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تو�سية بعدم ا�ستخدام كبار ال�سن الأ�سربين
اأو�شت جلنة خرباء اأمريكية ب�شرورة األ يبداأ الأ�شخا�ص الذين تبلغ 
باأمرا�ص  الإ�شابة  خطر  يواجهون  ممن  فاأكرث  عاما   60 اأعمارهم 
من  للوقاية  الأ���ش��ربي��ن  م��ن  منخف�شة  يومية  جرعة  ت��ن��اول  القلب 

النوبة القلبية الأوىل لأن خماطر النزيف الداخلي تفوق فوائدها.
ق��ال ف��ري��ق عمل اخل��دم��ات ال��وق��ائ��ي��ة ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة اإن���ه يعتزم 
اأن  اأدل���ة ج��دي��دة على  2016 يف ظ��ل وج��ود  لعام  تو�شياته  حتديث 
خ��ط��ر الإ���ش��اب��ة ب��ن��زي��ف داخ��ل��ي، ق��د ي��ه��دد احل��ي��اة، ج���راء ا�شتخدام 

الأ�شربين بانتظام يزيد مع تقدم العمر.
16 خ��ب��را م�شتقال يف ال��وق��اي��ة من  ك��م��ا ق���ال ال��ف��ري��ق امل��ك��ون م��ن 
الأمرا�ص والذي عينته وزارة ال�شحة الأمريكية اإن الأدلة غر كافية 
وترة  تقل�ص  الأ�شربين  ا�شتخدام جرعة منخف�شة من  باأن  للقطع 

الإ�شابة ب�شرطان القولون وامل�شتقيم اأو الوفاة الناجمة عنه.
نف�شها،  للجنة  �شابقة  اأخ��رى  ف�شتحل حمل  التو�شية،  اأُق��رت  ما  واإذا 
الأ�شربين  م��ن  منخف�شة  يومية  ج��رع��ة  اإن   2016 يف  ق��ال��ت  ال��ت��ي 
وامل�شتقيم  ال��ق��ول��ون  �شرطان  م��ن  احلماية  على  اأي�شا  ت�شاعد  رمب��ا 
القلبية  بالنوبات  الإ�شابة  ملنع  يتناولونها  الذين  الأ�شخا�ص  ل��دى 
اأن  واجللطات. ول ت�شمل التو�شية اجلديدة الأ�شخا�ص الذين �شبق 
اأ�شيبوا بنوبة قلبية اأو جلطة ويتناولون الأ�شربين يوميا ملنع حدوث 

م�شاعفات لحقة متعلقة بالقلب والأوعية الدموية.
ويعد الأ�شربين، امل�شتخدم منذ عقود لتخفيف الأمل واحلمى واملتاح 
بيعه دون و�شفة طبية، خيارا ي�شرا ورخي�شا مل�شاعدة من يواجهون 

خطر التعر�ص مل�شكالت قلبية خطرة.

األوان املاكياج تتحدى الكمامات 
الفرن�شية  "لوريال"  جم��م��وع��ة  م�شنع  يف  ب��امل��ئ��ات  الأل�����وان  ت��ت��درج 
اأو  اأو برتقايل  اأو قرمزي  اأرج��واين  مل�شتح�شرات املاكياج الراقي، من 
كرزي اأو �شوى ذلك، مثبتة اأن اأحمر ال�شفاه وم�شتح�شرات التربج ل 

تزال ا�شا�شية ولو يف زمن الكمامات.
اأقالماً  امل�شنع  ينتج  �شمال فرن�شا-    - لواز  يف ل�شينيي، يف مقاطعة 
لأحمر �شفاه زهري تطلقها دار "فالنتينو" يف العام 2022. على غرار 
مناف�شتها دار "اإرمي�ص"، تخو�ص املاركة غمار م�شتح�شرات التجميل 

التي ت�شّكل نوعاً من املنتجات الفاخرة يف متناول امل�شتهلكني.
اىل جانبها، ت�شنع موديالت اأخرى بوترة ميكانيكية ايقاعية، قبل 
تراجع  اإىل  كوفيد19-  جائحة  اأدت  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  كل  اىل  �شحنها 
اإجراءات احلجر. ففي فرن�شا،  مبيعات م�شتح�شرات التجميل بفعل 
الأ�شهر  خ���الل  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  التجميل  م��ن��ت��ج��ات  م��ب��ي��ع��ات  انخف�شت 
الثمانية الأوىل من 2021 بن�شبة بلغت 20 يف املئة مقارنة بالعام 
ذلك  مع  لحظت  التي  دي"  بي  "ان  جمموعة  بح�شب   ،  2019
لحتاد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واو���ش��ح  الفائت.  اأي��ار-م��اي��و  �شهر  منذ  انتعا�شاً 
ذلك  مع  تختلف  الجت��اه��ات  ان  غي�شار  اإميانويل  التجميل  �شركات 
التربج  ع��دم  اىل  توجه  الغرب  ينمو يف  الأ���ش��واق. ففي حني  بح�شب 
حتت عنوان "نو مايك اآب"، لحظ مدير حترير "جورنال دو لوك�ص" 
اريك بريون ان " ال�شني عانت اأقل بكثر من انكما�ص �شوق املاكياج، 

ول ينطبق عليها التوجه نف�شه اإىل الب�شاطة".

ن�سائح ذهبية للعناية بالأرائك اجللدية
الأرائ��ك اجللدية حتتاج  اأن  الأث��اث  الأملانية ل�شناعة  قالت اجلمعية 
اإىل عناية خا�شة يف ال�شتاء، لأن هواء املدفاأة اجلاف يت�شبب يف جفاف 
البداية  اإن  اجلمعية  قالت  ال�شليمة،  العناية  وع��ن  وت�شققه.  اجللد 
اأو  ك��رمي  وو�شع  رط��ب،  قطني  بقما�ص  املل�شاء  الأري��ك��ة  مب�شح  تكون 
تقريباً  الأمل�ص، وتركه يومني  بالأثاث اجللدي  حليب عناية خا�ص 
ن�شوء  لتجنب  الأري��ك��ة  ا�شتخدام  يجوز  ول  مت��ام��اً.  اجللد  ليت�شربه 
ال�����ش��م��واه احل�����ش��ا���ص، تو�شي  جت��اع��ي��د وجت���اوي���ف. ولتنظيف اجل��ل��د 
اجلمعية مبحلول املاء املقطر وقليل من ال�شابون الطبيعي اخلايل 
قطنية  قما�ص  بقطعة  البقايا  اإزال���ة  الأف�����ش��ل  وم��ن  ال��ق��ل��وي��ات.  م��ن 
وماء مقطر. واإذا لزم الأمر، ميكن ا�شتخدام فر�شاة اجللد ال�شمواه 
الفتات والأو�شاخ  املنجد لإزال��ة  الأث��اث  اأو مكن�شة كهربائية لتنظيف 
الأخرى. وتعد بخاخات العناية اخلالية من ال�شحوم منا�شبة للعناية 
باجللد ال�شمواه اأو جلد النوبوك. ومن الأف�شل اختبار منتج العناية 

م�شبقا على منطقة غر ظاهرة قبل معاجلة قطعة الأثاث باأكملها.

اخلميس   14  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13366  
Thursday    14   October   2021   -  Issue No   13366

مزايا ال�ساحن احلائطي 
لل�سيارة الكهربائية

ل يزال �شحن البطارية من اأبرز امل�شاكل التي تقف اأمام انت�شار ال�شيارات 
يعرف  ما  اأهمية  يك�شف   ما  ط��وي��اًل،  وقتاً  ي�شتغرق  حيث  الكهربائية، 

ب�شاحن احلائط Wallbox، الذي يقل�ص زمن ال�شحن.
واأو�شح خبر ال�شيارات الأملاين كري�شتيان فور�شرت اأن ا�شاحن احلائط 
مزود  مكان  اأو  م��راآب  يف  والكهربائية،  الهجينة  ال�شيارات  يف  ي�شتخدم 
كل  بالكامل  م�شحونة  �شيارة  توفر  تقنية  اأن��ه��ا  م��وؤك��داً  ط��اق��ة،  بو�شلة 

�شباح.
ال�شاحن  اأن  ال�شيارات الأملاين ماتيا�ص فوغت  اأو�شح خبر  ومن جانبه 
م�شمم للتيارات العالية امل�شتمرة، وهو اأكرث اأماناً بتجنب احلمل الزائد 
على �شبكة الطاقة، بخالف املقب�ص املنزيل، الذي ل ميكنه حتمل ال�شغط 

الدائم، الأمر الذي قد يرتتب عليه ما�ص كهربائي اأو حريق.
�شحن  وال��ذي ميكنه  كيلوواط،   11 نظام  با�شتخدام  اخل��رباء  ويو�شي 
3 ك��ي��ل��وواط فكافية ل�شد  اأن��ظ��م��ة  اأم���ا  ال��ب��ط��اري��ة على ث��الث م��راح��ل، 

احتياجات املحرك الكهربائي اليومية عند ال�شحن طوال الليل.
وميكن اأي�شاً اختيار اأنظمة 22 كيلوواط، الأغلى ثمناً والأكرث ا�شتهالكاً 
للبطارية ب�شبب �شرعة ال�شحن العالية. ومن حيث املبداأ فاإن اأي �شاحن 

حائط Wallbox ينا�شب كل ال�شيارات الكهربائية.

م�ستخدمون يبلغون عن 
م�ساكل يف اإن�ستغرام

ير�شد  الذي  "داونديتكتور"،  موقع  اأفاد 
اأم�������ص الأول  ال��ع��امل��ي��ة  امل����واق����ع  اأع����ط����ال 
يواجهها  "م�شاكل"  ب���وج���ود  ال���ث���الث���اء 

امل�شتخدمون على تطبيق "اإن�شتغرام".
�شفحته  ع��ل��ى  "داونديتكتور"،  وق�����ال 
م�شتخدمني  اإن  ت���وي���رت،  يف  ال��ر���ش��م��ي��ة 
اأب����ل����غ����وا ال����ي����وم ع����ن وج������ود م�����ش��اك��ل يف 
ع�شرا  الرابعة  ال�شاعة  "اإن�شتغرام" منذ 
"اإذا  امل�����ش��در:  وذك���ر  غرينت�ص.  بتوقيت 
الرجاء  م�شاكل،  ت��واج��ه��ون  اأي�����ش��ا  كنتم 
بها�شتاغ  ت��غ��ري��دت��ه  واأرف������ق  اإبالغنا"، 
ومل   ."Instagramdown"
من  تعليق  اأي  ال�����ش��اع��ة  ح����دود  اإىل  ي���رد 
"اإن�شتغرام". ويف وقت �شابق من الثالثاء، 
اأبلغ م�شتخدمون ملن�شة "في�شبوك"، عن 
م�شاكل يف ا�شتخدامه كذلك. وتعيد هذه 
ال��ب��الغ��ات امل��ت��ك��ررة خم���اوف م��ن حدوث 
عطل عاملي، م�شابه ملا وقع قبل نحو اأ�شبوع 
اأعلنت  والث���ن���ني،  ���ش��اع��ات.   6 وا���ش��ت��م��ر 
ل�"في�شبوك"  "اإن�شتغرام" التابعة  من�شة 
اأنها تخترب خا�شية لإخطار امل�شتخدمني 
الفنية  امل�����ش��ك��الت  اأو  اخل��دم��ة  ب��ان��ق��ط��اع 

ب�شكل مبا�شر على التطبيق.

قد  للجلد  حتدث  تغيريات    5
تنذر بخطر اأمرا�ص قلبية �ص 33

اأ�سباب التهاب القزحية 
وكيفية عالجها

هو  القزحية  التهاب  اإن  العيون  لأط��ب��اء  الأمل��ان��ي��ة  ال��راب��ط��ة  ق��ال��ت 
التهاب ي�شيب احللقة امللونة حول بوؤبوؤ العني.

ال��ت��ه��اب غ��ر معلومة ع��ل��ى وجه  اأ���ش��ب��اب��ه  اأن  ال��راب��ط��ة  واأو���ش��ح��ت 
اإ�شابات  اأو  الوراثي  ال�شتعداد  ب�شبب  اأنها  الأطباء  ويرجح  الدقة، 
العني مثل اجل��روح، واحل��روق، واأمرا�ص الروماتيزم، مثل التهاب 

املفا�شل، والعدوى الفرو�شية يف الوجه مثل الهرب�ص.
ال��ع��ني، واأمل يف العني  اأع��را���ص ه��ذا الل��ت��ه��اب يف اح��م��رار  وتتمثل 
واحل�شا�شية لل�شوء، وا�شطراب الروؤية وكاأنه حجاب اأو تكتل اأمام 

العني.
و�شددت الرابطة على �شرورة العالج يف اأ�شرع وقت ممكن لتجنب 
امل�شاعفات اخلطرة التي تتمثل يف الغلوكوما، املياه الزرقاء، واإعتام 

عد�شة العني املعروف اأي�شا با�شم الكاتاراكت، املياه البي�شاء.
ويعالج هذا اللتهاب بالكورتيزون وقطرات تو�شيع احلدقة، وعالج 

املر�ص الأ�شا�شي، باأدوية الروماتيزم مثال.

احلديد  من  كمية  على  حتتوي  الطبيعية  املعدنية  وامل��ي��اه 
اأنها نقّية وخالية  اإىل  والفليور ل�شحة الأ�شنان، بالإ�شافة 
م���ن ال��ب��ك��ت��ري��ا وال���ف���رو����ش���ات. ك��م��ا اأن���ه���ا ل حت��ت��وي على 
اللواتي  للن�شاء  متاماً  منا�شبة  وه��ي  احل��راري��ة،  ال�شعرات 
كميات  على  احل�����ش��ول  رغ��م  معيناً  غ��ذائ��ي��اً  ن��ظ��ام��اً  يتبعن 
املعدنية  املياه  فوائد  الخت�شا�شية  وع��ددت  منها".  كبرة 

يف الآتي:

لل�سكر يف الدم
ج�شم  يف  م��وج��ودة  بيكربونات  على  املعدنية  امل��ي��اه  حتتوي 
درج��ة حمو�شة �شحية  على  وت�شاعد يف احلفاظ  الإن�شان، 
الدرا�شات  ووج���دت  ج���داً،  حم�شية  ت�شبح  ل  حتى  ل��ل��دم، 
بالبيكربونات  الغنية  املعدنية  املياه  ا�شتهالك  اأن  العلمية 

يح�ّشن من م�شتوى �شكر الدم.

بديلة �شحية لل�شودا
ال�شودا  من  اأف�شل  الطبيعية  املعدنية  املياه  �شرب  يعترب 
احلرارية؛  ال�شعرات  م��ن  اخلالية  تلك  اأو  بال�شكر  الغنية 
لأنَّ ال�شودا اإما م�شّبعة بال�شكريات التي تعّزز الأن�شولني اأو 

مليئة ب�شكريات �شديدة اخلطورة مثل الأ�شبارتام.
الإ�شابة  خطر  من  تزيد  ال�شكرية  امل�شروبات  اأن  ثبت  وقد 
باأمرا�ص القلب وال�شكري وغر ذلك من احلالت ال�شحية 

اخلطرة املزمنة.

الإم�ساك وع�سر اله�سم
يعانون من  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص  اأن  درا���ش��ة علمية  اأظ��ه��رت 
اإ�شابات  اأو  باركن�شون  مر�ص  مثل  مركزي  ع�شبي  مر�ص 
يف الدماغ مثل ال�شكتة الدماغية هم اأكرث عر�شة لالإ�شابة 
املعدنية  امل���ي���اه  اأن  ال���درا����ش���ة  ه���ذه  واأظ���ه���رت  ب��الإم�����ش��اك، 
الطبيعية قد تكون مفيدة يف منع الإم�شاك، وهي مفيدة يف 

تخفيف اأعرا�ص ع�شر اله�شم اأي�شاً.

دوار احلركة
ينتج دوار احلركة عن م�شاكل يف الأذن الداخلية، وهي حالة 
�شائعة حتدث يف الغالب لدى بع�ص الن�شاء اللواتي ي�شافرن 

بال�شيارة اأو الطائرة اأو القطار.
القلق  الطبيعية يف تهدئة هذا  املعدنية  املياه  ت�شاعد   وقد 

والتح�ّشن ب�شرعة.

 الع�سالت
حتتوي املياه املعدنية الطبيعية على خليط من املعادن 
الع�شالت  وع��م��ل  ال�شليم  للنمو  امل��ط��ل��وب��ة  املختلفة 
اأك����رث �شهولة  ال��ع�����ش��الت  ي��ج��ع��ل  يف اجل�����ش��م، وه����ذا 
اليقظة  زي��ادة  ت�شاعد يف  لالنقبا�ص والنب�شاط. كما 

البدنية و�شحة ال�شخ�ص ب�شكل عام.

 اأمرا�ض القلب
لديها  الطبيعية  املعدنية  املياه  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ات  اأ���ش��ارت 

وهذا  الب�شري،  اجل�شم  الدهون من  ا�شتقالب  على  القدرة 
يف  يت�شّكل  ال���ذي  ال�����ش��ي��ئ  ال��ك��ول�����ش��رتول  خف�ص  يف  ي�����ش��اع��د 
لذلك  ونتيجة  ال��دم،  ويزيد من �شغط  الدموية  ال�شعرات 
املياه  باأزمات قلبية. هذا يف حني تعيق  يزيد خطر الإ�شابة 
يف  ال�شيئ  ال��ك��ول�����ش��رتول  وت��راك��م  من��و  الطبيعية  امل��ع��دن��ي��ة 

ال�شعرات الدموية، مما يقّلل من خطر اأمرا�ص القلب.
تعزيز �شحة  املعدنية يف  املياه  يف  املوجود  املغني�شيوم  ويفيد 
القلب، اإذ ربطت اإحدى الدرا�شات العلمية امل�شتويات املرتفعة 
الوفاة  خطر  بانخفا�ص  املعدنية  امل��ي��اه  يف  املغني�شيوم  م��ن 

ب�شبب اأمرا�ص القلب.

احلمو�سة
املياه املعدنية الطبيعية على كربيتات وهي املحّفزة  حتتوي 
م�شاكل  متنع  التي  الها�شمة  الإن��زمي��ات  لإنتاج  للبنكريا�ص 
تخرث  من  تقّلل  اأنها  كما  والن��ت��ف��اخ،  الإم�شاك  مثل  اأخ��رى 

ال�����ش��م��وم يف الأم����ع����اء. ل��ذل��ك ل��ك��ل ���ش��ي��دة ت��ع��اين من 
احلمو�شة عليها اأن ت�شرب املياه املعدنية الطبيعية.

الطبيعية والب�شرة
ال�شيليكا  ج�شيمات  على  الطبيعية  املعدنية  امل��ي��اه  حت��ت��وي 
ب�شرة  متنح  امل��ادة  هذه  اأن  املعروف  ومن  للب�شرة،  ال�شديقة 

جميلة من خالل زيادة اإنتاج الكولجني يف اجللد.
اإىل تقليل التجاعيد  اإن الزيادة يف تكوين الكولجني يوؤدي 
والبقع الداكنة ويقّلل اأي�شاً من البهتان، فيجعل اجللد اأكرث 

ن�شارة واأقّل ت�شبغاً.

املياه املعدنية الطبيعية واملغذيات
باأنها  ال�شحة  على  الطبيعية  املعدنية  امل��ي��اه  ف��وائ��د  تتمثل 
من  اليومية  الغذائية  الحتياجات  بع�ص  تلبية  يف  ت�شاعد 

الغذائية  ال���ع���ن���ا����ش���ر 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، ك���م���ا اأن���ه���ا 
لأنها  للج�شم؛  م��ف��ي��دة 
ت�����ق�����ي م�������ن الإ������ش�����اب�����ة 
ع����دة. وميكن  ب���اأم���را����ص 
املعدنية  امل���ي���اه  ت���ك���ون  اأن 
للح�شول  �شحية  طريقة 
العنا�شر  هذه  بع�ص  على 
اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 
حتتوي  اليومي.  الطعام 
الطبيعية  املعدنية  املياه 
ع�����ل�����ى ال����ك����ال���������ش����ي����وم، 
الفلورايد،  احل��دي��د، 
امل�����غ�����ن�����ي�����������ش�����ي�����وم، 
ال�����ب�����وت�����ا������ش�����ي�����وم، 
ال�����������������ش��������ودي��������وم، 
ال����ب����ي����ك����رب����ون����ات 

والزنك.
خف�ص �شغط الدم 
انخفا�ص  ي�شاهم 
م�������������ش������ت������وي������ات 
امل����غ����ن����ي���������ش����ي����وم 
الإ������ش�����اب�����ة  يف 
ب����������ارت����������ف����������اع 
���ش��غ��ط ال�����دم، 
القلب  ف�����ش��ل 
الح�����ت�����ق�����اين، 
واحلالت الطبية التي ت�شبب عدم انتظام يف �شربات 
قد  باملغني�شيوم  الغنية  املعدنية  املياه  ف��اإنَّ  وبالتايل  القلب؛ 
والأوعية  القلب  باأمرا�ص  الإ�شابة  خطر  تقليل  يف  ت�شاعد 
ال��دم��وي��ة. اأظ��ه��رت درا���ش��ة اأن ���ش��رب ليرت واح���د م��ن املياه 

املعدنية يومياً ي�شاعد يف خف�ص �شغط الدم.

تقوية العظام
حتتوي املياه املعدنية على الكال�شيوم الذي ي�شاهم يف تعزيز 
على  واحل�شول  املنتظم،  التمرين  ي�شاعد  كما  العظام.  قوة 
الوجبات الغذائية الغنية بالكال�شيوم يف تقوية العظام ومنع 

فقدان كثافتها.

عالمات تدل على 
اأعطال يف ال�سيارة

 ADAC ق���ال ن����ادي ال�����ش��ي��ارات
اإن��ه ميكن ال�شتدلل على  الأمل��اين 
ال�شيارة من  واأعطال يف  اختاللت 
بع�ص الأ�شوات اأو بع�ص الهتزازات 

اأو انبعاث الأبخرة اأثناء القيادة.
اأ�شوات  اأن  الأمل��ان  واأو�شح اخلرباء 
"الطقطقة" غالباً ما ت�شر اإىل اأن 
اأوك�شرها،  العادم  جمموعة  تفكك 
اإىل عطب  املقود  ت�شر رجة  بينما 
يف الإطارات اأو اأ�شرار يف جمموعة 

احلركة والتعليق.
وغ����ال����ب����اً م����ا ي�������ش���ر ال���ب���خ���ار من 
دورة  يف  ت�����ش��ري��ب  اإىل  امل����ح����رك، 
الدخان  ي�شر  ح��ني  يف  ال��ت��ربي��د، 
جمموعة  م��ن  الأ����ش���ود  اأو  الأزرق 
يف  واختاللت  واأعطال  اإىل  العادم 
ال��زي��ت. واأ���ش��ار اخل���رباء اإىل  دورة 
على  ت�شتمل  القيادة  مق�شورة  اأن 
وظيفتها  تتمثل  ورم���وز  م�شابيح 
اأن��ظ��م��ة وجتهيزات  ح��ال��ة  ب��ي��ان  يف 
ال�شيارة  ق���ائ���د  وع���ل���ى  ال�������ش���ي���ارة. 
اأو رمز  معرفة مدلول كل م�شباح 
فاإذا  ال��ت��ح��ك��م،  �شا�شة  ع��ل��ى  يظهر 
ب��الأح��م��ر، فيتعني  اأح���ده���ا  اأ����ش���اء 
لأن  ال��ف��ور،  على  ال�����ش��ي��ارة  توقيف 
اإىل م�شكلة ج�شيمة يف  ُي�شر  ذلك 
الإ�شاءة  وعند  التقنية.  الأنظمة 
القيادة  موا�شلة  ميكن  بالأ�شفر، 
اإىل مكان منا�شب لإيقاف ال�شيارة، 
ث����م ال���ب���ح���ث ع����ن ����ش���ب���ب اخل���ل���ل. 
م��دل��ول م�شابيح  ي�شرح  م��ا  وع���ادة 
الكنرتول يف دليل ت�شغيل ال�شيارة.

اآبل تواجه اأزمة جديدة 
يف اإنتاج اآيفون 13

اآبل  �شركة  اأن تخف�ص  املتوقع  من 
اجلديد  هاتفها  اإن��ت��اج  الأم��رك��ي��ة 
"اآيفون 13" بحوايل 10 ماليني 
الرقائق  ن��ق�����ص  ب�����ش��ب��ب  وح�������دة، 
ذكرت  ما  وفق  عاملًيا،  الإلكرتونية 
نقال  لالأنباء  "بلومبرغ"  وك��ال��ة 

عن م�شادر و�شفتها ب�"املطلعة".
وهبط �شهم �شركة اآبل يف تعامالت 
التداول،  جل�شات  اإغ���الق  بعد  م��ا 
لل�شهم   139.46 اإىل  وو����ش���ل 
 1.45 بنحو  منخف�شا  ال��واح��د، 
�شابقة  ت���وق���ع���ات  وك���ان���ت  ب���امل���ئ���ة. 
لل�شركة قد اأ�شارت اإىل اأنها �شتنتج 
النماذج  م��ن  وح���دة  م��ل��ي��ون   90
 13 اآي��ف��ون  اجل��دي��دة م��ن هاتفها 
وذك����رت   .2021 ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول 
اأخربت  اآبل  "بلومبرغ" اأن �شركة 
عدد  اأن  بها  اخل��ا���ش��ني  املُ�شنعني 
اأق���ل، لأن  ال��وح��دات �شيكون  اإن��ت��اج 
و"تك�شا�ص  "برودكوم"  ���ش��رك��ت��ي 
ل�شركة  امل��وردي��ن  اإن�شرتومنت�ص" 
اآبل، تعانيان من اأجل تزويدها مبا 
يف  تدخل  التي  املكونات  من  يكفي 

ت�شنيع الهواتف.

فوائد املياه املعدنية 
الطبيعية ل ت�ساهى

ال�سرورية  والكال�سيوم  البوتا�سيوم  املغني�سيوم،  على  املعدنية  املياه  حتتوي 
للج�سم، بالإ�سافة اإىل اأنها مرّطبة كاملياه العادية متامًا، ولكن من املهم البتعاد 

عن الأنواع التي حتتوي على نكهات ا�سطناعية واألوان ومواد م�سافة اإليها.
اأبرز فوائد  "�سيدتي نت" على  الفتى تطلع قارئات  التغذية مرينا  اخت�سا�سية 

املياه املعدنية، فتقول بداية:
جمموعة  اإ�سافة  على  ي�ساعد  لل�سرب  املعدنية  املياه  اختيار  "اإن 
تاأتي  اأن  املهم  ومن  اخلا�ض،  الغذائي  النظام  اإىل  املعادن  من  متنّوعة 

من م�سدر طبيعي، خ�سو�سًا واأن املعادن املوجودة يف املياه املعدنية يتم 
امت�سا�سها ب�سهولة اأكرب من تلك املوجودة يف الأطعمة.
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�ش�ؤون حملية

اجلناح امل�سري يف اإك�سبو 2020 دبي  يروج لل�سياحة البيئية عرب جل�سات نقا�سية ا�سرتاتيجيات ال�سياحة اخل�سراء 

حلم ال�سماء الزرقاء الأ�سرتايل يظلل اآفاق اإك�سبو 2020 دبي

اأ�سرتاليا ت�ستعر�ض عجائبها الطبيعية وخرباتها املبتكرة وتاريخها الثقايف املتنّوع والذي ميتد اإىل 60000 عام اأمام العامل وبجوار اأكرث من 190 دولة ت�سارك يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني 

حممد معني 

نقا�شيتني  جل�شتني   ، امل�شري،  اجلناح  عقد 
وال�شياحة  ال�شياحة اخل�شراء  حول مفهوم 
الكربى  القطاعات  تتبناها  التي  البيئية، 
يف م�شر كقطاع ال�شياحة والبيئة والفنادق 
ال��ع��ام��ل��ني يف  ال�شخ�شيات  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد 
الدكتورة  املجال، حيث ح�شرت معايل  هذا 
امل�شرية،  ال��ب��ي��ئ��ة  وزي������رة  ف������وؤاد،  ي��ا���ش��م��ني 
تواجد  ف��ي��م��ا  اف��رتا���ش��ي��ا،  الأوىل  اجل��ل�����ش��ة 
خاللها املهند�ص اأحمد يحيى موؤ�ش�ص حملة 
ل�شياحة  للرتويج  تهدف  "اإيكونوبيا" التي 

املحميات الطبيعية يف م�شر
وق��ال��ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة يا�شمني ف����وؤاد يف 
حممية   30 م�����ش��ر  يف  "يوجد  ك��ل��م��ت��ه��ا: 
ع��ل��ى تطويرها   ال�������وزارة  ع��م��ل��ت  ط��ب��ي��ب��ع��ة، 
القائمة  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  جم��م��وع��ة  وو����ش���ع���ت 
راأ����ص حم��م��د، كما  اخل�����ش��راء مثل حممية 

اخلا�ص  القطاع  متكني  يف  ال���وزارة  �شاعدت 
من امل�شاركة يف اإدارة هذه املحميات.

الثانية  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة  ع��ق��دت اجل��ل�����ش��ة  ب��ي��ن��م��ا 
ب��ح�����ش��ور ك���ال م���ن حم��م��د ع���ل���ي���وة، مدير 
الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  م�����ش��روع  
واملن�شاآت  الفنادق  وعالء عاقل مدير غرفة 
برنامج  م��دي��رة  نخلة،  واأم����اين  الفندقية، 
ال�شواديف  وه��دى  الإمن��ائ��ي،  املتحدة  الأمم 
ال�شياحة  ل�����ش��وؤون  البيئة  وزي���رة  م�شت�شارة 
وزير  م�شت�شار  طلعت،  ود.ن�����ش��وى  البيئية، 

ال�شياحة لل�شياحة امل�شتدامة.
التي  ال��ن��ق��ا���ص خ��الل��ه��ا ح���ول احل��م��ل��ة  دار 
لل�شياحة  ل��ل��رتوي��ج  البيئة  وزراة  اأطلقتها 
الأوىل  ، وه���ي احل��م��ل��ة  م�����ش��ر  ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
والثالثة على م�شتوى  نوعها يف م�شر،  من 
العامل، وتهدف لن�شر التوعية  حول مفهوم 
البيئية  وال�����ش��ي��اح��ة  اخل�������ش���راء  ال�����ش��ي��اح��ة 

وامل�شتدامة.
ح����ول ه����ذا ال���ت���ع���اون ق���ال���ت ال�����ش��ي��دة هدى 
ال�شياحة  مفهوم  لن�شر  :"ن�شعى  ال�شواديف 

اخل�شراء وال�شياحة البيئية عن طريق ن�شر 
اأهمية  ح��ول  ال�شائح  اإدراك  وتنمية  الوعي 
املحافظة على البيئة، اإ�شافة لت�شجيع جميع 
احلفاظ  على  ال�شياحة  قطاع  يف  العاملني 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، ع��رب ت��ر���ش��ي��د ا���ش��ت��ه��الك املاء 

والكهرباء واحلفاظ على املوارد الطبيعية.
لت�شجيع  :" ن�شعى  ال�شيد عالء عقل  وق��ال 
امل�شروعات ال�شغرة واملتو�شطة التي تخدم 
اأكرب  لت�شجيع  وال��ف��ن��ادق،  ال�شياحة  جم��ال 
عدد ممكن على العمل وفق معاير جديدة 
ال�شياحة  تطوير  على  وتعمل  البيئة  تخدم 
يف  رائ���دة  جت��رب��ة  لدينا  فنحن  التقليدية، 
اإدارة موارد الفندق الطبيعية، وهو ما دفع 
نف�شه لعدة  ال��ف��ن��دق  ع��ل��ى  ل��ل��رتدد  ال�����ش��ي��اح 

مرات خالل 20 عاما.
وحول ال�شياحة امل�شتدامة والبيئة. قالت د. 
ن�شوى طلعت : " تت�شافر كل اجلهود لتنمية 
ال�شياحة اخل�شراء والبيئية يف م�شر، حيث 
البيئة،  وزراة  يف  متمثلة  احلكومة  ت�شارك 
ممثال  اخلا�ص  والقطاع  ال�شياحة،  ووزارة 

الإمنائي  وال��ربن��ام��ج  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ب��امل��ن�����ش��اآت 
ل�����الأمم امل���ت���ح���دة،  جل��ع��ل ال�����ش��ي��اح��ة اأك���رث 
ا�شتدامة، وذلك باملحافظة على كافة املوارد 
اأ�شا�شية   معاير  اإي��ج��اد  يتطلب  ما  املتاحة، 
املجال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ك��ل  يتعلمها  اأن  ي��ج��ب 
ال�شياحي، ملا لها  من فوائد كالتوفر املادي، 
البيئة،  على  احلفاظ  مع  العوائد  وحتقيق 
م�شر  يف  ال�����ش��ي��اح��ة  م���ن   80% اأن  ح��ي��ث 
والبحرية  الطبيعية  امل�����وارد  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 

املوجودة على اأرا�شيها.
اأكرث  ال�شياح  وع��ي  رف��ع  واأ�شافت:" نحاول 
على  احل���ف���اظ  "كيفية  ح��م��ل��ة  خ����الل  م���ن 
 6 ب�  التعريف  البحرية"، من خالل  امل��وارد 
ال�شائح  يفعلها  األ  ب�شيطة، يجب  ممار�شات 
للحفاظ على املوارد البحرية. من اجلدير 
اأطلقت  ق��د  ك��ان��ت  البيئة  وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر 
موقع "Eco Egypt" الذي يهتم بن�شر 
ك���ل ت��ف��ا���ش��ي��ل ح��م��ل��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى امل����وارد 
الطبيعية عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي 

كافة .

•• دبي – الفجر

اأ�شرتاليا ت�شتعر�ص عجائبها الطبيعية وخرباتها 
املبتكرة وتاريخها الثقايف املتنّوع والذي ميتد اإىل 
اأكرث  وبجوار  اأجمع،  العامل  اأمام  عام   60000

من 190 دولة ت�شارك يف اإك�شبو 2020 دبي.
 2020 اإك�شبو  ل���زّوار  الأ���ش��رتايل  اجلناح  يقّدم 
دبي فر�شاً مهمة يف جمالت التجارة والقت�شاد 
باملعامل  ي��ح��ت��ف��ي  ك��م��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م،  وال���ش��ت��ث��م��ار 
داخل  نوعها  من  الفريدة  والثقافية  الطبيعية 
اأ�شرتاليا، وذلك يف الفرتة من 1 اأكتوبر 2021 
جو�شتني  ال�شيد  واأك��د   .2022 مار�ص   31 اإىل 
م��اك��غ��وان، امل��ف��و���ص ال��ع��ام الأ����ش���رتايل يف اإك�شبو 
مهمة  فر�شة  ميثل  املعر�ص  اأن  دب��ي،   2020
ي�شار  ح��دث  يف  قيادياً  دوراً  تلعب  كي  لأ�شرتاليا 
وي�شيف  العاملي(.  الأع��م��ال  )اأوملبياد  با�شم  اإليه 
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  "يعد  م���اك���غ���وان:  ال�����ش��ي��د 
عالقاتها  لتعزيز  لأ�شرتاليا  تعو�ص  ل  فر�شة 
الفر�ص  واقتنا�ص  احلالية،  والثقافية  التجارية 
فالتعاون  اجل���دي���دة،  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
القت�شادي  النتعا�ص  يتجزاأ من  العاملي جزء ل 
اأي�شاً  املعر�ص  العامل. كما يوفر  والجتماعي يف 
منطقة  ولي�ص  باأ�شره  العامل  نحو  للعبور  بوابة 
ال�شرق الأو�شط فقط، حيث ت�شارك فيه اأكرث من 

دولة".  190
على  بالفعل  الأ�شرتالية  ال�شركات  ح�شلت  وقد 
اأ���ش��رتايل من  دولر  170 مليون  ع��ن  يزيد  م��ا 
تقدم  ك��م��ا  ب��اإك�����ش��ب��و،  مب��ع��ر���ص  املتعلقة  ال��ع��ق��ود 
بالتعاون  الأ�شرتالية  وال�شتثمار  التجارة  جلنة 
م��ع ال��ولي��ات والأق��ال��ي��م الأ���ش��رتال��ي��ة والهيئات 
ال�شناعية واملوؤ�ش�شات البحثية والدول ال�شريكة، 
ب��رن��اجم��اً جت���اري���اً وا���ش��ت��ث��م��اري��اً ك���ب���راً خلدمة 
القطاعات ذات الأولوية وقطاع التعليم والأغذية 
والريا�شة  واملياه  الزراعية  التجارية  والأع��م��ال 
والتعدين  التحتية  والبنية  ال�شحية  والرعاية 
وذلك  الرقمية،  والتكنولوجيا  والف�شاء  وامل��وارد 

من اأجل دعم توفر فر�ص اأعمال اإ�شافية. 
واأ�شاف ال�شيد ماكغوان: "�شن�شتعر�ص اأف�شل ما 
ميتد  ال��ذي  املعر�ص  ه��ذا  خ��الل  اأ�شرتاليا  مييز 
ل�شتة اأ�شهر، حيث ن�شّلط ال�شوء على اأهم نقاط 

التي  ال�شتثنائية  والإم��ك��ان��ي��ات  الق��ت�����ش��اد  ق��وة 
تتمتع بها الدولة، وذلك من خالل عقد جمموعة 

من الفعاليات الواقعية والفرتا�شية".
وهو  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���ص  ���ش��ي��ت��م��ك��ن 
املعر�ص العاملي الأول من نوعه يف منطقة ال�شرق 
 )MEASA( اآ�شيا الأو�شط واأفريقيا وجنوب 
م��ن ج��م��ع ال����دول وامل��ج��ت��م��ع��ات وم��الي��ني ال���زوار 
بالإبداع  لالحتفال  وال��ت��ع��اون،  الأم��ل  ب��روح  معاً 

والبتكار والتقدم الإن�شاين ملدة �شتة اأ�شهر. 
اأ�شرتاليا  �شعور  على  م��اك��غ��وان  ال�شيد  وي��وؤك��د   
حيث  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  مل�شاركتها  بالفخر 
واحدة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  "متثل  يقول: 
من اأهم واأقدم ال�شركاء التجاريني وال�شتثماريني 
العالقات  قيمة  تقدر  حيث  لأ�شرتاليا،  بالن�شبة 
التجارية بيننا حوايل 9.8 مليار دولر اأ�شرتايل 
اأ�شرتايل   15.000 �شنوياً، بينما يعي�ص حوايل 
يف دولة الإم��ارات، وتدير 250 �شركة اأ�شرتالية 
اأعمالها هنا، ولذلك فنحن ننتظر بفارغ ال�شرب 
م�����ش��ارك��ة اأ���ش��دق��ائ��ن��ا الإم���ارات���ي���ني ه���ذا احلدث 
العاملي الهام". يقدم اجلناح الأ�شرتايل اإىل جانب 
ل����زواره، ومن  رائ��ع��ة  ال��ت��ج��اري جتربة  برناجمه 
اجلذابة  الأج��ن��ح��ة  م��ن  واح���داً  يكون  اأن  املتوقع 
يحتفي  حيث  دب��ي،   2020 اإك�شبو  يف  للزائرين 
اأ�شا�شه  ع��ل��ى  اجل���ن���اح  اإن�����ش��اء  ال����ذي مت  امل��ف��ه��وم 

بروح  الزرقاء"  ال�����ش��م��اء  "حلم  ع��ن��وان  وي��ح��م��ل 
اأقدم  اأ�شرتاليا البتكارية وتاريخها كواحدة من 
احل�شارات امل�شتمرة يف العامل، ما ي�شلط ال�شوء 

على الفر�ص غر املحدودة لهذه الدولة.
يقع اجلناح الأ�شرتايل يف منطقة التنقل، وذلك 
يف مقابل جناح التنقل الرئي�شي لإك�شبو 2020 
دبي مبا�شرة، و�شيكون اجلناح البالغ ارتفاعه 21 
اأكرب الأجنحة يف املعر�ص، كما  واح��داً من  مرتاً 
�شيوفر جتربة مثرة وملهمة لزّواره، حيث يغمر 
اأرج��اء اجلناح ما ي�شاعد على نقل  الفن الهادف 

ق�شة الثقافة الأ�شرتالية املفعمة باحلياة.
ما  الهادف جميع جوانب اجلناح،  الفن  يالم�ص 
الأ�شرتالية  الثقافة  ق�شة  تقدمي  على  ي�شاعد 
الأزل،  ق��دمي  منذ  وامل�شتمرة  باحلياة  الناب�شة 
متميزة  اأق�شام  ثالثة  على  ال��زائ��رون  مير  حيث 
حلم  وجت��رب��ة  الرتحيبية،  الق�ش�ص  "نفق  ه��ي 
اأ�شلوب  غ��رار  على  ُتعر�ص  التي  ال��زرق��اء  ال�شماء 
ال��ق��ب��ة ال�����ش��م��اوي��ة، ث��م ���ش��اح��ة ع��ر���ص احلكايات 
قبل  وذل����ك  اأنيكا"،  ق�����ش��ة  ا���ش��م  حت��م��ل  وال���ت���ي 
الو�شول اإىل الفناء الأمامي الذي ميكن جلميع 
والتاأمل  الطعام  لتناول  داخ��ل��ه  اللتقاء  ال���زوار 
والحتفال بالثقافة الأ�شرتالية احلقيقية وح�شن 
اأخذنا  "لقد  ماكغوان:  ال�شيد  يقول  ال�شيافة. 
الأ�شرتايل  اجلناح  ت�شميم  اأثناء  العتبار  بعني 

عن  التعبر  على  ق��ادر  مكان  اإيجاد  اإىل  احلاجة 
نف�شه   الوقت  ويف  ال��زرق��اء،  ال�شماء  حلم  مفهوم 
جت�شيد احلفاوة وح�شن ال�شيافة التي يتمتع بها 

املجتمع الأ�شرتايل متعدد الثقافات".
"برو بروبت�ص" يف  "لقد جنح مكتب  وي�شيف: 
الروح  جت�شد  م�شاحة  بت�شميم  بري�شبان  مدينة 
بالهدوء  تتميز  ال��ت��ي  الأ���ش��رتال��ي��ة  وال�شخ�شية 
�شيكون  وال�����ش��ج��اع��ة.  واحل��ي��وي��ة  والديناميكية 
العقول  فيها  تلتقي  م�شاحة  الأ���ش��رتايل  اجلناح 
على  ال��ت��ع��رف  ب��ع��د  م��ل��ه��م��ة  ب��ت��ج��رب��ة  لت�شتمتع 
ال�شقف من  اأ�شرتاليا". يعترب  اأف�شل ما تقّدمه 
اأهم العنا�شر يف ت�شميم اجلناح الأ�شرتايل، فهو 
ا�شتلهامها  مت  م�شيئة،  بي�شاء  مظلة  عن  عبارة 
التي  ال��ك��ب��رة  البي�شاء  ال��رك��ام��ي��ة  ال�شحب  م��ن 
ت�شكل الآفاق الزرقاء الكبرة لل�شماء الأ�شرتالية. 
يقول ماكغوان:" تعد ال�شحب الركامية البي�شاء 
الكبرة �شمة منت�شرة يف اآفاق اأ�شرتاليا ال�شا�شعة 
الطق�ص  وهي عالمة وا�شحة ومميزة تدل على 
اجلناح  زوار  "�شيجد  ق��ائ��اًل:  واأ���ش��اف  اجليد". 
ر�شيقة  لرحلتهم،  املركزية  ال�شحابة  الأ�شرتايل 
ودائمة التغر، فهي توفر ظاًل بارداً فوق الفناء 
اأثناء عر�ص  باحلياة  وتنب�ص  النهار  الأمامي يف 
بحيث  وامل�شمم  الديناميكي  وال�����ش��وء  ال�����ش��وت 
والوعرة  التاريخية  الطبيعية  املناظر  يحاكي 

ماكغوان:"  ال�شيد  ي�شيف  ث��م  اأ�شرتاليا"،  يف 
نحن على ثقة من اأن اجلمع بني ت�شميم املبنى 
والتجربة الرثية التي �شيعي�شها الزائر، �شتجعل 
اإك�شبو  اأب��رز معامل  اأح��د  الأ���ش��رتايل  من اجلناح 
لنا  قوياً  متثياًل  �شي�شكل  ما  وهو  دبي،   2020

نفخر به اأمام العامل اأجمع".
ي��ح��ظ��ى اجل���ن���اح الأ������ش�����رتايل ب���دع���م ق����وي من 
الوليات  اإىل جانب جميع  الكومنولث  حكومات 
والأق����ال����ي����م الأ����ش���رتال���ي���ة وامل���ن���ظ���م���ات ال���رائ���دة 
حكومة  تعترب  كما  واخل��ا���ص،  ال��ع��ام  للقطاعني 
�شركاء  اإىل  اإ���ش��اف��ة  بالتينياً،  �شريكاً  فيكتوريا 
ويلز  ���ش��اوث  نيو  حكومة  مثل  اآخ��ري��ن  رئي�شيني 
وكيونز واأ�شرتاليا الغربية وجمموعة )هرمال( 
وهي موؤ�ش�شة متنوعة ت�شم العديد من امل�شالح 

التجارية وال�شتثمارات.
تقدمي  "اإن  ق��ائ��اًل:  ح��دي��ث��ه  م��اك��غ��وان  ويختتم 
بكل  تعاونياً  م�شروعاً  يعد  احل��ج��م  ب��ه��ذا  ح��دث 
جميع  بان�شمام  نفخر  فنحن  ولذلك  املقايي�ص، 
حكومات الوليات والأقاليم الأ�شرتالية، ف�شاًل 
العام  القطاعني  م��ن  �شركائنا  م��ن  العديد  ع��ن 

واخلا�ص اإىل اإك�شبو 2020 دبي". 
دبي   2020 اإك�شبو  �شمان حتقيق  "معاً ميكننا 
اجلناح  يقع  لأمتنا"  وثقافياً  اقت�شادياً  جن��اح��اً 
اإك�شبو  داخ��ل  التنقل  قلب منطقة  الأ�شرتايل يف 

تاأ�ش�شت  اأم��ة  قيمة  يج�شد  حيث  دب��ي،   2020
احرتاماً  وينحني  والتعدد،  التنقل  مفهوم  على 
اإىل  وو���ش��وًل  الب�شري  التاريخ  بواكر  منذ  لها. 
والأفكار  الب�شر  حركة  كانت  احل��دي��ث،  ع�شرنا 
جزءاً اأ�شياًل من تركيبة احلم�ص النووي لأمتنا، 
التنقل  لثقافة  عميق  فهم  عن  تعرب  فاأ�شرتاليا 
لدى الب�شر والقدرة على البتكار وتطوير ثقافة 
اأن��واع خمتلفة من  ال�شعوب وذل��ك من اأج��ل بناء 
الأن�����ش��ط��ة الق��ت�����ش��ادي��ة، وب��ال��ت��ايل اإث�����راء حياة 
الإن�شان، وقد نبع ذلك من كون اأ�شرتاليا واحدة 

من اأكرث املجتمعات املتعددة الثقافة يف العامل. 
اإن املفهوم الذي قام على اأ�شا�شه اجلناح الأ�شرتايل 
ال�شماء  )حلم  هو  عري�شاً  عنواناً  يحمل  وال��ذي 
على  وقدرتها  اأ�شرتاليا  تفاوؤل  يج�شد  الزرقاء(، 
الإبداع، كما يحتفي بالتنوع الأ�شرتايل والقدرة 
املختلفني، كذلك ي�شع  التعاون بني جميع  على 
للم�شتقبل  الالنهائية  الح��ت��م��الت  م��ن  ت�شوراً 
من  ع���ام   6000 ح�����ش��ارة  ع��ل��ى  تاأ�ش�شت  وال��ت��ي 
زوار اجلناح  والإب�����داع.     �شوف يعي�ص  البتكار 
الأ����ش���رتايل جت��رب��ة ال��ث��ق��اف��ة الأ���ش��رتال��ي��ة وهم 
الذي  لل�شقف،  امل�شيئة  املظلة  اأ�شفل  يتجولون 
املرتاكمة  ال�شحب  �شكل  من  ت�شميمه  ي�شتوحي 
يف ال�����ش��م��اء، ب��داي��ة م��ن ال���رتاث امل��ع��ريف لل�شكان 
والكت�شافات  الخ����رتاع����ات  وح��ت��ى  الأ���ش��ل��ي��ني 
امل�شاركة  اإىل  ال���زوار  دع��وة  تتم  �شوف  احلديثة.  
والطالع وال�شتماع اإىل �شعبنا واأر�شنا وتاريخنا 
وابتكاراتنا التي تربط املجتمعات حملياً وعاملياً. 
تفر�ص  واقعية  جتربة  يقدم  اأ�شرتاليا  جناح  اإن 
وذل��ك من خالل  داخلها،  النغما�ص  الزائر  على 
للمن�شاآت  من����اذج  وا���ش��ت��ع��را���ص  ال��ق�����ش�����ص  ���ش��رد 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ف��ن��ي��ة ذات اخل���ط���وط اجل��ري��ئ��ة، 
من  الأ���ش��رتايل  ال�شيافة  لفن  حقيقية  جت��رب��ة 
خالل تقدمي اأ�شهر الأطباق الأ�شرتالية وفقرات 

ترفيهية م�شتوحاة من التنوع الثقايف للبلد. 
برناجماً  اأي���������ش����اً  اجل����ن����اح  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  ����ش���وف 
قطاع  ب��ني  تربط  التي  للفعاليات  ا�شرتاتيجياً 
التجارة  وب��ني  اأ�شرتاليا  يف  والأع��م��ال  ال�شناعة 
عر�ص  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�شتثمار،  وف��ر���ص  العاملية 
اأف�����ش��ل امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات الأ���ش��رتال��ي��ة اإىل 

الدول الأخرى.

