�شافة اىل اىل مبلغ التعوي�س املذكور وال �شي�شطر 
موكلنا لتخاذ كافة الجراءات القانونية يف مواجهتكم لف�شخ العقود املربمة وحت�شيل املبالغ املرت�شدة يف ذمتكم بال�شافة اىل 
12% من تاريخ ال�شتحقاق  كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة التي تكبدها يف �شبيل ذلك والفائدة القانونية مبقدار 

وحتى متام ال�شداد وفقا للقانون. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
انذار عديل بالن�سر

الرقم )2021/5731(
املنذرة:داوود وحاكم للنقليات �س.ذ.م.م

املنذر اليهم:1- اي جيه بي للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة �س.ذ.م.م 2- 
عمران علي بهايل حممد اأنور بهايل  - جمهول حمل القامة

املو�شوع مطالبة بقيمة ال�شيك:270.000.00 درهم
تنذر املنذرة اليهم الول والثاين اللتزام بالت�شامن والت�شامم ب�شداد اجمايل 
املبلغ املرت�شدة قيمة ال�شيك البالغ وقدره )270.000.00( درهم يف ذمتكم 
يف موعد اق�شاه خم�شة ايام من تاريخ الن�شر وال �شت�شطر املنذرة اىل اتخاذ 
ر�شوم  بكافة  اداء مع حتميلكم  امر  الالزمة ل�شت�شدار  الق�شائية  الج��راءات 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
انذار عديل بالن�سر

)5640/2021( 
مقدم من املنذر:عبداهلل خالد خليفة اجلالف

�شد املنذر اليه:�شامباث ني�شانثا متار ابا كانات�شاجى دون
املو�شوع:اخالء العني املوؤجرة لعدم �شداد اليجار

ا�شتنادا للمادة 25 فقرة )اأ( من القانون رقم 33 ل�شنة 2008 اخلا�س بتعديل بع�س احكام القانون رقم 
2007 ب�شاأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�شتاجري العقارات بدبي ومبوجب عقد اليجار  26 ل�شنة 
املربم بني املنذر واملنذر اليه والذي يبداأ يف 2019/11/22 وينتهي يف 2020/12/5 وبالرغم من ان 

املنذر اليه مازال ي�شغل العني املوؤجرة ال انه مل يقم ب�شداد الجرة منذ تاريخ 2020/8/5
لذلك:ينذر املنذر ،املنذر اليه:ب�شرورة �شداد متاخر الجرة امل�شتحقة عليه مببلغ وقدره )46.665( درهم 
 2020/8/5 تاريخ  عليه من  امل�شتحقة  الج��رة  قيمة  درهم  و�شتون  و�شتمائة وخم�شة  الفا  واربعون  �شتة 
وحتى 2021/4/5 وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ تبليغكم بهذا النذار وال �شوف تتخذ الجراءات 

القانونية �شدكم ملطالبتكم بالخالء من العني املوؤجرة وب�شداد ما ي�شتجد من الجرة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/5578(
املنذرة:اليا�س لتاجري احلافالت ذ.م.م

املنذر اليه:توب لينك للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م
ن��خ��ط��رك��م مب���وج���ب ه����ذا الن�������ذار ب�������ش���رورة الت���ي:ب�������ش���رع���ة ����ش���داد م��ب��ل��غ وق����دره 
درهم  وع�شرون  وث��الث��ة  وثالثمائة  ال��ف  وخم�شون  ثمانية  دره��م   )58323.44(
و44 فل�شا املرت�شد يف ذمتكم وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار وال 
ا�شت�شدار  الالزمة ومنها  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  �شوف ت�شطر 
امر اداء يف مواجهتكم للزامكم مبا �شبق ذكره بال�شافة اىل حتميلكم كافة الر�شوم 
وامل�شروفات املقررة مع حفظ كافة احلقوق القانونية الخرى للطالب ولجل العلم. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بالن�سر

)2021/5718( 
املنذرة:الوج لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م

املنذر اليه:يو�شف حنا زهره - لبناين اجلن�شية )جمهول حمل القامة(
املو�شوع/اعالن بالن�شر يف انذار عديل رقم:2021/1/117763

�شركة/الفجرية  مع  والتكافل  بالت�شامن  لها  ي��وؤدي  باأن  �شده  تنذر/املنذر  املنذرة  ان 
و�شبعون  وخم�شة  مائة  درهم   )175.707( وق��دره  مبلغ  ذ.م.م  للمقاولت  الوطنية 
الف و�شبعمائة و�شبعة درهم ، وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالمه هذا النذار 
وال �شوف نقوم باتخاذ كافة الجراءات القانونية املنا�شبة مبا فيها ا�شت�شدار امر اداء 
�شدكم والزامكم بالر�شوم وامل�شاريف وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 

الق�شائية حتى ال�شداد التام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اإعالن باإ�ستمرار ال�سركة خارج املنطقة احلرة ب�سلطة دبى للتطوير

ای فرونت منطقة حره – ذ.م.م
رقم الت�سجيل 16659

)“ال�سركة«(

هذا الإعالن  لأغرا�س املادة 98 من لوائح ال�شركات اخلا�شة بهيئة 
دبي للتطوير لعام 2016.  تعتزم ال�شركة ال�شتمرار خارج املنطقة 
املايل  دبي  مركز  يف  خارجية  ك�شركة  للتطوير  دبى  ل�شلطة  احلرة 
العاملي )»DIFC«( ك�شركة خا�شة حمدودة بالأ�شهم و يكون مكتبها 
امل�شجل يف مركز دبي املايل العاملي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة يف 

اأو بعد 45 اأيام اأول تاريخ لن�شر هذا الإعالن .

اإعـــــــــــــــــــــــــالن 
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بالن�سر
يف الدعوی رقم 3672/2021/60 امر اأداء

باأن  بالت�شامن والت�شامم  امل�شتدعى �شدهم  باإلزام  اأداء  اأمر  با�شت�شدار عدالتكم  التف�شل  الدعوى:   مو�شوع 
يوؤدوا للم�شتدعية مبلغ وقدره 10،537،666،64 درهماً )ع�شرة ماليني وخم�شمائة و�شبعة وثالثون األف و�شتمائة 
متام  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  وفوائده  فل�شاً(  و�شتون  واأربعة  درهماً  و�شتون  و�شتة 

ال�شداد ، مع اإلزامه بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة.
طالب العالن:  التجهيزات الطبية املتحدة ) يونيمد ( )�س.ذ.م.م( - �شفته بالق�شية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- قي�س علي ملحم  2- م�شتودع كري تا�س الطبي �س.ذ.م.م  3- �شيدلية كري تات�س �س.ذ.م.م  
- �شفتهم بالق�شية:  مدعى عليهم 

باإلزام املدعى عليهم بالت�شامن فيما  مو�شوع الإعالن :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021-06-03 
و�شبعة  وخم�شمائة  ماليني  ع�شرة  وق��درة  مبلغ  فقط  دره��م  64و10537657  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدوا  ب��اأن  بينهم 
تاريخ  بواقع 5% من  القانونية  والفائدة  فل�شا  و�شتني  واأربعة  درهما  و�شبعة وخم�شني  و�شتمائة  األف  وثالثني 
2020/6/13 وحتى متام ال�شداد واإلزامهم الر�شوم وامل�شاريف واألف درهم مقابل اأتعاب املحاماة . ولكم احلق يف 

ا�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوی رقم 1290/2019/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : مطالبة املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )110000( درهم 

والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
طالب الإعالن :  تركي حدران علي  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- مازن حممد عبدالقادر - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
 جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/4/25 يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ل�شالح/تركي حدران علي بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )110.000( 
درهم وبالفائدة بواقع 5% �شنويا اعتبارا من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك احلا�شل يف 2017/12/11 
املحاماة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  وامل�شروفات  بالر�شوم  والزمته  ال�شداد  مت��ام  وحتى 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات ،   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7574/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3309/2020 جتاري جزئي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 12627.14 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : عبدالغفور لتجارة الديزل �س.ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ

وميثله:ابراهيم علي املو�شى احلمادي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �شادات خان عنايت خان - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )12627.14( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بالن�سر        
 2227/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- كالوديو�س باملريى  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ال�شركة الوطنية لتاجري ال�شيارات  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
وميثله : علي ابراهيم حممد احلمادي 

للمدعية  ي�شدد  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  الفائدة  مع  دره��م   )31.106.18( وق��دره  مبلغا 
وامل�شاريف  الر�شوم  عليه  املدعي  الفعلي حتميل  ال�شداد  تاريخ  يف:2019/4/15 وحتى 

واتعاب املحاماة 
قاعة  يف  �شباحا   09:30 ال�شاعة   2021/7/11 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

يف الدعوى رقم 2021/1553 جتاري جزئي 
يف التنفيذ رقم 2021/4550 تنفيذ جتاري

حماكم دبي 
وانهاء  بحل   - دبي  يف جل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/04/27  حكمت املحكمة – حماكم 
"  ، و لقد مت تعني   امل��وؤج��رة �س .ذ.م.م    " فليت لي��ن لنقل الركاب باحلافالت  �شركة 
على   و  وامل�شلحة  ال�شاأن  اأ�شحاب  على  و   ، لها  ق�شائياً  م�شفياً  فرحات  اخلبري/حممد 
و  البنوك  و  املوؤ�ش�شات احلكومية  القانونية مبن فيهم  ا�شكالهم  الدائنني على خمتلف 
العاملني  ، و  اأ�شحاب املطالبات امل�شجلة امام اجلهات الق�شائية اأن يتقدموا مبطالباتهم  
مبا�شرة اىل امل�شفى املذكور خالل مدة 45 يوما من تاريخ العالن وذلك على عنوانه 
الآت��ي : مكتب فرحات و�شركاه – دبي – دي��رة – �شارع الرقة – بناية فندق ايب�س  - 
جناح املكاتب – الطابق اخلام�س – مكتب 5001 – هاتف : 2500251-04  ، متحرك : 

  mail : suha@farahatco.com - 0507862887

اعالن ت�سفية ق�سائية
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العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  519/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، جزئي  عقاري   2019/188 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)35183.97 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. .

