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ي�صمم ذراعًا روبوتية بع�صالت ا�صطناعية
روبوتية  ل����ذراع  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  ب��ول��ن��دي  روب���وت���ات  مهند�س  ن�شر 

�شممها، مدعومة بع�شالت ا�شطناعية.
وق�شى لوكا�س كوزيلك ال�شنوات القليلة املا�شية يف اإن�شاء ذراع ع�شلية 
ا�شطناعية تتحرك ب�شكل م�شابه لذراع الإن�شان، اعتماداً على مفهوم 
�شناعياً  ع�شلياً  نظاما  يخلق  ما  الهوائية،  ال�شطناعية  الع�شالت 

ي�شمح للروبوتات بتحريك اأ�شابعها بطريقة مماثلة لالإن�شان.
"يف  ن�����ش��رت��ه:  ف��ي��دي��و  ال��ت��ي يعمل فيها ع��ن مقطع  ال�����ش��رك��ة  وق��ال��ت 
الع�شالت  بن�شف  ف��ق��ط  ال��روب��وت��ي��ة  ذراع���ن���ا  ت�شغل  ال��ل��ح��ظ��ة،  ه���ذه 
ال�شطناعية مقارنة مع ج�شم الإن�شان. واأقوى ع�شلة لثني الأ�شابع 
ل تزال مفقودة. وتتحرك الأ�شابع من الي�شار اإىل اليمني، لكن لي�س 
بها ع�شالت بعد. ويحتوي هذا الإ�شدار على م�شت�شعر مو�شع يف كل 
مف�شل، ولكن مل ينفذ برجمًيا بعد. و�شن�شيف كل املذكور اأعاله يف 

النموذج الأويل املقبل".
وتظهر املقاطع التي ن�شرها املهند�س اأن الذراع حترك كل اإ�شبع على 
ا اأنها ت�شتوعب وترفع وزن 7  حدة، بطريقة ت�شبه الب�شر ويبدو اأي�شً

كيلوغرامات، ح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.

درا�صة حتذر املراهقني من خطر ال�صا�صات الذكية
ك�شفت درا�شة طبية حديثة عن تاأثري ق�شاء املراهقني فرتات طويلة 
التي  الإغ��الق  ف��رتات  الإلكرتونية، وخ�شو�شا خ��الل  الأج��ه��زة  على 

�شهدها العامل يف ظل تف�شي جائحة كوفيد19-.
املراهقني  بني  الرتفيهية  الأجهزة  ا�شتعمال  اأو  امل�شاهدة  وقت  وبلغ 
 8 الأمريكيني خالل فرتة تف�شي فريو�س كورونا اإىل ما يقرب من 
التعليم عن  املخ�ش�س لأغرا�س  الزمن  احت�شاب  دون  يوميا،  �شاعات 

بعد.
امل�شاعد  الأ�شتاذ  ناجاتا،  الدكتور جي�شون  الرئي�شي  الباحث  وبح�شب 
املزيد  ق�شاء  رب��ط  "مت  ف��اإن��ه  كاليفورنيا،  بجامعة  الأط��ف��ال  ط��ب  يف 
من الوقت اأمام ال�شا�شات ب�شعف ال�شحة العقلية وزيادة التوتر بني 

املراهقني"، ح�شبما نقلت وكالة "يو بي اآي" لالأنباء.
ووفق الدرا�شة التي ن�شرت نتائجها يف جملة "جاما لطب الأطفال"، 
و13   12 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  اأمريكيا  مراهقا  اآلف   5 و�شملت 
عاما، فقد ثبت للباحثني وجود رابط بني ق�شاء اأوق��ات طويلة على 

ال�شا�شات وتراجع ال�شحة العقلية وزيادة التوتر.

في�صبوك  تخطط حلذف ب�صمات الوجه
"في�شبوك"  اأن  اإىل  "ذا غارديان" الربيطانية  اأ�شار تقرير ل�شحيفة 
بعد  وذل��ك  م�شتخدم،  مليار  من  لأك��ر  الوجه"  "ب�شمات  �شتحذف 
الإعالن عن اإيقاف ت�شغيل نظام التعرف على الوجه، ب�شبب خماوف 

تتعلق بهذه التكنولوجيا.
وقانونية  �شيا�شية  ل�شغوط  الجتماعي  التوا�شل  �شبكة  وتتعر�س 
وتنظيمية ل�شتخدامها للربنامج، والذي يحدد تلقائيا امل�شتخدمني 
يف ال�شور ومقاطع الفيديو، ويخربهم ما اإذا كان م�شتخدم �شديق قد 

ن�شر �شورة اأو مقطع فيديو معهم، يف حال كانوا م�شرتكني بامليزة.
اإنها �شتغلق ميزة التعرف  ل�"في�شبوك"،  "ميتا"، ال�شركة الأم  وقالت 
مليار  و�شتحذف  املقبلة،  الأ�شابيع  خ��الل  املن�شة  على  ال��وج��ه  على 
ال�شطناعي  الذكاء  رئي�س  نائب  وق��ال  الوجه.  على  للتعرف  من��وذج 
يف "ميتا"، جريوم بي�شنتي: "اإن التكنولوجيا �شاعدت �شعاف الب�شر 
واملكفوفني على التعرف على اأ�شدقائهم يف ال�شور وميكن اأن ت�شاعد 
مقابل  املزايا  موازنة  يجب  لكن  الهوية،  وانتحال  الحتيال  منع  يف 

املخاوف املتزايدة ب�شاأن ا�شتخدام هذه التكنولوجيا ككل".
التعرف  تقنية  مكانة  ب�شاأن  امل��خ��اوف  م��ن  العديد  "هناك  واأ���ش��اف: 
على الوجه يف املجتمع، ول يزال املنظمون يف طور تقدمي جمموعة 
وا�شحة من القواعد التي حتكم ا�شتخدامها. و�شط حالة عدم اليقني 
يف  ال��وج��ه  على  ال��ت��ع��رف  ا���ش��ت��خ��دام  ق�شر  اأن  نعتقد  ه���ذه،  امل�شتمرة 

جمموعة �شيقة من حالت ال�شتخدام اأمر منا�شب".
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حمدة اخلياطة تفجر موجة 
غ�صب يف ال�صارع الأردين

ال�شارع  يف  �شخطا  اخلياطة  معامل  اإح��دى  يف  اأردن��ي��ة  عاملة  وف��اة  فجرت 
بف�شلها  وتهديدها  وال�����ش��راخ  والإ����ش���اءة  ل��الإه��ان��ة  تعر�شها  بعد  الأردين 
واحلزن  الغ�شب  نوبة من  اأدخلها يف  عملها، مما  رب  قبل  العمل من  من 
الدم" والذي  "اأم  وانفجار يف  الدموية  الأوعية  لتمدد يف  اأدي��ا  ال�شديدين 

اأحدث نزفا دمويا �شديدا اأ�شفر عن وفاتها.
الق�شر  واأطفالها  ال�شيدة  زوج  تقدم  فقد  حملية،  اإع��الم  و�شائل  وبح�شب 
اإىل جانب والدتها و�شقيقها برفع دعوى �شد ال�شركة التي ميلكها اأجانب 
من اجلن�شية الآ�شيوية تتعلق ب�"الإيذاء النف�شي واملعنوي والإكراه املف�شي 
326 و330 و76 من قانون  املواد  اأحكام  القتل بال�شرتاك بحدود  اإىل 

العقوبات الأردين.
وعددهم  عليهم  امل�شتكى  اأن  لل�شكوى،  وفقا  الإخ��ب��اري،  روؤي��ا  موقع  ونقل 
ومعنويا وحماولة  نف�شيا  واإيالمها  عليها  املجني  على  بال�شغط  قاموا   7
وغ�شب  بكاء  نوبة  يف  دخولها  اإىل  اأدى  مما  تركه،  اأو  العمل  على  اإكراهها 
واأمام  امل�شغل  داخ���ل  �شقوطها  اإىل  اأدى  ال���ذي  الأم���ر  �شديدين،  وان��ف��ع��ال 

العاملني وامل�شتكى عليهم ودخولها يف غيبوبة.
واأ�شافت ال�شكوى اأن الواقعة وا�شحة من خالل ت�شوير الكامريات داخل 
الفنية  الطبية واخلربة  بالتقارير  واملوؤيد  امل�شتكى عليهم،  امل�شغل ومكتب 

الطبية الذي علل �شبب الوفاة ب�شكل وا�شح ل لب�س فيه.

العثور على 11 جثة بعد 
عيد جميع القدي�صني 

ذكرت م�شادر ق�شائية اأنه مت العثور على 
مراهقني  �شتة  بينهم  رج��ال   11 جثث 
املك�شيك  بغرب  ولي��ة  يف  الث��ن��ني  م�شاء 
خمدرات  ع�شابة  ع��ن��ف  �شحايا  وق��ع��وا 
نافذة. عر على جثث 11 رجال تراوح 
اأعمارهم بني 15 و36 عاما يف منطقة 
ريفية يف ولية ميت�شواكان قبيل منت�شف 
القدي�شني  ج��م��ي��ع  ع��ي��د  ذروة  يف  ال��ل��ي��ل 
وت��ذك��ار امل��وت��ى، اأح���د اأه���م اأع��ي��اد ال�شنة 
اإعالم  و�شائل  ع��دة  اأف���ادت  املك�شيك.  يف 

مك�شيكية باأنهم قتلوا بالر�شا�س.
وخم�شة  عاما   15 ال�شحايا  اأح��د  يبلغ 
التي  النيابة  بح�شب  عاما،   17 اآخ��رون 
اأ�شافت يف بيان انها تعرفت على هويات 

اجلثث التي تطالب بها العائالت.
وتبلغ اأعمار ثالث من ال�شحايا الآخرين 
19 عاما، وكذلك 31 و 36 عاما لأكرب 
اثنني، كما اأ�شافت النيابة التي مل حتدد 
ما اذا كان هوؤلء ق�شوا بالر�شا�س، واأي 

�شبب اآخر ب�شاأن موتهم.
ولية   32 م��ن  واح���دة  ه��ي  ميت�شواكان 
يف امل��ك�����ش��ي��ك الأك�����ر ت�����ش��ررا م���ن عنف 

ع�شابات اجلرمية املنظمة.

ملاذا توؤدي عدوى الرئة ق�صرية 
العمر اإىل تلف طويل الأمد؟ �ص 34

درا�صة تك�صف عن اأف�صل مكمل 
غذائي للقلق

اأن املكمالت الغذائية لها تاأثري   من املعروف 
اإيجابي على احلالة املزاجية العامة لالإن�شان، 
وقد وجدت درا�شة جديدة اأن نوعاً حمدداً من 
الربوبايوتيك، ميكن  الغذائية وهو  املكمالت 

اأن ي�شاعد يف عالج القلق.
األياف نباتية خا�شة ت�شاعد  الربيبايوتك هو 
البكترييا ال�شليمة على النمو يف الأمعاء، مما 

يجعل اجلهاز اله�شمي يعمل ب�شكل اأف�شل.
ي�شتطيع  ل  ال��ك��رب��وه��ي��درات  م���ن  ن����وع  وه����و 
اجل�����ش��م ام��ت�����ش��ا���ش��ه��ا، ل���ذا ف��ه��ي ت��ذه��ب اإىل 
كطعام  تعمل  حيث  ال�شفلي  اله�شمي  اجلهاز 
وقد  النمو.  على  ال�شحية  البكرتيا  مل�شاعدة 
اأعرا�س  تقليل  يف  ا  اأي�شً الربيبايوتك  ت�شاعد 
ُن�������ش���رت يف جملة  ب��ح��ث��ي��ة  ال���ق���ل���ق. يف ورق�����ة 
بريطانيون،  باحثون  ق��ام  علمية"،  "تقارير 
اليومي  ال�شتهالك  ك��ان  اإذا  فيما  بالتحقيق 
ملكمل بريبايوتيك ميكن اأن ي�شاعد يف حت�شني 

الرفاهية العامة.
ودر�س الباحثون جمموعة من 64 حالة، مع 
�شابق  اأو  �شريري حايل  ت�شخي�س  وج��ود  عدم 
اإما جرعة يومية من  امل�شاركون  للقلق. تلقى 
اأو  اأولغو�شات�شريادز،  غالكتو  الربيبايوتك 

دواء وهمي ملدة 28 يوًما.
اأكمل جميع امل�شاركني يف التجربة ا�شتطالعات 
احلالة  ذل��ك  ال�شحية، مبا يف  ح��ول جتاربهم 
املزاجية والقلق وجودة النوم وقدموا عينة من 

الرباز لتحليل ت�شل�شل ميكروبيوم الأمعاء.
تلقوا  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك  اأن  ال���درا����ش���ة  ووج�����دت 
جرعة يومية من الربيبايوتك �شهدوا حت�شناً 
م��ل��ح��وظ��اً يف ���ش��ح��ت��ه��م ال��ع��ق��ل��ي��ة ع���ن طريق 
تقليل م�شتويات القلق، وكانت �شحة اأمعائهم 
يتناولوا  ال��ذي��ن مل  الأ���ش��خ��ا���س  م��ن  اأف�����ش��ل 
�شحيفة  اأوردت  م���ا  وف����ق  ال���ربي���ب���اي���وت���ي���ك، 

اإك�شرب�س الربيطانية. 

النوم جودة  يعزز   .1
ي��ح��ت��وي احل��ل��ي��ب وم��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان ع��ل��ى ك��م��ي��ة عالية 
لتفتيت  ي�شتخدم  اأم��ي��ن��ي  حم�س  وه��و  ال��رتب��ت��وف��ان،  م��ن 
الربوتينات يف اجل�شم. عند تناول من احلليب، ي�شتخدم 
اجل�شم الرتبتوفان ل�شنع بع�س الإنزميات احليوية مثل 
الأهمية  بالغة  تعد  وال��ت��ي  وامل��ي��الت��ون��ني،  ال�شريوتونني 
النوم  دورة  ع��ل��ى  وال���ت���اأث���ري  امل���زاج���ي���ة  احل���ال���ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
وال�شتيقاظ. وبتناول كوب من احلليب يتم تعزيز جودة 
يعانون  الذين  لالأ�شخا�س  مفيًدا  يكون  اأن  وميكن  النوم 

من م�شاكل النوم.

اجل�شم حرارة  درجة  رفع   .2
ووف��ًق��ا ل��درا���ش��ات ع��دي��دة، ميكن اأن ي���وؤدي ت��ن��اول احلليب 
اأ�شرع. وترجح  النوم مبعدل  اإىل زيادة احتمالية  ال�شاخن 
نتائج الدرا�شات اأن يكون ال�شبب لأن احلليب الدافئ يزيد 
اإم��داد الدم يف اجل�شم بالكامل و�شوًل اإىل القدمني،  من 
اأي  مبا ي�شاعد على زي��ادة درجة ح��رارة اجل�شم الأ�شا�شية 
بلوغ درجة احلرارة املثالية التي تقدر ب�32 درجة مئوية 

للح�شول على اأف�شل نوعية نوم.

التوتر تقليل   .3
نهاية  ت��ن��اول احلليب يف  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ات  اإح���دى  ت�شري 
املرتبطة  النوم  وم�شاكل  النوم  على  واع��د  تاأثري  له  اليوم 
اأن ت�شيب بحالة من الأرق.  بالتوتر والقلق والتي ميكن 
ت�شري نتائج الدرا�شة اإىل كوب من احلليب يف امل�شاء مينح 
ا�شتثارة  تقليل  يف  ت�����ش��اع��د  اأن  مي��ك��ن  م��ه��دئ��ة  خ�شائ�س 
اجلهاز الع�شبي املركزي، بالإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف اإفراز 
امليالتونني وال�شريوتونني، وبالتايل تقليل التوتر واحلث 

على نوم اأف�شل.

الع�شالت ا�شرتخاء   .4
تتحدث درا�شة عن تاأثريات احلليب املزيلة للقلق اأو املهدئة 
اأثناء  احلليب  تناول  اإن  الدرا�شة  نتائج  تقول  للع�شالت. 
وتعزيز  الع�شالت  ا�شرتخاء  على  ي�شاعد  اأن  ميكن  الليل 
التوتر،  من  التخل�س  اأو  الع�شالت  ا�شرتخاء  عند  النوم. 
تنخف�س هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ومن ثم يهداأ 

العقل واجل�شم وميكن احل�شول على نوم جيد النوعية.

ال�شن كبار  عند  الأرق  من  يقلل   .5
حتدثت اإحدى الدرا�شات عن اأن ممار�شة بع�س التمارين 
الريا�شية وتناول كوب من احلليب ميكن اأن ي�شاعد على 
احلد من اأعرا�س ا�شطراب فرط احلركة ونق�س النتباه 
اأو �شعوبة بدء النوم DIS لدى كبار ال�شن. مع التقدم يف 
وال�شريوتونني يف  امليالتونني  تنخف�س م�شتويات  العمر، 
اجل�شم، مما ي�شبب �شعوبات يف النوم. توؤدي تلك احلالة 
اإىل املعاناة من اأنواع خمتلفة من م�شاكل النوم مثل الأرق. 
وتعزيز  الأع��را���س  حت�شني  يف  احلليب  ي�شاعد  اأن  وميكن 

القدرة على النوم املبكر.

وال�شتيقاظ النوم  دورة  تنظيم   .5
ت�شاعد بع�س الأطعمة مثل احلليب ومنتجاته يف تنظيم 
للج�شم  ال��ي��وم��ي��ة  ال�����دورة  اأو  وال���ش��ت��ي��ق��اظ  ال���ن���وم  دورة 
وحتفيز النوم ب�شكل اأف�شل. ويحتوي احلليب على حم�س 
مب�شاكل  الإ�شابة  احتمالية  بتقليل  املرتبط  البوتانويك 
مثل  لالأك�شدة  م�شادة  معادن  على  يحتوي  اأي�شا،  النوم. 
ال�شيلينيوم والكال�شيوم واملغني�شيوم هي حمفز كبري للنوم 

وحت�شني نوعية النوم.

املزمن الأرق  منع   .6
اإن الأرق املزمن هو ا�شطراب نوم �شائع منت�شر يف حوايل 
%10 اإىل %30 من الب�شر، بل ترتفع الن�شبة يف بع�س 
الأحيان من %50 اإىل %60. لكن اأفادت نتائج درا�شة 
علمية اأن بع�س الأطعمة الوظيفية مثل احلليب ميكن اأن 
ت�شاعد يف تعزيز النوم ب�شبب احتوائه على غابا والكال�شيوم 
مركبات  جميعها  تعد  والتي  وامليالتونني،  والبوتا�شيوم 
ا�شطرابات  خماطر  وملنع  ال��ن��وم  ج��ودة  لتح�شني  مثالية 

النوم مثل الأرق املزمن اأو متالزمة متلمل ال�شاق.

اآثار جانبية
الدافئ،  احلليب  وخا�شة  احلليب،  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
يعد حمفًزا رائًعا للنوم، اإل اأنه رمبا يكون له بع�س الآثار 

اجلانبية مثل:
حتمل  ع��دم  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  يفيد  ل   •
م��ن ح�شا�شية جتاه  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأو  ال��الك��ت��وز 

بروتينات احلليب.
اأثناء  للحليب  املنتظم  ال�شتهالك  اأن  من  الرغم  • على 
اأن بع�س  اإل  ال��وزن،  اأق��ل احتماًل للت�شبب يف زي��ادة  الليل 
اإن ت��ن��اول��ه يف وق���ت م��ت��اأخ��ر م��ن الليل  ال��درا���ش��ات ت��ق��ول 

ميكن اأن ي�شاعد يف زيادة الوزن لدى بع�س الأفراد.
من  نوع  اأي  اإ�شافة  جتنب  ال�شكر  مر�شى  على  يجب   •
اأن  ميكن  لأن��ه��ا  الأل��ب��ان  منتجات  بع�س  ت��ن��اول  اأو  ال�شكر 
اأن  الأف�����ش��ل  وم��ن  ال��غ��ل��وك��وز.  م�شتويات  يف  زي���ادة  ت�شبب 
يتم ا�شت�شارة طبيب قبل البدء يف اإدخال احلليب يف النظام 

الغذائي اليومي.

انطالق حملة 
تلقيح الأطفال 

يف اأمريكا
ال�شحية  ال�������ش���ل���ط���ات  اأع����ل����ن����ت 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  الأم��ريك��ي��ة 
ميكن اأن تبداأ الآن اإعطاء الأطفال 
ال���ذي���ن ت�����راوح اأع���م���اره���م ب���ني 5 
و11 عاما لقاح فايزر-بايونتيك، 
بعد اأن اأعطت موافقتها النهائية 
الفئة  ل���ه���ذه  ا����ش���ت���خ���دام���ه  ع���ل���ى 
اأمام  الطريق  يفتح  ما  العمرية، 
مكافحة  م����ن  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة 

اجلائحة.
اإذن  اأي��ام من احل�شول على  وبعد 
دي  )اإف  وال������دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة 
اإي����ه(، مت��ت امل��واف��ق��ة ع��ل��ى اللقاح 
على  ال�شيطرة  مراكز  جانب  من 
الأمرا�س والوقاية منها )�شي دي 
لتطعيم  الطريق  ميهد  ما  �شي(، 
ما ي�شل اإىل 28 مليون طفل يف 

تلك الفئة العمرية.
واأ����ش���اد ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي جو 
بايدن الثالثاء مبوافقة ال�شلطات 
اإعطاء  ع��ل��ى  ب����الده  ال�����ش��ح��ي��ة يف 
اأعمارهم  ت���راوح  الأط��ف��ال ال��ذي��ن 
ب��ني 5 و11 ع��ام��ا ل��ق��اح ف��اي��زر-

لكوفيد19-،  امل�����ش��اد  بايونتيك 
وا�شًفا الأمر باأّنه "نقطة حتّول" 

يف مكافحة الفريو�س.
وقال بايدن يف بيان اأ�شدره البيت 
الأط���ف���ال  ت��ط��ع��ي��م  اإّن  الأب���ي�������س 
حّد  ب��و���ش��ع  ل��الأه��ايل  "�شي�شمح 
ل�شهور من القلق ب�شاأن اأطفالهم، 
وت���ق���ل���ي���ل م������دى ن���ق���ل الأط����ف����ال 
خطوة  اإّنها  لالآخرين.  الفريو�س 
لأّم����ت����ن����ا يف  الأم���������ام  اإىل  ك���ب���رية 

معركتنا لهزمية الفريو�س".
�شكل  ع���ل���ى  ال���ل���ق���اح  و����ش���ُي���ع���ط���ى 
ثالثة  تف�شل  اأن  على  حقنَتني، 
الأوىل  احل���ق���ن���ة  ب����ني  اأ����ش���اب���ي���ع 
اجلرعة  ت��ع��دي��ل  ومّت  وال��ث��ان��ي��ة. 
لكّل  م���ي���ك���روغ���رام   10 ل��ُت�����ش��ب��ح 
حقنة، مقارنة ب�30 ميكروغراًما 
وقالت  �شًنا.  الأك��رب  للمجموعات 
رو�����ش����ي����ل وول���ي���ن�������ش���ك���ي، م���دي���رة 
الأمرا�س  على  ال�شيطرة  مراكز 
"نعلم  ب��ي��ان  م��ن��ه��ا، يف  وال��وق��اي��ة 
تلقيح  الآب��اء يريدون  اأن ماليني 
باأنه  الإع��الن  وا�شفة  اأطفالهم"، 
"خطوة مهمة اأخرى" يف مكافحة 

كوفيد19-.

ملن يعاين الأرق.. كوب حليب واحد 
م�صاًء ي�صاعدك على نوم عميق

لتعزيز  الع�شاء  بعد  احلليب  من  كوب  �شرب  البع�ض  اعتاد 
وحمفزة  مهدئة  خ�شائ�ض  له  فاحلليب  لياًل.  اجليد  النوم 
للنوم، نظًرا الحتوائه على مركبات حيوية مثل الرتبتوفان 

وامليالتونني.
النوم  يف  م�شكالت  م��ن  املعمورة  �شكان  يعاين 
 %  56.0 % اإىل   1.6 ت��رتاوح ما بني  بن�شب 
بع�ض  يف  م�شتمر  تزايد  على  موؤ�شرات  و�شط 
موقع  ن�شره  تقرير  يف  جاء  ملا  وفقا  البلدان، 
بال�شوؤون  املعني   ،Boldsky "بولد�شكاي" 

ال�شحية. وفيما يلي يورد التقرير الفوائد 
تناول  عند  عليها  احل�شول  ميكن  التي 

النوم  اإىل  اخللود  قبل  احلليب  من  كوب 
ب�شكل منتظم كل ليلة:
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�ش�ؤون حملية

»زارها زايد« تزيد اإك�صبو 2020 دبي جمال

منظمة التعاون الإ�صالمي حتتفل بيومها الفخري يف اإك�صبو 2020 دبي 

ندوة ا�شت�شافها جناح اال�شتدامة يف اإك�شبو 2020

التعلم من نهج الأ�صالف �صرورة لبناء جمتمعات اأف�صل

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

حممد معني الدين

لق�شيدة  بعر�س  اأم�س  دبي   2020 اإك�شبو  يف  الو�شل  �شاحة  قبة  ازدان��ت   
املغفور  لرحيل  ع�شر  ال�شابعة  الذكرى  بالتزامن مع  انطلق  زايد"،  "زارها 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، يف الثاين من 
نوفمرب عام 2004، وذلك يف ر�شالة وفاء وعرفان بجميل الوالد املوؤ�ش�س، 
الذي مل تربح ذكراه الطيبة قلوب اأبناء الأّمة الإ�شالمية والعربية وكل من 

عرفه يف العامل.

نهيان، طيب اهلل  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  لل�شيخ  دع��اٌء  ال�شوئي  العر�س  �شبق 
اأك��ف احل�شور  وُم��دت  ال�شدي�س،  ال�شيخ عبدالرحمن  القارئ  ب�شوت  ث��راه، 
بالدعاء للوالد املوؤ�ش�س، �شائلني الرحمن الرحيم اأن يكرم نزله واأن يجعل 

ما قدمه للم�شلمني يف ميزانه ح�شناته.
كتب الق�شيدة ال�شاعر علي اخلوار، واأن�شدتها فرقة كورال الإمارات، وحّلن 
العر�س  وفيديوهات  �شور  واختريت  ال�شعيد.  فايز  امللحن  املعربة  كلماتها 
امل�شور  مكتبة  من  العمالقة  الو�شل  �شاحة  قبة  على  ُق��دم  ال��ذي  ال�شوئي 

رامي�س والأر�شيف الوطني، واأغلبها يعر�س للمرة الأوىل.  
الإم��ارات��ي يف  املحتوى  اإدارة  املهريي، مدير  فهد  بن  نهلة  املخرجة  وقالت 
وكلمات  باأ�شلوب  املميزة  زاي��د  زاره��ا  ق�شيدة  "كتبت  دب��ي:   2020 اإك�شبو 

فيديو  ومقاطع  �شور  عر�س  خ��الل  م��ن  لن�شعر  وخيالها،  فكرتنا  جت�شد 
لل�شيخ زايد باأنه زارنا فعال يف اإك�شبو واّطلع على الإجناز الذي جمع دول 
وابت�شم  اإك�شبو جمال،  الو�شل وموقع  �شاحة  زادت قبة  زيارته  واأن  العامل، 
واق���ع ح�����ش��وره واخل��ي��ال؛ فكل م��ا حتقق م��ن اإجن����ازات يف دول���ة الإم����ارات 

احلبيبة هو ثمار غَر�َس بذورها الوالد املوؤ�ش�س طيب اهلل ثراه".    
2020 دبي م�شاهدة العر�س ال�شوئي املميز،  اإك�شبو  و�شيكون بو�شع زوار 
ال��دول��ة و�شانع  ملوؤ�ش�س  وامل��ح��ب��ة  ب��الم��ت��ن��ان  اإح�����ش��ا���س عميق  ال���ذي مي��ل��وؤه 
و�شعبها  الإم����ارات  دول��ة  مل��ا حققته  بالفخر  امل�شاعر  فيه  جم��ده��ا، ومت��ت��زج 
من اإجنازات يف ظل روؤية قيادتنا الر�شيدة. و�شي�شتمر العر�س طيلة �شهر 

نوفمرب اجلاري.