 حتت رعاية �شعادة ال�شفر توين جودي ، املفو�ص 
العام ، متت دعوة العديد من ال�شخ�شيات املحلية 
وتاريخها  واإث����ارة  البهاما  ج��زر  ج��م��ال  لتجربة 
ب�شحبة  خا�شة  ج��ول��ة  اإع��ط��اوؤه��م  ومت   ، الثقايف 
مر�شد يف اجلناح الديناميكي. �شاهد احلا�شرون 
اأمثلة من املنتجات املحلية - الإ�شفنج واملحار من 

بحارنا البكر ؛ عمل الق�ص التقليدي التخطيط 
امل�شتدام والبتكار وتطوير التكنولوجيا والتعرف 
على فر�ص الأعمال وال�شتثمار التي توفرها جزر 
كبًرا  احل��دث جناًحا  ك��ان   ، ع��ام  ب�شكل  البهاما. 
ولحظت مديرة التطوير جانيت جون�شون ذلك.  
"ي�شتمر النا�ص يف التدفق. كانت التعليقات حول 

املعرو�شات اإيجابية ، لقد اأعجبهم املحتوى ، وقد 
تتحدث  اإنها  ويقولون  الفيديو  مقاطع  فتنتهم 
ب��ال��ت��اأك��ي��د ع���ن ال����ش���ت���دام���ة. ك����ان م��ت��ج��ر البيع 
بالتجزئة م�شغوًل للغاية واحل�شد امل�شتمر يب�شر 
التدفق باخلر لنجاح معر�ص اإك�شبو 2020 يف 

جزر الباهاما ".

اإك�سبو 2020 دبي يحظى بزيارة 
من ال�سيدة الأوىل لدولة اأنغول

•• دبي - الفجر 

اأنغول،  لدولة  الأوىل  ال�شيدة  لورين�شو،  ديا�ص  اأفون�شو  اآن��ا  ال�شيدة  زارت   
اإك�شبو 2020 دبي  م�شاء اأم�ص الأول الثالثاء وتنقلت مع الوفد املرافق 
اأنغول، وجناح امل��راأة، وجناح دولة  اأبرزهم جناح دولة  لها بني عدة اأجنحة 

الإمارات العربية املتحدة وغرها.
تلقت ال�شيدة لورين�شون، خالل زيارتها، �شروحات حول جناح املراأة من قبل 
والداعمة  الهادفة  للمناق�شات  م�شاحة  اجلناح  يعد  حيث  عليه،  امل�شرفني 
كما  املجتمع،  ن��واح��ي  خمتلف  يف  م�شاهمتها  حجم  ولإب����راز  امل���راأة  ل��روؤي��ة 
يهدف اجلناح لت�شليط ال�شوء على املبادرات واحللول التي تقدمها املراأة يف 

خمتلف دول العامل وعلى دورها املتزايد ل�شناعة غد اأف�شل.
�شغلت ال�شيدة الأوىل لأنغول عدة منا�شب حكومية، فهي �شخ�شية اقت�شادية 
و�شيا�شية بارزة ووزيرة �شابقة، ومن بني اأبرز املنا�شب التي تقلدتها من�شب 
الحتياط  ل�شندوق  الوطني  واملن�شق  لالإح�شاء،  الوطني  املجل�ص  رئي�شة 
الفيدرايل،  ووزيرة للتخطيط من العام 1999 اإىل غاية العام 2012، 
ويف النتخابات الربملانية التي اأجريت يف �شبتمرب من العام 2008، فازت 
اأنغول،  لتحرير  ال�شعبية  للحركة  الوطنية  القائمة  عن  مبقعد  لورين�شو 
اإ�شافة  والإ�شبانية  والفرن�شية  كالإجنليزية  لغات  ع��دة  تتحدث  اأنها  كما 

للغة الربتغالية وهي اللغة الر�شمية لأنغول.

اإك�سبو 2020 دبي يحتفي بالثقافة املبهجة والغنية 
لل�سنغال عرب عرو�ض واأغنيات فرقة باكالما الراق�سة

•• دبي - الفجر 

ا�شت�شافت خ�شبة م�شرح "دبي ميلينيوم" يف اإك�شبو 2020  يوم اأم�ص الأول الثالثاء 
حفال راق�شا لفرقة الرق�ص ال�شنغالية التقليدية الفلكلورية "باكالما"، قدمت 
خالله عددا من الأغنيات والرق�شات الحتفالية ال�شاخبة التي حتتفي بالثقافة 
جمموعة  تقدمي  احلفل  برنامج  ت�شمن  واملتنوعة.  واملبهجة  الغنية  الإفريقية 
من الرق�شات املفعمة باحليوية والطاقة، تروي ق�ش�شاً عن التقاليد والطقو�ص 
اآلة  با�شتخدام  وذلك  وغرها،  الو�شوم  ور�شم  الزراعة  مثل  املختلفة،  ال�شنغالية 
ال�شنغالية  اأزيائهم  يرتدون  وهم  التقليدية،  ال�شنغالية  املو�شيقية  "الباجنو" 
املميزة بزرك�شتها واألونها املبهجة. يف بداية احلفل قدمت الفرقة اأغنية �شنغالية 
م�شحوبة بحركات راق�شة تعرب عن مو�شم احل�شاد، وتناوب اأع�شاء الفرقة فيما 
بينهم على غناء اأغنيات اأخرى، وتقدمي الرق�شات املنفردة التي تربز براعة كٍل 
منهم، كما رق�شوا يف حلقات دائرية ا�شتعل امل�شرح معها فرحا وحما�شة، اإذ متيزت 
رق�شات الفرقة باعتمادها على حركات الأرجل ال�شريعة والقفزات العالية نحو 
"من  "باكالما" ال�شنغالية، باجي باي:  ال�شماء. قالت م�شوؤولة الإنتاج يف فرقة 
من  العديد  �شيوفر  دب��ي   2020 فاإك�شبو  هنا،  اأك���ون  اأن  للغاية  وال��رائ��ع  املثر 
والرق�شات  املو�شيقية  الفنون  لنفتاح  اإ�شافة  الفرقة،  ومغني  لراق�شي  الفر�ص 

ال�شنغالية التقليدية على بقية العامل، اإنه اأمر مهم ورائع.

ال�سفري توين جودي  املفو�ض العام يفتتح جناح  جزر البهاما



اإك�سبو 2020  توا�سل العقول.. و�سنع امل�ستقبل على طاولة جمل�ض الفكر واملعرفة

كولومبيا.. اأهم الوجهات ال�سياحية يف اأمريكا اجلنوبية واأكرثها تنوعًا

جناح اململكة يف اإك�سبو يقدم عر�سا مميزًا للتعريف بفنون الرق�ض ال�سعبي ال�سعودي

نوفارت�ض ت�سلط ال�سوء على التوعية ب�سرطان الثدي يف اجلناح ال�سوي�سري خالل اإك�سبو 2020 دبي

•• العني-الفجر

نظم   2020 اإك�شبو  فعاليات  مع  تزامنا 
جمل�ص �شما حممد للفكر واملعرفة �شمن 
م��ن�����ش��ط احل�����وار ال��ث��ق��ايف وب��ال��ت��ع��اون مع 
فريق حمور ال�شتثمار يف ال�شباب مبركز 
الثقايف  اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن خالد 
جل�شة حوارية برعاية وح�شور ال�شيخة د. 
�شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ص 
حممد  ال�����ش��ي��خ  م��وؤ���ش�����ش��ات  اإدارة  جم��ل�����ص 
والتعليمية  الثقافية  نهيان  اآل  خالد  بن 
توا�شل   "  2020 )اإك�������ش���ب���و  ب���ع���ن���وان 
د.  اأدارت��ه��ا  امل�شتقبل"(  و�شنع  ال��ع��ق��ول.. 
فاطمة ال�شام�شي اأ�شتاذ القت�شاد و�شارك 
�شركة  الإم���ارات���ي���ة يف  الإع���الم���ي���ة  ف��ي��ه��ا 
الورد  فاطمة  الأ�شتاذة  لالإعالم  اأبوظبي 
بن  ح����ارب  اأروى  والأ����ش���ت���اذة  ال���درم���ك���ي، 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  �شفرة  علي  اآل  ح���ارب 

الإماراتية.
بن  حممد  بنت  �شما  د.  ال�شيخة  وب����داأت 
ب��ت��ق��دمي ورقة  ن��ه��ي��ان اجل��ل�����ش��ة  اآل  خ��ال��د 
للم�شتقبل  روؤي���ة   2020 اإك�شبو  بعنوان 

جاء فيها
اأع��ود قليال للوراء لننطلق بقوة   دع��وين 

نحو امل�شتقبل لنعود لنوفمرب 2013 يوم 
 2020 اإك�شبو  بتنظيم  دب��ي  ف��وز  اإع���الن 
ك������اأول م��دي��ن��ة ب��ال�����ش��رق الأو�����ش����ط تفوز 
النتظار  حل��ظ��ات  ك��ان��ت  وك��ي��ف  بتنظيمه 
ذلك  ميثله  مل��ا  ف��رح  انطالقة  تلتها  التي 
الإم��ارات م�شرة  بتاريخ  الهام  النعطاف 
مير  معر�ص  جم��رد  لي�ص  اإك�شبو  اأن  اإىل 
اآث��اره حمفورة  تبقى  م��رور  لكنه  وينتهي 

بتاريخ الإمارات.
واأ�شافت على مدار ال�شنوات املا�شية كان 
القرارات  م��ن  ب��ال��ك��ث��ر  ح��ا���ش��را  اإك�����ش��ب��و 
املوؤ�ش�شة حلقبة جديدة من تاريخ الوطن 
اخلم�شني  م���ن  الأوىل  ال�����ش��ن��ة  م���ع  ت���ب���داأ 
رجل  قلب  على  الحت��اد  الثانية من عمر 
واح���د وحت��ت راي���ة واح���دة لتحقيق روؤية 
للقيادة  بروؤية   2071 ل��الإم��ارات  املئوية 
املكت�شبات  الإم��ارات وو�شع  نحو م�شتقبل 
وال�شياحية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
اأ���ش��ا���ص ت�شاهم  وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ت��ك��ون ح��ج��ر 
وا�شت�شراف  الإم�������ارات  م�شتقبل  ب��ب��ن��ي��ة 
امل�شتقبل وت�شع خطوة يف طريق احل�شارة 

الإماراتية احلديثة. 
روؤية  ه��و  اإك�شبو  اأن  �شموها  اأ���ش��ارت  كما 
روؤي���ة  الإم�������ارات  م�شتقبل  ن��ح��و  ل��ل��ق��ي��ادة 

القت�شادية  امل���ك���ت�������ش���ب���ات  ك����ل  و����ش���ع���ت 
كل  والثقافية  وال�شياحية  والجتماعية 
تلك املكت�شبات لن تكون جمرد مكت�شبات 
عابرة، بل هي حجر اأ�شا�ص ت�شاهم يف بنية 
لذلك  كبرة  ب�شورة  الإم����ارات  م�شتقبل 
امل�شتقبل  ت�شت�شرف  روؤي���ة  الإك�����ش��ب��و  ك��ان 
وت�������ش���ع خ����ط����وة يف ط����ري����ق احل�������ش���ارة 

الإماراتية احلديثة.
قالت:  املعر�ص  اأهمية  ع��ن  احل��دي��ث  ويف 
لإعادة  للعامل  كبرة  فر�شة  املعر�ص  اإن 
القيم  من  اأ�شا�ص  على  العالقات  �شياغة 
واإقرار  والت�شامح  والتعاي�ص  الإن�شانية 
را�شخة  القيم  فتلك  باحلياة،  الآخ��ر  حق 
الإك�شبو  ي��ك��ون  اأن  واأت��ط��ل��ع  مبجتمعنا 
فر�شة للثقافات التي جتتمع فيه للحوار 
وت���ب���ادل ال������روؤى وال��ت��ع��م��ق ب��ف��ه��م الآخ����ر 
املجتمعات  بني  احل��واج��ز  لإزال���ة  وفر�شة 
والدول ليتغر م�شتقبل العامل واإنه اأمل 
الت�شامح  اأر���ص  على  حتقيقه  ممكنا  اأراه 
اأ. فاطمة  ���ش��ارك��ت  دول���ة الإم������ارات. وق���د 
ال��ورد الدرمكي بتقدمي ورق��ة عمل حول 
ب��ه��ا عن  ق���ام���ت  م��اج�����ش��ت��ر  درا�����ش����ة  اأول 
»اإك�����ش��ب��و دب���ي« حت��ت ع��ن��وان »درا����ش���ة عن 
ت�شكيل �شورة  الإم��ارات��ي يف  الإع���الم  دور 

 )2020 ال��دويل  اإك�شبو  دب��ي يف معر�ص 
علي  اآل  ح�����ارب  اأروى  اأ.  ���ش��ارك��ت  ف��ي��م��ا 
بتقدمي ورقة عمل حول )اإك�شبو 2020 
وال�شتثمار يف ال�شباب(  كما �شاركت بع�ص 

املتطوعات يف معر�ص اإك�شبو باحلديث عن 
جتربتهن التطوعية باإك�شبو وهن )�شم�شة 
مرمي  املقبايل،  اهلل  عبد  ميثا  ال�شام�شي، 

خليفة الظاهري وعائ�شة اجلابري( 

•• دبى - الفجر

معر�ص  يف  اخلا�ص  جناحها  �شمن  كولومبيا،  توفر 
"اإيقاع  عنوان  يحمل  ال��ذي  دبي"   2020 "اإك�شبو 
للتعرف  ل���ل���زوار  مم��ي��زة  ف��ر���ش��ة  امل�شتقبل"،  ي��رب��ط 
على  والط��الع  الكولومبية،  والأ�شالة  العراقة  على 
تاريخ وتراث وثقافة هذه الدولة التي تقع يف اجلهة 
ومتتلك  اجلنوبية،  اأمريكا  لقارة  الغربية  ال�شمالية 
الكاريبي  البحر  م��ن  ك��ل  على  متتد  طويلة  �شواحل 
الدولة  وهي  الغرب،  يف  الهادئ  واملحيط  ال�شمال،  يف 
الوحيدة يف قارة اأمريكا اجلنوبية التي متتلك �شواحل 

على كل من املحيط الهادي والبحر الكاريبي.
اأمريكا  وج��ه��ات  اأه���م  م��ن  واح����دة  كولومبيا  وت��ع��ت��رب 
لل�شياح،  وجذباً  تنوعاً  واأك��رثه��ا  ال�شياحية  اجلنوبية 
من  ب���دءاً  طبيعتها،  يف  الفريد  التنوع  بف�شل  وذل��ك 
الأمازون  غابات  اإىل  بالثلوج،  املغطاة  الأن��دي��ز  جبال 

الفروزية،  الكاريبي  البحر  و���ش��واح��ل  ال�شتوائية، 
�شمال  يف  احل���ارة  ال�شحراوية  الأرا���ش��ي  اإىل  و���ش��وًل 
طبيعية  مقومات  اأي�شاً  متتلك  كما  ال��ب��الد.  وجنوب 
الرتاثية،  واملدن  واجلبال  العذبة  كال�شواطئ  �شاحرة 
ذي  بالنهر  ي�شمى  ال��ذي  العجيب  النهر  اإىل  اإ�شافة 
األ����وان اأر���ش��ي��ت��ه م��ا بني  الأل�����وان اخل��م�����ش��ة، وتختلف 

الأ�شفر والأخ�شر والأحمر والأزرق وحتى الأ�شود.
وتتميز كولومبيا بتنوع بيولوجي كبر �شمن بيئتها 
التنوع  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف  وتاأتي  الطبيعية، 
البيولوجي يف العامل بعد الربازيل. كما حتتل املرتبة 
الأوىل عاملًيا يف عدد ب�شاتني الفاكهة، واملرتبة الثانية 
يف النباتات والربمائيات واأ�شماك املياه العذبة، واملركز 
واملركز  وال��زواح��ف،  النخيل  اأ�شجار  اأن���واع  يف  الثالث 
ت�شّكل  كما  للثدييات.  البيولوجي  التنوع  يف  ال��راب��ع 
كولومبيا موطناً لنحو %20 من اأنواع الفرا�شات يف 
العامل، ويوجد فيها اأكرث من 200 نوع من الفرا�شات 

اأي  م���وج���ودة يف  ول��ي�����ش��ت  ف��ق��ط  ك��ول��وم��ب��ي��ا  تعي�ص يف 
القليلة  ال�شنوات  كولومبيا خالل  اآخ��ر. وجنحت  بلد 
مميزة،  �شياحية  كوجهة  مكانتها  تعزيز  يف  املا�شية 
وحتتل اليوم املرتبة الثالثة بني دول اأمريكا اجلنوبية 
من ناحية عدد ال�شياح التي يزورونها كل عام. وت�شم 
�شياحية رئي�شية ت�شتهر بعبق  وجهات ومناطق جذب 
املا�شي واملناظر الطبيعية ال�شاحرة واملباين املعمارية 
اجلميلة، اأبرزها مدينة قرطاجنة التي تتميز بوجود 
القدمية فيها،  واملباين  التاريخية  الآث��ار  العديد من 
اجلبلية  املناطق  يف  ال�شاحرة  الطبيعة  اإىل  بالإ�شافة 
مدرجة  وه��ي  الذهبية،  الرملية  ال�شواطئ  وك��ذل��ك 
اإىل  بالإ�شافة  ال��ع��امل��ي،  ل��ل��رتاث  اليون�شكو  قائمة  يف 
العا�شمة بوغوتا، التي يطلق عليها ا�شم مدينة الزمرد 
الأخ�شر، والتي اأ�شبحت الوجهة ال�شياحية الرئي�شية 
لكولومبيا باعتبارها موطناً للمتاحف ال�شهرة مبا يف 
ذلك متحف بوترو الذي يعر�ص فن فرناندو بوترو 

ومتحف الذهب الذي ي�شم اأكرث من 55 األف قطعة 
من الذهب. كما تعد مدينة ميديلني اإحدى الوجهات 
اأب��ن��ي��ت��ه��ا بهند�شة  ت��ت�����ش��م  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
الإن�شان،  يد  براعة �شنع  ت�شهد على  معمارية فريدة 
الباحثني  للم�شافرين  باحلياة  ناب�شة  وجهة  وتعد 
عن عطلة غنية بالأن�شطة الثقافية. ويوؤهلها جمالها 
ال�شياح  للعديد من  قبلة  تكون  اأن  اخل��الب  الطبيعي 

الباحثني عن الراحة واجلمال والتاريخ الأ�شيل.
اإىل جانب ذلك، توجد يف كولومبيا منطقة تاريخية 
مت  املفقود’" وال��ت��ي  "املدينة  ت��دع��ى  ق��دمي��ة  مل��دي��ن��ة 
اكت�شافها يف �شبعينيات القرن املا�شي يف منطقة خمباأة 
يف اأعمال جبال �شيرا نيفادا دي �شانتا مارتا، ويعتقد 
اأنها كانت يوماً ما اأكرب مدينة يف العامل قبل اكت�شاف 
الأمريكيتني، اإنها فر�شة ل تفوت لزيارة وا�شتك�شاف 
هذه املدينة الغام�شة، حيث ل يزال جزء كبر منها 

مدفوناً داخل اجلبال.

•• دبي- الفجر 

اأب��ه��ر ج��ن��اح اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة امل�����ش��ارك يف 
اإك�شبو 2020 دبي زواره، ، مبجموعة من الرق�شات 
الفلكلورية املنوعة التي تعك�ص جمال الفنون ال�شعبية 
البعد  عك�ص  ع��ر���ص  يف  امل��م��ل��ك��ة،  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف 

والعمق احل�شاري والثقايف والتاريخي للمملكة.
منطقة  م��ن  ال��ق��ادم��ة  الفلكلورية  الفرقة  اأدت  حيث 
يوؤديها  ر�شيقة،  رق�شة  وه��ي  ال��ع��زاوي،  رق�شة  ج��ازان 
اأعمارهم  ت��ت��ج��اوز  ال��ذي��ن ل  ال�����ش��ب��اب  جم��م��وع��ة م��ن 
الثالثني عاماً، وتوؤدى من خالل احلركات ال�شريعة 
واملتناغمة، التي تعتمد يف الأ�شا�ص على املرونة والقوة 

وقدرة موؤديها على الرق�ص �شمن اإيقاع واحد
ومنطقة  ال�شعودية  يف  امل�شهورة  الرق�شة  هذه  ت��وؤدى 
التي  الطبول  اإيقاع  على  ع��ام،  ب�شكل  العربي  اخلليج 
من  منها  نغمة  كل  وتتطلب  خمتلفة،  بنغمات  تقرع 
مع  اأو   ال��وق��وف،  و�شعية  يف  الرق�ص  امل���وؤدي  ال�شباب 
القدمني،  ع��ل��ى  اأث���ن���اء اجل��ل��و���ص  اأو  ال��ظ��ه��ر،  ان��ح��ن��اء 
ب��ال�����ش��رع��ة واللياقة  ال��ت��م��ت��ع  امل���وؤدي���ن  م���ن  وت��ت��ط��ل��ب 
على  ال�شريع  القرع  مع  للتما�شي  املرتفعة،  البدنية 

الدفوف والطبول

ب�شكل  العر�ص،  ال��ذي ح�شر  املتنوع  جت��اوب اجلمهور 
ا�شتهوتهم  حيث  الفلكلورية،  الفرقة  اأداء  م��ع  كبر 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة مدفوعني  ال��ع��ري��ق��ة  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال���ف���ن���ون 
البلد  ه��ذا  وتقاليد  ع��ادات  على  التعرف  يف  برغبتهم 

بدون  العزواي  رق�شة  ت��وؤدى  وثقافته  بعراقته  الغني 
اأي غناء اأو اأنا�شيد، بل جمرد مو�شيقى فلكلورية من 
خالل ا�شتخدام الطبول والدفوف فقط، ويعد تنا�شق 
ال�شعودي  اللبا�ص  من  تتكون  التي  الفرقة،  مالب�ص 

واملزين  اجلنوبية  املنطقة  ب��اأه��ل  اخل��ا���ص  التقليدي 
الرق�شة   �شروريات  من  اخل�شر،  على  يعلق  بخنجر 
العزاوية التي تبداأ عادة بدخول الفرقة بخط م�شتقيم 
ثم تنق�شم اإىل  خطني واحد على اليمني والثاين على 
الي�شار، بينما يقف قارعي الطبول يف و�شط املجموعة، 
تتمتع  خمتلفة  اأ�شكاًل  الرق�شة  اأداء  عند  تتخذ  التي 

بالتنا�شق والحرتافية.
رق�شة العزواي، لي�شت الوحيدة يف الفلكلور ال�شعودي، 
املختلفة  والأن���واع  الأ�شكال  بالعديد من  يزخر  ال��ذي 
من الرق�شات املعربة عن البعد احل�شاري والتاريخي 
العريق للمملكة، فهناك رق�شات تتميز بها كل منطقة 

من املناطق ال�شا�شعة للمملكة العربية ال�شعودية.
اخلبيتي  رق�شة  ال�شعبية،  الرق�شات  تلك  اأب��رز  وم��ن 
تتداخل  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة،  ال�شعبية  ال��ف��ن��ون  م��ن  وه��ي 
اإ�شافة  رئي�شية،  ب�شورة  الدفوف  مع  الإيقاعات  فيها 
رابغ  مناطق  يف  ت�شتهر  وترية  اآل��ة  وه��ي  لل�شم�شمية، 
اأي�����ش��ا ال��رق�����ش��ة النجدية  وي��ن��ب��ع وغ���ره���ا، وه���ن���اك 
وتعرف اأي�شا بالعر�شة ال�شعودية، وهي رق�شة �شعبية 
والأعياد يف  واملهرجانات  الوطنية  املنا�شبات  يف  توؤدى 
اإ�شافة  تاريخها، هذا  اململكة، ومتثل ج��زءاً مهماً من 

للرق�شة ال�شعبية اجلازانية ورق�شة الليوة.

•• دبي  – الفجر

خالل ال�شهر الفتتاحي ملعر�ص اإك�شبو 2020 دبي، احلدث 
ال�شركات  اإحدى  نوفارت�ص،  �شركة  العامل، ظهرت  الأروع يف 
ال�شوي�شري  الأدوي�����ة، يف اجل��ن��اح  ع��امل��ي��اً يف جم���ال  ال���رائ���دة 
ن��وف��ارت�����ص، والتي  ت��ع��د  ال��ف��ر���ص، ح��ي��ث  ال��واق��ع يف منطقة 
العامل  م�شتوى  على  ال�شركات  اأعلى  بني  با�شتمرار  ُت�شنف 
ا�شتثماراً يف البحث والتطوير، بعر�ص اآفاق العلوم الواعدة، 
ج��ذري��اً يف  اأن حت��دث تغيراً  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  والب��ت��ك��ارات 

الطب، واأهم الحتياجات يف جمال الرعاية ال�شحية.
العقول  "توا�شل  دب��ي   2020 اإك�شبو  �شعار  م��ن  ان��ط��الق��اً 
عاملي  وع��ي  خلق  اإىل  ن��وف��ارت�����ص  ه��دف��ت  امل�شتقبل"،  وخ��ل��ق 
توا�شل  خالل  من  الثدي  ب�شرطان  التوعية  �شهر  مبنا�شبة 
والدعوة  الت�شجيع  اأجل  من  ال�شاأن  اأ�شحاب  خمتلف  عقول 
اإىل خلق م�شتقبل اأف�شل ملر�شى �شرطان الثدي، حيث عقدت 
نوفارتي�ص، التي تهدف با�شتمرار اإىل اإعادة ت�شور الطب، يف 

معر�شها التجريبي حلقة نقا�شية متميزة م�شاء اجلمعة، 8 
اأكتوبر، جمعت اأهم اأ�شحاب ال�شاأن، مبا يف ذلك ماري اأندريا 
الأو�شط  ال�����ش��رق  ملنطقة  الأورام  ق�شم  رئي�شة  غامات�شي، 
واأفريقيا يف نوفارت�ص؛ ود. حميد ال�شام�شي، رئي�ص جمعية 
الإمارات الطبية لالأورام؛ وماجد حممد، تنفيذي خدمات 
ال�شرطان؛  مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  يف  امل�شتفيدين  دع��م 
و�شابرينا زوت�شيلو، من الحتاد الدويل ملكافحة ال�شرطان؛ 

وجويل ريحاين، متعافية من �شرطان الثدي.
عازم  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  ال�شحية  الرعاية  قطاع 
على موا�شلة التو�شع ال�شريع وتنفيذ ا�شرتاتيجيات جريئة 
يواجهها  التي  املوا�شيع  اأه��م  معاجلة  اإىل  تهدف  وحا�شمة 
املر�شى والعاملون يف املجال الطبي يف الدولة، وحتتل رعاية 
حيث  الوطنية،  الأجندة  يف  جيدة  مكانة  ال�شرطان  مر�شى 
اأجل  من  املبذولة  اجلهود  املتحدة  العربية  الإم���ارات  تقود 
من  بدايًة  ال�شرطان  ملر�شى  �شاملة  رعاية  وتوفر  ت�شكيل 

الوقاية اإىل الت�شخي�ص والعالج والرعاية الت�شكينية.

وبعد اأن �شرفت الأم�شية بالرتحيب بكل من �شعادة ال�شيد: 
العربية  الإم������ارات  ل���دى  ���ش��وي�����ش��را  �شفر  ب��اغ��ي،  ما�شيمو 
الإقليمي  الرئي�ص  بو�شارد،  وفران�شي�ص  والبحرين،  املتحدة 
لعلم الأورام يف دول اآ�شيا واملحيط الهادئ وال�شرق الأو�شط 
وناق�شوا  احللقة  اأع�����ش��اء  ���ش��ارك  نوفارتي�ص،  يف  واأف��ري��ق��ي��ا 
حيث   - ال�شرطان  مر�شى  تواجه  التي  الفريدة  التحديات 
امراأة  مليون   2،3 ت�شخي�ص   2020 ع��ام  يف  اإح�شائياً  مت 
على  وف���اة  ح��ال��ة   685،000 وت�شجيل  ال��ث��دي  ب�����ش��رط��ان 
هناك  ك��ان   ،2020 ع��ام  نهاية  وبحلول  العاملي*.  ال�شعيد 
7،8 مليون امراأة على قيد احلياة مت ت�شخي�شهن ب�شرطان 
ال�شرطان  يجعله  مما  املا�شية،  اخلم�ص  ال�شنوات  يف  الثدي 
الأكرث انت�شاراً يف العامل*. قدم د. حميد ال�شام�شي، رئي�ص 
جمعية الإمارات الطبية لالأورام، ملحة عامة عن الطرق التي 
يوا�شل بها مر�شى ال�شرطان مواجهة اأحد اأكرب التحديات 
يف حياتهم. "ي�شرفنا اأن نتواجد اليوم يف اجلناح ال�شوي�شري 
الثدي. ونحن  �شرطان  اأو�شاط  الهتمام يف  لزيادة م�شتوى 

الأبعاد  املتعددة  الرعاية  وتعزيز  لت�شجيع  جهودنا  نكر�ص 
ملر�شى ال�شرطان يف جميع اأنحاء الإمارات العربية املتحدة، 

الرئي�شيني،  ال�شاأن  اأ�شحاب  جميع  ب��ني  اجلمع  خ��الل  م��ن 
والعمل كجهة واحدة من اأجل اإيجاد عالج.
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اإك�سبو 2020 دبي يحتفي باليوم الوطني 
ململكة اإ�سواتيني بح�سور رئي�ض وزرائها

 •• دبي- الفجر

اليوم  احتفالت  اإ�شواتيني،  مملكة  وزراء  رئي�ص  دلميني،  كليوبا�ص  �شهد   
الفعاليات  اأقيمت حزمة من  دب��ي، حيث   2020 اإك�شبو  لبالده يف  الوطني 

الناب�شة باحلياة، مبا يف ذلك عر�ص راق�ص حي يف �شاحة الو�شل
اأتاحت  خمتلفة،  ثقافية  رق�شات  والثقافة  للفنون  اإ�شواتيني  فريق  واأدى 
للزوار فر�شة التعرف على التقاليد التي تتفرد بها هذه املنطقة من القارة 
الأفريقية. وا�شت�شافت اإ�شواتيني اأي�شا جل�شة اإحاطة بالأعمال فيها، حيث 
توا�شل  مركز  يف  وذل��ك  جت��اري��ة،  فر�ص  من  تتيحه  ما  بالتف�شيل  عر�شت 

الأعمال يف اإك�شبو.
امللك  جاللة  مثل  ال��ذي  دلميني،  كليوبا�ص  ال���وزراء  رئي�ص  معايل  وراف���ق 
م�شواتي الثالث، كل من وزيرة اخلارجية والتعاون الدويل تولي�شيل دلدل؛ 
العامة  الأ�شغال  ووزي��ر  فيالكاتي؛  مو�شى  البيئة  و���ش��وؤون  ال�شياحة  ووزي��ر 
بولونغا.  هاريز  والثقافة  الريا�شة  ووزير  ندواندوي؛  ندللوهالزا  والنقل 
وكان يف ا�شتقبال الوفد جنيب العلي، املدير التنفيذي ملكتب املفو�ص العام، 

اإك�شبو 2020 دبي.
مملكة  لتمثيل  هنا  لوجودنا  ممتنون  "نحن  دلميني:  ال���وزراء  رئي�ص  ق��ال 
�شورة  ال�شورة،  يف  بالدنا  لن�شع  املميز  احل��دث  هذا  وحل�شورنا  اإ�شواتيني، 
على  منفتحة  ’اإ�شواتيني  للعامل  ولنقول  وال�شيا�شة،  وال�شياحة  ال��ت��ج��ارة 

الأعمال‘"
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأتاحتها  التي  بالفر�شة  ب�شدة  "نرحب 
الأعمال،  اأفريقيا مهتمة مبمار�شة  الأفريقية.  البلدان  لإ�شواتيني، ول�شائر 
وقارتنا بحاجة لأن تنمو، ولذلك نحن بحاجة اإىل اإك�شبو. لقد قدمت دولة 
وما  تقدميه  ميكنها  م��ا  لُتظهر  الأفريقية  ل��ل��دول  مهمة  فر�شة  الإم����ارات 

يتوفر هناك".
 2020 اإك�شبو  العام،  املفو�ص  ملكتب  التنفيذي  املدير  العلي،  جنيب  وق��ال 
ت�شلط  الثقافة‘،  م��الذ  اإىل  رحلة  اإ�شواتيني:  ’الوجهة  �شعار  "حتت  دب��ي: 
التقاليد  بني  ي��وازن  بلدا  بو�شفها  اململكة  على  ال�شوء  اإ�شواتيني  م�شاركة 
اإ�شواتيني ال�شوء على  "متا�شيا مع �شعار اجلناح، ي�شلط معر�ص  واحلداثة 
ما  ل�شتك�شاف  ال��زوار  ويدعو  للبالد،  والأ�شيلة  والفريدة  الغنية  الثقافة 
تقدمه اململكة. بدءا من توفر مركز بيانات موجه نحو البتكار و�شول اإىل 
تقدمي فر�ص ا�شتثمارية وجتارب �شياحية ل ُتن�شى، لدى اإ�شواتيني كل �شيء، 

وقد اأح�شرت كل ذلك معها اإىل اإك�شبو 2020 دبي.
وكان رئي�ص الوزراء دلمني قدي زار جناح اإ�شواتيني يوم الأحد 10 اأكتوبر، 
بالأ�شواق  اإ�شواتيني  رب��ط  يف   2020 لإك�شبو  املهم  ال��دور  على  �شدد  حيث 
الأخ��رى. وقدمت جل�شة الإحاطة بالأعمال التي عقدت اأم�ص تفا�شيل عن 
والتقنية  التحتية  البنية  وتطوير  ال��زراع��ة  جم��الت  يف  ال�شتثمار  فر�ص 
تقدمها  التي  وال�شف  ال�شياحة  عن  ف�شال  والطاقة،  والتعدين  والبتكار 
نريد  اأننا  هي  للعامل  "ر�شالتنا  دلميني:  ال���وزراء  رئي�ص  واأ���ش��اف  اململكة. 
منكم املجيء اإىل اإ�شواتيني. ميكنكم بالفعل روؤية ما نقدمه هنا، اإذ نتيح لكم 
فر�شة ال�شتفادة من قوة عاملة منتجة اإىل حد كبر، ومع وجود بنية حتتية 

يف غاية احليوية، ميكنكم املجيء وحتقيق الربح".
يقع جناح اإ�شواتيني يف منطقة التنقل، وي�شلط ال�شوء على اأ�شغر بلد غر 
الأفريقية.  القارة  يف  دول��ة  اأ�شغر  وث��اين  اجلنوبي،  الكرة  ن�شف  يف  �شاحلي 
�شغر  ع��ن  تعو�ص  ���ش��وازي��الن��د،  با�شم  �شابقا  ُت��ع��رف  كانت  التي  اإ�شواتيني، 
م�شاحتها مبجموعة متنوعة للغاية من املعامل اجلاذبة والأن�شطة والعنا�شر 
ق�شة  ت�شرد  تفاعلية  رحلة  �شمن  اجل��ن��اح،  يف  ُيعر�ص  وجميعها  الثقافية، 

اإ�شواتيني بطريقة ممتعة وتثقيفية.
اأي�����ش��ا مب�����ش��روع��ات رائ���دة يف جم��ال تنقل الأف���راد  اإ���ش��وات��ي��ن��ي  يتميز ج��ن��اح 
بالنيت"  "لونلي  موقع  و�شف   ،2020 ع��ام  يف  التحتية.  البنية  وعنا�شر 

اإ�شواتيني باأنها وجهة �شياحية ل بد من زيارتها.
لالحتفاء  حلظات  دبي   2020 اإك�شبو  يف  والفخرية  الوطنية  الأي��ام  متثل 
على  عددهم  يزيد  الذين  ال���دويل،  احل��دث  يف  الدوليني  امل�شاركني  بجميع 
200 م�شارك، مبا ي�شلط ال�شوء على ثقافاتهم واإجنازاتهم، وُيربز اأجنحتهم 
وبراجمهم. يت�شمن كل من هذه الأي��ام مرا�شم رفع العلم يف من�شة الأمم 

ب�شاحة الو�شل، ومن ثم اإلقاء الكلمات وتقدمي عرو�ص ثقافية.
اإك�شبو  2020 دبي، الذي ي�شتمر حتى 31 مار�ص 2022، يدعو الزوار من 
جميع اأنحاء العامل للم�شاركة يف اأن ن�شنع معاً عاملاً جديداً، على مدار �شتة 

اأ�شهر من الحتفال باإبداع الب�شر وتقدمهم  وابتكاراتهم  وثقافاتهم.
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العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  2616/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم: 12945/2020 عمايل  .
طالب التنفيذ : ماتيو توما�ص بايانو فياليل

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - مويلح - ال�شارقة - �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد - مبنى 
مبنى 2993 - �شقة 503 - وميثله:عبدالعزيز حممد عبدالغني علي اخلمري اآل علي. 

املطلوب اإعالنه : 1- اللوؤلوؤ امللكي لال�شتثمار �ص.ذ.م.م - منطقة حرة - �شفته : منفذ �شده
املبلغ  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  مو�شوع الإع��الن : قد 
املنفذ به وقدره )1029997( 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�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : بروتن بيك للتجارة العامة - �ض ذ م م   
 - بردبي   - ب�شري  احمدي  ف��روز  ب�شرى  ف��روز  ملكجوزار   1510 مكتب   : العنوان 
اخلليج التجاري - ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�ص الواحد 
)ذ م م(  - رقم الرخ�شة : 747454 رقم القيد بال�شجل التجاري : 0 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
  2021/9/19 بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
اأي  لديه  م��ن  وعلى    2021/9/19 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
لتدقيق احل�سابات  الزعابي  ميثاء  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص 
املركز   - زاي��د  ال�شيخ  �شارع  ب��ارك بالي�ص  ا�شكوت  بناي   -  1101 : مكتب رقم  العنوان 
التجاري 1 -  هاتف : 8768662-04  حممول : 0555578859 م�شطحباً معه 
كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي :  ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات 
 - زاي��د  ال�شيخ  ���ش��ارع  بالي�ص  ب��ارك  ا�شكوت  بناي   -  1101 رق��م  مكتب   : العنوان 
 0555578859  : حممول    04-8768662  : هاتف    -  1 التجاري  املركز 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
قرار  وذل��ك مبوجب  م م  ذ  - �ض  العامة  للتجارة  بروتن بيك  لت�شفية  اأع��اله 
حماكم دبي بتاريخ  2021/9/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/9/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�ضكل املميز للمقاولت الفنية - ذ م م   
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002115/ 

اإىل املحكوم عليه :  ال�شكل املميز للمقاولت الفنية - ذ م م  
العنوان : اإمارة ال�شارقة منطقة املجرة �شارع اأحمد بن دروي�ص �شقة 203 طابق رقم 2 ملك 

عبدالعزيز �شامل حممد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شاكر ح�شني حممد حمبوب - اجلن�شية : باك�شتاين - 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 13680 
درهم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
�ش�ركة/ تي ال بي وورلد ���ص.م.ح، واملرخ�ش�ة ل�دى �ش�لطة املنطقة احلرة ملطار دبي مبوجب 
دبي،   ،371021 ���ص.ب  دب��ي،  ملطار  احل��رة  باملنطقة  والكائنة   ،3728 رق��م:  الرخ�ش�ة 
الإمارات العربية املتحدة، ترغب يف اإعالن قرارها للكافة، والذي مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ص 

الإدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 21/06/2021 ب�شاأن اإغالق وحل ال�شركة.
بان  اأي مطالبات يف مواجهتها  ولديه  بالأمر  ب��اأي طرف معني  ال�ش�ركة  تهيب  لذلك،  وفقا 
امل�شجل  الربيد  الإع��الن عن طريق  تاريخ هذا  من  يوماً   15 املطالبات خالل  بهذه  يتقدم 

اأو الت�شال ب : 
ال�شادة/ تي ال بي وورلد �ص.م.ح

�ص.ب: 371021
دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم : 0860 219 55 971+
jove@schlueter.-graf.com : الربيد الإلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة ب� 15 يوماً.