طالب التنفيذ: دي�شكفري جاردنز �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - واآخرون  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة ال�شفوح - �شارع الربوج - بالقرب من قرية املعرفة - مركز نخيل للمبيعات - رقم 

الهاتف : 042770003  رقم مكاين : 1400777580 
وميثله : حيدر �شامل علي بن حيدر  

املطلوب اإعالنه : ادا جري�شو - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة دي�شكفري جاردنز - وحدة رقم G07 - مبنى رقم 
MED59 - الطابق الر�شي رقم الهاتف 0559980678 - مكاين 1215270918 امييل : 0559980678 

msaid@omantourism.gov.om  - msaid@omantourism.gov.om -
مو�شوع الإعالن :  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/7 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�س : 271 - املنطقة : جبل علي الوىل - ا�شم املبنى : MED59 - رقم املبنى : 

درهم   )291،492/04( -التقييم  مربع  مرت   45  : امل�شاحة   -  G07  : العقار  رقم   -   1
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بيع  عقار بالن�سر
يف الدعوی رقم  281/2020/250 بيع عقار مرهون   

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
 394- 942 البلدية  رقم   -  490 رقم  ار���س  بيع عقار مرهون عبارة عن قطعة  اذن  : طلب  الدعوى  مو�شوع 
العقار وهي فيال  املقامة على  اإم��ارة دبي - مب�شاحة )2893.23 قدم مربع( والفيال   - الرابعة  الثنية  منطقة 

.E118 شكنية رقم�
طالب التنفيذ: بنك برودا - فرع ال�شارقة  

عنوانه :الإمارات - اإمارة ال�شارقة - املجاز - مبنى كري�شتال بالزا - الطابق الر�شي - كورني�س البحرية  
وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�شر العوي�س ال�شام�شي  

املطلوب اإعالنه : منان قل ا�شوك قل  
E37 ملكية رقم  E -  ف��ي��ال  ال��ق��ط��اع  ت���الل الإم�����ارات -  ال��راب��ع��ة -  اإم����ارة دب���ي - الثنية  ع��ن��وان��ه : الإم�����ارات - 

manan.goel@gulfpetrochem.com - 0552222318 - )394920961(
التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابع - رقم الر�س : 490 - رقم 

البلدية : 942 - 394 - امل�شاحة : 2893.23 مرت مربع - التقييم : 33.000.000 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  97/2021/207  تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�شوع التنفيذ  : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1449/2018 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)2273315 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. .
طالب التنفيذ: ر�شوى حممد جمال �شالح الدين عبداملق�شود  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - جممع دبي لال�شتثمار الأول - �شارع رقم 70 - بناية ال�شماوي - 
الطابق 2 - املكتب رقم 202 - رقم مكاين : 1553166027  

املطلوب اإعالنه : حممود اأحمد علي رزق عيد - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير الأمرباطورية الذهبية للتجارة 
العامة - ذ م م - عنوانه : اإم��ارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن الوليد - منطقة املنخول 317 ، بناي زى اترمي 
 -  2871194507  / م��ك��اين   502 رق��م  مكتب   ، �شريتون  بوينت  ف��ور  م��ن  بالقرب   - اخلام�س  ال���دور  �شنرت 

 Mahmoud_eid@hotmail.com  -  0552999985
التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء )حتت الإن�شاء( - رقم الر�س 2094 - املنطقة : حدائق 

ال�شيخ حممد بن را�شد - امل�شاحة : 588،17 مرت مربع - التقييم )4،000،000( درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  2562/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1004/2018 جتاري كلي ، واملعدل بالإ�شتئناف 
�شامال  دره��م(   21007364.29( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، جت��اري  اإ�شتئناف   20/2020 رق��م 

للر�شوم وامل�شاريف. .
طالب التنفيذ: القب�شة العاملية ملقاولت البناء - �س ذ م م  

عنوانه : دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �شارع البراج - برج فيفتي وان - الطابق 12 كامال - بوكالة 
املحاميني/ حممد العبيديل و�شعود الزرعوين   - وميثله : حممد عبداهلل العبيديل  

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

info@awtaduae.com  -  042868828  -  97142821888
الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 

راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : اأم هرير - رقم الر�س 1 - امل�شاحة : 4533.67 مرت 

مربع - التقييم : 70000000 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوی رقم 313/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز على عقار متهيدات لبيعه باملزاد العلني وفقا للمادة رقم 26 من القانون رقم 14 
اإمارة دبي دبي والعقار عبارة عن )قطعة الر�س( اململوكة للمنفذ �شده  2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف  ل�شنة 
الثاين ل�شالح طالب التنفيذ بنك برودا والكائنة باإمارة دبي ، منطقة اجلمريا الوىل - رقم الر�س 1285 - رقم 

البلدية 3064 ، 332 - امل�شاحة مرت مربع 1135.68 - امل�شاحة : بالقدم املربع 12،24.36
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع برج خليفة - برامي 

تاور - الطابق العا�شر - مكتب رقم 1009 - رقم مكاين : 2583686879  
وميثله : عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي

املطلوب اإعالنه : روبني هيمانت بانكري -  عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة راأ���س اخليمة - اجلوي�س - را�س اخليمة - 
 0%0  -  0500000000

التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�س ف�شاء - املنطقة : جمريا الوىل - رقم الر�س 1285 - امل�شاحة : 1135.68 مرت 

مربع - املقدرة ب�� )5500955( درهم - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  410/2017/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/198 عقاري كلي و 2016/603 عقاري كلي، واملعدل 
�شامال  دره��م(   4719150( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، عقاري  اإ�شتئناف   2016/588 و   544 رقم  بالإ�شتئناف 

للر�شوم وامل�شاريف. .
طالب التنفيذ:اأوماك�س انرتنا�شيونال ليمتد / �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الرب�شاء الوىل - برج كود بزن�س - الطابق ال�شاد�س - مكتب رقم 602  - �شارع الرب�شا 
الوىل خلف مول الإمارات  خلف �شقق �شيتي �شيتي ان  

وميثله : حيدر �شامل علي بن حيدر  
املطلوب اإعالنه : درمي انف�شتمنت ليمتد / �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة ميثلها مالكها ووكيلها يف التوقيع 

طاهر جربائيل بابابور كلخوران  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة داون تاون - برج بولفارد بالزا 1 - برج رقم 1 - الطابق الثاين - مكتب رقم 2504 

 taherbabapour@yahoo.com - 043439991 - 0506472001 -
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/7 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
�شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 3002 - ا�شم املبنى : MD66 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 

درهم.   )485،999/20( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   -  93  : امل�شاحة   -  313
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوی رقم  62/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

ال�شدف  - مبنى  دب��ي  - مر�شى  دب��ي  اإم��ارة  �شقة يف  عبارة  بيع عقار مرهون  اإذن  : طلب  الدعوى  مو�شوع 
4355863.57 من ثمن  با�شتالم مبلغ  206 - والت�شريح  الثاين - �شقة  الطابق   - CO3 8 - برج 

البيع باملزاد 
5 متفرع من �شارع  اإم��ارة دبي - �شارع  طالب التنفيذ: بنك را���س اخليمة الوطني - �س ذ م ع  - عنوانه : 

دم�شق - بناية نهال - الق�شي�س 2 - الطابق الر�شي - بجوار فندق تاميز   
املطلوب اإعالنه : قربانعلي قدرت ذوقي مطلق - عنوانه :اإمارة دبي - مر�شى دبي - مبنى ال�شدف 8 - برج 
GHNO1@YAHOO.COM -  0509215050 - 206 الطابق الثاين - �شقة - CO3

الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : �شقة  كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
�شكنية - مبنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س 172 - رقم املبنى : 8 - ا�شم املبنى : ال�شدف 8 - رقم العقار 

: 206 - امل�شاحة : 1907.70 قدم مربع - تقييم : 1716917 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوی رقم  313/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز على عقار متهيدات لبيعه باملزاد العلني وفقا للمادة رقم 26 من القانون رقم 14 
اإمارة دبي دبي والعقار عبارة عن )قطعة الر�س( اململوكة للمنفذ �شده  2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف  ل�شنة 
الثاين ل�شالح طالب التنفيذ بنك برودا والكائنة باإمارة دبي ، منطقة اجلمريا الوىل - رقم الر�س 1285 - رقم 

البلدية 3064 ، 332 - امل�شاحة مرت مربع 1135.68 - امل�شاحة : بالقدم املربع 12،24.36.
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع برج خليفة - برامي 

تاور - الطابق العا�شر - مكتب رقم 1009 - رقم مكاين : 2583686879  
وميثله : عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي  

املطلوب اإعالنه : ليربا تريدينغ �س م ح - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة راأ���س اخليمة - اجلوي�س - راأ���س اخليمة - 
 072042635  -  0%0  -  0500000000

التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�س ف�شاء - املنطقة : جمريا الوىل - رقم الر�س 1285 - امل�شاحة : 1135.68 مرت 

مربع - املقدرة ب�� )5500955( درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم 289/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، 2020/6 عقاري كلي  الدعوى رقم  ال�شادر يف  :  تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�شوع 
)6106816 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ: داماك كري�شنت للعقارات - �س ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد- 
تيكوم - موقع �شي - برج اكزوكتيف هايت�س - طابق امليزانني - بالقرب من جرين �شيتي  

وميثله : عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�شتيتيه  
املطلوب اإعالنه : و�شام �شامي ابو �شريع الفزاين   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - احلبيبة الثالثة - طريق القرهود 

  SS/DT157/M0884 داماك هيلز )�شلفر �شربينجز( - الوحدة رقم -
 0561163344  -  mohsen@mohsenhassan.com

التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�شاف املمتلكات :
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم ال�س 47 - امل�شاحة : 104.94 مرت مربع - رقم 

املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جاي بي �شي 4 - رقم الوحدة : 503 - التقييم : 644888.67 درهم
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم ال�س 47 - امل�شاحة : 101.84 مرت مربع - رقم 

املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جاي بي �شي 4 - رقم الوحدة : 502 - التقييم : 661458.37 درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف التنفيذ رقم  623/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ  الرابعة رقم 186  

مو�شوع التنفيذ  : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/72 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)195593.12 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ: دي�شكفري جاردنز �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - واآخرون  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة ال�شفوح - �شارع الربوج - بالقرب من قرية املعرفة ، مركز نخيل للمبيعات 

- رقم الهاتف : 042770003  - رقم مكاين 1400777580 
وميثله : حيدر  �شامل علي بن حيدر  

املطلوب اإعالنه :  عبدالواحد ال�شاوتي  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - دي�شكفري جاردنز - وحدة رقم 214 - مبنى رقم MED70 - الطابق الثاين - 

no@not.ae - 0507988697 - 0507988697 : مكاين 1234170782 رقم الهاتف
التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :  �شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 272 - ا�شم املبنى : MD70 - رقم 

العقار : 214 - امل�شاحة : 90 مرت مربع - املقدرة ب��� )502،455/78( درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 2562/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�شوع التنفيذ  : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1004/2018 جتاري كلي ، واملعدل بالإ�شتئناف 
�شامال  دره��م(   21007364.29( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، جت��اري  اإ�شتئناف   20/2020 رق��م 

للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ: القب�شة العاملية ملقاولت البناء - �س ذ م م  

عنوانه : دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �شارع البراج - برج فيفتي وان - الطابق 12 كامال - بوكالة 
املحاميني/ حممد العبيديل و�شعود الزرعوين   - وميثله : حممد عبداهلل العبيديل  