كلمات الق�شيدة:  زارها زايد
وابت�شم واقع ح�شوره واخليال زارها زايد .. وزاد ْبها اجلمال 

�شاف روحه يف وفانا ال تزال �شاف حلمه يف عظيم اإجنازنا 
يف اأملنا يف عطانا والطموح روح زايد �شاكنه يف كل روح 

را�شٍي يف قلوبنا مر�شى اجلبال اإرثه الباقي .. وال ميكن يروح 
�شعبها باحلب وال�شيمات جاد اإك�شبو يف دبي تفخر به بالد 
مثل غيٍم جاد باملا والِظالل زارها زايد .. وزينها ..  وزاد 
جمع العامل بحٍب واحرتام دار زايد �شاخمة قدر .. ومقام 

به تعاي�شنا .. ونهجه ال يزال اإرث زايد للتعاي�ض .. لل�شالم 

•• دبي – الفجر

بيومها  الإ���ش��الم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  اح��ت��ف��ل��ت 
م���ن خالل  دب����ي،   2020 اإك�����ش��ب��و  ال��ف��خ��ري يف 
وعرو�س  الفنية  ال�شتعرا�شات  م��ن  جمموعة 
املنظمة يف موقع  �شملت جناح  الأ���ش��واء وجولة 

احلدث الدويل.
امل��رر، وزي��ر دولة،  �شاهني  ورّح��ب معايل خليفة 
ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ل��ي،  جنيب  ي��راف��ق��ه 
دب����ي، مبعايل   2020 اإك�����ش��ب��و  ال���ع���ام،  ���س  امل��ف��وَّ
الدكتور يو�شف بن اأحمد العثيمني، الأمني العام 
ملنظمة التعاون الإ�شالمي، وال�شفري طارق علي 
الإن�شانية  لل�شوؤون  امل�شاعد  العام  الأمني  بخيت، 
و�شعادة  امل��ن��ظ��م��ة،  وال��ث��ق��اف��ي��ة يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 
�س العام  ال�شفرية نورية عبداهلل احلمامي، املفوَّ
 2020 اإك�شبو  يف  الإ���ش��الم��ي  ال��ت��ع��اون  ملنظمة 
دبي. وبهذه املنا�شبة، اأكد معايل الدكتور يو�شف 
العثيمني يف موؤمتر �شحفي يف جناح  اأحمد  بن 
ال�شعار  اأهمية  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  ال��ق��ي��ادة 
ل العقول  2020 دبي "توا�شُ الرئي�شي لإك�شبو 
نريا  عقال  يج�شد  اإن��ه  قائال  امل�شتقبل"،  نع  و�شُ
للعامل  قوية  ر�شالة  ويعطي  للم�شتقبل  وروؤي���ة 
والبتكار.  العقل  امل�شتقبل مير عرب  ب��اأن طريق 
اإي�شاح  يف  ف��رد  كل  م�شوؤولية  اأي�شا  معاليه  اأك��د 

ال�شورة احلقيقية لالإ�شالم كدين حمبة ومودة 
و�شفاء وعالقة مع الآخر، قائال اإن هذه املعاين 

ذاتها هي التي يركز عليها اإك�شبو 2020 دبي.
وقال جنيب العلي: "منظمة التعاون الإ�شالمي 
لها دور حموري كبري يف تعزيز اجلهود املبذولة 
الإ�شالمي  ال��ع��امل  احل��ق��ي��ق��ي يف  ال��ت��غ��ي��ري  ن��ح��و 
لزيادة  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  ب�شدة  نقدر  وخ��ارج��ه. 
كاأ�شلوب  ل��الإ���ش��الم  احلقيقي  ب��اجل��وه��ر  ال��وع��ي 
امل�شرتكة  الأ����ش���ي���اء  ون��ب��ح��ث دوم����ا ع���ن  ح���ي���اة؛ 
وتعاون  ح��وار  واإقامة  الهوة  ل��ردم  التي جتمعنا، 
امل��ب��ادئ متاأ�شلة  – وك��ل ه��ذه  على نطاق وا���ش��ع 
ورا�شخة يف الإ�شالم". واأ�شاف العلى اأنه على مر 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  ال�شنني، متكنت دولة 
"�شراكات  بناء  من  الإ�شالمي  التعاون  ومنظمة 
والقيم  والدين  الأخ��وة  اأ�ش�س  على  قائمة  قوية 
الأ�شيلة التي جتمعنا. ودولة الإم��ارات ملتزمة 
ببناء ج�شور التعاون وال�شراكة وتبادل اخلربات. 
جهودنا  ن��وّظ��ف  اأن  جميعا  م��ّن��ا  يتطلب  وه���ذا 
ومواردنا لنعيد الع�شر الإ�شالمي الذهبي الذي 

اأنار العامل باملعرفة والبتكار."
���ش��م��ل��ت الح���ت���ف���الت ب��ال��ي��وم ال��ف��خ��ري ملنظمة 
الوطني  ال��ن�����ش��ي��د  ع����زف  الإ����ش���الم���ي  ال���ت���ع���اون 
ل���دول���ة الإم��������ارات وال��ن�����ش��ي��د ال��ر���ش��م��ي ملنظمة 
التعاون الإ�شالمي، وعر�شا للدبكة الفل�شطينية 

باند، وجولة يف �شملت جناح  اإيليا  قدمته فرقة 
اململكة  وجناح  الإم����ارات،  دول��ة  وجناح  املنظمة، 
العربية ال�شعودية، بالإ�شافة اإىل تبادل الهدايا 

التذكارية. 
منظمة  ج���ن���اح  يف  ب��ال��وف��د  ط��ف��ال   12 ورّح������ب 
التعاون الإ�شالمي، الذي افُتتح ر�شميا، حاملني 

اأعالم املنظمة.
يقع جناح منظمة التعاون الإ�شالمي يف منطقة 
التنقل، ويتخذ �شكال معربا عن جتربة انتقالية، 
م�شتخدما الأ�شواء واللغات والأ�شئلة واملوؤثِّرات 
الرا�شخة  املعتقدات  تغيري  �شبيل  يف  ال�شوتية 
ال���زوار على  يف الأذه���ان عن الإ���ش��الم وم�شاعدة 
الإ�شالم كنهج حياة، ولي�س كدين  اإدراك جوهر 
فح�شب. وميثل اجلناح رحلة اإىل النور، ور�شالته 
القراآن  يف  نزلت  كلمة  اأول  "اقراأ"،  هي  الأ�شمى 
الكرمي واأول الر�شائل التي تود منظمة التعاون 

الإ�شالمي اأن تن�شرها يف العامل اأي�شا. 
املتحيزة �شد  الأفكار  اإىل تغيري  ويهدف اجلناح 
يف  النمطية  الت�شورات  تتمثل  حيث  امل�شلمني، 
امل��دخ��ل ذي ال��ل��ون��ني الأب��ي�����س والأ����ش���ود. وعند 
دخ����ول ال�����زوار م��ن ب���اب اجل���ن���اح، ت��ب��داأ الرحلة 
والر�شوم  اجل��داري��ة  وال��ل��وح��ات  ال�شور  بعر�س 
الثقافات  وان��دم��اج  التنوع  متثل  التي  املتحركة 
بني الأ�شخا�س والأفكار املختلفة. وتروي جتربة 

اجلناح الإجنازات والأحداث واملعامل والأ�شخا�س 
البارزين من اأنحاء العامل الإ�شالمي على مدار 
اإىل  القدمية  الع�شور  م��ن  ب��دءا  ال�شنني،  اآلف 
جنباته  بني  اجلناح  ي�شتعر�س  احلا�شر.   وقتنا 
فن اخلط واأعمال فنية م�شتوحاة من الزخارف 
والنقو�س الإ�شالمية من اأنحاء العامل، بالإ�شافة 
اإىل درته الرائعة من الأ�شواء امللونة التي تعر�س 

اإجنازات من جميع الدول الأع�شاء. 
دولة   57 الإ���ش��الم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  وت�����ش��م 
ال�شوت  ق���ارات، متثل  اأرب���ع  على  م��وزع��ة  ع�شوا 
اجلماعي للعامل الإ�شالمي، وت�شعى جاهدة اإىل 
عنها  والدفاع  الإ�شالمي  العامل  م�شالح  حماية 
تاأ�ش�شت  الدوليَّني.  والوئام  ال�شالم  تعزيز  بروح 
املغربية  العا�شمة  تاريخية يف  بعد قمة  املنظمة 

الرباط يف 25 �شبتمرب 1969.
اإك�شبو  يف  وال��ف��خ��ري��ة  ال��وط��ن��ي��ة  الأي������ام  مت��ث��ل 
من  ب��ك��ل  ل��الح��ت��ف��ال  م��ن��ا���ش��ب��ات  دب���ي   2020
على  عددهم  يزيد  الذين  الدوليني،  امل�شاركني 
200 جهة م�شاركة، بينها 192 دولة، وت�شليط 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ث��ق��اف��ات��ه��م واإجن���ازات���ه���م وعر�س 

اأجنحتهم وبراجمهم. 

•• دبي -  الفجر

تقليدية  ناجعة وغري  الإن�شان حلول  لكي ي�شع 
لأب���رز حت��دي��ات ال��ت��ن��وع احل��ي��وي يف ع��امل��ن��ا، فاإنه 
بحاجة اإىل روؤية هذا العامل من منظور خمتلف 
احللول  ا�شتك�شاف  م��ع  الأ����ش���الف،  ن��ه��ج  وات��ب��اع 
املبتكرة املبنية على العالقة الطويلة الأمد بني 
كانت  فلطاملا  الب�شرية؛  واملجتمعات  الطبيعة 
ال��ت��ي تناقلتها الأج��ي��ال هي  امل��ع��ارف واخل����ربات 
املفتاح الأ�شا�شي لبقاء الب�شرية منذ قدمي الأزل.  
يف  ال�شتدامة  جناح  ا�شت�شاف  ال�شياق،  ه��ذا  يف 
اإك�����ش��ب��و 2020 ن���دوة ح���ول ���ش��رورة ات��ب��اع نهج 
املبنية  املبتكرة  احل��ل��ول  وا�شتك�شاف  الأ���ش��الف 
واملجتمعات  الطبيعة  بني  الأزل��ي��ة  العالقة  على 
الب�شرية، من اأجل و�شع روؤى جديدة حللول غري 
تقليدية لأبرز حتديات البيئة والتنوع احليوي يف 
جمتمعاتنا. ُعقدت الندوة يف اإطار اأ�شبوع التنمية 
احل�شرية والريفية، وهو اأحد اأ�شابيع املو�شوعات 
2020 دبي �شمن  اإك�شبو  الع�شرة التي ينظمها 

برنامج الإن�شان وكوكب الأر�س.
 �شلطت الندوة ال�شوء على املزايا الكثرية للجمع 
بني التقاليد والعلم وتعاون الباحثني مع ال�شكان 
ال�شخ�شية  اخل����ربات  عك�س  فعلى  الأ���ش��ل��ي��ني؛ 
ال�شتفادة  الرتاكمية  اخل��ربات  حتقق  املحدودة، 
الب�شرية مع  ت��ع��اط��ي  الأ����ش���الف يف  م��ع��رف��ة  م��ن 
التحديات املعا�شرة. ين�شحب هذا على اأحد اأبرز 
حت��دي��ات ع��امل��ن��ا امل��ع��ا���ش��ر، وه���و ال��ت��ح��دي املائي؛ 

اإىل متى  ن��ع��ل��م  ول  امل���ي���اه حم������دودة،  ف��م�����ش��ادر 
بديلة  بحلول  التفكري  علينا  يتعني  لذا  �شتبقى، 

غري تقليدية. 
ب���ولك���ا، رئ��ي�����ش��ة املجل�س  وت���ق���ول اجل�����دة م���ون���ا 
الدويل لثالث ع�شرة جدة من ال�شكان الأ�شليني 
وحرا�س نهر اأتراتو: "هناك �شرورة ملحة لتباع 
منذ  الب�شرية  اأنقذت  التي  واملعتقدات  املمار�شات 
قدمي الأزل؛ فهناك خماوف متزايدة اإزاء تدمري 
الوقت لتباع نهج  ل��ذا، فقد ح��ان  الأر����س؛  اأمنا 
حول  الأ�شا�شية  بالتعليمات  والتم�شك  اأ�شالفنا 
كيفية احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ع��الق��ة امل��ق��د���ش��ة م��ع ما 

اأعطتنا اإياه اأمنا الأر�س، وخا�شة املياه".
الطبيعة  مع  التناغم  يف  يكمن  "احلل  اأ�شافت: 
فكل  امل��ل��ح��ة؛  الق�شايا  م��ع  باإيجابية  وال��ت��ع��ام��ل 
اأن يكون  ي��ح��م��ل ف��ر���ش��ا ج���دي���دة؛ وي��ج��ب  ي����وم 
اإيجاد مكان يعي�س فيه الأحفاد الهدف امل�شرتك 
�شحية  بيئة  تاأ�شي�س  على  لنعمل  يحركنا  ال��ذي 

و�شعيدة".
التنمية  ج��ه��ود  اأن جن��اح  امل��ت��ح��دث��ون على  واأك���د 
امل���ن���اخ وال���ت���ن���وع احليوي  امل�����ش��ت��دام��ة واأه�������داف 
قيادات  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  يعتمد  ع��دم��ه،  م��ن 
ل����ذا، علينا ال���ش��ت��ث��م��ار يف  امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة. 
النموذج الذي ينتهجونه لإيجاد حلول ترتكز على 
اختبارها  التي مت  التقليدية  واملعارف  املمار�شات 
عن  م�شوؤولة  الأ�شلية  فال�شعوب  ال��زم��ن؛  ع��رب 
املتبقي  احل��ي��وي  التنوع  م��ن  املئة  يف   80 رع��اي��ة 
يف ال��ع��امل، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل م��ا ي��ق��رب م��ن خم�س 

اإجمايل الكربون الذي مت عزله بوا�شطة الغابات 
ذلك،  على  عالوة  ال�شتوائية.  و�شبه  ال�شتوائية 
ت�شكل اأرا�شي ال�شكان الأ�شليني 40 يف املئة من 

املناطق املحمية على م�شتوى العامل.
وعر�س خورخيه ري�شارت، رئي�س معهد مونتانا، 
ال���ب���ريو ك���ن���م���وذج ن���اج���ح جل���ه���ود ال���ت���ع���اون بني 
اآلف  املحلية والبحثية وخربة ع�شرة  املجتمعات 
�شنة من التكيف مع البيئات ال�شديدة اخلطورة.

و بح�شب  خورخيه، فاإن جميع الأنهار اجلليدية 
 .2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول  �شتختفي  ك��ان��ت  ب���ريو  يف 
واحلياة،  للمياه  ه��ام  م�شدر  ه��ي  الأن��ه��ار  وه��ذه 
بل  املحيطة،  للمجتمعات  بالن�شبة  فقط  لي�س 
الدولة ككل، كونها تعتمد بن�شبة 70 يف املئة على 
تلك الأنهار كم�شدر للمياه. لكن مت تدارك هذه 
التي  املحلية،  املجتمعات  جهود  بف�شل  امل�شكلة 
بحثية ل�شتعادة  فرق  اإىل جنب مع  عملت جنبا 
الأن���ظ���م���ة ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي��ة ال���ق���دمي���ة م���ن اأج���ل 

تعوي�س فقدان الأنهار اجلليدية.
ارم��ي��ن��ج��ول، الرئي�س  ال��دك��ت��ور ري��ت�����ش��ارد  واأك����د 
اأهمية  على  اأي�����ش��ا  روب��ي��ت��ال،  ل�شركة  التنفيذي 
على  املحافظة  اأج��ل  من  ال��دويل  املجتمع  تعاون 
ل��ك��وك��ب��ن��ا وت���اأم���ني الغذاء  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل���ق���درات 
على  م�شددا  ال�شعوب،  جلميع  والآم���ن  ال�شحي 
اأن حماية البيئة الطبيعية هي م�شوؤولية اجلميع 

ولي�شت م�شوؤولية فرد.
باملحافظة  مرتبطة  ال��ب�����ش��ري��ة  "حياة  اأ����ش���اف: 
والنباتات،  احلية  والكائنات  البيئي  التنوع  على 

لنا  والرئي�شي  امل��ه��م  ال��غ��ذاء  م�شدر  باعتبارها 
اآثار  ع��ن��ه  �شتنجم  بالبيئة  والإ�����ش����رار  ج��م��ي��ع��ا. 
اأو  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ل��ي�����س  ج�شيمة، 
اأي�����ش��ا ع��ل��ى امل�شتوى  ل���ل���دول، واإمن����ا  الإق��ل��ي��م��ي 
العاملي. من هنا، ندعو كافة املنظمات احلكومية 

الإ�شراع  ���ش��رورة  اإىل  اخلا�س  القطاع  و�شركات 
�شيما  ل  البيئية،  النتهاكات  جُتّرم  قوانني  ب�شّن 
حياتنا،  ل�شتمرار  ال�شرورية،  للنباتات  بالن�شبة 
ولن�شتفيد منها يف كافة مناحي املجالت الغذائية 

والدوائية وغريها".

هما  وتكاتفنا  "قوتنا  اإن  قائال  حديثه  واختتم 
ال�شبيل الوحيد للمحافظة على طعامنا وتاأمينه 
من  الأجيال  تلك  تتمكن  حتى  املقبلة،  لالأجيال 
الرفاه  اإىل  اأوط��ان��ه��ا  وق���ي���ادة  وال��ت��ع��م��ري  ال��ب��ن��اء 

الجتماعي املن�شود".
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�ش�ؤون حملية

اإك�صبو 2020 دبي يعر�ض مباراة 
ميالن – بورتو بح�صور جنم الكرة 
م�صارو وكاأ�ض نهائي اأوروبا 1994

•• دبي- الفجر 

يوا�شل فريق ميالن لكرة القدم �شراكته مع اإك�شبو 2020 دبي من خالل 
الكثريين" حيث دعا  اإىل  "من ميالنو  ال��دويل فعالية  ا�شت�شافة احل��دث 
اأم�س الأربعاء التي  اأوروب��ا  اأبطال  الزوار املهتمني ملتابعة مباراته يف دوري 

واجه خاللها نادي بورتو.
يح�شر املباراة، التي تبث بالتعاون مع ال�شريك الرئي�س طريان الإمارات، 
دانييلي م�شارو، حاماًل معه  الثمانينيات والت�شعينيات  اأ�شطورة ميالن يف 
كاأ�س دوري اأبطال اأوروبا 1994 الذي فاز فيه النادي يف ذلك املو�شم على 
كما  ت�شجيل م�شارو هدفني(.  4-0 )مع  النهائية  املباراة  بر�شلونة خالل 
اأخ��رى، مثل الأحذية والقمي�س الذي كان يرتديه  �شيتم عر�س تذكارات 

خالل املباراة.
-15:00 ال�شاعة  م��ن  الكاأ�س  م�شارو  م�شاهدة  املهتمني  ل��ل��زوار  وميكن 

اإليها قمي�شا موقعاً بخط  16:00 يف جناح طريان الإمارات، التي يقدم 
يف  وبعدها،  اإيطاليا،  جناح  يف   17:30-16:30 ال�شاعة  من  ثم  بيده، 
ال�شاعة 18:00-20:00 يف مركز الريا�شة واللياقة البدنية، حيث يقيم 

نادي ميالن اأكادميية دائمة طوال مدة اإك�شبو 2020.
و�شتكون الوجهة النهائية مل�شارو احلديقة يف �شالة )1( الريا�شية اعتبارا 
التي  بورتو،  مع  ميالن  مباراة  عر�س  �شيتم  حيث   ،20:30 ال�شاعة  من 
21:45. وقد نوه القائمون على احلدث باأن الدخول  تنطلق يف ال�شاعة 
�شيكون جمانياً جلميع املهتمني الذين لديهم تذكرة �شاحلة لزيارة اإك�شبو 
نادي  من  جمانية  هدية  احلا�شرون  امل�شجعون  و�شيتلقى  دبي،   2020

ميالن.
ومن املقرر اإقامة املزيد من حفالت م�شاهدة الأحداث الدولية من وجهات 
حول العامل. و�شتبقى الكاأ�س امل�شاحبة لدانييلي م�شارو معرو�شة يف مركز 
الريا�شة واللياقة البدنية طوال مدة اإك�شبو 2020، يف حني �شيتم عر�س 

حذائه وقمي�شه يف حديقة �شالة )1( الريا�شية.

طائرات م�صرية من هولندا تقدم 
رق�صة حرة يف �صماء اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي  – الفجر

حلقت 12 طائرة م�شرية يف �شماء اإك�شبو 2020 دبي، اأم�س الأول، لتوؤدي 
بالتقنيات احلديثة، �شمن عر�س  رق�شة حرة تتخذ �شكاًل ب�شرياً مدجماً 
"اآيرمان" لفرقة الرق�س القادمة يف هولندا "اإناذر كايند اأوف بلو"، وهي 
الت�شفيات  اإىل  تاأهلت  اأن  و�شبق  عاملياً،  ا�شتح�شانا  عرو�شها  تلقى  فرقة 

النهائية يف برناجَمي "اأمريكا غوت تالنت" و"بريطانيا غوت تالنت".
باأداء  والراق�شة  املو�شيقية  التوليفة  البارزة دجمها  الفرقة  اإبداعات  ومن 
املجموعة، وحركاتها امل�شتقلة، والطائرات امل�شرية ذاتياً. وهي ت�شعى، حتت 
اإىل طرح �شوؤال: هل متلك هذه الطائرات  "ديفيد ميديندروب"،  اإ�شراف 
م�شحوبة  عاطفية  رق�شة  يف  النتيجة  وتتمثل  احل���رة؟  الإرادة  امل�����ش��رية 
بخطوات تخطف اأنظار اجلماهري. وقد اأدت الفرقة عرو�شاً ملدة 10 دقائق 
 ،2020 اإك�شبو  اأم�س الأول �شمن الحتفال باليوم الوطني الهولندي يف 
فوق  حتديداً  م�شاء،   8:00 وال�شاعة  ع�شراً،   3:00 ال�شاعة  عند  وذل��ك 

مركز دبي للمعار�س، القاعة 2A جنوب.

الإعالن عن فعاليات جديدة لـ »ديوايل« يف اإك�صبو 2020 دبي

املجل�ض العاملي يف اإك�صبو 2020 دبي يناق�ض حلول التنقل واأثرها يف جودة احلياة

م�صابقة دولية ملحاربة الت�صحر ي�صت�صيفها جناح اأ�صرتاليا يف اإك�صبو 2020 دبي

•• دبي  – الفجر

2020 دب���ي جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من  اإك�����ش��ب��و  ي��ق��دم 
فعاليات مهرجان "ديوايل" الذي ي�شلط ال�شوء على 

ثقافة وح�شارة الهند حتى يوم 6 نوفمرب اجلاري.
�شيتمكن الزوار ل�شاحة الو�شل، من متابعة مهرجان 
وراق�شاً  فناناً   70 ي�شم  وال��ذي  "ديوايل"،  الأ���ش��واء 
وع���ازف���اً خ���الل اأي����ام اخل��م��ي�����س، ال�����ش��اع��ة 22:00 و 
و22:00   20:00 ال�شاعة  يف  واجلمعة   23:00
 20:00 ال�������ش���اع���ة  يف  ال�������ش���ب���ت  وي�������وم  و23:00 

و22:00.
حفالت  �شل�شلة  ا���ش��م  ف��ه��و  للجميع"  "ديوايل  اأم����ا 

 ، اأم�����س الأرب��ع��اء  اع��ت��ب��ارا م��ن  ت��ق��ام  مو�شيقية خا�شة 
يف  اأم�س  العرو�س  واأقيمت  مبدعني.   فنانني  وت�شم 
ال�شاعة 22:00 على مدرج ميلينيوم دبي، ثم تنتقل 
ال�شاعة  اخلمي�س  اليوم  اليوبيل  م��درج  اإىل  العرو�س 
دبي  ميلينيوم  م��درج  اإىل  تعود  ثم  وم��ن   .16:00
مرة  اليوبيل  م��درج  واإىل  اجلمعة،  ي��وم  ليل  منت�شف 

اأخرى ال�شاعة 19:00 من يوم ال�شبت.
على  املقامة   ،2020 اإك�شبو  ليايل  فعاليات  و�شمن 
مدرج اليوبيل يومي اخلمي�س واجلمعة من 21:30، 
اأج���واء  م��ن  فنية  ب��ع��رو���س  اجل��م��ه��ور  ي�شتمتع  ���ش��وف 
وريكو،  جيل  وعا�شثا  باد�شا،  عر�س  ت�شمل  "ديوايل"، 
تو�شت"،  ميت  ت�شاي  "وين  وع��ر���س  ك��و،  ك��ات  وب��ي��رت 

و�شيلبا اأنانث.
ك���م���ا ���ش��ي��ت��م ت���ق���دمي ف���ع���ال���ي���ات اأخ�������رى ع���ل���ى م����درج 
فرقة  ت��ع��زف  حيث  "ديوايل"،  �شمن  دب��ي  ميلينيوم 
باللغات  "روح"، احلائزة على جوائز عدة، وهي تغني 
الإجنليزية والعربية والهندية، مع الرق�س والطبول. 
ويف ليلة اأم�س الأربعاء، من ال�شاعة 19:30، ب�شحبة 
الثنائي  وي�شعد  الهند.  اأنحاء  جميع  من  مو�شيقيني 
ال�شقيق ال�شهري �شليم و�شليمان مري�شانت اإىل امل�شرح 
اليوم اخلمي�س ، ال�شاعة 21:00، فيما تختتم فرقة 
مقرا  دب��ي  من  تتخذ  التي  "دروف"،  الهندية  ال��روك 

لها، العرو�س يوم اجلمعة ال�شاعة 20:30.
"ديوايل"  ب��اح��ت��ف��الت  وق���د مت و���ش��ع ج����دول خ��ا���س 

جناح  و�شيقدم   .2020 اإك�شبو  موقع  ع��رب  الأخ���رى 
الهند فعاليات الرق�س واملو�شيقى والطعام طوال اأوقات 
الحتفال، حتى يوم ال�شبت املقبل. وتت�شمن العرو�س 
وهي  التفاعلية،  املو�شيقية  "راجنويل"  فعالية  اأي�شاً 
�شكل فني ن�شاأ يف �شبه القارة الهندية، وي�شكل العر�س 
عن  تعبرياً  والزده���ار  والإيجابية  ال�شعادة  من  حالة 

اأجواء "ديوايل".
 Kutir" وللراغبني يف جتربة "طعام ديوايل"، فاإن
الفر�س  منطقة  يف  by Rohit Ghai" الكائن 
مت  وقد  يقدمها.  التي  الفريدة  الأطباق  بع�س  لديه 
الإعالن عن ظهور �شخ�شيتي اإك�شبو 2020 "را�شد" 

و"لطيفة" بزينة "ديوايل" خالل املهرجان.

•• دبي  – الفجر

 2020 اإك�شبو   ناق�س خ��رباء عامليون، يف 
دب����ي ، الب���ت���ك���ارات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي تقدم 
حلول يف متناول اليد لقطاع النقل واأثرها 
الإيجابي املبا�شر يف جودة احلياة. وخالل 
العاملي،  املجل�س  يف  جمعهم  ال��ذي  اللقاء، 
مع  بالتزامن  الهند  ُعقد يف جناح  وال��ذي 
 – وال��ري��ف��ي��ة  التنمية احل�����ش��ري��ة  اأ���ش��ب��وع 
ث��ال��ث اأ���ش��اب��ي��ع امل��و���ش��وع��ات ال��ع�����ش��رة التي 
ينظمها اإك�شبو 2020 دبي �شمن برنامج 
الإن�شان وكوكب الأر�س – اأجمع اخلرباء 
م�شتدامة  ن��ق��ل  ح��ل��ول  تبني  وج���وب  ع��ل��ى 
للطاقة.     م��ن��خ��ف�����س  ا����ش���ت���ه���الك  وذات 
ومت�����ش��ي دب���ي يف حت��ق��ي��ق روؤي��ت��ه��ا لتكون 

اأف�����ش��ل م��دي��ن��ة يف ال��ع��امل ل��ل��ع��ي�����س، حيث 
واملوا�شالت  احل�����ش��ري  التخطيط  ي��رك��ز 
يف املدينة على توفري املزيد من امل�شاحات 
اخل�����ش��راء، وزي�����ادة م�����ش��ارات ال���دراج���ات، 
وت���و����ش���ي���ع ���ش��ب��ك��ة ال����ط����رق وامل����وا�����ش����الت 
مدير  الع�شيمي،  م��ن��ى  وت��ت��وق��ع  ال��ع��ام��ة. 
اإدارة التخطيط ال�شرتاتيجي للنقل لدى 
ا�شتخدام  زيادة  واملوا�شالت،  الطرق  هيئة 

التنقل امل�شرتك يف امل�شتقبل. 
تتوقع  امل�������ش���رتك،  ال��ت��ن��ق��ل  زي�������ادة  وم�����ع 
مناذج  يف  لح��ق  تغيري  ح���دوث  الع�شيمي 
توؤثر  ح��ي��ث  ال�����ش��ي��ارات،  م�شنعي  اأع���م���ال 
ال�شطناعي  وال��ذك��اء  ال�شخمة  البيانات 
بينما  التنقل،  خ��دم��ات  على  كبري  ب�شكل 
لتلبية  م�شتقلة  ا�شرتاتيجية  دب��ي  تنفذ 

الطلبات امل�شتقبلية. 
الو�شول  اإىل  "نهدف  الع�شيمي:  وقالت 
�شيتم  ال���ت���ي  ال���رح���الت  م���ن   25% اإىل 
ال�شفر بها بوا�شطة اأو�شاع القيادة الذاتية 
اتفاقية  وقعنا  لقد   .2030 ع��ام  بحلول 
مع GM Cruise، وبحلول اأواخر عام 
�شيارات  لدينا  ت��ك��ون  اأن  ن��اأم��ل   ،2023
�شاء  اإن  الأر����س  القيادة على  ذات��ي��ة  اأج���رة 

اهلل، وهذا �شيعد حتول كبرياً". 
املوؤ�ش�س  ب����الغ����ري،  ف��ي��ك��ان  خ�����وان  وق�����ال 
 Zeleros يف  الت�شويق  ومدير  امل�شارك 
نظام  ت���ط���ور  ال���ت���ي   Hyperloop
هايربلوب: "نظام النقل اجلديد ل يتاأثر 
اأكر كفاءة بخم�س  بعوامل الطق�س، وهو 
ويعمل  ال���ط���ائ���رات  م���ن  م����رات  ع�����ش��ر  اإىل 

على  اأي�شا،  وه��و  كامل؛  ب�شكل  بالكهرباء 
ع��ك�����س ال���ط���ائ���رات ال��ت��ي ت�����ش��ت��غ��رق عملية 
باإي�شال  ���ش��ي��ق��وم  وق���ت���ا،  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ش��ول 
امل�����ش��اف��ري��ن م��ن و���ش��ط امل��دي��ن��ة اإىل و�شط 
ب��ج��م��ي��ع مزايا  ي��ت��م��ت��ع  – ف���ه���و  امل���دي���ن���ة 
ال�شعود على منت  لتقليل متاعب  امل��رتو، 
و�شول  توقع  ومع  الهند،  ويف  الطائرة".  
 800 اإىل  احل�شرية  املناطق  �شكان  ع��دد 
فاإن   ،2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول  ن�شمة  م��ل��ي��ون 
توفري اأنظمة النقل اجلماعي ال�شريع ميثل 
اأولوية رئي�شية. ويقول �شري جايديب من 
وزارة الإ���ش��ك��ان وال�������ش���وؤون احل�����ش��ري��ة يف 
"نركز على توفري تقنية ت�شاعدنا  الهند: 
والو�شول  الطاقة  ا�شتهالك  خف�س  على 
ا�شتهالك �شفر". وب��دوره، ركز  اإىل ن�شبة 

والرئي�س  املنتدب  الع�شو  روجنتا،  فيبول 
 HDFC Capital التنفيذي ل�شركة
Advisors Ltd، على القدرة بتحمل 
التكاليف يف امل�شتقبل، مو�شحا اأن ال�شبب 
من  بالقرب  النا�س  عي�س  ل��ع��دم  الرئي�س 
مكان عملهم هو عدم قدرتهم على حتمل 

تكاليفها. 
ال���ه���ن���د، ع��ل��ى مدى  "يف  وق�����ال روجن����ت����ا: 
املا�شية،  ال�����ش��ت  اإىل  اخل��م�����س  ال�����ش��ن��وات 
الرتكيز على جعل  الكثري من  هناك  كان 
الإ�شكان يف املتناول ب�شكل ملحوظ. حقيقة 
اأنك قادر على جعل املدن مي�شورة التكلفة، 
تق�شر تلقائيا م�شافات ال�شفر لالأ�شخا�س، 
املناطق  يف  العي�س  عليهم  يتعني  ل  لأن���ه 

النائية". 

•• دبي - الفجر

تدر�س م�شابقة ت�شميم دولية، ي�شت�شيفها 
جناح اأ�شرتاليا، كيف تبدو م�شاكن الواحات 
املكتفية ذاتيا املوجودة يف ال�شحراء، والتي 
طريقة  ج��ان��ب  اإىل  "نيوي�شيز"،  ت�شمى 

عملها.
وق���د مت ت��وج��ي��ه حت���ٍد خ��ا���س ���ش��م��ن هذه 
املناطق  يف  ال��ت�����ش��ح��ر  مل��ح��ارب��ة  امل�����ش��اب��ق��ة 
التنمية  الأر���س، عرب  الوا�شعة من كوكب 
احل�����ش��ري��ة وامل���ع���م���اري���ة امل�����ش��ت��دام��ة، مبا 
احل�شري  الأع���م���ال  ج���دول  م��ع  يتما�شى 
امل�شتدامة.  ال��ت��ن��م��ي��ة  واأه�������داف  اجل���دي���د 
واأُعِلن عن اأف�شل 10 م�شاركني يف املرحلة 
 31 امل��واف��ق  املا�شي  الأح���د  ي��وم  النهائية 

اأكتوبر يف اإك�شبو 2020 دبي. 
وح�����ش��ب امل�����ش��رف��ني ع��ل��ى امل�����ش��اب��ق��ة، ُطِلب 
واملُخططني  امل��ع��م��اري��ني  امل��ه��ن��د���ش��ني  م��ن 
ح�شرية،  ب��ح��ل��ول  ي�����ش��ارك��وا  اأن  ال�����ش��ب��اب 
الطبيعية، من  املناظر  ومعمارية، وحلول 
اأجل حتقيق املرونة الذاتية للمناطق التي 
تواجه ظروفا مناخية �شعبة يف ال�شحراء 

والأرا�شي اجلافة. 