ا�ضعار ت�ضفية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

يعلن مكتب/ الراية للرتجمة القانونية 
وعنوانه / ال�شارقة - النباعة – برج الديار

عن قطع عالقته باملدعو /احمد حمدي احمد حممد  اجلن�شية : م�شري ، 
ويحمل بطاقة هوية رقم : 784-1993-6581472-4

حيث كان يعمل لدينا بوظيفة “ مدير”
وقد مت قطع عالقته معنا بتاريخ 2021/7/1 

منذ  املكتب  با�شم  معه  تعامل  اي  عن  م�شوؤول  غر  املكتب  اأن  نعلن  وعليه 
تاريخه ، و نحذر من التعامل معه با�شم مكتبنا ، 

وهذا للعلم ،،،،

اعالن قطع عالقة
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإخطار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8339(

املخطر: زيد ح�شن علي اليو�شف اجلن�شية الردن
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املخطر اإليه : �شاكر ح�شني �شاكر ال�شمري ، اأردين اجلن�شية  - )جمهول حمل القامة(
والبالغ وقدره  ذمته  املرت�شد يف  املبلغ  �شداد  وب�شرورة  بالوفاء  ويكلفه  اإليه  املخطر  املخطر يخطر  فاإن 
ال�شداد  12% من تاريخ الإمتناع عن  القانونية بواقع  األف درهم” والفوائد  “�شتون  درهم   60،000
وحتى متام ال�شداد والثابت مبوجب ال�شيك رقم 00010 وامل�شحوب على بنك الفجرة الوطني والذي 
اأيام من تاريخ ن�شر هذا  اأق�شاها خم�شة  التبيان وذلك خالل مدة  البيانات �شابقة  ارتد دون �شرف وفق 
املخطر  ل�شالح  املذكور  املبلغ  ب�شداد  اأداء  اأمر  ا�شت�شدار  اإىل  اأ�شفني  ن�شطر  �شوف  واإل  العديل  الإخطار 

واملطالبة بالتعوي�ص عن اإمتناعكم عن ال�شداد وحب�ص م�شتحقات املخطردون م�شوغ قانوين يبيح ذلك .
حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ، 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإخطار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8337(

املنذره / طائر النور�ص )اآت�ص يف ايه �شي( لل�شناعة )�ص ذم م ( - اجلن�شية الإمارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املنذر اإلها الأوىل/�شركة الفجرة الوطنية للمقاولت ذ م م
Fujairah national construction co llc

املنذر اإليه الثاين / داين حنا زهرة - لبناين اجلن�شية ب�شفته املوقع على ال�شيك �شند الإنذار من ح�شاب
املنذر اإليها الأوىل. - )جمهول حمل القامة(

موعد  درهم   162،326.36 قدرها  البالغ  بذمتكم  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرعة  ننذركما  فاإننا   
فاإن  ال�شداد خاللها،  املهلة وعدم  اإنتهاء  الإنذار، ويف حال طواف  ن�شر هذا  تاريخ  اأيام من  اأق�شاه خم�شة 
باملبلغ  بينكم  فيما  الت�شامن  �شبيل  على  لإلزامكما  �شدكما  اأداء  اأمر  عري�شة  رفع  اإىل  �شت�شطر  املنذرة 
املطالب به مع الفائدة القانونية بواق 6% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى متام ال�شداد، ف�شاًل عن 

الر�شوم و امل�شاريف.
مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/8260(
املن�ذرة/ �شركة الدانوب ملواد البناء �ص ذ م م 

املنذر اإليه / )1( مارات كهايرولني  )2( اكوكون اند �شرتيز - �ص ذ م م
طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/122056 

وواحد  مائة  وق��دره )171،990،00  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر   / املنذرة  تنذر 
و�شبعون الف وت�شعمائة وت�شعون درهم وخم�شة فل�ص( يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من 
تاريخ ا�شتالمكم لهذا الإنذار، واإل فاإننا �شن�شطر اآ�شفني للجوء اإىل الق�شاء للمطالبة 
باإلزامكم ب�شداد املرت�شد بذمتكم والفائدة القانونية عنه منذ تاريخ ال�شتحقاق وحتى 

ال�شداد التام، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8353(

رقم املحرر 2021/1/116502 
املنذر : مركز التجهيزات الفنية حلقول النفط �ص ذ م م

املنذر اإليه : الجنازات للخدمات الفنية - موؤ�ش�شة فردية ملالكها ح�شام حممود حممد اخلطيب
و�شتة  )مئتني  دره��م  األ��ف   206،867،40 مبلغ  للمنذرة  ت��وؤدي  ب��اأن  اليها  املنذر  على  بالتنبيه  قانوين  ان��ذار   : املو�شوع 
( موؤرخة  ائتماين  ت�شهيل  التفاق )من��وذج طلب  1- مبوجب عقد   . 40 فل�شا(  و  الف وثمامنائة و�شبعة و�شتون  درهما 

واملنذر اليها مت التفاق مبوجبه على ان تقوم املنذرة بتزويد املنذر اليها بالب�شائع. املنذرة  بني  املربم   2011/10/18
اليها مبلغ  املنذر  الالزمة لها على فرتات متعددة ايل ان تر�شد بذمة  بالب�شائع  اليها  املنذر  بتزويد  املنذرة  قامت   -2
40 فل�شا( ح�شب الثابت من ك�شف  و�شتون درهما و  و�شبعة  وثمامنائة  الف  و�شتة  )منتني  درهم  األف   206،867،40
بتاريخ  بذمتها م�شتحق  املرت�شدة  املديونية  �شداد  اليها عن  املنذر  امتنعت  بينهما. وقد  املو�شح حلركة احل�شاب  احل�شاب 
املنذرة علي املنذر اليها ب�شداد مبلغ املديونية امل�شتحقة عليها وقدها /  النذارتنبه  هذا  ومبوجب   -3  .2015/12/13
األف درهم )مائتني و�شتة الف وثمامنائة و�شبعة و�شتون درهما و 40 فل�شا( خالل خم�شة ايام من  مبلغ 206،867،40 
الف  و�شتة  األف درهم )مئتني  تاريخ ا�شتالم النذار . لذلك ، تنبه املنذرة على املنذر اليها : - ب�شداد مبلغ 206،867،40 
وثمامنائة و�شبعة و�شتون درهما و 40 فل�شا( وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم النذار. وال �شوف تلجاأ املنذرة اإيل 

الق�شاء للمطالبة باملبلغ والفوائد القانونية والر�شوم وكافة امل�شروفات واأتعاب املحاماة .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8836(

املنذره : م�شت�شفى برامي �ص ذ م م - بوكالة املحامية/ �شيخة اأحمد
�شد / املنذر اإليه : عبا�ص دوري�ص علي داد �شاهي - اماراتي اجلن�شية

�شيغة الإعالن بالن�شر
فاإن الطالب ينذر املنذر اليه ب�ش��داد مبلغ و قدره 100000 درهم “مائة الف درهم 
اماراتي “والفوائد التاأخرية بواقع 12% والتعوي�ص عما اأ�شابها من �شرر نتيجة 
التاأخر يف �شداد املبالغ امل�شتحقة الأداء وفقا للتواريخ املبينة عالية وذلك خالل )5( 
يوماً من تاريخ ت�شليمه هذا الإنذار ويف حالة امتناعه عن الوفاء �ش�وف ي�شطر الطالب 
كافة  حفظ  مع  حقوقه  بحفظ  الكفيلة  القانونية  الإج����راءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفا 

احلقوق القانونية الأخرى للطالب .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اخطار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8338(
املنذره / �شركة م�شندم للمعدات الكهربائية ذم .م - اجلن�شية الإمارات

بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي
املنذر الها الأوىل /�شركة الفجرة الوطنية للمقاولت ذ م م
Fujairah national construction co llc

املنذر اإليه الثاين / داين حنا زهرة - لبناين اجلن�شية ب�شفته املوقع على ال�شيك �شند الإنذار من ح�شاب 
املنذر اإليها الأوىل. )جمهول حمل القامة(

فاإننا ننذركما ب�شرعة �شداد املديونية املرت�شدة بذمتكم البالغ قدرها 927،33٦،25 درهم يف موعد اأق�شاه 
املنذرة  فاإن  ال�شداد خاللها،  املهلة وعدم  اإنتهاء  الإنذار، ويف حال طواف  ن�شر هذا  تاريخ  اأيام من  خم�شة 
�شت�شطر اإىل رفع عري�شة اأمر اأداء �شدكما لإلزامكما على �شبيل الت�شامن فيما بينكم باملبلغ املطالب به 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى متام ال�شداد، ف�شاًل عن الر�شوم و 

امل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماه. 
مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/8259(
املن�ذرة/  اخلليلى املتحدة للتجارة العامة - �ص ذ م م  

 املنذر اإليه / )1( هاري�ص حممد حممد ايكور  ، )2( ال�شيافة للت�شميم الداخلي - ذ م م 
طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/97480 

تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )280،071،6 مائتان وثمانون 
الف وواحد و�شبعون درهم و�شتة فل�ص( يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالمكم 
لهذا الإنذار، واإل فاإننا �شن�شطر اآ�شفني للجوء اإىل الق�شاء للمطالبة باإلزامكم ب�شداد 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  9% منذ  بواقع  عنه  القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�شد 

ال�شداد التام، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
مقام الكاتب العدل مبحاكم دبي املوقر     

رقم الإعالن بالن�ضر )2021/8279(
مقدم من املنذرة / ايه جي كار�ص �شرفي�شي�ص �ص. ذ.م.م

بوكالة املحاميني / حممد عبد اهلل العامري ونوره احمد
�شد  / املنذر اليهما / 1-عالء الدين حممد �شعيد حممد ال�شرفاء )جمهول العنوان( 

خلدمات التاأمني �ص.ذ.م.م. م ال�شرفاء  �شركة   -  2
 املو�ش�وع / اإعالن اإنذار عديل بالن�شر

حيث انه نتيجة تعامل جتاري بني الطرفني تر�شد للمنذرة مبلغاً وقدره / 1،345،000درهم، وقد حررت املنذر اليها 
من ح�شابها امل�شريف لدى بنك الإمارات دبي الوطني للمنذرة اثنني وع�شرين �شيك مت عر�ص هذه ال�شيكات الثنني 
املبلغ  ب�شداد  تقوما  باأن  وذلك  بالوفاء،  تكلفكما  الإنذار  بهذا  فاإننا  لذا  �شداد.  دون  وارجتعت  امل�شرف  على  والع�شرون 
امل�شتحق يف ذمتك والبالغ 1،345،000 )مليون وثالثمائة وخم�شة واربعون األف درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
12% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى ال�شداد التام خالل خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار، واإل فاإننا 
�شنلجاأ ملقا�شاتكما وفقاً للقانون واتخاذ الإجراءات الالزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ومطالبتكما بالتعوي�ص، مع 

حتميلكما كافة التكاليف الناجمة عن اإجراءات التقا�شي من ر�شوم واتعاب حماماة وغرها.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8356(
املنذر : حممد حمدى عبدالغفار عبدالوهاب عمر 

املنذر اإليه : ح�شني بن عمار بن حممد ال مطر
املنذر  ل�شالح  ذمته  يف  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املندر  املنذر  يكلف 
بقيمة قدرها 405000 درهم ) فقط اربعمائة وخم�شة اآلف درهما لغر( 
والفائده القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وذلك 
املنذره  ي�شطر  �شوف  وال  الن��ذار  بهذا  اعالنه  تاريخ  اي��ام من  خ��الل خم�شة 
املبلغ  اليه نتيجة تقاع�شه عن �شداد  املنذر  القانونية جتاه  لتخاذ الج��راءات 

املرت�شد يف ذمته والفائدة القانونية %9 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة ال�ضارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم /SHCFICIGRIPET2021/ 0007454 التظلم من اأمر على عري�شة

اإل�ى : جلوبال تانكر م.م.ح - جمهول حمل الإقامة : الإمارات اإمارة اأم القيوين هيئة منطقة التجارة احلرة بناية ال�شموخ 
مركز اأعمال ال�شيخ خليفة �شارع زايد ال نهيان هاتف رقم 067647272  نعلمكم باأن متظلم / اأو�شن لينك�ص برتوليوم 
 LV-66-D م. م.ح - العنوان / حمل الإقامة : الإمارات اإمارة ال�شارقة املنطقة احلرة  بحمرية ال�شارقة م�شتودع رقم

shaban.hegazy@yahoo.com.متحرك رقم 0557909785  الربيد الإلكرتوين
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب� لذلك ،  تلتم�ص املتظلمة من مقام حمكمتكم املوقرة احلكم مبا يلي :  اأول : 
اإلغاء القرار املتظلم منه واإ�شدار اأمركم جمددا : باحلجز  قبول التظلم �شكال ً لتقدميه خالل امليعاد القانوين. ثانيا ً : 
التحفظي على كافة الأموال واملمتلكات واملركبات والرخ�ص التجارية العائدة للمتظلم �شدها الأويل ، وكذا اإ�شدار اأمركم 
املديونية  مبلغ  وذلك يف حدود   ، وملحقاتهم  ال�شاد�شة  الثانية وحتى  املتظلم �شدهم من  ال�شفن  على  التحفظي  باحلجز 
والبالغ قدره /2،283،789.62 درهم اإماراتي ) اإثنان مليون ومائتان ثالثة وثمانون األف و�شبعمائة وت�شعة وثمانون 
اإل��زام املتظلم �شدهم  اأي ميناء ير�شوا عليه.  ثالثا ً :.  درهم واثنان و�شتون فل�ص( ومالحقتهم وتوقيع احلجز عليهم يف 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. وتف�شلوا �شيادتكم بقبول فائق الحرتام والتقدير ،، بالوكالة عن املتظلمة - 
املحامى على ابراهيم. لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة المر على عرائ�ص - الدائرة الثانية حمكمة ال�شارقه 
و م�شتندات ويف حالة عدم  دفاع  لتقدمي ما لديكم من   08:00 ال�شاعة   2021/10/20 املوافق  يوم  الإحتادية �شباح 

ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم SHCFICIREA2021/0007122/ مدنی )جزئی(

اإل��ى املدعي عليه : عبد الرحيم اأمر اله مر اأحمدي 
جمهول حمل الإقامة : اأمارة ال�شارقة كورني�ص بحرة خالد برج املهند الطابق الول مكتب رقم 109

اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنبية
بناء على طلب املدعية :مركز رم�شي�ص للهدايا ) ذ.م.م ( 

البالغ  املبلغ  وق���درة  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب���اأن  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -: ب  تطالبكم  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  رف��ع��ت  ق��د 
عليها  ح�شل  التي  ال�شهري  الرواتب  قيمة  درهم  وثالثون  وثالثة  وثالثمائة  الف  و�شتون  �شتة  درهما(   66،333.00(
من املدعية بدون وجه حق ، بال�شافة اإىل الفائدة بواقع 9 % �شنويا من تاريخ ت�شجيل هذه الدعوي وحتي متام ال�شداد. 
2021/6836، مع الزام املدعي عليه بجميع  - الق�شاء ب�شحة ونفاذ احلجز التحفظي ال�شادر يف الأمر على عري�شة 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب.
اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة البتدائية  اأمام مكتب   2021/10/20 اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 
املدنيه - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 2( �شخ�شيا ً اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله – بو�شفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة ال�ضارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم SHCFICIGRIPET2021/0007571  التظلم من اأمر علی عري�ضة

اإىل : �شامويل تاكو اينوو - جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة املبا خلف بنك دبي ال�شالمي هاتف  
0521132350  -  0547563484

نعلمكم باأن املتظلم / را�شد عبد اهلل ح�شن عبود احلفيتي 
 601 الأول مكتب  برج  الق�شباء  قناة  اخل��ان مقابل  �شارع  ال�شارقة   : الإقامة  العنوان / حمل 
املذكورة  ال��دع��وى  اأق��ام  قد   971561188285  : الهاتف  رق��م   0503999978 هاتف 
اأعاله للمطالبة ب� : - نلتم�ص اإلغاء الأمر املتظلم منه والق�شاء جمددا مبنع املتظلم من ال�شفر 
وتعميم ذلك الأمر على كافة منافذ الدولة على ذمة �شداد املبلغ املطالب به وقدره 503000 
المر  دائ��رة  الدائرة  اأم��ام  عليكم احل�شور  يتوجب  لذا  وامل�شاريف.  بالر�شوم  اإلزامه  دره��م مع 
على عرائ�ص - الدائرة الثانية حمكمة ال�شارقه الإحتادية �شباح يوم املوافق 2021/10/20 
اإر�شال  اأو  ، ويف حالة عدم ح�شوركم  08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتندات  ال�شاعة 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2021 / 0004086 جتاري )جزئي(     
اإىل املدعي عليه: �شراي الدين للتجارة العامة �ص ذ م م - روبرتو انطون جروج

نعلمكم باأن املدعي �شركة القد�ص العربية لتجارة املعدات ذ م م 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

قررت املحكمة : مبثابة احل�شوري:
باإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 25000 درهم “خم�شة وع�شرين األف 
اإل��زام املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شاريف  اآلف درهم تعوي�ص، و  درهم ومبلغ خم�شة 

ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ : 2021/10/06 

حرر بوا�شطة املوظف
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية

 ق�ضم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم 3144 ل�ضنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�ضرا(
املنفذ �شده / حممد عمر بن حيدر للعقارات �ص.ذ.م.م

وذلك  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن   - �ص.م.ب   الدويل  اخلليج  بنك   / التنفيذ  طالب  ل�شالح 
املوافق  الربعاء  يوم  ظهراً  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  موقع  على 

لبيع العقارات العائد ملكيته للمنفذ �شده واأو�شاف العقارات على النحو التايل: وذلك   20/10/2021
 - العقار قطعة رقم 53 ملك مبنطقة النه�شة باإمارة ال�شارقة، ب�شعر التقييم : 12،150،000 درهم )اثنا ع�شر مليوناً ومائة وخم�شون األف 

درهم( وهو عبارة عن ار�ص مبنية )ار�شي مواقف + خم�شة بن�شبة طابقية 3(.
األف  7،370،000 درهم )�شبعة ماليني وثالثمائة و�شبعون  52 ملك مبنطقة النه�شة باإمارة ال�شارقة، ب�شعر التقييم :  - العقار قطعة رقم 

درهم( وهو عبارة عن ار�ص مبنية )ار�شي مواقف + خم�شة بن�شبة طابقية 3(. 
وثالثة  وخم�شمائة  مليوناً  ع�شر  )اإثنا  درهم   12،543،000 التقييم  ب�شعر  ال�شارقة،  باإمارة  النه�شة  مبنطقة  ملك   26 رقم  قطعة  العقار   -

واربعون األف درهم( وهو عبارة عن ار�ص ف�شاء. 
- العقار قطعة رقم 154 ملك مبنطقة الرفاعة باإمارة ال�شارقة، ب�شعر التقييم: 5،260،000 درهم )خم�شة ماليني ومائتان و�شتون األف درهم( 

وهو عبارة عن 8 فلل )طابق ار�شي+اول+مالحق وكراجات+�شور(.
يتوجب على الراغب بال�شرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.

www. فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات
emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات 

قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص ق�ضم احلجوزات والبيوع  - حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0020230
املخط�ر : عارف �شفيق دربا�ص - لبنان اجلن�شية ويحمل هوية رقم )784194821843755(

العن�وان : ال�شارقة ال�شجعة
هاتف رقم : 0545605454

املخطر اإليه : موزه را�شد حممد الطنيجي - المارات اجلن�شية ،
العنوان : ال�شارقة

هاتف رقم : 0556555106
مو�شوع الإخطار : اإ�شتدعاء للح�شور امام دائرة التنمية القت�شادية لالأمتام بع�ص الجراءات

الوق�ائ�ع :
حيث ان املخط�ر اليه هو وكيل خدمات يف الرخ�شة التجارية ) هردكو الهند�شية ( املرخ�شة برقم )21932(. 

وحيث اأن املخطر اليه متمنع عن احل�شور اإىل دائرة التنمية القت�شادية لإكمال اإجراءات التنازل
 وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�شرورة احل�شور امام دائرة التنمية القت�شادية للنظر يف مو�شوع التوقيع. 

وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا .
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0024930
املخطر : �شركة العهد لرتكيب وحدات التكيف واملرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة بالرقم 507393 

وميثلها املالك : ريا�ص مو�شى حممود ح�شن، اجلن�شية الأردن واحمل بطاقة هوية رقم  784196346419524 
0507983619 الهاتف  رقم   - في�شل  امللك  �شارع   : العنوان : ال�شارقة - القا�شمية �شقة 402 بناية الفي�شل 1 

املخطر اليه : �شركة العماد ملقاولت البناء ذ م م
العنوان : ال�شارقة – القا�شمية �شارع امللك في�شل –بناية الفي�شل 2 �شقة110  - رقم الهاتف 0506265190

: العدل  كاتب  ال�شيد  اإمام  اإلينا  وموجه  ال�شادر   )  MOJAU _2021 _ 0023981 ( املو�شوع : ردا من املخطر على الخطار العديل رقم
اأول : نبني ل�شيادتكم بخ�شو�ص اخطاركم املر�شل مو�شحني رف�شكم الت�شوية الودية بحجتكم لذا �شنطلب من املحكمة ا�شتخراج الن�شخة املودعة مبلف النزاع والت�شويات 
لدى حمكمة ال�شارقة بالنزاع رقم 2018/2929 والتي بها اقفل ملف النزاع بها وما يثبت بهذة الدعوى ما ق�ي�د من جل�شات وطلبك من رئي�ص اجلل�شة منحك فرتة لعمل 
الت�شوية ، وتعترب حم�شر الت�شوية �شند مديونية امام املحكمة. ثانيا : نعلمكم باأننا على ا�شتعداد تام لتقدمي امل�شتندات الر�شمية والتي تثبت حقوقنا املطل�وب�ة وامل�شتحقة 
201/12/10 والتي قيدت  عند طلبها من املحكمة ، ونعلم �شيادتكم باأن املبالغ امل�شتحقة عليكم التي نطالب بها والناجتة عن عدم التنزامكم بالت�شوية املوقعة بتاريخ 
باملحكمة حتت دعوى 2929/ 2018 وقد مت مطالبتكم بها قبل تاريخ الت�شوية وقد مت اقرار الت�شوية مو�شوع النزاع.  ثالثا : نود اأن نو�شح بان هذه الت�شوية والتي حتمل 
2018/2929 منف�شلة متاما ومل يقم دجمها مع اي دعوى اأخرى كما تدعون.  رابعا : ونو�ش�ح باأن الدعوى الخرى التي باأنن�ا قد دجمناها م�شتند الت�ش�وية  النزاع 
بالق�شي�ة ال�شتنئنافية حتمل 2021/1335 حيث ا�شتاأنفتم على احلكم البتدائي ال�شادر والتي من املقرر احلكم بها 11/ 2021/10 هي دعوى منف�شلة متاما ول 
اأعمال التكيف للعقد اخلا�ص بامل�شجد ولي�شت  2019 لجناز  الثاني�ة قد مت التعاقد عليها عام  2018 والدع�وى  تب�ت باأي �شلة لدعوى الت�شوية حيث مت اغالقها عام 
لعمال الفيال مو�شوع الت�شوية. خام�شا : وكما مت تو�شيح باأن قيمة املطالبة يف الت�شوية 35،000،00 درهم وقيمة املطالبة دعوى   القيمة املطالب 51،000  درهم. 
�شاد�شا : فيما يتعلق بادعاتكم العطل وال�شرر بفيال ال�شيد اأحمد المري ل�ش�وؤ العمال فه�ذا اإدعاء باطل حيث اننا ان�شحبنا من امل�شروع قبل البدء باي اعمال باملوقع ولدينا 
م�ن من الوراق وال�شهود ما يثبت ذلك، علما باأن هذا امل�شروع قد م�شي عليه اأكرث م�ن ع�شرات ال�شنوات ، �شابعا : فيما يتعلق بفيال املرحوم تركي املدفع وردا على اإدعاتكم 
باأننا قمنا بالتالعب بنوعية املاكينات التكيف فهذا الدعاء باطل ولدينا الوراق وامل�شتندات تثبت ب�اأن املاكينات املوردة ومت تركيبها هي نف�ص املوا�شفات مكتب ال�شت�شاري 
وكما �ش�داد املاك دفع امل�شتحقات وحقوقنا بالكامل علما ان هذا امل�شروع قدمي ج�دا والتعاق�د مبا�شرة مع املالك مبا�شرة عام 2010. ثامنا : نود ان نعلمكم باأننا نعلمكم 
باأننا نحتفظ حقنا باملطالبة قانونيا بالتعوي�ص عن حماولة عن حماولة ت�شويهكم �شورة و�شمعة  رد �شرفيه( ل�شركتنا. تا�شعا لذلك نطلب من كاتب العدل توثيق على 

الخطار العدىل ، وتبليغ املخطر اإليه مبقر عمله.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
MOJAU_2021- 0026651 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / يحيى عبدالكرمي ح�شن عبداهلل الها�شمي، اجلن�شية : المارات 
بايكاتا  / عبداهلل  ال�شيد  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
اللكرتونية(  الجهزة  لتج�ارة  البداع  )ركن  امل�شماه  بالرخ�شة  الهن�د  اجلن�شية:  حممد،  كونهى 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )747968( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

بال�شارقه،
تعديالت اخرى: •  تغير ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/09357
اإماراتية رقم)784196754318507  ب�شفتي  املخط�ر: ديلراج كنيباكم كنيباكم جناردان �شتى - اجلن�شية: الهند اأحمل هوية 
بتاريخ   SH20200705D38350 برقم  العدل  الكاتب  من  م�شدقة  وكالة  مبوجب  مباين  ناجني  �شوجمى  ال�شيد  عن  وكيال 
2020/07/08 ب�شفته �شريك يف الرخ�شة التجارية امل�شما )كليفر لل�شناعات املعدنية ذ م م ( ال�شادرة من دائره التنمية القت�شادية 

بال�شارقه برقم )119210(.  العن�وان: ال�شارقة - ال�شناعية)15( �شارع رقم 12
ت : 0504673910 - 065353992 

املخطر اإليه : ان�شار ا�ص او ا�ص الدولية للمعدات امليكانيكية ذ م م - اجلن�شية: المارات.
العنوان: ابوظبي بناية رقم 4 طابق 903 بناية بنغامن بجانب بنك امل�شرف

ت : 0509630258/026281880 
مو�شوع الإخطار: اخطار عديل للوفاء مببلغ )17،690،40( درهم

الوق�ائ�ع - 
- حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�شالح املحطر �شيك رقم  000557 بقيمه )17،960.40( فقط ل غر وامل�شحوب على بنك امل�شرف 

واملحرر بتاريخ 2020/09/17، حيث اأن ال�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.
 - حاول املخطر حت�شيل قيمة ال�شيك من املخطر اإليه بالطرق الودية مرارا وتكرارا ً لكن دون جدوى.

- بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اإليه ب�شرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ اإ�شتالمه الإخطار وال �شوف 
يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.

- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا”
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ضاد
اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ص  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  14 اأكتوبر 2021 العدد 13366 العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإخطار باإلغاء وكالة
علی يد حم�ضر

EH4921700:املخطرة:زيو هوا يو ، �شينية اجلن�شية وحتمل جواز �شفر رقم
وعنوانها: دبي ، المارات العربية املتحدة

املخطر اليه:ك�شياويون فينج ، �شينية اجلن�شية 
 وحتمل بطاقة هوية رقم:784-1986-8075065-4

املو�سوع:اإلغاء وكالة عامة
العدل  الكاتب  ل��دى  توثيقها  ومت  اليه  للمخطر  عامة  وكالة  �شند  ح��ررت  ان  للمخطرة  �شبق 

مبحكمة دبي البتدائية بتاريخ:2018/10/15 حتت رقم حمرر:219855/1/2018
لذلك:تخطر املخطر املخطر اليه بالغاء الوكالة العامة امل�شار اليها من تاريخ ا�شتالم املخطر 
العمل مبقت�شاه مبجرد  القانونية وحت��ذره من  اليه هذا الخطار واعتباره غر منتج لث��اره 
ال�شتالم وحتمله كافة امل�شئوليات املدينة واجلنائية من جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب 

هذا التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ.
املخطرة

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإخطار باإلغاء وكالة

علی يد حم�ضر
EH4921700:املخطرة:زيو هوا يو ، �شينية اجلن�شية وحتمل جواز �شفر رقم

وعنوانها: دبي ، المارات العربية املتحدة
E14202975::املخطر اليه:�شونيو واجن ، �شينية اجلن�شية  -  وحتمل جواز �شفر رقم

املو�سوع:اإلغاء وكالة عامة
العدل  الكاتب  لدى  توثيقها  ومت  اليه  للمخطر  خا�شة  وكالة  �شند  ح��ررت  ان  للمخطرة  �شبق 

مبحكمة دبي البتدائية بتاريخ:2015/7/15 حتت رقم حمرر:151343/1/2015
لذلك:تخطر املخطرة املخطر اليه بالغاء الوكالة اخلا�شة امل�شار اليها من تاريخ ا�شتالم املخطر 
العمل مبقت�شاه مبجرد  القانونية وحت��ذره من  اليه هذا الخطار واعتباره غر منتج لث��اره 
ال�شتالم وحتمله كافة امل�شئوليات املدينة واجلنائية من جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب 

هذا التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ.
املخطرة

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
MOJAU_2021- 0026642 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

حممد �شامل املقبايل - اجلن�شية: المارات ، يرغب يف البيع والتنازل  دروي�ص  ال�شيد:  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن   •
عن كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�شيد: احم�د حم�د احلمود – اجلن�شية : �شوريا يف الرخ�شة امل�شماه 
دائرة  من  ال�شادرة   )544170( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت   ) والزجاج  الملنيوم  ملقاولت  )املنيب 

التنمية القت�شادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى: 

فردية( اىل )�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م(  )موؤ�ش�شة  من  القانوين  ال�شكل  • تغير 
 – م  ال�شم التجاري من )املنيب ملقاولت الملنيوم والزجاج( لي�شبح )املنيب ملقاولت الملنيوم والزجاج ذ م  تغير   •

�شركة ال�شخ�ص الواحد(
ن�شاط )مقاولت فئة �شاد�شة ، املنيوم وزج�اج ( لي�ش�بح )مقاولت فئة �شاد�شة ، املنيوم وزجاج، جتهيز وتركيب  •  ا�شافة 

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

فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
MOJAU_2021- 0026591 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن كل من :
ال�شيد: حممد اف�شر على - اجلن�شية : الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )%50(   .1

وذلك اإىل ال�شيدة : امنه ا�شماعيل ابراهيم الياقوت اليا�شي - اجلن�شية : الإمارات،
�شروار حممد عامل ان�شاري - اجلن�شية: الهند، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل  نياز  حممد  ال�شيد:   .2
ح�شته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�شيدة : امنه ا�شماعيل ابراهيم الياقوت اليا�شي - اجلن�شيةالإمارات، يف 
الرخ�شة امل�شماه )حمل ال�شرتة للخياطة والتطريز( تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )28462( 
)�شراكة  من  القانوين  ال�شكل  تغير   - اخرى:  تعديالت  بال�شارقة.  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 
اأعمال بوكيل خدمات( اإىل )موؤ�ش�شة فردية(، وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007652 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شاجد علي حميد علي  
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة منطقة  العزرة �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية �شكن 

�شائقي اجرة ال�شارقة  
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/10/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 6( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من 

تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
وثالثة  وثالثمائة  اآلف  خم�شة  درهم(   5343.89( وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  الزام   : اأول 
الق�شائية وحتى  املطالبة  تاريخ  %12 من  بواقع  القانونية  والفائدة   ، فل�ص   89 و  درهم  واربعون 

تاريخ ال�شداد التام. ثانيا : الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 14/ 10/ 2021  Issue No : 13366

Accounting Expertise by Publication
The accounting expert Ahmed Jassim Al-Abdouli - Gulf 
Accounting & Audit Centre who is appointed by Dubai Court 
of First instance for the case No.2484/2021 Commercial/ Partial 
submitted by Plaintiff Orasia Auction Organization and its 
management against the defendant Mohamed Sajid Linakilat for 
the expertise meeting on Monday 18-10-2021 at 1:30 pm at the 
expert office - Gulf Accounting & Audit Centre-Dubai-Deira - 
Al-Khabiesi - Salahudin street - Al Abdouli Building (above Ras 
Al-Khaimah Ceramic Exhibition)
Mezzanine Office No. M/104- Tel: 042684700, Fax: 04688846
Accounting Expert / Ahmed Jassim Al-Abdouli

Notice for Meeting Attendance

Date 14/ 10/ 2021  Issue No : 13366
in case No. 407/2021 - Commercial Banks Partial - Dubai

First Respondent: Ahmed Abdulla Saif Bin Darweish Alshehhi. 
Second Respondent: Al Sarh Contracting LLC
In my capacity as a Banking Expert appointed by Dubai Court in the 
above mentioned case, filed by the Plaintiff: M/S. Abu Dhabi Commercial 
Bank (the plaintiff) against you.
So, you are kindly requested to attend the Expert's Meeting in person 
or through an official attorney to represent you and to submit your 
documentation related to the case on Sunday, 17/10/2021 at 12:00 a.m., in 
the office of the Expert Mr. Abdul Majeed Al Marzouqi, located at Dubai, 
Deira, Baniyas Road, Al Masref Tower Bldg. Floor 15, office No. 1504.
Mobile: 0506111421
Tel: 042555363 Fax: 042555433
Banking Expert
Abdul Majeed Mohamed Al Marzouqi 
Date: 12/10/2021

Text of Notification by 
Publication

Date 14/ 10/ 2021  Issue No : 13366
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance in
Case No. SHCFICIREA2021/0007652 civil (partial)

To the defendant: Sajid Ali Hamid Ali
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street Sharjah, Taxi Drivers residence building
You are assigned to attend the hearing 19/10/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office 
No. 6) 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.
First: Obligate the defendant to pay an amount of (5343.89 dirhams) Five thousand 
three hundred forty-three dirhams and eighty-nine fils, and the legal interest at 12% 
from the date of the judicial claim until the date of full payment.
Second: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office 
Aisha Ibrahim Alharmoudi 

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 14/ 10/ 2021  Issue No : 13366
Attestation No.: 096560      Notarial Notice
Notifier: Diliraj Knypakam Knypakam Janardan Shetty, Nationality: Indian, holder of EID: 
784196754318507, in my capacity as a representative of Shomji Nanji Mabani under a power 
of attorney attested by the Notary Public under No. SH20200705D38350 dated: 08/07/2020 
in his capacity as a partner in the trade license «Clever Metal Industries LLC» issued by the 
Department of Economic Development in Sharjah under No. (119210).
Address: Sharjah, Industrial No. (15), Street No. 12.
Tel.: 065353992, 0504673910
Notified Party: Ansar SOS International Electrotechnical Contracting LLC – 
Nationality: UAE - Address: Abu Dhabi, Building No. 4, Floor No. 903, Benghanem building, 
besides Al Masraf Bank. Tel.: 026281880/0509630258
Notice Subject: Notarial Notice to pay an amount of AED (17,690,40)
Facts: - Whereas the Notified Party has issued a cheque to the Notifier under cheque No. 
(000557), by an amount of 17,960,40 only and withdrawn on Al Masraf Bank issued on 
17/09/2020, and there are no withdrawable sufficient funds.
-The Notifier attempted to encash the cheque from the Notified Party amicably more than once 
but failed to do so. - Therefore, the Notifier notifies the Notified Party by the necessity to pay 
the cheque amount within five days maximum as of the date of receipt the notice or the legal 
procedures shall be taken against you. -Thus, the Notifier seeks the Notary Public, Sharjah, to 
serve you an official notice by the same.

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 14/ 10/ 2021  Issue No : 13366
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1428- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject  Appealing the verdict issued in Case No. 1135/2021 Real Estate 
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address    Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by     Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Parties to be notified     1- Muna Kassim Addo        Capacity: Appellee
2- Hussein Muridi Awes     Capacity: Appellee
Service Subject   The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1135/2021 Real 
Estate Summary
The hearing of Wednesday 20-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourselves or your legal 
attorneys and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by Hamad Abdurrahman Kulat

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 14/ 10/ 2021  Issue No : 13366
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1430- Real Estate Appeal
Heard in First Real Estate Appeal Tribunal No. 90
Appeal Subject   Appealing the verdict issued in Case No. 1040/2021 Real Estate 
Summary, the charges, the expenses and the fees. 
Appellant Aqaar Corporation
Address   Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by   Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified
1- Igor Valitov  - Capacity: Appellee
Service Subject   The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1040/2021 Real 
Estate Summary
The hearing of Thursday 28-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal 
attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by  Abdurrahman Ibrahim Shamsudden

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 14/ 10/ 2021  Issue No : 13366
Court of Appeal 

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1407- Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
 Appeal Subject  Appealing the verdict issued in Case No. 1098/2021 Real Estate 
Summary, the charges, the expenses and the fees. 
Appellant Aqaar Corporation
Address   Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by    Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified
 1- Zubair Awan          Capacity: Appellee
Service Subject   The appellant appealed the verdict issued in Case No.1098/2021 Real 
Estate Summary
The hearing of Wednesday 20-10-2021 at 10:00 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourselves or your legal 
attorneys and in case of your failure to do the same, you shall be trailed in absentia.
Prepared by Mohammed ShehabAlhashmi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 14/ 10/ 2021  Issue No : 13366
Real Estate Summary 1258/2021/18

Details of service by publication
To the defendant 1- Mahad Halane Aden

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff -  Aqaar Corporation
Represented by 
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 253,195), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail.
The hearing of Monday 25-10-2021 at 09:30 AM on online court hearing 
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or 
documents you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)كلي(   جتاري    SHCFICICOM2021 /0005412 يف  الدعوى رقم

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

يف الدعوى رقم  281/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 

مو�شوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون الكائن يف امارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم 
الر�ص 276 - رقم البلدية - 700-597 مب�شاحة 4403 مرت مربع.

طالب التنفيذ:م�شرف ال�شارقة ال�شالمي - واخرون 
عنوانه :المارات - امارة ال�شارقة - منطقة التعاون - برج م�شرف ال�شارقة ال�شالمي - الطابق الر�شي

وميثله:فاطمة عبداهلل حممد عبداهلل احلمادي 
املطلوب اإعالنه : يوين بيتون ردي مك�ص �ص.ذ.م.م 

عنوانه :المارات - امارة دبي - جبل علي - م�شنع رقم 6538 - ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية - رقم القطعة 
sheilendra.tiwari@alfaraa.com  -  0559002571  -  944-599

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 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 
وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم��ارات 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
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 
اأن يزيد على الثمن خالل الي��ام الع�شرة  اأي��ام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غر ممنوع من املزايدة 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : حق انتفاع على مبنى ينتهي 2035/9/27  
امل�شاحة   -  597-700 البلدية  رق��م   - ال��ث��اين  لال�شتثمار  دب��ي  جممع  املنطقة   -  276 الر����ص  رق��م   -

عطاء لعلى  يباع   - 40000000درهم  التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   4403
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

يف الدعوى رقم  156/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

الرهن  ب�شاأن   2008 ل�شنة   14 رقم  القانون  مبوجب  العلني  باملزاد  مرهون  عقار  وبيع  حجز  طلب   : الدعوى  مو�شوع 
التاأميني يف امارة دبي بايقاع احلجز التنفيذي على الوحدات العقارية التية 1- العقار نوع ار�ص رقم الر�ص 5/12 رقم 
البلدية 159-316 منطقة الرفاعه - امارة دبي - امل�شاحة باملرت 334.45 امل�شاحة بالقدم املربع:3.599.99 - 2- 

العقار نوع ار�ص رقم الر�ص 718 منطقة املزهر الثانية - اجلهة ديرة - امارة دبي - امل�شاحة بالقدم املربع 40.000.
طالب التنفيذ:امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية امل�شرف )م�شاهمة عامة( 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع اخلليج التجاري - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة الرابع 404 
املطلوب اإعالنه : زوان بنت عمر بن بهرام الزدجايل 

عنوانه :المارات - امارة دبي - املزهر الثانية - دبي - �شارع �شارع املزهر - مبنى ار�ص رقم 718 - 0506255838 - 
foodway@emirates.net.ae  -  043531324

مو�شوع الإعالن :زوان بنت عمر بن بهرام الزدجايل - جنيب بن عبدالرب بن حممد
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 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 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�ص 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�ص غر 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�ص 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 1- نوع العقار - ار�ص ف�شاء فقط - املنطقة الرفاعة - رقم 
املالك جميب عبدالرب  ا�شم  2.519.990 درهم -  املبلغ   - 334.45  - املربع  باملرت  الكلية  امل�شاحة   - 12/5 الر���ص 
1715-263 - رقم  البلدية  الثانية - رقم  املزهر  بناء - عقار مبنطقة  ار���ص وماعليها من  العقار -  2- نوع   - حممد 

الر�ص 718 - امل�شاحة 3716.12 مرت مربع - املبلغ )14000000( درهم ا�شم املالك زوان عمر بهرام الزجنايل
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  2616/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم: 12945/2020 عمايل  .
طالب التنفيذ : ماتيو توما�ص بايانو فياليل

عنوانه:المارات - امارة ال�شارقة - مويلح - ال�شارقة - �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد - مبنى 
مبنى 2993 - �شقة 503 - وميثله:عبدالعزيز حممد عبدالغني علي اخلمري اآل علي. 

املطلوب اإعالنه : 1- اللوؤلوؤ امللكي لال�شتثمار �ص.ذ.م.م - منطقة حرة - �شفته : منفذ �شده
املبلغ  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  مو�شوع الإع��الن : قد 
املنفذ به وقدره )1029997( 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�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : بروتن بيك للتجارة العامة - �ض ذ م م   
 - بردبي   - ب�شري  احمدي  ف��روز  ب�شرى  ف��روز  ملكجوزار   1510 مكتب   : العنوان 
اخلليج التجاري - ال�شكل القانوين : �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة - ال�شخ�ص الواحد 
)ذ م م(  - رقم الرخ�شة : 747454 رقم القيد بال�شجل التجاري : 0 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل 
  2021/9/19 بتاريخ  دب��ي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�شركة 
اأي  لديه  م��ن  وعلى    2021/9/19 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
لتدقيق احل�سابات  الزعابي  ميثاء  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص 
املركز   - زاي��د  ال�شيخ  �شارع  ب��ارك بالي�ص  ا�شكوت  بناي   -  1101 : مكتب رقم  العنوان 
التجاري 1 -  هاتف : 8768662-04  حممول : 0555578859 م�شطحباً معه 
كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي :  ميثاء الزعابي لتدقيق احل�سابات 
 - زاي��د  ال�شيخ  ���ش��ارع  بالي�ص  ب��ارك  ا�شكوت  بناي   -  1101 رق��م  مكتب   : العنوان 
 0555578859  : حممول    04-8768662  : هاتف    -  1 التجاري  املركز 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور 
قرار  وذل��ك مبوجب  م م  ذ  - �ض  العامة  للتجارة  بروتن بيك  لت�شفية  اأع��اله 
حماكم دبي بتاريخ  2021/9/19 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/9/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ال�ضكل املميز للمقاولت الفنية - ذ م م   
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002115/ 

اإىل املحكوم عليه :  ال�شكل املميز للمقاولت الفنية - ذ م م  
العنوان : اإمارة ال�شارقة منطقة املجرة �شارع اأحمد بن دروي�ص �شقة 203 طابق رقم 2 ملك 

عبدالعزيز �شامل حممد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ �شاكر ح�شني حممد حمبوب - اجلن�شية : باك�شتاين - 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 13680 
درهم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.   بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
�ش�ركة/ تي ال بي وورلد ���ص.م.ح، واملرخ�ش�ة ل�دى �ش�لطة املنطقة احلرة ملطار دبي مبوجب 
دبي،   ،371021 ���ص.ب  دب��ي،  ملطار  احل��رة  باملنطقة  والكائنة   ،3728 رق��م:  الرخ�ش�ة 
الإمارات العربية املتحدة، ترغب يف اإعالن قرارها للكافة، والذي مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ص 

الإدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 21/06/2021 ب�شاأن اإغالق وحل ال�شركة.
بان  اأي مطالبات يف مواجهتها  ولديه  بالأمر  ب��اأي طرف معني  ال�ش�ركة  تهيب  لذلك،  وفقا 
امل�شجل  الربيد  الإع��الن عن طريق  تاريخ هذا  من  يوماً   15 املطالبات خالل  بهذه  يتقدم 

اأو الت�شال ب : 
ال�شادة/ تي ال بي وورلد �ص.م.ح

�ص.ب: 371021
دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم : 0860 219 55 971+
jove@schlueter.-graf.com : الربيد الإلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة ب� 15 يوماً.