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

info@awtaduae.com  -  042868828  -  97142821888
الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 

راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : اأم هرير - رقم الر�س 1 - امل�شاحة : 4533.67 مرت 

مربع - التقييم : 70000000 درهم. 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوی رقم 313/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز على عقار متهيدات لبيعه باملزاد العلني وفقا للمادة رقم 26 من القانون رقم 14 
اإمارة دبي دبي والعقار عبارة عن )قطعة الر�س( اململوكة للمنفذ �شده  2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف  ل�شنة 
الثاين ل�شالح طالب التنفيذ بنك برودا والكائنة باإمارة دبي ، منطقة اجلمريا الوىل - رقم الر�س 1285 - رقم 

البلدية 3064 ، 332 - امل�شاحة مرت مربع 1135.68 - امل�شاحة : بالقدم املربع 12،24.36
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع برج خليفة - برامي 

تاور - الطابق العا�شر - مكتب رقم 1009 - رقم مكاين : 2583686879  
وميثله : عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي

املطلوب اإعالنه : روبني هيمانت بانكري -  عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة راأ���س اخليمة - اجلوي�س - را�س اخليمة - 
 0%0  -  0500000000

التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�س ف�شاء - املنطقة : جمريا الوىل - رقم الر�س 1285 - امل�شاحة : 1135.68 مرت 

مربع - املقدرة ب�� )5500955( درهم  - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  410/2017/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/198 عقاري كلي و 2016/603 عقاري كلي، واملعدل 
�شامال  دره��م(   4719150( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، عقاري  اإ�شتئناف   2016/588 و   544 رقم  بالإ�شتئناف 

للر�شوم وامل�شاريف. .
طالب التنفيذ:اأوماك�س انرتنا�شيونال ليمتد / �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الرب�شاء الوىل - برج كود بزن�س - الطابق ال�شاد�س - مكتب رقم 602  - �شارع الرب�شا 
الوىل خلف مول الإمارات  خلف �شقق �شيتي �شيتي ان  

وميثله : حيدر �شامل علي بن حيدر  
املطلوب اإعالنه : درمي انف�شتمنت ليمتد / �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة ميثلها مالكها ووكيلها يف التوقيع 

طاهر جربائيل بابابور كلخوران  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة داون تاون - برج بولفارد بالزا 1 - برج رقم 1 - الطابق الثاين - مكتب رقم 2504 

 taherbabapour@yahoo.com - 043439991 - 0506472001 -
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/7 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
�شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س 3002 - ا�شم املبنى : MD66 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 

درهم.   )485،999/20( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   -  93  : امل�شاحة   -  313
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوی رقم  62/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

ال�شدف  - مبنى  دب��ي  - مر�شى  دب��ي  اإم��ارة  �شقة يف  عبارة  بيع عقار مرهون  اإذن  : طلب  الدعوى  مو�شوع 
4355863.57 من ثمن  با�شتالم مبلغ  206 - والت�شريح  الثاين - �شقة  الطابق   - CO3 8 - برج 

البيع باملزاد 
5 متفرع من �شارع  اإم��ارة دبي - �شارع  طالب التنفيذ: بنك را���س اخليمة الوطني - �س ذ م ع  - عنوانه : 

دم�شق - بناية نهال - الق�شي�س 2 - الطابق الر�شي - بجوار فندق تاميز   
املطلوب اإعالنه : قربانعلي قدرت ذوقي مطلق - عنوانه :اإمارة دبي - مر�شى دبي - مبنى ال�شدف 8 - برج 
GHNO1@YAHOO.COM -  0509215050 - 206 الطابق الثاين - �شقة - CO3

الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : �شقة  كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
�شكنية - مبنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س 172 - رقم املبنى : 8 - ا�شم املبنى : ال�شدف 8 - رقم العقار 

: 206 - امل�شاحة : 1907.70 قدم مربع - تقييم : 1716917 درهم 
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوی رقم  313/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�شوع الدعوى : طلب احلجز على عقار متهيدات لبيعه باملزاد العلني وفقا للمادة رقم 26 من القانون رقم 14 
اإمارة دبي دبي والعقار عبارة عن )قطعة الر�س( اململوكة للمنفذ �شده  2008 ب�شاأن الرهن التاأميني يف  ل�شنة 
الثاين ل�شالح طالب التنفيذ بنك برودا والكائنة باإمارة دبي ، منطقة اجلمريا الوىل - رقم الر�س 1285 - رقم 

البلدية 3064 ، 332 - امل�شاحة مرت مربع 1135.68 - امل�شاحة : بالقدم املربع 12،24.36.
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع برج خليفة - برامي 

تاور - الطابق العا�شر - مكتب رقم 1009 - رقم مكاين : 2583686879  
وميثله : عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي  

املطلوب اإعالنه : ليربا تريدينغ �س م ح - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة راأ���س اخليمة - اجلوي�س - راأ���س اخليمة - 
 072042635  -  0%0  -  0500000000

التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�س ف�شاء - املنطقة : جمريا الوىل - رقم الر�س 1285 - امل�شاحة : 1135.68 مرت 

مربع - املقدرة ب�� )5500955( درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 289/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، كلي  عقاري   2020/6 رقم  الدعوى  ال�شادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
)6106816 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ: داماك كري�شنت للعقارات - �س ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد- 
تيكوم - موقع �شي - برج اكزوكتيف هايت�س - طابق امليزانني - بالقرب من جرين �شيتي  

وميثله : عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�شتيتيه  
املطلوب اإعالنه : و�شام �شامي ابو �شريع الفزاين   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - احلبيبة الثالثة - طريق القرهود 

  SS/DT157/M0884 داماك هيلز )�شلفر �شربينجز( - الوحدة رقم -
 0561163344  -  mohsen@mohsenhassan.com

التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�شوع 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�شاف املمتلكات :
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم ال�س 47 - امل�شاحة : 104.94 مرت مربع - رقم 

املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جاي بي �شي 4 - رقم الوحدة : 503 - التقييم : 644888.67 درهم
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم ال�س 47 - امل�شاحة : 101.84 مرت مربع - رقم 

املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جاي بي �شي 4 - رقم الوحدة : 502 - التقييم : 661458.37 درهم
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  1139/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

املنفذ به  املبلغ  ، ب�شداد  2017/2625 جتاري كلي  ال�شادر يف الدعوى رقم  التنفيذ : تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
وقدره )28503815.54 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

1080 وحمله املختار لغايات هذا  طالب التنفيذ: كيه بي  �شي بنك )ان يف( - عنوانه : بلجيكا - هافينالن - برو�شيلز 
الدعوى مكتب هالل و�شركاوؤه - اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني - مكتب 801  

وميثله : عبداهلل را�شد احمد هالل  
املطلوب اإعالنه : ازور داميوندز - م د م �س عنوانه : اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - ابراج بحريات اجلمريا - مزايا افينيو بيزن�س 
 AZURE@info.com - 0529888880 - 3248594620 تاور بي بي 2 - املكتب رقم 702 - رقم مكاين 
 مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده :غاندى ان�شول - املنفذ �شده : اديتيا راجي�س جاندهي - املنفذ �شده : اآزور جولري م.د.م.�س
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 845 - امل�شاحة : 117.06 مرت مربع - رقم املبنى 

درهم  477.515.03  : القيمة   -  704  : الوحدة  رقم   -  2 بي  بي  افينيوا  بزن�س  مزايا   : املبنى  ا�شم   -  1
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 845 - امل�شاحة : 164.55 مرت مربع - رقم املبنى 

درهم  645.325.08  : الكلية  القيمة   -  702  : الوحدة  رقم   -  2 بي  بي  افينيوا  بزن�س  مزايا   : املبنى  ا�شم   -  1
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 845 - امل�شاحة : 111.42 مرت مربع - رقم املبنى 

درهم  455.638.98  : القيمة   -  703  : الوحدة  رقم   -  2 بي  بي  افينيوا  بزن�س  مزايا   : املبنى  ا�شم   -  1
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  109/2016/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، كلي  ع��ق��اري   2014/595 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)5442853 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ: منري حممود عبدال�شالم ال�شريف - واآخرون   عنوانه : اإمارة ال�شارقة - ال�شناعية 2 - خلف �شارع اخلان - 

بناية ال�شريف للمعادن - هاتف رقم 0529022371 - وميثله : احمد اإبراهيم احمد حممد  
ك��رون بالزا  فندق  بالقرب من   - زاي��د  ال�شيخ  �شارع   - دب��ي  اإم��ارة   : - عنوانه  ليمتد  انف�شتمنت�س  �شون   : اإعالنه  املطلوب 
info@ - 0432352666 - 04352666 / بعد الفندقني ببنايتني( �شتي تاور - 2 - الطابق 11 - هاتف رقم(

schonproperties.com
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/7 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : وحدة عقارية - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الأول - رقم 
الر�س 29 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شون بزن�س بارك - رقم الوحدة : 312 - امل�شاحة : 218.37 مرت مربع 
دب��ي لال�شتثمار  املنطقة : جممع   - : وح��دة عقارية  العقار  ن��وع  ويباع لعلى عطاء.  دره��م   1036394.58  : - مببلغ 
الأول - رقم الر�س 29 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شون بزن�س بارك - رقم الوحدة : 239 - امل�شاحة : 129.59 
الر�س  رق��م   - الأول  لال�شتثمار  دب��ي  جممع   : املنطقة   - �شكنية  �شقة  دره���م.   653569.05  : التقييم   - مربع  م��رت 
29 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شون بزن�س بارك - رقم الوحدة : 140 - امل�شاحة : 130.32 مرت مربع - مببلغ 
: 659098.29 درهم ويباع لعلى عطاء. �شقة �شكنية - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الأول - رقم الر�س 29 - رقم 
املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شون بزن�س بارك - رقم العقار : RITAIL32 - امل�شاحة : 106.88 مرت مربع - مببلغ : 

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   1،390،020/63
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  1139/2019/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
املنفذ به  املبلغ  ، ب�شداد  2017/2625 جتاري كلي  ال�شادر يف الدعوى رقم  التنفيذ : تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 

وقدره )28503815.54 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
1080 وحمله املختار لغايات هذا  طالب التنفيذ: كيه بي  �شي بنك )ان يف( - عنوانه : بلجيكا - هافينالن - برو�شيلز 

الدعوى مكتب هالل و�شركاوؤه - اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني - مكتب 801  
وميثله : عبداهلل را�شد احمد هالل  

املطلوب اإعالنه : ازور داميوندز - م د م �س عنوانه : اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - ابراج بحريات اجلمريا - مزايا افينيو بيزن�س 
 AZURE@info.com - 0529888880 - 3248594620 تاور بي بي 2 - املكتب رقم 702 - رقم مكاين 
 مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده :غاندى ان�شول - املنفذ �شده : اديتيا راجي�س جاندهي - املنفذ �شده : اآزور جولري م.د.م.�س
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2021/7/7 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 845 - امل�شاحة : 117.06 مرت مربع - رقم املبنى 