ال���ذي���ن يعملون  امل��ت�����ش��اب��ق��ني  وُط���ِل���ب م���ن 
اجلن�شني،  ت�������ش���م���ل  م���ت���ن���وع���ة  ف������رق  يف 
التقليدية  ال�شحراء  واح��ات  اإىل  ال�شتناد 
املواقع  من  لواحد  ت�شميم  اأف��ك��ار  لتوليد 
اأف��ري��ق��ي��ا، و�شبه  ال�����ش��ح��راوي��ة الأرب��ع��ة يف 

اجلزيرة العربية، واأ�شرتاليا، التي تتماثل 
يف الظروف املناخية احليوية.

املرحلة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال��ت�����ش��م��ي��م  م��ك��ات��ب 
اإ�شتيتك  اأوف  ه���ي:اأوف���ي�������س  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
كيه اإم اإي��ه – دي  اإكزوبريان�س 

ريزيليان�س  تي  اإن  تي  اإن  انكو )ج��ي(  جي 
اإم  اآر  ويفريز  اأورب��ن  فيجني لب  فونيك�س 

اآر ذا وادي لب بانا�شيا
املكتب  مدير  علي،  عرفان  الدكتور  وق��ال 
الإقليمي للدول العربية يف برنامج الأمم 

"نحن  الب�شرية:  للم�شتوطنات  امل��ت��ح��دة 
ب��اله��ت��م��ام وال��دع��م اللذَين  ���ش��ع��داء ج���داً 
)نيوي�شيز(  الت�شميم  حت��دي  بهما  حظي 
ال��ربام��ج يف  ه��ذه  مثل  ت�شتمر  اأن  ونتمنى 
وُنهج  ال�شاملة،  امل�شتدامة  التنمية  تعزيز 

املرونة احل�شرية".
املهند�شة  لنغ،  ليه  التحكيم  جلنة  وت�شم 
والدكتور  كوينزلند،  حلكومة  املعمارية 
عرفان علي من الأمم املتحدة، والدكتورة 
)اململكة  عفت  جامعة  من  اإبراهيم  اأ�شماء 
العربية ال�شعودية(، و كل من الأكادمييني 
اأدي���ن���ا ه��م��ب��ل، وم��ه��دي ث��اب��ت م��ن جامعة 
واأحمد  املتحدة(،  العربية  زايد )الإم��ارات 
بوخ�س من �شلطة دبي للتطوير )الإمارات 
العربية املتحدة(، والدكتورة باول لريديني 

من جامعة كوينزلند.  
الثانية من التحدي،  اأنه يف املرحلة  يذكر 
�شُيوّجه خرباء ممار�شون دوليون امل�شاركني 
 8 ي��وم  م��ن  اعتبارا  النهائية  الت�شفية  يف 
ت�شميماتهم،  لتح�شني  اجل���اري،  نوفمرب 
املقبل.  دي�شمرب   5 بحلول  م  ���ش��ُت��ق��دَّ ال��ت��ي 
 19 ي��وم  الفائز  الإع���الن عن  املقرر  وم��ن 

دي�شمرب املقبل يف جناح اأ�شرتاليا. 
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 360557:تاريخ: 2021/09/27
بيانات الأولوية: 

ال�شم: نادي الفنون املحدودة
وعنوانه: وحدة بي -اف ار -01 الطابق بي او دي- قرية البوابة املبني 8 ، مركز دبي العاملي ، .ب 9275 ، دبي 

، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، الإيواء املوؤقت.

 BY THE VEGA بخط و طريقة مميزة حتتها كلمات  العالمة عبارة عن  كلمة  العالمة:  و�شف 
ARTS CLUB بخط �شغريو فوق الكلمات ر�شم لدائرة حمددة بداخلها ر�شم هند�شي مميز وجميع 

الكلمات باللغة الإجنليزية .
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 178447

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 360530:تاريخ: 2021/09/27
بيانات الأولوية: 

ال�شم: جون�ش�ون اأند جون�ش�ون
املتحدة  ال��ولي��ات    ،  08933   ، نيوجري�شي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�شون  اأن��د  جون�شون  وان  وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية.   
�شورة العالمة

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�شتح�شرات �شيدلنية ب�شرية.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن  كلمة TECVAYLI  باللغة الإجنليزية .
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 178729

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 360309:تاريخ: 2021/09/23
بيانات الأولوية: 

ال�شم: األتوني�س-ترايدجن، جي�شتاو ئي �شريفيكو�س، �شو�شيدادي يونيبي�شوال، ال دي اإيه 
وعنوانه: اأفينيدا اأرياجا ان 73، 1 اأندار ، �شال 113، فون�شال ، ماديرا ، الربتغال.

�شورة العالمة      

                                                   
 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

خ��دم��ات ت��وف��ري الأط��ع��م��ة وامل�����ش��روب��ات والإق��ام��ة امل��وؤق��ت��ة وخ��دم��ات ال��ف��ن��ادق وال��ف��ن��ادق، ال��ف��ن��ادق ال�شغرية 
م�شارب  خدمات  وال�شراب،  بالطعام  التزويد  املطاعم،  ال�شغرية،  والفنادق  الفنادق  حجوزات  )املوتيالت(، 
الكوكتيل واأماكن ال�شتجمام، خدمات املقاهي، خدمات حجز املطاعم، خدمات امل�شورة وال�شت�شارات املتعلقة 

مبا ذكر اآنًفا.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن  كلمة BELLINIبالغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

EAT 177674

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383
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فاميلي اإمارتي�ض للرعاية ال�صحية املنزلية ذ.م.م
املنزلية  ال�شحية  للرعاية  اإمارتي�س  فاميلي  ال�شادة/  يعلن 
ذ.م.م. امل�شجلة برخ�شة جتارية من دائرة التنمية القت�شادية 
ال�شحة- دائرة   لدى  وم�شجلة   CN-1950086 برقم 

بطلب  تقدموا   ،MF4372 رقم  ترخي�س  مبوجب  ابوظبي 
يتم  وعليه   .2021/11/02 من  اعتباًرا  الرتخي�س  لإلغاء 

وقف التعامل مع �شركات التاأمني.
اأو اعرتا�س على هذا العالن مراجعة  فعلى كل من له حق 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  ال�شحة-ابوظبي  دائرة  
العالن اأو امل�شفي القانوين )ا�شعد عبا�س و�شركاه-حما�شبون 
قانونيون-فرع ابوظبي( حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
فاميلي اإمارتي�ض للرعاية ال�شحية املنزلية ذ.م.م

اإعالن الغاء رخ�صة

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : حممد علي مبارك ال�شبيبي

ALAHQAF طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : الأحقاف
بتاريخ :2021/10/27 املودعة بالرقم : 362864 

بيانات الأولوية :
باإ�شم : حممد علي مبارك ال�شبيبي

 alshabibimohamed@gmail.com :املوطن : م�شفح ال�شناعيه، هاتف: ،0505373338 -امييل
�شورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 19
حجر و رخام و جرانيت

و�شف العالمة : ا�شم املوؤ�ش�شه مكتوب على �شكل �شعار بلون اأزرق و اأبي�س
ال�شرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على   اإع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما  من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ش  4 نوفمرب 2021 العدد 13383

ف��ق��د امل���دع���و / حم��م��د بن 
ب���ن عبود  ه��ن��ط�����س ف���ار����س 
هنط�س ، الهند   اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  من   )3430216P(
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0582226781

فقدان جواز �صفر
ف���ق���د امل����دع����و /م���اجن���ام���ا 
بهيماراجو  م���ان���وك���ون���دا 
اجلن�شية  ال���ه���ن���د     ، ن���اك���ا 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  من   )R7197766(
بتليفون  الت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0508834602

فقدان جواز �صفر
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COP 26 بح�شور عبداهلل بن زايد ..االإمارات واآيرينا تطلقان من�شة عاملية لت�شريع ن�شر م�شاريع الطاقة املتجددة خالل

�صندوق اأبوظبي للتنمية اأول �صريك ا�صرتاتيجي يف املن�صة ويقدم متويال رئي�صيا بقيمة 400 مليون دولر
•• جال�سكو-وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�����ش��ي��خ  �شمو  ح�شر 
الدويل  التعاون  و  اخلارجية  وزي��ر  نهيان 
رئي�س وفد الدولة اإىل موؤمتر الأطراف يف 
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري 
الر�شمي  الإط��الق  COP26 حفل  املناخ 
م�شاريع  ن�شر  لت�شريع  ال��ع��امل��ي��ة  للمن�شة 
البلدان  يف  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة  وح����ل����ول 
والوكالة  الإم��ارات  دولة  اأعلنت  و  النامية. 
عن  “اآيرينا”  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��دول��ي��ة 
العاملية على هام�س موؤمتر  املن�شة  اإطالق 
باململكة  جال�شكو  مدينة  يف   COP26
بتقدمي  الإم����ارات  دول��ة  وتعهدت  املتحدة. 
�شندوق  خ���الل  م���ن  دولر  م��ل��ي��ون   400
جمع  يف  امل��ن�����ش��ة  ل��دع��م  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 

متويل ل يقل عن مليار دولر.
وقال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
ن�شر  لت�شريع  اجل���دي���دة  امل��ن�����ش��ة  ت��ر���ش��خ   :
التزامنا  املتجددة  الطاقة  وحلول  م�شاريع 
طويل الأمد بدعم العمل املناخي الإيجابي 
وكواحدة   ، وال�شعيفة  النامية  البلدان  يف 
م���ن ال�����دول امل��وق��ع��ة ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة الأمم 
توؤمن  املناخ  تغري  ب�شاأن  الإط��اري��ة  املتحدة 
امل�شرتك  العمل  ب�����ش��رورة  الإم�����ارات  دول���ة 
وت�شافر اجلهود للحد من تاأثريات التغري 
املناخي كما تفخر دولة الإمارات بلعب دور 
م�شوؤولة  اأجندة  واإط��الق  حا�شم يف تطوير 
ت��ت��م��ح��ور ح����ول ال����ش���ت���دام���ة وب���دع���م دول 
والفوائد  الإمكانات  من  لال�شتفادة  اأخرى 

الهائلة التي تقدمها الطاقة املتجددة.
من جانبه قال معايل الدكتور �شلطان بن 
اأحمد اجلابر وزير ال�شناعة والتكنولوجيا 
الإمارات  لدولة  اخلا�س  املبعوث  املتقدمة 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت���رى  امل��ن��اخ��ي:  للتغري 
يتيح  املناخي  العمل  اأن  الإم����ارات  دول��ة  يف 
فر�شا للنمو القت�شادي والجتماعي على 
باأن  ال�شعيدين املحلي وال��دويل وكلنا ثقة 
�شي�شاعد على  الرائدة  املن�شة  اإط��الق هذه 
ال�شريكة  ال����دول  اق��ت�����ش��ادات  ت��ق��دم  ت��ع��زي��ز 
واملنازل  وال�شناعة  ال�شركات  ت��زوي��د  ع��رب 
التكلفة  وم��ن��خ��ف�����ش��ة  م���وث���وق���ة  ب���ط���اق���ة 
، ون��ح��ن فخورون  امل��ت��ج��ددة  امل�����ش��ادر  م��ن 
من  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  مب�شاهمة 
اأجل ت�شريع وترية العمل املناخي وحتقيق 
النوع  وي�شكل هذا  اقت�شادية فورية  منافع 
ال�شراكة  ب���ني  ال��ت��ي جت��م��ع  امل����ب����ادرات  م���ن 
اإحداث  اإىل  وتهدف  والتمويل  وال�شيا�شات 
عملية  نتائج  اإىل  والو�شول  ملمو�س  تقدم 

ه��و م��ا دف���ع الإم������ارات اإىل ت��ق��دمي عر�س 
عام  يف   28 الأط����راف  م��وؤمت��ر  ل�شت�شافة 
ت�شخري  اإىل  امل��ن�����ش��ة  ت���ه���دف  و   .2023
ا�شتثمارات  ل�شتقطاب  امل�شرتك  التمويل 
ممولني  من  دولر  ملياري  بقيمة  اإ�شافية 
م�شاريع  لتمويل  �شعيا  املن�شة  خ���ارج  م��ن 
من  واط  ج��ي��ج��ا   1.5 ت��ول��ي��د  يف  ت�����ش��ه��م 
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل���ول���دة م��ن م�شادر 

متجددة بحلول العام 2030.
مقرها  م��ن  املن�شة  اإدارة  اآي��ري��ن��ا  ت��ت��وىل  و 
وجود  من  م�شتفيدة  اأبوظبي  يف  الرئي�شي 
للو�شول  الإم���ارات  دول��ة  الدائم يف  مقرها 
امل��ن��اخ��ي والبنية  ال��ع��م��ل  ���ش��وق مت��وي��ل  اإىل 
التحتية لالبتكار يف جمال الطاقة املتجددة 
من�شة  ت�شاعد  و  ال��ب��الد.  حتت�شنها  ال��ت��ي 
املخاطر  خ��ف�����س  يف  اجل����دي����دة  ال��ت�����ش��ري��ع 
الطاقة  م�����ش��اري��ع  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة ومت���وي���ل 
ت�شعى  ال��ت��ي  النامية  ال��ب��ل��دان  امل��ت��ج��ددة يف 
لتحويل  ال���الزم  امل��ال  راأ����س  للح�شول على 
ق���ط���اع ال���ط���اق���ة. و ق����ال ف��ران�����ش��ي�����ش��ك��و ل 
كامريا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة 
اآيرينا: و�شل املجتمع العاملي اإىل  املتجددة 
مرحلة حا�شمة على �شعيد اجلهود الرامية 
لتوجيه اقت�شاداتنا وبيئتنا نحو ال�شتقرار 
امل�شرتك  والزده���ار  التاأقلم  على  وال��ق��درة 
الطاقة  م�شادر  اإىل  التحول  عملية  وتعد 
املتجددة من اأكر الأدوات فعالية لتحقيق 
ال�شتثمارية  امل��ن�����ش��ة  اإن  اأ����ش���اف  و  ذل����ك. 
اجلديدة تعك�س التزام دولة الإمارات جتاه 
“اآيرينا”  وج��ه��ود  م�شتدام  م�شتقبل  ب��ن��اء 

180 دول������ة يف  اأع�������ش���ائ���ه���ا وه�����م  ل���دع���م 
الطاقة  م�����ش��اري��ع  اإىل  للتحول  م�شاعيها 
التنموية  املوؤ�ش�شات  ن�شجع  واإننا  املتجددة 
املالية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  الأط��������راف  م���ت���ع���ددة 
يف  الفاعلة  واجلهات  واحلكومات  الدولية 
تعزيز  يف  اإلينا  لالن�شمام  اخلا�س  القطاع 

جهود التنمية امل�شتدامة.
و ت����اأت����ي ال�������ش���راك���ة اجل����دي����دة ب����ني دول����ة 
املن�شة  ل��ت��اأ���ش��ي�����س  و”اآيرينا”  الإم�������ارات 
اجلديدة امتدادا لعالقة التعاون الرا�شخة 
اأبوظبي للتنمية”  الوكالة و”�شندوق  بني 
بقيمة  م�شاريع  لتمويل  اآلية  ت�شمل  والتي 
350 مليون دولر على م��دار �شبع دورات 
يف  م�����ش��روع��ا   26 بتمويل  �شاهمت  وال��ت��ي 
اآ�شيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية بالإ�شافة 
اإىل عدد من الدول اجلزرية ال�شغرية بني 

عامي 2013 و2020.
ال�شويدي  ���ش��ي��ف  حم��م��د  ����ش���ع���ادة  ق����ال  و 
للتنمية:  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��ن��دوق  ع����ام  م���دي���ر 
ب�شراكة  و”اآيرينا”  ال�����ش��ن��دوق  “يرتبط 
والعمل  ب���الإجن���ازات  حافلة  ا�شرتاتيجية 
امل�شرتك لتطوير م�شاريع الطاقة املتجددة 
يف العديد من الدول النامية مبا ي�شهم يف 
حتقيق طموحات هذه الدول من النواحي 
ويدعم  والبيئية  والجتماعية  القت�شادية 
ونتطلع   ، فيها  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية 
امل�شاركة  اإىل  اجل��دي��دة  املن�شة  خ��الل  م��ن 
الفعالة من �شركائنا يف موؤ�ش�شات التمويل 
العامل  اأن�����ح�����اء  م����ن خم��ت��ل��ف  ال���ت���ن���م���وي���ة 
وبالتايل امل�شاهمة يف حتقيق روؤية م�شرتكة 

تداعيات  من  للحد  العاملية  اجلهود  تدعم 
من  “انطالقا  واأ���ش��اف:  املناخي«.  التغري 
اإدراك���ن���ا ل��ل��دور احل��ي��وي مل�����ش��اري��ع الطاقة 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف  امل��ت��ج��ددة 
للدول النامية وتوفري اإمدادات كافية من 
�شندوق  ب��ادر  التكاليف  منخف�شة  الطاقة 
بتخ�شي�س  التعهد  اإىل  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
عام  ح��ت��ى  اأم���ري���ك���ي  دولر  م��ل��ي��ون   400
الطاقة  ن�����ش��ر  وت�����رية  ل��ت�����ش��ري��ع   2030
اإيجابي  ب�شكل  تنعك�س  بحيث  امل��ت��ج��ددة، 
على املجتمعات املحلية، وت�شاهم يف حتقيق 
على  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية 

نطاق وا�شع يف الدولة امل�شتفيدة«.
اأب��وظ��ب��ي للتنمية ق��د مول  وك���ان ���ش��ن��دوق 
ع����ددا م���ن م�����ش��اري��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف 
املبادرات  لتمويل  اإ���ش��اف��ة  النامية  ال���دول 
ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا دول����ة الإم������ارات 
املتجددة  الطاقة  م�شاريع  انت�شار  لتعزيز 
يف الدول اجلزرية مل�شاعدتها على مواجهة 
مبادرة  وم��ن��ه��ا  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  ظ���اه���رة 
الإم�����ارات  دول����ة  ب��ني  ال�����ش��راك��ة  “�شندوق 
ال�شن�دوق  ومبادرة  الهادئ”  ودول املحيط 
ل�شراكة  اإ�شافة  الكاريبي”   - “الإماراتي 
اأ�شفرت  وقد  اآيرينا  مع  ال�شابقة  ال�شندوق 
ه����ذه اجل���ه���ود ع���ن مت��وي��ل اأك����ر م���ن 90 
65 دولة  امل��ت��ج��ددة يف  ل��ل��ط��اق��ة  م�����ش��روع��ا 
اأك��ر من  اإن��ت��اج  امل�شاريع يف  تلك  و�شاهمت 

9000 ميجا واط من الكهرباء.
من�شة  يف  اجل��دي��دة  ال�شندوق  ومب�شاهمة 
يرتفع  املتجددة،  للطاقة  التحول  ت�شريع 

ال�������ش���ن���دوق يف قطاع  اإج����م����ايل مت���وي���الت 
دولر  م��ل��ي��ار   1.8 اإىل  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 

اأمريكي.
و�شتوا�شل املن�شة ا�شتقطاب امل�شاريع بدعم 
املتوافقة  امل��ق��رتح��ات  ت��ق��دمي  دع����وات  م��ن 
م��ع ات��ف��اق��ي��ة ب��اري�����س ل��ل��م��ن��اخ والإجن������ازات 
امل�����ح�����رزة ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د حت���ق���ي���ق اأه�������داف 
امل�شاريع  و���ش��ت��ك��ون  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اجلاهزة لال�شتثمار التي ر�شدتها “من�شة 
ال�شتثمار املناخي” احلالية التابعة لوكالة 
قائمة  على  امل�����ش��اري��ع  اأب���رز  م��ن  “اآيرينا” 
املن�شة. اإىل ذلك .. زار �شمو ال�شيخ عبداهلل 
الدولة يف موؤمتر  اآل نهيان جناح  زاي��د  بن 
ال��دول الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة 
 »COP26« املناخ  تغري  ب�شاأن  الإط��اري��ة 
م�شيدا بجهود فريق العمل واأع�شاء الوفد 
البارز  ال��دول��ة  اإب����راز دور  ع��ل��ى  واحل��ر���س 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل  م��ل��ف  يف 
دولة  ت��ق��دم  م��ع  خا�شة  وال��ع��امل��ي  الإقليمي 
الثامنة  ال��دورة  ا�شت�شافة  الإم��ارات بطلب 
والع�شرين من موؤمتر الدول الأط��راف يف 
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري 

املناخ »COP28« عام 2023.
الوطن يف  �شباب  �شموه نخبة من  التقى  و 
اأهمية دورهم  الإم��ارات موؤكدا  دول��ة  جناح 
يف تبني حلول مبتكرة للتعامل مع تداعيات 
تغري املناخ.. واأ�شار �شموه اإىل الدور الفاعل 
الثامنة  ال���دورة  يف  ينتظرهم  ال��ذي  واملهم 
والع�شرين من موؤمتر الدول الأط��راف يف 
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري 
دولة  ت��ق��دم��ت  ال���ذي   »COP28« امل��ن��اخ 

الإمارات بطلب ل�شت�شافته عام 2023.
و ح��ث ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي����د اآل 
يف  م�شاركتهم  تعزيز  على  ال�شباب  نهيان 
امل�شرتك  العمل  اأن  م��وؤك��دا  املناخي  العمل 
والتعاون وال�شراكات البناءة ت�شكل جميعها 
تغري  تداعيات  مواجهة  يف  الأ�شا�س  حجر 

املناخ.
و اأكد �شموه اأهمية تعزيز التعاون والتن�شيق 
الدويل يف مواجهة تداعيات التغري املناخي 
مبا ي�شهم يف حماية البيئة وتر�شيخ دعائم 
لالأجيال  وم�������ش���ت���دام  م����زده����ر  م�����ش��ت��ق��ب��ل 

املقبلة.
واأ����ش���ار ���ش��م��وه اإىل ح��ر���س دول���ة الإم����ارات 
ودعم  العامل  دول  مع  تعاونها  تعزيز  على 
مواجهة  اأج��ل  م��ن  ال���دويل  املجتمع  جهود 
اآثاره  وم��ع��اجل��ة  امل��ن��اخ��ي  التغري  ت��داع��ي��ات 
ملوؤمتر  املتحدة  اململكة  با�شت�شافة  م�شيدا 

»COP26« بح�شور عاملي بارز.

 834 مليون درهم اإجمايل
 اأرباح »الدار« خالل الربع الثالث

•• اأبوظبي-وام:

حققت �شركة الدار العقارية اإجمايل اأرباح بلغت834 مليون درهم خالل 
الربع الثالث من العام اجلاري فيما و�شل �شايف الأرباح اإىل 474 مليون 
درهم يف حني بلغت اإي��رادات الفرتة ذاتها من العام اجل��اري 2.09 مليار 

درهم وذلك فقا للنتائج املالية ال�شادرة اأم�س عن ال�شركة.
 2.69 بقيمة  واح��د  لربع  قيا�شية  مبيعات  التطويرية  امل�شاريع  و�شجلت 
مليار درهم خالل الربع الثالث مما رفع اإجمايل املبيعات منذ بداية العام 
اإىل  املرتاكمة  الإي���رادات  وارتفعت  دره��م.  مليار   6.14 اإىل  تاريخه  حتى 
رقم قيا�شي، م�شجلًة 5.86 مليار درهم، مما يب�شر بنمو قوي لالإيرادات 
م�شتقباًل. كما بلغ �شايف الدخل الت�شغيلي للدار لال�شتثمار 392 مليون 
ٍ يذكر على اأ�شا�س �شنوي، مما يعك�س جودة حمفظة ال�شركة  درهم، دون تغريرُّ

وخرباتها القوية يف اإدارة الأ�شول.
مليار   3.6 ب���  حتتفظ  حيث  ق��وي  �شيولة  م��رك��ز  على  ال�شركة  وحافظت 
درهم كاأر�شدة نقدية غري مقيدة بالإ�شافة اإىل ت�شهيالت م�شرفية غري 
امل�شتدام  للنمو  فر�شها  يعزز  مما  دره��م،  مليارات   4.0 بقيمة  م�شحوبة 
وطويلة الأمد. ومن جانبه قال طالل الذيابي الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
الدار العقارية :”حافظت �شركة الدار على اأدائها املايل والت�شغيلي القوي 
خالل الربع الثالث، مما يعك�س مرونتنا وقدرتنا امل�شتمرة على موا�شلة. 
وبالتزامن مع ت�شاعد وترية التعايف القت�شادي ما بعد اجلائحة، وا�شلت 
خمتلف اأعمالنا النمو والنتعا�س ب�شرعة وثبات، فو�شلت مبيعات امل�شاريع 
التطويرية خالل الربع الثالث اإىل 2.69 مليار درهم، اإىل جانب الن�شاط 
القوي يف التاأجري �شمن حمافظ العقارات ال�شتثمارية التجارية واأ�شول 

التجزئة التابعة لل�شركة«.
القت�شادي  ال��ت��ط��ور  م�شرية  دع��م  يف  امل�شاهمة  ال���دار  “توا�شل  واأ���ش��اف 
والجتماعي يف دول��ة الإم���ارات. وخ��الل الأرب��اع الثالثة الأوىل من العام 
1.92 مليار دره��م يف القت�شاد املحلي �شمن  اأع��ادت ال��دار �شخ  اجل��اري، 
اإطار مبادرة القيمة املحلية امل�شافة وعرب منح عقود ل�شركائها املحليني. 
ومواطنة  م��واط��ن  لأل��ف  وظيفية  فر�س  بتوفري  التزامنا  ع��ن  اأعلنا  كما 

خالل ال�شنوات اخلم�س املقبلة«.

املركزي الأفغاين يخفف 
قيود ال�صحب من البنوك 

•• كابول-رويرتز:

على  القيود  تخفيف  قرر  اإن��ه  الأربعاء  اأم�س  الأفغاين  املركزي  البنك  قال 
اأو 30  عمليات ال�شحب من البنوك ورفع احلد الأق�شى اإىل 400 دولر 
األفا من العملة الأفغانية )اأفغاين( يف الأ�شبوع بدل من احلد ال�شابق الذي 

كان 200 دولر اأو 20 األف اأفغاين.
1200 دولر و�شط  جاء التغيري الذي ي�شع حدا �شهريا لل�شحب بقيمة 
عمل  ب��ال  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  امل��الي��ني  جعلت  متنامية  اق��ت�����ش��ادي��ة  م�شكالت 
ويواجهون اجلوع. وحتى اأولئك الذين لديهم مدخرات يواجهون �شعوبات 
ال�شارمة  القيود  ب�شبب  املنزلية  وال�شروريات  الغذائية  امل��واد  ثمن  لدفع 

على عمليات ال�شحب التي مت تطبيقها ملنع تدفق النا�س على البنوك.

 اأ�صهم اأوروبا ترتفع مل�صتويات قيا�صية 
جديدة مدعومة بنتائج ال�صركات 

•• عوا�سم-رويرتز:

�شجلت الأ�شهم الأوروبية ارتفاعات قيا�شية اأم�س الأربعاء اإذ عو�شت نتائج 
اأثر  املعادن  اأ�شعار  وارت��ف��اع  الأخ��رية  الفرتة  يف  ال�شركات  لأعمال  اإيجابية 

تراجع اأ�شهم قطاع النفط.
وارتفع املوؤ�شر �شتوك�س 600 الأوروبي 0.2 باملئة بحلول ال�شاعة 0824 
بتوقيت جرينت�س، يف حني ا�شتقرت الأ�شهم العاملية على ارتفاعات قيا�شية 
الأمريكي(  املركزي  )البنك  لتقلي�س جمل�س الحتياطي الحتادي  ترقبا 

لإجراءات التحفيز املرتبط بجائحة فريو�س كورونا.
بعدما  باملئة   0.7 ال�شيارات  ل�شناعة  الأملانية  بي.اإم.دبليو  �شهم  وارتفع 
اأزمة  من  حتذيرها  ك��ررت  قد  كانت  واإن  الف�شلية  اأرباحها  ارتفاع  اأعلنت 
 5.2 لوفتهانزا  الأملانية  الطريان  �شركة  �شهم  وارتفع  العاملية.  الرقائق 

باملئة بعد اأن عادت لتحقيق اأرباح لأول مرة منذ اجلائحة.
مع  باملئة   1.8 منخف�شة  املوؤ�شر  على  اخل�شائر،  التعدين  اأ�شهم  وق���ادت 
تراجع اأ�شعار اخلام بعد اأن اأ�شارت بيانات من قطاع النفط اإىل زيادة كبرية 
اأك��رب م�شتهلك  املتحدة،  الوليات  التقطري يف  ون��واجت  يف خمزونات اخل��ام 

للنفط يف العامل، ومع تزايد ال�شغوط على اأوبك لزيادة الإنتاج.

 معدل البطالة املغربي يرتاجع 
اإىل 11.8 % يف الربع الثالث 

•• الرباط-رويرتز:

يف  البطالة  معدل  اإن  الأرب��ع��اء  اأم�س  للتخطيط  ال�شامية  املندوبية  قالت 
املغرب تراجع قليال اإىل 11.8 باملئة يف ربع العام املنتهي يف �شبتمرب اأيلول 
القت�شاد يف  ب��دء  مع  املا�شي  العام  املقابل من  الربع  باملئة يف   12.7 من 

النتعا�س ببطء من اأثر جائحة فريو�س كورونا.
واأ�شافت املندوبية اأن معدل البطالة جاء اأعلى بني ال�شبان ليبلغ 31 باملئة 

وبني اخلريجني م�شجال 18.7 باملئة وبني الن�شاء عند 16.5 باملئة.
وم��و���ش��م جيد  املحلي  الطلب  بتح�شن  امل��دع��وم  امل��غ��رب��ي،  الق��ت�����ش��اد  ووف���ر 
للمحا�شيل، 642 األف فر�شة عمل اإ�شافية خالل الربع الثالث من العام 

باملقارنة بالفرتة املقابلة من العام املا�شي.
الإجمايل  املحلي  الناجت  باملئة من   20 ن�شبة  الر�شمي  القطاع غري  ومثل 
املغربي  القت�شاد  ينمو  اأن  ال��دويل  النقد  �شندوق  ويتوقع  الزراعي.  غري 
مبعدل 5.7 باملئة هذا العام بعد انكما�شه بن�شبة 6.3 باملئة العام املا�شي 

متاأثرا باجلائحة.

اأديبك 2021 يناق�ض مواجهة حتديات التنوع وامل�صاواة وال�صمولية يف قطاع الطاقة
•• اأبوظبي-الفجر: 

���ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف ن�����ش��خ��ة ه�����ذا ال����ع����ام من 
يف  تقام  التي  اأدي��ب��ك،  وم��وؤمت��ر  معر�س 
الفرتة املمتدة من 15 اإىل 18 نوفمرب 
للمعار�س  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  يف 
اأديبك  م��ن��ت��دى  )اأدن���ي���ك(،  اأب��وظ��ب��ي  يف 
�شعار  وال�شمولية حتت  وامل�شاواة  للتنوع 
يف  العاملة  ال��ق��وى  م�شتقبل  “ت�شكيل 

جمال الطاقة«.