ا�ضعار ت�ضفية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

يعلن مكتب/ الراية للرتجمة القانونية 
وعنوانه / ال�شارقة - النباعة – برج الديار

عن قطع عالقته باملدعو /احمد حمدي احمد حممد  اجلن�شية : م�شري ، 
ويحمل بطاقة هوية رقم : 784-1993-6581472-4

حيث كان يعمل لدينا بوظيفة “ مدير”
وقد مت قطع عالقته معنا بتاريخ 2021/7/1 

منذ  املكتب  با�شم  معه  تعامل  اي  عن  م�شوؤول  غر  املكتب  اأن  نعلن  وعليه 
تاريخه ، و نحذر من التعامل معه با�شم مكتبنا ، 

وهذا للعلم ،،،،

اعالن قطع عالقة
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اإخطار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8339(

املخطر: زيد ح�شن علي اليو�شف اجلن�شية الردن
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املخطر اإليه : �شاكر ح�شني �شاكر ال�شمري ، اأردين اجلن�شية  - )جمهول حمل القامة(
والبالغ وقدره  ذمته  املرت�شد يف  املبلغ  �شداد  وب�شرورة  بالوفاء  ويكلفه  اإليه  املخطر  املخطر يخطر  فاإن 
ال�شداد  12% من تاريخ الإمتناع عن  القانونية بواقع  األف درهم” والفوائد  “�شتون  درهم   60،000
وحتى متام ال�شداد والثابت مبوجب ال�شيك رقم 00010 وامل�شحوب على بنك الفجرة الوطني والذي 
اأيام من تاريخ ن�شر هذا  اأق�شاها خم�شة  التبيان وذلك خالل مدة  البيانات �شابقة  ارتد دون �شرف وفق 
املخطر  ل�شالح  املذكور  املبلغ  ب�شداد  اأداء  اأمر  ا�شت�شدار  اإىل  اأ�شفني  ن�شطر  �شوف  واإل  العديل  الإخطار 

واملطالبة بالتعوي�ص عن اإمتناعكم عن ال�شداد وحب�ص م�شتحقات املخطردون م�شوغ قانوين يبيح ذلك .
حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ، 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإخطار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8337(

املنذره / طائر النور�ص )اآت�ص يف ايه �شي( لل�شناعة )�ص ذم م ( - اجلن�شية الإمارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املنذر اإلها الأوىل/�شركة الفجرة الوطنية للمقاولت ذ م م
Fujairah national construction co llc

املنذر اإليه الثاين / داين حنا زهرة - لبناين اجلن�شية ب�شفته املوقع على ال�شيك �شند الإنذار من ح�شاب
املنذر اإليها الأوىل. - )جمهول حمل القامة(

موعد  درهم   162،326.36 قدرها  البالغ  بذمتكم  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرعة  ننذركما  فاإننا   
فاإن  ال�شداد خاللها،  املهلة وعدم  اإنتهاء  الإنذار، ويف حال طواف  ن�شر هذا  تاريخ  اأيام من  اأق�شاه خم�شة 
باملبلغ  بينكم  فيما  الت�شامن  �شبيل  على  لإلزامكما  �شدكما  اأداء  اأمر  عري�شة  رفع  اإىل  �شت�شطر  املنذرة 
املطالب به مع الفائدة القانونية بواق 6% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى متام ال�شداد، ف�شاًل عن 

الر�شوم و امل�شاريف.
مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/8260(
املن�ذرة/ �شركة الدانوب ملواد البناء �ص ذ م م 

املنذر اإليه / )1( مارات كهايرولني  )2( اكوكون اند �شرتيز - �ص ذ م م
طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/122056 

وواحد  مائة  وق��دره )171،990،00  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر   / املنذرة  تنذر 
و�شبعون الف وت�شعمائة وت�شعون درهم وخم�شة فل�ص( يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من 
تاريخ ا�شتالمكم لهذا الإنذار، واإل فاإننا �شن�شطر اآ�شفني للجوء اإىل الق�شاء للمطالبة 
باإلزامكم ب�شداد املرت�شد بذمتكم والفائدة القانونية عنه منذ تاريخ ال�شتحقاق وحتى 

ال�شداد التام، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8353(

رقم املحرر 2021/1/116502 
املنذر : مركز التجهيزات الفنية حلقول النفط �ص ذ م م

املنذر اإليه : الجنازات للخدمات الفنية - موؤ�ش�شة فردية ملالكها ح�شام حممود حممد اخلطيب
و�شتة  )مئتني  دره��م  األ��ف   206،867،40 مبلغ  للمنذرة  ت��وؤدي  ب��اأن  اليها  املنذر  على  بالتنبيه  قانوين  ان��ذار   : املو�شوع 
( موؤرخة  ائتماين  ت�شهيل  التفاق )من��وذج طلب  1- مبوجب عقد   . 40 فل�شا(  و  الف وثمامنائة و�شبعة و�شتون  درهما 

واملنذر اليها مت التفاق مبوجبه على ان تقوم املنذرة بتزويد املنذر اليها بالب�شائع. املنذرة  بني  املربم   2011/10/18
اليها مبلغ  املنذر  الالزمة لها على فرتات متعددة ايل ان تر�شد بذمة  بالب�شائع  اليها  املنذر  بتزويد  املنذرة  قامت   -2
40 فل�شا( ح�شب الثابت من ك�شف  و�شتون درهما و  و�شبعة  وثمامنائة  الف  و�شتة  )منتني  درهم  األف   206،867،40
بتاريخ  بذمتها م�شتحق  املرت�شدة  املديونية  �شداد  اليها عن  املنذر  امتنعت  بينهما. وقد  املو�شح حلركة احل�شاب  احل�شاب 
املنذرة علي املنذر اليها ب�شداد مبلغ املديونية امل�شتحقة عليها وقدها /  النذارتنبه  هذا  ومبوجب   -3  .2015/12/13
األف درهم )مائتني و�شتة الف وثمامنائة و�شبعة و�شتون درهما و 40 فل�شا( خالل خم�شة ايام من  مبلغ 206،867،40 
الف  و�شتة  األف درهم )مئتني  تاريخ ا�شتالم النذار . لذلك ، تنبه املنذرة على املنذر اليها : - ب�شداد مبلغ 206،867،40 
وثمامنائة و�شبعة و�شتون درهما و 40 فل�شا( وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالم النذار. وال �شوف تلجاأ املنذرة اإيل 

الق�شاء للمطالبة باملبلغ والفوائد القانونية والر�شوم وكافة امل�شروفات واأتعاب املحاماة .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8836(

املنذره : م�شت�شفى برامي �ص ذ م م - بوكالة املحامية/ �شيخة اأحمد
�شد / املنذر اإليه : عبا�ص دوري�ص علي داد �شاهي - اماراتي اجلن�شية

�شيغة الإعالن بالن�شر
فاإن الطالب ينذر املنذر اليه ب�ش��داد مبلغ و قدره 100000 درهم “مائة الف درهم 
اماراتي “والفوائد التاأخرية بواقع 12% والتعوي�ص عما اأ�شابها من �شرر نتيجة 
التاأخر يف �شداد املبالغ امل�شتحقة الأداء وفقا للتواريخ املبينة عالية وذلك خالل )5( 
يوماً من تاريخ ت�شليمه هذا الإنذار ويف حالة امتناعه عن الوفاء �ش�وف ي�شطر الطالب 
كافة  حفظ  مع  حقوقه  بحفظ  الكفيلة  القانونية  الإج����راءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�شفا 

احلقوق القانونية الأخرى للطالب .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اخطار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8338(
املنذره / �شركة م�شندم للمعدات الكهربائية ذم .م - اجلن�شية الإمارات

بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي
املنذر الها الأوىل /�شركة الفجرة الوطنية للمقاولت ذ م م
Fujairah national construction co llc

املنذر اإليه الثاين / داين حنا زهرة - لبناين اجلن�شية ب�شفته املوقع على ال�شيك �شند الإنذار من ح�شاب 
املنذر اإليها الأوىل. )جمهول حمل القامة(

فاإننا ننذركما ب�شرعة �شداد املديونية املرت�شدة بذمتكم البالغ قدرها 927،33٦،25 درهم يف موعد اأق�شاه 
املنذرة  فاإن  ال�شداد خاللها،  املهلة وعدم  اإنتهاء  الإنذار، ويف حال طواف  ن�شر هذا  تاريخ  اأيام من  خم�شة 
�شت�شطر اإىل رفع عري�شة اأمر اأداء �شدكما لإلزامكما على �شبيل الت�شامن فيما بينكم باملبلغ املطالب به 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى متام ال�شداد، ف�شاًل عن الر�شوم و 

امل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماه. 
مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن بالن�ضر

رقم )2021/8259(
املن�ذرة/  اخلليلى املتحدة للتجارة العامة - �ص ذ م م  

 املنذر اإليه / )1( هاري�ص حممد حممد ايكور  ، )2( ال�شيافة للت�شميم الداخلي - ذ م م 
طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/97480 

تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )280،071،6 مائتان وثمانون 
الف وواحد و�شبعون درهم و�شتة فل�ص( يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالمكم 
لهذا الإنذار، واإل فاإننا �شن�شطر اآ�شفني للجوء اإىل الق�شاء للمطالبة باإلزامكم ب�شداد 
وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  9% منذ  بواقع  عنه  القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�شد 

ال�شداد التام، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
مقام الكاتب العدل مبحاكم دبي املوقر     

رقم الإعالن بالن�ضر )2021/8279(
مقدم من املنذرة / ايه جي كار�ص �شرفي�شي�ص �ص. ذ.م.م

بوكالة املحاميني / حممد عبد اهلل العامري ونوره احمد
�شد  / املنذر اليهما / 1-عالء الدين حممد �شعيد حممد ال�شرفاء )جمهول العنوان( 

خلدمات التاأمني �ص.ذ.م.م. م ال�شرفاء  �شركة   -  2
 املو�ش�وع / اإعالن اإنذار عديل بالن�شر

حيث انه نتيجة تعامل جتاري بني الطرفني تر�شد للمنذرة مبلغاً وقدره / 1،345،000درهم، وقد حررت املنذر اليها 
من ح�شابها امل�شريف لدى بنك الإمارات دبي الوطني للمنذرة اثنني وع�شرين �شيك مت عر�ص هذه ال�شيكات الثنني 
املبلغ  ب�شداد  تقوما  باأن  وذلك  بالوفاء،  تكلفكما  الإنذار  بهذا  فاإننا  لذا  �شداد.  دون  وارجتعت  امل�شرف  على  والع�شرون 
امل�شتحق يف ذمتك والبالغ 1،345،000 )مليون وثالثمائة وخم�شة واربعون األف درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
12% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى ال�شداد التام خالل خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار، واإل فاإننا 
�شنلجاأ ملقا�شاتكما وفقاً للقانون واتخاذ الإجراءات الالزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ومطالبتكما بالتعوي�ص، مع 

حتميلكما كافة التكاليف الناجمة عن اإجراءات التقا�شي من ر�شوم واتعاب حماماة وغرها.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2021/8356(
املنذر : حممد حمدى عبدالغفار عبدالوهاب عمر 

املنذر اإليه : ح�شني بن عمار بن حممد ال مطر
املنذر  ل�شالح  ذمته  يف  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املندر  املنذر  يكلف 
بقيمة قدرها 405000 درهم ) فقط اربعمائة وخم�شة اآلف درهما لغر( 
والفائده القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام وذلك 
املنذره  ي�شطر  �شوف  وال  الن��ذار  بهذا  اعالنه  تاريخ  اي��ام من  خ��الل خم�شة 
املبلغ  اليه نتيجة تقاع�شه عن �شداد  املنذر  القانونية جتاه  لتخاذ الج��راءات 

املرت�شد يف ذمته والفائدة القانونية %9 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة ال�ضارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم /SHCFICIGRIPET2021/ 0007454 التظلم من اأمر على عري�شة

اإل�ى : جلوبال تانكر م.م.ح - جمهول حمل الإقامة : الإمارات اإمارة اأم القيوين هيئة منطقة التجارة احلرة بناية ال�شموخ 
مركز اأعمال ال�شيخ خليفة �شارع زايد ال نهيان هاتف رقم 067647272  نعلمكم باأن متظلم / اأو�شن لينك�ص برتوليوم 
 LV-66-D م. م.ح - العنوان / حمل الإقامة : الإمارات اإمارة ال�شارقة املنطقة احلرة  بحمرية ال�شارقة م�شتودع رقم

shaban.hegazy@yahoo.com.متحرك رقم 0557909785  الربيد الإلكرتوين
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب� لذلك ،  تلتم�ص املتظلمة من مقام حمكمتكم املوقرة احلكم مبا يلي :  اأول : 
اإلغاء القرار املتظلم منه واإ�شدار اأمركم جمددا : باحلجز  قبول التظلم �شكال ً لتقدميه خالل امليعاد القانوين. ثانيا ً : 
التحفظي على كافة الأموال واملمتلكات واملركبات والرخ�ص التجارية العائدة للمتظلم �شدها الأويل ، وكذا اإ�شدار اأمركم 
املديونية  مبلغ  وذلك يف حدود   ، وملحقاتهم  ال�شاد�شة  الثانية وحتى  املتظلم �شدهم من  ال�شفن  على  التحفظي  باحلجز 
والبالغ قدره /2،283،789.62 درهم اإماراتي ) اإثنان مليون ومائتان ثالثة وثمانون األف و�شبعمائة وت�شعة وثمانون 
اإل��زام املتظلم �شدهم  اأي ميناء ير�شوا عليه.  ثالثا ً :.  درهم واثنان و�شتون فل�ص( ومالحقتهم وتوقيع احلجز عليهم يف 
بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. وتف�شلوا �شيادتكم بقبول فائق الحرتام والتقدير ،، بالوكالة عن املتظلمة - 
املحامى على ابراهيم. لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة المر على عرائ�ص - الدائرة الثانية حمكمة ال�شارقه 
و م�شتندات ويف حالة عدم  دفاع  لتقدمي ما لديكم من   08:00 ال�شاعة   2021/10/20 املوافق  يوم  الإحتادية �شباح 

ح�شوركم اأو اإر�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم SHCFICIREA2021/0007122/ مدنی )جزئی(

اإل��ى املدعي عليه : عبد الرحيم اأمر اله مر اأحمدي 
جمهول حمل الإقامة : اأمارة ال�شارقة كورني�ص بحرة خالد برج املهند الطابق الول مكتب رقم 109

اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنبية
بناء على طلب املدعية :مركز رم�شي�ص للهدايا ) ذ.م.م ( 

البالغ  املبلغ  وق���درة  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب���اأن  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -: ب  تطالبكم  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  رف��ع��ت  ق��د 
عليها  ح�شل  التي  ال�شهري  الرواتب  قيمة  درهم  وثالثون  وثالثة  وثالثمائة  الف  و�شتون  �شتة  درهما(   66،333.00(
من املدعية بدون وجه حق ، بال�شافة اإىل الفائدة بواقع 9 % �شنويا من تاريخ ت�شجيل هذه الدعوي وحتي متام ال�شداد. 
2021/6836، مع الزام املدعي عليه بجميع  - الق�شاء ب�شحة ونفاذ احلجز التحفظي ال�شادر يف الأمر على عري�شة 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب.
اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة البتدائية  اأمام مكتب   2021/10/20 اأنت مكلف باحل�شور بجل�شة 
املدنيه - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 2( �شخ�شيا ً اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة اأيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله – بو�شفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة ال�ضارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم SHCFICIGRIPET2021/0007571  التظلم من اأمر علی عري�ضة

اإىل : �شامويل تاكو اينوو - جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة املبا خلف بنك دبي ال�شالمي هاتف  
0521132350  -  0547563484

نعلمكم باأن املتظلم / را�شد عبد اهلل ح�شن عبود احلفيتي 
 601 الأول مكتب  برج  الق�شباء  قناة  اخل��ان مقابل  �شارع  ال�شارقة   : الإقامة  العنوان / حمل 
املذكورة  ال��دع��وى  اأق��ام  قد   971561188285  : الهاتف  رق��م   0503999978 هاتف 
اأعاله للمطالبة ب� : - نلتم�ص اإلغاء الأمر املتظلم منه والق�شاء جمددا مبنع املتظلم من ال�شفر 
وتعميم ذلك الأمر على كافة منافذ الدولة على ذمة �شداد املبلغ املطالب به وقدره 503000 
المر  دائ��رة  الدائرة  اأم��ام  عليكم احل�شور  يتوجب  لذا  وامل�شاريف.  بالر�شوم  اإلزامه  دره��م مع 
على عرائ�ص - الدائرة الثانية حمكمة ال�شارقه الإحتادية �شباح يوم املوافق 2021/10/20 
اإر�شال  اأو  ، ويف حالة عدم ح�شوركم  08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�شتندات  ال�شاعة 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى SHCFICIPOR2021 / 0004086 جتاري )جزئي(     
اإىل املدعي عليه: �شراي الدين للتجارة العامة �ص ذ م م - روبرتو انطون جروج

نعلمكم باأن املدعي �شركة القد�ص العربية لتجارة املعدات ذ م م 
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة

قررت املحكمة : مبثابة احل�شوري:
باإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 25000 درهم “خم�شة وع�شرين األف 
اإل��زام املدعى عليهما بالر�شوم وامل�شاريف  اآلف درهم تعوي�ص، و  درهم ومبلغ خم�شة 

ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ : 2021/10/06 

حرر بوا�شطة املوظف
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
وزارة العدل - حمكمة ال�ضارقة البتدائية الحتادية

 ق�ضم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم 3144 ل�ضنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�ضرا(
املنفذ �شده / حممد عمر بن حيدر للعقارات �ص.ذ.م.م

وذلك  علني  مزاد  �شينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�شارقة  حمكمة  تعلن   - �ص.م.ب   الدويل  اخلليج  بنك   / التنفيذ  طالب  ل�شالح 
املوافق  الربعاء  يوم  ظهراً  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   http://www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  موقع  على 

لبيع العقارات العائد ملكيته للمنفذ �شده واأو�شاف العقارات على النحو التايل: وذلك   20/10/2021
 - العقار قطعة رقم 53 ملك مبنطقة النه�شة باإمارة ال�شارقة، ب�شعر التقييم : 12،150،000 درهم )اثنا ع�شر مليوناً ومائة وخم�شون األف 

درهم( وهو عبارة عن ار�ص مبنية )ار�شي مواقف + خم�شة بن�شبة طابقية 3(.
األف  7،370،000 درهم )�شبعة ماليني وثالثمائة و�شبعون  52 ملك مبنطقة النه�شة باإمارة ال�شارقة، ب�شعر التقييم :  - العقار قطعة رقم 

درهم( وهو عبارة عن ار�ص مبنية )ار�شي مواقف + خم�شة بن�شبة طابقية 3(. 
وثالثة  وخم�شمائة  مليوناً  ع�شر  )اإثنا  درهم   12،543،000 التقييم  ب�شعر  ال�شارقة،  باإمارة  النه�شة  مبنطقة  ملك   26 رقم  قطعة  العقار   -

واربعون األف درهم( وهو عبارة عن ار�ص ف�شاء. 
- العقار قطعة رقم 154 ملك مبنطقة الرفاعة باإمارة ال�شارقة، ب�شعر التقييم: 5،260،000 درهم )خم�شة ماليني ومائتان و�شتون األف درهم( 

وهو عبارة عن 8 فلل )طابق ار�شي+اول+مالحق وكراجات+�شور(.
يتوجب على الراغب بال�شرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �شيك م�شدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.

www. فعلى من يرغب بال�شراء او ال�شتف�شار عن ذلك مراجعة ق�شم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات
emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شتندات 

قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ص ق�ضم احلجوزات والبيوع  - حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0020230
املخط�ر : عارف �شفيق دربا�ص - لبنان اجلن�شية ويحمل هوية رقم )784194821843755(

العن�وان : ال�شارقة ال�شجعة
هاتف رقم : 0545605454

املخطر اإليه : موزه را�شد حممد الطنيجي - المارات اجلن�شية ،
العنوان : ال�شارقة

هاتف رقم : 0556555106
مو�شوع الإخطار : اإ�شتدعاء للح�شور امام دائرة التنمية القت�شادية لالأمتام بع�ص الجراءات

الوق�ائ�ع :
حيث ان املخط�ر اليه هو وكيل خدمات يف الرخ�شة التجارية ) هردكو الهند�شية ( املرخ�شة برقم )21932(. 

وحيث اأن املخطر اليه متمنع عن احل�شور اإىل دائرة التنمية القت�شادية لإكمال اإجراءات التنازل
 وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�شرورة احل�شور امام دائرة التنمية القت�شادية للنظر يف مو�شوع التوقيع. 

وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا .
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0024930
املخطر : �شركة العهد لرتكيب وحدات التكيف واملرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة بالرقم 507393 

وميثلها املالك : ريا�ص مو�شى حممود ح�شن، اجلن�شية الأردن واحمل بطاقة هوية رقم  784196346419524 
0507983619 الهاتف  رقم   - في�شل  امللك  �شارع   : العنوان : ال�شارقة - القا�شمية �شقة 402 بناية الفي�شل 1 

املخطر اليه : �شركة العماد ملقاولت البناء ذ م م
العنوان : ال�شارقة – القا�شمية �شارع امللك في�شل –بناية الفي�شل 2 �شقة110  - رقم الهاتف 0506265190

: العدل  كاتب  ال�شيد  اإمام  اإلينا  وموجه  ال�شادر   )  MOJAU _2021 _ 0023981 ( املو�شوع : ردا من املخطر على الخطار العديل رقم
اأول : نبني ل�شيادتكم بخ�شو�ص اخطاركم املر�شل مو�شحني رف�شكم الت�شوية الودية بحجتكم لذا �شنطلب من املحكمة ا�شتخراج الن�شخة املودعة مبلف النزاع والت�شويات 
لدى حمكمة ال�شارقة بالنزاع رقم 2018/2929 والتي بها اقفل ملف النزاع بها وما يثبت بهذة الدعوى ما ق�ي�د من جل�شات وطلبك من رئي�ص اجلل�شة منحك فرتة لعمل 
الت�شوية ، وتعترب حم�شر الت�شوية �شند مديونية امام املحكمة. ثانيا : نعلمكم باأننا على ا�شتعداد تام لتقدمي امل�شتندات الر�شمية والتي تثبت حقوقنا املطل�وب�ة وامل�شتحقة 
201/12/10 والتي قيدت  عند طلبها من املحكمة ، ونعلم �شيادتكم باأن املبالغ امل�شتحقة عليكم التي نطالب بها والناجتة عن عدم التنزامكم بالت�شوية املوقعة بتاريخ 
باملحكمة حتت دعوى 2929/ 2018 وقد مت مطالبتكم بها قبل تاريخ الت�شوية وقد مت اقرار الت�شوية مو�شوع النزاع.  ثالثا : نود اأن نو�شح بان هذه الت�شوية والتي حتمل 
2018/2929 منف�شلة متاما ومل يقم دجمها مع اي دعوى اأخرى كما تدعون.  رابعا : ونو�ش�ح باأن الدعوى الخرى التي باأنن�ا قد دجمناها م�شتند الت�ش�وية  النزاع 
بالق�شي�ة ال�شتنئنافية حتمل 2021/1335 حيث ا�شتاأنفتم على احلكم البتدائي ال�شادر والتي من املقرر احلكم بها 11/ 2021/10 هي دعوى منف�شلة متاما ول 
اأعمال التكيف للعقد اخلا�ص بامل�شجد ولي�شت  2019 لجناز  الثاني�ة قد مت التعاقد عليها عام  2018 والدع�وى  تب�ت باأي �شلة لدعوى الت�شوية حيث مت اغالقها عام 
لعمال الفيال مو�شوع الت�شوية. خام�شا : وكما مت تو�شيح باأن قيمة املطالبة يف الت�شوية 35،000،00 درهم وقيمة املطالبة دعوى   القيمة املطالب 51،000  درهم. 
�شاد�شا : فيما يتعلق بادعاتكم العطل وال�شرر بفيال ال�شيد اأحمد المري ل�ش�وؤ العمال فه�ذا اإدعاء باطل حيث اننا ان�شحبنا من امل�شروع قبل البدء باي اعمال باملوقع ولدينا 
م�ن من الوراق وال�شهود ما يثبت ذلك، علما باأن هذا امل�شروع قد م�شي عليه اأكرث م�ن ع�شرات ال�شنوات ، �شابعا : فيما يتعلق بفيال املرحوم تركي املدفع وردا على اإدعاتكم 
باأننا قمنا بالتالعب بنوعية املاكينات التكيف فهذا الدعاء باطل ولدينا الوراق وامل�شتندات تثبت ب�اأن املاكينات املوردة ومت تركيبها هي نف�ص املوا�شفات مكتب ال�شت�شاري 
وكما �ش�داد املاك دفع امل�شتحقات وحقوقنا بالكامل علما ان هذا امل�شروع قدمي ج�دا والتعاق�د مبا�شرة مع املالك مبا�شرة عام 2010. ثامنا : نود ان نعلمكم باأننا نعلمكم 
باأننا نحتفظ حقنا باملطالبة قانونيا بالتعوي�ص عن حماولة عن حماولة ت�شويهكم �شورة و�شمعة  رد �شرفيه( ل�شركتنا. تا�شعا لذلك نطلب من كاتب العدل توثيق على 

الخطار العدىل ، وتبليغ املخطر اإليه مبقر عمله.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
MOJAU_2021- 0026651 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد / يحيى عبدالكرمي ح�شن عبداهلل الها�شمي، اجلن�شية : المارات 
بايكاتا  / عبداهلل  ال�شيد  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
اللكرتونية(  الجهزة  لتج�ارة  البداع  )ركن  امل�شماه  بالرخ�شة  الهن�د  اجلن�شية:  حممد،  كونهى 
تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )747968( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 

بال�شارقه،
تعديالت اخرى: •  تغير ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/09357
اإماراتية رقم)784196754318507  ب�شفتي  املخط�ر: ديلراج كنيباكم كنيباكم جناردان �شتى - اجلن�شية: الهند اأحمل هوية 
بتاريخ   SH20200705D38350 برقم  العدل  الكاتب  من  م�شدقة  وكالة  مبوجب  مباين  ناجني  �شوجمى  ال�شيد  عن  وكيال 
2020/07/08 ب�شفته �شريك يف الرخ�شة التجارية امل�شما )كليفر لل�شناعات املعدنية ذ م م ( ال�شادرة من دائره التنمية القت�شادية 

بال�شارقه برقم )119210(.  العن�وان: ال�شارقة - ال�شناعية)15( �شارع رقم 12
ت : 0504673910 - 065353992 

املخطر اإليه : ان�شار ا�ص او ا�ص الدولية للمعدات امليكانيكية ذ م م - اجلن�شية: المارات.
العنوان: ابوظبي بناية رقم 4 طابق 903 بناية بنغامن بجانب بنك امل�شرف

ت : 0509630258/026281880 
مو�شوع الإخطار: اخطار عديل للوفاء مببلغ )17،690،40( درهم

الوق�ائ�ع - 
- حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�شالح املحطر �شيك رقم  000557 بقيمه )17،960.40( فقط ل غر وامل�شحوب على بنك امل�شرف 

واملحرر بتاريخ 2020/09/17، حيث اأن ال�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب.
 - حاول املخطر حت�شيل قيمة ال�شيك من املخطر اإليه بالطرق الودية مرارا وتكرارا ً لكن دون جدوى.

- بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اإليه ب�شرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ اإ�شتالمه الإخطار وال �شوف 
يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.

- وعليه يلتم�ص املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا”
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   



27

املال والأعمال
اخلميس   14  أكتوبر    2021  م   -    العـدد   13366  

Thursday    14   October   2021   -  Issue No   13366

دو حتقق اإجنازات يف ن�سر �سبكة اجليل اخلام�ض
•• دبي- وام: 

حققت “دو” التابعة ل�شركة الإمارات لالت�شالت املتكاملة اإجنازات مهمة 
عمالئها  جت���ارب  واإث����راء  اخلام�ص  اجل��ي��ل  �شبكة  لن�شر  جهودها  اإط���ار  يف 
على امتداد دولة الإم��ارات حيث اأعلنت ال�شركة عن ت�شجيل �شبكة اجليل 
دولة  م�شتوى  على  ال�شرعات  ملتو�شط  معدل  اأعلى  بها  اخلا�شة  اخلام�ص 

الإمارات بح�شب نتائج الختبارت التي اأجرتها جهات م�شتقلة.
وياأتي هذا الإجناز ثمرة اجلهود التي بذلتها “دو” خالل الفرتة املا�شية 
اخلام�ص  اجل��ي��ل  �شبكة  لتطوير  �شختها  ال��ت��ي  ال�شخمة  وال���ش��ت��ث��م��ارات 
والتاأكد من متتعها مب�شتوى عال من الأداء والكفاءة مبا ي�شمن ت�شخر 
دعم  �شبيل  يف  تقدمها  التي  الإم��ك��ان��ات  وتوظيف  اخلام�ص  اجليل  �شبكة 
العمالء  وح�شول  الدولة  م�شتوى  على  والجتماعي  القت�شادي  التقدم 

ع��ل��ى خ���دم���ات ات�������ش���ال ع��ال��ي��ة اجل����ودة 
�شبكة  نطاق  تو�شيع  ال�شركة  وتتوقع 
من   90% لت�شمل  اخلام�ص  اجليل 
العام  نهاية  بحلول  الإم����ارات  �شكان 

.2021
الرئي�ص  احل���������ش����اوي  ف���ه���د  وق��������ال 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل���������ش����رك����ة الإم�������������ارات 
لالت�شالت املتكاملة.. “ ت�شكل تقنية 
اجليل اخلام�ص ركيزة اأ�شا�شية لدعم 
ق��ط��اع الت�������ش���الت وخمتلف  ت��ط��ور 
قطاعات الأعمال الأخرى اإ�شافة اإىل 
ال��دول��ة عرب  مكانة  تعزيز  دوره���ا يف 
العاملية  التناف�شية  موؤ�شرات  خمتلف 
اليوم  ف��ي��ه  نعلن  ال��ذي��ن  ال��وق��ت  ويف 

عن هذه الإجنازات الالفتة وكلنا فخر بتاأكيد التزامنا بالعمل على تلبية 
متطلبات عمالئنا من الأف��راد واملوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية من خالل 
الأ�شرع والأكرث  التي تتمتع بها �شبكة اجليل اخلام�ص  ت�شخر الإمكانات 
كفاءة على م�شتوى الدولة ف�شال عن امل�شاهمة يف تطوير البنية التحتية 
الرقمية يف دولة الإمارات مبا ي�شمن ح�شول عمالئنا على اأف�شل التجارب 
 90% يف عامل الت�شال. و�شي�شاهم تو�شيع نطاق تغطية �شبكتنا لت�شمل 
من �شكان الإمارات يف متكني املزيد من الأفراد وال�شركات والقطاعات من 

ال�شتفادة من القدرات والإمكانات التي تتمتع بها هذه التكنولوجيا«.
ووفقا لنتائج الختبارات الأخرة التي اأجرتها جهات م�شتقلة لقيا�ص اأداء 
وتغطية �شبكة اجليل اخلام�ص من دو خالل الربع الثاين والثالث من العام 
احلايل فقد �شجلت �شبكة دو اأعلى معدل متو�شط �شرعات للجيل اخلام�ص 

على م�شتوى دولة الإمارات العربية املتحدة.

الحتاد لئتمان ال�سادرات حت�سل على 
الع�سوية الدائمة يف احتاد برين العاملي

•• دبي - وام:

ائ��ت��م��ان ال�شادرات  ب���رن - وه���و احت���اد ع��امل��ي مي��ث��ل �شناعة  واف���ق احت���اد 
العاملية وتاأمني ال�شتثمار- على الع�شوية الدائمة ل�شركة الحتاد لئتمان 
ال�شادرات، وهي �شركة حماية الئتمان التابعة للحكومة الحتادية بدولة 

الإمارات العربية املتحدة.
الذي  ب��رن  ال�شنوي لحت��اد  العمومية  ذل��ك خ��الل اجتماع اجلمعية  ج��اء 
اأكتوبر اجل��اري وذلك  11 و15  الفرتة بني  باملجر يف  بوداب�شت  يعقد يف 
وكالت  م��ع  ال��دائ��م  لتعاونها  ال�����ش��ادرات  لئتمان  الحت���اد  جلهود  تتويجاً 
امل��ع��ارف واخل���ربات يف جمال  تبادل  العاملية من خ��الل  ال�����ش��ادرات  ائتمان 
وبف�شل  ال�شراكة  وا�شرتاتيجيات  الأج��ل  ق�شر  والئتمان  التاأمني  اإع��ادة 
امل�شدرة  الإماراتية  ال�شركات  منو  دعم  يف  وا�شتمرارها  لالبتكار  توظيفها 

من خالل تقدمي حلول حماية الئتمان والتمويل التجاري.
وتعليقاً على هذا الإجناز قال ما�شيمو فال�شيوين الرئي�ص التنفيذي ل�شركة 
الحتاد لئتمان ال�شادرات: “�شعيد بالثقة التي حظينا بها من نظرائنا يف 
التي  ال�شادرات  ائتمان  بال�شكر جلميع وكالت  اأتقدم  اأن  واأود  احتاد برن 
خال�ص  عن  ..م��ع��رباً  ال�شادرات”  لئتمان  الحت��اد  �شركة  ل�شالح  �شوتت 
امل�شتمرة  وجهودهم  العالية  مهنيتهم  على  ال�شركة  عمل  لفريق  امتنانه 
التي �شاهمت يف توايل اإجنازات ال�شركة منذ بدء عملياتها يف عام 2018 
..معرباً عن فخره بح�شولهم على الع�شوية الدائمة يف احتاد برن الذي 
اأ�شحاب  مع  والتعاون  العاملية  احل��وارات  يف  للم�شاركة  فريدة  من�شة  يعد 
العالقة للح�شول على معلومات متعمقة حول قطاعات الطاقة وحماية 
الئتمان والتمويل التجاري والتي �شت�شمح لهم بال�شتمرار يف تعزيز منو 

وتقدم ال�شركات الإماراتية.
وحتى �شبتمرب 2021 اأ�شدرت �شركة الحتاد لئتمان ال�شادرات �شمانات 
الفرتة  القيمة يف  اأ�شعاف   3 دره��م   مليار   3.4 بقيمة  ائتمانية متجددة 
نف�شها من العام املا�شي اأي ما يعادل حماية لتجارة اإماراتية غر نفطية 

بقيمة 10 مليارات درهم 50 منها �شادرات.

حتت رعاية خالد بن حممد بن زايد

انعقاد املعر�ض واملوؤمتر العاملي للمرافق يف اأبوظبي يف مايو 2022
احلدث الذي ت�ست�سيفه طاقة �سيكون من�سة لقطاع الكهرباء واملياه العاملي 

•• اأبوظبي -الفجر: 

حتت رعاية �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد اآل 
نهيان، ع�شو املجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�ص 
اأبوظبي  �شركة  ت�شت�شيف  التنفيذي،  اأبوظبي  مكتب 
العاملي  وامل��وؤمت��ر  املعر�ص  )ط��اق��ة(  للطاقة  الوطنية 
اإيفنت�ص  اإم جي  “دي  للمرافق، والذي تنظمه �شركة 
لتنظيم املعار�ص” يف اأبوظبي خالل الفرتة من 9 - 

11 مايو 2022.
وي��اأت��ي تنظيم ه���ذا احل���دث ال��ع��امل��ي ال��ه��ام ب��ع��د عدة 
الأمم  ملوؤمتر  والع�شرين  ال�شاد�شة  ال��دورة  اأ�شهر من 
مبثابة  ليكون   ،»COP26« امل��ن��اخ  لتغر  امل��ت��ح��دة 
من�شة تفاعل عاملية ت�شتقطب الوزراء و�شّناع القرار 
املرافق  قطاع  يف  والقادة  املعنيني  امل�شلحة  واأ�شحاب 
ال��ع��امل��ي )ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه( ب��ه��دف ت���ب���ادل املعرفة 

امل�شتقبلية  واحللول  والفر�ص  التحديات  ومناق�شة 
للقطاع. 

و�شت�شلط فعاليات احلدث ال�شوء على الدور املحوري 
لهذا القطاع يف التحّول اإىل ع�شر جديد يرتكز على 
التي  املتطورة  التقنيات  ويتبنى  امل�شتدامة  الطاقة 

ت�شاهم يف حتقيق هذا التحول.
الرئي�ص  ثابت،  ح�شني  جا�شم  قال  املنا�شبة،  هذه  ويف 
�شركة  يف  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����ش��و  للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“نت�شرف  )ط����اق����ة(:  ل��ل��ط��اق��ة  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
بالرعاية الكرمية ل�شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن 
الفتتاحية من هذا احلدث  للن�شخة  نهيان  اآل  زاي��د 
لقطاع  بالن�شبة  ك��ب��رة  اأهمية  ميثل  ال���ذي  ال��ع��امل��ي، 
دولة  ت  ع��ربَّ لقد  اأبوظبي.  ولإم���ارة  واملياه  الكهرباء 
التزامهما  عن  واأبوظبي  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال��را���ش��خ ب��اأج��ن��دة ال���ش��ت��دام��ة، وه���ذا احل���دث العاملي 

�شيجعل من موا�شيع احلد من النبعاثات الكربونية 
الرئي�شي  امل��ح��ور  وال���ش��ت��دام��ة  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
ال�شيخ خالد بن حممد  �شمو  دعم  وياأتي  لفعالياته. 
ال��ت��زام الإم���ارة جت��اه م�شتقبل قطاع  بن زاي��د ليعزز 

املرافق«.
�شركة  رئي�ص  هد�شون،  كري�شتوفر  ق��ال  جهته،  وم��ن 
“نت�شرف  للحدث:   املنظمة  اإيفنت�ص”  جي  اإم  “دي 
حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  ل�شمو  ال��ك��رمي��ة  ب��ال��رع��اي��ة 
للغاية  �شعداء  ون��ح��ن  للفعالية،  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ب��ه��ذا ال��دع��م ال���ذي يحظى ب��ه امل��وؤمت��ر م��ن ال�شركاء 
الرئي�شيني يف دولة الإمارات العربية املتحدة وجميع 

اجلهات الداعمة من خمتلف اأنحاء العامل«.
ويحظى املعر�ص واملوؤمتر العاملي للمرافق بدعم كلٍّ 
الطاقة  ودائ��رة  التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  من 
– اأبوظبي،  وال�شياحة  الثقافة  ودائ��رة  اأبوظبي،   –

وموؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية، و�شركة اأبوظبي 
الوطنية للمعار�ص - اأدنيك.

املالية املركزية بال�سارقة تنظم ور�ستني تعريفيتني حول الدورة اخلام�سة جلائزة الأداء املايل املتمّيز
•• ال�سارقة-الفجر: 

التعريفية  ال���ور����ص  ل�شل�شلة  ا���ش��ت��ك��م��اًل 
الأداء  جلائزة  اخلام�شة  بالدورة  اخلا�شة 
املالية  2021، نظمت دائرة  املتمّيز  املايل 
ور�شتني  م����وؤخ����راً،  ب��ال�����ش��ارق��ة،  امل���رك���زي���ة 
جديدتني يف املجل�ص الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة 
بال�شارقة واملنطقة ال�شرقية لالإمارة، حول 
حتى  لها  الرت�ّشح  يتوا�شل  التي  اجل��ائ��زة 
يوم 23 دي�شمرب 2021، و�شيتم الإعالن 

عن الفائزين بها بداية عام 2022.
الأمني  ك�����ش��واين،  نا�شر  الور�شتني  وق���ّدم 
وح�شن  املتمّيز،  امل��ايل  الأداء  جلائزة  العام 
ال��ق��رار يف دائرة  ب��ا���ش��ا، م��دي��ر مكتب دع��م 
اليا�شي،  وهدى  بال�شارقة،  املركزية  املالية 
ال���دائ���رة،  يف  امل�����ايل  ال��ن��ظ��ام  اإدارة  م���دي���ر 
الإدارات  ق��ي��ادات  م��ن  كبر  ع��دد  بح�شور 
والأق�شام املالية يف املجل�ص الأعلى ل�شوؤون 
والدوائر  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  واجل���ه���ات  الأ����ش���رة 
املنطقة  يف  ال�����ش��ارق��ة  حل��ك��وم��ة  ال��ت��اب��ع��ة 

ال�شرقية.

تعزيز م�ستوى الكفاءة يف اإدارة 
املوارد وحفظ املال العام 

واأكد نا�شر ك�شواين، اأن اجلائزة التي جاء 
ال�شيخ  ال�شمو  روؤية �شاحب  وفق  اإطالقها 
القا�شمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص  ع�����ش��و 
احلكومية  اجل���ه���ات  ت���ك���رمي  اإىل  ت���ه���دف 
املتمّيزة مالياً والأفراد العاملني يف القطاع 
املايل احلكومي تقديراً جلهودهم يف دعم 
خ��ط��ط احل���ك���وم���ة ال���ر����ش���ي���دة م���ن خالل 

•• اأبوظبي -الفجر: 

انطالقاً من دورها الرائد يف تطوير قطاع 
ال�شيا�شات  اإ���ش��دار  على  والعمل  الطاقة 
والتنظيمات التي من �شاأنها دعم التنمية 
امل�شتدامة يف الإمارة، وقعت دائرة الطاقة 
ت��ف��اه��م م���ع جامعة  اأب��وظ��ب��ي م���ذك���رة  يف 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا بهدف  خ��ل��ي��ف��ة 
القطاعني  بني  ال�شراكة  وتعزيز  التعاون 
املعلومات  لتبادل  والأك��ادمي��ي  احلكومي 
الطاقة  ���ش��ي��ا���ش��ات  ت��ط��وي��ر  واخل�����ربات يف 
وامل�شتدامة،  املتقدمة  املتجددة  والطاقة 
وت��ع��زي��ز ك��ف��اءة ا���ش��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة واملياه 
اأج��ل تعزيز  ودع��م اجل��ه��ود امل�شرتكة م��ن 
للطاقة  ع��امل��ي��اً  اأب��وظ��ب��ي م���رك���زاً  م��ك��ان��ة 

النظيفة واملتجددة والتقنيات امل�شتدامة.
التعاون  اإط���ار  يف  التفاهم  م��ذك��رة  وت��اأت��ي 
الطاقة  دائ��رة  بني  القائم  ال�شرتاتيجي 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  وج���ام���ع���ة  اأب���وظ���ب���ي  يف 
العديد  اإىل  ميتد  وال��ذي  والتكنولوجيا، 
واملياه  بالطاقة  تتعلق  التي  املجالت  من 
اآخرها  ك��ان  والتي  الطاقة  كفاءة  وتعزيز 
املعاد  امل���ي���اه  اخ��ت��ب��ار  اإج������راء  ال���ت���ع���اون يف 
تدويرها يف اأبوظبي، والذي مت من خالله 
من  تدويرها  املعاد  املياه  خلو  من  التاأكد 
ملر�ص  امل�شبب  �شار�ص-كوف-2  ف��رو���ص 

كورونا “كوفيد 19«.
جاء توقيع مذكرة التفاهم خالل اجتماع 
عقد اليوم، و�شم كال من �شعادة املهند�ص 
دائرة  وكيل  الفال�شي،  جر�ص  بن  حممد 

امل����وارد  اإدارة  ال��ك��ف��اءة يف  م�����ش��ت��وى  ت��ع��زي��ز 
تنفيذ  ي�شهم يف  ال��ع��ام، ومب��ا  امل��ال  وحفظ 
امل�شاريع التنموية املختلفة لتعزيز التنمية 

والزدهار يف اإمارة ال�شارقة.

موا�سلة النمو 
القت�سادي امل�ستدام

اأن  اإىل  اأ�شارت هدى اليا�شي،   من جانبها، 
جائزة الأداء املايل املتمّيز ت�شهم يف حتقيق 
املركزية  املالية  دائ��رة  وا�شرتاتيجية  روؤي��ة 
كفاءة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���رام���ي���ة  ب��ال�����ش��ارق��ة 
الإنفاق احلكومي، وحت�شني م�شتوى الأداء 

لتحقيق  املالية  املنظومة  وتطوير  امل���ايل، 
جانب  اإىل  امل��ايل،  وال�شتقرار  ال�شتدامة 
لتح�شني  ال���ع���ام  ل��ل��دي��ن  ال��ف��اع��ل��ة  الإدارة 
وتطوير  ل���الإم���ارة،  الئ��ت��م��اين  الت�شنيف 
املهارات والقدرات للموظفني يف  منظومة 
عام  اإط��ار  تطوير  اإىل  بالإ�شافة  ال��دائ��رة، 
النمو  ملوا�شلة  ل��الإم��ارة  املالية  لل�شيا�شة 

القت�شادي امل�شتدام.

فئة  17
اخلام�شة  دورت���ه���ا  يف  اجل���ائ���زة  وت��ت�����ش��م��ن 
الفئات  م�شتويات:  ثالثة  �شمن  فئة،   17

املتمّيزة،  وامل�����ش��اري��ع  امل��ت��م��ّي��زة،  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
ثماين  وهناك  املتمّيزة،  الفردية  والفئات 
املتمّيزة،  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ف��ئ��ات  ���ش��م��ن  ف��ئ��ات 
متنح للجهة الرائدة يف تطبيق معاير كل 
واحل�شابات،  وامل��وازن��ات،  امل��ايل،  الأداء  من 
والتدقيق  والإي�������������رادات،  وامل�������ش���رتي���ات، 
امل�شاريع  جم����ال  ويف  امل���ال���ي���ة،  وال���رق���اب���ة 
املتمّيزة، هناك فئتان هما: م�شاريع تر�شيد 

النفقات، وم�شاريع البتكار املايل.
املايل  املدير  فئة  الفردية  الفئات  وت�شمل 
الإ�شرايف  امل����ايل  الإدارة  وم���دي���ر  امل��ت��م��ّي��ز 
دائرة  يف  املالية  الإدارات  )م���دراء  املتمّيز 

وال���دك���ت���ور عارف  اأب���وظ���ب���ي،  ال��ط��اق��ة يف 
�شلطان احلمادي، نائب الرئي�ص التنفيذي 
والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  يف 

وعدد من قيادات الطرفني.
حممد  املهند�ص  �شعادة  ق��ال  جهته،  وم��ن 
بن جر�ص الفال�شي: “تعمل دائرة الطاقة 
من  ال�شرتاتيجية  �شراكاتها  تعزيز  على 
اأج���ل دع��م ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة اإىل تطوير 
ال�شبل  ك���اف���ة  وت����وف����ر  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع 
اإنتاج  يف  ب��ق��درات��ه  ل��الرت��ق��اء  وامل��م��ك��ن��ات 
التكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة 
واإدارة  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  لتعزيز  احل��دي��ث��ة 

بالإ�شافة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الطبيعية  امل���وارد 
على  احل���ف���اظ  ج���ه���ود  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل 
نحن  امل�شتدامة.  التنمية  وحتقيق  البيئة 
ب��ال�����ش��راك��ة م���ع ج��ام��ع��ة خليفة  ����ش���ع���داء 
للعلوم والتكنولوجيا التي متتلك الكوادر 
احلديثة  والتقنيات  والإمكانات  واخل��ربة 
ال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه��ا ل��دع��م ج��ه��ودن��ا يف تطوير 
توليد  وتقنيات  املتجددة  الطاقة  م�شادر 
بال�شبكة  ودجم���ه���ا  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ط��اق��ة 
الذكية وتعزيز كفاءة الطاقة بالتعاون مع 
خمتلف القطاعات ال�شناعية والأكادميية 
“�شت�شهد  �شعادته:  واأ�شاف  واحلكومية. 

ال����ف����رتة امل��ق��ب��ل��ة ال���ت���ع���اون ال���ك���ام���ل بني 
فريقي الدائرة واجلامعة من اأجل تبادل 
اخل����ربات ذات ال�����ش��ل��ة وال��ع��م��ل ع��ن كثب 
اإىل منهج عمل وا�شح  الو�شول  اأج��ل  من 
و�شبل  امل�شتدامة  الطاقة  ي�شمل  ومم��ت��د 
تقنيات  وتوظيف  املتجددة،  الطاقة  دم��ج 
الطاقة  ك��ف��اءة  بجانب  الذكية،  ال�شبكات 
وغرها من الأمور. ونحن بدورنا �شنعمل 
خمتلف  مع  �شراكاتنا  دائ��رة  تو�شيع  على 
لتعزيز  وال����دول����ي����ة  امل��ح��ل��ي��ة  الأط���������راف 
ج��ه��ودن��ا م���ن اأج����ل امل�����ش��اه��م��ة يف حتقيق 
واأهدافها  الق��ت�����ش��ادي��ة  اأب��وظ��ب��ي  روؤي�����ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

حللول  واأتومينا  اأبوظبي  جامعة  وقعت 
تقدمي  ال����رائ����دة يف  ال�����ش��رك��ة  ال���ط���اق���ة، 
حلول وخدمات قطاع الطاقة النووية يف 
مذكرة  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
وتبادل  الأكادميي  التعاون  لتعزيز  تفاهم 
بني  العلمية  والنتائج  واخل��ربات  املعارف 

املوؤ�ش�شتني. 
ووقع مذكرة التفاهم كل من الربفي�شور 
اأبوظبي،  ج��ام��ع��ة  م���دي���ر  اأح����م����د،  وق�����ار 
�شركة  رئي�ص  �شديقي،  خ��ال��د  واملهند�ص 
اأتومينا، بح�شور كل من حممد العوي�ص، 
نائب الرئي�ص، وعلي جيدي، املدير العام، 
وخالد  العمليات،  مدير  غ���ازي،  وحممد 

اخلاجة، مدير التوطني يف �شركة اأتومينا، 
يف  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  جانب  اإىل 
اأبوظبي،  ال�شحية يف جامعة  العلوم  كلية 
ن�����ش��ري��ن علوان،  ال���دك���ت���ورة  ذل���ك  مب���ا يف 
دينا  وال��دك��ت��ورة  ب��الإن��اب��ة،  الكلية  عميد 
الطلبة  ل�شوؤون  م�شارك  عميد  ال�شوري، 
اخللوي،  الأحياء  علم  يف  م�شارك  واأ�شتاذ 
والدكتورة رهف عجاج، الأ�شتاذ امل�شاعد يف 

ال�شحة وال�شالمة البيئية.
�شيقوم  ال���ت���ف���اه���م،  م����ذك����رة  ومب����وج����ب 
دورات  وت����ط����وي����ر  ب���ت���ق���دمي  ال����ط����رف����ان 
وم�����ش��اق��ات ت��دري��ب��ي��ة وع��م��ل��ي��ة يف جمال 
الطاقة النووية، وكذلك ا�شت�شافة جامعة 
وتقدمي  وامل�شابقات  للفعاليات  اأب��وظ��ب��ي 
الطاقة  املوجهة حول  التعليمية  الربامج 

ال��ن��ووي��ة وت��ق��دمي ال��دع��م ال���الزم ل�شركة 
املتعلقة  ال��ع��م��ل  اأط����ر  ل��ت��و���ش��ي��ع  اأت��وم��ي��ن��ا 
الطلبة  و�شيحظى  ال�شلة.  ذات  بالأبحاث 
فر�ص  على  للح�شول  ال��ت��ق��دم  باإمكانية 
اأتومينا وا�شتك�شاف الوظائف  تدريبية يف 

ال�شاغرة املتوفرة لدى ال�شركة.
وق�����ال ال��ربف��ي�����ش��ور وق�����ار اأح���م���د، مدير 
جزءاً  نكون  ب��اأن  “نعتز  اأبوظبي:  جامعة 
م���ن ه����ذا ال���ت���ع���اون م���ع اأت��وم��ي��ن��ا وال����ذي 
العمل  �شبل  م��ن  امل��زي��د  بال�شك  �شيحقق 
لطالبنا  ال����رائ����دة  وال���ف���ر����ص  امل�������ش���رتك 
حيث  قدراتهم،  وبناء  مهاراتهم  لتطوير 
ي���اأت���ي ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م كخطوة 
التطور  م�����ش��رة  امل�����ش��ي يف  ن��ح��و  اأخ�����رى 

املتوا�شلة جلامعة اأبوظبي.« 

امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة ف��ق��ط(، ورئ��ي�����ص الق�شم 
املايل املتمّيز ورئي�ص الق�شم املايل الإ�شرايف 
املالية  دائ���رة  املالية يف  الأق�����ش��ام  )روؤو���ش��اء 
امل��رك��زي��ة ف��ق��ط(، اإ���ش��اف��ة اإىل ف��ئ��ة حملل 
املتمّيز،  وامل���ح���ا����ش���ب  امل���ت���م���ّي���ز،  امل�����وازن�����ات 
املايل  واملدقق  املتمّيز،  امل�شرتيات  و�شابط 
املتمّيز،  ال�شامل  امل���ايل  وامل��وظ��ف  املتمّيز، 
واملوظف  املتمّيز،  اجلديد  امل��ايل  واملوظف 

ذو اخلدمة املتمّيزة لأكرث من 25 عاماً.
 