درهم  477.515.03  : القيمة   -  704  : الوحدة  رقم   -  2 بي  بي  افينيوا  بزن�س  مزايا   : املبنى  ا�شم   -  1
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 845 - امل�شاحة : 164.55 مرت مربع - رقم املبنى 

درهم  645.325.08  : الكلية  القيمة   -  702  : الوحدة  رقم   -  2 بي  بي  افينيوا  بزن�س  مزايا   : املبنى  ا�شم   -  1
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س 845 - امل�شاحة : 111.42 مرت مربع - رقم املبنى 

درهم  455.638.98  : القيمة   -  703  : الوحدة  رقم   -  2 بي  بي  افينيوا  بزن�س  مزايا   : املبنى  ا�شم   -  1
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13280 بتاريخ 2021/7/1 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  109/2016/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، كلي  ع��ق��اري   2014/595 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)5442853 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ: منري حممود عبدال�شالم ال�شريف - واآخرون   عنوانه : اإمارة ال�شارقة - ال�شناعية 2 - خلف �شارع اخلان - 

بناية ال�شريف للمعادن - هاتف رقم 0529022371 - وميثله : احمد اإبراهيم احمد حممد  
ك��رون بالزا  فندق  بالقرب من   - زاي��د  ال�شيخ  �شارع   - دب��ي  اإم��ارة   : - عنوانه  ليمتد  انف�شتمنت�س  �شون   : اإعالنه  املطلوب 
info@ - 0432352666 - 04352666 / بعد الفندقني ببنايتني( �شتي تاور - 2 - الطابق 11 - هاتف رقم(

schonproperties.com
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/7/7 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اأ�شماء  اأم�����س،  اأب��وظ��ب��ي  اأع��ل��ن ج��وج��ن��ه��امي 
الفنانات امل�شاركات يف برناجمه الفرتا�شي 
التعريف  اإىل  يهدف  وال���ذي  ال�شتوديو  يف 
بالفنانني الإماراتيني واملقيمني يف اأبوظبي 
من خالل �شل�شلة من الزيارات الفرتا�شية 
ا�شتوديوهاتهم  يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  وامل��ق��اب��الت 
الفنية، مبا يعزز جمتمع الفنون ومنظومة 
ال��ع��م��ل الإب���داع���ي ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة الفنية يف 

الإمارة. 
اجلديدة  ن�����ش��خ��ت��ه  يف  ال���ربن���ام���ج  ي��ن��ط��ل��ق 
28 يوليو،  30 يونيو وي�شتمر حتى  اليوم 
وي���ق���دم ل��ل��ج��م��ه��ور ف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
الظاهري  ع���ف���راء  امل��ع��ا���ش��رات؛  ال��ف��ن��ان��ات 
ومي�س البيك و�شمرين مهرا اأج��اروال، من 
الفرتا�شية  ال���زي���ارات  م��ن  �شل�شلة  خ��الل 
معهن،  مبا�شرة  نقا�شية  جل�شات  وب��ّث  لهن 
والتي �شتكون متاحة للم�شاهدة وللم�شاركة 
للجميع  الثقافة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��رب 
�شفحات  وع����ل����ى   CulturAll.ae
التوا�شل الجتماعي التابعة لثقافة اأبوظبي 

على في�شبوك وان�شتجرام وتويرت.
منح  اإىل  ال�شتوديو”  “يف  برنامج  ي��ه��دف 
الفنية  ال�شاحة  على  ال�شاعدين  الفنانني 
اأعمالهم  ل���ش��ت��ع��را���س  من�شة  اأب��وظ��ب��ي  يف 
وقناة  الإب��داع��ي��ة،  مبمار�شاتهم  والتعريف 

للو�شول اإىل مناهل الإلهام عرب احلوارات 
ال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي ت����دور يف فلك 
يعزز  الإم���ارة، مبا  املزدهر يف  الفني  امل�شهد 
الذائقة الفنية لدى اجلمهور وزيادة الوعي 
اأبوظبي  يف  املعا�شرة  الإب��داع��ي��ة  ب��احل��رك��ة 

والتفاعل معها وتقديرها.
وقالت مي�شاء القا�شمي، مدير اأول م�شروع 
“يف  “يعد ب��رن��ام��ج  اأب��وظ��ب��ي:  ج��وج��ن��ه��امي 
يف  مهمتنا  م��ن  اأ�شا�شياً  ج���زءاً  ال�شتوديو” 
دعم الفنانني، حيث يقدم الربنامج من�شة 
والثقايف.  الفكري  الفني  للحوار  ومنتدى 
وت�شتك�شف ال�شل�شلة اجلديدة عرب الزيارات 
جنح  كيف  احلوارية  واجلل�شة  الفرتا�شية 
هوياتهم  تكوين  من  اأبوظبي  يف  الفنانون 
اإ�شهامات  على  وال��ت��ع��رف  امل��ت��ف��ردة،  الفنية 
كل واحد منهم يف اإزدهار وحيوية املنظومة 
ال�������ش���ام���ل���ة حل���رك���ة ال���ف���ن���ون يف الإم��������ارة. 
الفنانني  ب���ه���وؤلء  ال��ت��ع��ري��ف  خ����الل  وم����ن 
اجلمهور  وحت��ف��ي��ز  ال��ف��ن��ي��ة  وب��اإب��داع��ات��ه��م 
بناء  اإىل  نتطلع  فاإننا  معهم،  التفاعل  على 
واجلمهور  ال��ف��ن��ان  ب��ني  تفاعلية  ع��الق��ات 
اجلماهريية  ال���ق���اع���دة  ن���ط���اق  وت���و����ش���ي���ع 
ال��ت��ي ت��ث��ّم��ن ال��ف��ن��ون وت��ق��ّدر دوره����ا يف منو 

املجتمعات.« 
الظاهري  عفراء  الإمارتية  الفنانة  تتميز 
ب��اأ���ش��ل��وب��ه��ا امل��ب��ت��ك��ر يف اإب�������داع اأع����م����ال من 
ب�شكل  اأب��وظ��ب��ي  يف  ون�����ش��اأت��ه��ا  حياتها  وح���ي 

ع���ام، ح��ي��ث �شهد  خ��ا���س والإم������ارات ب�شكل 
�شريعة  معا�شرة  تغيريات  املحلي  املجتمع 
ومتالحقة. وتعرّب عفراء عن هذه التجربة 
والنحت  امل��خ��ت��ل��ط��ة  ال��و���ش��ائ��ط  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
والطباعة  وال��رتك��ي��ب  والت�شوير  وال��ر���ش��م 
العملية  وممار�شات   للمادة  اكت�شافها  عرب 
الإب��داع��ي��ة. وت��ع��ر���س ع��ف��راء عملها خالل 
 30 ال�شتوديو” اأم�����س  “يف  برنامج  زي���ارة 

يونيو.
اأم����ا ال��ف��ن��ان��ة ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة م��ي�����س البيك 
الإح�شا�س  وارت��ب��اط  ت��ك��ّون  عملية  فتدر�س 
اجل�شد  خ��الل  من  �شواء  وانعكا�شه،  باملكان 
وتطور  املختلفة.  تقاطعاتها  اأو  ال��ل��غ��ة  اأو 
ال�شرد  روح  م��ن  واأع��م��ال��ه��ا  اأف��ك��اره��ا  مي�س 
والرتاث  عائلتها  لتاريخ  ال�شفهي  الروائي 
الفل�شطيني، وتنجح يف الك�شف عن امل�شارات 
تفا�شيل  تعك�س  ال��ت��ي  للم�شاهد  املتعرجة 
احلياة اجليو�شيا�شية والثقافية التي دفعتها 
اإىل ما هي عليه اليوم كفنانة تقيم يف دولة 
الإمارات، الوطن الذي ولدت وترعرت فيه 
مي�س  وت��ق��دم  الأم.  وط��ن��ه��ا  تن�شى  اأن  دون 
بها  اخلا�س  ال�شتوديو  يف  جولة  للجمهور 

يوم 7 يوليو.
املولد  الهندية  الفنانة  مم��ار���ش��ات  وترتكز 
مهرا  �شمرين  اأب��وظ��ب��ي  يف  حالياً  واملقيمة 
للطبيعة،  ف��ه��م��ن��ا  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  اأج��������اروال 
طبيعية  ح���الت  اأع��م��ال��ه��ا  ت�شتك�شف  ح��ي��ث 

ح��ا���ش��م��ة ك��ال��ف��رتات ال��ف��ا���ش��ل��ة ب��ني الدمار 
يحدث  حينما  خا�شة  جديد،  من  وال���ولدة 
النمو ب�شمت وبطرق ل نالحظها. وتخلق 
الر�شومات  م��ن  م��ع��ّق��دة  تركيبات  �شمرين 
الورق  على  ال��ب��ارزة  والنقو�س  وامل��ن��ح��وت��ات 
واخل�����ش��ب واجل�������س، وال��ت��ي ت��ت��ف��ّح�����س اأدق 
والرتكيز  امل��ع��اين  ل�شتخال�س  التفا�شيل 
تك�شف  اخلفية.  وال��رواب��ط  العالقات  على 
اإبداعاتها خالل جولة  اأح��دث  �شمرين عن 

يف ال�شتوديو اخلا�س بها يوم 14 يوليو.
بجل�شة  ال�شتوديو”  “يف  برنامج  ويختتم 
ال�شاعة  عند  يوليو   28 ي��وم  تعقد  نقا�شية 
6:30 م�شاًء، وجتمع بني الفنانات الثالث 
تطلعاتهن  ملناق�شة  الربنامج  يف  امل�شاركات 
وما يواجهن من حتديات خالل م�شريتهن، 
وال��ت��ع��رف على روؤي��ت��ه��ن جت��اه من��و وتطور 
ودولة  اأبوظبي  يف  والإبداعي  الفني  امل�شهد 
املنظومة  م�شتقبل  يرين  وكيف  الإم����ارات، 
ال�����ش��ام��ل��ة ل��ل��ف��ن��ون والإب������داع خ���الل العقد 
املقبل. ُتدير هذه اجلل�شة �شارة بن �شفوان 
الفنيتان  ال��ق��ّي��م��ت��ان  �����ش����ريازي  وج�����ش��ي��ك��ا 

جلوجنهامي اأبوظبي.
الفرتا�شية  ال�����زي�����ارات  م��ق��اط��ع  ���ش��ت��ت��اح 
من�شات  ع��ل��ى  ال�شتوديو”  “يف  وج��ل�����ش��ات 
بثقافة  اخل��ا���ش��ة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
وفي�شبوك  وتويرت  اإن�شتجرام،  من  اأبوظبي 

ويوتيوب.  