 18 املنتدى يوم اخلمي�س  انعقاد  �شيتم 
ن���وف���م���رب، وه����و ال���ي���وم الأخ������ري حلدث 
الطاقة الأكر نفوذاً وتاأثرياً يف العامل، 
دور  على  ال�شوء  املنتدى  �شي�شلط  حيث 
امل�شاواة وما مدى تاأثريها على �شناعة 

الطاقة.
ومناق�شات  النقا�س  جل�شات  �شتتناول 
امل���ن���ت���دى  امل���������ش����ت����دي����رة يف  ال�����ط�����اول�����ة 
مو�شوعات مهمة مثل: �شد الفجوة بني 
تكافوؤ  وب��ن��اء  امل�����ش��اءل��ة  وخ��ل��ق  اجلن�شني 

واإع����ادة  التعليم  يف  وامل�����ش��اواة  ال��ف��ر���س 
وامل�شاواة  التنوع  ا�شرتاتيجيات  تركيز 

وال�شمولية يف اأعقاب اجلائحة.
و����ش���ي�������ش���م امل���ن���ت���دى ن���خ���ب���ة م����ن اأب������رز 
امل���ت���ح���دث���ني ال��رئ��ي�����ش��ي��ني ت�����ش��م��ل كاًل 
ن���ائ���ب رئي�س  امل�����ش��ك��ري،  ���ش��م�����ش��ة  م����ن: 
يف  ال��ع��ام  وال��دع��م  ال�شرتاتيجيات  اأول 
اأدنوك وكارول نخلة، الرئي�س التنفيذي 
ل�شركة كري�شتول اإنرجي ونيكول درهام، 
رئي�س التنوع وامل�شاواة وال�شمولية لدى 
املديرة  هيل،  واإمي��ان  هيوز  بيكر  �شركة 
ملنتجي  الدويل  التنفيذية لدى الحتاد 
ال��ن��ف��ط وال����غ����از م���ن ب���ني ال���ع���دي���د من 

متحدثني اآخرين.
الق�شايا  ��ا  اأي�����شً امل��ن��ت��دى  �شيناق�س  كما 
القيادة  م�شاركة  اأهمية  مثل  الرئي�شية 
العمل  م���ك���ان  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  وت���اأث���ريه���ا 
وال�شمولية  وامل�شاواة  التنوع  يف  والنظر 
كعامل رئي�شي يف تعزيز اقرتاح احلوكمة 
وكيف  للموؤ�ش�شة  والجتماعية  البيئية 
بني  امل��ت��وازن��ة  الإدارة  جم��ال�����س  ت�شاعد 
اجلن�شني يف ت�شريع جهود اإزالة الكربون 
امل�شاواة بني اجلن�شني يف  اأهمية  وم��دى 
حتقيق التنمية امل�شتدامة ملكافحة تغري 

املناخ ودعم التحول يف جمال الطاقة.
وبهذه املنا�شبة، قال كري�شتوفر هد�شون، 
رئي�س �شركة دي اإم جي اإيفنت�س، اجلهة 
امل��ن��ظ��م��ة مل��ع��ر���س وم���وؤمت���ر )اأدي����ب����ك(: 
الطاقة  وحت��ول  املناخي  العمل  “يوفر 
��ا ل��ت��ط��وي��ر ق����درات ج��دي��دة داخل  ف��ر���شً
القوى العاملة يف �شناعة الطاقة، حيث 
وعادلة  متنوعة  بيئة  تطوير  �شي�شاهم 
و�شاملة ب�شكل كبري يف �شم �شناع القرار 
جميع  يف  واخل���رباء  امل�شلحة  واأ�شحاب 

التخ�ش�شات«.
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ق�شية  اأن  اجل��دي��ر ذك���ره 
اأمًرا  اأ�شبح  ق��د  العمل  مكان  يف  التنوع 
اأن  اإل  القطاعات،  العديد من  �شائًعا يف 
ما  ن��وع��اً  بطيئة  ك��ان��ت  ال��ط��اق��ة  �شناعة 
يف التكيف ومواكبة هذا التوجه، ووفًقا 
القت�شادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  لتحليل 
والتنمية والوكالة الدولية للطاقة فاإن 
ي�شل  م��ا  م��ن  جمعها  مت  التي  البيانات 
بالطاقة  مرتبطة  �شركة   2500 اإىل 
 14 من  اأق��ل  ي�شكلن  الن�شاء  اأن  تك�شف 
ون�شبة  العليا  الإدارة  منا�شب  من   %
اإىل  ي�����ش��ل��ن  ال��ن�����ش��اء  م���ن  ف��ق��ط   5%
التنفيذي،  ال��رئ��ي�����س  من�شب  م�����ش��ت��وى 

%25 من  م���ن  اأك����ر  اأن  ع���ن  ف�����ش��اًل 
ال�شتطالع لديها  امل�شاركة يف  ال�شركات 
عدد قليل من الن�شاء اأو ل يوجد لديها 
م��ن��ا���ش��ب ق��ي��ادي��ة ب���الأ����ش���ل، وم���ع ذلك 
ت�شري العديد من التقارير اإىل اأن املراأة 
تعترب من الأ�شول ذات القيمة، ل �شيما 
على م�شتوى الإدارة العليا. وعلى �شبيل 
اأوف  اأج��راه بنك  املثال، فقد حدد بحث 
اآند  �شتاندرد  موؤ�شر  �شركات  اأن  اأمريكا 
اأك��رب من  ع���دًدا  التي ت�شم   500 ب��ورز 
�شهدت  ق��د  ال��ق��ي��ادة  منا�شب  يف  الن�شاء 
حقوق  على   30% بن�شبة  اأعلى  ع��ائ��ًدا 
بن�شبة  اأق��ل  اأرب���اح  وخم��اط��ر  امل�شاهمني 
املرتبة  يف  ب��اأق��ران��ه��م  م��ق��ارن��ة   30%

الأدنى.
�شندوق  لفت  فقد  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة 
وج���ود  اأن  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ال������دويل  ال��ن��ق��د 
املزيد من الن�شاء يف مكان العمل ميكن 
اأن يزيد الناجت املحلي الإجمايل بن�شبة 
على  ب����ن����اًء  وذل������ك   35% اإىل  ت�����ش��ل 
تقديرات وتوقعات عام 2021 التي قد 
تعني حتقيق 140 مليار دولر اأمريكي 
العربية  الإم������ارات  لق��ت�����ش��اد  اإ���ش��اف��ي��ة 

املتحدة وحده.

•• دبي - وام: 

اأعلنت الحتاد للماء والكهرباء عن البدء يف تطبيق 
نظام جديد لحت�شاب ر�شوم تو�شيل الكهرباء يعتمد 
�شيوؤدي  مما  املو�شلة،  لالأحمال  ال�شرائح  نظام  على 
�شيما  ل  الر�شوم،  تلك  يف  ن�شبي  خف�س  حتقيق  اإىل 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شروعات  لأ�شحاب  بالن�شبة 
ف�����ش��اًل ع���ن اأ����ش���ح���اب امل�������زارع وف���ئ���ة ���ش��ك��ن املقيم 
والتو�شيالت العامة الأخرى دون تاأثري على ر�شوم 

التو�شيل املعتمدة لفئة �شكن مواطن.
وقال حممد حممد �شالح املدير العام لالحتاد للماء 
موؤخراً  اعتمد  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  اإن  والكهرباء 
ال��ت��ي ت�شب يف تعزيز  امل��ب��ادرات  امل��ب��ادرة �شمن  ه��ذه 
ومتاحاً  تناف�شية  اأك���ر  وجعله  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ش��اد 
للجميع، وتعتمد املبادرة على احت�شاب ر�شوم تو�شيل 
تو�شيله،  املطلوب  احِلمل  قيمة  على  بناًء  الكهرباء 

ولي�س بناًء على ت�شنيف املتعامل واملعمول به حالياً، 
التنفيذ من  النظام اجلديد دخل حيز  اأن  اإىل  لفتاً 
الطلبات  و�شي�شري على  اجل��اري،  نوفمرب  �شهر  اأول 

اجلديدة املقدمة بعد هذا التاريخ.
اأنه  واأك���د م��دي��ر ع��ام الحت���اد للماء وال��ك��ه��رب��اء اإىل 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ات�����ش��ام ���ش��رائ��ح ال���ر����ش���وم يف ظل 
ارتفعت  كلما  التدريجي  بالرتفاع  اجلديد  النظام 
التي  ال��درا���ش��ة  واأن����ه ح�شب  امل��ط��ل��وب  احل��م��ل  قيمة 
التو�شيل يف هذه  اأغلب طالبي  واأن  اأجرتها الحتاد 
اأن  التدريجي، ذلك  يتاأثروا بهذا الرتفاع  الفئة لن 
امل�شاكن  ال��ن��وع م��ن  ل��ه��ذا  امل��ط��ل��وب  متو�شط احل��م��ل 
اأغلب احل��الت، يف حني  120 ك.ف.اأ يف  ل يتعدى 
برنامج  طريق  عن  تتم  التي  التو�شيالت  معظم  اأن 
الأحمال  متو�شط  يتجاوز  ل  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ 
املطلوب لها 100 ك.ف.اأ، مبعنى اأن ال�شريحة التي 
التي  الأوىل  ال�شريحة  هي  الفئة  هذه  على  �شتطبق 

نف�س  وه��و  ك.ف.اأ،  لكل  دره���م   300 قيمتها  تبلغ 
املواطن يف ظل  �شكن  على  ال��ذي كان مطبقاً  ال�شعر 
الت�شهيالت  ا�شتمرار حزم  اإىل  ال�شابق، لفتاً  النظام 
ومن  املجال،  هذا  يف  للمواطنني  توفريها  يتم  التي 
24 �شهراً وفق  اإمكانية تق�شيط الر�شوم حتى  بينها 

ال�شوابط واللوائح املعتمدة.
ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د يهدف  اأن ه���ذا  اإىل  واأ����ش���ار ���ش��ال��ح 
ال�شغرية  امل�شروعات  اأ�شحاب  دعم  اإىل  عامة  ب�شفة 
من  وال�شناعي  التجاري  القطاعني  من  واملتو�شطة 
ف�شاًل  الراأ�شمالية،  التكاليف  اأع��ب��اء  تقليل  خ��الل 
تخفي�س  خ��الل  م��ن  املجتمعي  ال�شتقرار  دع��م  ع��ن 
التكاليف على فئة �شكن املقيم والتو�شيالت العامة 
التي  باملبادرات  العمل  ا�شتمرار  اإىل  لفتاً  الأخ���رى، 
وقت  والكهرباء يف  للماء  الحت��اد  اأطلقتها  قد  كانت 
ال�شناعي  القطاع  دع��م  م��ب��ادرة  راأ�شها  وعلى  �شابق، 
الناجت  يف  ال�����ش��ن��اع��ة  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

وت�شمنت  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة  املحلي 
 29% ب��واق��ع  الكهرباء  ا�شتهالك  ر���ش��وم  تخفي�س 
اإىل   10 ب��ني  ت����رتاوح  وب��ن�����ش��ب  ال��ك��ب��رية،  للم�شانع 
واإلغاء  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�����ش��غ��رية  ل��ل��م�����ش��ان��ع   22%
وال�شتعا�شة  اجل��دي��دة  للم�شانع  التو�شيل  ر���ش��وم 
عبئاً  ي�شكل  ل  لل�شبكة  ب�شيط  ا�شتخدام  بر�شم  عنها 
دعم  م��ب��ادرة  ك��ذل��ك  ال��ق��ط��اع.  يف  امل�شتثمرين  ع��ل��ى 
اإىل  تهدف  وال��ت��ي  وال�شياحي  ال�شتثماري  القطاع 
اخلدمات  تو�شيل  ت�شهيل  خ��الل  م��ن  املجتمع  دع��م 
ال�شتثمارية  امل�����ش��اري��ع  �شمن  ال�شكنية  للمجعات 
وحركة التجارة يف مراكز الت�شوق، و�شملت مطوري 
الفندقة  قطاع  يف  وامل�شتثمرين  ال�شكنية  املجمعات 
اإىل   15 ���ش��داد  يتم  وم��ن خاللها  الت�شوق،  وم��راك��ز 
%20 فقط من ر�شوم تو�شيل الكهرباء، وا�شتبدال 
بقية الر�شوم بر�شم ا�شتخدام ب�شيط لل�شبكة ي�شاف 

على فاتورة ال�شتهالك ال�شهرية.

الحتاد للماء والكهرباء تبداأ تطبيق نظام احت�صاب ر�صوم يعتمد على ال�صرائح لالأحمال املو�صلة
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2.45 مليار درهم �صايف اأرباح 
»ال�صري مارين« خالل 9 اأ�صهر

•• اأبوظبي - وام:

مارين”  “ال�شري  البحرية  وال��ت��وري��دات  للمعدات  ال�شري  �شركة  حققت 
�شايف اأرباح 2.45 مليار درهم يف الأ�شهر الت�شعة الأوىل من العام اجلاري 
مقارنة مع 25.4 مليون درهم يف الفرتة نف�شها من العام املا�شي وُيعزى 
وفقا  احلديثة  ال�شتحواذ  وعمليات  ال�شتثمارات  عائدات  ارتفاع  اإىل  ذلك 

للبيانات املالية ال�شادرة اأم�س عن ال�شركة.
2021 بلغ  الثالث من عام  الربع  اأرب��اح خالل  ال�شركة �شايف  كما حققت 
5.73 مليون درهم خالل الفرتة نف�شها  2.04 مليار درهم مقارنة مع 
من العام املا�شي. وارتفعت الإي��رادات خالل الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 30 
درهم  مليون   407.50 اإىل  لت�شل   14.44% بن�شبة   2021 �شبتمرب 

مقارنة مع 356.09 مليون درهم خالل الفرتة ذاتها من العام املا�شي.
2021 بن�شبة  اإي��رادات ال�شركة خالل الربع الثالث من عام  كما ارتفعت 
 133.75 م��ع  مقارنة  دره���م،  مليون   134.96 اإىل  لت�شل   0.90%
مليون درهم خالل الفرتة ذاتها من العام املا�شي. و�شهدت عائدات املبيعات 
القطاعات  ال�شركة يف حتديد  ا�شتمرار  مع  ارتفاعاً ملحوظاً  الفرتة  لهذه 

الواعدة �شمن اخلدمات البحرية التي توفر فر�س منو طويل الأجل.
“ �شمن  م��اري��ن:  ال�شري  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  نيفينز،  ج��اي  وق��ال 
الناقالت  من  اأ�شطول  على  ا�شتحوذنا  نّتبعها،  التي  التنويع  ا�شرتاتيجية 
مع  �شراكة  اإب���رام  عقب  املُ�����ش��ال  ال��ب��رتول  غ��از  لنقل  املخ�ش�شة  العمالقة 
الطاقة  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  العاملية  ال�شركة  اإنرتنا�شيونال‘،  اإن  ج��ي  ’بي 
التجاري  ال�شحن  قدرات  و�ّشعنا موؤخراً  والنقل حيث  والتخزين  والتجارة 
العاملية، وجنحت  البحرية  التجارة  املتوقع يف  النمو  لدينا لال�شتفادة من 
اإ�شرتاتيجيتنا جناحاً هائاًل خالل العام املا�شي، واأنظر بعني التفاوؤل اإىل 
�شتجعلنا  نقدمها  التي  الفريدة  القيمة  اأن  من  ثقة  على  واأن��ا  امل�شتقبل، 
نّتبعها  التي  التنويع  اإ�شرتاتيجية  تبني  بينما  نوا�شل حتقيق منو مطرد، 
مزيدا ًمن املرونة لل�شنوات القادمة«. واأ�شاف : “ لقد اأظهرت اإ�شرتاتيجية 
فاإنني  امل�شتقبل،  اإىل  وبالنظر  املا�شي.  العام  خالل  باهراً  جناًحا  اأعمالنا 
على ثقة من اأن عر�س القيمة الفريد اخلا�س بنا �شي�شتمر يف حتقيق منو 
من  مزيًدا  بنا  اخلا�شة  التنويع  اإ�شرتاتيجية  تبني  بينما  و�شليم،  مطرد 

املرونة ل�شنوات قادمة ».

راأ�ض اخليمة ت�صت�صيف موؤمتر قمة امل�صتثمرين يف قطاع 
الفنادق يف دول اخلليج واملحيط الهندي 14 نوفمرب

•• راأ�س اخليمة-وام:

ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ال�شياحة”  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  “هيئة  ت�شت�شيف 
دول اخلليج  الفنادق يف  امل�شتثمرين يف قطاع  “موؤمتر قمة  اخلام�شة من 
والدول املطلة على املحيط الهندي” بني 14 و16 نوفمرب اجلاري على 
“والدورف  واملوؤمترات” وفندق  للمعار�س  العاملي  احلمراء  “مركز  اأر�س 

اأ�شتوريا” يف اإمارة راأ�س اخليمة.
وياأتي املوؤمتر تزامناً مع تركيز القطاع على التعايف من تداعيات جائحة 
من  ل�شل�شلة  للت�شدي  ال���ش��ت��ع��داد  رواده  على  يتعني  حيث  كوفيد19-، 
واملتطلبات  العمالة  ونق�س  املت�شاعدة  املناف�شة  حدة  ت�شمل  التي  الق�شايا 
يف  ال�شتثمار  اإىل  واحل��اج��ة  الطاقة  اأ�شعار  وارت��ف��اع  اجل��دي��دة  التنظيمية 
الدويل  لالحتاد  التنفيذي  الرئي�س  األي�شون،  �شيمون  واأع���رب  التقنيات. 
الأ�شواق  ب��ق��درة  ثقته  ع��ن  “هوفتيل”  ال�شيافة  ق��ط��اع  يف  للم�شتثمرين 
ال�شياحية الرئي�شية يف املنطقة اخلليجية على حتقيق التعايف ال�شريع، لكنه 
الفنادق يف حال عدم  وم�شغلي  تلحق مبالكي  قد  التي  العواقب  ح��ّذر من 
و�شع اخلطط املنا�شبة ملواجهة العقبات املحتملة. و�شتجمع دورة هذا العام 
املعارف  تبادل  بهدف  ال�شيافة مبختلف جمالته  ق��ادة قطاع  املوؤمتر  من 
والأفكار ب�شاأن التحديات والفر�س التي تواجه القطاع بينما ي�شق طريقه 
األي�شون بالنموذج الرائد الذي قدمته  نحو حتقيق النمو امل�شتدام. واأ�شاد 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف القطاع بف�شل جناحها يف ا�شتعادة ثقة 
ال�شرتاتيجية؛  ه��ذه  حققته  ال��ذي  املذهل  النجاح  اإىل  م�شريا  امل�شافرين 
اآث���ار اجلائحة،  م��ن  التعايف  الأ���ش��واق يف مرحلة  ت��زال بع�س  ففي ح��ني ل 
ت�شجل اأ�شواق اأخرى مثل امارة راأ�س اخليمة والوجهات ال�شاطئية الراقية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأداء يفوق امل�شتويات امل�شجلة قبل جائحة 
كوفيد19-. وتابع األي�شون “ل �شك اأن اإك�شبو 2020 دبي وكاأ�س العامل 
يف  و�شي�شاعدان  ال�شياحية  امل��ع��امل  قائمة  �شيريان   2022 ال��ق��دم  لكرة 
الرتفيهية  لالألعاب  املحتمل  الإط��الق  ي�شكل  فيما  الأعمال  بع�س  ظهور 

دفعة كبرية لتعزيز اأعداد الزوار من جميع اأنحاء العامل. 

االإمارات واأملانيا ت�شكالن فريق عمل لدعم التعاون يف جمال الهيدروجني والوقود اال�شطناعي

�صهيل املزروعي: نعمل على خريطة طريق بروؤية وا�صحة لتعزيز الأهداف امل�صرتكة مع اأملانيا باعتبارها �صريكًا ا�صرتاتيجيًا
•• دبي - وام:

اأملانيا  ب��ح��ث��ت ح��ك��وم��ت��ا دول����ة الإم������ارات وج��م��ه��وري��ة 
اإط��الق م�شارات عمل  العمل على  اإر���ش��اء  الحت��ادي��ة، 
“اإعالن  ا�شتكمال  اإط��ار  يف  الطاقة  قطاع  يف  جديدة 
يف  ال��ب��ل��دان  وقعه  ال��ذي  امل�شرتك  للتعاون  النوايا” 
اإطالق  2017، ح��ي��ث مت الت��ف��اق ع��ل��ى  ب��داي��ة ع���ام 
ب���رن���ام���ج م��و���ش��ع ي�����ش��م��ل ت�����ش��ك��ي��ل ف���ري���ق ع��م��ل بني 
ال�شناعي،  الهيدروجني والوقود  اجلانبني يف جمال 
تو�شيع  اإىل  الرامية  الطموحات  تعزيز  بهدف  وذلك 
باري�س  اتفاقية  ودع��م  النظيفة،  الطاقة  اإن��ت��اج  اآف��اق 

للتغري املناخي.
تراأ�شه  دب��ي،  ُعقد يف  ت�شاوري  لقاء  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
وزير  امل��زروع��ي  فار�س  ف��رج  �شهيل بن حممد  معايل 
دولة  حل��ك��وم��ة  مم��ث��اًل   ، التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
الدولة  وزي���ر  في�شت  اأن��دري��ا���س  وم��ع��ايل  الإم������ارات، 
اأملانيا، بح�شور  والطاقة، ممثاًل حلكومة  لالقت�شاد 
معايل �شعيد حممد الطاير، الع�شو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، و�شعادة املهند�س 
�شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية 
وكالء  ال�شعادة  واأ�شحاب  والبرتول،  الطاقة  ل�شوؤون 
احلكوميني  امل�شوؤولني  من  ع��دد  جانب  اإىل  ال���وزارة، 
وممثلي القطاع اخلا�س وال�شركات ال�شتثمارية من 

البلدين.
الثنائية  بالعالقات  امل��زروع��ي،  �شهيل  معايل  واأ���ش��اد 
بني الإمارات واأملانيا منذ عام 1972، والتي تعززت 
بتوقيع اتفاقية تاأ�شي�س ال�شراكة ال�شرتاتيجية بني 
2004، و”اإعالن النوايا”  البلدين ال�شديقني عام 
ال���ذي وقعه  ال��ط��اق��ة  امل�����ش��رتك يف جم���الت  للتعاون 
وزيارة   ،2017 العام  بداية  يف  ال�شديقان  البلدان 
�شاحب  زي��ارة  اآخ��ره��ا  وك��ان  املتبادلة  البلدين  قيادة 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اإىل  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
�شهدت  العالقات  تلك  اأن  واأك��د   .2019 ع��ام  اأملانيا 
تقدما كبرياً خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، بف�شل 
املتبادلة  ل��ل��ب��ل��دي��ن وال��ث��ق��ة  ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة  دع���م 
اأهمية  اإىل  امل�����ش��رتك��ة، لف��ت��ا  وامل�����ش��ال��ح  والح�����رتام 
ال�شناعي،  والوقود  الهيدروجني  عمل  فريق  ت�شكيل 
خالل  امل�شرتك  للعمل  طريق  خريطة  من  ميثله  ملا 
املرحلة املقبلة بروؤية وا�شحة ووفق برنامج متكامل 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  ق���ط���اع  يف  ���ش��ي��م��ا  ول  ل��ل�����ش��راك��ة 
داعماً  باعتبارها  ال�شناعي،  والوقود  والهيدروجني 
للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة وحم���رك���اً  ل��الق��ت�����ش��ادات  رئ��ي�����ش��اً 
امل�شتدامة يف البلدين. وقال معاليه: “ اإن مثل هذه 
الطاقة  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  ب��ل��ورة  يف  ت�شاهم  ال�����ش��راك��ات 
النظيفة املتجددة، وتدعم توجه البلدين يف �شياغة 
باري�س  اتفاق  لتحقيق  الداعمة  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع 
للتغري املناخي الذي تعترب دولة الإمارات من اأوائل 
الدول التي �شادقت عليه، وت�شاهم يف فتح اآفاق رحبة 
للنمو والتطور �شمن جهود البلدين يف تنويع مزيج 
املزيد  وبناء  منها،  النظيفة  على  والعتماد  الطاقة 

من ال�شراكات وتعزيز التعاون لال�شتفادة من الفر�س 
املرتبطة بالريادة العاملية لالإمارات واملانيا يف خمتلف 
والتكنولوجيا  بالبتكار  املرتبطة  �شيما  ل  املجالت، 

وال�شتدامة ذات الرتباط بقطاع الطاقة«.
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  من  تعد  اأملانيا  اأن  واأو�شح 
يف جمال الطاقة، واأن العالقات بني البلدين واعدة 
تتميز باإمكانات وفر�س تنموية م�شتقبلية قادرة على 
ب�شتى  العاملية  ال��ري��ادة  يف  اجل��ان��ب��ني  ط��م��وح  حتقيق 
املجالت، حيث مت التفاق اأي�شاً على اإطالق املبادرات 
وامل�����ش��اري��ع ال��داع��م��ة مل�����ش��ت��ه��دف��ات م���ب���ادرة الإم�����ارات 
عام  بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق  ال�شرتاتيجية 
فر�س  بحث  عرب  التعاون  تعزيز  و�شرورة   ،  2050
ت��ب��ادل اخل����ربات يف ذل���ك امل���ج���ال، وت��ط��وي��ر �شناعة 

الطاقة امل�شتدامة واخل�شراء.
وذكر اأنه �شتعر�س اأبرز امل�شتجدات والإجن��ازات التي 
�شهدتها دولة الإم��ارات يف جمال الطاقة واملحافظة 
على البيئة وال�شتدامة، واملبادرات وامل�شاريع الرائدة 
ذات العالقة التي اأطلقتها �شمن جهودها للخم�شني 
العاملية  الإم���ارات  م�شاهمات  اأن  موؤكدا  املقبلة،  عاماً 
يف جمال الطاقة النظيفة تتجاوز النطاق اجلغرايف 
دولر  مليار   17 من  اأك��ر  ا�شتثمرت  حيث  للدولة، 
اأمريكي يف 6 قارات، من �شمنها م�شاريع يف 27 دولة 
التعاون  اأن  معاليه  واأ�شاف   . مناخيا  مهددة  جزرية 
جمال  يف  يتعزز  �شوف  البلدين  بني  الوثيق  الثنائي 

ملا متتلكه  ال�شناعي،  والوقود  الأخ�شر  الهيدروجني 
قادرة  تناف�شية  باأ�شعار  �شم�شية  طاقة  من  الإم���ارات 
للهيدروجني الأخ�شر،  اأن ت�شبح م�شدراً مهماً  على 
اإم��ك��ان��ي��ات عالية ل���واردات  اأمل��ان��ي��ا م��ن  وم��ا تتمتع ب��ه 
الكربون،  اأك�شيد  لثاين  واملحايدة  املتجددة  الطاقة 
تقنيات  الأملانية من  ال�شركات  ما متتلكه  ف�شاًل عن 
م��ب��ت��ك��رة ���ش��ت��دع��م م�����ش��اع��ي الإم������ارات ن��ح��و التنويع 

القت�شادي.
“ الهدف من   : في�شت  اأندريا�س  ق��ال معايل  ب��دوره 
هذه اللقاءات تكثيف التعاون بني البلدين ال�شديقني 
يف جمال الهيدروجني الأخ�شر للو�شول اإىل الهدف 
املناخي 2030، واأن احلكومة الأملانية حددت حاجة 
ال���ب���الد ال�����ش��ن��وي��ة م���ن ال��ه��ي��دروج��ني ب���واق���ع 110 
كميات  وه��ي   ،2030 ع��ام  بحلول  �شاعة  ت���رياواط/ 
ا�شترياد  علينا  يتعني  ل��ذل��ك  حم��ل��ي��اً  م��ت��وف��رة  غ��ري 
للطاقة  املتميزة  ال��ظ��روف  اإىل  وبالنظر  معظمها، 
فاإنها  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  املتجددة 
للهيدروجني  رئي�شيا  م�شدرا  لت�شبح  جيد  و�شع  يف 

الأخ�شر، وم�شاعدتنا يف هذا املجال«.
مثاًل  الإماراتية  الأملانية  العالقات  “ تعد  واأ�شاف: 
على  ونحر�س  امل��ج��الت،  ك��اف��ة  يف  عاملياً  ب��ه  يحتذى 
ال�شعد، و�شراكتنا مع  كافة  تنميتها وتطويرها على 
ال�شناعي  والوقود  الهيدروجني  جمال  يف  الإم���ارات 
الكربون،  لإزالة  الطموحة  اأهدافنا  اأكر من  تقربنا 

الإم���ارات  ال��ت��ع��اون م��ع  العديد م��ن جم���الت  ولدينا 
وخ��ا���ش��ة يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة«. م���ن جانبه 
ال�شراكة  اإط���الق  الطاير  حممد  �شعيد  م��ع��ايل  ق��ال 
الإم��ارات��ي��ة الأمل��ان��ي��ة يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ب�����ش��اأن وقود 
تدعم  مهمة  خطوة  ال�شناعي  والوقود  الهيدروجني 
مبادرة الإم��ارات لتحقيق احلياد املناخي بحلول عام 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  اأعلنها  التي   2050
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ، وتوؤكد 
ال��ط��اق��ة املتجددة  ري�����ادة دول����ة الإم�������ارات يف جم���ال 
وال��ن��ظ��ي��ف��ة، ح��ي��ث ي�شهم ال��ه��ي��دروج��ني الأخ�����ش��ر يف 
تعزيز اجلهود العاملية للحد من النبعاثات الكربونية 
الواعدة  امل�شادر  اأهم  اأحد  باعتباره  املناخي،  والتغري 
للطاقة النظيفة. واأ�شاف يف هيئة كهرباء ومياه دبي، 
ن�شاند جهود الدولة لتحقيق احلياد املناخي ان�شجاماً 
اإطار  ال��را���ش��خ بال�شتدامة يف  دب��ي  اإم���ارة  ال��ت��زام  م��ع 
اإنتاج  ال��ك��رب��وين، ويعد  دب��ي لتحقيق احل��ي��اد  م��ب��ادرة 
الهيدروجني الأخ�شر جزءاً من جهود الهيئة لدعم 
ومبادرة   2050 النظيفة  للطاقة  دبي  ا�شرتاتيجية 
احل���ي���اد ال���ك���رب���وين لإم������ارة دب����ي ل��ت��وف��ري 100% 
الطاقة  م�شادر  م��ن  للطاقة  الإنتاجية  ال��ق��درة  م��ن 

النظيفة بحلول العام 2050.