دعم خطط احلكومة الر�سيدة 
اإىل  امل��ت��م��ّي��ز  امل���ايل  الأداء  وت��ه��دف ج��ائ��زة 
وامل�شتقلة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات  ت���ك���رمي 
مالياً،  امل��ت��م��ّي��زة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  والأم���ري���ة 
القطاع  يف  العاملني  الأف����راد  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
امل����ايل احل���ك���وم���ي، ت���ق���دي���راً جل��ه��وده��م يف 
الر�شيدة من خالل  دعم خطط احلكومة 
امل�����وارد  اإدارة  يف  ال���ك���ف���اءة  م�����ش��ت��وى  رف����ع 
تنفيذ  ي�شهم يف  ال��ع��ام، ومب��ا  امل��ال  وحفظ 
امل�شاريع التنموية املختلفة لتعزيز التنمية 

والزدهار بالإمارة.
وتعمل دائرة املالية املركزية بال�شارقة على 
ال�شرتاتيجية  الأه���داف  ع��دد من  حتقيق 
التي تكمن يف اإدارة وتنمية وتوفر ال�شيولة 
النقدية، وتطوير منظومة موازنة الأداء، 
وفّعالة،  متكاملة  مالية  �شيا�شات  وتنفيذ 
وبناء منوذج عاملي يف املالية العامة، ومتكني 
ال��ت��ح��ول ال���ذك���ي، وت��ط��ب��ي��ق خ��دم��ات بفئة 
منظومة  تعزيز  اإىل  اإ���ش��اف��ة  جن���وم،  �شبع 
الرقابة الداخلية، ومتكني املوارد الب�شرية 
والبتكار  التمّيز  ثقافة  وتطوير  املواطنة، 

واإدارة الأداء املوؤ�ش�شي.

تعليق  ويف  امل�شتدامة«.  بالتنمية  املتعلقة 
له، قال الدكتور عارف �شلطان احلمادي، 
التنفيذي جلامعة خليفة:  نائب الرئي�ص 
بحثية،  كموؤ�ش�شة  خليفة،  جامعة  “ي�شر 
للم�شاهمة  الطاقة  دائ���رة  م��ع  نتعاون  اأن 
يف  امل�����ش��ت��دام��ة  التكنولوجيات  حتقيق  يف 
الطاقة،  كفاءة  تعزيز  مع  وامل��ي��اه  الطاقة 
دائرة  الوقت احل��ايل مع  نتعاون يف  حيث 
يف  ي�شاهم  ما  م�شتويات،  ع��دة  يف  الطاقة 
تعزيز مذكرة التفاهم والتي تتيح بدورها 
الفر�شة لنا لتقدمي وم�شاركة خرباتنا يف 
جمالت بحوث الطاقة. ويف هذا ال�شدد، 
املراكز  م��ن  ا  بع�شً خليفة  ج��ام��ع��ة  ت�شم 
مفهوم  على  تركز  التي  الرائدة  البحثية 
النظيفة  الطاقة  جم��الت  يف  ال�شتدامة 
الأمر  املتقدمة،  الذكية  والتكنولوجيات 
ال������ذي ����ش���ي���دع���م ب�����ش��ك��ل ك���ب���ر جم����الت 
التعاون فيما بيننا، خا�شة يف جمال بناء 

القدرات وتطوير تقنيات جديدة«.
ال�شراكات  “تعد  عارف:  الدكتور  واأ�شاف 
الأكادميي  القطاعني  ما بني  التي جتمع 
و�شع  ����ش���روري���ة يف جم����ال  واحل���ك���وم���ي 
لدعم  الرامية  ال�شليمة  ال�شيا�شية  الأطر 
الطاقة  وحفظ  امل�شتدامة  الطاقة  اإن��ت��اج 
وتكامل الطاقة املتجددة وال�شبكة الذكية 
وفعالية الطاقة من ناحية الطلب عليها. 
و���ش��ن�����ش��ع��ى م���ن خ���الل ه���ذا ال��ت��ع��اون اإىل 
امل�شتدامة  التنمية  ت��ع��زي��ز  يف  امل�����ش��اه��م��ة 
الطاقة  قطاع  ويف  ع��ام  ب�شكل  اأبوظبي  يف 

ب�شكل خا�ص«.

دائرة الطاقة يف اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة
 للعلوم والتكنولوجيا يف جمال الطاقة املتجددة وتكنولوجيا ال�ستدامة

جامعة اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع اأتومينا حللول الطاقة
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برعاية من�سور بن زايد .. انطالق فعاليات موؤمتر م�ستقبل النظام املايل يف اإك�سبو 2020 دبي
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل 
وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�ص جمل�ص اإدارة 
انطلقت   .. امل��رك��زي  الإم����ارات  م�شرف 
اأم�ص فعاليات موؤمتر “م�شتقبل النظام 

املايل” يف مقر اإك�شبو 2020 دبي.
ويهدف املوؤمتر - الذي ينظمه امل�شرف 
ر�شم  اإىل   - يومني  م��دى  على  امل��رك��زي 
مالمح م�شتقبل القطاع املايل مب�شاركة 
املركزية  ال��ب��ن��وك  حم��اف��ظ��ي  م��ن  نخبة 
وممثلي املوؤ�ش�شات احلكومية اإىل جانب 
القطاع  يف  رائ������دة  اأخ������رى  ���ش��خ�����ش��ي��ات 
والتكنولوجية  املالية  املوؤ�ش�شات  وروؤ�شاء 

من خمتلف اأنحاء العامل.
وقال معايل خالد حممد �شامل بالعمى 
ال��ت��م��ي��م��ي حم��اف��ظ م�����ش��رف الإم�����ارات 
العربية املتحدة املركزي - خالل كلمته 
– اإن دول��ة الإم��ارات �شهدت هذا العام، 
معامل  ل�شياغة  التاريخية  النطالقة 
ومت  املقبلة.  عاما  للخم�شني  م�شتقبلها 
م��ن خ��الل��ه��ا و���ش��ع روؤي����ة ب��ع��ي��دة املدى 
ا�شرتاتيجية،  م��ب��ادئ  ع�شرة  على  تقوم 
القت�شادية  ت��وج��ه��ات��ه��ا  اأه����م  وت��رت��ك��ز 
الأف�شل  القت�شاد  بناء  على  والتنموية 
ال�شتثمار  ذل��ك  اإىل  ي�شاف  ال��ع��امل،  يف 
الب�شري، والع��ت��م��اد على  امل��ال  راأ����ص  يف 

الرقمية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  ال��ت��ف��وق 
والتقنية والعلمية.

اأن��ه ومتا�شيا م��ع روؤي���ة الدولة  واأ���ش��اف 
م�شرف  عمل  املقبلة،  ع��ام��ا  للخم�شني 
خريطة  تطوير  على  املركزي  الإم���ارات 
طريق للعقود اخلم�شة املقبلة.. وحر�ص 
وهي:  مهمة،  عنا�شر  ثالثة  اإدراج  على 
ال�شطناعي،  ال���ذك���اء  ا���ش��ت��خ��دام  تبني 
وحت����ل����ي����ل ال�����ب�����ي�����ان�����ات ال�������ش���خ���م���ة يف 
وا�شتخدام  وال��ت��اأم��ني،  البنوك  قطاعي 
الرقابية  الأن���ظ���م���ة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

والإ�شرافية.
�شيعتمد  املركزي  امل�شرف  اأن  اإىل  واأ�شار 
ال�شمول  تعزيز  بهدف  الرقمية،  الهوية 
امل������ايل لإت����اح����ة امل����ج����ال اأم�������ام الأف�������راد 
واملتو�شطة  ال�������ش���غ���رة  وال���������ش����رك����ات 
يحتاجون  التي  اخلدمات  اإىل  للو�شول 
اإليها. كما �شيقوم بتطوير ا�شرتاتيجية 
واإطار عمل النظام املايل املفتوح، بهدف 
التعاون  ت�شهل  اآم��ن��ة  عمل  بيئة  ت��وف��ر 
املوؤ�ش�شات  ب���ني  ال���ب���ي���ان���ات  وم�������ش���ارك���ة 
املعتمدين  اخل���دم���ات  وم�����زودي  امل��ال��ي��ة 

واخلا�شعني للرقابة.
واأكد معاليه اأن امل�شرف املركزي �شيعمل 
عملة  الإماراتي  الدرهم  ي�شبح  اأن  على 
وا�شع،  ت�شتخدم على نطاق دويل  دولية 
واملعامالت  العاملية  امل��دف��وع��ات  لإجن���از 
ال�����ت�����ج�����اري�����ة ع������رب احل��������������دود، وذل������ك 

التطويرية  خ��ط��ط��ن��ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���ش��ع��ي��ا 
م�شرف  ي�����ش��ب��ح  ب�������اأن  وط���م���وح���ات���ن���ا، 
الإمارات املركزي �شمن البنوك املركزية 

الأف�شل على م�شتوى العامل.
التكنولوجية  ال����ت����ط����ورات  اإن  وق������ال 
ال�����ش��ري��ع��ة ت���وا����ش���ل ل��ع��ب دور م��ه��م يف 
القطاعات  ���ش��ت��ى  يف  ال��ت��غ��ي��ر  اإح������داث 
“التحول  ف��ي��ه  ي���وؤث���ر  وق���ت  امل��ال��ي��ة، يف 
النمو  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  الرقمي” 
وذلك  النقدي،  وال�شتقرار  القت�شادي 
اأف�����ش��ل احللول  ع���ن ط���ري���ق ت��وف��ره��ا 
وال�شركات،  للموؤ�ش�شات  الرقمية  املالية 
ورغبات  الأف��������راد  اح��ت��ي��اج��ات  وت��ل��ب��ي��ة 

العمالء على نحو اأف�شل.
ال�شروري  اأن���ه م��ن  “ ن���رى   : واأ����ش���اف 
دورها  مبمار�شة  الرقابية  اجلهات  قيام 
الإ�شرايف والتنظيمي، خللق بيئة حافزة 
اإدارة  ع��ل��ى  الب���ت���ك���ار، واحل���ر����ص  ع��ل��ى 
ب�شكل  احلديثة  التقنيات  ه��ذه  خماطر 

اأكرث فاعلية«.
واأكد معاليه اأن م�شرف الإمارات املركزي 
الإمارات  دول��ة  مكانة  تعزيز  اإىل  يهدف 
هذا  حققت  اأن��ه��ا  اإذ  الرقمنة،  جم��ال  يف 
العام اإجنازا عامليا كبرا بدخولها نادي 
يف  العامل  دول  كاأف�شل  الكبار،  الع�شرة 
العاملية  ال��رق��م��ي��ة  التناف�شية  “تقرير 
“مركز  وال�����ش��ادر ع��ن   ،“  2021 ل��ع��ام 
اأننا   “  : م�شيفا  العاملي”..  التناف�شية 

حري�شون  وتنظيمية  رق��اب��ي��ة  ك��ج��ه��ات 
اخلدمات  من  املجتمع  ي�شتفيد  اأن  على 
ومنها:  املالية،  التقنيات  توفرها  التي 
اأي�شا  املعروفة  املوزعة  ال�شجالت  تقنية 
واحلو�شبة  ت�شني”،  “البلوك  ب��ا���ش��م 
ال�شحابية، والذكاء ال�شطناعي، وحتى 
اأن  املتوقع  من  التي  الرقمية  العمالت 
ت�����ش��ت��ح��وذ ع��ل��ى م��ك��ان را���ش��خ يف النظام 
الإ�شراف والرقابة  العاملي..اإذا مت  املايل 

عليها ب�شكل �شليم«.
القطاع  اأن  م��ع��ا  ن��ت��ف��ق  “ اإن���ن���ا   : وق����ال 
املايل يوؤدي دورا اأ�شا�شيا يف بناء اقت�شاد 
الأخ�شر ي�شهم  املايل  م�شتدام، فالنظام 
مقومات  ا���ش��ت��دام��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 
وتنويع  وامل�������ايل،  الق���ت�������ش���ادي  ال��ن��م��و 
التغير  ال���دخ���ل ح��ي��ث مي��ث��ل  م�����ش��ادر 
اأه����م ال��ق�����ش��اي��ا امللحة  اإح�����دى  امل��ن��اخ��ي 
املركزية  البنوك  اهتمام  ت�شتدعي  التي 

واملوؤ�ش�شات املالية«.
الهائلة يف  التحديات  ظ��ل  اأن��ه يف  وذك��ر 
البنوك  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  ال����راه����ن،  ال���وق���ت 
الأخرى  الإ�شرافية  واملوؤ�ش�شات  املركزية 
يف جميع اأنحاء العامل، اإطالق املبادرات 
التنظيمي  العمل  بتطوير  تتعلق  التي 
لتعزيز  وال���ف���ع���ال  الآم�������ن  وال����رق����اب����ي 
التمويل الأخ�شر. وينبغي علينا جميعا 
تطوير  اأج���ل  م��ن  امل�شتقبل،  يف  ال��ع��م��ل 
املوؤ�ش�شات  ج��اه��زي��ة  ل�����ش��م��ان  اخل��ط��ط 

تغر  خماطر  ملواجهة  املرخ�شة  املالية 
املناخ.

واأكد حمافظ امل�شرف املركزي اأن النظام 
املختلفة  بقطاعاته  الإ���ش��الم��ي،  امل���ايل 
ومكوناته واأدواته، ومرونته يف مواجهة 
الدورات القت�شادية قد ر�شخ مكانته يف 
خالل  من  وذل��ك  العاملي،  امل��ايل  النظام 
اأ�شواق  يف  ووج�����وده  اجل���غ���رايف  ت��و���ش��ع��ه 
ب��ع��ي��دة ع���ن ن��ط��اق��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي، ومنوه 
اأن  ترجح  توقعات  مع  عالية،  مبعدلت 
ي�شل حجمه اإىل حوايل اأربعة تريليونات 
دولر يف العام 2025 اإذ و�شاهم النظام 
رغ��م حداثة عهده، يف  الإ�شالمي  امل��ايل 
والتنمية  الق��ت�����ش��ادي��ة  الأن�����ش��ط��ة  دع���م 
عن  امل���ايل  ال���ش��ت��ق��رار  وتعزيز  ال�شاملة 
بالأن�شطة  ت��ع��ام��الت��ه  ارت���ب���اط  ط��ري��ق 
الق��ت�����ش��ادي��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة، الأم�����ر الذي 

ي�شب يف اأهداف التنمية امل�شتدامة.
ال�����دويل  ال����ت����ع����اون  اأن  م��ع��ال��ي��ه  وذك������ر 
اإطار  اإىل  للتو�شل  امل�شرتك  والتطوير 
ال�شبيل  يبقى  وق��وي،  م��ت��وازن  تنظيمي 
التي  املنا�شبة  احل��ل��ول  لإي��ج��اد  الوحيد 
التحديات  ك��اف��ة  م��واج��ه��ة  ل��ن��ا  ت�شمن 
م�شتقبل  اإىل  و�شول  بكفاءة،  واملخاطر 
اأن  وناأمل  العاملي.  امل��ايل  للنظام  اأف�شل 
اجلديد  امل�شتقبل  ه���ذا  ب�شناعة  ن��ب��داأ 
انطالقا من دولة الإم��ارات، من خالل 

“اإك�شبو 2020 دبي«.

املتعددة  لل�سلع  دبي  مركز 
العالقات  تعزيز  يبحث 
بوت�سوانا م��ع  التجارية 

•• دبي-وام:

ب���ح���ث م���رك���ز دب�����ي ل��ل�����ش��ل��ع امل���ت���ع���ددة - 
العامل  يف  ال���ع���ام���ل���ة  احل������رة  امل���ن���ط���ق���ة 
وال�شلطة التابعة حلكومة دبي املخت�شة 
م��ع معايل  وامل�����ش��اري��ع..  ال�شلع  ب��ت��ج��ارة 
املوارد  وزي��ر  مواجي  ماك�شويل  ليفوكو 
واأمن  اخل�شراء  والتكنولوجيا  املعدنية 
الطاقة جلمهورية بوت�شوانا �شبل تعزيز 
العالقات القائمة بينهما من اأجل تنمية 

التجارة الثنائية.
ج������اء ذل������ك خ������الل زي��������ارة وف������د رفيع 
امل�شتوى من “�شركة اأوكافانغو للما�ص” 
بور�شة  ال��وزي��ر  ب��رئ��ا���ش��ة  البوت�شوانية 
الوفد  مرافقة  مت��ت  حيث  للما�ص  دب��ي 
يف جولة داخل بور�شة دبي للما�ص اأكرب 

من�شاأة ملزادات املا�ص يف العامل.
و�شلط اأحمد بن �شليم الرئي�ص التنفيذي 
الأول واملدير التنفيذي ملركز دبي لل�شلع 
امل��ت��ع��ددة اأم����ام ال��وف��د ال�����ش��وء ع��ل��ى دور 
دبي متنامي الأهمية كاأحد اأكرب مراكز 

جتارة املا�ص العاملية.

وزارة املالية: اإقبال غري م�سبوق على �سندات الإمارات ال�سيادية متعددة ال�سرائح
•• دبي- وام:

بوزارة  ممثلة  الإم�����ارات  حكومة  اأع��ل��ن��ت 
اإغ��������الق ط���رح���ه���ا حلزمة  امل���ال���ي���ة ع����ن 
ال�شرائح  امل��ت��ع��ددة  ال�����ش��ي��ادي��ة  ال�����ش��ن��دات 
واملقومة بالدولر الأمريكي بنجاح كبر 
والتي ت�شمنت �شرائح تقليدية متو�شطة 
و20   10 م���دت���ه���ا  الأج���������ل  وط����وي����ل����ة 
�شندات”  �شريحة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ع��ام��ا 
عاما   40 ملدة  الإدراج  ثنائية  فورموزا” 
بقيمة اإجمالية و�شلت اإىل 4 مليار دولر 

اأمريكي.
وج���اء الإع����الن خ��الل اإح��اط��ة اإعالمية 
الت�شال  بتقنية  امل��ال��ي��ة  وزارة  عقدتها 
يون�ص  �شعادة  خاللها  ا�شتعر�ص  امل��رئ��ي 
نتائج  املالية  وزارة  حاجي اخلوري وكيل 

الكتتاب على �شندات الدولة ال�شيادية.
ومت ت�����ش��ع��ر ه���ذه ال�����ش��ن��دات ب��ت��اري��خ 6 
اأكتوبر   19 اأكتوبر اجلاري و�شت�شدر يف 
���ش��رائ��ح��ه��ا على  ت��وزع��ت  اجل����اري بحيث 

النحو التايل..
مليار   1 بقيمة  اأع����وام   10 ال����  �شريحة 
دولر اأمريكي عند 70 نقطة اأ�شا�ص فوق 
الأمريكية  اخلزينة  �شندات  عائد  ن�شبة 
مليار   1 بقيمة  ع��ام��ا   20 ال���  و�شريحة 
فوق  اأ����ش���ا����ص  ن��ق��ط��ة   105 ع��ن��د  دولر 
الأمريكية  اخلزينة  �شندات  عائد  ن�شبة 
ال�شندات  م�شكلة معيارا جديدا مل�شدري 
اأول دولة  خا�شة واأن دولة الإم��ارات هي 
اخلليجي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص  دول  م����ن 
بالدولر  قيا�شي  �شيادي  ب��اإ���ش��دار  تقوم 
�شريحة  واأي�شا  عاما   20 ملدة  الأمريكي 
ملدة  الإدراج  ث��ن��ائ��ي��ة  ف���ورم���وزا  ���ش��ن��دات 

اأمريكي  2 مليار دولر  40 عاما بقيمة 
هي  ف���ورم���وزا  ب��امل��ائ��ه   3.250 وبن�شبة 
ومقومة  ت����اي����وان  يف  م���درج���ة  ����ش���ن���دات 
التايواين  ال���دولر  غ��ر  اأخ���رى  بعمالت 
املقرت�شني  م��ن  ملجموعة  منا�شدة  وه��ي 
ال�����ش��ري��ح��ة حققت  وك����ذل����ك  الأج�����ان�����ب 
بذلك اأعلى توزيع على الإطالق يف اآ�شيا 
بالدولر  الأج��ل  لإ�شدار مرجعي طويل 
الأمريكي من قبل جهة �شيادية حيث مت 
70 باملائه من ال�شندات  اإي��داع اأكرث من 

مع م�شتثمرين اآ�شيويني.
اإىل  الإحاطة  �شعادة خوري خالل  واأ�شار 
ال�شندات  ه���ذه  ع��ل��ى  الك��ت��ت��اب  اأن جن���اح 
ل��ت��ح��ق��ق ال�����ش��رائ��ح ال���ث���الث اأدن�����ى عائد 
افتتاحية  على الإطالق ل�شندات �شيادية 
�شمن دول جمل�ص التعاون اخلليجي مما 
يوؤكد على امللف الئتماين القوي لدولة 

الإمارات العربية املتحدة.
وقال �شعادته اإن خمتلف �شرائح ال�شندات 
4 مليار  امل��ط��روح��ة ج��م��ع��ت  احل��ك��وم��ي��ة 
اأم��ري��ك��ي يف ح��ني جت���اوزت طلبات  دولر 
�شرائحها حاجز  ال�شندات مبجمل  �شراء 
عن  وب����زي����ادة  دولر  م��ل��ي��ار   22.5 ال����� 
 x ن�����ش��ب��ة الك��ت��ت��اب امل�����ش��ت��ه��دف��ة مب��ع��دل
حيث �شاهم �شجل الطلبات الكبر   5.6
ال�شفقة  حجم  زي���ادة  يف  ال�����ش��ن��دات  على 
احلجم  من  اأمريكي  دولر  مليار   4 اإىل 
3 مليار دولر  الأويل امل�شتهدف والبالغ 

اأمريكي.
ال��دول��ة هدفت  اأن  واأف���اد �شعادة اخل��وري 
امل�شاهمة  اإىل  ال�شندات  ه��ذه  اإ���ش��دار  من 
بدائل  واإيجاد  ال�شندات  �شوق  تطوير  يف 
باأن  ..م��ن��وه��ا  للم�شتثمرين  ا�شتثمارية 

الكبر  واق��ب��ال��ه��م  امل�شتثمرين  اه��ت��م��ام 
على هذه ال�شندات يوؤكد اجلدارة واملكانة 
الئتمانية العالية التي حتظى بها الدولة 
وق���درت���ه���ا ع��ل��ى جت����اوز ج��م��ي��ع الأزم�����ات 
كوفيد-19  جائحة  اآث���ار  مقدمتها  ويف 
الإمارات  اقت�شاد  ينمو  اأن  يتوقع  حيث 
وفقا   2021 عام  باملائه يف   3.1 بن�شبة 
ال���دويل كما  النقد  ل��ت��ق��دي��رات ���ش��ن��دوق 
المارات  لدولة  املركزي  امل�شرف  يتوقع 
اأن ينمو اقت�شاد الدولة  العربية املتحدة 
 ”.2022 ع���ام  يف  ب��امل��ائ��ه   4.2 بن�شبة 
ا���ش��ت��ح��وذت على  ال�����ش��ن��دات  اأن  واأو����ش���ح 
اهتمام امل�شتثمرين الدوليني والإقليميني 
�شجل  ذروة  بلغت  ح��ي��ث  ���ش��واء  ح��د  ع��ل��ى 
دولر  مليار   22.5 م��ن  اأك���رث  الطلبات 
اأمريكي با�شتثناء فائدة JLMs »املدراء 
وبزيادة عن حجم  امل�شاركني لالكتتاب” 

.5.6x الطرح مبعدل

املالية  وزارة  اأن  اخل��وري  �شعادة  واأ���ش��اف 
اع���ت���م���دت يف ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا لإ����ش���دار 
رئي�شيتني  خ���ط���وت���ني  ع���ل���ى  ال�������ش���ن���دات 
غر  ت���روي���ج���ي  ع���ر����ص  ت��ن��ف��ي��ذ  الأوىل 
م��رت��ب��ط ب��ال�����ش��ف��ق��ة ق��ب��ي��ل اأ���ش��اب��ي��ع من 
مع  مكاملات  عقد  تالها  ال�شندات  اإ�شدار 
ال�شندات  عن  الإع���الن  بعد  امل�شتثمرين 
ا�شتف�شاراتهم  ع���ل���ى  وال��������رد  ل���ل���ح���وار 
جناح  يف  ال�شرتاتيجية  ه��ذه  و�شاهمت 
امل�شتثمرين  اهتمام  وا�شتقراء  الكتتاب 
قبيل عملية الطرح اإذ �شجل امل�شتثمرون 
طلبا  اخل�شو�ص  وج��ه  على  التايوانيون 
قويا على �شريحة “فورموزا “التي تبلغ 
الر�شمي  الفتتاح  قبل  عاما   40 مدتها 
التخ�شي�ص  وج�����اء  ال��ط��ل��ب��ات.  ل�����ش��ج��ل 
بن�شبة  اأع��وام   10 ال�  ل�شريحة  اجلغرايف 
منطقة  م��ن  للم�شتثمرين  ب��امل��ائ��ه   39
ال�شرق الأو�شط و21 باملائه للم�شتثمرين 

التنفيذ  خ��دم��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�شحابية، 
والعمليات.

ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة ج�����راردو ك��ان��ت��ا، املدير 
بال�شرق  اأك�����ش��ن��ت�����ش��ر  يف  الأول  الإداري 
الرئي�ص  اأجن�������الدا،  و����ش���ل���ف���ادور  الأو�����ش����ط 
“جمموعة  يف  الأع��م��ال  لقطاع  التنفيذي 
ات�شالت” وليوبولدو بوادو، نائب الرئي�ص 
اأوروبا  �شرق  يف  الأع��م��ال  لتطبيقات  الأول 
واأفريقيا  الأو�����ش����ط  وال�������ش���رق  ال��و���ش��ط��ى 

املمثلني  ك���ب���ار  ب��ح�����ش��ور  اأوراك����������ل،  ل�����دى 
م���ن ت��ل��ك امل���وؤ����ش�������ش���ات. وم����ن خ����الل هذه 
ديجيتال”  “ات�شالت  �شتقوم  الت��ف��اق��ي��ة، 
رحالت  م��الم��ح  ب��ت��ح��دي��د  و”اأك�شنت�شر” 
اخلدمات  نحو  املحلية  وال��ت��ط��ور  التحول 
ال�شحابية املدعومة من “اأوراكل” وتقدمي 
ال�شحابية  التحتية  البنية  تنفيذ  خدمات 
فيوجن  اأوراك��ل  وتطبيقات  “اأوراكل”  من 
و�شوف  وال�شعودية  الإم���ارات  يف  ال�شحابية 

خرباتهم  م��ن  التفاقية  اأط���راف  ي�شتفيد 
العاملية  ال�شاحة  على  وح�شورهم  الوا�شعة 
اأف�شل  لتقدمي  املعمقة  املحلية  ومعرفتهم 
احللول ال�شحابية يف فئتها للتحول الرقمي 
واإط������الق الإم���ك���ان���ات ال��ك��ام��ل��ة مب���ا ميكن 
والعمالء  لل�شركات  توفره  للتكنولوجيا 
�شتعمل  كما  الأو���ش��ط.  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
وتكامل  قوة  وتعزيز  ت�شريع  على  ال�شراكة 
ي�شاعدهم  مما  للعمالء،  “اأوراكل”  حلول 

ب��ال��ت��زام��ن مع  اأ����ش���رع  ال��ن��ج��اح ب�شكل  ع��ل��ى 
حتويل اأعمالهم.

وتتما�شى التفاقية ب�شكل وثيق مع الروؤى 
الوطنية لدول اخلليج، مبن فيها الإمارات 
اأجندة  تطبيق  �شعيد  ع��ل��ى  وال�����ش��ع��ودي��ة، 
رقمية م�شتدامة مع متكني التحول القائم 
يوفر  ال��ذي  ال�شحابية،  التكنولوجيا  على 
التغيرات  ظ��ل  يف  للعمالء  �شهلة  جت��رب��ة 

غر امل�شبوقة التي اأحدثتها اجلائحة.

للم�شتثمرين  باملائه  و20  الأمريكيني 
الآ�شيويني و12 باملائه للم�شتثمرين من 
للم�شتثمرين  باملائه  و8  املتحدة  اململكة 
اجلغرايف  التخ�شي�ص  اأم��ا  الأوروب���ي���ني. 
 43 بن�شبة  فكان  عاما   20 ال���  ل�شريحة 
و26  الأمريكيني  للم�شتثمرين  باملائه 
ال�شرق  منطقة  من  للم�شتثمرين  باملائه 
من  للم�شتثمرين  باملائه  و18  الأو���ش��ط 
للم�شتثمرين  باملائه  و9  املتحدة  اململكة 
للم�شتثمرين  ب��امل��ائ��ه  و4  الأوروب����ي����ني 

الآ�شيويني.
ل�شريحة  اجل��غ��رايف  التخ�شي�ص  وج���اء 
ملدة  الإدراج  ثنائية  “فورموزا”  �شندات 
40 عاما بن�شبة 71 باملائه للم�شتثمرين 
الآ�شيويني و10 باملائه للم�شتثمرين من 
للم�شتثمرين  باملائه  و9  املتحدة  اململكة 
للم�شتثمرين  ب��امل��ائ��ه  و5  الأم��ري��ك��ي��ني 
من  للم�شتثمرين  باملائه  و5  الأوروبيني 

منطقة ال�شرق الأو�شط.
وج�����اء ال��ت��خ�����ش��ي�����ص ال��ن��ه��ائ��ي لأمن����اط 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف ت��وزي��ع ���ش��ن��دات ال���� 10 
اأعوام بن�شبة 35 باملائه للبنوك والبنوك 
ال�شناديق  ملديري  باملائه  و33  اخلا�شة 
ل�شناديق  ب��امل��ائ��ه  و20  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
باملائه  و12  املركزية  وامل�شارف  التقاعد 
اأما  ال��ت��اأم��ني  ق��ط��اع  ���ش��م��ن  مل�شتثمرين 
التخ�شي�ص النهائي لأمناط امل�شتثمرين 
يف توزيع �شندات ال� 20 عاماً بن�شبة 66 
ال�شتثمارية  ال�شناديق  مل��دي��ري  ب��امل��ائ��ه 
اخلا�شة  والبنوك  للبنوك  باملائه  و21 
قطاع  ���ش��م��ن  مل�شتثمرين  ب��امل��ائ��ه  و12 
التقاعد  ل�شناديق  ب��امل��ائ��ه  و1  ال��ت��اأم��ني 

وامل�شارف املركزية .

تعاون بني امل�سرف املركزي و�سوق اأبوظبي العاملي 
لتطوير قطاع التكنولوجيا املالية يف الدولة

•• اأبوظبي-وام:

العاملي  اأبوظبي  و���ش��وق  امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  م�شرف  وق��ع 
ام�ص مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال تطوير نظام متكامل للتكنولوجيا 
املالية يف الدولة وتطوير وتنمية هذا النظام، من خالل اإطالق املبادرات 
والأن�شطة امل�شرتكة. جاء ذلك على هام�ص موؤمتر م�شتقبل النظام املايل 
الذي ينظمه امل�شرف املركزي خالل معر�ص اإك�شبو 2020، وبداأت اأعماله 
حممد  علي  بن  اأحمد  معايل  التوقيع  ح�شر  ال��ي��وم.  حتى  وت�شتمر  ام�ص 
ال�شايغ وزير دولة رئي�ص �شوق اأبوظبي العاملي ومعايل خالد حممد �شامل 

بالعمى التميمي حمافظ م�شرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.
و�شيعمل امل�شرف املركزي، مبوجب مذكرة التفاهم مع �شوق اأبوظبي العاملي 
التكنولوجيا  ل�شركات  يتيح  م�شرتكة،  اختبارية  بيئة  برنامج  تطوير  على 
املالية اختبار حلولها املبتكرة �شمن اإطار برنامج البيئة الختبارية الرقمية 
احلالية. كما تن�ص املذكرة على التعاون يف اإطالق مبادرات واأن�شطة خا�شة 
بالتكنولوجيا املالية بني الطرفني، مبا يف ذلك برامج امل�شرعات وامل�شابقات 

وور�ص العمل والندوات واملوؤمترات وامل�شاريع.
املالية  التكنولوجيا  اأن قطاع  “ ل�شك   : ال�شايغ  اأحمد علي  و قال معايل 
ير�شم وجه النظام املايل العاملي ب�شكل مت�شارع، مما يتطلب تن�شيق اجلهود 
وبدوره،  متكامل.  ب�شكل  القطاع  تطوير  ل�شمان  التنظيمية  اجلهات  بني 
العمل  اأط��ر  توفر  اإىل  تاأ�شي�شه  منذ  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  �شوق  �شعى  لطاملا 
مع  ال�شراكات  تعزيز  عن  ف�شاًل  املبتكرة،  واحل��ل��ول  املتطورة  التنظيمية 
اجلهات التنظيمية الرائدة حملًيا وعاملًيا، لإيجاد بيئة عمل تدعم البتكار 

وت�شجع على تبني التكنولوجيا احلديثة«.
املركزي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  م�شرف  م��ع  تعاوننا  “ اأن   : واأ���ش��اف 
يعزز اللتزام امل�شرتك لتمكني قطاع التكنولوجيا املالية يف الدولة، واإننا 
مزيد  اإىل  �شتوؤدي  املركزي  امل�شرف  مع  امل�شتمرة  عالقاتنا  ب��اأن  ثقة  على 
امل��زي��د م��ن الفر�ص يف جمال  امل��ج��ال التنظيمي وت��وف��ر  م��ن الم��ت��ي��از يف 

التكنولوجيا املالية للمواهب الدولية واملحلية على حد �شواء ».
الإمارات  دول��ة  ق��درة  “ تعد  بالعمى:  ق��ال معايل خالد حممد  من جهته 
على تطوير بيئة تنظيمية داعمة لالبتكار والرقمنة من اأهم العوامل التي 
ت�شكل م�شتقبل نظامها املايل. وتوقيع هذه املذكرة مع �شوق اأبوظبي العاملي 
اأكرب حللول  انت�شار  املركزي بتمكني  امل�شرف  التزام  �شيلعب دوراً مهماً يف 
التكنولوجيا املالية يف جميع اأنحاء الإمارات. واأود اأن اأعرب عن ثقتي باأن 
اإىل  املالية  هذه املذكرة �شتجتذب لعبني رئي�شيني يف جمال التكنولوجيا 

الدولة،

اأملانيا ترفع قيود ال�سفر عن 
امل�سافرين من دول اخلليج العربي 

•• دبي-الفجر:

املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ان�شمام  ع��ن  الأمل��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  اأع��ل��ن��ت 
املفرو�شة  القيود  واأزال��ت  الآمنة،  الأملانية  القائمة  اإىل  البحرين  ومملكة 
لتلتحق   19 كوفيد  فرو�ص  ج��راء  الدولتني  هاتني  من  امل�شافرين  على 
بركب كل من الكويت وقطر واململكة العربية ال�شعودية التي ان�شمت اإىل 

تلك القائمة يف وقت �شابق. 
القيود  �شيتم تخفيف  2021، حيث  اأكتوبر   10 القرار من  تنفيذ  ويبداأ 
النظر عن ح�شولهم على لقاح كوفيد-19،  امل�شافرين بغ�ص  على جميع 
�شريطة تقدمي نتيجة �شلبية لختبار الك�شف عن كوفيد-19 �شمن فرتة 

اأق�شاها xx �شاعة من ال�شفر اأو �شهادة تطعيم �شارية املفعول.
املبيعات  اإدارة  م��دي��رة  �شوفو،  يامينا  ق��ال��ت  امل��و���ش��وع،  ه��ذا  على  وتعليقاً 
والت�شويق للمكتب الوطني الأملاين لل�شياحة: “تزيد لوائح ال�شفر اجلديدة 
دول اخلليج  ال�شياح من  اأم��ام  الزيارة  اإج��راءات  وت�شّهل  اأملانيا  من جاذبية 
وت�شاهم  ال�شتوي،  ال�شياحي  للمو�شم  كبرًة  اأهميًة  اأملانيا  وت��ويل  العربي. 
ل�شتك�شاف  املنطقة  م��ن  امل�شافرين  اه��ت��م��ام  تعزيز  يف  اجل��دي��دة  ال��ل��وائ��ح 
ال�شحية  واملنتجعات  الحتفالية  امل��وا���ش��م  اأ���ش��واق  م��ن  وا���ش��ع��ة  جمموعة 

والن�شاطات الريا�شية يف الهواء الطلق يف جميع اأنحاء اأملانيا«. 
الأع�شاء  ل��ل��دول  ب��اإ���ش��دار تو�شياته  ي��ق��وم  الأوروب�����ي  ب���اأن الحت���اد  ي��ذك��ر 
ويحدثها بانتظام. كما تتم مراجعة القائمة الآمنة كل اأ�شبوعني من قبل 

�شلطات الحتاد الأوروبي والدول الأع�شاء.
للح�شول على متطلبات الدخول الكاملة اإىل اأملانيا ، ُين�شح الزوار بزيارة 

www.bmi.bund.de :املوقع

تعاون بني اأك�سنت�سر وات�سالت ديجيتال واأوراكل لدعم التحول الرقمي
•• اأبوظبي-وام:

ملدة  اتفاقية  و”اأوراكل”  ديجيتال”  و”ات�شالت  “اأك�شنت�شر”  وقعت 
ال�شغرة  ال�شركات  من  العمالء  م�شاعدة  اإىل  تهدف  �شنوات،  ث��الث 
واملتو�شطة والكربى يف ال�شرق الأو�شط، على حتقيق حتول رقمي �شل�ص 
ودعم م�شرتها نحو اعتماد حلول اأوراكل ال�شحابية التي ت�شم البنية 

التحتية كخدمة واملن�شة كخدمة والربجميات كخدمة.
�شتمكن  ومن خالل تقدمي من�شة موحدة متكاملة حللول “اأوراكل”، 
اتفاقية التعاون اجلديدة ل�شركات “اأك�شنت�شر” و”ات�شالت ديجيتال” 
يف  للعمالء  عالية  قيمة  ذات  م�شرتكة  خ��دم��ات  بتقدمي  و”اأوراكل” 

الإمارات وال�شعودية واملنطقة عموماً.
ومبوجب التفاقية، تتوىل “ات�شالت ديجيتال” م�شوؤولية اخلدمات 
املدارة، والأمن، والعمليات، بينما توفر “اأوراكل” اخلدمات ال�شحابية، 
وتتوىل “اأك�شنت�شر” م�شوؤولية التحول والتنفيذ والنتقال للخدمات 
ال�شحابية. و�شيقدم هذا التعاون اأف�شل ا�شت�شافة �شحابية يف فئتها من 
اخلدمات  نحو  حتولها  حتقيق  اإىل  ت�شعى  التي  لل�شركات  “اأوراكل” 
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 لإطالق اأول برنامج من نوعه للثورة ال�سناعية الرابعة

وزارة ال�سناعة توقع مذكرات تفاهم مع 12 من رواد ال�سناعة ودوائر التنمية القت�سادية يف اأبوظبي ودبي وعجمان

•• اأبوظبي-وام:

وقعت اأم�ص وزارة ال�شناعة والتكنولوجيا 
امل���ت���ق���دم���ة ، م�����ذك�����رات ت���ف���اه���م م����ع 12 
رواد  “�شبكة  ���ش��ت�����ش��ك��ل  ���ش��ن��اع��ي��ا،  ك��ي��ان��ا 
دوائ�����ر  ج���ان���ب  اإىل   ،”4.0 ال�������ش���ن���اع���ة 
ودبي  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
وع���ج���م���ان، وذل������ك ل���ل���ب���دء يف اخل���ط���وات 
التنفيذية لربنامج تبني تطبيقات الثورة 
ال��ذي مت الإع��الن عنه  ال�شناعية الرابعة 
ا�شم  حت��ت  اخلم�شني”  “م�شاريع  �شمن 

“ال�شناعة 4.0«.
بح�شور  ال��ت��ف��اه��م  م����ذك����رات  ت��وق��ي��ع  مت 
اأحمد اجلابر،  معايل الدكتور �شلطان بن 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي��ر 
ومعايل �شارة بنت يو�شف الأمري وزيرة 
و�شعادة عمر  املتقدمة،  للتكنولوجيا  دولة 
ال�شناعة  وزارة  وكيل  ال�شويدي،  �شوينع 

والتكنولوجيا املتقدمة.
ال�شناعية  ال���ث���ورة  ب��رن��ام��ج  اإط�����الق  ومت 
�شابق  وقت  يف   ”4.0 “ال�شناعة  الرابعة 
“م�شاريع  م���ن  ك���ج���زء  ال�����ش��ه��ر  ه����ذا  م���ن 
دمج  لت�شريع  م�شمم  وه��و  اخلم�شني”، 
ال�شناعية  ال����ث����ورة  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ح���ل���ول 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  يف   /4IR/ ال��راب��ع��ة 
ت��ع��زي��ز القدرة  ب��ه��دف  ب���دول���ة الإم�������ارات 
وخف�ص  ل��ل��دول��ة،  ال�شناعية  التناف�شية 
التكاليف، وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة، 
وحت�شني اجلودة وال�شالمة، وخلق فر�ص 

عمل جديدة.
الرابعة  الثورة ال�شناعية  ويهدف برنامج 
الإنتاجية  زي���ادة  اإىل   ”4.0 “ال�شناعة 
 25 واإ���ش��اف��ة   30% بن�شبة  ال�شناعية 
الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  دره��م  مليار 

باعتباره  املقبلة،  الع�شر  ال�شنوات  خ��الل 
مليار”   300 ل�”م�شروع  اأ�شا�شية  ركيزة 
م�شاهمة  م�شتوى  رف��ع  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي 
قطاع ال�شناعة يف الناجت املحلي الإجمايل 
�شنوات.  ع�شر  يف  دره���م  مليار   300 اإىل 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  “رواد  �شبكة  وت�شكل 
الأ�شا�شية  املكونات  اإح��دى   ”4.0 الرابعة 
للربنامج، حيث �شتتعاون ال�شركات املحلية 
والدولية الرائدة لتبادل اأف�شل املمار�شات 
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  تقنيات  ن�شر  يف 
يف ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي ب��دول��ة الإم�����ارات. 
�شركة  من  كال  امل�شاركة  الكيانات  وت�شمل 
ب�����رتول اأب���وظ���ب���ي ال��وط��ن��ي��ة /اأدن��������وك/، 
واإريك�شون،  ويونيليفر،  وهانيويل،  واإيدج، 
العاملية  والإم������ارات  اإل��ك��رتي��ك،  و���ش��ن��اي��در 
و�شي�شكو،  وم��اي��ك��رو���ش��وف��ت،  ل��الأمل��ن��ي��وم، 
و�شاب، واأفيفا، و�شيمنز. وي�شعى الربنامج 
يف  رائ��دة  �شركة   100 اإن�شاء  ت�شهيل  اإىل 
جمال تطبيقات الثورة ال�شناعية الرابعة 
املعتمدة من  الت�شنيفات  مع  يتما�شى  مبا 
اإ�شافة  العاملي،  القت�شادي  املنتدى  قبل 
اإىل توفر البيئة الالزمة جلذب اأو اإن�شاء 
بالتكنولوجيا  متخ�ش�شة  �شركة   500
هذه  و����ش���ت���ك���ون   .2031 ع�����ام  ب���ح���ل���ول 
اأهداف  لتحقيق  اأ�شا�شية  ركيزة  ال�شركات 
والفاعلية يف  والب��ت��ك��ار  الإن��ت��اج��ي��ة  زي���ادة 
اأي�شا  ال��ربن��ام��ج  وي��ت�����ش��م��ن  ق��ط��اع��ات��ه��ا. 
�شناعية  ���ش��رك��ة   200 م��ن  اأك���رث  تقييم 
وط��ن��ي��ة يف ال���دول���ة ودع�����م حت��ول��ه��ا نحو 

تطبيقات الثورة ال�شناعية الرابعة.
الدكتور  م���ع���ايل  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
“متا�شيا  اجل����اب����ر:  اأح���م���د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
م��ع روؤي���ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة، ت��رك��ز وزارة 
ال�����ش��ن��اع��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة على 

ت��ع��زي��ز م�����ش��اه��م��ة ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي يف 
من���و ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل ومتكني 
ال��ت��ن��وي��ع الق���ت�������ش���ادي والن���ت���ق���ال نحو 
الإم���ارات  دول���ة  وتفخر  امل��ع��رف��ة.  اقت�شاد 
الذي  ال�شناعي  قطاعها  وح��ي��وي��ة  ب��ق��وة 
القت�شادي  النمو  يف  كبر  ب�شكل  �شاهم 
الدولة.  وت�����ش��ه��ده  �شهدته  ال���ذي  ال��ك��ب��ر 
ب��ت��ن��ف��ي��ذ برنامج  ال���ب���دء  ب�����اأن  وك��ل��ن��ا ث��ق��ة 
خلق  اإىل  ����ش���ي���وؤدي   ”4.0 “ال�شناعة 
مزايا تناف�شية ت�شمل متكني وتعزيز بيئة 
الأعمال ال�شناعية من خالل التعاون بني 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����ص، اإ���ش��اف��ة اإىل 

التعاون مع املوؤ�ش�شات الأكادميية«.
الثورة  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����ار 
 ”4.0 “ال�شناعة  ال��راب��ع��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
التناف�شية  امل���زاي���ا  ه����ذه  م���ن  �شي�شتفيد 
القت�شادي  ال��ت��ن��وي��ع  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت�����ش��ري��ع 
“تتيح  م�����ش��ي��ف��ا:  الإم������������ارات،  دول������ة  يف 
الرابعة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال����ث����ورة  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
تعزيز �شناعاتنا احليوية وزيادة تناف�شية 
اإ�شافة  ال��وط��ن��ي��ة،  وخ��دم��ات��ن��ا  منتجاتنا 
احتياجات  لتلبية  بناء قدرات جديدة  اإىل 
ا�شتعداد  “مع  واأ������ش�����اف:  امل�شتقبل”. 
النمو  من  جديدة  ملرحلة  الإم���ارات  دول��ة 
�شتكون  القادمة،  والتقدم للخم�شني عاما 
اأ�شا�شية  الثورة ال�شناعية الرابعة �شرورة 
ل�شناعاتنا  التناف�شية  ال��ق��درة  ل�شتمرار 
اإ�شافة  ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة، 
الدولة حا�شنة لالأفكار  اإىل تعزيز مكانة 
اجلديدة”.  وال�شناعات  واملبتكرة  الرائدة 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  برنامج  ويعد 
يف  ن��وع��ه  م���ن  الأول   ”4.0 “ال�شناعة 
و���ش��رك��ز على م�شارين  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
م�����ت�����وازي�����ني ي���������ش����م����الن: ب�����ن�����اء اأ�����ش����ا�����ص 

للتكنولوجيا يف ال�شناعات القائمة يف دولة 
الإمارات، وتعزيز تطوير �شناعات جديدة 
التكنولوجيا  على  رئي�شي  ب�شكل  تعتمد 
�شارة  معايل  قالت  جهتها،  من  املتقدمة. 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  الأم���ري:  يو�شف  بنت 
الرابعة هي حجر الزاوية واخلطوة الأوىل 
النهو�ص  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  ن�����ش��ع��ى  ال��ت��ي 
بالقطاع ال�شناعي الوطني ومتكني النمو 

القت�شادي ال�شامل وامل�شتدام.
الثورة  ب��رن��ام��ج  ت�����ش��م��ي��م  مت  واأ����ش���اف���ت: 
 “  4.0 “ال�شناعة  ال��راب��ع��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
القائمة  ال��ق��وة  ن��ق��اط  اإىل  ي�شتند  بحيث 
اأعمالها،  وبيئة  ال��دول��ة  اقت�شاد  يف  حاليا 
والإطار  التنظيمية،  اللوائح  ذل��ك  يف  مبا 
ال�شيا�شات  تطوير  ع��ربه  يتم  ال��ذي  امل��رن 
الدولة  ب��ه  تتمتع  م��ا  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��ام��ة، 
من �شناعات اأ�شا�شية متنوعة وبنية حتتية 
املعلومات  لتكنولوجيا  عاملي  م�شتوى  ذات 
ال�شتفادة  م���ع  ب��ال��رتاف��ق  والت�������ش���الت، 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال�����ش��راك��ات  م���ن 
ف��ائ��دة من  اأق�����ش��ى  وال�����ش��ن��اع��ات لتحقيق 

تطبيقات الثورة ال�شناعية الرابعة.
املنطلق،  ه���ذا  م���ن  م��ع��ال��ي��ه��ا:  واأو����ش���ح���ت 
الذي  ال�شامل  الربنامج  ه��ذا  ت�شميم  مت 
ال�����ش��رك��اء لإن�����ش��اء مبادرات  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 
تبادل  وت�شجيع  ال��وع��ي،  زي��ادة  على  تعمل 
املعرفة واملعلومات، وتعزيز تنمية املواهب 
وامل������ه������ارات، والأه��������م م����ن ذل������ك، تقدمي 
احل����واف����ز وت����اأم����ني ال��ت��م��وي��ل م���ن خالل 
الكيانات ذات ال�شلة، على غرار تخ�شي�ص 
م�����ش��رف الإم��������ارات ل��ل��ت��ن��م��ي��ة م���وؤخ���را 5 
ا�شتخدامات  تعزيز  بهدف  دره��م  مليارات 
املتقدمة. وذكرت  التكنولوجيا  وتطبيقات 
معايل �شارة الأمري اأن املذكرات التي مت 

توقيعها اليوم مع �شركاء الوزارة يف دوائر 
ودبي  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 
تطبيقات  ن�شر  جهود  �شتدعم  وع��ج��م��ان، 
القطاع  يف  ال���راب���ع���ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة 

ال�شناعي يف دولة الإمارات.
اإن�����ش��اء �شبكة رواد  واأ���ش��اف��ت: م��ن خ���الل 
دوائر  �شركائنا يف  �شنتعاون مع  ال�شناعة، 
التنمية القت�شادية بهدف دعم ال�شركات 
اعتماد  يف  واملتو�شطة  وال�شغرة  النا�شئة 
التكنولوجيا املتقدمة. ومن خالل �شل�شلة 
من الأن�شطة وور�ص العمل، �شيعر�ص رواد 
واأف�شل  الناجحة  ال�شتخدامات  ال�شناعة 
الرابعة،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  مم���ار����ش���ات 
مم��ا ي��وؤك��د على دوره���م امل��ح��وري يف قيادة 
ال�شناعة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ح��ول 
اأن  اإىل  الأم��ري  ولفتت معايل  الوطنية. 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزارة 
التنمية  دوائ����ر  يف  �شركائها  خ���الل  وم���ن 
و�شعت  قد  ال�شناعة،  ورواد  القت�شادية 
�شناعية  اأعمال  بيئة  لبناء  الأ�شا�ص  حجر 
الثورة  ق������درات  ت��ع��زي��ز  م���وؤات���ي���ه مي��ك��ن��ه��ا 
ال�شناعية الرابعة التي �شتقوم بدور حيوي 
والجتماعي  القت�شادي  النمو  �شمان  يف 
برنامج  اأن  اإىل  ي�شار  الدولة.  يف  امل�شتدام 
“ال�شناعة  ال��راب��ع��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة 
حتقيق  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  م�����ش��م��م   ”4.0
روؤية قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة 
العمل  ت�شمل  التي  اخلم�شني  مبادئ  وفق 
الأف�����ش��ل والأن�شط  ب��ن��اء الق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى 
يف ال���ع���امل، م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى راأ�����ص املال 
كمركز  ال��دول��ة  مكانة  وتر�شيخ  الب�شري، 
والعلمي  والتقني  الرقمي  للتميز  عاملي 
على م�شتوى العامل يف ال�شنوات اخلم�شني 

القادمة وما بعدها.