ي�شتمر حتى 28 يوليو ويقدم �شل�شلة من الزيارات الفرتا�شية ل�شتوديوهاتهن 

ج�جنهامي اأب�ظبي يعلن اأ�سماء الفنانات 
امل�ساركات يف برناجمه الفرتا�سي يف ال�ست�دي�  

�شتقدم للموؤ�ش�شة اخلريية 15 مكتبة حتت مظلة مبادرة )تبنى مكتبة(

 م�ؤ�س�سة كلمات ت�قع مذكرة تفاهم مع منظمة دعم الكتاب العاملية 
لتعزيز تعليم الأطفال الالجئني يف اأفريقيا وال�سرق الأو�سط

مكتبة   112 ت��وزي��ع  م��ن  مكتبة” 
واأكرث من 11 األف كتاب على اأكرث 
خميمات  ���ش��م��ل��ت  وج���ه���ة   60 م���ن 
املجتمعية  وامل������راك������ز  ال���الج���ئ���ني 
واملعاهد  واجل����ام����ع����ات  وامل�����دار������س 
وامل�شت�شفيات  ال���ع���ام���ة  وامل���ك���ت���ب���ات 
واملنظمات غري احلكومية، يف جميع 

اأنحاء العامل.

منذ  كلمات”  “موؤ�ش�شة  وت���ه���دف 
انطالقها يف عام 2016 اإىل �شمان 
حق كل طفل بالقراءة والو�شول اإىل 
احلاجات  تلبية  جانب  اإىل  الكتاب، 
الأطفال،  ق��درات  وتطوير  املعرفية 
ال��ذي��ن يعي�شون  وخ��ا���ش��ة الأط��ف��ال 
ال��ن��زاع واحل���روب، ومنذ  يف مناطق 
“تبنى  2017، متكنت مبادرة  عام 

الإجنليزية  باللغة  اجلديدة  الكتب 
ال����ت����ي ت���ل���ق���ي���ن���اه���ا م�����ن ن���خ���ب���ة من 

النا�شرين من اململكة املتحدة«.
واأك����دت ت��وي��د اأن���ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 
مرحلة  يف  ت�����زال  م���ا  ال�����ش��راك��ة  اأن 
الفر�س  م��ن  الكثري  يوجد  مبكرة، 
جهودهما  لتوحيد  املوؤ�ش�شتني  اأم��ام 
الالجئني  الأط����ف����ال  م��ن��ح  ب���ه���دف 
باللغتني  ال��ق��راءة  متعة  والنازحني 

العربية والإجنليزية.

م��وؤ���ش�����ش��ة غ��ري ح��ك��وم��ي��ة ت��ع��م��ل مع 
الالجئني يف منطقة �شرق اإفريقيا، 
كلمات  )موؤ�ش�شة  �شتقوم  وباملقابل، 
توا�شل  بت�شهيل  الأط��ف��ال(  لتمكني 
الدولّية(  ال��ك��ت��اب  )دع����م  م��ن��ظ��م��ة 
احلاجة  فيها  ت���ربز  جمتمعات  م��ع 
الإجنليزّية  باللغة  الأط��ف��ال  لكتب 
الأو����ش���ط، حيث  ال�����ش��رق  يف منطقة 
�شنعمل على تلبية تلك الحتياجات 
م��ن خ���الل ال��ت��ربع مب��ج��م��وع��ة من 

املازمي:  واأ���ش��اف��ت 
موؤ�ش�شة  “ي�شر 
تتعاون  اأن  ك��ل��م��ات 
م�����ع م���ن���ظ���م���ة دع���م 
ال����ك����ت����اب ال���دول���ي���ة 
ال�شراكة  ه�����ذه  يف 
لتحقيق  اجل���دي���دة 
ه�����������دف م���������ش����رتك 
ل�شمان  ي�������ش���ع���ى 
العملية  ا���ش��ت��م��رار 
ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة يف 
ال�شعبة  ال���ظ���روف 
وتعزيز  واإث���رائ���ه���ا 

حياة  ع���ل���ى  الإي����ج����اب����ي  ت����اأث����ريه����ا 
الكتب  الأطفال، حيث �شت�شهم هذه 
املحافظة  م��ن  الأط���ف���ال  يف مت��ك��ني 
الثقايف  وم���وروث���ه���م  ل��غ��ت��ه��م  ع��ل��ى 
الثقافية  ال��رواب��ط  وتعزيز  العربي 
م��ع ب��ل��دان��ه��م ال��ع��رب��ّي��ة الأ���ش��ل��ّي��ة«.
املدير  تويد،  اآلي�شون  قالت  بدورها 
الكتاب  “دعم  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العاملية” : “ي�شعدنا توقيع اتفاقية 
كلمات(،  )م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع  ال�����ش��راك��ة 
ودعم مبادرة )تبنى مكتبة( التابعة 
ب����ه����دف متكني  ل���ه���ا ل��ل��ع��م��ل م����ع����اً 
الكتب،  اإىل  الو�شول  م��ن  الأط��ف��ال 
لبناء  م�شرتكة  روؤي��ة  جتمعنا  حيث 
عامل ينعم فيه جميع الأطفال بحق 
ال���ق���راءة، وخ��ا���ش��ة الأط��ف��ال الذين 
الالجئني،  خم��ي��م��ات  يف  ي��ع��ي�����ش��ون 
والنازحون داخل بلدانهم واملتاأثرون 
“�شتعمل  ب��ال�����ش��راع��ات«.واأ���ش��اف��ت: 
الدولّية(  ال��ك��ت��اب  )دع����م  م��ن��ظ��م��ة 
من  كلمات(  )موؤ�ش�شة  متكني  على 
املنظمات  م��ع جم��م��وع��ة  ال��ت��وا���ش��ل 
الأفريقية العاملة يف املجتمعات التي 
موؤ�ش�شة  مثل  العربية،  اللغة  تتكلم 
ال��ت��ي تعمل  )ي��ون��ي��ك( يف غ��ام��ب��ي��ا، 
للخطر،  امل��ع��ر���ش��ني  الأط���ف���ال  م���ع 
وهي  الدولية،  “ويندل”  ومنظمة 

•• ال�شارقة-الفجر:

املوؤ�ش�شة  كلمات”،  “موؤ�ش�شة  وقعت 
ال�شارقة  م��ن  ت��ت��خ��ذ  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
م���ق���راً، م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع منظمة 
 Book( الدولية«  الكتاب  “دعم 
 )Aid International
اململكة  ت��ت��خ��ذ م���ن  ال��ت��ي  اخل���ريي���ة 
املوارد  وتعزيز  لدعم  مقراً،  املتحدة 
املخ�ش�شة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��ع��رف��ي��ة 
والنازحني  ال���الج���ئ���ني  ل���الأط���ف���ال 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ق�����ش��راً 
توقيع  ومت  الأف���ري���ق���ي���ة،  وال����ق����ارة 
املذكرة موؤخرا على هام�س فعاليات 
للكتاب”  ال���دويل  ل��ن��دن  “معر�س 

.2021
موؤ�ش�شة  ت��ق��دم  امل���ذك���رة،  ومب��وج��ب 
15 مكتبة حتتوي كلٌّ منها  كلمات 
العربية،  باللغة  ك��ت��اب   100 ع��ل��ى 
�شمن مبادرتها “تّن مكتبة” التي 
العرب  الأط���ف���ال  دع���م  اإىل  ت��ه��دف 
الالجئني والنازحني عرب تزويدهم 
املعرفية، يف  وامل��واد  العربية  بالكتب 
الكتاب  “دعم  منظمة  ت��وف��ر  ح��ني 
الإجنليزية  باللغة  كتباً  الدولية” 
اإفريقيا  يف  ال�شريكة  املكتبات  لدعم 
لتلبية  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  ومنطقة 
الأطفال  لكتب  امل��ت��ن��ام��ي��ة  احل��اج��ة 

بلغات متعددة.
اآمنة املازمي، مدير موؤ�ش�شة  وقالت 
كلمات(  )موؤ�ش�شة  “تلتزم  كلمات: 
حقهم  الأط������ف������ال  م���ن���ح  ب�������ش���م���ان 
واحل�شول  ال����ق����راءة  يف  الأ���ش��ا���ش��ي 
م�شادر  اإىل  وال��و���ش��ول  الكتب  على 
املعرفة، وخا�شة يف مناطق احلروب 
ت�����زداد احلاجة  وال���ن���زاع���ات، ح��ي��ث 
ال��ق��رائ��ي��ة لالأطفال  امل����واد  ل��ت��وف��ري 
الكتاب  لأن  وال��ن��ازح��ني،  الالجئني 
هو الطريقة املثلى لإثراء معارفهم 

وتعليمهم ومتكينهم«.

Date 1/ 7/ 2021  Issue No : 13280
Notification by Publication

In the Case No. 11/2021/1065 Civil District
Subject matter of the Case: claim of obligating the defendant to pay an amount of 
(441049 AED), the fees, charges, the attorney's fees and the legal interest 12% from 
date of refraining from paying on 23/08/2020 until the full payment the verdict shall 
be self-executing immediately without bail.
The Notifier: Jong Hee Kim - Capacity in the Case: Plaintiff
Represented by: Said Ibrahim Elsayed Ahmed Alhashemy - Capacity in the Case: 
Attorney-at-law
The Notified : 1-Jeong Seok Lee - Capacity in the Case: Defendant
Place of residence is unknown
Subject matter of the Notification: 
We inform you that the Court has adjudicated in its session held on 03/06/2021 in the 
above mentioned Case for the interest of/Jong Hie Kem with obligating the defendant 
to pay the plaintiff an amount of 441.049 AED and its legal interest 9% from date of 
the judicial claim until the full payment, and the Court obligated him to pay the fees, 
charges and an amount of one thousand dirham in consideration for the attorney's fees. 
The verdict will be as in the presence of the defendant within thirty days as of the day 
following to the publication of this Notification. The verdict was issued by name of 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, 
and it was recited publicly.
Head of Department - Hamad Abdullah Ali Ahmed 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 1/ 7/ 2021  Issue No : 13280
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0004820- Civil (Partial)

To the defendant: Babawale Augustine Popoola Unknown Place of residence: 
Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street Sharjah, 
Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, mobile No. 0556776674
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / 
Babawale Augustine Popoola - Nigerian national, requesting:
Firstly: Obligate the defendant to pay an amount of (14871.99 dirhams) 
Fourteen thousand eight hundred seventy-one dirhams and ninety nine fils, and 
the legal interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full 
payment. Secondly: Obligate the defendant to pay charges and expenses and 
attorney fees. You are assigned to attend the hearing 13/07/2021 in front of the 
Case Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court-Office 
No. (Case Manager Office No. 4) in person or authorized agent/ attorney, and to 
submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents, within 
a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear 
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office / Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 1/ 7/ 2021  Issue No : 13280
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance
in the Case No. SHCFICIREA2021/0003189, Civil (Partial)