قادة عامليون يجتمعون يف اإك�شبو 2020 دبي ل�شياغة م�شتقبل القطاعني ال�شناعي والتكنولوجي
الدورة الرابعة من القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع تقام يف اإك�صبو 2020 دبي 
يومي 22 و 23 نوفمرب تليها فعاليات جانبية وموؤمترات من 24 اإىل 27 نوفمرب

•• دبي-وام: 

ت�شت�شيف دبي يف نوفمرب اجلاري فعاليات 
الدورة الرابعة من القمة العاملية لل�شناعة 
وال��ت�����ش��ن��ي��ع، وال���ت���ي ت�����ش��ه��د م�����ش��ارك��ة كبار 
التنفيذيني  امل�شوؤولني واخلرباء والروؤ�شاء 
اأحدث  ملناق�شة  العاملية  ال�شركات  ل��ك��ربى 
ال�شناعية  ال���ث���ورة  ت��ق��ن��ي��ات  يف  ال��ت��ط��ورات 
ال�شركات  ت��ط��وي��ر  يف  ودوره�������ا  ال���راب���ع���ة، 
وتو�شيع  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
يف  والأداء  الإنتاجية  وحت�شني  عملياتها، 
ت�شهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  ن�شاطاتها.  ك��اف��ة 
والتي  القمة،  موؤمتر  من  الرابعة  ال���دورة 
يف   2021 نوفمرب  و23   22 يومي  تقام 
 2020 اإك�����ش��ب��و  يف  للمعار�س  دب���ي  م��رك��ز 
125 من قادة  دبي، م�شاركة ما يزيد عن 
القطاعني  م��ن  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ش��ن��اع��ة 

���ش��ب��ل توظيف  مل��ن��اق�����ش��ة  ال���ع���ام واخل����ا�����س 
لتحقيق  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  تقنيات 
وتطوير  والآلت،  ال��ب�����ش��ر  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل 
وحتقيق  ال�����ق�����درات،  وت���ع���زي���ز  الأع�����م�����ال، 
الزده�������ار ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات الإن�����ش��ان��ي��ة حول 
ال�شوء  ال��ق��م��ة  اأج��ن��دة  و�شت�شلط  ال��ع��امل. 
امل�شتقبل،  جمتمعات  مثل  موا�شيع  على 
الأعمال،  يف  املتقدمة  التقنيات  وتوظيف 
وامل�شتدامة،  ال�شاملة  ال�شناعية  والتنمية 
ومناذج  العمل،  يف  اجلن�شني  بني  وامل�شاواة 
الطاقة  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  الأع����م����ال 

كخدمة.
والتنفيذيني  امل�شوؤولني  كبار  وت�شم قائمة 
باتريك  م����ن  ك�����اًل  ال���ق���م���ة  يف  امل�������ش���ارك���ني 
“جرنال  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  برين، 
كني،  وب���ات���ري�������س  الرقمية”،  اإل���ك���رتي���ك 
التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
ل�����ش��رك��ة ت��ال��ي�����س، ل��وك��ا م��و���ش��ي��ت�����س، املدير 
ل�شركة  التنفيذي  املجل�س  وع�����ش��و  امل���ايل 
نائب  ك��ي��ف��ر،  �شتيفن  وال��دك��ت��ور  “�شاب”، 
موتورز  ج����رنال  ورئ��ي�����س  الأول  ال��رئ��ي�����س 
رئي�س  ���ش��ي��غ��ال،  ت�شاند  وفيفيك  ال��ع��امل��ي��ة، 
موذر�شن”،  “جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س 

واآن����دي ب����وردي، ك��ب��ري م�����ش��وؤويل الأم����ن يف 
هواوي تكنولوجيز، وبوب موريتز، الرئي�س 
كوبرز،  ووترهاو�س  براي�س  ل�شركة  العاملي 
م�������ش���وؤويل �شال�شل  ك��ب��ري  وم�����ارك اجن�����ل، 
التوريد يف يونيليفر، وديفيد رافالوف�شكي، 
م�شوؤويل  وكبري  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
يف  العاملية  العمليات  ورئي�س  التكنولوجيا 
�شبري بنك، واأركادي دفوركوفيت�س، النائب 
ورئي�س  رو���ش��ي��ا،  وزراء  ل��رئ��ي�����س  الأ���ش��ب��ق 
املهند�س  و���ش��ع��ادة  ���ش��ك��ول��ك��وف��و،  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�شعيد الرميثي، الرئي�س التنفيذي حلديد 
الإمارات، و�شادي ملك، الرئي�س التنفيذي 
وفاطمة  ل���ل���ق���ط���ارات،  الحت�������اد  ل�����ش��رك��ة 
اأدنوك  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  النعيمي 
بن  وعبدالنا�شر  امل�����ش��ال،  الطبيعي  للغاز 
كلبان، الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإمارات 
النقبي،  حممد  واأحمد  لالأملنيوم،  العاملية 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����ش��رف الإم�������ارات 
التنفيذي  الرئي�س   ، �شياو  وبنغ  للتنمية، 
كيفر  �شتيفن  ق��ال  و  “جي42”  ملجموعة 
“ ت�����ش��ه��د ���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ي��ارات اأح����د اأهم   :
التغيريات يف تاريخها، وخا�شة يف توظيف 
اأن  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  احل��دي��ث��ة،  التقنيات 

واأقل  وك��ف��اءة  اأم��اًن��ا  اأك��ر  ال�شيارات  جتعل 
التحول  ه��ذا  ويعتمد  البيئة.  على  ���ش��رًرا 
الربامج  ب��ني  ال��ت��ك��ام��ل  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�شكل 
والأجهزة. توفر الدورة الرابعة من القمة 
�شتقام  والتي  والت�شنيع،  لل�شناعة  العاملية 
يف دبي اأواخر �شهر نوفمرب، فر�شة فريدة 
ملناق�شة  مًعا  ال�شناعة  ق��ادة  جلمع  ومثرية 
�شبل دعم البتكار وتعزيز النمو القت�شادي 

واحلفاظ على البيئة«.
�شتيفن ووكر،  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  وي�����ش��ارك 
نائب الرئي�س وكبري م�شوؤويل التكنولوجيا 
وحممد  مارتن”،  “لوكهيد  ���ش��رك��ة  يف 
واأحد  الدوليني  امل�شت�شارين  كبري  كاندي، 
قادة احللول ال�شت�شارية للوليات املتحدة 
يف براي�س ووترهاو�س كوبرز، واأنكور بهان، 
الرئي�س العاملي لتطبيقات اإنرتنت الأ�شياء 
يف ن��وك��ي��ا، واآ���ش��ا ت��ام�����ش��ون��ز، ال��ن��ائ��ب الأول 
الأعمال  ت��ق��ن��ي��ات  ق�����ش��م  ورئ��ي�����س  للرئي�س 
جل�شة  يف  اإريك�شون،  يف  اجلديدة  وامل�شاريع 
اجليل  موجات  “الرقمنة:  بعنوان  خا�شة 
والتي  امل�شتقبل”  اآف����اق  ت��و���ش��ع  اخل��ام�����س 
ل�شبكات  ال�����ش��ري��ع  ال��ن��م��و  ف��ي��ه��ا  ي��ن��اق�����ش��ون 
من  ك��ل  �شيناق�س  فيما  اخل��ام�����س.  اجل��ي��ل 

ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ب��رين،  باتريك 
مطر  وم��ع��ايل  الرقمية،  اإلكرتيك  ج��رنال 
حممد الطاير، املدير العام ورئي�س جمل�س 
واملوا�شالت،  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  يف  امل��دي��ري��ن 
وال��دك��ت��ور ب��ي��رت غ��ا���ش��م��ان، ال��ق��ائ��د العاملي 
العاملي  واملدير  اآند”  “�شرتاتيجي  ل�شركة 
واملوؤ�ش�شية  والجتماعية  البيئية  للحوكمة 
الأهمية  ك���وب���رز،  ووت���ره���او����س  ب��راي�����س  يف 
املتزايدة للتطبيقات والتقنيات التي ت�شاهم 
يف بناء جمتمعات امل�شتقبل ومتكني اأفرادها 
وم��ع مزودي  م��ع نظرائهم  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن 

اخلدمات من القطاعني العام واخلا�س.
ويف ه����ذا ال�����ش��ي��اق، ق����ال ب��ات��ري��ك ب����رين : 
الأخ�����رية  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ط���ورات  “�شاهمت 
يف ت�����ش��ري��ع وت�����رية ال��ت��غ��ري وال��ت��ط��وي��ر يف 
القطاع ال�شناعي، وتوظيف تقنيات الثورة 

ال�شناعية الرابعة يف القطاع. 

االأول من نوعه يف املنطقة ويوفر جتربة �شياحية فريدة للعائالت وع�شاق املغامرات

»�صروق« تطلق م�صروع »الرحال« ال�صياحي ل�صتك�صاف طبيعة ال�صارقة عرب مق�صورات متنقلة  
•• ال�سارقة-الفجر:

لال�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  اأطلقت 
م�شروعها  )����ش���روق(  وال��ت��ط��وي��ر 
“الرّحال”  اجل���دي���د  ال�����ش��ي��اح��ي 
يف  ن���وع���ه  م���ن  الأول  ي��ع��د  ال�����ذي 
امل���ن���ط���ق���ة، وي�����وف�����ر م���ق�������ش���ورات 
لل�شياح  تتيح  متنقلة  )كرافانات( 
وع�شاق الرحالت الداخلية جتربة 
اإمارة  طبيعة  ل�شتك�شاف  متميزة 
املتنوعة  وت�����ش��اري�����ش��ه��ا  ال�����ش��ارق��ة 
التي جتمع بني ال�شواطئ واجلبال 

وال�شحاري.    
وج�������اء اإط��������الق امل���������ش����روع خ���الل 
جناح  ���ش��م��ن  “�شروق”  م�����ش��ارك��ة 
ال�شفر  ���ش��وق  يف  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة 
العاملي 2021 الذي اأقيم يف لندن 
خالل الفرتة من 1اإىل 3 نوفمرب 
امل�شروع اجلهود  اجل��اري. ويج�شد 
لتطوير  “�شروق”  تبذلها  ال��ت��ي 
وت��ن��وي��ع اخل���ي���ارات ال�����ش��ي��اح��ّي��ة يف 
وال�����دول�����ة، ح���ي���ث يقدم  الإم���������ارة 
ل���ل���ع���ائ���الت وحم����ب����ي امل����غ����ام����رات 
ال�شتمتاع  ف���ر����ش���ة  وال�����رح�����الت 
وا�شتك�شاف  ال����رتح����ال  ب��ت��ج��رب��ة 
الطبيعية،  ال���������ش����ارق����ة  م����ع����امل 
20 م��ق�����ش��ورة م��ت��ن��ق��ل��ة من  ع���رب 
ط���راز )اإي���ر ���ش��رتمي(. وي��ت��وف��ر يف 
امل��ق�����ش��ورات ك��اف��ة و���ش��ائ��ل الراحة 

مبوا�شفات  وت��ت��م��ي��ز  ال��ع�����ش��رّي��ة، 
التزام  يعك�س  مبا  للبيئة،  �شديقة 
ال�شتدامة  مب��ع��اي��ري  “�شروق” 
التي  امل�شاريع  خمتلف  يف  البيئية 
يتما�شى  مب���ا  ت��ط��وي��ره��ا،  ت���ت���وىل 
تبني مبادئ  ال�شارقة يف  روؤي��ة  مع 
ي�شهم  ال���ذي  امل�����ش��وؤول  ال�شتثمار 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ّي��ة  ت���ع���زي���ز  يف 
الج����ت����م����اع����ّي����ة  ال����ق����ط����اع����ات  يف 

والقت�شادّية والبيئّية. 
متنوعة  “�شروق” مواقع  وتختار 
لتنظيم عمل املق�شورات على مدى 
العام وفقاً لالأحوال اجلوّية يف كل 
خورفكان،  ج���ب���ال  م��ن��ه��ا  م��و���ش��م، 
و������ش�����ح�����راء م���ل���ي���ح���ة، و����ش���اط���ئ 
املواقع  م���ن  وغ���ريه���ا  احل���م���ري���ة، 
املق�شورات  تتيح  كما  ال�شياحية، 
الأن�شطة  امل�شاركة يف  مل�شتخدميها 

اخليارات  م���ن  ال��ع��دي��د  ي��ت��ي��ح  م���ا 
خمتلفة  اأوق��������ات  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
امل�شروع  ي���اأت���ي  وه���ن���ا  ال���ع���ام،  م���ن 
جتربة  والعائالت  لالأفراد  ليقّدم 
�شياحية متميزة يف قلب الطبيعة، 
الأمر الذي ي�شهم يف تعزيز مكانة 
لل�شياحة  رائ���دة  كوجهة  ال�شارقة 
والرتفيه، كما يوفر فر�شاً واعدًة 
للم�شتثمرين الذين يتطلعون اإىل 

الرتفيهية التي تنظمها الوجهات 
تتنقل  التي  املنطقة  يف  ال�شياحية 

فيها.
ب���ن جا�شم  ���ش��ع��ادة م�����روان  وق�����ال 
ال�شركال الرئي�س التنفيذي لهيئة 
والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ال�����ش��ارق��ة 
“الرحال”  “يعترب  “�شروق”: 
امل�شروع الأول من نوعه يف املنطقة 
حيث يقّدم جتربة �شياحية فريدة 

يف  ون�شاطاتهم  اأع��م��ال��ه��م  تو�شيع 
منطقة  يف  املزدهر  ال�شياحة  �شوق 
اخلليج«. ي�شار اإىل اأن الك�شف عن 
لحقاً  ج���اء  “الرحال”  م�����ش��روع 
تعاقدها  ع��ن  “�شروق”  لإع����الن 
كوليكتيف”  “لوك�س  ���ش��رك��ة  م��ع 
ال�شنغافورية املتخ�ش�شة يف جمال 
املن�شاآت الفندقّية، خالل م�شاركتها 
يف �شوق ال�شفر العاملي، وذلك لإدارة 

امل��غ��ام��رات وال��رح��الت على  ملحبي 
مدار العام، يتمتعوا خاللها بحرية 
الكثبان  اأو  اجل��ب��ال  ب��ني  ال��ت��ج��ّول 
الرملية، �شمن مق�شورات حديثة 
بذلك  ليمثل  ب��ال��ك��ام��ل،  وجم��ه��زة 
اإ�شافة قّيمة اإىل امل�شهد ال�شياحي 

يف الإمارة واملنطقة ككل«. 
اإمارة  “تتمتع  ال�شركال:  واأ���ش��اف 
ال�شارقة بطبيعة خالبة ومتنوعة 

اثنني من اأحدث م�شاريع ال�شياحة 
الهيئة  ت����ت����وىل  ال����ت����ي  ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
الو�شطى،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ت��ط��وي��ره��ا 
وال�شاحل ال�شرقي باإمارة ال�شارقة 
لوك�س”  اجل��ب��ل  “منتجع  وه��م��ا: 
ال���ربدي  و”منتجع  خ��ورف��ك��ان  يف 

الذيد.  لوك�س” يف 
“الرحال” اإ�شافة  وميثل م�شروع 
“�شروق”  حم��ف��ظ��ة  اإىل  ج���دي���دة 
وال�شياحة  ال�شيافة  م�شاريع  من 
ال��ك�����ش��ف عنها  ال���ت���ي مت  ال��ب��ي��ئ��ّي��ة 
اأو اإجن����ازه����ا ه����ذا ال����ع����ام، مب���ا يف 
من  ال��ق��م��ر  “نزل  م�����ش��روع  ذل����ك 
الذي  مليحة،  �شحراء  م�شك” يف 
التجارية  ال��ع��الم��ة  حت���ت  ي���ن���درج 
لل�شيافة”  ال�شارقة  “جمموعة 
تديرها  ل�”�شروق” والتي  التابعة 
بالإ�شافة   ، �شذا”  م���ن  “م�شك 
جديدين  فندقني  م�شروعي  اإىل 
وكلباء  خ����ورف����ك����ان  م���دي���ن���ت���ي  يف 
واأخرياً تو�شعة “نزل الرفراف من 
البداير  و”واحة  كلباء  م�شك” يف 
البداير،  �شحراء  يف  م�شك”  م��ن 
حيث �شيتم اإ�شافة 20 خيمة اإىل 
“نزل الرفراف من م�شك” تتنوع 
بني 2-4 غرف نوم ؛ و15 خيمة 
م�شك”،  م���ن  ال���ب���داي���ر  ل�”واحة 
الهواء  يف  ع���ام  م�شبح  ج��ان��ب  اإىل 

الطلق. 

- اأندريا�ض في�شت: االإمارات م�شدر رئي�شي للهيدروجني االأخ�شر وعالقاتنا 
االأخوية كبلدين مثال يحتذى به عامليًا.

- �شعيد الطاير: ال�شراكة االإماراتية االأملانية ب�شاأن وقود الهيدروجني والوقود 
ال�شناعي خطوة مهمة تدعم مبادرة االإمارات لتحقيق احلياد املناخي.
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فقد اأبناء على املرحوم عبدالرحمن عبداهلل حممود  
البلو�شي �شهادة اأ�شهم رقم 119039 بعدد 1290 
 129 بعدد   121320 رقم  ا�شهم  و�شهادة  �شهم 
لالإت�شالت  الإمارات  موؤ�ش�شة  من  �شادرة  �شهم 
ت�شليمها م�شكورا  )اإت�شالت( يرجى ملن يعر عليها 
ملوؤ�ش�شة الإمارات لالإت�شالت اأو الإت�شال على تيلفون 

 0504477403

اإعالن فقدان �سهادة اأ�سهم

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

حممود  عبداهلل  عبدالرحمن  املرحوم  ابناء  فقد 
 12914 بعدد  ا�شهم  �شهادة تخ�شي�س  البلو�شي 
�شهما �شادرة من �شركة اأبوظبي الوطنية للفنادق 
م�شكورا  ت�شليمها  عليها  يعر  ملن  يرجى  ع  م  �س 
الإت�شال  او  للفنادق  الوطنية  ابوظبي  ل�شركة 
تليفون  او   024087219 تليفون  على 

0504477403

اإعالن فقدان �سهادة اأ�سهم

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
MOJAU_2021- 0030410 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
بنغالدي�س   – اهلل  كرمي  الدين  جمال  حممد   / ال�شيد  باأنني  للجميع  معلوما  ليكن 
�شيخ  كوباد   / ال�شيد  اإىل  اجلن�شية اأرغب يف التنازل عن ن�شف ح�شتي البالغة )%50( 
�شيخ جينا - بنغالدي�س اجلن�شية لت�شبح ن�شبته )50%( ، يف الرخ�شة باإ�شم ))الفتاة 
مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  الن�شائية((  املالب�س  وتطريز  خلياطة  النيقة 

الرخ�شة رقم : )792339(، ا�شافة �شريك
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

يف الدعوى رقم 5285/2021/60 اأمر اأداء 
املنظورة يف : اوامر الداء واإنفاذ العقود التجارية رقم 203  

مو�شوع الدعوى :  املطالبة با�شت�شدار اأمر اداء ب�شداد مبلغ وقدره )161،910( درهما اإماراتيا والفائدة القانونية 
2021/2/9 وحتى متام ال�شداد - الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شروفات  12% من تاريخ ال�شتحقاق يف  بواقع 

ومقابل اتعاب املحاماة. و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
املدعى : جاليجا جلوبال للخدمات اللوج�شتية - �س ذ م م  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - 
�شارع القرهود - مبنى اوركيدا - �شقة الثالث 306 - بجور حمطة مرتو جي جيكو   املطلوب اإعالنه : 1- �شاد للتجارة 
العامة - �س ذ م م  - �شفته : مدعى عليه  مو�شوع الإعالن : طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية 
161،910 درهم )مائة وواحد و�شتون الفا  2021/8/16 بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ  بتاريخ 
وت�شعمائة وع�شرة درهما( قيمة ال�شيك مع الفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى متام 
ال�شداد ، وبالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�س ما زاد عن ذلك من طلبات.    ولكم 

احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

رئي�ش ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2551/2021/11 مدين جزئي  

املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى العا�شرة رقم 413  
مو�شوع الدعوى : لئحة دعوى مطالبة / بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )16000( )�شتة ع�شر 
الف درهم( مع  الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام الوفاء + مبلغ تعوي�س 2000 درهم مع الفائدة 
+ الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  املدعى : نور حممود حممد دروي�س  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - 

ابوهيل - ديرة - دبي وميثله / عبداحلميد علي حميد الكميتي 
املطلوب اإعالنه : 1- ايديال فيك�س للخدمات الفنية - �س ذ م م  - �شفته : مدعى عليه 

اأقام عليك��� الدعوى ومو�شوعها املطالبة لئحة دعوى مطالبة / بالزام املدعي عليه بان يوؤدي  مو�شوع الإعالن : قد 
للمدعية مبلغ وقدره )16000( )�شتة ع�شر الف درهم( مع  الفائدة القانونية 12% من تاريخ الدفع وحتى متام 
الوفاء + مبلغ تعوي�س 2000 درهم مع الفائدة + الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم 
الحد املوافق 2021/11/7 ال�شاعة 9.00 �شباحا يف مكتب اإدارة الدعوى 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�ش ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 7736/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى يف الإ�شتئناف رقم 1692/2016 اإ�شتئناف 
جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )9،647،755 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

دب��ي - منطقة   اإم���ارة  الإم���ارات-   : واآخ���رون - عنوانه   - نديتا  �شندي  بن�شون   : التنفيذ  طالب 
اخلليج التجاري - دبي - �شارع برج خليفة - مبنى برامي تاور - �شقة الطابق العا�شر  

املطلوب اإعالنه : مالك عو�س �شامل املحريبي  - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره 9647755 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
15 يوما من تاريخ  الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بالن�سر 
 7595/2021/207 تنفيذ جتاري  

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

اىل املنفذ �شده/1-  جا�شون دومينيك بريان -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ البنك العربي املتحد  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)229933.68( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بالن�سر
رقم )8851/2021(

املنذر:  حممد العوي�س للمحاماه وال�شت�شارات القانونيه
وميثله حممد را�شد �شامل العوي�س

املنذر اليها : مرمي علي غلوم �شامبيه البلو�شي – اجلن�شية المارات
ان املخطر يكلف املخطر اليها ب�شداد مقابل ال�شيك رقم 129 مببلغ 8000 
بنك  علي  م�شحوبا   2020/8/17 بتاريخ  املحرر  دره��م  اآلف  ثمانيه  دره��م 
اي��ام من تاريخ ن�شر الخطار  اأي��ام خم�شة   )5 الم��ارات دبي الوطنى خالل ) 
وال �شي�شطر ا�شفا لتخاذ مايلزم قانونا مع كل ما يرتتب علي ذلك من اآثار 

.قانونية .مع حفظ كل ما يرتتب على ذلك من اآثار قانونية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/8761(

مقدم من املنذره / فا�شت لتاأجري ال�شيارات �س .ذ.م.م .
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املنذر اليها / لعيونك للخدمات الفنية �س.ذ.م.م
Laeyonak technical services I.I.c

)جمهول حمل القامة(
درهم   58،272 قدرها  البالغ  بذمتك  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرعة  تنذرك  املنذرة  ف��اإن 
)ثمانية وخم�شون األف ومانتان و اثنان و�شبعون درهم( يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام من تاريخ 
ن�شر هذا الإنذار ويف حال اإنتهاء املدة وعدم ال�شداد ، فاإن املنذرة �شت�شطر اىل رفع عري�شة اأمر 
اأداء �شدك لإلزامك ب�شداد املبلغ �شند الإنذار مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 
املحاماه. مع حفظ  اأتعاب  الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  ال�شداد ف�شال عن  الدعوى وحتي متام 

كافة حقوق املخطر الأخرى ،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/8760(

املنذرة/ جا�شتفايد للحلول التقنية ذ.م .م – اجلن�شية : الإمارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي

املنذر اإليا / ا�شناد ملقاولت الأبنية �س ذ.م .م
Esnad buldings contracting llc

)جمهول حمل القامة(
درهم   35،926،93 قدرها  البالغ  بذمتكم  املرت�شدة  املديونية  �شداد  ب�شرعة  ننذرك  فاإننا 
)خم�شة وثالثون األف وت�شعمائة �شتة وع�شرون درهما وثالثة وت�شعون فل�شا( يف موعد اأق�شاه 
خم�شة اأيام تبداأ من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حال اإنتهاء املهلة وعدم ال�شداد خاللها ، فاإن 
املنذرة �شت�شطر اإىل رفع عري�شة اأمر اأداء �شدك لإلزامكم ب�شداد املديونية املذكورة اأعاله مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام ، ف�شاًل عن الر�شوم 

وامل�شاريف. مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اإعالن انذار عديل بالن�سر
رقم حمرر )2021/8837(

املنذر/ ورثة املرحوم /ح�شن حممود فار�س غزاوى 
1- فاطمة يو�شف فار�س الغزاوى )ب�شخ�شها ( وب�شفتها الو�شية �شرعا على اأولدها الق�شر  مبوجب ح�شر 

الإرث رقم 989/2019 ال�شادر بتاريخ 06-10-2019عن حمكمة الأحوال ال�شخ�شية بدبي.
�ش�د

املنذر اإليها / هدى ح�شني حممد عبد اجلبار : م�شرية اجلن�شية.
مبوجب النذار العدىل رقم حمرر 163880/1/2021 ينذراملنذراملنذر اإليها ونخطركم بالتى :

األف درهم(. )خم�شون  درهم   50،000 وقدره  مبلغ  ب�شداد   -1
باملبادرة فورا وخالل خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالم الإنذار  الها  املنذر  املنذرة  2- مبوجب هذا النذار يكلف 

ب�شداد املبلغ املطالب به.
اإليها  املنذر  املتاحة لها لإل��زام  القانونية  الإج��راءات  املنذره �شوف ت�شطر لتخاذ جميع  فاإن  وخالف ذلك 
،  مع حفظ كافة حقوق  القانونية والر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماه  املبلغ املطالب به والفائدة  ب�شداد 

املنذره املدنية بالتعوي�س عما حلقها من اأ�شرار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
انذار عديل بالن�سر
رقم )8807/2021(

مقدم من املنذرة : ناي�س لتجارة الديزل )�س.ذ .م .م (. موطنه املختار : مكتب املحامي/ )يون�س حممد 
البلو�شي للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية ( – امارة ال�شارقة - دوار الربيد الكبري - �شارع الزهراء - بناية 

داما�س 2000 -الطابق اخلام�س -مكتب رقم 546 - هاتف 065322229
املنذر اإليها : الغالية للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(

عنوانها : امارة دبي-منطقة املدينة العاملية - بناية نخيل _IDGO OPTIMA1_811 - �شارع 
ال�شيخ زايد -الهاتف الر�شي 042502666 - الهاتف املتحرك 0504548899

يخطر املنذر اليها ب�شداد مبلغ املديونية وقدرها امل�شتحق وقدره )1،020،806،92( درهم، )واحد مليون 
اأيام من تاريخ ن�شر   15 اأق�شاها  وع�شرون الف وثمامنائة و�شتة درهم واثنان وت�شعون فل�شا( خالل مهلة 
هذا الإن��ذار. فاإن مل تنفذ املنذر اليها التزامها بال�شداد، ف�شوف يلجاأ املنذر عند انتهاء املهلة اىل املحكمة 
املخت�شة لإ�شت�شدار حكم ق�شائي ولتخاذ الجراءات القانونية والق�شائية لدفعكم علي الوفاء والرجوع 
اليكم بالتعوي�س عن ال�شرار املادية واملعنوية جراء امتناعكم عن ال�شداد والر�شوم الق�شائية وامل�شروفات 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
 اعالن بالن�سر
انذار عديل 

املنذرة :- �شركة اإطارات الدبوي ذ م م وميثلها قانونا عزيز بوفان �شاليل - هندي اجلن�شية
بوكالة املحامية / مروه الريامي

�شد - املنذر �شدها : - تراك مارت للتجارة العامة ذ م م
مو�شوع االأخطار

حيث اإنه يتوجب عليكم �شداد مبلغ 46،832.25 درهم )�شنه واأربعون األف وثمامنائة واثنان وثالثون درهما وخم�شه وع�شرون فل�شا( 
وتف�شيلها على النحو التايل :-

"1- �شيك رقم 878386 م�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني م�شتحق الدفع عليكم مببلغ 6،704.25 درهم بتاريخ28/2/2020
م�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني م�شتحق الدفع عليكم مببلغ 9،000 درهم بتاريخ31/3/2020  878441 رقم  2-�شيك 
راأ�س اخليمة الوطني م�شتحق الدفع عليكم مببلغ 9،345 درهم بتاريخ9/4/2020 بنك  على  م�شحوب   878442 رقم  �شيك   -3

4-�شيك رقم 878478 م�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني م�شتحق الدفع عليكم مببلغ 18،774 درهم بتاريخ30/4/2020
وذلك يف مده اأق�شاها خم�شه اأيام من تاريخ ا�شتالمكم لهذا الأخطار ويف حالة امتناعكم عن �شداد هذا املبلغ �شوف ن�شطر اأ�شفني ايل 
اتخاذ الإجراءات القانونية التي ت�شمن للمنذرة حقها القانوين وذلك با�شت�شدار اأمر اأداء وفق ن�س املادة 143 من قانون الإجراءات 
املدنية، مع حتميلكم منذ تاريخ ا�شتحقاق هذا املبلغ كامل امل�شئولية واأي م�شاريف اأخري قد تن�شاأ عن اأيه مالحقات قانونية اأخري، مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
كاتب العدل بعجمان   

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0027205
اخطار عديل للوفاء مببلغ ،24400درهم

املخطر/ حممد امني رحمن اهلل خان، باك�شتاين اجلن�شية يحمل هوية اماراتية رقم 784197795360656
رقم الهاتف 0508589437

املخطر اليه/ حممد افتاب خان حممد زاد خان رقم الهاتف 0543587825 /0586222507 ب�شفته مالك الرخ�شة 
 التجارية امل�شماه الق�شر الزرق ل�شيانة املباين ، �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية حكومة عجمان حتت رقم 99322

ال�شرح :-  املخطر اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ24400 اربعة وع�شرون الف وربعمائة درهم مو�شوع ال�شيكات املحررة 
من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�شتحقاق ال�شيكات توجه املدعى ل�شرف ال�شيكات ال انه ارتد 
دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب وبيانه كالتايل : ال�شيك الول رقم000014 مبلبغ 14400 درهم 
مبلبغ  رقم000013  الثاين  ال�شيك    ، التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�شحوب  ا�شتحقاق2021/07/30  بتاريخ 

وامل�شحوب على بنك ابوظبي التجاري ا�شتحقاق2021/06/30  بتاريخ  10000درهم 
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون 
وال  اخطاركم  تاريخ  من  اأي��ام  خم�شة  خ��الل  املذكور  املديوينة  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  فاأننا   ، لذلك  ج��دوى.  