اإمباور تزود اأيقونة 1 رزيدن�سز 
ب� 3,351 طن تربيد

•• دبي-الفجر:

اأكرب مزود  “اإمباور”،  املركزي  التربيد  الإم��ارات لأنظمة  اأعلنت موؤ�ش�شة 
“1 رزيدن�شز”  خل��دم��ات ت��ربي��د امل��ن��اط��ق يف ال��ع��امل، ب���دء ت��زوي��د ب��رج��ي 
3،351 ط���ن ت��ربي��د عرب  ت�����ش��ل اىل  ب�����ش��ع��ة  امل��ن��اط��ق  ب��خ��دم��ات ت��ربي��د 
الربجني  م�شروع  وي��ط��ور  العاملي،  امل��ايل  دب��ي  مركز  منطقة  يف  حمطتها 
“و�شل للعقارات” التابعة ملجموعة و�شل لإدارة الأ�شول، يف اإطار م�شروع 
�شي�شل  حيث  �شكنياً،  برجاً   13 قرابة  ي�شم  وال��ذي  ال�شخم  “و�شل1” 
حجم طاقة تربيد املناطق للم�شروع برمته اىل 30 األف طن تربيد وذلك 

يف �شياق اتفاقية وقعتها “اإمباور” مع جمموعة و�شل لإدارة الأ�شول.
واجلديدة،  القدمية  دب��ي  مناطق  بني  بوابة  “و�شل1”  م�شروع  ويعترب 
والوحيد الذي يتيح التملك احلر يف تلك املنطقة، فيما يعد “1 رزيدن�شز” 
اأيقونة امل�شروع الأم وحتفة هند�شية جديدة، ت�شم برجني �شكنيني فاخرين 
كل  ويتخذ  زعبيل،  باإطاللة على حديقة  زاي��د،  ال�شيخ  �شارع  على  ويقعان 
منهما �شكل الرقم 1 وتبلغ م�شاحتهما 102،282 مرت مربع، ويرتجم 
الثانية  املرحلة  وميثالن  الأول،  باملركز  دبي  �شغف  الهند�شي  ت�شميمهما 
من م�شروع و�شل1، وتبلغ م�شاحة الربج الأول، 101،569 مرتاً مربعاً، 
والثاين 96،103 مرتاً مربعاً، مب�شاحة مبنية اإجمالية 160،131 مرتاً 
مربعاً. وي�شم كل منهما 44 طابقاً، ويت�شالن ببع�شهما بج�شر معلق عند 
الطوابق )36 اإىل 42(، ما مينح ال�شكان مناظر بانورامية رائعة لأفق دبي 
املناطق احلديثة ل  اأن مزايا نظم تربيد  “اإمباور”  واأو�شحت  الع�شرية. 
تقت�شر على دفع عجلة ال�شتدامة البيئية فقط، واإمنا تلعب دوراً حمورياً 
بها،  اخلا�شة  الهواء  تكييف  اأنظمة  على  احلفاظ  ال�شركات من  يف متكني 

والإنتاج  الت�شغيل  عمليات  تتم  حيث 
بيئة  بعد يف  وال�شيانة عن  والتوزيع 
ومبا  التحكم،  عالية  متطورة  تقنية 
اخلدمة  مب�شتويات  الرتقاء  ي�شمن 

واإجراءات الأمن وال�شالمة. 
الرئي�ص  ���ش��ع��ف��ار  ب���ن  اأح���م���د  وق�����ال 
يف  جنتهد  “اإمباور”:  ل���  التنفيذي 
الرائدة  ال��ع��ق��اري��ة  امل�����ش��اري��ع  خ��دم��ة 
القطاعات  جميع  تزويد  ون�شتهدف 
وامل����ن���������ش����اآت ال�����ش��ك��ن��ي��ة وال���ت���ج���اري���ة 
تربيد  ب��خ��دم��ات  ب��دب��ي  والرتفيهية 
عاملية  م����وا�����ش����ف����ات  ذات  امل����ن����اط����ق 
م�����ش��ت��دام��ة ل���دع���م ال������دور ال���ري���ادي 
انبعاثات  ت��خ��ف��ي�����ص  يف  ل�����الإم�����ارة 

الكربون مبا يتما�شى مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل. 
ال�شركاء  مع  امل�شرتك  العمل  على  املوؤ�ش�شة  حر�ص  اىل  �شعفار  بن  واأ���ش��ار 
مثمناً  دب��ي.  يف  واملبتكرة  ال�شخمة  امل�شاريع  جناح  بهدف  ال�شرتاتيجيني 
اجلهود احلثيثة التي يبذلها مطّورو امل�شاريع ال�شكنية والعمرانية املتنوعة 
والبيئية.  والقت�شادية  الجتماعية  ال�شتدامة  حتقيق  ل�شمان  وغرها 
لفتاً اىل اأهمية اأنظمة تربيد املناطق بو�شفها دعامة اأ�شا�شية لإطالة دورة 
حياة املباين. وتتزايد اأهمية املباين ا�شتناداً اإىل دورها الفاعل يف دعم م�شار 
املياه  ا�شتهالك  وتر�شيد  التلوث  من  احلد  طريق  عن  البيئية  ال�شتدامة 
والطاقة ما يدفعنا اإىل القول باأّن املبنى الأجمل والأكرث تفرداً هو املبنى 

الأكرث اأمناً وا�شتدامة.

الحتاد للطريان جتمع 1.2 مليار دولر 
يف اأول قر�ض مرتبط بال�ستدامة

•• اأبوظبي- وام:

مرتبط  ق��ر���ص  اأول  يف  دولر  م��ل��ي��ار   1.2 مبلغ  ل��ل��ط��ران  الحت����اد  جمعت 
بال�شتدامة يتعلق باأهداف احلوكمة البيئية والجتماعية وحوكمة ال�شركات 
اأكرب �شفقة متويلية م�شتدامة يف  يف قطاع الطران العاملي. وتعد ال�شفقة 
�شعيد  على  املبتكرتني  التمويل  �شفقتي  اأع��ق��اب  يف  وت��اأت��ي  ال��ط��ران،  تاريخ 
واأول   ،2020 ع��ام  يف  بال�شتدامة  مرتبطة  حت��ول  �شكوك  اأول  ال��ط��ران، 
امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  باأهداف  يرتبط  الطران  قطاع  يف  قر�ص 
يف  املالية  لل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�ص  بوقديدة،  اآدم  وق��ال   .2019 ع��ام  يف 
التمويل  “ ت�شدرت الحتاد للطران عمليات  جمموعة الحتاد للطران.. 
امل�شتدام يف القطاع، ونحن فخورون مبوا�شلة �شجلنا املبتكر  بكوننا اأول �شركة 
البيئية  واحلوكمة  ال�شتدامة  ب��اأه��داف  مرتبط  قر�ص  على  حت�شل  ط��ران 
عملياتنا  مت��وي��ل  اأن  ف��ي��ه،  �شك  ل  ومم��ا  ال�����ش��رك��ات.  وح��وك��م��ة  والجتماعية 
اخلطوة  هو  املحلية  وجمتمعاتنا  كوكبنا  �شحة  خاللها  من  ندعم  بطريقة 

الطبيعية التالية ل�شرتاتيجيتنا التمويلية«.
واأ�شاف “ �شيكون لأهدافنا تاأثر حقيقي على العامل. وتاأكيدا على م�شاءلتنا، 
اأمريكي  دولر  مليون   5.5 اإىل  ت�شل  بفر�ص عقوبات وحوافز  التزمنا  فقد 
مرتبطة بتقدمنا مقابل موؤ�شرات الأداء الرئي�شية. كما اأننا نحر�ص من خالل 
برناجمنا غريناليرن، على حتقيق مبادرات متعددة مرتبطة بال�شتدامة يف 
وللتمويل  ال��ط��ران،  لقطاع  البيئية  الب�شمة  لتح�شني  للطران،  الحت���اد 

الأخ�شر دور هام وكبر يف ا�شرتاتيجيتنا«.
بدورها  مرتبطة  متعددة،  رئي�شية  اأداء  مبوؤ�شرات  القر�ص  �شروط  وترتبط 

مببادرات احلوكمة البيئية والجتماعية وحوكمة ال�شركات.
الأول  اأب��وظ��ب��ي  وبنك   HSBC بنك  م��ن  ك��ال  للطران  الحت���اد  واخ��ت��ارت 

ب�شفتهما �شريكني ا�شرتاتيجيني وممولني لتلك ال�شفقة.
وقال عبد الفتاح �شرف، الرئي�ص التنفيذي لبنك HSBC الإمارات ورئي�ص 
اإدارة الأعمال الدولية.. “ يلتزم HSBC بامل�شاعدة يف ت�شدر جهود النتقال 
التمويل  بتوظيف  نقوم  ونحن  الكربونية  النبعاثات  من  خال  اقت�شاد  اإىل 
وت�شريع البتكار لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خالل العمل بال�شراكة مع 
وازدهار.  ومرونة  ا�شتدامة  اأك��رث  م�شتقبل  لبناء  الفر�شة  لتحقيق  عمالئنا 
، وتف�شي  وهذه ثاين �شفقة مرتبطة بال�شتدامة لنا مع الحتاد للطران 
رائ��دة يف  اأعمال  �شركتني عامليتني ممن لديهما  اأن  ر�شالة قوية مفادها  اإىل 
للطران  والحت���اد    HSBCبنك مثل   - املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
النقل  قطاع  لتمويل  مبتكرة  طرق  لإيجاد  �شراكة  �شمن  بالعمل  ملتزمتان 

اجلوي اإىل جانب حماية الكوكب الذي نعي�ص فيه«.

�سلطان اجلابر: تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة تعزز �سناعاتنا احليوية
 وتبني قدرات جديدة لتلبية احتياجات امل�ستقبل.

- �سارة الأمريي: اعتماد تقنيات الثورة ال�سناعة الرابعة خطوة �سباقة
 و�ساملة لدفع عملية التنمية القت�سادية امل�ستدامة على م�ستوى الإمارات

�شادرات   5 اأه���م  باعتبارها  وم�شنوعاته 
قيمتها  �شهدت  حيث  للدولة،  نفطية  غر 
الن�شف  %50 يف  بن�شبة  الإجمالية منواً 
الأول من عام 2021، مقارنة مع الن�شف 
 47.4% وب��ن�����ش��ب��ة   ،2020 م���ن  الأول 

مقارنة مع الفرتة نف�شها من 2019.
و���ش��ه��دت اأن�����ش��ط��ة اإع�����ادة ال��ت�����ش��دي��ر التي 
238 مليار دره��م يف  اإىل  اإجماليها  و�شل 
منو  حتقيق   2021 م��ن  الأول  ال��ن�����ش��ف 
نف�شها  الفرتة  مع  مقارنة   22% بن�شبة 
من 2020، علماً باأن %46 من اأن�شطة 
اإع��ادة الت�شدير يف الدولة تتم من ال�شوق 

املحلي و%54 من املناطق احلرة.
وجتاوز حجم الواردات خالل الفرتة نف�شها 

مقارنة   24% بنمو  دره���م،  مليار   482
و3%   ،2020 م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  م���ع 
 ،2019 م��ن  الأول  الن�شف  م��ع  م��ق��ارن��ة 
ب��اأن %66 من تلك ال��واردات تتجه  علماً 
اإىل املناطق احلرة  لل�شوق املحلي و34% 
الدرا�شة  وبينت  اجلمركية.  وامل�شتودعات 
بالن�شبة  اأنه  القت�شاد  وزارة  عن  ال�شادرة 
اإىل اإجمايل التجارة غر النفطية للدولة، 
املحلي،  ال�شوق  م��ع  تتم  منها   65% ف��اإن 
وامل�شتودعات  املناطق احلرة  ت�شتحوذ  فيما 
املتبقية،   35% ال���  ن�شبة  على  اجلمركية 
هذه  من   46% اأن  الدرا�شة  اأظهرت  كما 
بحراً،  و35%  ج���واً،  نقلها  يتم  ال��ت��ج��ارة 

و%20 براً.

قفزت بن�سبة %44 يف الأ�سهر ال�ستة الأوىل من العام اجلاري

 % التجارة اخلارجية غري النفطية لالإمارات تزيد 27 
حمقق�ة 900 مليار دره�م يف الن�سف الأول من 2021 

•• اأبوظبي-وام:

النفطية  ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة غ��ر  حققت 
لدولة الإمارات منواً بن�شبة %27 خالل 
 2021 اجل��اري  العام  من  الأول  الن�شف 
مقارنًة مع الن�شف الأول من العام املا�شي 
2020 ، وبزيادة ن�شبتها %6 عن الفرتة 
ذاتها من عام 2019، اأي يف الفرتة التي 
�شبقت انت�شار جائحة “كوفيد 19” حول 
ال��ت��ع��ايف ال�شريع  ي��ث��ب��ت  ال���ع���امل، وه���و م���ا 
للدولة  النفطية  غر  اخلارجية  للتجارة 

وعودتها اإىل م�شارها الإيجابي.
�شجلت  الأولية،  الر�شمية  للبيانات  ووفقاً 
التجارة اخلارجية غر النفطية للدولة ما 
الن�شف  900 مليار دره��م يف  يقدر بنحو 
ال�شادرات  وزادت   .2021 ع��ام  من  الأول 
اإىل  غر النفطية للدولة يف الفرتة ذاتها 
بن�شبة  من���واً  حمققًة  دره���م،  مليار   170
من  الأول  ال��ن�����ش��ف  م���ع  م��ق��ارن��ة   44%
مقارنة   41% ن�شبتها  وب��زي��ادة   ،2020
وارتفعت   .2019 ذات��ه��ا م��ن  ال��ف��رتة  م��ع 
ن�شبة م�شاهمة ال�شادرات غر النفطية يف 
النفطية  غر  اخلارجية  التجارة  اإجمايل 
الن�شف  ن��ف�����ش��ه��ا  ال���ف���رتة  ل��ل��دول��ة خ����الل 
 ،19% ن��ح��و  ل��ت��ب��ل��غ   2021 م���ن  الأول 
الن�شف  خ���الل   16.6% بنحو  م��ق��ارن��ة 
2020، و%14.2 خالل  الأول من عام 
معايل  واأك��د   .2019 من  الأول  الن�شف 
ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال���زي���ودي، وزير 
دولة للتجارة اخلارجية، اأن بيانات التجارة 
اخلارجية غر النفطية التي مت ت�شجيلها 
خالل الن�شف الأول من عام 2021 تعك�ص 
مت  حيث  القطاع،  لهذا  مهماً  اإيجابياً  اأداًء 

القيمة  ج���ي���دة يف  م���ع���دلت من���و  حت��ق��ي��ق 
الإج��م��ال��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة ع��ل��ى م���دى العامني 
املا�شيني برغم الآثار ال�شلبية التي خلفتها 
جائحة “كوفيد-19” على حركة التجارة 
الكبرة  النمو  قفزات  عن  ف�شاًل  العاملية، 
موؤ�شر  وه��ذا  النفطية،  غر  ال�شادرات  يف 
وا�شح على التعايف ال�شريع وا�شتعادة امل�شار 
الإيجابي والنمو املتزايد يف حركة التجارة 
تعزيز  ويف  ع���م���وم���اً  ل���ل���دول���ة  اخل���ارج���ي���ة 
على  النفطية  غ��ر  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��ادرات 
“توؤكد  واأ�شاف معاليه:  وجه اخل�شو�ص. 
ال�شت�شرافية  الروؤية  كفاءة  املوؤ�شرات  هذه 
دولة  نفذتها  التي  ال�شتباقية  واخل��ط��ط 
– بتوجيهات ودع��م من قيادتها  الإم��ارات 
الر�شيدة – للتعامل مع اآثار اجلائحة على 
�شيا�شات  وو�شع  اخلارجية،  التجارة  قطاع 
للحفاظ  امل���دى  وط��وي��ل��ة  ومنفتحة  م��رن��ة 
وتر�شيخ  للدولة،  التجارية  اجلاذبية  على 
وتناف�شية  رائ���دة  جت��اري��ة  كبوابة  مكانتها 
ب���ني ال�����ش��رق وال���غ���رب وحم����ور رئ��ي�����ش��ي يف 
ا�شتمرارية ومنو �شال�شل التوريد العاملية، 
من  اليوم  العملية  نتيجته  نلم�ص  ما  وهو 
خ����الل ه����ذه الأرق�������ام ال���ت���ي ت���وؤك���د املوقع 
املتميز للدولة كمركز حيوي للتجارة على 
م�����ش��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل ولع���ب موؤثر 
التجارة  ر���ش��م خ��ري��ط��ة  اإع�����ادة  ي�����ش��اه��م يف 
وا�شتدامة  م��رون��ة  اأك����رث  ل��ت��ك��ون  ال��ع��امل��ي��ة 
بهدف ا�شتعادة منو وتدفق حركة التجارة 
واأو�شح  كوفيد-19«.  بعد  ما  مرحلة  يف 
الواعدة  ال��ب��ي��ان��ات  اأن  ال����زي����ودي  م���ع���ايل 
ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ل��ل��دول��ة ت��ت��زام��ن مع 
اإطالق م�شاريع اخلم�شني التي اأعلنت عنها 
للم�شاهمة  موؤخراً  الإم��ارات  دولة  حكومة 

يف حتقيق قفزات جديدة يف الأداء التجاري 
من  وذل��ك  املقبلة،  املرحلة  خ��الل  للدولة 
وال�شرتاتيجية  النوعية  امل��ب��ادرات  خ��الل 
التفاقيات  ب���رن���ام���ج  م��ث��ل  ال�����ش��ل��ة  ذات 
القت�شادية ال�شاملة مع عدد من الأ�شواق 
 10×10 وب��رن��ام��ج  امل�شتهدفة،  العاملية 
حافزاً  �شيوفر  ما  وهو  ال�شادرات،  لتنمية 
القت�شادية  ال�����ش��راك��ات  لتعزيز  اإ���ش��اف��ي��اً 
مع  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�شاملة  والتجارية 
جديدة  جتارية  اأ���ش��واق  وفتح  العامل،  دول 
التجارية  الأن�شطة  اأم��ام  م�شتمرة  ب�شورة 
هذه  ظ��ل  “يف  م��ع��ال��ي��ه:  م�شيفاً  ل��ل��دول��ة، 
اجل���ه���ود امل��ت��ك��ام��ل��ة وال����رائ����دة، ن��ت��وق��ع اأن 
النفطية  غر  اخلارجية  التجارة  توا�شل 
اأداءه�����ا الإي��ج��اب��ي خ���الل الأ�شهر  ل��ل��دول��ة 

املتبقية من العام اجلاري«.
واأو�شحت درا�شة حتليلية لوزارة القت�شاد 
ال��ب��ي��ان��ات الأول���ي���ة لأن�����ش��ط��ة التجارة  ع��ن 
�شادرات  اأن  ال��ن��ف��ط��ي��ة،  غ���ر  اخل���ارج���ي���ة 
70 مليار  ال��ذه��ب جت����اوزت  ال���دول���ة م��ن 
درهم بالن�شف الأول من 2021، وحققت 
منواً بن�شبة %48 مقارنة بالن�شف الأول 
ال�شادرات  بقية  فيما حققت   ،2020 من 
حجماً  ال��ذه��ب،  با�شتثناء  النفطية،  غ��ر 
%42 عن  ب��ن��م��و  98 م��ل��ي��ار دره����م،  ب��ل��غ 
و20%   ،2020 م����ن  الأول  ال��ن�����ش��ف 
وتعد   ،2019 م���ن  ن��ف�����ش��ه��ا  ال���ف���رتة  ع���ن 
النفطية  غ����ر  ال���������ش����ادرات  م����ن   87%
م�شدرها  و13%  املن�شاأ،  وطنية  للدولة 
وامل�����ش��ت��ودع��ات اجلمركية.  احل���رة  امل��ن��اط��ق 
واملجوهرات  واحللي  الذهب  �شلع  وج��اءت 
البال�شتيكية  وال�����ل�����دائ�����ن  والأمل�����ن�����ي�����وم 
وال�شلب  واحلديد  وم�شنوعاته  والنحا�ص 
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العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بالن�ضر        

 18/2021/1258 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ماهاد هالن ادن  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )253.195(

وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
ال�شاعة 09:30 �شباحا يف قاعة  املوافق 2021/10/25  وح��ددت لها جل�شة يوم الثنني 
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�ص الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بالن�ضر        
 1021/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- زينب غازي عطار با�شي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :هما خزائي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها لئحة دعوى للمطالبة ببطالن اجراءات التنفيذ 
على العقار املحجوز على رقم:1003 الكائن بربج هرقلز مبنطقة وادي ال�شفا 3 ، مع 
ا�شرتداد العقار ونقل ملكية العقار وت�شجيله حتت ا�شم املدعيني لدى دائرة الرا�شي 

والمالك. 
قاعة  يف  �شباحا   10:00 ال�شاعة   2021/11/1 املوافق  الثنني  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�ص الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بالن�ضر 

 7702/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  كالميك�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�شركة �شنجن وين فر�شت امبورث انداك�شبورت ليمتد 

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
وقدره )٦1120٦3.35( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .

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

رئي�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بالن�ضر 

 6809/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اأيوب  �شعيد  حممد  ع��الء   -2 ����ص.م.ح  لينك  تريد  جلف  �شدهما/1-   املنفذ  اىل 
ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير جلف تريد لينك �ص.م.ح واملوقع على ال�شيكات

جمهول حمل القامة
�شركة  الوطنية  ال�شكوك  �شركة  ملالكها  كورت�ص  التنفيذ/�شكاي  الطالب  ان  مبا 

ال�شخ�ص الواحد م�شاهمة خا�شة �شركة ال�شخ�ص الواحد �ص.ذ.م.م 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )1351٦7( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن حكم بالن�ضر        
2563/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- نيهال ويرا�شينغا  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : افكار حممد رزاق حممد مرزوق
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/8/1  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ مليون ومائتي الف  افكار حممد رزاق حممد مرزوق 
وحتى   2021/٦/30 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم 
متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
اآل مكتوم حاكم  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:1669/2021/305 ا�ضتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الثالثة رقم 87

اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:2020/٦9 جتاري كلي والر�شوم   : مو�شوع ال�شتئناف 
وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:دار الأدهم لالأن�شاءات �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع الأبراج - باي �شكوير - بناية رقم 

12- الطابق الثالث - مكتب رقم 303/304  - وميثله:فاطمة ح�شني علي احمد 
املطلوب اإعالنهما :  1- اأحمد حممد ح�شن �شحادة 2- حممود حممد ح�شن �شحادة  -  �شفتهما 

: م�شتاأنف �شدهما
كلي.  رق���م:2020/٦9 جت��اري  بالدعوى  ال�شادر  القرار/احلكم  اأ�شتاأنف  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2021/12/27  ال�شاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�شي عن بعد 

، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  7696/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3281 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )7409( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : ال�شركة الطبية العلمية ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة الرفاعة اخر �شارع خالد بن الوليد - تقاطع ا�شارة دوار ال�شقر 
 - ه���ات���ف:043930748   -  2 رق��م  الر���ش��ي - حم��ل  الطابق  املطاحن  - مقابل  ال��ب��واردي  بناية   - �شابقا 

متحرك:0505534955
املطلوب اإعالنه : 1- ذي دينتال �شبا - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)7409( 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�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  6777/2021/209 تنفيذ عمايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2021/4328 عمايل جزئي ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )٦2549( درهم ل�شالح العامل بال�شافة اىل مبلغ وقدره )1271( درهم ر�شوم تنفيذ احلكم ومبلغ 

)3123( درهم ر�شوم الدعوى البتدائية ل�شالح املحكمة.
طالب التنفيذ : حممد عامر غالم مرت�شى خان

عنوانه:المارات - امارة عجمان - منطقة اجلرف 2 - بناية عمان كمبلك�ص 1 - الطابق p - ال�شقه 1
املطلوب اإعالنه : 1- �شروار ف�شل للتنظيف واخلدمات الفنيه - �شفته : منفذ �شده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
وقدره )٦2549( درهم ل�شالح العامل بال�شافة اىل مبلغ وقدره )1271( درهم ر�شوم تنفيذ احلكم ومبلغ 
)3123( ر�شوم الدعوى البتدائية ل�شالح املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : البعد الرابع لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 102 ملك املر �شعيد بن حلوه - هور العنز - ال�شكل القانوين : 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  594217 رقم   : الرخ�شة  ،  رقم  ذات م�شوؤولية حم��دودة 
1008661 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شر يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/10/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/10/7  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه & ام الن�ساري 
لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد 
 : فاك�ص    04-2955582  : هاتف   - الول  التجاري  املركز   - نهيان  ال  �شلطان  بن 
2955598-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : دولت�سي فيتا انتريتامينت اند لدارة ال�سفن �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 1501 - ملك ذا غالريا انفي�شتمنت�ص �ص.ذ.م.م - املركز التجاري 
 : الرخ�شة  رق��م    ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل   -  B ا�شتدامة   - الول 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1556479  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   944804
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�شادية  التنمية 
ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/28 واملوثق 
اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من    2021/9/28 بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى 
العنوان  احل�سابات   لتدقيق  قايد  �سركة  امل��ع��ني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
 : التجاري - هاتف  بيديف اخلليج  3408 ملك حيدر علي كيد زوه��ر  : مكتب رقم 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   97165448819  : فاك�ص    04-4215777

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي :  ايه & ام الن�ساري لتدقيق احل�سابات 
 العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان 
 : فاك�ص    04-2955582  : هاتف   - الول  التجاري  املركز   - نهيان  ال 
2955598-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية البعد الرابع لتجارة مواد البناء 
�ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/10/7 واملوثق 
اأي  2021/10/7 وعلى من لديه  بتاريخ  العدل حماكم دبي  لدى كاتب 
اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�ص 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي :  �سركة قايد لتدقيق احل�سابات
  العنوان : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهر بيديف اخلليج 

التجاري - هاتف : 4215777-04  فاك�ص : 97165448819
 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
املذكور اأعاله لت�شفية دولت�سي فيتا انتريتامينت اند لدارة ال�سفن �ض.ذ.م.م 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/28 واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 حمكمة ال�ضارقة الإحتادية 

اإعالن للح�ضور حمكمة ال�ضارقة الحتادية
 SHCFICICOM2019  /M0001606 يف  الق�ضية رقم

اإىل املدعي عليه : ف�شل الدين منديل 
امارة دبي - ديرة - عيال نا�شر - حمل رقم 4 ملك �شلطان ابراهيم التميمي - هاتف:0553559000 

042358899 -
اعالن اخل�شم املدخل ف�شل الدين منديل بالن�شر بالغتان العربي والجنبي

بناء على طلب املدعي برير بن مرت�شى بن عبد الر�شا - وعنوانه:مكتب حممود ح�شني للمحاماة 
وال�شت�شارات القانونية - امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - بناء باي �شكوير رقم 12 - مكتب رقم 

303/304 - �شندوق بريد:2330٦٦ - هاتف:0097144228410 - فاك�ص:0097144217511 - بريد.
املكان  ال�شاعة:08:30 -  بتاريخ:2021/10/27  ال�شارقة الحتادية  امام حمكمة  انت مكلف باحل�شور 
الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية اخلام�شة - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
تاريخ  من  ايام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  وذلك  امل�شتندات 

العالن للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�شفك مدعي عليه. 
مكتب اإدارة الدعوى      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2021 /0004924 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / جود التقان للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م 
العنوان:9302430 

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / عبداحلميد ال�شيد احمد عبدالرحمن   

الوراق  بعد الطالع على  بتاريخ:20/٦/2021  انه  : ن�ص احلكم   بالتايل 
الف  وع�شرون  )ثمان  مبلغ  للمدعي  توؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام  نامر 

درهم( والزمتها بامل�شروفات.  حكما غر قابال لال�شتئناف 
.املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)كلي(  جتاري   AJCFICICOM2021 /0003331 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد عبداهلل ابراهيم احمد احلمادي 
جمهول حمل الإقامة  : امارة عجمان �شارع ال�شيخ خليفة بناية الوفاء نف�ص 

بناية بنك ال�شتثمار هاتف:0503008980 - رقم مكاين:4٦٦47105٦4
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/10/2٦ امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية  عجمان 
الدعوى رقم 5( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة 
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/12م 
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ملحمة  �ضيف عبيد ال�ضوقي ل�ضاحبها �ضيف 
عبيد احمد عبدالرحمن ال�ضوقي - موؤ�ض�ضة فردية

)جزئي( جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001665/ 
اإىل املحكوم عليه :  ملحمة �شيف عبيد ال�شوقي ل�شاحبها �شيف عبيد احمد عبدالرحمن ال�شوقي - موؤ�ش�شة 
فردية - العنوان:امارة ال�شارقة - �شوق اجلبيل اجلديد للخ�شار والفواكه - حمل رقم M-63 مالك ال�شارقة 

لدارة ال�شول
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

واللحوم  املوا�شي  لتجارة  المارات  احلايل:�شركة  ال�شم  هو   - ذ.م.م  املوا�شي  لتجارة  المارات  تران�ص  املنفذ 
ومنتجاتها ذ.م.م ال�شم ال�شابق. 

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 387063

اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإخطار عديل

رقم الت�ضديق:2021/17651 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/�شلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
بتاريخ:2021/5/17 ب�شفتها وكيلة عن بنك دبي  دبي برقم 2021/102800  بامارة  العدل  الكاتب  امل�شدقة لدى  القانونية 
ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة القرهود - بناية القرهود �شتار - الطابق الثاين مكتب 202 - متحرك:0544145222
املنذر اليه:حممد �شريف اريبورات كوجني حممد - هندي اجلن�شية - وعنوانه امارة اأبوظبي - مدينة اأبوظبي - فيال رقم 

189 - متحرك رقم:0529898520
املو�شوع/اخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )74183( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )74183( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
64032

الفئة
14

نوع املركبة
ني�شان اك�ص تريل

لون املركبة
اأبي�ص

�شنة ال�شنع
2017

جهة الرتخي�ص
اأبوظبي

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإخطار عديل

رقم الت�ضديق:2021/17650 
املنذر:بنك دبي الإ�شالمي

وميثله ال�شيد:احمد حممد عبدالنبي حممد ب�شفته وكيال عن املحامية/�شلمى الكتبي ، اماراتية اجلن�شية مبوجب الوكالة 
بتاريخ:2021/5/17 ب�شفتها وكيلة عن بنك دبي  دبي برقم 2021/102800  بامارة  العدل  الكاتب  امل�شدقة لدى  القانونية 
ال�شالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�شدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة القرهود - بناية القرهود �شتار - الطابق الثاين مكتب 202 - متحرك:0544145222
املنذر اليه:اآدهم ظافر برقدار - �شوري اجلن�شية - وعنوانه عجمان - بناية زهرة بالقرب من مركز عجمان الطبي - �شقة 

رقم 403 - متحرك رقم:0523079118
املو�شوع/اخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )1٦975( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�شد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�شالح املنذر اليه وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �شداد اق�شاط املركبة ل�شالح املنذر حتى تر�شد بذمته مبلغ )1٦975( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �شاكنا وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها:

وال  الخطار  ه��ذا  ت�شليمكم  تاريخ  من  ا�شبوع  اأق�شاها  م��دة  خ��الل  اع��اله  املبني  املبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  يخطركم  لذلك 
حتميلكم  م��ع  ال��ق��ان��ون  ل�شحيح  وف��ق��ا  حقوقنا  لتح�شيل  جتاهكم  القانونية  الج����راءات  ا�شتكمال  اىل  ا�شفني  �شن�شطر 

امل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر

     حكومة  راأ�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

رقم املركبة
40534

الفئة
B

نوع املركبة
ني�شان �شنرتا

لون املركبة
اأحمر

�شنة ال�شنع
2016

جهة الرتخي�ص
عجمان

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 - الدعوى رق���م:2021/407 جتاري م�شارف جزئي  ح�شور اجتماع اخلربة يف 

دبي - املدعي عليه الول:اأحمد عبداهلل �شيف بن دروي�ص ال�شحي
املدعي الثاين:ال�شرح للمقاولت �ص.ذ.م.م

يف الدعوى املذكورة اعاله بناءا على تكليف حمكمة دبي بندبي خبرا م�شرفيا 
يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من:بنك اأبوظبي التجاري )املدعي( �شدكم 
وعليه يرجى ح�شوركم يف جل�شة اخلربة او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما 
لديكم من م�شتندات تخ�ص الدعوى وذلك يوم الحد املوافق:2021/10/17 يف 
متام ال�شاعة:12:00 ظهرا يف مقر مكتب اخلبر:عبداملجيد املرزوقي والكائن 
مبدينة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ص - بناية برج امل�شرف - الطابق 15 - مكتب 

رقم 1504 - موبايل:050٦111421 - ت:0425553٦3 - ف:04255433.
اخلبري امل�ضريف
عبداملجيد حممد املرزوقي       

اإعالن بالن�ضر

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
يعلن اخلبر املحا�شبي احمد جا�شم العبدويل - مركز اخلليج للمحا�شبة 
وال��ت��دق��ي��ق - وامل���ع���ني م���ن ق��ب��ل حم��ك��م��ة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة يف الق�شية 
رق��م:2021/2484 جتاري جزئي - واملقامة من املدعية/اروا�شيا لتنظيم 
 - ليناكيالت  �شاجد  عليه/حممد  املدعي  �شد  وادارتها  العلنية  امل��زادات 
لجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثنني املوافق:2021/10/18 ال�شاعة 
للمحا�شبة  اخلليج  م��رك��ز   - اخل��ب��ر  مبكتب  ظ��ه��را  والن�شف  ال��واح��دة 
الدين  ���ش��ارع �شالح   - اخلبي�شي   - دي��ره   - دب��ي  الكائن يف   - والتدقيق 
اأعلى معر�ص �شراميك راأ�ص اخليمة - ميزانني -  - بناية العبدويل - 

مكتب رقم M/104 - ت:042٦84700 - ف:042٦8884٦.
اخلبري املحا�ضبي

احمد جا�ضم العبدويل       

 اعالن ح�ضور
اجتماع خربة ح�ضابي بالن�ضر

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى حمكمة ال�ضارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
م�ضتعجل   /  SHCFICIONJ2021 /0006661 يف  الدعوى رقم

اىل :�شركة الفجره الوطنية للتامني فرع دبي 
جمهول حمل الإقامة : امارة دبي - اخلليج التجاري - ار�ص 71 - ملك عقارات حكومة دبي - مكتب 705 - هاتف 

رقم:042223207 - 050٦57740٦ - �ص.ب:1129٦ دبي  
نعلمكم باأن املدعي )ة( / نظر ا�شالم - العنوان:حمل القامة المارات امارة دبي - بن�ص يا�ص بنايه امل�شرف الطابق 

14 - مكتب رقم 1407 - رقم الهاتف:971508858805.  
اعالن  مع  لنظرها  اقرب جل�شة  الدعوى وحتديد  اول:ت�شجيل   : ب������  للمطالبة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  اأقام  قد 
املدعي عليها بالئحة الدعوى واملرفقات وفقا لالأ�شول - ثانيا:ندب الطبيب ال�شرعي مبحكمة ال�شارقة لتوقيع 
الك�شف الطبي علي املدعي لثبات حالته وما به من اأ�شابات وحتديد ن�شبة العجز ال�شحي الدائم الذي حلق به 

جراء ال�شابة - ثالثا:الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا يتوجب عليكم احل�شور اأمام الدائرة دائرة الأمور امل�شتعجلة الوىل حمكمة ال�شارقة �شباح يوم ....... املوافق 
وكيل  اإر�شال  اأو  ح�شوركم  عدم  حالة  ويف   ، وم�شتندات  دفاع  من  لديكم  ما  لتقدمي   08:00 ال�شاعة   2021/10/18

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �شتبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.  حرر بتاريخ  2021/5/9 م 
مكتب اخلدمات الق�ضائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �ضاهد العامل
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003439/ 

اإىل املحكوم عليه :  �شاهد العامل
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ا�شالم عبدالبديع ال�شواديف. 
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 7736 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة  اإعالنك /  من تاريخ 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : رونك�ض لتنظيم املعار�ض واملنا�سبات �ض.ذ.م.م  
OF0403A ملك ال�شيخ حممد بن بطي بن حامد ال حامد  العنوان : مكتب رقم 
734200 رقم القيد  - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة ،  رقم الرخ�شة : 
القت�شادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1200800 مبوجب هذا   : التجاري  بال�شجل 
باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/8/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى    2019/8/28 بتاريخ 
موؤ�ش�شة حممد  805 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  كويا حما�سبون قانونيون   املعني 
بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة - بور�شعيد - هاتف : 04-4329270  
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-4329271  : فاك�ص 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي :  كويا حما�سبون قانونيون
امل�شاريع  805 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية  العنوان : مكتب رقم 
 : فاك�ص    04-4329270  : هاتف   - بور�شعيد   - واملتو�شطة  ال�شغرة 
4329271-04 -  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية رونك�ض لتنظيم املعار�ض واملنا�سبات 
�ض.ذ.م.م -  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/8/28 واملوثق 
اأي  لديه  من  وعلى   2019/8/28 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص 
الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية
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العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  5392/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 18٦

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 247/2020 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )3039328.9٦( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شتار وود لل�شناعات �ص.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع اخلليج التجاري 2 - فيجن تاور كامل ط 

17 مكتب املحامي ح�شني لوتاه. 
: منفذ  - �شفته  دب��ي  ف��رع   - ����ص.ذ.م.م  العامة  للمقاولت  �شيدكو  �شركة   -1  : اإعالنه  املطلوب 

�شده
مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/12 اخطاركم بتحويل ملف 
احلجز التحفظي رقم:2019/353 جتاري اىل حجز تنفيذي رقم:2021/5392 جتاري يف حدود 

املبلغ املنفذ به وقدره )3039328.9٦( درهم.
رئي�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : ديل دايركت للعقارات �ض.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 0219 - 1306 - ملك را�شد حممد عبداهلل املزروعي - بردبي - 
الثنية الوىل - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 758630 
التنمية  دائ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  1229120 مب��وج��ب   : ال��ت��ج��اري  ب��ال�����ش��ج��ل  ال��ق��ي��د  رق���م 
ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية 
املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/29 واملوثق لدى 
اأو  اأي اع��رتا���ص  ل��دي��ه  2021/8/29  وع��ل��ى م��ن  ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب 
مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
العنوان : هاتف : 5588206-04  فاك�ص : 5588204-04 م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي :  ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
العنوان : هاتف : 5588206-04  فاك�ص : 04-5588204

  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
املذكور اأعاله لت�شفية ديل دايركت للعقارات �ض.ذ.م.م -  وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ  2021/8/29 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2021/8/29 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً  الثبوتية وذلك خالل )45(  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة  الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005733 يف  الدعوى رقم

ابراهيم  قانونا  وميثلها  ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  الأندل�ص  �شركة   : عليه  املدعي  اإىل 
حممود ابراهيم بدران 

التجاري  املبارك  بناية مركز  العروبة  �شارع  الرولة  ال�شارقة منطقة   : الإقامة   جمهول حمل 
مكاتب A و B مكتب رقم 40٦ - 407 - هاتف رقم:050٦4٦8147

وميثلها  ذ.م.م  والتنظيف  الفنية  للخدمات  الهدى  نظم  �شردار  املدعية:�شركة  طلب  على  بناء 
قانونا ال�شيد حممد اختار فاروق غالم م�شطفي

انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2021/10/20 امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 3( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه.     حرر بتاريخ 2021/10/13م 
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن حكم بالن�ضر        
1725/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- �شركة المارات ملقاولت الطرق حمر عني والذيب ذ.م.م - فرع دبي  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : �شركة جيومار جلف ذ.م.م

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2021/9/9  1/بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية 
مبلغ )1.411.551.3٦( درهم واحد مليون واربعمائة واحد ع�شر الفا وخم�شمائة وواحد وخم�شون درهما و�شتة 
وثالثون فل�شا - وبالفائدة بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2021/5/24 وحتى ال�شداد 
التام 2/بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مببلغ )22.275.44( درهم اثنان وع�شرون الفا ومائتان وخم�شة 

و�شبعون درهما واربعة واربعون فل�شا تعوي�ص وبالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
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�ص الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 265

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ابراهيم نعمت اهلل ، اجلن�شية باك�شتان يرغب يف البيع والتنازل 
عن ن�شبه 50% من كامل ح�شته البالغه 100% وذلك اىل ال�شيد:رحمت اهلل نيامت اهلل ، 
مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تا�ش�شت  والتي  الثاث(  لنقل  )النوف  الرخ�شة  يف  باك�شتان  اجلن�شية 
رخ�شة رقم 602196 ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية تعديالت اخرى ا�شافة �شريك

 2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
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�ص حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�ضقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اول الوقت للتجارة
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0003620/ 

اإىل املحكوم عليه :  اول الوقت للتجارة 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ اك�شياوجون و و. 
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 128491 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة  اإعالنك /  من تاريخ 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:1428/2021/322 ا�ضتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العقارية الثانية رقم 202

والر�شوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1135/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:موؤ�ش�شة عقار
عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:050٦7٦7٦1٦ - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 324459482٦ - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- منى قا�شم ابدو 2- ح�شني مريدي عوي�ص  -  �شفتهما : م�شتاأنف �شدهما
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:1135/2021 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/10/20  ال�شاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  ال�ضتئناف رقم:1407/2021/322 ا�ضتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العقارية الثانية رقم 202
والر�شوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1098/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:موؤ�ش�شة عقار

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:050٦7٦7٦1٦ - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 324459482٦ - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 
املطلوب اإعالنه :  1- زبر اوان  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/1098 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/10/20  ال�شاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  ال�ضتئناف رقم:1430/2021/322 ا�ضتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف العقارية الوىل رقم 90
والر�شوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:1040/2021  الدعوى  يف  احلكم  اإ�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 

وامل�شاريف والتعاب. 
امل�شتاأنف:موؤ�ش�شة عقار

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار - منطقة بور�شعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:050٦7٦7٦1٦ - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 324459482٦ - 

 IBAN:AE090500000000020106942
 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- ايجور فاليتوف  -  �شفته : م�شتاأنف �شده
مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:1040/2021 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق  2021/10/28  ال�شاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:2635/2021/305 ا�ضتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الرابعة رقم 201

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم يف الدعوى رقم:4٦/2017 جتاري كلي ، والر�شوم وامل�شاريف 
والتعاب. 