To: The convicted person: Charles Talemwa
On 17.06.2021, we inform you that this court sentenced you in the said case with 
the above mentioned number in favor of the Sharjah Taxi of the following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant: 
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of AED 40,919.079 (Forty 
Thousand nine Hundred and Nineteen Dirhams and seventy-nineFils) in 
addition to a legal interest of 4% to be paid annually on such amount as of the 
date of claim till the full payment. However, such interest shall not exceed the 
principal with other fees and expenses and Five Hundred Dirhams as attorney's 
fees. The award is subject to appeal within the legal term as of the following 
day of its publication.
Judge / Yehia Abd El Jabbar El Aany (Signed)
(Seal of United Arab Emirates - Ministry of Justice)
Sharjah Court / Civil Court for First Instance 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 1/ 7/ 2021  Issue No : 13280
SUMMONS NOTICE-SERVED VIA MEANS OF PUBLICATION

To appear before the Office of Lawsuit Processing at the Sharjah Federal Civil Court of First Instance
For Lawsuit no. (SHCFICICIV2021/0001535) Civil, District Court Jurisdiction

Served to: To the second respondent; KHALIFA OBAID ALI ALGETTI ALNUAIMI
Address: No specific address known;
Served to the following address: Emirate of Sharjah, Al-Khan-Hind Tower; Phone 065302772-PO BOX 4329
KNOW YE THAT
You are hereby required to appear at the court hearing of July 11, 2021 A.D. at the office of Lawsuit Processing 
at the headquarters of the Sharjah Federal Civil Court of First Instance-Office of HE the Lawsuit Director office 
no. (6) in person or via an authorized proxy/attorney and you are hereby required to bring forth and submit a 
memorandum of reply and answer to the lawsuit and to annex therewith the same all of the relevant documents 
within a term of no more than ten days from the date of the foregoing publication so that the proceedings and 
litigation of the foregoing lawsuit may be initiated thereof acting in you capacity as («respondent»);
Lawsuit Claims: 1) To register and enroll the foregoing lawsuit and to serve the notice on the statement of claim of 
the same to the respondents; 2) To declare and announce the validity and effectiveness of the sale contract for the 
unit no. (1102) located at Hind Tower at Sharjah which is dated Sept. 10th, 2017 A.D. owned by the first and second 
respond as executed by and between the claimant and the two respondents inclusive of the obligations stipulated 
thereunder and to render the verdict to be issued thereinafter as a deed of transfer of ownership of the same and 
to further register the same at the Real Estate Registration Dept. which is represented by the third respondent and 
to oblige this latter to execute the verdict upon issuance of the same; 3) Oblige the first and second respondent to, 
jointly and in solidarity, pay to the claimant the amount of AED 100,000 (one hundred thousand Emirati Dirhams) 
as indemnity for delay of registration and delivery of the title deed for the unit-subject of dispute to the claimant; 4) 
Oblige the first and second respondents to pay the legal fees, expenses and attorney remuneration;
Judicial Services Office, Ms. AISHA IBRAHIM AL-HARMOODY

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 1/ 7/ 2021  Issue No : 13280
SUMMONS NOTICE-SERVED VIA MEANS OF PUBLICATION

To appear before the Office of Lawsuit Processing at the Sharjah Federal Civil Court of First Instance
For Lawsuit no. (SHCFICICIV2021/0001535) Civil, District Court Jurisdiction

Served to: To the second respondent; M/s AL HULM AL SAEED REAL ESTATE INVESTMENT
Address: No specific address known; Served to the following address: Emirate of Sharjah, Al-Khan-Hind Tower,
KNOW YE THAT,
You are hereby required to appear at the court hearing of July 11th, 2021 A.D. at the office of Lawsuit Processing 
at the headquarters of the Sharjah Federal Civil Court of First Instance-Office of HE the Lawsuit Director office 
no. (6) in person or via an authorized proxy/attorney and you are hereby required to bring forth and submit a 
memorandu reply and answer to the lawsuit and annex therewith the same all of the relevant documents within a 
term of no more than ten days from the date of the foregoing publication so that the proceedings and litigation of 
the foregoing lawsuit may be initiated thereof acting in you capacity as («respondent”);
Lawsuit Claims: 1) To register and enroll the foregoing lawsuit and to serve the notice on the statement of claim of 
the same to the respondents; 2) To declare and announce the validity and effectiveness of the sale contract for the 
unit no. (1102) located at Hind Tower at Sharjah which is dated Sept. 10th, 2017 A.D. owned by the first and second 
respond as executed by and between the claimant and the two respondents inclusive of the obligations stipulated 
thereunder and to render the verdict to be issued thereinafter as a deed of transfer of ownership of the same and 
to further register the same at the Real Estate Registration Dept. which is represented by the third respondent and 
to oblige this latter to execute the verdict upon issuance of the same; 3) Oblige the first and second respondent to, 
jointly and in solidarity, pay to the claimant the amount of AED 100,000 (one hundred thousand Emirati Dirhams) 
as indemnity for delay of registration and delivery of the title deed for the unit-subject of dispute to the claimant; 4) 
Oblige the first and second respondents to pay the legal fees..expenses and attorney remuneration;

Judicial Services Office,
Ms. AISHA IBRAHIM AL-HARMOODY

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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ي�سرا ت�ستعد لدخ�ل عامل 
املن�سات الإلكرتونية

10 حلقات،  �شيناريو م�شل�شل مكون من  ق��راءة  ي�شرا على  النجمة  تعكف 
للعر�س  ج��روب،  العدل  �شركة  اإنتاج  القادمة، من  الفرتة  لتقدميه خالل 
الهائلة  الطفرة  �شمن  اجلديدة،  الإلكرتونية  املن�شات  اإحدى  �شا�شة  على 
10 حلقات  اأو   8 اأعمال مكونة من  امل�شل�شالت، من خالل  ت�شهدها  التي 

فقط.
وياأتي امل�شل�شل �شمن اخلطة التي تنوي �شركة العدل جروب للمنتج جمال 
منها  الإلكرتونية،  املن�شات  على  م�شل�شالت   5 وتقدمي  دخولها،  العدل 
تعاقد جار التفاق عليه ب�شكل نهائي مع �شبكة نتفليك�س العاملية لتقدمي 

اأعمال ملجموعة اأبطال منهم ي�شرا ونيللي كرمي ومنة �شلبي وغريهم.
وحتدد النجمة ي�شرا، خالل الأيام القادمة، موقفها النهائي من امل�شل�شل 
القليلة  الأ�شابيع  الت�شوير خالل  �شتبداأ  املوافقة عليه  اجلديد، ويف حالة 

القادمة.

اأغنيات:  ب��ث��الث  الغنائية  لل�شاحة  عودتها  بعد 
"حتة تانية"، "اأنا لو زعالن" و"قلبي بال�شتيك"، 
اأغنيتني  لت�شجيل  روب���ي  امل�شرية  الفنانة  ت�شتعد 

جديدتني هذا الأ�شبوع.
وح��ق��ق ج��دي��د روب����ي ن�����ش��ب م�����ش��اه��دة ع��ال��ي��ة عرب 
ال�80 مليون  ب�"يوتيوب"، تخطت  قناتها الر�شمية 

م�شاهدة.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ك���ان���ت ت��ق��اري��ر اإع���الم���ي���ة ك�����ش��ف��ت اأن 
النف�شال الفني بني روبي واملنتج امل�شري وليد من�شور، وقع 
اإح��دى �شركات  اأن ا�شرتت  من دون خالفات وبهدوء تام، بعد 

الإنتاج املو�شيقية األبومها اجلديد.
 ،"6 "�شقة  م�شل�شل  ع��ر���س  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان  منف�شل،  �شياق  ويف 
تاأجيله، ب�شبب  املا�شي، لكن مت  املو�شم الرم�شاين  بطولة روبي، يف 

ارتباط فريق العمل باأعمال درامية اأخرى.
القا�شي،  رفيق  وحوار  �شيناريو  كامل،  حممود  اإخراج  6" من  "�شقة 

�شعاد القا�شي، حممود وحيد، ونبيل �شعيب.

ق��ال��ت ال��ف��ن��ان��ة ه��ن��ا ���ش��ي��ح��ة، ع��ل��ى ه��ام�����س م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
اإنها  امل���راأة،  ل�شينما  ال��دويل  اأ���ش��وان  مهرجان  فعاليات 
انتهت من ت�شوير اآخر اأفالمها "النهاردة يوم جميل"، 

واإن طرحه بال�شينمات قريباً، معلقة: "انتظرونا".
ت��رتك مهمة  واأن��ه��ا  اإطاللتها،  اأن��ه��ا ل تختار  واأ���ش��اف��ت 

اختيار مالب�شها لال�شتايل�شت جهاد عبداهلل، ويف كل مرة 
تختار زياً خمتلفاً، لأنها "تعرف �شخ�شيتي جيدا".

�شيحة �شمن جلنة  الفنانة  املهرجان على  اإدارة  اختيار  ووقع 
حتكيم الأفالم الق�شرية، يف دورته اخلام�شة، حيث ت�شم جلنة 

التحكيم املخرجة اليونانية اإيوانا كريونا، واملخرج ال�شوري واملدير 
الفني ملهرجان روتردام للفيلم العربي يف هولندا رو�س عبدالفتاح.

ُيذكر اأن مهرجان اأ�شوان الدويل لأفالم املراأة ُيقام بدعم من وزارتي 
القومي  واملجل�س  اأ�شوان  حمافظة  وبرعاية  وال�شياحة،  الثقافة 

للمراأة وجامعة اأ�شوان ونقابة ال�شينمائيني، ومت تاأجيله من 
من  للحد  ال���وزراء  جمل�س  ق���رارات  ب�شبب  املا�شي،  مايو 

انت�شار فريو�س كورونا.