�شن�شطر لتخاذ الإجراءات القانونية، واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، 
 وهذا اخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/0027722
للحالقة(  الن��اق��ة  )���ش��ال��ون  امل�شماه  الرخ�شه  م��ال��ك  ب�شفته   ، بنغالد�س   - دى  �شونيل  دى  ت��وك��ان   -: املخطر 
ب��ال��ت��وق��ي��ع مب���وج���ب وك���ل���ه رقم  ب��ال��رق��م )528257( ومي��ث��ل��ه  ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��رخ�����ش��ه م���ن دائ������ره 
)SH20210302A07229 ( ال�شيد / جهور لل �شادهان كومار �شيل ، اجلن�شية - بنغالدي�س يحمل بطاقه 

)0507984877( رقم  ه�اتف   - ال�شارقة   : العن�وان  هويه رقم )784198431762693( 
امل��خ��ط��ر ال��ي��ه : ب��اق��ر ع��ب��دال��رح��ي��م ا���ش��م��اع��ي��ل ال�����ش��ه��الوي – ام���ارات���ي اجل��ن�����ش��ي��ة  وي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رقم 

العنوان : ال�شارقة - ال�شهباء - هاتف رقم )0504466406(  -  784194028037482
مو�شوع الإخطار : احل�شور اىل مقر الدائرة القت�شادية

الوق�ائ�ع :- حيث اأن املخط�ر اليه هو وكيل خدمات الرخ�شة اململوكة للمخطر وامل�شماة )�شالون الناقه للحالقة( 
م�شلح  لت�شيري  معامالت  من  يلزم  ما  لجن��از  احل�شور  عن  ممتنع  اليه  املخطر   528257 بالرقم  واملرخ�شة 
الرخ�شة مما احلق باملخطر بالغ ال�شرر. وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�شرورة احل�شور اىل مقر 

الدائرة القت�شادية خالل خم�شة ايام وال �شوف ي�شطر ا�شفا لتخاذ الجراءات القانونية �شده. 
وعليه يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل اخطاركم بهذا ر�شمياً

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0027186
املخط�ر : �شالح حممد غلوم الدوبي املازمي – اإماراتي اجلن�شية و ميثله بالوكالة/ خالد عاي�س فرحان – عراقي اجلن�شية 
و يحمل بطاقة هوي����ة رق�م )784197372653259( ، مب�وجب وكال�ة م�شدق�ة ل��دى الك�����اتب الع��دل باإم�ارة عجم�����ان 

برقم )AJ20210128A01539( - العن�وان : ال�شارقة - الريموك - هاتف رقم : )0502003027(
املخطر اإليه : فرج�اد علي �شابر ح�شني ا�شي – باك�شتاين اجلن�شية و يحم�ل ج�واز �شفر رقم)VW1807472( و بطاقة 

هوية رقم )784199373503053(
العن�وان : ال�شارقة - الرملة   هاتف رقم : 0582491678 0555729564

مو�شوع الإخطار : اخطار بدفع قيمة ال�شيك،
الوق�ائ�ع :

حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�شالح املخطر �شيك :
• رقم )100001( بقيمة )12،500( درهم )اثنا ع�شر الف و خم�شمائة درهم فقط ل غري( م�شحوب على )بنك دبي 

الإ�شالمي( م�شتحق الدفع بتاريخ )10/08/2021(، حيث اأن ال�شيك ل يقابله ر�شيد قابل لل�شحب،
• لذلك

ال�شيك يف فرتة اأق�شاها خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالم الإخطار و اإل  قيمة  دفع  ب�شرورة  اإليه  املخطر  املخطر  • يخطر 
�شوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك،

اإخطار ر�شمي منا بذلك، • هذا 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
MOJAU_2021- 0030676 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

اجلن�شية:   – الزرعوين  �شالح  حممد  ح�شني  ال�شيد/  باأن:   للجميع  معلوماً  ليكن 
– يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( اإىل ال�شيد/ الإمارات 

عبدامللك حممد على ملك احلمادي – اجلن�شية:الإمارات، يف الرخ�شة امل�شماه )الفار�س 
للنقليات( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم )522674(، 

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
MOJAU_2021- 0030666 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ش�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�شيد / �شامل حممد �شعيد بن عا�شور - اجلن�شية المارات 
امل�شماه  الرخ�شة  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   -
)موقعي للعناية بال�شيارات( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة برخ�شة 
جتارية رقم )772612(،  اإىل ال�شيد/عبداهلل �شالح ن�شيب �شالح اجلنيبي – اجلن�شية 

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

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001653 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / فوزي اأحمد �شريف
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/09/07 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله ل�شالح بنك امل�شرق )�س.م.ع (
 ،Mashreq Bank psc

بالتايل :  قرار املحكمه / اإلزام املدعى عليه اأن يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 172004.73 
املطالبة احلا�شل يف  تاريخ  الدين من  اأ�شل  5% على  قانونية قدرها  وفائدة  دره��م 
مع الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل  ال�شداد  متام  وحتى   27/4/2021
اأتعاب املحاماة ورف�شت ما جاوز ذلك من طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

 يف الإ�ستئناف رقم 814/2021/361 اإ�ستئناف اأمر اداء   
املنظورة يف  دائرة ال�شتئناف التجارية الأوىل رقم 84

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3293 اأمر اأداء، وتلتم�س امل�شتاأنفة قبول الإ�شتئناف 
باأن  امل�شتاأنف �شدها  باإلزام  امل�شتاأنف والق�شاء جمدداً  القرار  اإلغاء  املو�شوع  ال�شكلية، ويف  �شكاًل لإ�شتيفائه ملربرات قبوله 
توؤدي اإىل امل�شتانفة مبلغ قدره 598،683.65 درهم )خم�شمائة وثمانية وت�شعون األف و�شتمائة وثالثة وثمانون درهما 
وخم�شة و�شتون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد، ويف - جميع الأحوال: باإلزام 

امل�شتاأنف �شدها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 
امل�شتاأنف  المارات دي�شرتيكت كولينج )امييكول( - �س.ذ.م.م 

عنوانه  الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - دبي، �شارع ال�شيخ زايد، مركز دبي املايل العاملي، بوابة رقم 3، الطابق ال�شاد�س، مكتب 
رقم 605 رقم مكاين : 2682589680 

املطلوب اإعالنه    1- م�شاريع ال�شالم �س ذ م م �شفته : م�شتاأنف �شده 
مو�شوع الإعالن  نبلغكم بقيد امل�شتاأنف بقيد الق�شية املذكورة اأعاله ل�شتئناف احلكم ال�شادريف اأمر الأداء املقيد من قبلكم 
وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 05-12-2021 ال�شاعة 10:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد وعليه يقت�شى 

ح�شوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجرى حماكمتكم غيابيا.

رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
 اإخطــــار عــــدلـــي بالن�سر
رقم )2021/00221276(

مقدم من :
املخطر/ جمموعه النعيمي  �س.ذ.م.م 

بوكالة املحامي/ �شمر مروان خالد جحا  
�ش�����������������د :

املخطر اإليه الول  / �شركه الخت�شا�س ملقاولت البناء �س.ذ.م.م
املخطر اليه الثاين / ب�شار عبد اهلل حممد عبد اهلل  

املو�شوع / اأداء مبلغ )85،814 درهم( 
للمنذر   امل�شتحقه  املديونيه  �شداد  ب�شرورة  نخطركم  فاننا  الإخطار   هذا  مبوجب   -
قدرها )85،814 درهم( خم�شة وثمانون الفا وثمامائه واربعه ع�شر درهما اماراتيا  

يف غ�شون خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالمكم هذا الإخطار .
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اإخطــــار عــــدلـــي بالن�سر

رقم )2021/0023296(
مقدم من :

املخطر/ عبد اهلل بن �شلمان بن عبد اهلل املطاوعه  
بوكالة املحامي/ ابراهيم احلو�شني   

�ش�����������������د :
املخطر اإليه الول  / الطائر احلر للمنتجات ال�شياحيه .ذ.م.م

املخطر اليه الثاين / �شفيه حممد عبا�س البلو�شي   
املو�شوع / اأداء مبلغ )750.000 درهم ( 

امل�شتحقه للمخطر    املديونيه  - مبوجب هذا الإخطار  فاننا نخطركم ب�شرورة �شداد 
وقدرها )750.000درهم( �شبعمائه وخم�شون الف درهم يف غ�شون خم�شة اأيام من 

تاريخ ا�شتالمكم هذا الإخطار .
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ماجد الفطيم للرعاية ال�شحية - �ض ذ م م  
�شعيد  بو   /  - دي��رة   - العقارية  الفطيم  ماجد  ملك  التا�شع  بالطابق  مكتب   : العنوان 
القيد  رق��م   659006  : الرخ�شة  رق��م   ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل 
القت�شادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1082358 مبوجب هذا   : التجاري  بال�شجل 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى    2021/8/11 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/8/11  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
املعني ام بي كي لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد 
عبداهلل املو�شى - بردبي - املركز التجاري الول - هاتف : 3585133-04  فاك�س : 
3585113-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي :  ام بي كي لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد عبداهلل املو�شى - بردبي - املركز 
التجاري الول - هاتف : 3585133-04  فاك�س : 3585113-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ض   - ال�شحية  للرعاية  الفطيم  ماجد  لت�شفية  
حماكم دبي بتاريخ  2021/8/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/8/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 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 االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  8020/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  اداء  امر   2021/5116 رقم  الدعوى  ال�شادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
وقدره )40880( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شامح حممد جمدي احمد عبا�س اأباظة
عنوانه:دولة المارات العربية املتحدة - امارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - برج امل�شرف مكتب 1407 - 
هاتف متحرك 0557909785 - هاتف رقم:042280002 - رقم مكاين:3005495192 - فاك�س:042502513 

- �س.ب:182808 - الربيد اللكرتوين.
املطلوب اإعالنه : 1- احمد اأمني بن عزالدين احلرباوى - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)40880( 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �ساجد بري حممد بري حممد 
جزئي مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004382/ 

اإىل املحكوم عليه :�شاجد بري حممد بري حممد
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ:راي�شا خان عثمان �شيدو �شيخ 
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 25062 درهم .
اأعاله خالل )15(  اليه  امل�شار  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك  تاريخ  يوما من 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007800 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نبيل حنيف حممد حنيف خان 
�شكن  بناية   - القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  �شارع  العزره  منطقة   - القامة:ال�شارقة  حمل  جمهول 

�شائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف
اعالن بالن�شر باللغتني العربية والجنليزية امام مكتب ادارة الدعوى

رفعت املدعية/اجرة ال�شارقة ذ.م.م �شد املدعي عليها/نبيل حنيف حممد حنيف خان - باك�شتاين اجلن�شية 
ب�شداد مبلغ  عليه  املدعي  ثانيا:الزام   - عليه  املدعي  واعالن  لنظرها  الدعوى وحتديد موعد  اول:قيد   -
بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س   32 و  درهم  وت�شعون  واثنان  وثالثمائة  الف  ع�شرة   )10392.32( وقدره 
12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى تاريخ ال�شداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  امام   2021/11/17 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
او  �شخ�شيا   )4 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية  ال�شارقة 
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 2021/11/2م 
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اإعادة بالن�سر

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب ادارة الدعوى
يف ال�ستئناف رقم:2021/1735

كومار  فيوا�شفات   - ذ.م.م  برتوكيم  امل�شتاأنف:مولد�س  طلب  على  بناء 
رادهي �شام �شا�شرتي

امل�شتاأنف �شده:فان جيلز للتجارة العامة ذ.م.م 
انت مكلف باحل�شور امام مكتب ادارة الدعوى رقم )1( مبحكمة ا�شتئناف 
ال�شارقة �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يوم الثنني املوافق 2021/11/8 

يف الدعوى املذكورة رقمها اعاله - بو�شفك م�شتاأنف �شده. 
 مكتب ادارة الدعوى  

       وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:2512/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20

مو�شوع الدعوى : احالة الطلب من ا�شتئناف مدين:300/2021/1160 اىل مدين جزئي. 
املدعي:امل�شت�شفى المريكي دبي �س.ذ.م.م

املوفمبيك  فندق  وين�ش�شرت مقابل  بجانب مدر�شة جيم�س   - ميثا  - عود  بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 
aalkarmy@:منطقة رقم 319 - �شارع 15اأ - مكاين:3009592077 - هاتف:0505522502 - امييل

ال�شفار ابراهيم  ح�شن  وميثله:اإ�شماعيل   -  043360068 فاك�س   -  yahoo.com
املطلوب اإعالنه :  1- رئيفة بديع العظم  -  �شفته : اخل�شم املدخل 

ا�شتئناف  ال���ط���ل���ب م����ن  ال����دع����وى وم���و����ش���وع���ه���ا اح����ال����ة  اأق�������ام ع��ل��ي��ك  ق����د  م���و����ش���وع الإع��������الن :  
م����دين:300/2021/1160 اىل مدين جزئي - وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2021/11/4  
ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة 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�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن حكم بالن�سر        
738/2021/18 عقاري جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- فاروق ماروتراو ميدو  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : متويل - م�شاهمة خا�شة
وميثله : بدر حممد علي القرق 

 - ل�شالح/متويل  اع��اله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2021/9/28  يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
ال�شكنية  ال�شقة  عن  التداعي  طريف  بني  املربمه  مالحقها  الدعوى  �شند  الج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  خا�شة  م�شاهمة 
رقم 109 رقم الطابق 1 ا�شم املبنى 11 رقم املبنى 1 منطقة ور�شان الوىل - رقم الر�س 154 وال��زام املدعي عليه 
بت�شليمها للمدعيه خالية من ال�شواغل ورد حيازة والغاء ا�شارة القيد العقاري الواردة با�شم املدعي عليه يف �شجالت 
دائرة الرا�شي والمالك والزمته بان يوؤدي للمدعيه مبلغ مقداره )49.334( درهم مقابل القيمة اليجارية غري 
بواقع مبلغ )20.000( درهم  انتفاع  ي�شتجد من مقابل بدل  تاريخ 2021/3/2 وما  املدفوعة من 2020/3/2 حتى 
الف درهم مقابل  الر�شوم وامل�شروفات ومبلغ  التام والت�شليم والزمته  تاريخ الخالء  �شنويا من 2021/3/3 حتى 

اتعاب املحاماة ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن حكم بالن�سر        
7665/2021/13 عمايل جزئي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- مركز خدمتي للخدمات احلكومية �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : نوره ح�شن مرزوق عو�س ال�شيعري 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2021/10/5  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم 
ل�شالح/نوره ح�شن مرزوق عو�س ال�شيعري بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بالزام املدعي 
التاأخريية بواقع  املتاخرة مببلغ )25.867( درهم وبالفوائد  بان يوؤدي للمدعية رواتبها  عليها 
والزمت  طلبات  من  ذلك  ماعدا  ورف�س  ال�شداد  متام  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %5
املدعي عليها باملنا�شب من م�شاريف الدعوى واعفت املدعية من ن�شيبها منها.  حكما مبثابة 
التايل لن�شر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  695/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 536/2019 ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)239581( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

مكاين:3244594826 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب اإعالنه : 1- نادية حم�شن عبد مناف علي  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )239581.00( 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  714/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/296 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )788.869( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ش�شة العامة للعقارات ال�شتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

مكاين:3244594826 - وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب اإعالنه : 1- علي ح�شن حممد خالد  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  به وقدره )788869( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : نيكورا لالألكرتونيات �ض.ذ.م.م  
ال�شكل  دي���رة.   - البطني   - ع��ب��داهلل  ب��اق��ر  م��رمي  رق��م 103 ملك  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
القانون:ذات م�شئولية حمدودة رقم الرخ�شة: 511964  رقم القيد بال�شجل التجاري 
: 52808 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2021/10/10  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/10/10   
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني كوتاري لتدقيق 
العنوان :  مكتب رقم 502 - ملك كابيتال يونايتد ���س.ذ.م.م - بردبي  احل�شابات 
كافة  معه  الفاك�س:043526332،م�شطحباً   - ال��ه��ات��ف:043526330   - احلمرية   -

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/كوتاري لتدقيق احل�شابات
العنوان :  مكتب رقم 502 - ملك كابيتال يونايتد �س.ذ.م.م - بردبي - احلمرية 

- الهاتف:043526330 - الفاك�س:043526332
امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
املذكور اأعاله لت�شفية  نيكورا لالألكرتونيات �ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2021/10/10  دبي  حماكم 
2021/10/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�س 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 االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0005771 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / البطحاء ملقاولت التك�شية والر�شيات - العنوان:9176008 

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/3/21 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�شالح / حممد علي �شيف احلق  التايل :حكمت املحكمة بالزام املدعي 

عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )6600( درهم �شتة الف و�شتمائة درهم - وتذكرة العودة 

اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل 

اخر والزمتها املنا�شب من امل�شروفات واأعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ماعدا 

ذلك من طلبات.  حكما غري قابال لال�شتئناف.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0005561 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الفرا�شة البي�شاء ملقاولت التك�شية والر�شيات
 العنوان:9325672 

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/10/4 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
حكمت  احلكم  :ن�س  التايل    ، مياه  مفي�س  ح�شني  ذاكري   / ل�شالح  اأعاله  بالرقم 
املحكمة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )12293( درهم اثني ع�شر الف 
ومائتان وثالثة ت�شعون درهم وت�شليمه جواز �شفره تذكرة �شفر ملوطنه عينا او قيمتها 
امل�شروفات  من  املنا�شب  والزمتها  اخر  عمل  رب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  التنفيذ  عند 

واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.
 حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
MOJAU_2021- 0030496 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�شيد:ر�شيد امبالت فيتيل كيالمانت عثمان - هندي اجلن�شية 
مو�شى  ال�شيد/عي�شى  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
امل�شماه  املوؤ�ش�شة الفردية بوكيل خدمات  ، وذلك يف  املازمي - اماراتي اجلن�شية  عبداهلل جمعه 
)كافترييا جبل ال�شاي( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم:730767. 

تعديالت اخرى:مت تغيري ال�شكل القانوين من/موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات 
اىل/موؤ�ش�شة فردية

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:675/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية رقم 249

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )166.523.45( درهم مائة 
الفائدة التفاقية %17  الفا وخم�شمائة ثالثة وع�شرون درهما وخم�شة واربعون فل�شا - مع  و�شته و�شتون 
والتعاب بحكم  وامل�شروفات  بالر�شوم  املدعي عليه  ال��زام  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى متام  تاريخ  �شنويا من 

م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة. 
املدعي:دار التمويل �س.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - اخلالدية - ابوظبي - �شارع زايد الول - مبنى بناية دار التمويل - �شقة 
الر�شي وامليزانني - مقابل �شيدار - وميثله:�شيخه حممد �شيف علي املحرزي

املطلوب اإعالنه :  1- علي حمد هالل حمد ال�شام�شي  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
واربعون  درهما وخم�شة  وع�شرون  الفا وخم�شمائة ثالثة  و�شتون  و�شته  مائة  درهم   )166.523.45( وقدره 
فل�شا - مع الفائدة التفاقية 17% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد الزام املدعي عليه بالر�شوم 
وامل�شروفات والتعاب بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  
2021/11/9  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة 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�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بالن�سر        
 960/2021/100 احوال نف�ش م�سلمني 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- يو�شف احمد حممد ح�شن الكوهجي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :ناهد �شقر خليفه ال ثاين 
وميثله : جمعه حممد جمعه �شعيد النقبي 

الولد  ونفقه  الزوجية  النفقه  بزيادة  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
ال�شامله وامل�شكن ال�شرعي مبا يتنا�شب مع زيادة دخله ال�شهري وارتفاع اعباء املعي�شة 
لالأ�شرة من تاريخ 2021/3/8 . وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2021/11/17 
يف  ال�شخ�شية  الأح���وال  مبنى  يف  بعد  ع��ن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   08:30 ال�شاعة 
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�ش الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن حكم مبثابة احل�سوري        

590/2021/18 عقاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن

مو�شوع الدعوى: 
طالب العالن/ 1- عو�س بن حممد بن فرج باخمالف 

املطلوب اعالنه:تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد - �شفته مدعي عليه
ashmehta@emirates.net.ae:عنوانه:يعلن على الربيد اللكرتوين

امل��ذك��ورة اعاله  ال��دع��وى  ا���ش��درت املحكمة حكمها يف  مو�شوع الع��الن:ح��ي��ث 
بتاريخ:2021/9/14  - لذلك التم�س من �شيادتكم اعالن املحكوم عليه باحلكم 

ال�شادر �شده مبثابة احل�شوري. 
 رئي�ش الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5826/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 4714/2020 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )108117( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .
طالب التنفيذ : �شركة ع�شام قباين و�شركاه لالن�شاءات وال�شيانة فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى �شلطان لالعمال - �شقة 201/2 لم�س 
بالزا رقم مكاين:2966091928.

املطلوب اإعالنه : 1- دريك اند �شكل لالن�شاءات ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)108117( 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�ش ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1309/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�شة رقم 200
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ )2.039.966.6( درهم مليونان وت�شعة وثالثني الفا وت�شعمائة 
و�شتة و�شتني درهم و�شتني فل�س - وذلك على النحو الوارد تف�شيال يف هذه الالئحة والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة 

مع احلفاظ على كافة حقوق املدعية. 
املدعي:�شركة بزن�س تاور لال�شتثمار ذ.م.م

عنوانه:حملها املختار الم��ارات - امارة دبي - بردبي - مكتب اميان الرفاعي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - 
امارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج ال�شالم - مكتب 110 

املطلوب اإعالنه :  1- �شن جيان ت�شانغ  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ )2.039.966.6( 
درهم مليونان وت�شعة وثالثني الفا وت�شعمائة و�شتة و�شتني درهم و�شتني فل�س - وذلك على النحو الوارد تف�شيال 
يف هذه الالئحة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعي عليه 
بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع احلفاظ على كافة حقوق املدعية - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  
املوافق  2021/11/9  ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة 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�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:597/2020/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27

مو�شوع الدعوى : بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينه بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )347.024.25( 
وامل�شروفات  بالر�شوم  الزامهم  مع  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:�شركة وكالة اخلليج - دبي - ذ.م.م فرع

هاتف   - اخلليج  وك��ال��ة  �شركة  بناية   -  4 رق��م  ب��واب��ة   - احل���رة  علي  جبل  منطقة  علي  جبل   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
رقم:048818090 فاك�س رقم:048818687 - بريد الكرتوين:dubai@gac.com - رقم مكاين:0721165147

وميثله:كوثر ابراهيم حممد 
املطلوب اإعالنه :  1- خورام فيا�س احمد فيا�س احمد  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم فيما بينه بان 
يوؤدوا للمدعية مبلغ )347.024.25( درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
مع الزامهم بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2021/11/17  
ال�شاعة 08.30 �س يف قاعة 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�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:6236/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�شوع الدعوى : املطالبة با�شدار المر  بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )100000( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف. 

املدعي:بو جراح كيو الين ريوا�شاندجى كيو النى - واآخرون 
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - �شارع القرهود - مبنى اوركيدا - �شقة 306 - 

بجوار حمطة مرتو جي جيكو 
املطلوب اإعالنه :  1- الروعه العاملية �س.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه

بتاريخ:2021/9/30  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�شت�شدار  :طلب  الإع���الن  مو�شوع 
ال��واردة تفا�شيله بالطلب مببلغ  ال�شيك  ي��وؤدي للمدعية الوىل فقط قيمة  - بالزام املدعي عليها بان 
املطالبة يف:2021/9/14 وحتى متام  تاريخ  �شنويا من  بواقع %5  القانونية  والفائدة  درهم   )100.000(
ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت املحكمة مازاد على ذلك من 

طلبات.ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ش الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء اأمر   AJCFICICPL2021 /0003575 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / جلف �شيل للمقاولت الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد، قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله ل�شالح / مابل لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي �س.ذ.م.م ،بالتايل :قرار 
القا�شي/ناأمر بالزام الطرف املطلوب �شده/جلف �شيل للمقاولت الكهروميكانيكية 
ذ  )�س  الداخلي  الت�شميم  تنفيذ  لعمال  الطالب/مابل  للطرف  يوؤدي  بان  ذ.م.م 
املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة   ، درهما   24،325 وقدره  مبلغا  م(  م 
مقابل  درهما  والف  بامل�شروفات  اللزام  مع  ال�شداد  متام  وحتى  املوافق:2021/9/19 
من  اعتبارا  يوما   15 القانونية  املدة  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما  املحاماة.   اتعاب 

اليوم التايل لن�شره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
MOJAU_2021- 0030660 رقم املعاملة

اإعــالن تنــــازل 
يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة 

بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : حممد جهانكري عامل عيدون - اجلن�شية : بنغالدي�س. 

اإىل الطرف الثاين : �شفيق ال�شالم عبداملطلب - اجلن�شية : بنغالدي�س.
بال�شم التجاري )بقالة ن�شيم اخلور( ن�شاط الرخ�شة )بقالة( واملرخ�س من 

دائرة التنمية الإقت�شادية يف خورفكان - ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 753268 
ال�شادرة بتاريخ 2017/4/30  يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم الكاتب العدل العام بالت�شديق على التنازل
بعد انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:959/2021/361 ا�ستئناف اأمر اأداء 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الوىل رقم 84

مو�شوع ال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رق��م:1439/2019 اأمر اداء - والر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب. 

امل�شتاأنف:فر�شاد ر�شائي
عنوانه:�شوي�شرا 

  - ذات م�شوؤولية حم��دودة   �شركة   - العامة  للتجارة  العاملية  فيتا  1- عرفان    : اإعالنه  املطلوب 
�شفته : م�شتاأنف �شده

مو�شوع الإعالن :  نبلغكم بقيد امل�شتاأنف بقيد الق�شية املذكورة اعاله ل�شتئناف احلكم ال�شادر 
اأمر الأداء 1439ل�شنة 2019. وح��ددت لها  يف امر الداء املقيد من قبلكم يف الق�شية ال�شا�س يف 
، وعليه  التقا�شي عن بعد  ال�شاعة 10.00 �س بقاعة  املوافق  2021/11/9   الثالثاء   جل�شة يوم 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
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العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  795/2017/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/959 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)4125979.25( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي التجاري 
 - ت:044266024   - لل�شيارات  الفطيم  ووك��ال��ة  امل�شعود  بناية  ب��ج��وار   - امل��ط��ار  ���ش��ارع   - دب��ي  :ام���ارة  عنوانه 

متحرك:0502429874 - �س.ب:118385 - وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 
املطلوب اإعالنه : جهريوزكا هرينانديز لوبيز 

�شبن�س  ف��ورد - بجانب  بناية وذر  زاي��د  ال�شيخ  ���ش��ارع  4 متفرع م��ن  رق��م  ���ش��ارع   - ال��رب���ش��اء   - دب��ي  :ام���ارة  عنوانه 
بريد   - �س.ب:4627   -  04312500  - ت:0506259710   -  401 �شقة  ال��راب��ع  الطابق  ماركت  �شوبر 
maur1710.arnone@me.weather.com - maur1710.arnone@:الكرتوين

0506259710   -  me.weather.com
مو�شوع الإعالن :منفذ �شده:موريزيو انطونيو ارنون

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار 
ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 92 - املنطقة وادي ال�شفا 7 - امل�شاحة 448.84 مرت مربع - التقييم 

درهم -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.  2800000

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  1399/2017/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

رقم  بال�شتئناف  واملعدل  كلي  2014/1327 جتاري  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
�شامال  درهم   )143371623.64( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، جتاري  ا�شتئناف   2016/487+380

للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق �س.م.ع 

عنوانه :امارة دبي - ديرة �شالح الدين - بجوار مركز الغرير بوكالة املحاميني را�شد بوج�شيم وعبا�س املالكي مكتب 
بوج�شيم واملالكي - �شارع بني يا�س - ديره - دبي - برج امل�شرف - دور 18 - مكتب 1805 - هاتف:042221758 

- 042282968 - وميثله:حمده ح�شني احمد جا�شم مكي 
املطلوب اإعالنه : موؤ�ش�شة �شيمفوين للعقارات 

ع��ن��وان��ه :الم������ارات - ام����ارة دب���ي - م��دي��ن��ة دب���ي - دي���رة - م��رك��ز ال��غ��ري��ر - ب���رج امل��ك��ات��ب - مكتب رق���م 839 - 
symphony@eim.ae  -  0567707941

مو�شوع الإعالن :املنفذ �شده:ماجد �شيف احمد الغرير
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري  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�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  عن ع�شر 
املمتلكات : ار�س ف�شاء - رقم الر�س 548 - املنطقة جبل علي ال�شناعية الوىل - امل�شاحة 2011.81 مرتمربع 

- 6.063.378 درهم -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  2591/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

وقدره  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����ش��داد   ،  2019/2490 رق���م  ال��دع��وى  ال�����ش��ادر يف  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ش��وع 
)697876( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ:حممد علي �شعيد عبداهلل 
عنوانه :المارات - امارة ال�شارقة - الق�شباء - مبنى بناية النخلة رقم 3 - �شقة رقم 6303 الطابق 6- بجوار 

�شوبرماركت املدينة  
املطلوب اإعالنه : جوردهان رو�شواين رو�شواين 

عنوانه :المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع الرقة - مبنى ملك �شلطان وورثة عبداهلل الظاهر - �شقة مكتب 
رقم 703 - بالقرب من بالدية دبي - 0564035470

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة مر�شى دبي - رقم الر�س 154 - امل�شاحة 128.02 مرت 
مربع - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى بليفيديري - رقم الوحدة 505 - التقييم:1098126.10 درهم ويباع لعلى 

عطاء -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

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 جمريا هيلز 

ديفيلومبنت - رقم مكاين:2305172538 - وميثله:�شعد حممد عبداهلل احلمادي  
املطلوب اإعالنه : �شركة ا�س جي كابيتال ار اي 

عنوانه :امارة دبي - ديرة - الق�شي�س - النهدة - خلف م�شت�شفى NMC - بناية بالتينيوم تاور - الطابق رقم 9 
lbader@meglegal.com - 0555067838 - 3584098077:مكتب رقم 908 - رقم مكاين -

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار ار�س ف�شاء - رقم الر�س 6903 - املنطقة اليفرة 3- امل�شاحة 650321.64 

مرت مربع - القيمة التقديرية:209.999.913 درهم يباع لعلى عطاء 
  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده 
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 جمريا هيلز 
ديفيلومبنت - رقم مكاين:2305172538 - وميثله:�شعد حممد عبداهلل احلمادي  

املطلوب اإعالنه : �شركة ا�س جي كابيتال ار اي 
عنوانه :امارة دبي - ديرة - الق�شي�س - النهدة - خلف م�شت�شفى NMC - بناية بالتينيوم تاور - الطابق رقم 9 

lbader@meglegal.com - 0555067838 - 3584098077:مكتب رقم 908 - رقم مكاين -
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار ار�س ف�شاء - رقم الر�س 6903 - املنطقة اليفرة 3- امل�شاحة 650321.64 

مرت مربع - القيمة التقديرية:209.999.913 درهم يباع لعلى عطاء 
  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  2591/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

وقدره  ب��ه  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����ش��داد   ،  2019/2490 رق���م  ال��دع��وى  ال�����ش��ادر يف  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ش��وع 
)697876( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ:حممد علي �شعيد عبداهلل 
عنوانه :المارات - امارة ال�شارقة - الق�شباء - مبنى بناية النخلة رقم 3 - �شقة رقم 6303 الطابق 6- بجوار 

�شوبرماركت املدينة  
املطلوب اإعالنه : جوردهان رو�شواين رو�شواين 

عنوانه :المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �شارع الرقة - مبنى ملك �شلطان وورثة عبداهلل الظاهر - �شقة مكتب 
رقم 703 - بالقرب من بالدية دبي - 0564035470

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار �شقة �شكنية - املنطقة مر�شى دبي - رقم الر�س 154 - امل�شاحة 128.02 مرت 
مربع - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى بليفيديري - رقم الوحدة 505 - التقييم:1098126.10 درهم ويباع لعلى 

عطاء -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  1399/2017/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

رقم  بال�شتئناف  واملعدل  كلي  2014/1327 جتاري  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
�شامال  درهم   )143371623.64( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، جتاري  ا�شتئناف   2016/487+380

للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:بنك امل�شرق �س.م.ع 

عنوانه :امارة دبي - ديرة �شالح الدين - بجوار مركز الغرير بوكالة املحاميني را�شد بوج�شيم وعبا�س املالكي مكتب 
بوج�شيم واملالكي - �شارع بني يا�س - ديره - دبي - برج امل�شرف - دور 18 - مكتب 1805 - هاتف:042221758 

- 042282968 - وميثله:حمده ح�شني احمد جا�شم مكي 
املطلوب اإعالنه : موؤ�ش�شة �شيمفوين للعقارات 

ع��ن��وان��ه :الم������ارات - ام����ارة دب���ي - م��دي��ن��ة دب���ي - دي���رة - م��رك��ز ال��غ��ري��ر - ب���رج امل��ك��ات��ب - مكتب رق���م 839 - 
symphony@eim.ae  -  0567707941

مو�شوع الإعالن :املنفذ �شده:ماجد �شيف احمد الغرير
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري  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�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  عن ع�شر 
املمتلكات : ار�س ف�شاء - رقم الر�س 548 - املنطقة جبل علي ال�شناعية الوىل - امل�شاحة 2011.81 مرتمربع 

- 6.063.378 درهم -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف الدعوى رقم  459/2019/223 انابات جتارية 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع الدعوى : اإنابة من حمكمة ال�شارقة البتدائية يف الدعوى رقم 2018/2877 التنفيذ.
طالب التنفيذ:دار التمويل �س.م.ع - واخرون 

عنوانه :امارة ابوظبي - اخلالدية - �شارع زايد الول - مقابل �شيدار - بناية دار التمويل - الطابق الر�س وامليزانية 
بالكامل - وميثله:�شيخة حممد �شيف علي املحرزي 

املطلوب اإعالنه : �شنديب كومار اكروال 
skasdood@gmail.com - 0504887681 - عنوانه :امارة ال�شارقة - مدينة ال�شارقة - املجاز

مو�شوع الإعالن :املنفذ �شده:ا�شدود للتجارة العامة �س.ذ.م.م
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�س 155 - رقم البلدية 829-345 - امل�شاحة 186.55 مرت مربع 
التقييم:4001923.77   -  2807 ال��وح��دة  رق��م   - ب   2 املنطقة  خليفة  ب��رج  املبنى  ا�شم   -  1 املبنى  رق��م   -

-  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف الدعوى رقم  82/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة �شقة يف ام��ارة دبي - وادي ال�شفا 6 - رقم الر���س 2182 
والت�شريح با�شتالم مبلغ )7628533.37( درهم من ثمن البيع باملزاد.

طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.ذ.م.ع 
بجوار   - الر�شي  الطابق   -  2 الق�شي�س   - نهال  بناية   - دم�شق  �شارع  5 متفرع من  �شارع   - دب��ي  :ام��ارة  عنوانه 

فندق تاميز 
املطلوب اإعالنه : ماهيار ح�شن مري حممد �شادقي 

عنوانه :المارات - امارة دبي - وادي ال�شفا 6 - رقم الر�س 2182 - 0506769639 
MAHYAR_MMSADEGHI@YAHOO.COM 

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�س وماعليها من بناء - املنطقة وادي ال�شفا 6 - رقم الر�س 2182 - رقم البلدية 

درهم  الكلية:3.700.000  القيمة   - مربع  مرت  امل�شاحة:720.83   -  664-2331
  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف الدعوى رقم  52/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة �شقة يف امارة دبي - مر�شى دبي - مبنى املرجان 1- مبنى رقم 
، والت�شريح با�شتالم مبلغ )2673848.08( درهم من ثمن البيع باملزاد .  401 4 - �شقة رقم  1 - الطابق 

طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.ذ.م.ع 
بجوار   - الر�شي  الطابق   -  2 الق�شي�س   - نهال  بناية   - دم�شق  �شارع  5 متفرع من  �شارع   - دب��ي  :ام��ارة  عنوانه 

فندق تاميز 
املطلوب اإعالنه : جمتبي جعفر منزوي 

عنوانه :الم��ارات - ام��ارة دبي - مر�شى دبي - مبنى املرجان 1 - مبنى رقم 1 - الطابق 4 - �شقة رقم 401 - 
ALTHAMIN@EMIRATES.NET.AE  -   0506563837

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة مر�شى دبي - رقم الر�س 170 - ا�شم املبنى املرجان 1 - رقم املبنى 

درهم  التقييم:1.696.089/08   - مربع  مرت   178.52 امل�شاحة   -  401 العقار  رقم   -  1
  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده 
يف الدعوى رقم  52/2020/250 بيع عقار مرهون

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 
مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة �شقة يف امارة دبي - مر�شى دبي - مبنى املرجان 1- مبنى رقم 
، والت�شريح با�شتالم مبلغ )2673848.08( درهم من ثمن البيع باملزاد .  401 4 - �شقة رقم  1 - الطابق 

طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.ذ.م.ع 
بجوار   - الر�شي  الطابق   -  2 الق�شي�س   - نهال  بناية   - دم�شق  �شارع  5 متفرع من  �شارع   - دب��ي  :ام��ارة  عنوانه 

فندق تاميز 
املطلوب اإعالنه : جمتبي جعفر منزوي 

عنوانه :الم��ارات - ام��ارة دبي - مر�شى دبي - مبنى املرجان 1 - مبنى رقم 1 - الطابق 4 - �شقة رقم 401 - 
ALTHAMIN@EMIRATES.NET.AE  -   0506563837

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة مر�شى دبي - رقم الر�س 170 - ا�شم املبنى املرجان 1 - رقم املبنى 

درهم  التقييم:1.696.089/08   - مربع  مرت   178.52 امل�شاحة   -  401 العقار  رقم   -  1
  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  82/2020/250 بيع عقار مرهون
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة �شقة يف ام��ارة دبي - وادي ال�شفا 6 - رقم الر���س 2182 
والت�شريح با�شتالم مبلغ )7628533.37( درهم من ثمن البيع باملزاد.

طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.ذ.م.ع 
بجوار   - الر�شي  الطابق   -  2 الق�شي�س   - نهال  بناية   - دم�شق  �شارع  5 متفرع من  �شارع   - دب��ي  :ام��ارة  عنوانه 

فندق تاميز 
املطلوب اإعالنه : ماهيار ح�شن مري حممد �شادقي 

عنوانه :المارات - امارة دبي - وادي ال�شفا 6 - رقم الر�س 2182 - 0506769639 
MAHYAR_MMSADEGHI@YAHOO.COM 

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�س وماعليها من بناء - املنطقة وادي ال�شفا 6 - رقم الر�س 2182 - رقم البلدية 

درهم  الكلية:3.700.000  القيمة   - مربع  مرت  امل�شاحة:720.83   -  664-2331
  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف الدعوى رقم  47/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون برقم 1506/ باملبنى رقم1/الطابق 15 باملركز التجاري العاملي 
رزيدن�س.

طالب التنفيذ:نور بنك - م�شاهمة عامة - بنك نور ال�شالمي �س.م.ع )�شابقا( 
عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - �شقة �شكنية رقم 

ال�شالمي  را�شد  جابر  حممد  را�شد  وميثله:جابر   -  801
املطلوب اإعالنه : اك�شوي بيفينغ 

عنوانه :المارات - امارة دبي - �شارع ميدان - بني يا�س - مبنى حمل 3 - ملك �شلطان ذياب ال نهيان - حمل كني 
برايت لتجارة قطع غيار ال�شيارات - 0504679088

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : حق منفعة ينتهي يف 2107/5/1 - املنطقة املركز التجاري الثانية - رقم الر�س 51 - املبنى 
1 - ا�شم املبنى املركز التجاري العاملي رزيدن�س - رقم الوحدة 1506 - امل�شاحة 219.99 مرت مربع - القيمة 

عطاء -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا. لعلى  يباع  درهم   1949462.56

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
 يف الدعوى رقم  47/2019/250 بيع عقار مرهون

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 
مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون برقم 1506/ باملبنى رقم1/الطابق 15 باملركز التجاري العاملي 

رزيدن�س.
طالب التنفيذ:نور بنك - م�شاهمة عامة - بنك نور ال�شالمي �س.م.ع )�شابقا( 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - �شقة �شكنية رقم 
ال�شالمي  را�شد  جابر  حممد  را�شد  وميثله:جابر   -  801

املطلوب اإعالنه : اك�شوي بيفينغ 
عنوانه :المارات - امارة دبي - �شارع ميدان - بني يا�س - مبنى حمل 3 - ملك �شلطان ذياب ال نهيان - حمل كني 

برايت لتجارة قطع غيار ال�شيارات - 0504679088
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات : حق منفعة ينتهي يف 2107/5/1 - املنطقة املركز التجاري الثانية - رقم الر�س 51 - املبنى 
1 - ا�شم املبنى املركز التجاري العاملي رزيدن�س - رقم الوحدة 1506 - امل�شاحة 219.99 مرت مربع - القيمة 

عطاء -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا. لعلى  يباع  درهم   1949462.56

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  459/2019/223 انابات جتارية 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع الدعوى : اإنابة من حمكمة ال�شارقة البتدائية يف الدعوى رقم 2018/2877 التنفيذ.
طالب التنفيذ:دار التمويل �س.م.ع - واخرون 

عنوانه :امارة ابوظبي - اخلالدية - �شارع زايد الول - مقابل �شيدار - بناية دار التمويل - الطابق الر�س وامليزانية 
بالكامل - وميثله:�شيخة حممد �شيف علي املحرزي 

املطلوب اإعالنه : �شنديب كومار اكروال 
skasdood@gmail.com - 0504887681 - عنوانه :امارة ال�شارقة - مدينة ال�شارقة - املجاز

مو�شوع الإعالن :املنفذ �شده:ا�شدود للتجارة العامة �س.ذ.م.م
 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�س 155 - رقم البلدية 829-345 - امل�شاحة 186.55 مرت مربع 
التقييم:4001923.77   -  2807 ال��وح��دة  رق��م   - ب   2 املنطقة  خليفة  ب��رج  املبنى  ا�شم   -  1 املبنى  رق��م   -

-  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  795/2017/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/959 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)4125979.25( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي التجاري 

 - ت:044266024   - لل�شيارات  الفطيم  ووك��ال��ة  امل�شعود  بناية  ب��ج��وار   - امل��ط��ار  ���ش��ارع   - دب��ي  :ام���ارة  عنوانه 
متحرك:0502429874 - �س.ب:118385 - وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي 

املطلوب اإعالنه : جهريوزكا هرينانديز لوبيز 
�شبن�س  ف��ورد - بجانب  بناية وذر  زاي��د  ال�شيخ  ���ش��ارع  4 متفرع م��ن  رق��م  ���ش��ارع   - ال��رب���ش��اء   - دب��ي  :ام���ارة  عنوانه 
بريد   - �س.ب:4627   -  04312500  - ت:0506259710   -  401 �شقة  ال��راب��ع  الطابق  ماركت  �شوبر 
maur1710.arnone@me.weather.com - maur1710.arnone@:الكرتوين

0506259710   -  me.weather.com
مو�شوع الإعالن :منفذ �شده:موريزيو انطونيو ارنون

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار 
ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 92 - املنطقة وادي ال�شفا 7 - امل�شاحة 448.84 مرت مربع - التقييم 

درهم -  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.  2800000

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  321/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 108 ل�شنة 2020 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )710230.1( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ:املزايا الماراتية للتطوير العقاري ملالكها املزايا القاب�شة �س.م.ك قاب�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد �س.ذ.م.م 
 AA1 عنوانه :امارة دبي - بردبي - ابراج بحريات جمريا - برج مزايا بزن�س افنيو - مقابل جال�شرت 1 - الطابق

- مكتب رقم 45 - رقم مكاين:1292773853 - وميثله:�شعد حممد عبداهلل احلمادي  
املطلوب اإعالنه : احمد بن �شافعي بن يو�شف فطاين 

عنوانه :خارج الدولة - اململكة العربية ال�شعودية - حي الثقبة - ال�شرقية - اخلرب - �شقة رقم 2 -الطابق الر�شي 
Ahmedfatani.af@gmail/com - 5 مبنى رقم -

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة وادي ال�شفا 2 - رقم الر�س 1461 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى 

درهم  املبلغ:515.630/76   - مربع  مرت   75.76 امل�شاحة   -  307 العقار  رقم   -  Mazaya5
  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  514/2018/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،   ، كلي  عقاري   2015/364 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)39416701( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:�شركة جزر جمريا �س.ذ.م.م  

عنوانه :امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة ال�شفوح الوىل العقارية ان اية - مركز مبيعات نخيل - هاتف 
رقم:043903333 - فاك�س رقم:042989777 - رقم مكاين:4022184881  

املطلوب اإعالنه : كولديب �شينج بيندرا  - عنوانه :امارة دبي - املرابع العربية - فيال رقم 15 �شارع ايه 6 �شاحل قرية 
رقم 3 هاتف رقم 0508855385 - رقم مكاين:2661191849 بوكالة املحامني ال�شتاذة -د/حبيب املال وطارق 
kuldeep@eyeon-  -  048855385  -  0508855385  - وحممد  �شاهني  ورا�شد  ا�شد  وامي��ان  ال�شام�شي 

reality.com
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
 - 28 املنطقة مر�شى دبي - رقم الر���س  املمتلكات : �شقة �شكنية -  اأو�شاف  وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
امل�شاحة 235.69 مرت مربع - رقم املبنى 2 - ا�شم املبنى ذي ويفز B - رقم الوحدة SK-01 التقييم 4805233.03 
درهم.  �شقة �شكنية  - املنطقة برج خليفة  - رقم الر�س 155 - امل�شاحة 247.40 مرت مربع - رقم املبنى 3- ا�شم املبنى 

برج خليفة املنطقة 3 - رقم الوحدة 6310 - التقييم:4607257.60 درهم -   مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  514/2018/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،   ، كلي  عقاري   2015/364 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)39416701( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:�شركة جزر جمريا �س.ذ.م.م  

عنوانه :امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة ال�شفوح الوىل العقارية ان اية - مركز مبيعات نخيل - هاتف 
رقم:043903333 - فاك�س رقم:042989777 - رقم مكاين:4022184881  

املطلوب اإعالنه : كولديب �شينج بيندرا  - عنوانه :امارة دبي - املرابع العربية - فيال رقم 15 �شارع ايه 6 �شاحل قرية 
رقم 3 هاتف رقم 0508855385 - رقم مكاين:2661191849 بوكالة املحامني ال�شتاذة -د/حبيب املال وطارق 
kuldeep@eyeon-  -  048855385  -  0508855385  - وحممد  �شاهني  ورا�شد  ا�شد  وامي��ان  ال�شام�شي 

reality.com
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
 - 28 املنطقة مر�شى دبي - رقم الر���س  املمتلكات : �شقة �شكنية -  اأو�شاف  وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
امل�شاحة 235.69 مرت مربع - رقم املبنى 2 - ا�شم املبنى ذي ويفز B - رقم الوحدة SK-01 التقييم 4805233.03 
درهم.  �شقة �شكنية  - املنطقة برج خليفة  - رقم الر�س 155 - امل�شاحة 247.40 مرت مربع - رقم املبنى 3- ا�شم املبنى 

برج خليفة املنطقة 3 - رقم الوحدة 6310 - التقييم:4607257.60 درهم -   مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده 
 يف التنفيذ رقم  321/2020/211 تنفيذ عقاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�شة رقم 187 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 108 ل�شنة 2020 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )710230.1( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:املزايا الماراتية للتطوير العقاري ملالكها املزايا القاب�شة �س.م.ك قاب�شة - �شركة ال�شخ�س الواحد �س.ذ.م.م 

 AA1 عنوانه :امارة دبي - بردبي - ابراج بحريات جمريا - برج مزايا بزن�س افنيو - مقابل جال�شرت 1 - الطابق
- مكتب رقم 45 - رقم مكاين:1292773853 - وميثله:�شعد حممد عبداهلل احلمادي  

املطلوب اإعالنه : احمد بن �شافعي بن يو�شف فطاين 
عنوانه :خارج الدولة - اململكة العربية ال�شعودية - حي الثقبة - ال�شرقية - اخلرب - �شقة رقم 2 -الطابق الر�شي 

Ahmedfatani.af@gmail/com - 5 مبنى رقم -
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : �شقة �شكنية - املنطقة وادي ال�شفا 2 - رقم الر�س 1461 - رقم املبنى 1 - ا�شم املبنى 

درهم  املبلغ:515.630/76   - مربع  مرت   75.76 امل�شاحة   -  307 العقار  رقم   -  Mazaya5
  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اخلميس    4  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13383  33
Thursday     4   November   2021   -  Issue No   13383

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  1326/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2704/2018 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)1741553.36( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ:هيبورث . بي . ام .اأي . �س.ذ.م.م 
عنوانه :المارات - امارة دبي - ديرة - اخليريان - ارع ند احلمر - بناية رقم 92 - بجانب �شركة هرم�س - مبنى 

ال�شركة رقم مكاين:1472263946  
املطلوب اإعالنه : دريك اند �شكل انرتنا�شيونال ذ.م.م - ابوظبي 

عنوانه :الم��ارات  - امارة دبي بردبي - �شارع حممد بن زايد - مدينة النتاج العالمي بناية جمموعة �شركات 
 -  0044463444  - دبي  �س.ب:56794   - مكاين:1642570071  رقم  ال�شركة  مبنى  �شكل  اند  دري��ك 

info@drakescull.com  -  045514854
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : حق انتفاع على مبنى ينتهي بتاريخ:2034 - املنطقة جممع دبي لال�شتثمار الول - رقم 
الر�س 571 - رقم البلدية 990 - 598 - امل�شاحة 3629.30 مرت مربع - التقييم 16.000.000 درهم 

-  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  1326/2020/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2704/2018 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)1741553.36( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:هيبورث . بي . ام .اأي . �س.ذ.م.م 

عنوانه :المارات - امارة دبي - ديرة - اخليريان - ارع ند احلمر - بناية رقم 92 - بجانب �شركة هرم�س - مبنى 
ال�شركة رقم مكاين:1472263946  

املطلوب اإعالنه : دريك اند �شكل انرتنا�شيونال ذ.م.م - ابوظبي 
عنوانه :الم��ارات  - امارة دبي بردبي - �شارع حممد بن زايد - مدينة النتاج العالمي بناية جمموعة �شركات 
 -  0044463444  - دبي  �س.ب:56794   - مكاين:1642570071  رقم  ال�شركة  مبنى  �شكل  اند  دري��ك 

info@drakescull.com  -  045514854
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم 
باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات : حق انتفاع على مبنى ينتهي بتاريخ:2034 - املنطقة جممع دبي لال�شتثمار الول - رقم 
الر�س 571 - رقم البلدية 990 - 598 - امل�شاحة 3629.30 مرت مربع - التقييم 16.000.000 درهم 

-  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف الدعوى رقم  6/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
الرهن  ب�شاأن   2008 ل�شنة   14 رقم  القانون  من   26.25 امل��ادة  حكم  اعمال  امل�شتدعي  :اول:يلتم�س  الدعوى  مو�شوع 
دبي/نوع   - بياناتها )اجلهة  التي  العقارية  الوحدة  التنفيذي على  بايقاع احلجز  القرار  با�شدار  دبي  ام��ارة  التاأميني يف 
املربع:6.682.87( متهيدا لبيعها  بالقدم  العقار  362 - م�شاحة  املنطقة/نخلة جمريا - رقم الر�س  العقار/اأر�س - 
باملزاد العلني واملرهونة للم�شتدعية وفاءا للمبلغ املنفذ به والبالغ قدره )14.818.174.48( درهم اربعة ع�شرة مليونا 
وثمامنائة وثمانية ع�شر الف ومائة واربعة و�شبعون درهما وثمانية واربعون فل�شا مع الزامهم بالفائدة القانونية بواقع 
9% �شنويا من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام - ثانيا: اعالن امل�شتدعي �شده مبح�شر احلجز والتكليف بالوفاء خالل 
مدة 15 يوم حتت طائلة بيع العقار مو�شوع الطلب - ثالثا:تذييل عقد الرهن بال�شيغة التنفيذية - رابعا:خماطبة دائرة 

الرا�شي والمالك لتثمني العقار - خام�شا:ت�شمني امل�شتدعي �شده كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ:امالك للتمويل - �شركة م�شاهمة عامة 

عنوانه :الم��ارات - ام��ارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة تالل الم��ارات - مركز اإعمار لالعمال  مبنى رقم 
الول  الطابق   3

املطلوب اإعالنه : �شهاب احمد رم�شان جمعه ابراهيم 
SHAHAB@ARJGROUP.COM - 0501088108 - 2 عنوانه :المارات - امارة دبي - اجلمريا الوىل - فيال رقم

مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/24 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة نخلة جمريا - امل�شاحة 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.  - درهم   12.000.000 التقييم   - مربع  مرت   620.86

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بالن�سر 

 7056/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  يا�شر عبدالر�شول هادي -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�شعاد م�شخن جتيل 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )154535.12( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بالن�سر 

 8190/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  - تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- احلمد انرتنا�شيونال للمقاولت �س.ذ.م.م
  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/دبي بال�شرت دراي مك�س ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )132224.3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بالن�سر        

 2523/2021/11 مدين جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �شعيد رحمه �شعيد ال�شام�شي للنقل الربي العامة �س.ذ.م.م
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :حق نواز من ورثه املتويف/منور خان حق نواز/والد املتويف 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة مببلغ وقدره )200.000( درهم كتعوي�س بعد 
الدية عن ال�شرار املاديه والدبيه وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

متام ال�شداد. 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2021/11/9 ال�شاعة 09:00 �شباحا يف مكتب ادارة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا  الدعوى 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
اأداء اأمر   SHCFICICPL2021 /0008213 يف  الدعوى رقم

اىل املدعي عليه:�شيلفاموتو كومار موتو�شامي - هندي اجلن�شية
العربية  المارات  القبي�شي  حجي  حممد  املدعي:علي  بان  نعلمكم 

املتحدة/اجلن�شية
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة احلكم انه بتاريخ:2021/10/26 
للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  نامر  الوراق  على  الطالع  بعد 

مبلغا وقدره )30000( درهم والزمته بامل�شروفات 
 حرر بتاريخ:2021/11/2.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

اأداء اأمر   SHCFICICPL2021 /0007200 يف  الدعوى رقم

اىل املدعي عليه:�شروتي جوبي ميبارامبات - هندي اجلن�شية
العربية  المارات  القبي�شي  حجي  حممد  املدعي:علي  بان  نعلمكم 

املتحدة/اجلن�شية
قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة احلكم انه بتاريخ:2021/9/19 
للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  نامر  الوراق  على  الطالع  بعد 

مبلغ )خم�شة وع�شرون الف درهم( والزمته بالر�شوم وامل�شروفات 
 حرر بتاريخ:2021/11/2.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اعالن بالن�سر        

 669/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- يه اأ�س تي تيليكوم �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )2.802.386.20( وقدره  مببلغ  والتكافل 

والفائدة القانونية بواقع 9% من ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام 
قاعة  يف  �شباحا   08:30 ال�شاعة   2021/11/14 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

املدنية  التنفيذ  حمكمة   AJCEXCICPL2020 /0000745 يف  الدعوى رقم
- امر اداء - لينطبق

اىل املدعي عليه:�شرف الدين �شريامال هاوؤ�شي
جمهول حمل القامة

اقام  قد   ، �شيوكراماين  �شيواكراماين  كومار  املدعي/راج  بان  نعلمكم 
عليكم   يتوجب  لذا   )53199.0( ب���  للمطالبة  اعاله  املذكور  الدعوى 
احل�شور امام املحكمة لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات ويف حالة 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  عنكم  ينوب  معتمد  وكيل  ار�شال  او  ح�شوركم 

الجراءات القانونية يف غيابكم
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/8909(
املنذر : عمر �شباح احدب 

املنذر اليه : عمرى �شيد عبداهلل عمرى 
جمهول حمل الإقامة 

 )100000( وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
)فقط مائة الف درهم ل غري( يف غ�شون خم�شة ايام من تاريخه 
مع حفظ احلق يف التعوي�س عن اخل�شائر الناجتة عن التاأخري يف 

�شداد املبلغ املذكور اأعاله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8908(

املنذران : 1- �شركة برامي �شاوث ليبانون �س.م.ل
2- برامي �شاوث اإنرتنا�شونال اأوف �شور �س.م.ل

املنذر اإليهم : 1- �شركة النخبة اأو اف ا�س �س.م.ح - اإماراتية اجلن�شية وميثلها اأجمد �شعدي فرج مثنى 
ب�شفته املدير العام ورئي�س جمل�س الإدارة. 2- اأجمد �شعدي فرج مثنى – اجلن�شية - العراق ب�شفته 

ال�شخ�شية. 3- فهد �شعدي فرج مثنى – اجلن�شية. الدومينيكان - )جمهولني حمل الإقامة(
دولر   4.378.234.00 مبلغ  و���ش��داد  بالوفاء  يكلفهم  و  اليهم  املنذر  على  ينبهان  املنذرين  ف��اإن 
اأمريكي” اأربعة ماليني وثالثمائة ثمانية و�شبعون األف ومائتان اأربعة وثالثون دولر مبا يعادل مبلغ 
وثمانية ع�شر  ومائة  األف  و�شتون  وثمانية  مليوناً  ع�شر  “�شتة  اإماراتي  درهم   16،068،118.00
درهم اإماراتي قيمة املديونية املرت�شدة يف ذمتهم والفائدة القانونية بواقع 12% �شنوياً من تاريخ 
املطالبة وذلك يف موعد اأق�شاه خم�شة اأيام واإل �شي�شطر املنذران لتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
اإليهم للمطالبة بقيمة املديونية املرت�شدة يف ذمتهم وكافة الر�شوم وامل�شاريف والأتعاب  قبل املنذر 

والتعوي�شات اجلابرة لل�شرر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 4/ 11/ 2021  Issue No : 13383
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance in 
Case No. SHCFICIREA2021/0007800- Civil (Partial)

To the defendant: Nabeel Hanif Muhammad Hanif Khan
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street 
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant Nabeel Hanif
Muhammad Hanif Khan - Pakistan national, requesting:
Publication of action, Scheduling for consideration and declaration of the defendant
- Obligate the defendant to pay an amount of (10392.32 dirhams) Ten thousand Three hundred 
Ninety-Two dirhams and Thirty-Two fils, and the legal interest at 12% from the date of the 
judicial claim until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 17/11/2021 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 4/ 11/ 2021  Issue No : 13383
Dubai Courts of First Instance 
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No.  211/2021/714- Real Estate Execution
Heard in  Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject  Executing the verdict issued in Case No. 296/2020 Real Estate 
Summary, by paying the execution amount of (AED 788,869), including the charges 
and the expenses
Execution Applicant  Real Estate Investment Public Corporation 
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.ae, Makani 
3244594826
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Ali Hassan Mohammed Khalid
Capacity: Execution Respondent
Service Subject   The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (788869) dirhams to the 
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the 
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order within 
15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hoda Ali Alzarooni

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 4/ 11/ 2021  Issue No : 13383
Dubai Courts of First Instance 

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/695- Real Estate Execution
Heard in Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject  Executing the verdict issued in Case No. 536/2019, by paying the 
execution amount of (AED 239581), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation 
Address  Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae, Makani 
3244594826 
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi 
Party to be notified    1- Nadia Mohsen Abed Manaf Ali  
Capacity: Execution Respondent
Service Subject   The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (239581) dirhams to the 
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the 
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order within 
15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Hesa Mohammed Albloushi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 4/ 11/ 2021  Issue No : 13383
Declaration By Publication 

Claim No.:  18/ 2021 / 1309 - Partial Real Estate
Considered by:  Fifth Real Estate Partial Department No.: 200
The subject of claim:  Request to oblige the defendant to pay an amount of AED 2,039,966.6 
(two million and thirty-nine thousand and nine hundred sixty-six dirhams) as detailed in this 
statement in addition to the legal interest at 5% from the date of the judicial claim till the final 
payment and oblige the defendant to pay the charges, expenses and lawyers' fees.
Reserving all legal rights of the claimant.
The claimant: Business Tower Investment Company LLC
Address:  Chosen address: United Arab Emirates - Dubai Emirate Bur Dubai Eman Al-Rifai 
Advocates and Legal Consultants Office - Dubai Emirate? El-Sheikh Zayed Street? Salam 
Tower - Office no. 110
The respondent:  1- Sun Jian Zhang;  Capacity: The Defendant
The subject of the Declaration: The claim was filed against you to oblige the defendant to pay an 
amount of AED 2,039,966.6 (two million and thirty-nine thousand and nine hundred sixty-six 
dirhams) as detailed in this statement in addition to the legal interest at 5% from the date of the 
judicial claim till the final payment and oblige the defendant to pay the charges, expenses and 
lawyers' fees; reserving all legal rights of the claimant. The hearing for this claim was decided to 
be on Tuesday, 09-11-2021, at 08:30 AM in the remote litigation room BUILDING DESC&, so, 
you are assigned to show up or your legal representative and submit what you have of memos 
and documents to the court at least three days before the hearing.
Prepared by : Abdullah Mohammed Al Hammadi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 4/ 11/ 2021  Issue No : 13383
Notarial Notice by Publishing 

(8807/2021)
Submitted by the Notifier: Nice Diesel Trading L.L.C.
The selected Address : Younis Mohammed Al Blooshi Lawyer & Legal 
Consultants - Emirate of Sharjah - Central Post Office Square - Al Zahraa Street 
2000 (Damas) Building - Fifteen floor - Office No. 546 - Tel: 065322229.
Notifiee: Al Ghaley General Trading L.L.C.  
Address: Emirate of Dubai - International City Area – Nakheel Building IDGO 
Optima1-811 - Sheikh Zayed Road - Landline: 042502666 - Mob: 0504548899.
The notifier notifies the notifiee to pay the indebtedness in an amount of AED 
1,020,806.92 (One Million and Twenty Thousand and Eight Hundred Six Dirhams 
and Ninety Two fils only) within a maximum period 15 days from publishing this 
notice. If the notifiee failed in payment, the notifier after ending the period, shall 
resort to the competent court in order to issue a judicial judgment and take the 
legal actions to enforce you to pay the amount and a compensation for the material 
& moral damages due your refusing of payment and also obligating you to pay the 
court fee and expenses and advocacy's fees.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 4/ 11/ 2021  Issue No : 13383
Request to service a judgment by publishing

Warrant of Serving A Judgment
Issued by Ajman Federal Court, Civil Court of the First Instance 

In the case AJCFICICPL2021/0003575 Payment Order
To the Judgment Debtor: Gulf Sail Electromechanical Contracting L.L.C 
Place of his work or residence We inform you that on (no date), this court 
sentenced you in the above number case to favor of Maple Interior Decoration 
works L.L.C with the following judgment:
The decision of the judge/ we order to obligate the judgment debtor (Gulf Sail 
Electromechanical Contracting L.L.C) to pay the Judgment creditor (Maple 
Interior Decoration works L.L.C) an amount of AED24,325 (Twenty Four 
Thousand Three Hundred Twenty Five Dirhams) and the legal interest @9% 
from the date of claiming 19/09/2019 till the full payment and obligate him 
with expenses and one thousand dirhams for advocacy fees. This judgment is an 
appealable judgment within 15 days from the next day of publishing it.
The Judge
Wajdi Alshathli Bin Ahmed 
Ajman Federal Court, 
Civil Court of the First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
 اعالن بيع  عقار بالن�سر  

                   يف التنفيذ رقم  2296/2019/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227 

رقم  بال�شتئناف  وامل��ع��دل  كلي  م��دين   2015/577 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  والثاين  الأول  �شدهما  املنفذ  بالزام  مدين  ا�شتئناف   2018/376 و   329 و   322
املنفذ به وقدره  املبلغ  املنفذ �شده الثاين ب�شداد  وقدره )20581302.03 درهم( للمنفذ �شده الأول وبالزام 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  ال��ث��اين  �شده  املنفذ  وب��اإل��زام  ال��ث��اين  التنفيذ  لطالب  دره���م(   4547658.72(

)1763303.60 درهم( لطالب التنفيذ الثالث �شاماًل الر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:عمرو بن ع�شام بن حممد عبداهلل علي ر�شا واآخرون 

�شارع  الثانية  التجاري  املركز  دب��ي  ب��اإم��ارة  التميمي  مكتب  املختار  وحملهم  )ال�شعودية(  ال��دول��ة  :خ��ارج  عنوانه 
ال�شيخ زايد مبنى مركز دبي املايل العاملي رقم 4 الطابق ال�شاد�س بجوار حمطة مرتو اأبراج الإمارات رقم مكاين 

 2315084583
وميثله: اأحمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي

املطلوب اإعالنه : طارق بن ع�شام بن عبدالإله ك�شمريي 
عنوانه :اإمارة دبي املرقبات ديرة �شارع الحتاد مبنى ملك عقارات احلبتور الطابق الثامن 806 بجوار معر�س احلبتور 

taeiqkashmiri@houseofnobles.com 042691822 -2963792803 رقم مكاين
مو�شوع الإعالن :منفذ �شده:موؤ�ش�شة بيت النبالء ملقاولت البناء