امل�شتاأنف:�شميث باجنامني جام�ص
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج ال�شالم - مكتب 110٦ - بوكالة 

املحامية/اميان الرفاعي 
 وميثله:اميان يون�ص حممد ا�شماعيل الرفاعي 

املطلوب اإعالنهما :  1- �شميث اند كني للو�شاطة العقارية �ص.ذ.م.م 2- عزيزة حممد �شيف الرا�شدي  
-  �شفتهما : م�شتاأنف �شدهما

مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2017/4٦ جتاري كلي. وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني  املوافق  2021/10/25  ال�شاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  ال�ضتئناف رقم:1684/2021/300 ا�ضتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف املدنية الثانية رقم 82
مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم يف الدعوى رقم:94/2021 ، والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:ايه واي ا�ص للتطوير العقاري
عنوانه:العنوان املختار/ال�شارقة املجاز - �شارع الكورني�ص - بناية البطحاء الطابق العا�شر - مكتب 

رقم 1003 مكتب خليفة بن عمر للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - هاتف رقم:0٦5٦٦5515 
 وميثله:خليفة يو�شف حممد علي بن عمر 

عبدالعزيز  �شينغ 3- حممد  �شومر  كومار  �شودهر   -2 اهلل  1- ح�شني حبيب    : اإعالنهم  املطلوب 
عبدالعزيز ال�شويحي  -  �شفتهم : م�شتاأنف �شدهم

مو�شوع الإعالن :  قد اأ�شتاأنف/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/94 مدين كلي. وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني  املوافق  2021/10/25  ال�شاعة 10.00 �ص بقاعة التقا�شي عن بعد ، وعليه 

يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ص الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:4983/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )350227.05( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعي:�شركة ميرتي للمعادن اخلا�شة املحدودة

اأب��راج رجال  امل�شتقبل - مبنى  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع  عنوانه:المارات - 
العمال - برج اأ�شبكت - �شقة 3401 - وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر

املطلوب اإعالنه :  1- كوليك�شو للتجارة العامة �ص.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2021/8/10 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�شت�شدار  الإع��الن :طلب  مو�شوع 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ خم�شة وت�شعني الف وثالثمائة دولر امريكي او مايعادله 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %5 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  التنفيذ  وق��ت  ال�شرف  ب�شعر  الم��ارات��ي  بالدرهم 
الق�شائية احلا�شل يف 2021/5/27 وحتى متام ال�شداد وبالزامها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل 

اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ص الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بالن�ضر  )تظلم(     
                  يف  الدعوى رقم:131/2021/22 مدين كلي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره )10574000( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 

بال كفالة. 
املدعي:حممد حممد احممد �شادي - واخرون

عنوانه:المارات - الم��ارات - امارة دبي - بردبي - دبي - حمله املختار وكيلهم القانوين مكتب منذر احلمادي 
للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - الكائن - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - ايه بي اأي تاور - مكتب 3004 - الطابق 30

املطلوب اإعالنه :  1- عبداحلميد حممد اأبو الفتوح الزناتي  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ 
وقدره )10574000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
بياناتها اعاله  املذكور  انه قد مت ت�شجيل الدعوى  املعجل بال كفالة - نود اعالمكم  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم 
ادارة الدعوى  BOTIM امام  �شدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�شور عرب برنامج الت�شال املرئي تطبيق 
البتدائية الثالثة ع�شر على هاتف رق��م:00971502350991 - املوافق 2021/10/18 يوم الثنني وذلك من ال�شاعة 
9:00 �ص ولغاية 12:30 ظ او احل�شور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�شيد( لتقدمي جوابكم 
على �شحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�شوية ، لئحة الدعوى + حافظة م�شتندات )ميكنكم الطالع 

عليها من خالل النظام اللكرتوين ملحاكم دبي - لال�شرتاك يرجى التوا�شل على مركز الت�شال 043347777
رئي�ص الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 اإنذار عديل بالن�ضر

 رقم  2021/17936
املنذر :  م�شرف الهالل  �ص م ع

املنذر اإليه  :  راثينافيل فاديفيل – اجلن�شية : الهند. 
الإخالل  نتيجة  درهم   )18،002.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�شيارة  التنفيذية ل�شرف  املنذر لتخاذ الإج��راءات  الن�شر واإل �شي�شطر 
 /Q/ باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�شيارة رقم  ) 77837 / خ�شو�شي 
دبي ( من نوع ) كيا �شبورجت  _ اأ�شتي�شن ( موديل )2015( _ لون ) برتقايل( واملمولة 

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

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:1189/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�شابعة رقم 248

العقد بني املدعي واملدعي عليه وال��زام املدعي عليه مببلغ وق��دره )2٦1.34٦(  مو�شوع الدعوى : املطالبة بف�شخ 
درهم والفائدة التاخرية بواقع 12% والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد النزاع وحتى متام ال�شداد ومبلغ 

)100.000(درهم كتعوي�ص للمدعي والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
املدعي:عبداهلل قا�شم عبداهلل

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع البراج برلينجتون - طابق 31 - مكتب رقم 3103
املطلوب اإعالنهما :  1- الوادي الخ�شر للعقارات 2- الوادي الخ�شر للو�شاطة العقارية )موؤ�ش�شة فردية( ملالكها/

علي �شعيد �شليمان عبيد ال�شالمي  -  �شفتهما : مدعي عليهما
والزام  عليه  واملدعي  املدعي  بني  العقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
املدعي عليه مببلغ وقدره )2٦1.34٦( درهم والفائدة التاخرية بواقع 12% والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
قيد النزاع وحتى متام ال�شداد ومبلغ )100.000(دره��م كتعوي�ص للمدعي والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - 
فاأنت  لذا  بعد  التقا�شي عن  قاعة  09.30 �ص يف  ال�شاعة  املوافق  2021/10/25   الثنني   يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
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�ص الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:1809/2021/100 احوال نف�ص م�ضلمني 

املنظورة يف:دائرة الأ�شرة احوال نف�ص الوىل رقم 71
مو�شوع الدعوى : دعوى طالق لل�شرر املتمثل يف عدم التفاق ول�شوء الع�شرة املتمثل يف الهجر و�شوء التعامل من جانب 
والدي املدعي عليه مع طلبات اثبات ح�شانة الولد تيم للمدعية مع طلب جميع النفقات ال�شرعية املرتتبة على اثر الطالق 
للمدعية من نفقة عدة ونفقة متعه وموؤخر ال�شداق وزيادة النفقة املحكوم بها لالبن تيم ملرور اكرث من ثالث اعوام على 

احلكم ال�شابق. 
املدعي:رجاء لغليمي 

عنوانه:المارات - امارة دبي - الق�شي�ص الوىل - دبي �شارع الدوحة - مبنى حي�شكوم تاور - �شقة 1207
املطلوب اإعالنه :  1- حممد غازي ال�شيخ خ�شور  -  �شفته: مدعي عليه

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى طالق لل�شرر املتمثل يف عدم التفاق ول�شوء الع�شرة املتمثل 
يف الهجر و�شوء التعامل من جانب والدي املدعي عليه مع طلبات اثبات ح�شانة الولد تيم للمدعية مع طلب جميع النفقات 
ال�شرعية املرتتبة على اثر الطالق للمدعية من نفقة عدة ونفقة متعه وموؤخر ال�شداق وزيادة النفقة املحكوم بها لالبن 
تيم ملرور اكرث من ثالث اعوام على احلكم ال�شابق - وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2021/10/25  ال�شاعة 08.30 �ص 
يف قاعة التقا�شي عن بعد يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود 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�ص الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بالن�ضر        
 5681/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ال�شركة ال�شينية الثامنة للهند�شه الن�شائية املحدودة - فرع دبي  

 جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شركة دبي بال�شرت دراي مك�ص ذ.م.م

وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�شي 
ت��وؤدي للطالبة مبلغا  ب��ت��اري��خ:2021/10/7   بالزام املعرو�ص �شدها ان  حمكمة دبي البتدائية 
درهما  وارب��ع��ون  وواح���د  و�شتمائة  ال��ف  وخم�شني  وخم�شة  مائة  دره��م   )155.٦41.50( وق���دره 
تقدمي  تاريخ  من  تبداأ  �شنويا   %5 قدرها  ب�شيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�شافا  فل�شا  وخم�شون 
الطلب وحتى ال�شداد التام والزمت املعرو�ص �شدها بامل�شاريف  ولكم احلق يف ا�شتئناف المر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 
رئي�ص الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بالن�ضر 
 1504/2021/208 تنفيذ مدين 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  ع�شام �شامي خليل ابو ع�شيه

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/مهند حممد ادياب حاج ادياب املحت�شب

وميثله:حممد عيد جا�شم حممد ال�شويدي 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 

وقدره )157٦352.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ص ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0023121
 - املالك  وميثلها   539050 بالرقم  ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�شة  والعمرة  للحج  العا�شمة  حملة  املخط�ر/ 
حممد احمد بن دخني املطرو�شي - اماراتي اجلن�شية وميثله مبوجب وكالة رقم 1449/2019 احمد حممد عبدالرحمن بن دخني 
املطرو�شي – اماراتي اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم 784194892745378  العن�وان / ال�شارقة – �شناعية 6 - هاتف رقم 

  0544450500 /
املخطر اإليه / حملة الغروب للحج والعمرة واملرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة بالرقم 531278 وميثلها املالك / 
4 ملك عبداهلل �شعد  – اماراتي اجلن�شية العن�وان/ ال�شارقة - مي�شلون - خلف �شارع الزهراء حمل رقم  عمران �شعيد خمي�ص حمزه 

املريخي  - هاتف رقم / 0503666355
درهم املو�شوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 60750 

املخطر اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ60750 درهم مو�شوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ 
ا�شتحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�شرف ال�شيك اإل اأنه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب وبيانه كالتايل: ال�شيك رقم 

على بنك دبي ال�شالمي وامل�شحوب   2020/04/10 ا�شتحقاق  بتاريخ  درهم   60750 مببلغ   200410
وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،

لذلك  - فاإننا نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املذكور خالل خم�شة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية،
 واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، 

وهذا اإخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بالن�ضر        

 180/2021/80 تظلم من اأمر اأداء  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شوراج في�شنو   - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :الإمارات دي�شرتيكت كولينج )امييكول( �ص ذ م م   

وميثله : خالد حممد �شعيد بوج�شيم  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها تظيم من القرار ال�شادر بالق�شية رقم 47٦2/2021 

اأمر اداء والر�شوم وامل�شاريف.  
قاعة  �شباحا يف   10.00 ال�شاعة   2021/11/2 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  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�ص الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
يف  الدعوى 2021/290 جتاري كلي   

�شد / املدعي عليه : رامناث �شيامالل �شارما �شيامالل �شارما  
املقامة من / ماركتليند بي تي واي ليمتد   

الدعوى رقم  ان هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت  مبا 
2021/290 جتاري كلي، وحيث انه مت ندب جلنة خربا ح�شابية يف الدعوى 
بخ�شو�ص  م   1992 ل�شنة  الثبات  قانون  باحكام  وعمال  فاننا  اعاله  املذكورة 
اعمال اخلربة امام املحاكم، ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة عن بعد عن طريق 
تطبيق ZOOM وذلك يوم الحد املوافق 2021/10/17 يف متام ال�شاعة 
12.00 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 

عند ح�شوركم لالجتماع. 
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف  
حممد �ضعيد ال�ضريف 

اعــــالن بالن�ضـــر

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
MOJAU_2021- 0026491 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد/ رينا ماني�ص بوجنابي، اجلن�شية : الهند، يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�شته البالغة 50% وذلك اىل ال�شيدة / براجاكتا نايان �شاناي - اجلن�شية: الهند ، ويرغب 
ال�شيد / اندور بنجابى بارماناند �شوبهراج بنجابي، اجلن�شية: الهند يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�شته البالغة 50% وذلك اىل ال�شيدة / براجاكتا نايان �شاناي - اجلن�شية : الهند ، بالرخ�شة 
 )726232( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  الوجبات(  عامل  )كافتريا  امل�شماه 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقه،
تعديالت اخرى - ل يوجد

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
MOJAU_2021- 0025668 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

البيع  يف  يرغب   - العراق  – اجلن�شية  احليايل  �شعيد  موؤيد  ن�شوان  ال�شيد/   : باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف الرخ�شة امل�شماه )معر�ص حكم لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة( 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برخ�شة جتارية رقم )757893(
اإىل ال�شيد / نور يلدا - اجلن�شية كندا

تعديالت اأخرى: تغر ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تغر ال�شم التجاري من معر�ص حكم لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة اىل املحظوظ لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة 

ذ م م �شركه ال�شخ�ص الواحد. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  
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العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

يف الدعوى رقم  142/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 

مو�شوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف امارة دبي - وادي ال�شفا 6 - رقم الر�ص 
درهم من   )5464601.15( مبلغ  باإ�شتالم  والت�شريح   187 رقم  فيال   -  187 املبنى  رقم   -  2713

ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ:بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع 

عنوانه :امارة دبي - �شارع 5 متفرع من �شارع دم�شق - بناية نهال - الق�شي�ص 2 - الطابق الر�شي - بجوار 
فندق تاميز 

املطلوب اإعالنه : حميد ر�شا حممد ح�شني تاجيك 
 - رقم:187  فيال   -  187 املبنى  رق��م   -  2713 الر����ص  رق��م   -  6 ال�شفا  وادي   - دب��ي  :ام����ارة  ع��ن��وان��ه 

SALEEM@EASTTOPTRDG.COM  -   0504515661
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
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�ص  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
على  يزيد  اأن  امل��زاي��دة  من  ممنوع  غر  �شخ�ص  ولكل  البيع  جلل�شة  التالية  اأي��ام  ع�شرة  خ��الل  وامل�شاريف 
اأن  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�شر  اأن ل تقل ه��ذه  امل��زاد ب�شرط  التالية لر�شوم  الع�شرة  الثمن خ��الل الي��ام 
ار�ص   : املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة  املعرو�ص  الثمن  باإيداع كامل  يقوم 
وماعليها من بناء - رقم الر�ص 2713 - املنطقة وادي ال�شفا 6 - امل�شاحة 272.02 مرت مربع - التقييم 

درهم  1.865.908/57
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  
يف الدعوى رقم  158/2019/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
مو�شوع الدعوى : طلب بيع حق منفعة لعدد 3 مكاتب مرهونة التايل بيانها:  مكتب رقم 1209 واملواقف 189-

b3-187:واملواقف  1211 رقم  مكتب    -  b3-188:واملواقف  1210 رقم  مكتب    -  b3
 الكائنني دبي - منطقة ند ح�شة - ار�ص رقم 1100 - مبنى رقم 1 - اإ�ص اأي تي تاور - الطابق 12.

طالب التنفيذ:البنك التجاري الدويل �ص.م.ع 
عنوانه :المارات - امارة دبي - ام الرمول - دبي في�شتيفال �شيتي - برج الف�شتيفال - الطابق 13 الدائرة القانونية 

- وميثله:ماأمون عي�شى اخلويل 
املطلوب اإعالنه : �شركة فر�ص البحر لتجهيز املاأكولت البحرية �ص.ذ.م.م 

عنوانه :المارات - امارة دبي - منطقة بردبي - را�ص اخلور ال�شناعية الثانية - م�شتودع ملك رقم 4 - ملك خليفة 
ooo@yahoo.com - 0506409540 - حممد الكمدة

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
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�ص 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�ص غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة  املعرو�ص  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�شر  تقل هذه 
يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار حق منفعة ينتهي يف:2114/10/11 - املنطقة ند ح�شة - رقم الر�ص 
195.56 مرت مربع -  امل�شاحة   - 1210 ا�ص اي تي تاور - رقم الوحدة  املبنى  ا�شم   - 1 املبنى  1100 - رقم 

التقييم 891.814.49 درهم
نوع العقار حق منفعة ينتهي يف:2114/10/11 - املنطقة ند ح�شة - رقم الر�ص 1100 - رقم املبنى 1 - ا�شم 

املبنى ا�ص اي تي تاور - رقم الوحدة 1209 - امل�شاحة 92.84 مرت مربع - التقييم 445.811.99 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

يف الدعوى رقم  160/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�شوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف امارة دبي - الثنية الثالثة - رقم الر�ص 514 - 
رقم املبنى 3 - رقم والت�شريح با�شتالم مبلغ )1684634.22( درهم من ثمن البيع باملزاد.

طالب التنفيذ:بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع 
عنوانه :امارة دبي - �شارع 5 متفرع من �شارع دم�شق - بناية نهال - الق�شي�ص 2 - الطابق الر�شي - بجوار 

فندق تاميز 
املطلوب اإعالنه : اك�شويان به 

عنوانه :امارة دبي - الثنية الثالثة - رقم الر�ص 514 - رقم املبنى 3 - فيال 3 - 0504211463
YEXIAOYANONLINE@HOTMAIL.COM

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
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�ص 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�ص غر 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�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار فيال - املنطقة الثنية الثالثة - رقم الر�ص 514 - رقم املبنى 3 - م�شاحة العقار 

درهم التقييم:2420301.48  مربع  قدم   2391.33
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  
يف التنفيذ رقم  153/2019/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2018/48 جلان عقارية ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)95200882( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:�شركة دبي لند 

عنوانه :امارة دبي - بردبي - ام �شقيم الثالثة - املقر الرئي�شي لدبي القاب�شة - مكتب رقم 1 ملك جمرا هيلز 
ديفيلومبنت - رقم مكاين:2305172538 
املطلوب اإعالنه : �شركة ا�ص جي كابيتال ار اي 

عنوانه :امارة دبي - ديرة - الق�شي�ص - النهدة - خلف م�شت�شفى NMC - بناية بالتينيوم تاور - الطابق رقم 
lbader@meglegal.  -  0555067838  - مكاين:3584098077  رقم   -  908 رقم  مكتب   -  9

com
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
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�ص 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�ص غر 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�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار ار�ص ف�شاء - رقم الر�ص 6903 - املنطقة اليفرة 3 - امل�شاحة 650321.64 

مرت مربع - القيمة التقديرية:209.999.913 درهم ويباع لعلى عطاء.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

يف التنفيذ رقم  511/2018/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 

بال�شتئناف  وامل��ع��دل  كلي  ع��ق��اري  رقم:2015/462  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ش��وع 
رقم:4798951.25 ا�شتئناف عقاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )4798951.25( درهم �شامال للر�شوم 

وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:اندار ممتاين - واخرون 

عنوانه :امارة دبي -بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية فندق ذا H - الطابق ال��� 32 - مكتب بن حيدر للمحاماه 
وا�شت�شارات قانونية - وميثله:عي�شى عبداهلل حيدر بن حيدر 

املطلوب اإعالنه : اوربيت هولدينجز ليمتد 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج املو�شى 2 - الطابق 25 - مكتب 2502 = 043799979 

lawkmq@gmail.com -
مو�شوع الإعالن :املنفذ �شده:هيمال فالبهاد�ص تاكار

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 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 
اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غر  وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
اأن ل تقل هذه الزيادة  امل��زاد ب�شرط  التالية لر�شوم  اأن يزيد على الثمن خالل الي��ام الع�شرة  ممنوع من املزايدة 
اأو�شاف  بيان  املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  عن ع�شر 
4133.90 مرت مربع -  امل�شاحة  الرابعه -  املنطقة احلبية   - 75 املمتلكات :قطعة ار�ص ف�شاء - رقم الر���ص 

املقدره:12459128درهم - يباع لعلى عطاء
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  
يف التنفيذ رقم  3544/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:4733 ل�شنة 2019 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )969666.39( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:م�شرف المارات ال�شالمي م�شاهمة عامة 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع مدينة دبي - الطبية - مبنى رقم 16 - �شقة الطابق الثالث
وميثله:من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 

املطلوب اإعالنه : علي ح�شني بورتهراين 
عنوانه :المارات - امارة دبي - املنارة - بردبي - دبي - �شارع رقم 2 - فيال رقم a35 - بجوار م�شجد عائ�شة بطي 

parselec@emirates.net.ae - 0504556873 - املال
الثالث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2021/10/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   : الإع���الن  مو�شوع 
)�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم��ارات 
ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع 
التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
املحكمة  خزينة  وامل�شروفات  املعرو�ص  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  على  الثمن  ع�شر  عن  الزيادة  هذه  تقل  ل  اأن 
اأو�شاف املمتلكات :حق منفعة ينتهي بتاريخ:2105/11/4 - املنطقة ند ح�شة - رقم الر�ص  وفيما يلي بيان 
 -  1208 الوحدة  رقم   -  2 تي  تاورز  بال�ص  املبنى  ا�شم   -  2 املبنى  رقم   - 91.97 مرتمربع  امل�شاحة   -  593

التقييم:554.430.69 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

يف التنفيذ رقم  706/2013/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2012/340 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)775.229.20( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.

طالب التنفيذ:رامي فاروق ابوبكر رحمة اهلل 
عنوانه :امارة دبي - منطقة ال�شفا الوىل - �شارع الو�شل - �شارع رقم 39 - فيال رقم 17 - بالقرب من �شبين�ص 

املطلوب اإعالنه : تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - جممع دبي لال�شتثمار - دبي - لجون املرحلة 1 - بجوار فندق تاون �شنرت

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
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�ص 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�ص غر 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�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات :حق انتفاع على ار�ص ف�شاء ينتهي بتاريخ:2095/3/1م - املنطقة جممع دبي لال�شتثمار 

الول - رقم الر�ص 548 - امل�شاحة 21261.63 مرت مربع - التقييم 6865741 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  
يف التنفيذ رقم  8284/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2018/2388 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)32.172.529.38( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ:بنك اخلليج الدويل �ص.م.ب - مكتب متثيل 

2 - بجانب مطعم �شدف -  عنوانه :ام��ارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زاي��د - اجت��اه ام��ارة ابوظبي برج املو�شى 
بالقرب من �شوبر ماركت ليفكو - الطابق التا�شع - مكتب رقم 901 - رقم مكاين:2646090014

وميثله:عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي
املطلوب اإعالنه : دريك اآند �شكل انرتنا�شيونال - �شركة م�شاهمة عامة

 عنوانه :امارة دبي - �شارع ال�شيخ حممد بن زايد - جممع دبي لال�شتثمار - م�شتودع رقم 4 - ملك جممع دبي 
na@na.com - 045514854 - 0505500891 - 1498763234 لال�شتثمار رقم مكاين

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
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�ص 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�ص غر 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�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :ار�ص رقم 146 - املنطقة �شيح �شعيب 2- م�شاحة احل�شة 1272.08 مرت مربع - املقدرة ب���� 
مرت   1847.15 احل�شة  م�شاحة   -2 �شعيب  �شيح  املنطقة   -  149 رق��م  ار���ص   - دره��م   )1.779.569/97(
م�شاحة احل�شة   -2 �شعيب  �شيح  املنطقة   -  150 رق��م  ار���ص   - دره��م   )2.584.162/85( ب����  املقدرة   - مربع 
م�شاحة   -2 �شعيب  �شيح  املنطقة   -  144 رقم  ار�ص   - درهم   )2.621.726( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   1874

احل�شة 2308.28 مرت مربع - املقدرة ب���� )6.209.273/2( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

يف الدعوى رقم  142/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 

مو�شوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف امارة دبي - وادي ال�شفا 6 - رقم الر�ص 
درهم من   )5464601.15( مبلغ  باإ�شتالم  والت�شريح   187 رقم  فيال   -  187 املبنى  رقم   -  2713

ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ:بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع 

عنوانه :امارة دبي - �شارع 5 متفرع من �شارع دم�شق - بناية نهال - الق�شي�ص 2 - الطابق الر�شي - بجوار 
فندق تاميز 

املطلوب اإعالنه : حميد ر�شا حممد ح�شني تاجيك 
 - رقم:187  فيال   -  187 املبنى  رق��م   -  2713 الر����ص  رق��م   -  6 ال�شفا  وادي   - دب��ي  :ام����ارة  ع��ن��وان��ه 

SALEEM@EASTTOPTRDG.COM  -   0504515661
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
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�ص  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
على  يزيد  اأن  امل��زاي��دة  من  ممنوع  غر  �شخ�ص  ولكل  البيع  جلل�شة  التالية  اأي��ام  ع�شرة  خ��الل  وامل�شاريف 
اأن  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�شر  اأن ل تقل ه��ذه  امل��زاد ب�شرط  التالية لر�شوم  الع�شرة  الثمن خ��الل الي��ام 
ار�ص   : املمتلكات  اأو�شاف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة  املعرو�ص  الثمن  باإيداع كامل  يقوم 
وماعليها من بناء - رقم الر�ص 2713 - املنطقة وادي ال�شفا 6 - امل�شاحة 272.02 مرت مربع - التقييم 

درهم  1.865.908/57
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 
يف الدعوى رقم  158/2019/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
مو�شوع الدعوى : طلب بيع حق منفعة لعدد 3 مكاتب مرهونة التايل بيانها:  مكتب رقم 1209 واملواقف 189-

b3-187:واملواقف  1211 رقم  مكتب    -  b3-188:واملواقف  1210 رقم  مكتب    -  b3
الكائنني دبي - منطقة ند ح�شة - ار�ص رقم 1100 - مبنى رقم 1 - اإ�ص اأي تي تاور - الطابق 12.

طالب التنفيذ:البنك التجاري الدويل �ص.م.ع 
عنوانه :المارات - امارة دبي - ام الرمول - دبي في�شتيفال �شيتي - برج الف�شتيفال - الطابق 13 الدائرة القانونية 

- وميثله:ماأمون عي�شى اخلويل 
املطلوب اإعالنه : �شركة فر�ص البحر لتجهيز املاأكولت البحرية �ص.ذ.م.م 

عنوانه :المارات - امارة دبي - منطقة بردبي - را�ص اخلور ال�شناعية الثانية - م�شتودع ملك رقم 4 - ملك خليفة 
ooo@yahoo.com - 0506409540 - حممد الكمدة

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
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�ص 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�ص غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة  املعرو�ص  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�شر  تقل هذه 
يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار حق منفعة ينتهي يف:2114/10/11 - املنطقة ند ح�شة - رقم الر�ص 
195.56 مرت مربع -  امل�شاحة   - 1210 ا�ص اي تي تاور - رقم الوحدة  املبنى  ا�شم   - 1 املبنى  1100 - رقم 

التقييم 891.814.49 درهم
نوع العقار حق منفعة ينتهي يف:2114/10/11 - املنطقة ند ح�شة - رقم الر�ص 1100 - رقم املبنى 1 - ا�شم 

املبنى ا�ص اي تي تاور - رقم الوحدة 1209 - امل�شاحة 92.84 مرت مربع - التقييم 445.811.99 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا..

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

يف الدعوى رقم  160/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�شوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف امارة دبي - الثنية الثالثة - رقم الر�ص 514 - 
رقم املبنى 3 - رقم والت�شريح با�شتالم مبلغ )1684634.22( درهم من ثمن البيع باملزاد.

طالب التنفيذ:بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع 
عنوانه :امارة دبي - �شارع 5 متفرع من �شارع دم�شق - بناية نهال - الق�شي�ص 2 - الطابق الر�شي - بجوار 

فندق تاميز 
املطلوب اإعالنه : اك�شويان به 

عنوانه :امارة دبي - الثنية الثالثة - رقم الر�ص 514 - رقم املبنى 3 - فيال 3 - 0504211463
YEXIAOYANONLINE@HOTMAIL.COM

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
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�ص 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�ص غر 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�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار فيال - املنطقة الثنية الثالثة - رقم الر�ص 514 - رقم املبنى 3 - م�شاحة العقار 

درهم التقييم:2420301.48  مربع  قدم   2391.33
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 
يف التنفيذ رقم  153/2019/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2018/48 جلان عقارية ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)95200882( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:�شركة دبي لند 

عنوانه :امارة دبي - بردبي - ام �شقيم الثالثة - املقر الرئي�شي لدبي القاب�شة - مكتب رقم 1 ملك جمرا هيلز 
ديفيلومبنت - رقم مكاين:2305172538 
املطلوب اإعالنه : �شركة ا�ص جي كابيتال ار اي 

عنوانه :امارة دبي - ديرة - الق�شي�ص - النهدة - خلف م�شت�شفى NMC - بناية بالتينيوم تاور - الطابق رقم 
lbader@meglegal.  -  0555067838  - مكاين:3584098077  رقم   -  908 رقم  مكتب   -  9

com
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
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�ص 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�ص غر 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�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار ار�ص ف�شاء - رقم الر�ص 6903 - املنطقة اليفرة 3 - امل�شاحة 650321.64 

مرت مربع - القيمة التقديرية:209.999.913 درهم ويباع لعلى عطاء.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

يف التنفيذ رقم  511/2018/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 

بال�شتئناف  وامل��ع��دل  كلي  ع��ق��اري  رقم:2015/462  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ش��وع 
رقم:4798951.25 ا�شتئناف عقاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )4798951.25( درهم �شامال للر�شوم 

وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:اندار ممتاين - واخرون 

عنوانه :امارة دبي -بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية فندق ذا H - الطابق ال��� 32 - مكتب بن حيدر للمحاماه 
وا�شت�شارات قانونية - وميثله:عي�شى عبداهلل حيدر بن حيدر 

املطلوب اإعالنه : اوربيت هولدينجز ليمتد 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج املو�شى 2 - الطابق 25 - مكتب 2502 - 043799979 

lawkmq@gmail.com -
مو�شوع الإعالن :املنفذ �شده:هيمال فالبهاد�ص تاكار

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 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 
اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غر  وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
اأن ل تقل هذه الزيادة  امل��زاد ب�شرط  التالية لر�شوم  اأن يزيد على الثمن خالل الي��ام الع�شرة  ممنوع من املزايدة 
اأو�شاف  بيان  املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  عن ع�شر 
4133.90 مرت مربع -  امل�شاحة  الرابعه -  املنطقة احلبية   - 75 املمتلكات :قطعة ار�ص ف�شاء - رقم الر���ص 

املقدره:12459128درهم - يباع لعلى عطاء
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 
يف التنفيذ رقم  3544/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:4733 ل�شنة 2019 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )969666.39( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:م�شرف المارات ال�شالمي م�شاهمة عامة 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع مدينة دبي - الطبية - مبنى رقم 16 - �شقة الطابق الثالث
وميثله:من�شور عبداهلل حممد احمد الزرعوين 

املطلوب اإعالنه : علي ح�شني بورتهراين 
عنوانه :المارات - امارة دبي - املنارة - بردبي - دبي - �شارع رقم 2 - فيال رقم a35 - بجوار م�شجد عائ�شة بطي 

parselec@emirates.net.ae - 0504556873 - املال
الثالث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2021/10/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن���ه   : الإع���الن  مو�شوع 
)�شركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم��ارات 
ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع 
التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
املحكمة  خزينة  وامل�شروفات  املعرو�ص  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  على  الثمن  ع�شر  عن  الزيادة  هذه  تقل  ل  اأن 
اأو�شاف املمتلكات :حق منفعة ينتهي بتاريخ:2105/11/4 - املنطقة ند ح�شة - رقم الر�ص  وفيما يلي بيان 
 -  1208 الوحدة  رقم   -  2 تي  تاورز  بال�ص  املبنى  ا�شم   -  2 املبنى  رقم   - 91.97 مرتمربع  امل�شاحة   -  593

التقييم:554.430.69 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا..

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

يف التنفيذ رقم  706/2013/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2012/340 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)775.229.20( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.

طالب التنفيذ:رامي فاروق ابوبكر رحمة اهلل 
عنوانه :امارة دبي - منطقة ال�شفا الوىل - �شارع الو�شل - �شارع رقم 39 - فيال رقم 17 - بالقرب من �شبين�ص 

املطلوب اإعالنه : تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - جممع دبي لال�شتثمار - دبي - لجون املرحلة 1 - بجوار فندق تاون �شنرت

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
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�ص 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�ص غر 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�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات :حق انتفاع على ار�ص ف�شاء ينتهي بتاريخ:2095/3/1م - املنطقة جممع دبي لال�شتثمار 

الول - رقم الر�ص 548 - امل�شاحة 21261.63 مرت مربع - التقييم 6865741 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فور.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 
يف التنفيذ رقم  8284/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2018/2388 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)32.172.529.38( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ:بنك اخلليج الدويل �ص.م.ب - مكتب متثيل 

2 - بجانب مطعم �شدف -  عنوانه :ام��ارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زاي��د - اجت��اه ام��ارة ابوظبي برج املو�شى 
بالقرب من �شوبر ماركت ليفكو - الطابق التا�شع - مكتب رقم 901 - رقم مكاين:2646090014

وميثله:عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي
املطلوب اإعالنه : دريك اآند �شكل انرتنا�شيونال - �شركة م�شاهمة عامة

 عنوانه :امارة دبي - �شارع ال�شيخ حممد بن زايد - جممع دبي لال�شتثمار - م�شتودع رقم 4 - ملك جممع دبي 
na@na.com - 045514854 - 0505500891 - 1498763234 لال�شتثمار رقم مكاين

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
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�ص 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�ص غر 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�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :ار�ص رقم 146 - املنطقة �شيح �شعيب 2- م�شاحة احل�شة 1272.08 مرت مربع - املقدرة ب���� 
مرت   1847.15 احل�شة  م�شاحة   -2 �شعيب  �شيح  املنطقة   -  149 رق��م  ار���ص   - دره��م   )1.779.569/97(
م�شاحة احل�شة   -2 �شعيب  �شيح  املنطقة   -  150 رق��م  ار���ص   - دره��م   )2.584.162/85( ب����  املقدرة   - مربع 
م�شاحة   -2 �شعيب  �شيح  املنطقة   -  144 رقم  ار�ص   - درهم   )2.621.726( ب����  املقدرة   - مربع  مرت   1874

احل�شة 2308.28 مرت مربع - املقدرة ب���� )6.209.273/2( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  

يف التنفيذ رقم  1441/2014/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

رقم:2013/1421  بال�شتئناف  واملعدل  كلي  جتاري  رقم:2013/340  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )26.836.460( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ:احمد ابراهيم احمد يو�شف - واخرون 
عنوانه :المارات - امارة دبي - دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - دبي - الوطنية للتاأمني مقابل �شيتي �شنرت - الدور ال�شاد�ص - �شقة 602 

املطلوب اإعالنه : طارق حممد ال�شيد ح�شني 
عنوانه :امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية ال�شيخ احمد بن �شعيد نف�ص بناية بنك نور ال�شالمي - جمموعة العربية لال�شتثمار 

املحدودة - الطابق 9 - �شقة رقم 910 ارابيان جروب
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 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 الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غر 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�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف 
Moon Tower - ا�شم  46 - رقم املبنى  املمتلكات :وح��دة عقارية )حتت الن�شاء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر���ص 

املبنى: Moon Tower - رقم الوحدة 805 - امل�شاحة 75.16 مرت مربع - التقييم:612525.37 درهم - 
Moon Tower - ا�شم  46 - رقم املبنى  نوع العقار وحدة عقارية )حتت الن�شاء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ص 

املبنى: Moon Tower - رقم الوحدة 505 - امل�شاحة 75.16 مرت مربع - التقييم:612525.37 درهم
Moon Tower - ا�شم  46 - رقم املبنى  نوع العقار وحدة عقارية )حتت الن�شاء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ص 

املبنى: Moon Tower - رقم الوحدة 1605 - امل�شاحة 75.16 مرت مربع - التقييم:615122.71 درهم
Moon Tower - ا�شم  46 - رقم املبنى  نوع العقار وحدة عقارية )حتت الن�شاء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ص 

املبنى: Moon Tower - رقم الوحدة 1305 - امل�شاحة 75.16 مرت مربع - التقييم:612341.13 درهم
Moon Tower - ا�شم  46 - رقم املبنى  نوع العقار وحدة عقارية )حتت الن�شاء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ص 

املبنى: Moon Tower - رقم الوحدة 1304 - امل�شاحة 74.23 مرت مربع - التقييم:610448.52 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  
يف التنفيذ رقم  3572/2019/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
بال�شتئناف  وامل���ع���دل  ك��ل��ي  جت����اري  رقم:2018/1773  ال���دع���وى  يف  ال�������ش���ادر  احل��ك��م  ت��ن��ف��ي��ذ   : ال��ت��ن��ف��ي��ذ  م��و���ش��وع 
رقم:2019/744 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )2113474.91( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:ال�شركة العربية ملواد البناء - عنوانه :امارة دبي - ديرة - �شارع بور �شعيد - بناية - �شنرتيون �شتار - بلوك 
b - مكتب 807 & 806 - هاتف رقم:042208558 - مكاين:3166394140 - وميثله:خليفة عبداهلل حممد 
خليفة املفتول.  املطلوب اإعالنه : عبداهلل خليفة احمد الفهد املهري - عنوانه :امارة دبي - بردبي - الرب�شاء الوىل - 
 D2 TOWERS مكتب رقم 901 - ملك �شمر ابراهيم طالب - �شارع رقم 16 - املنطقة 373 - الرب�شاء - بناية

الطابق التا�شع - رقم مكاين:1911578460 - 0565080390 - 000@000 - 043474718
مو�شوع الإعالن :منفذ �شده �شركة خليفة الفهد للمقاولت ذ.م.م

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 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 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�ص 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�ص غر 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�ص 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار ح�شة املنفذ �شده يف الر�ص رقم 371 - املنطقة 

ام �شقيم الوىل - م�شاحة احل�شة 286.35 مرت مربع بقيمة 1777660 درهم يباع لعلى عطاء
نوع العقار ح�شة املنفذ �شده يف الر�ص رقم 371 املنطقة ام �شقيم الوىل - م�شاحة احل�شة 286.35 مرت مربع بقيمة 
1777660 درهم يباع لعلى عطاء - نوع العقار ح�شة املنفذ �شده يف الر�ص رقم 524 املنطقة ال�شفا الثانية - م�شاحة 
احل�شة 137.63 مرت مربع بقيمة 740586 درهم يباع لعلى عطاء. نوع العقار ح�شة املنفذ �شده يف الر�ص رقم 234 

املنطقة اأم �شقيم الثالثة - م�شاحة احل�شة 825.81 مرت مربع بقيمة 7111050 درهم يباع لعلى عطاء
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 
يف التنفيذ رقم  1441/2014/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
رقم:2013/1421  بال�شتئناف  واملعدل  كلي  جتاري  رقم:2013/340  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )26.836.460( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:احمد ابراهيم احمد يو�شف - واخرون 

عنوانه :المارات - امارة دبي - دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - دبي - الوطنية للتاأمني مقابل �شيتي �شنرت - الدور ال�شاد�ص - �شقة 602 
املطلوب اإعالنه : طارق حممد ال�شيد ح�شني 

عنوانه :امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية ال�شيخ احمد بن �شعيد نف�ص بناية بنك نور ال�شالمي - جمموعة العربية لال�شتثمار 
املحدودة - الطابق 9 - �شقة رقم 910 ارابيان جروب

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 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 الإلكرتوين 
20% من الثمن ال�شا�شي قبل  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غر 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�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف 
Moon Tower - ا�شم  46 - رقم املبنى  املمتلكات :وح��دة عقارية )حتت الن�شاء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر���ص 

املبنى: Moon Tower - رقم الوحدة 805 - امل�شاحة 75.16 مرت مربع - التقييم:612525.37 درهم - 
Moon Tower - ا�شم  46 - رقم املبنى  نوع العقار وحدة عقارية )حتت الن�شاء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ص 

املبنى: Moon Tower - رقم الوحدة 505 - امل�شاحة 75.16 مرت مربع - التقييم:612525.37 درهم
Moon Tower - ا�شم  46 - رقم املبنى  نوع العقار وحدة عقارية )حتت الن�شاء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ص 

املبنى: Moon Tower - رقم الوحدة 1605 - امل�شاحة 75.16 مرت مربع - التقييم:615122.71 درهم
Moon Tower - ا�شم  46 - رقم املبنى  نوع العقار وحدة عقارية )حتت الن�شاء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ص 

املبنى: Moon Tower - رقم الوحدة 1305 - امل�شاحة 75.16 مرت مربع - التقييم:612341.13 درهم
Moon Tower - ا�شم  46 - رقم املبنى  نوع العقار وحدة عقارية )حتت الن�شاء( - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�ص 

املبنى: Moon Tower - رقم الوحدة 1304 - امل�شاحة 74.23 مرت مربع - التقييم:610448.52 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فوراا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13366 بتاريخ 2021/10/14 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 
يف التنفيذ رقم  3572/2019/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
بال�شتئناف  وامل���ع���دل  ك��ل��ي  جت����اري  رقم:2018/1773  ال���دع���وى  يف  ال�������ش���ادر  احل��ك��م  ت��ن��ف��ي��ذ   : ال��ت��ن��ف��ي��ذ  م��و���ش��وع 
رقم:2019/744 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )2113474.91( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:ال�شركة العربية ملواد البناء - عنوانه :امارة دبي - ديرة - �شارع بور �شعيد - بناية - �شنرتيون �شتار - بلوك 
b - مكتب 807 & 806 - هاتف رقم:042208558 - مكاين:3166394140 - وميثله:خليفة عبداهلل حممد 
خليفة املفتول.  املطلوب اإعالنه : عبداهلل خليفة احمد الفهد املهري - عنوانه :امارة دبي - بردبي - الرب�شاء الوىل - 
 D2 TOWERS مكتب رقم 901 - ملك �شمر ابراهيم طالب - �شارع رقم 16 - املنطقة 373 - الرب�شاء - بناية

الطابق التا�شع - رقم مكاين:1911578460 - 0565080390 - 000@000 - 043474718
مو�شوع الإعالن :منفذ �شده �شركة خليفة الفهد للمقاولت ذ.م.م

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/10/20 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 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�ص 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�ص غر 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�ص 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات :نوع العقار ح�شة املنفذ �شده يف الر�ص رقم 371 - املنطقة 

ام �شقيم الوىل - م�شاحة احل�شة 286.35 مرت مربع بقيمة 1777660 درهم يباع لعلى عطاء
نوع العقار ح�شة املنفذ �شده يف الر�ص رقم 371 املنطقة ام �شقيم الوىل - م�شاحة احل�شة 286.35 مرت مربع بقيمة 
1777660 درهم يباع لعلى عطاء - نوع العقار ح�شة املنفذ �شده يف الر�ص رقم 524 املنطقة ال�شفا الثانية - م�شاحة 
احل�شة 137.63 مرت مربع بقيمة 740586 درهم يباع لعلى عطاء. نوع العقار ح�شة املنفذ �شده يف الر�ص رقم 234 

املنطقة اأم �شقيم الثالثة - م�شاحة احل�شة 825.81 مرت مربع بقيمة 7111050 درهم يباع لعلى عطاء
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.
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ولكن  القلب،  مر�ض  اأعرا�ض  حتديد  ال�سعب  من  يكون  قد 
بع�ض العالمات املنبهة للمر�ض قد تظهر بالفعل على اجللد. 
وفيما يلي خم�ض عالمات حتذير مبكر ل ينبغي اأن تتجاهلها 

اأبًدا.
وميكن اأن ي�ساعد اكت�ساف الأعرا�ض مبكرا واحل�سول على 
العالج يف اإدارة اأعرا�ض اأمرا�ض القلب وتقليل خطر الإ�سابة 

بالنوبات القلبية اأو غريها من امل�ساعفات اخلطرية.
هي  وه��ذه  القلب،  �سحة  ح��ول  اأدل���ة  الب�سرة  متنح  وق��د 
التغيريات اخلم�سة الطفيفة التي تطراأ على ب�سرتك والتي 

يجب األ تتجاهلها اأبدا:

رجليك: واأ�سفل  قدميك  يف  انتفاخ   -  1
ميكن اأن يكون التورم يف قدميك وكاحليك واأ�شفل �شاقيك 

عالمة وا�شحة على اأن قلبك ل يعمل كما ينبغي.
واأح����د اأع���را����ص اأم���را����ص ال��ق��ل��ب ه��و ت��راك��م ال�����ش��وائ��ل يف 

ال�شاقني، ما ي�شبب تورما مرئيا.

�شبب  دون  �شاقيك،  واأ���ش��ف��ل  قدميك  ت���ورم  لح��ظ��ت  واإذا 
وا�شح مثل اإ�شابة تلك املنطقة، فيجب عليك فح�شها من 

قبل الطبيب.

جلدك: على  اأرجوانية  اأو  زرقاء  بقع   -   2

على جلدك،  اأرجوانية  اأو  زرق��اء  بقع  لديك  يكون  عندما 
الأوعية  اأح����د  ان�����ش��داد يف  ع��ل��ى  ت��ك��ون ع��الم��ة  اأن  مي��ك��ن 

الدموية.
اللون  اإىل  اأطرافهم  الأ�شخا�ص من حتول  بع�ص  ويعاين 
ال�شديد، ولكن  الأزرق عندما يكونون يف حالة من الربد 
اإذا حدث ذلك واأن��ت يف درج��ة ح��رارة طبيعية، فقد يكون 
ذلك عالمة على اأن دمك ل يح�شل على كمية كافية من 

الأك�شجني.
واإذا ح�شلت على البقع على اأ�شابع قدميك، فاإنها ت�شمى 
متالزمة اإ�شبع القدم الزرقاء واإذا تركت دون عالج فقد 

تت�شبب يف موت اجللد والأن�شجة يف املنطقة امل�شابة.

اأو  الأزرق  ب��ال��ل��ون  ال�سبكة  ي�سبه  من��ط   -   3
الأرجواين:

وهذا النمط ال�شبيه بال�شبكة يجعل ب�شرتك تبدو مرقطة 
ومتغرة اللون. ومرة اأخرى،

يتعر�شون  عندما  ه��ذا  من  الأ�شخا�ص  بع�ص  يعاين  قد   
ل���ربد ���ش��دي��د ح��ق��ا، ومي��ك��ن اأن ي��ك��ون اأي�����ش��ا اأح����د الآث����ار 

اجلانبية لتناول بع�ص الأدوية.
ومع ذلك، فاإن ظهور منط �شبيه بال�شبكة باللون الأزرق 
اأو الأرجواين يظهر دون �شبب وا�شح ميكن اأن يكون اأحد 
"متالزمة  هو  التقني  امل�شطلح  القلب.  اأمرا�ص  اأعرا�ص 

الن�شمام الكولي�شرتول".
ان�شداد  على  ع��الم��ة  ج��ل��دك  على  امل��وج��ود  النمط  وي��ع��د 
ت��ل��ف الأن�شجة  اإىل  ي����وؤدي  ال�����ش��غ��رة، م��ا ق��د  ال�����ش��راي��ني 

والأع�شاء.