دخلت عامل التمثيل بال�شدفة

عال غامن: ع�ست 9 �سنني م�ج�عة 
واأنا بعيدة عن بناتي

واأ�����ش����اف����ت 
عال  الفنانة 
غ�������������امن، ه����ن����اك 
ب��ال��ف��ع��ل ال��ك��ث��ري من 
ال��ت��ى قدمتها  الأع��م��ال 
مل اأر�������سَ ع��ن��ه��ا، واأك����رث 
الأع���م���ال ال��ت��ى مل اأر�����سَ 
"اأحا�شي�س"  ف��ي��ل��م  ع��ن��ه��ا 
بحب�س  وم��ا  )بي�شايقني 
اأ������ش�����وف�����ه(، وك��������ان من 
نف�س  اأق���دم  ان  املمكن 
بطريقة  ال���ر����ش���ال���ه 
وبالفعل  اأخ�����������رى، 
نف�شي  ت�شايقت من 
ب�������ش���ب���ب���ه، ول������و ع���اد 
ب���ى ال���زم���ن مل اأق���م 

بدوري فيه. 
غامن،  ع��ال  وتابعت 
دخ������ل������ت ال���ت���م���ث���ي���ل 
عندما  ب���ال�������ش���دف���ة 
ك���ن���ت اأم������ر م����ن اأم�����ام 
للفنون  ال��ع��اىل  املعهد 
امل�����ش��رح��ي��ة وق����ال����ت ىل 
املكان  ه�����ذا  اإن  خ���ال���ت���ى 
فدخلت  ف����ي����ه،  ب���ي���م���ث���ل���وا 
حتى اأعرف هل اأنا اأ�شتطيع 
التمثيل اأم ل، ولكنى تفاجاأت 
وعجبهم  اأف���ع���ال���ه���م  ب��������ردود 
تقدميى للم�شاهد اجلريئة، واأنا 
اأحب اأن يقال عنى فنانة جريئة، 
فاأنا جريئة فى كل اأدوارى حتى 

الكوميدى. 

وف��ت��ح��ت اأوت���ي���ل ل��ل��ك��الب يف 
اأمريكا

ك�شفت الفنانة عال غامن عن عملها 

وفندق  �شركة  فتحت  قالت:  حيث  اأمريكا  فى  احل��اىل 
للكالب وكان خم�ش�شا للعناية بالكالب، وهذا املو�شوع 
منت�شر فى اأمريكا، ولكنى اأقدمه بطريقة مل تقدم من 
ي��ق��رب من  ال��ذي��ن ميتلكومنا  ال��ك��ب��ار  �شعر  ل��ذل��ك  قبل 
واأنا  عملى،  من  بقلق  للكالب  مكانا  اأربعني  اأو  ثالثني 
اإل مكانني فقط، وجاءت تلك الفكرة؛ ب�شبب  اأملك  ل 
ت��رب��ي��ة ب��ن��ات��ى ل��ل��ك��الب، ف��ف��ى اإح����دى ال���زي���ارات وجدت 
لديهم خم�س كالب، وفى الزيارة التى تلتها وجدت ما 

يقرب من 45 كلبا، فبداأت اأفكر فى املو�شوع. 
وتابعت الفنانة عال غامن،

19 عاما من عمرى للفن،  اأثناء ا�شت�شافتها: قدمت   
كنت  مب�شاريفهم  اإلتزامى  وب�شبب  بناتى  من  اأخذونى 
اأعمل " زى احلمار " كى اأوف��ر لهم حياة كرمية واأ�شد 
تخرج  ح�شور  اأ�شتطع  مل  عملى  وب�شبب   ، اإحتياجاتهم 
الدرا�شة  مرحلة  انتهاء  وبعد  الت�شوير،  ب�شبب  اإبنتى 
وت���خ���رج ب��ن��ات��ى ق�����ررت اأخ�����ذ ق�����ش��ط م���ن ال����راح����ة من 

التمثيل. 
واأ�شافت عال غامن باكية، اأردت ان اأعي�س مع بناتى قبل 
اأن يتزوجن، وحالتي النف�شية كانت �شيئة جدا، خا�شة 

فى عام 2016، 
بعدم  بناتى  وع��دت  وهنا  البكاء  اأتوقف حلظة عن  ومل 
ب��ع��دى ع��ن��ه��ن م���رة اأخ������رى، ف���اأن���ا ع�����ش��ت ت�����ش��ع �شنوات 
موجوعة فى كل مرة اأتركهم واأن��زل م�شر واأنا �شعيدة 
العي�س  وا�شتطعت  ال��وق��ت  ذل��ك  ف��ى  البعد  ق��ررت  اأن��ن��ى 
مع بناتى قبل اأن يتزوجوا، فاأنا �شاأمت عامى اخلم�شني 
ا�شمه  اأ�شهر قليلة، واأ�شبحت جدة ول��دّى حفيد  خالل 

زين، وعمره عام و�شهرين. 
وع����ادت ع��ال غ���امن للظهور م���رة اأخ����رى ب��ع��د غ��ي��اب 4 

�شنوات عن ال�شاحة الفنية،
اأ���ش��رت��ه��ا هناك  م��ع  للبقاء  اأم��ري��ك��ا  اإىل  ���ش��اف��رت   حيث 
 ،2017 عام  الفندق  فيلم  اأعمالها  اآخر  قدمت  بعدما 
اأنها عادت  �شعرها، كما  حيث ظهرت عال وهى ت�شفف 

حل�شور حفل زفاف ابنتها كاميليا. 
2017 مل تظهر الفنانة عال غامن فى اأى  ومنذ عام 

عمل فنى، 
وكل  العائلية  املنا�شبات  على  فقط  ظهورها  واقت�شر 

فرتة تظهر مع ابنتيها فى اأمريكا، وت�شاءل كل حمبى 
الفنانة عال غامن هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن 
اأم  اأمريكا،  فى  ابنتيها  مع  وتعي�س  وال�شهرة،  الأ���ش��واء 

اأنها مل تتخذ هذه اخلطوة الآن.

ارف�ص ان اأكون الزوجة الثانية
علقت الفنانة عال غامن، على الفنانني الذين يرف�شون 
مالم�شة املمثالت اأثناء الت�شوير، مثل ت�شريح الفنان 
ي��و���ش��ف ال�����ش��ري��ف، وق��ال��ت ه���ذه وج��ه��ات ن��ظ��ر، فطاملا 
املالم�شة  دون  ال�شخ�شية  خ��ي��وط  ت��ق��دمي  ي�شتطيع 
اأم��را جيد  وامل�شاعر فهذا يكون  الأحا�شي�س  وتظهر كل 

جدا، فكل ممثل له طريقته اخلا�شة.  
اأن هناك عدة ممثالت ل  الفنانة عال غ��امن،  واأ�شافت 

ميكن ال�شتغناء عنهن، 
وغ��ادة عادل،  �شلبى  ونيللى كرمي ومنة  زكى  مثل منى 
وغريهما،  علوى  وليلى  ي�شرا  مثل  العمالقة  بخالف 

فالأجيال تكمل بع�شها. 
واأك��دت الفنانة عال غامن، اأنها ل تقبل اأن تكون زوجة 
ت��زوج��ت ثالث  ت��ت��زوج دائ��م��ا بعقلها، وق��د  ثانية، واأن��ه��ا 
اأرب���ع  ا���ش��ت��م��ر  17 ع��ام��ا،  م����رات؛ الأوىل ك���ان ع��م��ره��ا 
�شنوات وهو اأبو بناتها، والثانى تزوجته ب�شبب �شعورها 

بالوحدة،
 بعدما اأقنعها زوجها الأول باأن تعي�س بناته معه خالل 
اأ�شهر،  �شتة  ���ش��وى  ي�شتمر  مل  ول��ك��ن  ال��ث��ان��وى،  ف���رتة 
ويخاف  ج��دا  يحبها  وه��و  م�شتمرة،  الثالثة  وال��زي��ج��ة 

عليها جدا.
وك�شفت عال اأنها ل متلك اأى ح�شاب على "في�س بوك"، 
وكل احل�شابات املوجودة مزيفة، واحل�شاب الوحيد التى 

متتلكه على "اإن�شتجرام". 
وفى نهاية احللقة وجهت عال غامن ر�شالة جلمهورها، 

حيث قالت:
 )وح�شتونى وحا�شبت نف�شي على حاجات كتري وعدت 
وجهت  كما  خم��ت��ل��ف(،  ب�شكل  وهت�شوفونى  ح�شاباتى 
ر�شالة لبناتها، وقالت )اعقلوا واجمدوا وخليكوا �شهر 
لأزواج���ك���م واأم���ه���ات ع��ظ��ي��م��ة(، ك��م��ا وج��ه��ت مل��ن ظلمها 

ر�شالة قائلة: )�شماح مفي�س م�شكلة(.

"كلمة اأخرية" والذى تقدمه  اأثناء ا�شت�شافتها فى برنامج  قالت الفنانة عال غامن، 
الإع���الم���ي���ة مل��ي�����ص احل��دي��دي 
كنت   ،On ق��ن��اة  على  وي���ذاع 
فى  الأعمال  من  الكثري  اأقدم 
ال�شبب  ويرجع  ق�شري  وق��ت 
لذلك متطلبات بناتى، فالعامل 
وكنت  ع��ل��ّى  �شاغطا  ك���ان  امل����ادى 
اأعمال مل  للموافقة على  اأ�شطر  اأحيانا 
اأبدا،  ذلك  اأفعل  مل  اليوم  ولكن  بها،  اأقتنع 
فامل�شئولية قد انتهت ولدى عمل خا�ص بى، لذلك 

الفرتة القادمة اأريد اأن اأ�شتمتع بالعمل فقط. 

روبي ت�ستعد 
لت�سجيل اأغنيتني 

جديدتني

هنا �سيحة:
 )النهاردة ي�م جميل( 

بال�سينما قريبًا
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عالمات على القدمني قد 
تدل على ارتفاع م�ست�يات 

ال�سكر يف الدم!
ميكن اأن ي�شيب ال�شكري من النوع 2 اأي فرد منا، مع اإمكانية العي�س 

مع احلالة ل�شنوات دون اأن نعرف ذلك.
ومييل داء ال�شكري اإىل تاأكيد نف�شه فقط عندما تكون م�شتويات ال�شكر 
من  ع��دد  يظهر  ق��د  ه��ذا،  يحدث  وعندما  با�شتمرار،  مرتفعة  ال��دم  يف 
الأعرا�س غري العادية يف القدمني. وذلك لأن ارتفاع ن�شبة اجللوكوز يف 
الدم، املعروف اأي�شا با�شم �شكر الدم، ميكن اأن يوؤدي اإىل تلف الإح�شا�س 

يف القدمني.
وميكن اأن يوؤثر اأي�شا على الدورة الدموية، ما قد يوؤدي اإىل انخفا�س 

تدفق الدم اإىل القدمني.
وبدون اإمداد جيد بالدم، قد يعاين ال�شخ�س من م�شاكل يف التئام اجلروح 

والقروح، وقد ي�شاب اأي�شا بت�شنجات واأمل يف ال�شاقني اأو القدمني.
والتهابات،  القدم،  اإىل تقرحات  توؤدي  امل�شاكل، فقد  تعالج هذه  واإذا مل 

ويف اأ�شواأ الأحوال، البرت.
تلف  ي��وؤدي  اأن  ميكن   ،)ADA( الأمريكية  ال�شكري  جلمعية  ووفقا 
الأع�شاب اإىل هبوط القدم من جانب واحد - وهو اأحد امل�شاعفات حيث 

ل ميكن التقاط القدم.
وتو�شح ADA: "اإنه يحدث من تلف الع�شب ال�شظوي لل�شاق ب�شبب 

ال�شغط اأو مر�س الأوعية الدموية".
وُيعرف الع�شب ال�شظوي باأنه فرع من الع�شب الوركي الذي ميد اجلزء 

ال�شفلي من ال�شاق والقدم واأ�شابع القدم باحلركة والإح�شا�س.
الدم  يف  ال�شكر  ن�شبة  لرت��ف��اع  املعتادة  غري  الأخ���رى  العالمات  وت�شمل 

املوجودة يف القدمني، ما يلي:
- جفاف وت�شقق اجللد.