�سفراء: �سمعية  زوائد   -   4
اأو برتقالية على اجللد  قد تظهر زيادات �شمعية �شفراء 
الكولي�شرتول.  اإذا كان لديك م�شتويات غر �شحية من 
الكتل غر موؤملة، لكن هذا ل يعني  وع��ادة ما تكون هذه 

اأنها غر �شارة.
ومتيل اإىل النمو يف زوايا العينني اأو موؤخرة ال�شاق اأو يف 

خطوط راحة يدك.
وي��ج��ب م��راج��ع��ة ال��ط��ب��ي��ب ع��ل��ى ال��ف��ور اإذا ظ��ه��رت هذه 
الأعرا�ص، ويف الغالب �شتحتاج اإىل اإجراء بع�ص الختبارات 

للتحقق من ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم.
لديك  الكولي�شرتول  ن�شبة  يف  التحكم  ي���وؤدي  اأن  ويجب 
اإىل انح�شار النمو، ولكن اإذا مل يكن الأمر كذلك، فيمكن 

لطبيب الأمرا�ص اجللدية م�شاعدتك.

�سمعية: نتوءات   -   5

النتوءات  من  ملجموعة  املفاجئ  الظهور  يكون  اأن  ميكن 
الطفح  م��ا  ح��د  اإىل  ت�شبه  وال��ت��ي  اجل��ل��د،  على  ال�شمعية 
اجللدي، عالمة على ارتفاع ن�شبة الكولي�شرتول اأو مر�ص 

ال�شكري.
وتتكون هذه النتوءات يف الواقع من الكولي�شرتول الناجم 

الكولي�شرتول  عن م�شتوى مرتفع مثر للقلق لنوع من 
املعروف با�شم الدهون الثالثية يف الدم.

باأمرا�ص  الإ�شابة  خلطر  الكولي�شرتول  ارتفاع  ويعر�ص 
الأمرا�ص  اأن تتدارك هذه  القلب اخلطرة، لذلك يجب 

على الفور.

قلبية اأمرا�ض  بخطر  تنذر  قد  للجلد  حتدث  تغيريات    5

الرئة خالل  �شرطان  اأعرا�ص  اكت�شاف  ال�شعب  يكون من  قد 
اأج�ص و�شعال  املبكرة، ولكنها عادة ما تت�شمن �شوتا  مراحله 
الرئة  ل�����ش��رط��ان  ���ش��ي��وع��ا  الأك����رث  ب��ال��دم.وال�����ش��ب��ب  م�شحوبا 
%70 من جميع احلالت  اأك��رث من  اأن  التدخني، حيث  هو 
ال�شعب جدا معرفة  يكون من  بالتدخني.ولكن قد  مرتبطة 
ما اإذا كان �شخ�ص ما م�شابا ب�شرطان الرئة، حيث اأنه عادة ما 

يتم اخللط بني اأعرا�شه و�شيء اأقل خطورة.
ومع ذلك، هناك 10 عالمات رئي�شية ل�شرطان الرئة يجب اأن 

يكون اجلميع على دراية بها.
وتعد �شعوبة التنف�ص اأحد اأكرث اأعرا�ص �شرطان الرئة �شيوعا، 

وفقا جلمعية ال�شرطان الإيرلندية.
م�شحوبا  كان  اإذا  الرئة  �شرطان  �شببه  يكون  اأن  املرجح  ومن 
اإىل �شعال م�شحوب  ال�شعال  ب�شعال ل يزول. وقد يوؤدي هذا 

بالدم اأو بلغم ملطخ بالدم.
واإذا لحظت اأيا من الأعرا�ص املذكورة اأدناه اأو اإذا كان لديك 

اأي خماوف، فمن ال�شروري زيارة الطبيب.

اأعرا�ص �شرطان الرئة:
- �شعوبة يف التنف�ص

- �شعال ل يختفي اأو تغر يف �شعال طويل الأمد
- التهابات متكررة يف ال�شدر ل تزول حتى بعد تناول امل�شادات 

احليوية
- ال�شعور بالتعب اأكرث من املعتاد

- �شوت اأج�ص
- �شعال مع بلغم ملطخ بالدماء

- اأمل يف ال�شدر خا�شة عند ال�شعال اأو ال�شهيق
- فقدان ال�شهية / فقدان الوزن

- تورم حول الوجه والرقبة
- �شعوبة يف البلع

الرئة هي الإقالع  الإ�شابة ب�شرطان  واأف�شل طريقة لتجنب 
نظام  ت��ن��اول  يقلل  اأن  وميكن  مدخنا.  كنت  اإذا  التدخني  ع��ن 

غذائي �شحي ومتوازن من خطر الإ�شابة باملر�ص.
اأن يهدف كل �شخ�ص اإىل تناول ما ل يقل عن خم�ص  ويجب 

ح�ش�ص من الفاكهة واخل�شروات كل يوم.
عن  يقل  ل  ما  متار�ص  واأن  ن�شطا،  تظل  اأن  اأي�شا  املهم  وم��ن 

اأ�شبوع. كل  التمارين  من  دقيقة   150

 10  تغريات يف اجل�سم قد تكون عالمات منذرة ب�سرطان الرئة
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•• ال�سارقة-الفجر:

القادة  ل�شناعة  قرن”  “ربع  ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة”،  “نا�شئة  اأطلقت 
يف  وذل��ك  بر�شمة”،  “ر�شمة  الرقمي  التحريك  تقنيات  برنامج  واملبتكرين، 
اإطار حر�شها على ا�شتثمار �شغف منت�شبيها املهتمني بالفنون، وتدريبهم على 

توظيف  التكنولوجيا يف التعبر الفني بطرق ب�شيطة ومبتكرة.
اآل علي، عرب  اأحمد  وتعرف امل�شاركون خالل الربنامج الذي يقدمه الفنان 
تقنيات الت�شال املرئي، اإىل تاريخ الأنيمي�شن وكيف كانت بدايته، واأ�شا�شيات 
وتوظيفها  الرقمي،  التحريك  مبادئ  تعلم  اإىل  اإ�شافة  ال�شخ�شيات،  ر�شم 
لتحريك ال�شخ�شيات يف عدة زوايا خمتلفة با�شتخدام تطبيق “برو كرييت”، 
حتريك  تقنيات  امل�شاركون  بهم.وتعلم  خا�ص  متحرك  م�شهد  بناء  وكيفية 
الذي  الر�شوم من خالل التعرف على مفهومني اأ�شا�شيني وهما “التوقيت”، 
يتعلق باحلركة حلظة حدوثها، ويركز على الر�شومات الأ�شا�شية، اإ�شافة اإىل 
مفهوم “التباعد”، والذي يو�شح امل�شافة بني الر�شوم، ويركز على الر�شومات 
بناء  يف  بها  اخلا�شة  والأدوات  املفاهيم  هذه  توظيف  على  وتدربوا  البينية، 

م�شهد متحرك  ب�شيط باإتقان.
وت��ع��رف امل�����ش��ارك��ون ع��ل��ى م��ف��ه��وم امل���وؤث���رات ال��ب�����ش��ري��ة امل�����ش��ت��خ��دم يف اخلدع 

ال�شينمائية، مع الرتكيز على عنا�شر الطبيعة املتحركة مثل ال�شحب، والنار، 
واملاء، والتي تتميز بتفرد حركتها، وكيفية حتويل �شعوبة حتريكها اإىل حلول 

وتدرب  الرقمي.  التحريك  با�شتخدام 
امل�شاركون على مهارة املالحظة الب�شرية واأ�شلوب تطويرها من خالل مراقبة 

الأ�شياء من حولنا والتاأمل يف حركتها وتخيل احلركات امل�شتقبلية، وطّبقوا 
مهاراتهم املكت�شبة يف جمموعة من الأعمال الفنية املتحركة و املوؤثرة.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  نيويورك  الفن يف جامعة  رواق  يعلن   
من  وم�����ش��ات  “حداثات:  معر�ص  اإط���الق  ع��ن 

اآب���ي ويد  اإي����ران وت��رك��ي��ا وال��ه��ن��د م��ن مقتنيات 
غراي يف جامعة نيويورك” يوم الثنني املوافق 
اأول فعالية  2021  يف ما يعترب  15 نوفمرب 
اقت�شرت  حينما  اجل��ائ��ح��ة،  انت�شار  منذ  عامة 

الفرتا�شية.  ال��ع��رو���ص  ع��ل��ى  ال�����رواق  اأع���م���ال 
يرحب رواق الفن باجلمهور من افتتاح املعر�ص 

واإىل اخلام�ص من �شهر فرباير 2022.
الأم��ري��ك��ي��ة مقتنياتها  غ���راي  وي��د  اآب���ي  جمعت 

ال�شتينيات  يف  العديدة  رحالتها  خ��الل  الفنية 
حيث  املا�شي،  ال��ق��رن  م��ن  ال�شبعينيات  واأوائ���ل 
�شافرت اإىل خمتلف بلدان اآ�شياً بحثاً عن اأعمال 
اإي���ران ثمان  اإىل  ال��ف��ن احل��دي��ث. وق��د �شافرت 
مرات واأربع مرات اإىل تركيا والهند، حيث عملت 
على اقتناء اأعمال الطباعة والر�شوم واللوحات 
جمموعة  ن��واة  لح��ق��اً  �شكلت  التي  واملنحوتات 
من  احل��دي��ث  للفن  غ���راي  وي���د  اآب���ي  مقتنيات 
اآ�شيا وال�شرق الأو�شط، والتي يحت�شنها متحف 

غراي للفنون يف جامعة نيويورك.
املعرو�شات  ت��ت��ن��اول  “حداثات”،  معر�ص  ويف 
اأعمال فنانني مثل برويز تنافويل وفخر الن�شاء 
ف��دا ح�شني من منظور خمتلف،  ومقبول  زي��د 
م���ن مقتنيات  ب��ع�����ش��اً  امل��ع��ر���ص  ي��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
اأر�شيف  اآب����ي وي���د غ����راي يف  جم��م��وع��ة وث���ائ���ق 
م��را���ش��الت ومدونات  م���ن  ن���ي���وي���ورك،  ج��ام��ع��ة 
العالقة  ذات  ال��وث��ائ��ق  م��ن  وغ��ره��ا  ودع�����وات 
ب�شعيها لقتناء الأعمال الفنية يف منطقة اآ�شيا. 
ال��وث��ائ��ق ميكننا الط����الع على  ه���ذه  وب��ف�����ش��ل 
اإرثهم  على  واعتمادهم  الفنانني  ه��وؤلء  اأعمال 
احلداثة  ق�شايا  اأه���م  م��ع  تعاملهم  يف  ال��ث��ق��ايف 

على م�شتوى عاملي.
ك��م��ا ي�����ش��اح��ب امل��ع��ر���ص ك��ت��اب ي��ت��ن��اول تعامل 
ال��ف��ن��ان��ني م���ن وح����ي ت��ق��ال��ي��ده��م امل��ح��ل��ي��ة مع 
ال��ت��ي مت��ّي��ز بها املجتمع وال��ع��امل يف  امل��ت��غ��رات 
امل�شتمر  احل���وار  يف  وي�شاهم  ال�شتينيات،  ف��رتة 

الذي يتناول تو�شعة نطاق الفن احلديث خارج 
اأوروبا  اإط��اره التقليدي الذي انح�شر غالباً يف 

واأمريكا ال�شمالية. 
املعر�ص،  افتتاح  الإع��الن عن  تعليقها على  ويف 
لرواق  التنفيذي  امل��دي��ر  األ��ي�����ش��ون،  م��اي��ا  ق��ال��ت 
“ي�شرنا  اأب��وظ��ب��ي:  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  ال��ف��ن 
ال��رتح��ي��ب ب��ج��م��ه��ورن��ا امل��ح��ل��ي وب���ع���ودت���ه اإىل 
املعر�ص  ه��ذا  مبنا�شبة  وخ�شو�شاً  الفن،  رواق 
�شعت  املتعددة.  املحلية  ال�شالت  ذو  التاريخي 
اآبي ويد غراي خالل حياتها اإىل تعزيز التبادل 
يف  ر�شالتنا  مياثل  ب�شكل  ودعمه،  العاملي  الفني 
جامعة نيويورك اأبوظبي بعد مرور 35 عاماً. 
مثاًل  الفنية  غ���راي  وي��د  اآب���ي  مت��ّث��ل جمموعة 
يومنا  يف  الفنية  الأع��م��ال  اقتناء  لأهمية  قيماً 
هذا نظراً لكونها ت�شاهم يف درا�شة تاريخ الفن 
وتوثيقه يف امل�شتقبل، الأمر الذي ميّهد للحوار 
الثقايف بالعتماد على الفكر الذي حتمله هذه 

الأعمال الفنية«.
انطلق معر�ص “حداثات” يف مدينة نيويورك 
للفن  ب��ل��وك  متحف  اإىل  وان��ت��ق��ل   2019 ع���ام 
املتحدة  الوليات  يف  وي�شرتن  ن��ورث  جامعة  يف 
العربية  الإم���ارات  اإىل  انتقاله  قبل  الأمريكية 
رواق  تعاون بني  ثاين  املعر�ص  املتحدة. وميثل 
اأب��وظ��ب��ي ومتحف  ال��ف��ن يف ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك 
ن���ي���وي���ورك. وكما  ل��ل��ف��ن��ون يف ج��ام��ع��ة  غ�����راي 
���ش��رح��ت ل���ني غ���م���ربت، ال��ق��ي��ّم��ة ال��ف��ن��ي��ة على 

غراي  م��ت��ح��ف  ورئ��ي�����ش��ة  “حداثات”  م��ع��ر���ص 
انتقال  “ي�شرنا  ن��ي��وي��ورك:  جامعة  يف  للفنون 
جامعة  يف  الفن  رواق  اإىل  “حداثات”  معر�ص 
�شهد  الذي  املوقع  ذات  وهو  اأبوظبي،  نيويورك 
الفني:  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز  “ابتكار  م��ع��ر���ص  جن���اح 
���ش��الت ع��ر���ص ب��اإ���ش��راف ال��ف��ن��ان��ني يف مدينة 
ا�شتقطب  ال��ذي   ”1952-1965 نيويورك، 
2017. ويف راأيي  ال���زوار يف  م��ن  ك��ب��راً  ع���دداً 
على  جم��دداً  ال�شوء  لت�شليط  الأوان  حان  فقد 
الثقافات  ح���وار  اإث�����راء  يف  غ���راي  ال�����ش��ي��دة  دور 

وم�شاهماتها يف هذا املجال«.
ي��ت��م��ّي��ز م��ت��ح��ف غ����راي ل��ل��ف��ن��ون ع��ن غ���ره من 
ي�شم  حيث  مقتنياته،  بعدد  املوؤ�ش�شية  املتاحف 
اأكرب جمموعة من اأعمال الفن الإيراين خارج 

اإيران،
 واأكرب جمموعة من اأعمال الفن الرتكي خارج 
اأعمال الفن  تركيا، وحوايل ثمانني قطعة من 
ذل����ك، فت�شم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ه��ن��دي احل���دي���ث. 
امل��ق��ت��ن��ي��ات ب��ع�����ش��اً م��ن روائ����ع اأه���م ال��ف��ن��ان��ني يف 
وبف�شل  ال��ف��رتة.  ت��ل��ك  م��ن  واأب���رزه���م  املنطقة 
ج��ه��ود ال�����ش��ي��دة غ����راي ال��ت��ي داأب�����ت ع��ل��ى جمع 
الأعمال الفنية التي متثل حركة احلداثة خارج 
تتوفر  ال�شتينيات،  خ��الل  الغربي  الفن  نطاق 
لدينا اليوم جمموعة فنية ات�شحت لنا قيمتها 
ملا حظي به ذلك املجال من اهتمام اأكادميي يف 

الفرتة الأخرة.

اإعادة افتتاح رواق الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي مع عر�ض فريد ملجموعة 
اأعمال فنية من الهند وتركيا واإيران تعود لل�ستينيات من القرن املا�سي

• يفتتح رواق الفن اأبوابه يوم 15 من نوفمرب، للمرة 
الأوىل منذ انت�سار اجلائحة، لريّحب باجلمهور يف 

معر�ض “حداثات: وم�سات من اإيران وتركيا والهند 
من مقتنيات اآبي ويد غراي يف جامعة نيويورك«.
• يت�سمن املعر�ض عددًا من  اللوحات واملنحوتات 

متثل الفن يف اإيران والهند وتركيا خالل فرتة 
ال�ستينيات، في�سّكل منظورًا مغايرًا للفكرة ال�سائدة 
حول هيمنة الفن الغربي على م�سهد الفن احلديث.

•• ال�سارقة-الفجر:

مهرجان  م��ن  الثامنة  ال���دورة  فعاليات  جنحت 
وال�شباب  لالأطفال  الدويل  ال�شينمائي  ال�شارقة 
بتعزيز م�شاركة اجلمهور يف اجلل�شات النقا�شية 
وور�����ص ال��ع��م��ل وع��رو���ص الأف����الم خ���الل الأي���ام 
ال�شينما  ه����واة  اإىل  وو���ش��ل��ت  الأوىل،  الأرب���ع���ة 
ال��ع��دي��د من  ب��ع��د- يف  والنا�شئة -ع��ن  الأط��ف��ال 
بلدان العامل، وخ�ش�شت جولت لعر�ص الأفالم 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  لطلبة مدار�ص 
 4 العمرية  الفئات  م��ن  ال��ط��الب  ا�شتمتع  حيث 

– 18 عاماً  يف اليوم الثالث للمهرجان، ب�20 
والطبيب  زوغ  “التنني  اأب��رزه��ا:  ق�شراً  فيلماً 
يتحدثن  و”فتيات  ت�شت�شلم”،  و”ل  الطائر”، 

و”ل ب�شتيا” “الوح�ص«. عن كرة القدم”، 

جمموعة من الأفالم املختارة التي تنا�سب 
جميع الأذواق اليوم اخلمي�ض

اليوم اخلمي�ص  يت�شمن جدول عرو�ص الأفالم 
14 اأك���ت���وب���ر، جم��م��وع��ة خم���ت���ارة م���ن الأف����الم 
احلائز  “املهاجرون”،  فيلم  ت�شمل  الق�شرة، 
فيلم  اأف�����ش��ل  ع��ن   ”2020 “فيو  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 

ال�شرق  منطقة  يف  م��رة  لأول  وُي��ع��ر���ص  ق�شر، 
الدببة  الأو���ش��ط، وي��روي ق�شة رحلة اثنني من 
الحتبا�ص  ب�شبب  الهجرة  على  اأج��ربا  القطبية 
احلراري، ويحاولن التعاي�ص مع الدببة البنية.

منطقة  يف  الأول  العر�ص  اخلمي�ص  يوم  وي�شهد 
الأخرة”،  “اجلولة  لفيلم  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
وهو فيلم ر�شوم متحركة ق�شر يتناول مفهوم 
الأخّوة واملحبة التي تربط بني الأ�شقاء، ويروي 
ق�شة �شاب مالكم يعي�ص يف باري�ص يحاول ب�شتى 

الو�شائل م�شاعدة اأخته لت�شبح عازفة بيانو.
وت�شمل عرو�ص فئة اأفالم من �شنع الطلبة فيلم 

الإن�شان  يتعذب  كيف  ي�شور  ال���ذي  “زنزانة” 
والفيلم  املا�شي،  اأ�شباح  ب�شبب خطاياه وتطارده 
رجل  معاناة  ي�شف  ال��ذي  “الكفن”  الكوميدي 
متعب ل ي�شتطيع النوم ب�شبب �شخب رفاقه يف 
وفيلم  ال�شني،  جنوب  مزدحمة  مبدينة  امل��ن��زل 
“ثالثة جدران و�شقف” الذي يروي ق�شة ت�شبه 
الفتاة  اآف��ا،  العجائب، حول  بالد  األي�ص يف  ق�شة 
ال�شابة التائهة يف اأحالمها، وجميع هذه الأفالم 

ُتعر�ص لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�شط.
اأف����الم م��ن �شنع ال��ط��ل��ب��ة، فيلم  وت�����ش��م ق��ائ��م��ة 
و”ل  الريح”،  على  و”خطوات  روبن”،  “وداعاً 

و”بول  و”املظالت”،  “الوح�ص”،  بي�شتا” 
الأم”،  و”�شرتة  �شنوات”،  ث��الث  بعد  فرلني: 
و”ترونا  الفيل”،  و”اأغنية  و”اجلمال”، 
و”ل ميكنه اأن يحيا دون كوزمو�ص”،  بيناكلز”، 

و”جبر«.
ويف فئة اأفالم روائية طويلة، �شهد اأم�ص عر�ص 
اإخ���راج  م��ن  ال��ف��ار���ش��ّي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  “اجلوز”  فيلم 
حممد ر�شا حاجي غالمي، ويروي الفيلم ق�شة 
الطفل �شهيل الذي حتاول والدته حت�شره من 
والده  انف�شالها عن  اأجل  النف�شية من  الناحية 

ب�شبب تدهور العالقة بينهما.

“ال�شماوات  الطويل  الوثائقي  الفيلم  وُيعر�ص 
مدينة  يف  ت�����ش��وي��ره  مت  ال����ذي  اخلليل”  ف����وق 
�شنوات،  خم�ص  مدى  على  الفل�شطينية  اخلليل 
لتوثيق حياة الطفل عامر واأخيه اأن�ص املغرمني 
بطيور احلمام ولكنهما مقيدا احلركة ويتوجب 
عليها التاأقلم مع القيود املفرو�شة على حياتهما 

كالجئني.
وتعر�ص ال�شينما ال�شغرة جمموعة من الأفالم 
و”يارين”،  ر�شا�ص”،  “قلم  ه���ي  ال��ق�����ش��رة 
و”فر�شة”،  و”باركود”،  الأم”،  و”عجل 

و”جي�شو«. و”املغادرة”، 

اأفالم تاريخية وكوميدية تعر�ض  اليوم  اخلمي�ض على املن�سة الفرتا�سية للمهرجان

يف ثالث اأيام »ال�سينمائي الدويل لالأطفال وال�سباب« اجلديدة  لالأجيال  قيمة  درو�سًا  تقدم  ق�سريًا  فيلمًا   20

نا�سئة ال�سارقة ترتقي مبهارات منت�سبيها يف الأنيمي�سن
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 جناح حكاية )عقبال عو�سك( فاقت توقعاتي

مي ك�ساب ت�ستعد 
خلو�ض �سباق رم�سان

وتناق�ص حكاية عقبال عو�شك ق�شية العنو�شة من خالل فتاة تدعي 
�شادية تقوم باأداء دورها الفنانة مى ك�شاب والتي تتعر�ص لعديد من 
امل�شايقات ب�شبب العنو�شة، وتقوم الفنانة بدور خالل اأحداث احلكاية 

بتقدمي اأغنية "بيفوت العمر" وهى من كلمات اأمين بهجت قمر، 
واأحلان حممد يحيى وتوزيع نادر حمدي".

ويعترب م�شل�شل )زي القمر( عودة قوية للفنانة مي ك�شاب بعد غيابها 
م�شل�شل  يف  م�شاركتها  بعد  وذل���ك  ل��ف��رتة  التلفزيونية  ال��درام��ا  ع��ن 

)اللعبة( الذي يعكف �شناعه للتح�شر اجلزء الثالث منه.
كذلك ت�شتعد الفنانة مي ك�شاب، 

خلو�ص املناف�شة الرم�شانية املقبلة لعام 2022 بعد جناحها الكبر 
بخو�شها بطولة حكاية )عقبال عو�شك( الذي عر�ص موؤخًرا �شمن 
حكايات م�شل�شل )زي القمر( واأثارت �شجة كبرة ب�شخ�شيتها �شمن 

امل�شل�شل.
لنوعية  ينتمى  حلقة   15 م��ن  مكون  م�شل�شل  بطولة  م��ي  وتخو�ص 
الفرتة احلالية على  الكوميدية، وتعكف خالل  الجتماعية  الدراما  
بالعمل مب�شاركة  امل�شاركني  البطال  واختيار  الالزمة  التح�شرات 
وو�شع  الت�شوير  موعد  على  لال�شتقرار  املنتجة  اجلهة 

اخلطة الزمانية واملكانية.
م�شل�شل  �شمن  ع��و���ش��ك(  )ع��ق��ب��ال  ح��دوت��ة  اأن  ي��ذك��ر 
)زى القمر( للمنتجة مها �شليم و�شيرنجى، وهى من 

بطولة مى ك�شاب، هالة فاخر، اأحمد جمال �شعيد، حممد جمعة، وعدد 
كبر من ال�شباب

وتناق�ص حكاية عقبال عو�شك ق�شية العنو�شة من خالل فتاة تدعي 
�شادية تقوم باأداء دورها الفنانة مى ك�شاب والتي تتعر�ص لعديد من 

امل�شايقات ب�شبب العنو�شة،
"بيفوت  اغنية  بتقدمي  احلكاية  اأح���داث  خ��الل  ب��دور  الفنانة  وتقوم   
واأحل����ان حممد يحيى  ق��م��ر،  اأمي���ن بهجت  كلمات  م��ن  " وه��ي  العمر 

وتوزيع نادر حمدي " .
ويعترب م�شل�شل )زي القمر( عودة قوية للفنانة مي ك�شاب بعد غيابها 
م�شل�شل  يف  م�شاركتها  بعد  وذل���ك  ل��ف��رتة  التلفزيونية  ال��درام��ا  ع��ن 

)اللعبة( الذي يعكف �شناعه للتح�شر اجلزء الثالث منه.
جدير بالذكر اأن اآخر اأعمال مي ك�شاب، 

هو اجلزء الثانى من م�شل�شل اللعبة الذي تدور اأحداثه حول ال�شديقني 
مازو وو�شيم اللذان يتحديان بع�شهما منذ ال�شغر بطريقة كوميدية، 
وتقوم �شبكة جمهولة باإر�شال هواتف لهما من اأجل حتد اأكرب من اأجل 

الو�شول اإىل جوائز مالية �شخمة.
وامل�شل�شل من بطولة �شيكو وه�شام ماجد ومى ك�شاب و�شامى مغاورى 
وحممد ثروت وعارفة عبد الر�شول وعدد كبر من جنوم الكوميديا 
بالإ�شافة اإىل �شيوف ال�شرف الذين يظهرون من حني لآخر بحلقات 

امل�شل�شل الكوميدي ومن اإخراج معتز التونى. 

مينا عطا جلمهوره.. 
)اأنا تعلمت(

اأغانيه  اأح���دث  ل��ط��رح  حالياً  ي�شتعد  اإن���ه  عطا  مينا  امل�شري  امل��ط��رب  ق��ال 
امل�شورة على طريقة الفيديو كليب، وهي بعنوان )اأنا اتعلمت(، كا�شفاً عن 
اأن الأغنية �شيتم بثها قريباً جداً يف عدد من الف�شائيات امل�شرية والعربية، 

بالإ�شافة اإىل حمطات الراديو.
امل�شاهدين  جمهور  لدى  الإعجاب  الأغنية  تنال  اأن  )اأمتنى  قائاًل:  وتابع 
وامل�شتمعني، واأن حتقق جناحاً يوازي ما حقتته الأغاين ال�شابقة، التي كان 
مرتفعة  وا�شتماع  م�شاهدة  ون�شب  كبراً،  اإقباًل  ولقت  طيب،  ح�شور  لها 
يف املواقع الإعالمية(، وا�شفاً اأغنيته اجلديد باأنها )خفيفة ور�شيقة( كما 

اعتربها )ثمرة عمل جماعي متميز(.

حققت الفنانة مي ك�ساب جناًحا كبرًيا بخو�سها 
بطولة حكاية )عقبال عو�سك( �سمن م�سل�سل 
لها  قوية  ع��ودة  يعد  وال���ذي  ال��ق��م��ر(،  )زي 

بنوعية الدراما الجتماعية.
ملا  ال�سديدة  �سعادتها  ع��ن  م��ي،  واأع��رب��ت 
تلقته من ردود اأفعال اإيجابية حول دورها 
حققته  ال��ذي  النجاح  اأن  موؤكدة  بالعمل، 
فاق توقعاتها، لفتة اإىل اأن ال�سيناريو �سبب 
خا�سة  العمل،  يف  امل�ساركة  على  ملوافقتها  اأ�سا�سي 
اأن احلكاية تناق�ض ق�سية مهمة مت�ض املجتمع امل�سري، 

خا�سة بالفتيات.

ت�شتعد الفنانة عايدة ريا�ص للم�شاركة 
يف عمل درامي اجتماعي تدور اأحداثه 

يف 5 حلقات، 
املن�شات  اإح����دى  ع��ل��ى  لعر�شه  مت��ه��ي��دا 
راف�شة  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  الرقمية 
بالعمل  تتعلق  تفا�شيل  اأي  عن  الك�شف 

قبل انطالق ت�شوير م�شاهدها.
ت�شريحات  يف  ري���ا����ص-  ع���اي���دة  واأ�����ش����ارت 
اأنها  اإىل  الأو�شط-  ال�شرق  اأنباء  لوكالة 
ت��ع��ك��ف ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ق�����راءة ع���دد من 
عمل  م��ن  لأك���رث  ال�شيناريوهات 
درام����ي خل��و���ص ���ش��ب��اق درام���ا 
راف�شة   ،2022 رم�����ش��ان 

الإف�شاح عن اأي تفا�شيل خا�شة بتلك الأعمال قبل 
ح�شمها اأمر امل�شاركة فيها.

الدرامية  ل��الأع��م��ال  وت��اأي��ي��ده��ا  ع��ن دعمها  وع���ربت 
احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت����دور اأح��داث��ه��ا يف ع���دد ق��ل��ي��ل من 

احللقات،
 خ��ا���ش��ة اأن اجل��م��ه��ور مل ي��ع��د ل��دي��ه ال��وق��ت الكايف 
تتكون من  التي  الطويلة  الدرامية  الأعمال  ملتابعة 

حلقة،   50 اأو   30
م�شيفة:  ميديا،  ال�شو�شيال  على  الإق��ب��ال  ظ��ل  يف 
"الأعمال الدرامية احلديثة املكونة من عدد ب�شيط 
م��ن احل��ل��ق��ات اأ���ش��ب��ح��ت حت��ق��ق جن��اح��ا اأك����رب لدى 

اجلمهور فى الوقت احلايل".
تعاين  التليفزيونية  الدراما  اأن  ريا�ص  عايدة  وراأت 

الأعمال  كتابة، خا�شة  اأزم��ة  الراهن من  الوقت  يف 
الدرامية الطويلة،

 الأم��ر ال��ذي يجعل الأح��داث مطولة ب�شكل مبالغ 
اأه��م��ي��ة الأع���م���ال الدرامية  ت���اأت���ي  ف��ي��ه، وم���ن ه��ن��ا 
املخت�شرة يف عدد قليل من احللقات، والتي تلخ�ص 
الأحداث وجتعل تركيز املوؤلف من�شب على الأحداث 
الرئي�شية للعمل دون احلاجة اإىل املط اأو التطويل 
الذي ي�شعر اجلمهور بامللل، وقد يدفعه للعزوف عن 

متابعة الأعمال الطويلة، 
م�شرة اإىل اأن الأعمال الدرامية الق�شرة اأ�شبحت 
عدد  اإن��ت��اج  على  وت�شجع  الع�شر  متطلبات  حتاكي 
اإق��ب��ال اجلمهور  الفنية يف ظ��ل  الأع��م��ال  م��ن  كبر 

على متابعتها.

اأفا�سل بني اأكرث من م�سل�سل خلو�ض ماراثون رم�سان

عايدة ريا�ض: لدينا اأزمة يف 
كتابة الأعمال الدرامية
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اأطباء يكت�سفون طريقة مبتكرة 
لعالج رئات املتعافني من كورونا

تو�شل اأطباء بريطانيون اإىل طريقة فريدة ملعاجلة املر�شى الذين تعافوا 
من الإ�شابة بكوفيد19-، لكنهم اأ�شيبوا باأ�شرار خطرة يف الرئتني جراء 
على  يقوم  ال��ذي  عالجهم،  ي��وؤدي  اأن  الأطباء  وياأمل  بالفرو�ص.  تاأثرهم 
حقن املري�ص بكريات الدم البي�شاء املاأخوذة من ج�شمه، اإىل اإعادة الرئتني 
اإىل وظيفتهما الطبيعية، من خالل تدمر الت�شوهات التي جتعل املري�ص 
غر قادر على التنف�ص ب�شهولة. وت�شر التقديرات، بح�شب �شحيفة "ديلي 
ميل"، اإىل اأن مئات الآلف من الربيطانيني �شي�شتفيدون من هذا العالج 

الذي طوره فريق من اأطباء م�شت�شفى "غايز و�شانت توما�ص" يف لندن.
يتم ف�شل  ثم و�شعه يف خمترب حيث  املتعايف  دم من  اأخ��ذ  العالج  وي�شمل 
نوع من كريات الدم البي�شاء يعرف بالبلعمة الكبرة، التي يعاد حقنها يف 

ج�شم ال�شخ�ص نف�شه.
وياأمل الأطباء باأن تتمكن البلعمة الكبرة من التهام الندوب والت�شوهات 

يف الرئتني الناجمة عن الإ�شابة بكوفيد19-.

اإىل ماذا ي�سري تغري لون البول؟
اأعلن الدكتور اأرمني �شرك�شيان، اأخ�شائي اأمرا�ص اجلهاز البويل، اأن وجود 
مرحلة  يف  الأم��ر  يكت�شف  ال�شخ�ص  لأن  �شيئة،  عالمة  هو  البول  يف  ال��دم 

متاأخرة من املر�ص. فما العمل؟
ي�شر الأخ�شائي يف حديث تلفزيوين، اإىل اأنه يف هذه احلالة يجب مراجعة 
الطبيب الأخ�شائي لت�شخي�ص ال�شبب. فقد يكون التهاب املثانة اأو التهاب 
احلوي�شة والكلية اأو ورم، وهذا اأخطرها. لأن ورم الكلى اأو املثانة، ا�شتنادا 
اإىل حتليل الدم، ي�شر اإىل اأن الورم قد بلغ مرحلة متقدمة واأحلق ال�شرر 

بالأوعية الدموية. وعادة هذه الأورام ل ت�شاحبها اأي اأعرا�ص.
ومن الأ�شباب ال�شائعة لظهور الدم يف البول، هو ح�شى الكلى، حيث نتيجة 
حترك  ب�شبب  املخاطي  الغ�شاء  و���ش��رر  التهاب  ي���زداد  امليكانيكية  احل��رك��ة 
تناول  ب�شبب  ال��ب��ول  ل��ون  يتغر  اأن  ميكن  وي�شيف،  احل��ال��ب.  يف  احل�شى 
اأدوية معينة. فمثال تناول فيتامني В يجعل لون البول برتقاليا، وبع�ص 
البول  ل��ون  امل�شكنة  العقاقر  تغر  كما  داك��ن��ا.  جتعله  احليوية  امل�شادات 
اأي�شا، ولكن كقاعدة بعد التوقف عن تناول هذه الأدوي��ة يعود البول اإىل 

لونه الطبيعي.
وي�شر الأخ�شائي، اإىل اأن بع�ص املواد الغذائية ت�شاهم اأي�شا يف تغير لون 
البول، مثل البنجر والفراولة. كما اأن الن�شاط البدين املكثف ي�شبب انحالل 
كريات الدم احلمراء، و خلال يف دوران الدم يف حو�ص الكلى، ما يوؤدي اإىل 
ظهور الدم يف البول. وين�شح الأخ�شائي، ب�شرورة مراجعة الطبيب عند 
مالحظة تغر لون البول، لإجراء ت�شخي�ص باملوجات ال�شوتية والت�شوير 
املقطعي للم�شالك البولية وتنظر املثانة، ووفقا لنتائج هذه الفحو�شات 
�شي�شف الطبيب العالج الالزم. ويوؤكد، على عدم عالج هذه احلالة ذاتيا، 
ب�شرب مغلي الأع�شاب اأو ت�شخني اأع�شاء اجل�شم، حتى يف حالة عدم وجود 

اأعرا�ص اأخرى با�شتثناء تغر لون البول.

؟  ال�سا�سان  مملكة  �سقوط  عن  تعرف  • ماذا 
ذلك عندما  وك��ان  الفر�ص  ما يطلق على مملكة  ال�شا�شان هى  مملكة 
ابي  ب��ن  �شعد  بقيادة  القاد�شية  معركة  يف  وال��ف��ر���ص  امل�شلمني  التحم 
على  الق�شاء  امل�شلمون  ا�شتطاع  وق��د  ر�شتم  ال��ف��ر���ص  وق��ائ��د  وق��ا���ص 

الفر�ص )مملكة ال�شا�شان( يف هذه املعركة 
اخل�سراء  الطاقة  هي  • ما 

ميكن ا�شتخراج الوقود من بع�ص النباتات مثل ف�شالت ق�شب ال�شكر 
التى ت�شتخرج منها الربازيل وقود ميزج بالبنزين وميالأ به خزانات 
احوا�ص  م��زارع متالأ  ان هناك  ال�شكري، كما  ال�شمندر  واي�شاً  الوقود 
كبرة بف�شالت املزروعات وت�شنع منها غاز ي�شتعمل يف التدفئة وتلك 

هى الطاقة اخل�شراء 
مدرج  هرم  اأول  �ساحب  •من 

املدرج  �شقارة  ه��رم  بنى  وق��د  اميحوتب  القدمي  امل�شري  املهند�ص  هو 
6 م�شطبات، بعده ياأتي هرم ميدوم  يف عهد امللك زو�شر واملكون من 

املدرج وقد بني يف عهد �شنفرو 

. م   1904 عام  الفيفا  القدم  لكرة  الدوىل  الحتاد  • تاأ�ش�ص 
.  1923 عام  اإىل  تاأ�شي�شه  يعود  الدوىل  البولي�ص  اأو  • النرتبول 

 • ال�شوق الأوروبية امل�شرتكة تاأ�ش�شت عام 1958 . 
 • هل تعلم اأن اأول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�شكتلندا .

. الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  وهو  الكاتبة  الآلة  خمرتع  هو  �شولز  كري�شتوفر  اأن  تعلم  • هل 
 • هل تعلم اأن هرام مك�شيم هو خمرتع املدفع الر�شا�ص .

 . الزلزل  حدوث  ت�شجيل  جهاز  هو  ال�شيزموجراف  اأن  تعلم  • هل 
. م   1930 ت�شارلزريخرتعام  الأمريكى  العامل  الزلزل  قيا�ص  جهاز  • اخرتع 

 • هل تعلم اأن الإمام حممد متوىل ال�شعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�ص وتويف يف 
. م   1998 عام  يونيو   17

اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�شر  اخرتعه ال�شحفى املجرى لدي�شلو جوزيف  • هل تعلم 
برو وكان ذلك فى الثالثينيات .

 • ولد اإيليا اأبو ما�شى عام 1889 م فى لبنان وتوفى عام 1957 م .

الكلب ال�شجاع 
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التفاح 
اأك�����د ع����دد من 
خرباء ال�شحة 
اأن  رو����ش���ي���ا  يف 
تفاحة  ت���ن���اول 
كل  ط�������ازج�������ة 
يعترب  ����ش���ب���اح 
فعالة  و���ش��ي��ل��ة 
و��������ش�������ح�������ي�������ة 
على  ت�������ش���اع���د 

ال�شتيقاظ وتن�شيط البدن.
ولإيجاد بديل طبيعي و�شحي يغني النا�ص عن عادة �شرب القهوة �شباحا 
اأكد عدد من خرباء ال�شحة الرو�ص  اأ�شرارها على ال�شحة،  والتقليل من 
طازجة،  بتفاحة  ال�شباحي  القهوة  فنجان  با�شتبدال  "ين�شحون  اأن��ه��م 
املواد امل�شادة لالأك�شدة  التفاح حتوي على العديد من  اأن ثمار  وخ�شو�شا 
 Chlorogenic وال�  كالكر�شيتني  وال�شرايني  ل�شحة اجل�شم  املفيدة 
والتي  اله�شم  �شهلة  املفيدة  ال�شكريات  على  لحتوائها  بالإ�شافة   ،acid
تتحول ب�شرعة اإىل طاقة يف اجل�شم، ما يعطي الإن�شان بعد تنولها �شعورا 

باحليوية والن�شاط".

انتقلت احدى العائالت من �شكنها ل�شكن اآخر عبارة عن بيت من طابقني اخذت العائلة الن�شف العلوي وكانت 
.. لذلك  العائله كلب �شخم كثر احلركة، يخافه من يراه  ال�شفلي وكان مع تلك  الطابق  البيت يف  �شاحبة 
عندما راأته �شاحبة البيت طلبت من ال�شكان اجلدد التخل�ص منه لنها ل حتب وجود الكالب يف بيتها فطلب 

منها رب العائله فرتة من الوقت لتدبر مكان له ريثما ياأتي ابنه من �شفره ويت�شلمه .
ارتبطت العائلة ب�شداقة خفيفة مع �شاحبة البيت ورغم ذلك كانت تدخل وتخرج من عندهم بدون ان تقرتب 
من الكلب لأنها بطبيعتها ل حتب الكالب .. يف يوم من اليام وبعد ان انت�شف ليل �شيف حار ا�شتيقظ رب 
العائلة على حركة من كلبه .. ذهابا واأيابا يف البيت كاأنه ا�شتم �شيئا ما وكان بادي القلق فهداأ رب العائلة من 
قلقه بالرتتيب على راأ�شه ورغم ذلك اخذ ي�شدر ا�شواتا خفيفه وكاأنه يتوج�ص �شرا وفجاأة انتبه رب العائلة 
على ا�شوات �شراخ �شعيف ي�شدر من الدور الأ�شفل من عند �شاحبة البيت ولأنه يعرف انها ت�شكن وحدها 
قلق وذهب ليخرب زوجته ولكن كلبه مل يتنظر ان يخربه احد �شيئا فقد رفع قوائمه ليقفز على ال�شباك ومنه 
ل�شقف غرفة �شغرة يف احلديقة ثم ا�شتدار ليقفز داخل �شرفة �شاحبة البيت التي كانت مفتوحة ب�شبب ارتفاع 
كانت �شاحبة   .. البيت  �شرقة  للدخول وحماولة  الل�شو�ص  الطريق لحد  الوقت مما مهد  احل��رارة يف ذلك 
البيت �شخمه اجل�شد مما مكنها للدخول يف حماولة جريئة للتخل�ص من الل�ص الذي كان يكمم فمها وكان 
يحاول ان يطبق على رقبتها خلنقها يف الوقت الذي هجم فيه الكلب عليه من اخللف بكل قوة فاأوقع الثنان 
اأر�شا �شاحبة البيت والل�ص ولكنه ا�شرع وجثم فوق ج�شد الل�ص وهو يزجمر وقد بانت اأ�شنانه احلادة وتوتره 
الذي جعله يبدو �شر�شا بل مرعبا مما اوقع اخلوف والرعب يف ج�شد الل�ص فاأ�شت�شلم نوما على الأر�ص بدون 
حراك بدل من تقطيعه اربا اربا باأ�شنان ذلك الكلب، هنا انت�شبت �شاحبة البيت وقد هداأت قليال يف الوقت 
الذي اخذ رب العائلة يخبط بيديه على الباب فذهبت م�شرعه وفتحت الباب طالبة منه الت�شال بال�شرطة 
لوجود ل�ص لديها، عندها نظر اليها وقال ح�شنا اين هو قالت داخل غرفة نومي .. دخل رب العائلة م�شرعا 
فاأ�شرع بطلب  الل�ص  تامة فوق ج�شد  راحة  ال�شجاع مرتاحا  وكلبه  الأر���ص  ا�شت�شلم على  وقد  امل�شكني  فوجد 
ال�شرطة وهو ي�شحك ويقول رمبا ال�شرطة تكون ارحم عليه مما هو فيه الن . ومنذ هذا احلادث والكلب يعي�ص 

يف البيت معززا مكرما بل مدلل من �شاحبة البيت التي منحته غرفة احلديقة اخلالية تقديرا له .

ال�سخ�سية الإذاعية هومبريتو لونا يحتفل بالذكرى 31 لنيله جنمة يف ممر امل�ساهري يف هوليوود.ا ف ب

ك�����ش��ف ال��دك��ت��ور ب��اف��ل اإي�����ش��ن��ب��اي��ف، اأخ�����ش��ائ��ي تخفي�ص ال����وزن يف 
ن�شبة  على  املحتوية  الغذائية  امل��واد  عن  "بورمينتال"،  م�شت�شفى 
اأ�شباب عدم  عالية من عن�شر احلديد ال�شروري للج�شم، ويو�شح 

امت�شا�شه دائما.
لالأنباء،  الرو�شية  نوفو�شتي  لوكالة  حديث  يف  الطبيب،  وين�شح 
ب�شرورة اإ�شافة املواد املحتوية على ن�شبة عالية من عن�شر احلديد 

اإىل النظام الغذائي.
ويقول، "يوجد احلديد بن�شبة عالية يف املنتجات احليوانية- اللحوم 
اللحوم،  يف  امل��وج��ود  احلديد  وي�شمى  والبي�ص.  الكبد،  يف  وخا�شة 

حديد الهيم، الذي ميت�شه اجل�شم ب�شهولة".
ل  الغذائية  امل���واد  يف  امل��وج��ود  احل��دي��د  اأن  على  اإي�شنبايف،  وي��وؤك��د 
املنتجات  م��ن  اجل�����ش��م  ف��م��ث��ال مي��ت�����ص  ب��ال��ك��ام��ل،  اجل�����ش��م  ميت�شه 
ال�شوداء  ال��ب��ق��ول��ي��ات وال�����ش��ب��ان��خ واحل���ب���وب واحل��ن��ط��ة  ال��ن��ب��ات��ي��ة- 

وال�����ش��وف��ان ب��ني 2-12 ب��امل��ئ��ة م��ن حم��ت��واه ال��ك��ل��ي. ل��ذل��ك يعاين 
النباتيون عادة من نق�شه". ووفقا له، بع�ص املواد الكربوهيدراتية 
متنع امت�شا�ص احلديد، ويف مقدمتها الألياف الغذائية خا�شة عند 
تناولها بكميات كبرة، وكذلك الأطعمة الغنية بالبوليفينول - مثل 
املك�شرات والقهوة - والفيتات، وهي مادة م�شادة للمغذيات توجد يف 
البقوليات واحلبوب. وبالتايل، اإذا كنت ترغب يف تناول اللحوم مع 
احلنطة ال�شوداء، فمن الأف�شل نقع احلنطة ال�شوداء قبل الطهي: 

لأن ذلك �شوف ي�شهل عملية امت�شا�ص احلديد.
مهمة  ك��ك��ل  واجل�����ش��م  اله�شمي  اجل��ه��از  �شحة  "بالطبع  وي��ق��ول، 
ب��دءا من ت�شو�ص  ب��وؤرة لاللتهابات يف اجل�شم  اأي  ف��اإن  ج��دا. لذلك 
الأ�شنان وانتهاء بالأورام، تتطلب ا�شتهالك احلديد. لذلك ي�شتنفد 
احتياطي احلديد ب�شرعة، ما يتطلب تعوي�شه عن طريق التغذية 

اأو الأدوية. اأي يجب ا�شت�شارة الطبيب بهذا ال�شاأن.

طبيب يحدد املواد الغذائية املحتوية على ن�سبة عالية من احلديد