- انخفا�س الإح�شا�س باللم�س يف القدم.
- عدم الثبات.

- وجود ت�شوهات يف اأ�شابع القدم.
- تقرح اجللد وغرغرينا القدم.

الدم  يف  ال�شكر  م�شتويات  خلف�س  احل��ي��اة  من��ط  بتغيري  ع��ادة  ويو�شى 
للوقاية من خماطر الإ�شابة مبر�س ال�شكري.

اتباع نظام  الدم -  ال�شكر يف  وهناك مكونان رئي�شيان للتحكم يف ن�شبة 
غذائي �شحي ومتوازن وممار�شة الريا�شة بانتظام.

�شعرا؟ ال�شعر  على  نطلق  اأن  ميكن  • متى 
- اذا كان موزونا ويزيد على 10 اأبيات.

كلثوم؟ اأم  معنى  • ما 
- املراأه املمتلئة اجل�شم.

العراق؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- �شاطئ املاء.

ليلى؟ قي�ص  هو  • من 
- قي�س بن امللوح العامري

عندما  يحدث  الأدنى  احلد  �شغط  اأدنى.  وحد  اأق�شى  حد  الدم،  �شغط  من  نوعان  هناك  اأن  تعلم  • هل 
ينقب�س البطني الأي�شر.

فالأ�شخا�س  ال��دم  �شغط  على  توؤثر  عديدة  عوامل  وهناك  تدريجياً.  ال��دم  �شغط  يرتفع  ال�شن  كرب  وم��ع 
املفرطني يف الوزن كثرياً ما يكون لديهم �شغط دم عاٍل وكذلك التوتر والتدريب والإرهاق وحتى الو�شعية 

توؤثر على �شغط الدم.
الأزرق. اللون  اإىل  يتحول  لالأك�شجني  تعر�شه  عند  ولكن  اللون  عدمي  البحر  جراد  دم  اأن  تعلم  • هل 

اجلن�س. نف�س  من  وكلها  واحد  وقت  يف  جراء   4 تنجب  اأن  ميكن  املدرع  حيوان  اأنثى  اأن  تعلم  • هل 
املوز. اأكل  يحب  الرّنة  • حيوان 

ثانية.  13 هي  للدجاج  ت�شجيلها  مت  طريان  م�شافة  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
طعامها. ابتالع  من  لتتمكن  الأر�شية  للجاذبية  حتتاج  الطيور  اأن  تعلم  • هل 

اأن عدد نب�شات قلب  E هو اأكرث احل��روف ا�شتخداما يف اللغة الإجنليزية.• هل تعلم  اأن حرف  •هل تعلم 
الإن�شان يف الدقيقة مبعدل و�شطي 70 نب�شة. 

املخيخ   � املخ  رئي�شية هي:  اأق�شام  اإىل ثالثة  1،3 كغ. وهو مق�شم  الإن�شان يزن حوايل  اأن دماغ  تعلم  • هل 
الإرادية  الأع��م��ال  على معظم  ال�شيطرة  تتم  ومنه  ال��دم��اغ  يف  الأه��م  اجل��زء  امل��خ  ويعترب  ال�شوكي.  والنخاع 
وعلى اأطرافه مادة اللحاء التي تتحكم بوظائف معينة باجل�شم )كال�شمع والكالم والنظر و....(. واملخيخ يف 
موؤخرة اجلمجمة وهو يتحكم بقوة التوازن والتن�شيق بني الع�شالت والنخاع العظمي يتواجد عند طرف 

العمود الفقري ويتحكم بالتنف�س وخفقان القلب واله�شم. 

هدية الوايل
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فوائد اليو�شفي

مفتاح  مبثابة  يعد  اليو�شفي  اإن  ريزه  اإمكه  الأملانية  التغذية  خبرية  قالت 
الذي يعمل على تقوية  اإنه يزخر بفيتامني �شي،  ال�شحة واجلمال، حيث 
ج��ه��از امل��ن��اع��ة، وم��ن ث��م يقي م��ن الإ���ش��اب��ة ب��الأم��را���س املُ��ع��دي��ة يف ال�شتاء 

كالإنفلونزا.
واأ�شافت ريزه اأن فيتامني �شي ي�شاعد اأي�شا على بناء الكولجني يف اجل�شم، 

ومن ثم تتمتع الب�شرة مبظهر م�شدود وتبدو اأكرث مرونة.
كما يحتوي اليو�شفي على )بروفيتامني اأي( املعروف با�شم البيتا كاروتني 

)يتحول يف اجل�شم اإىل فيتامني اأي(، الذي ي�شاعد على جتدد اخلاليا.
ويف ف�شول ال�شنة الباردة التي يحدث فيها الزكام فاإن هذه الفاكهة تقوي 
جهاز املناعة، ويعترب حمتوى اليو�شفي من ال�شيلينيوم هو الأعلى مقارنة 
الإن�شان،  الأخ��رى. وال�شيلينيوم مادة مهمة جل�شم  اأن��واع احلم�شيات  بكل 

يوؤدي الفتقار اإليها ونق�شه اإىل زيادة احتمال الإ�شابة بال�شرطان.

اأعلن الوايل يف يوم من اليام اأن من يقوم بخياطة ثوب لعيد ميالد ابنته مل يلب�س مثله احد قبلها �شيعطيه 
مكافاأة كبرية �شخية تتمثل يف بيت جميل ونقود كثرية .. تهافت جميع خياطي املدينة خلياطة ثوب لالأمرية 
وكل منهم ياأتي باأغلى القم�شة وي�شنع ف�شتانا ويقدمه لالأمرية ولكن لالأ�شف مل تر�َس باأي منهم وقالت: 
اريد ف�شتانا يدخل قلبي وحتبه عيناي ويحتار فيه عقلي .. حتى جاء احد اخلياطني من قرية جماورة وقد 
حمل معه علبة مغلقة وطلب يومها مقابلة المرية .. تقدمت المرية من ال�شاب الذي اعجبها ح�شن منظره 
ونظافة هندامه وقوة ج�شده وقالت له انت فار�س؟ فقال: ل بل انا خياط اتيت لك بف�شتان لعله ير�شيك .. 
فتح العلبة ومد يده واخرج ف�شتانا من احلرير رائع التكوين فقد جعل ذيله الطويل ما بني درجات احلرير 
الخ�شر واللون الرملي وقد و�شعت بينهم ورود حريرية رائعة ال�شنع يظن من يراها انها حقيقية ثم تطريز 
من ال�شجار البا�شقة املثمرة باألوان طبيعية ت�شل اإىل الو�شط باأ�شكال رائعة وبعد ذلك و�شع الطيور والفرا�شات 
اجلميله والوردات ال�شغرية الرقيقة على �شدر الف�شتان الذي �شنعه من اللون ال�شماوي ال�شايف وتوجها بغطاء 
للراأ�س ي�شبه لون ال�شماء وقد �شنع لها اكماما وا�شعة منتفخة تعلو كتفيها بلون مياه البحر وقد خرجت منها 
روؤو�س ال�شماك الذهبية وامللونه وكاأنها تكاد ان تطري ف�شهقت المرية من جمال الف�شتان وقالت ما كل هذا!! 
فقال لها انها روعه الطبيعة ان الرمال الذهبية ت�شبه �شعرك اجلميل وتلك الزهار املتفتحة ت�شبه جمالك 
الن�شر اما ال�شجار البا�شقة فهي ت�شبه قدك املتمايل وهذه ال�شماء لرفعتك و�شمو مكانتك اما اخل�شرة فهي 
امل�شتقبل الذي فر�س بالزهار وينتظرك.. هنا مل يتمالك الوايل نف�شه وقال انك فعال قد �شنعت عمال رائعا 
ولك عندي املكافاأة التي تطلبها بجانب املكافاأة التي و�شعتها انا بنف�شي.. فقال اخلياط.. لقد �شنع حبي وقلبي 
هذا الف�شتان لالأمرية التي احببتها ف�شحك الوايل ب�شعادة وقال .. فهمت الآن ملاذا طلبت الأمرية ف�شتانا مل 

يلب�شه احد غريها.. هي لك مع الف�شتان وهنيئا لكما حبكما.

اأعلن الطبيب الرو�شي ال�شهري األك�شندر ميا�شنيكوف، 
اإىل وج��ود م�شكلة  اإ���ش��ارة  ه��ي   ، الدموية  ال��دم��وع  اأن 

�شحية خطرية يف اجل�شم.
وي�شري ميا�شنيكوف يف حديث تلفزيوين، اإىل اأن هذه 

احلالة قد تكون من اأعرا�س الإ�شابة بال�شرطان.
الإ�شابة  عند  الدموع  ه��ذه  "تظهر  مو�شحا،  ويقول 
تكون  وق���د  وي�����ش��ي��ف،  الدمعية".  ال���غ���دة  ب�����ش��رط��ان 

الدموع الدموية اإ�شارة اإىل اأمرا�س الكبد.
"يحدث هذا الأم��ر امل��روع، عند ح��دوث خلل  ويقول، 
الكبد،  امل�شاب مبر�س يف  الدم لدى  يف عملية تخرث 

فيبداأ يذرف دموعا حمراء".
وهناك مر�س اآخر قد ي�شبب انهمار الدموع احلمراء 
عند الن�شاء، هو التهاب بطانة الرحم، الذي هو مر�س 
مزمن ي�شيب اجلهاز التنا�شلي الأنثوي، الذي يتميز 

بنمو ن�شيج بطانة الرحم وانت�شاره اإىل خارجه.
الأورام  م��ن  جمموعة  ه��ي  ال��دم��ع��ي��ة-  ال��غ��دة  واأورام 
مقلة  حركة  تعرقل  ب�شرعة،  وتتطور  تنمو  اخلبيثة 
العني.  داخ��ل  ال�شغط  وارت��ف��اع  الأمل  م�شببة  العني، 
وقد تنتقل اإىل الأن�شجة املحيطة وتنت�شر اإىل مناطق 

بعيدة يف اجل�شم.

الدم�ع ت�ساعد على
 اكت�ساف ن�ع من ال�سرطان

جان ليو رئي�شة ديدي ت�شوك�شينج تتحدث خالل موؤمتر �شحفي عن م�شروعها ل�شيارات الأجرة اليابانية يف طوكيو.  رويرتز