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
 TAMANI ART :1- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1746- امل�شاحة: 29.20 مرت مربع- املقدرة ب� )288271.75( درهم.
 TAMANI ART :2- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1758- امل�شاحة: 41.21 مرت مربع- املقدرة ب� )394470.43( درهم
 TAMANI ART :3- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1749- امل�شاحة: 43.86 مرت مربع- املقدرة ب� )414277.47( درهم
 TAMANI ART :4- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1750- امل�شاحة: 60.81 مرت مربع- املقدرة ب� )535360.13( درهم
 TAMANI ART :5- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1757- امل�شاحة: 42.14 مرت مربع- املقدرة ب� )402662.84( درهم
 TAMANI ART :6- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1747- امل�شاحة: 29.20 مرت مربع- املقدرة ب� )288271.75( درهم
 TAMANI ART :7- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1756- امل�شاحة: 27.31 مرت مربع- املقدرة ب� )270863.49( درهم
 TAMANI ART :8- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1748- امل�شاحة: 29.20 مرت مربع- املقدرة ب� )288271.75( درهم
 TAMANI ART :9- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1755- امل�شاحة: 29.20 مرت مربع- املقدرة ب� )288271.75( درهم
 TAMANI املبنى:  ا�شم   -1 املبنى  86- رقم  التجاري- رقم الر���س  املنطقة: اخلليج  �شكنية-  �شقة   -10

ART OFFICE رقم العقار: 1728- امل�شاحة: 29.20 مرت مربع- املقدرة ب� )288271.75( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13383 بتاريخ 2021/11/4 
 اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده 

                   يف التنفيذ رقم  2296/2019/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227 

رقم  بال�شتئناف  وامل��ع��دل  كلي  م��دين   2015/577 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  والثاين  الأول  �شدهما  املنفذ  بالزام  مدين  ا�شتئناف   2018/376 و   329 و   322
املنفذ به وقدره  املبلغ  املنفذ �شده الثاين ب�شداد  وقدره )20581302.03 درهم( للمنفذ �شده الأول وبالزام 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  ال��ث��اين  �شده  املنفذ  وب��اإل��زام  ال��ث��اين  التنفيذ  لطالب  دره���م(   4547658.72(

)1763303.60 درهم( لطالب التنفيذ الثالث �شاماًل الر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ:عمرو بن ع�شام بن حممد عبداهلل علي ر�شا واآخرون 

�شارع  الثانية  التجاري  املركز  دب��ي  ب��اإم��ارة  التميمي  مكتب  املختار  وحملهم  )ال�شعودية(  ال��دول��ة  :خ��ارج  عنوانه 
ال�شيخ زايد مبنى مركز دبي املايل العاملي رقم 4 الطابق ال�شاد�س بجوار حمطة مرتو اأبراج الإمارات رقم مكاين 

 2315084583
وميثله: اأحمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي

املطلوب اإعالنه : طارق بن ع�شام بن عبدالإله ك�شمريي 
عنوانه :اإمارة دبي املرقبات ديرة �شارع الحتاد مبنى ملك عقارات احلبتور الطابق الثامن 806 بجوار معر�س احلبتور 

taeiqkashmiri@houseofnobles.com 042691822 -2963792803 رقم مكاين
مو�شوع الإعالن :منفذ �شده:موؤ�ش�شة بيت النبالء ملقاولت البناء

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/10 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�س على البيع التقدم باإعرتا�شه معززا مبا 
يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
 TAMANI ART :1- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1746- امل�شاحة: 29.20 مرت مربع- املقدرة ب� )288271.75( درهم.
 TAMANI ART :2- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1758- امل�شاحة: 41.21 مرت مربع- املقدرة ب� )394470.43( درهم
 TAMANI ART :3- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1749- امل�شاحة: 43.86 مرت مربع- املقدرة ب� )414277.47( درهم
 TAMANI ART :4- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1750- امل�شاحة: 60.81 مرت مربع- املقدرة ب� )535360.13( درهم
 TAMANI ART :5- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1757- امل�شاحة: 42.14 مرت مربع- املقدرة ب� )402662.84( درهم
 TAMANI ART :6- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1747- امل�شاحة: 29.20 مرت مربع- املقدرة ب� )288271.75( درهم
 TAMANI ART :7- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1756- امل�شاحة: 27.31 مرت مربع- املقدرة ب� )270863.49( درهم
 TAMANI ART :8- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1748- امل�شاحة: 29.20 مرت مربع- املقدرة ب� )288271.75( درهم
 TAMANI ART :9- �شقة �شكنية- املنطقة: اخلليج التجاري- رقم الر�س 86- رقم املبنى 1- ا�شم املبنى

OFFICE رقم العقار: 1755- امل�شاحة: 29.20 مرت مربع- املقدرة ب� )288271.75( درهم
 TAMANI املبنى:  ا�شم   -1 املبنى  86- رقم  التجاري- رقم الر���س  املنطقة: اخلليج  �شكنية-  �شقة   -10

ART OFFICE رقم العقار: 1728- امل�شاحة: 29.20 مرت مربع- املقدرة ب� )288271.75( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.
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حماكم دبي البتدائية

فقد املدعو / حممد ر�شوان 
باك�شتان     ، ح�����ش��ني  اخ����رت 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )9893371LW( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0544114054

فقدان جواز �صفر

ف�����ق�����د امل�������دع�������و /ف�������ش���ي���ل���ة 
اث���ي���وب���ي���ا   ، دي�����ج�����ا  ج�����م�����ال 
 اجل����ن���������ش����ي����ة ج����������واز ����ش���ف���ره

رقم EP3885826 يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان �سهادة اأ�سهم تفقدان جواز �صفر
ف����ق����دت �����ش����ه����ادة ال�����ش����ه����م رق���م 
 ASMAK1712609
علي  ����ش���ال���ح  اح����م����د   / ب���ا����ش���م 
ال�شركة  م��ن  ����ش���ادرة  احل��و���ش��ن��ي 
ال����ع����امل����ي����ة ل������زراع������ة الأ�����ش����م����اك 
وعلى  1000�شهم  وع�����دده�����ا 
بالرقم  الت�������ش���ال  ي��ج��ده��ا  م���ن 

 0506420884

الدين  ولء   / امل��دع��و  فقد 
عثمان  عبدامللك  الفا�شل 
اجلن�شية  ال�����������ش�����ودان     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)02234180P( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0566632453

فقدان جواز �صفر
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اأحيانا يعترب ما بعد اإزالة الفريو�ض من اجل�شم، الوقت االأكرث 
فتكا يف مر�ض اجلهاز التنف�شي الفريو�شي.

والعمليات املدمرة تبداأ خالل ذروة العدوى يف االأ�شابيع التي 
وي�شبب  االأع�شاء  تلف  اإىل  يوؤدي  ما  الفريو�ض،  هزمية  تلي 
"كوفيد- من  اأولية  نوبة  وبعد  املوت.  حتى  اأو  مزمنا  مر�شا 
امل�شتمر  ال�شعال  من  البع�ض  يعاين  املثال،  �شبيل  على   ،"19
ا�شتمرار  على  تدل  عالمات  وهي  التنف�ض،  و�شيق  و�شعوبة 

مر�ض الرئة.

ووجد باحثون يف كلية الطب بجامعة وا�شنطن يف �شانت لوي�س 
ع���دوى اجلهاز  اأع��ق��اب  ال��رئ��ة يف  ت��ط��ور تلف  اأدل���ة على كيفية 

التنف�شي.
وع��ن��د درا���ش��ة ال��ف��ئ��ران، وج���دوا اأن ال��ع��دوى ت���وؤدي اإىل ظهور 
اأمر �شروري للخاليا اجلذعية  IL-33، وهو  بروتني ي�شمى 
يف الرئة لتنت�شر يف امل�شاحات الهوائية، وتزيد من اإنتاج املخاط 

واللتهاب يف الرئة.
 Clinical جملة  يف  اأغ�شط�س   24 يف  ن�شرت  التي  والنتائج 

التدخل املحتملة ملنع  Investigation، تك�شف عن نقاط 
تلف الرئة املزمن الناجم عن اللتهابات الفريو�شية.

يف  الطب  اأ�شتاذ  هولتزمان،  جيه  مايكل  الكبري  امل��وؤل��ف  وق��ال 
�شيلما وهريمان �شيلدين، اأ�شتاذ بيولوجيا اخللية وعلم وظائف 
وعالجات  للفريو�شات  امل�شادة  والأدوي��ة  "اللقاحات  الأع�شاء: 
لالأ�شخا�س  حال  لي�شت  لكنها  مفيدة،  كلها  امل�شادة  الأج�شام 
الذين هم بالفعل على طريق املر�س التدريجي .. لقد اأ�شبحنا 
ول��ك��ن ما  ب�شبب كوفيد19-،  امل��ر���س احل���اد  رع��اي��ة  اأف�����ش��ل يف 

ي��زال ميثل عقبة  ل  الأولية هذه  الإ�شابة  بعد مرحلة  يحدث 
نواجه  املرحلة،  ه��ذه  ويف  اأف�شل.  نتيجة  حتقيق  اأم��ام  رئي�شية 
بالفعل  اأ�شيبوا  الذين  الأ�شخا�س  من  املاليني  ع�شرات  اأي�شا 
بالعدوى، ون�شبة عالية منهم يعانون من مر�س طويل الأمد، 
خا�شة مع اأعرا�س اجلهاز التنف�شي. ولي�س لدينا عالج ميكنه 

ت�شحيح امل�شكلة".
التنف�شي  اجلهاز  التهابات  اأن  طويلة  فرتة  منذ  املعروف  ومن 
والأطفال  املزمنة.  الرئة  اأم��را���س  اإىل  ت��وؤدي  اأن  احل��ادة ميكن 
املثال،  �شبيل  ع��ل��ى  التنف�شي،  امل��خ��ل��وي  ب��ال��ف��ريو���س  امل�����ش��اب��ون 
اأربع مرات لالإ�شابة بالربو الذي  معر�شون اأكر مبرتني اإىل 
ذلك،  وم��ع  احلياة.  م��دى  ورمب��ا حتى  ي�شتمر لفرتات طويلة، 
احلادة  التنف�شي  اجل��ه��از  ع��دوى  بها  ت���وؤدي  التي  الكيفية  ف��اإن 
اإىل مر�س مزمن لي�شت مفهومة متاما، ما يجعل من ال�شعب 

تطوير عالجات للوقاية منه اأو عالجه.
وكجزء من هذه الدرا�شة، قام هولتزمان وزمالوؤه، مبن فيهم 
بفريو�س  امل�شابة  الفئران  بدرا�شة  وو،  كانغيون  الأول  املوؤلف 

�شينداي.
ي�شيب  ولكنه  الب�شر،  لدى  �شينداي مر�شا خطريا  ي�شبب  ول 
ب�شكل طبيعي احليوانات مبا يف ذلك الفئران وي�شبب التهابات 
اجلهاز التنف�شي التي تتطور اإىل حد كبري مثل التهابات اجلهاز 

التنف�شي لدى الب�شر.
وقام الباحثون بفح�س اأن�شجة الرئة من الفئران بعد 12 و21 
يوما من الإ�شابة بفريو�س �شينداي، وقارنوا العينات باأن�شجة 
رئة الفئران غري امل�شابة. ووجدوا اأن جمموعتني من اخلاليا 
اجلذعية ت�شاعدان يف احلفاظ على احلاجز بني الرئة والعامل 

اخلارجي يف الفئران غري امل�شابة.
وبعد الإ�شابة بفريو�س �شينداي، تبداأ هاتان املجموعتان ب�شكل 

منف�شل يف التكاثر والنت�شار يف امل�شاحات الهوائية.
ال�شغرية  الهوائية  امل�شالك  على  القاعدية  اخلاليا  وت�شتحوذ 
واحلوي�شالت الهوائية بينما تظل خاليا AT2 حم�شورة يف 
اجلديدة  القاعدية  اخلاليا  بع�س  وت�شبح  الهوائية.  الأكيا�س 
جزيئات  الآخ���ر  البع�س  يطلق  بينما  للمخاط  منتجة  خاليا 
جتند اخلاليا املناعية اإىل الرئتني. واإجمال، توؤدي العملية اإىل 
انخفا�س م�شاحة الهواء يف الرئتني، وزيادة املخاط واللتهاب 

امل�شتمر، ما يوؤدي معا اإىل اإعاقة التنف�س.
واأظهرت جتارب اأخرى اأن هذه العملية تتوقف على الربوتني 
نوى  يف   IL-33 يزيد  العادية،  الظروف  ظل  ويف   .IL-33
اخلاليا اجلذعية للرئة ا�شتجابة لالإجهاد اأو الإ�شابة وي�شاعد 

الرئة على اإ�شالح احلواجز التالفة.
IL- وعلى الرغم من ذلك، اأثناء وبعد الإ�شابة، ميكن اأن يلعب

�شررا. اأكر  دورا   33
ولتقييم دور IL-33 يف تلف الرئة بعد الفريو�س، قام الباحثون 
املجموعة  يف   IL-33 اإىل  لتفتقر  وراث��ي��ا  ال��ف��ئ��ران  بتعديل 
ال��ق��اع��دي��ة م��ن اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة ل��ل��رئ��ة. ث��م اأ���ش��اب العلماء 
املعدلة،  غري  الفئران  من  منف�شلة  وجمموعة  الفئران،  تلك 
بفريو�س �شينداي. وكانت جمموعتا الفئران فعالة بنف�س القدر 
الأولية. ولكن بعد ثالثة  �شينداي  يف حماربة عدوى فريو�س 

IL- اأ�شابيع من الإ�شابة، اأظهرت رئتا الفئران التي تفتقر اإىل
33 نق�شا يف النمو اخللوي واملخاط واللتهابات، ما ي�شري اإىل 
وبعد  ال�شارة.  الرئوية  التغريات  على  اأقل  عالمات  لديهم  اأن 
التي ل حتتوي  الفئران  لدى  كان  الإ�شابة،  اأ�شابيع من  �شبعة 
اأك�شجني  م�شتويات  اأي�شا  القاعدية  اخلاليا  يف   IL-33 على 
اأعلى يف دمائها وا�شتجابة اأقل ملجرى الهواء، وكالهما عالمات 

على التح�شن يف مر�س الرئة املزمن.
"كانت هذه النتائج رائعة حقا لأن التخل�س  وقال هولتزمان: 

من IL-33 وبالتايل فقدان اخلاليا اجلذعية القاعدية كان 
اأن متوت  املمكن  وك��ان من  ���ش��وءا.  الأم���ور  اأن يزيد  املمكن  من 
اإج���راء  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ع��د  لأن��ه��ا مل  امل�شممة هند�شيا  ال��ف��ئ��ران 
ولكن  ال��رئ��ة.  حلاجز  الفريو�شي  لل�شرر  الطبيعي  الإ���ش��الح 
هذا لي�س هو احلال. وبدل من ذلك، كان للفئران التي تفتقر 
اأف�شل بكثري.  اإىل هذه املجموعة من اخلاليا القاعدية نتائج 
وهذه النتائج ت�شعنا على اأر�س �شلبة لإيجاد عالجات ت�شحح 

ال�شلوك ال�شيئ للخاليا اجلذعية القاعدية".

ملاذا توؤدي عدوى الرئة ق�صرية العمر اإىل تلف طويل الأمد؟

طبيب يحذر من عالج اأمرا�ض 
الربد بـ" الطب ال�صعبي"

مو�شم  اإن  زايت�شيف،  ف��الدمي��ري  الطبيب  ق��ال 
اأمرا�س الربد يحل مع ف�شل اخلريف، ولكن ل 
يجوز خالل ذلك عالج هذه الأعرا�س بوا�شطة 

طرق "الطب ال�شعبي".
النا�س  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأن  اإىل  ال��ط��ب��ي��ب  واأ�����ش����ار 
ي��ع��ت��ربون، ب��اخل��ط��اأ، اأن ن��زل��ة ال���ربد م��ر���س ل 

يحتاج اإىل زيارة الطبيب واحل�شول على العون 
طرق  با�شتخدام  ال�شفاء  يحاولون  بل  الطبي، 

الطب "ال�شعبي" اأو "القروي".
الأ�شاليب،  ه��ذه  بع�س  اأن  م��ن  الطبيب  وح��ذر 
لي�س فقط ل جتلب ال�شفاء، بل ميكن اأن جتلب 
هذا  اإن  وق����ال  ك��ب��ري.  ب�����ش��ك��ل  لل�شحة  ال�����ش��رر 
�شائعة  طريقة  على  امل��ث��ال  �شبيل  على  ينطبق، 
"حمامات  اإىل  الذهاب  "القروي" وهي  للعالج 
حمامات  "يف  ال��ط��ب��ي��ب:  واأ�����ش����اف  ال�شوق". 
عالية  احل���رارة  درج��ة  تكون  وال�����ش��اون��ا،  البخار 
الوذمة )النتفاخ  ب��اإث��ارة  ج��دا، وه��و ما يت�شبب 
جدا.  ق��وي  ب�شكل   )Edema ب��الإجن��ل��ي��زي��ة: 
)القنوات  ال��ن��وا���ش��ري  ت��ت�����ش��خ��م  ذل����ك  وخ����الل 
القريبة من جتويف الأنف(، ويبداأ اللتهاب يف 

الظهور بقوة اأكرب.
اإىل احلمام  الذهاب  ووفقا له، ميكن للمري�س 
لي�س  ولكن  بالفعل،  يتعافى  عندما  ال�شاونا  اأو 
يف ب���داي���ة امل���ر����س.وح���ذر ال��ط��ب��ي��ب ك��ذل��ك من 
ال�شائعة  ال�شعبية  ال��ط��ري��ق��ة  ا���ش��ت��خ��دام  مغبة 
ال��زك��ام واخ��ت��ق��ان الأن���ف، واملتلخ�شة يف  ل��ع��الج 
فتحات  يف  الب�شل  اأو  ال��ث��وم  م��ن  قطعة  و���ش��ع 
انتفاخ  ي����زداد  امل���ر����س،  "خالل  وق����ال:  الأن�����ف. 
الغ�شاء  يكون  اللتهاب،  ومع  املخاطي.  الغ�شاء 
النتفاخ،  ب�شبب  وم��ت��وت��را  متهيجا  امل��خ��اط��ي 
�شرائح  باإدخال  ذلك  خالل  القيام  اخلطاأ  ومن 
اأو الب�شل يف الأن��ف لأن ذلك �شيزيد  من الثوم 
اإىل  و�شيوؤدي  املخاطي،  الغ�شاء  تهيج  ب�شدة من 
اأن  ". و�شدد على  مزيد من اللتهاب والنتفاخ 
قطع الب�شل والثوم، قد تت�شب يف هذه احلالة، 

بحروق يف الغ�شاء املخاطي.

عن  غارديان"  "ذا  �شحيفة  نقلت 
الذهبي  "املعيار  اإن  قولهم  علماء 
لل�شحة اجل�شدية والعقلية اجليدة 
ه��و ال��ت��اأك��د م��ن ح�����ش��ول��ك ع��ل��ى ما 
النوم  م���ن  ���ش��اع��ات   9 اإىل   7 ب���ني 
بال�شرورة دفعة  لي�س  يوميا، ولكن 

واحدة".
علم  اأ�شتاذ  روينبريج،  تيل  واأو���ش��ح 
الأحياء الزمني يف جامعة ميونيخ، 
يف  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ون  "اأخربنا  ق��ائ��ال: 
ي��ج��ب علينا  اأن�����ه  الأي������ام اخل������وايل 
 16 12 و  القيام مب��ا ي���رتاوح ب��ني 
ذلك  وب��ع��د  ل��ه��م،  العمل  م��ن  �شاعة 
للقيام  �شاعات  ث��م��اين  لدينا  ي��ك��ون 
ننام  اأن  اأرادوا  لذلك  لنا،  يحلو  مبا 
وه��ذا هو   - نافذة معينة  بكفاءة يف 
املكان الذي يتم فيه دمج فكرة من 

املكان الذي ياأتي منه النوم".
وم������ع ذل������ك اأ������ش�����ار م���اث���ي���و ووك������ر، 
الأع�������ش���اب يف جامعة  ع��ل��م  اأ����ش���ت���اذ 
كاليفورنيا، وموؤلف كتاب ملاذا ننام، 
يجدون  الذين  "الأ�شخا�س  اأن  اإىل 
���ش��ع��وب��ة يف ال���ن���وم ل��ي��ال، ي��ج��ب اأن 
على  واأن  ب��ح��ذر،  القيلولة  ي��اأخ��ذوا 
اجلميع جتنب القيلولة بعد ال�شاعة 

الثالثة م�شاء".
قيلولة  ت��اأخ��ذ  ك��ن��ت  "اإذا  واأ����ش���اف: 
ي�شبه  النهار، فهذا  متاأخرة جدا يف 
خفيفة  وج��ب��ة  ت���ن���اول  م���ا  ح���د  اإىل 
يزيل  وهذا  الرئي�شية،  الوجبة  قبل 

ليال". النوم  "جوعك" اأثناء 
املثالية،  امل�������دة  ال���ع���ل���م���اء  وح�������دد 
للقيلولة، وهي ما بني 20 اإىل 25 
دقيقة، م�شريين اإىل اأن القيلولة اإذا 
ال�شخ�س  �شيقع  امل��دة،  ه��ذه  تخطت 
ملدة  ت�����ش��ت��م��ر  اأع���م���ق  ن����وم  دورة  يف 
اأنه  يعني  وهذا  تقريبا،  دقيقة   90
من  ���ش��ي��ع��اين  ي�شتيقظ،  "عندما 

الرتنح". النوم" اأو  "خمول 
اأ�شتاذ  اإي�����ش��ب��ي،  ك��ول��ني  يو�شي  كما 
اأك�شفورد،  ب��ج��ام��ع��ة  ال����ن����وم  ط����ب 
ين�شح  والتي  الكافيني"،  ب�"قيلولة 
ينامون  الذين  ال�شائقون  اأي�شا  بها 
ويت�شمن  ال�������ش���ري���ع،  ال���ط���ري���ق  يف 
ذل�����ك ����ش���رب ال���ق���ه���وة ق���ب���ل ال���ن���وم، 
وال���ت���ي ���ش��ت��ن��ع�����ش��ك وت���وق���ظ���ك بعد 

 20 بعد  ا�شتيقاظك  مبجرد  ذل��ك، 
يجب  ه��ذا  اأن  يعتقد  لكنه  دقيقة"، 
اأن ي�شتخدم ك�"اإجراء طارئ فقط".
قيلولة  جت���د  ك��ن��ت  "اإذا  واأك����م����ل: 
حمروم  اأن��ك  املحتمل  فمن  مفيدة، 
م���ن ال���ن���وم، وي��ج��ب اأن ت��ت��اأك��د من 
ح�شولك على ق�شط كاف من النوم 

ليال بدل من ذلك".

ما هي املدة املثالية لقيلولة 
النهار؟ وما هي اأهميتها؟
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املمثل يطّوع الن�ض ويح�ّشنه وفق ال�شخ�شية التي ير�شمها

�صعيد �صرحان: اأمتنى اأن اأعي�ض طموحي و�صغفي

حالياً؟ ت�شورهما  اللذين  العملني  عن  تتحدث  • كيف 
- يف موازاة بدء عْر�س اجلزء اخلام�س من )الهيبة(، �شّورنا م�شل�شل 
)توتر عايل(، وهو عمل من نوع خا�س ومب�شتوى عاٍل جداً واأجتمع فيه 
للمرة الأوىل مع املمثل ق�شي خويل وجمموعة من املمثلني، بينهم ريتا 
حايك ورمي ن�شرالدين و�شارة اأبي كنعان، وهو من كتابة واإخراج اأ�شامة 
�شتحقق نقلة نوعية، ويكمل  اإخراجية  روؤي��ة  الذي ميلك  نا�شر،  عبيد 

التقارب الذي يح�شل بني ال�شينما والدراما التلفزيونية.
عندما  خويل  ق�شي  �شكل  من  �شخرت  التي  بالتعليقات  راأي��ك  ما   •

اأطل يف )املوريك�س دور(؟
لهذا  الفنية  القيمة  اأهمية  �شيعرفون  والنا�س  �شخيفة،  تعليقات  - هي 
على  التعليق  يحبون  ع��ادة  وه��م  امل�شل�شل،  ي�شاهدون  عندما  )ال��ل��وك( 

املظهر من دون اأن يعرفوا امل�شمون.
وهو  غريباً،  �شكاًل  ميلك  �شخ�س  ح��ق  يف  تنّمر  اأي  ي���وازي  ح�شل  وم��ا 
الذي  الغريب  ال�شكل  اأ�شباب  فيها  يعرفون  التي  اللحظة  يف  �شيتوقف 
متابعيهم  عدد  زي��ادة  الوحيد  هّمهم  البع�س  لالأ�شف،  ق�شي.  به  ظهر 

على )ال�شو�شيال ميديا(.
ت�شبح  اأن  اأنها ميكن  اأم  اثنني  الرقم  الكتابة  �شتبقى  • م�شتقباًل، هل 

مهنتك الأ�شا�شية؟
على  الرتكيز  امل�شتطاع  قدر  واأح��اول  املهنة،  من  جزء  حالياً  الكتابة   -

التمثيل، ولحقاً على الإخراج.
اأفيه  اإخراجه، وقد  اأت��وىل  كي  ال��ذي يكون ن�شي جاهزاً  اليوم  و�شياأتي 

حقه اأو ل.
�شواء  اأحكيها،  اأن  يف  اأرغ��ب  التي  احلكاية  هو  عندي  الأ�شا�شي  املحرك 

ِرج. ككاتب اأو ممثل اأو خُمْ
الأهم؟ هو  املجالت  • واأي 

- هي متكاملة. اإذا اختار املُْخِرج ممثاًل لكنه مل يعِط ما هو مطلوب منه 
ِعف الن�س والإخراج، والعك�س �شحيح اأي�شاً. املمثل  يف الن�س، فاإنه ُي�شْ

يطّوع الن�س ويح�ّشنه وفق ال�شخ�شية التي ير�شمها.
ذاته  الوقت  ويف  متثيلية،  اأدوات  لديه  تتوافر  اأن  يجب  ير�شمها،  وك��ي 
اإملام بالن�س، واأن يعرف )تكنيك( الكامريا، وهذا  اأن يكون لديه  يجب 

ما تعّلمته من خالل مراقبتي لتيم ح�شن، وهو اأ�شتاذ يف )التكنيك(.
يجب التوفيق بني الكتابة والتمثيل والإخراج، واأي خلل فيها يوؤدي اإىل 

الف�شل.
يف  املمتاز  درج��ة  اإىل  بحبكته  يرقى  ج��داً  جيداً  ن�شاً  ق��دم  فقيه  نا�شر 
م�شل�شل )دور العمر(، الذي �شاركُت ك�شيف يف اإحدى حلقاته، ثم َدَفَعه 
املمتاز ج��داً، وكذلك  اإىل درج��ة  باأفكاره  املجنون  امل��اروق  �شعيد  املُ��ْخ��ِرج 
واأداء �شريين عبدالنور وعادل  التي يقودها طارق كرم،  الإنتاج  �شركة 

كرم. كل هذه الأمور جعلت النتيجة ممتازة جداً.

التمثيل؟ يف  العلى  مَثلك  هو  ح�شن  تيم  • وهل 
واأ�شعر  منها.  نتعّلم  اأن  ميكن  مدر�شة  و�شاحب  واأ���ش��ت��اذ  زم��ي��ل  ه��و   -

باحل�شرة على املمثلني الذين ا�شتغلوا معه ومل ي�شتفيدوا منه.
اأن يكون على قدر  ال��ذي معه  هو ممثل ك��رمي ج��داً، ولكن على املمثل 
اأعمال  يف  اأن جنتمع  واأمتنى  ك�)الهيبة(،  يف عمل  امل�شوؤولية، خ�شو�شاً 
اجلزء  لأن  ج��دي��دة،  اأ�شياء  منه  اأتعلم  واأن  جديدة  و�شخ�شيات  اأخ��رى 

اخلام�س هو الأخري.
فهد  ك��ع��اب��د  م��ن��ه��م،  تتعلم  اأن  حت��ب  اآَخ�����رون  مم��ث��ل��ون  ي��وج��د  • ه��ل 

مثاًل؟
- ل م�شكلة عندي يف التعاون مع اأي ممثل اأو ممثلة. عابد فهد ممثل 

لديه اأدواته، ولو �شاركُته يف اأي عمل، ف�شاأحر�س على ال�شتفادة منه.
عملك؟ بطل  تكون  اأن  ميكن  • ومتى 

املفاجاأة قريبة  اأق��ود م�شل�شاًل، ورمبا تكون  اأن  اأحب  اأنني  املوؤكد  - من 

جداً جداً.
خويل؟ ق�شي  من  اأهّم  كممثل  ح�شن  تيم  • وهل 

- ل ميكن اأن اأجيب عن هذا ال�شوؤال، ولي�س معياراً َمن هو الأهم، وهما 
لي�شا يف وارد اأن ي�شال اإىل مكان َمن يناف�س الآَخر، بل كل منهما يقّدم 
قان  �شغفه وال�شخ�شية التي يوؤديها بالطريقة التي يرتئيها، وهما موفَّ
طموحهما  ويعي�شان  ُم��ن��ا���ِش��ب،  م��ن  اأك���ر  ب�شكل  ي��ق��دم��ان��ه  م��ا  ك��ل  يف 
و�شغفهما، واأمتنى اأن اأعي�س طموحي و�شغفي، �شواء معهما اأو مع عابد 
فهد اأو با�شل خياط اأو مك�شيم خليل اأو با�شم مغنية اأو عبدو �شاهني اأو 

طوين عي�شى اأو يورغو �شلهوب و�شواهم.
اأي�����ش��اً ط��اق��ات متثيلية مهمة ج����داً، وه���ي ع��ل��ى قدر  ل��ب��ن��ان  ت��وج��د يف 
امل�شوؤولية ويجب اأن تنال ما ت�شتحقه، وهي لي�شت يف وارد املناف�شة مع 
املو�شوع هو جم��رد ك��الم يف )ال�شو�شيال  بع�شها، وم��ا يقال ح��ول ه��ذا 

ميديا(، لأن العالقة بينهم طيبة ويتبادلون التهاين دائماً.

يعر�ض على  اأن  لالإطاللة يف عمٍل يفرت�ض  �شرحان  �شعيد  اللبناين  املمثل  ر  يتح�شّ م�شاركته يف )باب اجلحيم(،  بعد 
اإحدى املن�شات وهو )توتر عايل(، فيما بداأ عر�ض اجلزء اخلام�ض واالأخري من م�شل�شل )الهيبة( )حتت ا�شم الهيبة 

ح�شن. تيم  ال�شوري  املمثل  جانب  اإىل  )علي(  دور  فيه  يوؤدي  الذي  – جبل( 
�شرحان، الذي يجمع، بني التمثيل والكتابة ويحاول الرتكيز الحقًا على االإخراج، قال يف هذا احلوار، اإن املجاالت 
ِعفه واالإخراج،  الثالثة متكاملة، الفتًا اإىل اأنه اإذا اختار املُْخِرج ممثاًل لكنه مل يعِط ما هو مطلوب منه يف الن�ض، فاإنه ُي�شْ

والعك�ض �شحيح اأي�شًا.
وفيما اأ�شار اإىل اأن املمثل يجب اأن تتوافر لديه اأدوات متثيلية، ويف الوقت ذاته يجب اأن يكون لديه اإملام بالن�ض، واأن 

يعرف )تكنيك( الكامريا، اأكد اأن هذا ما تعّلمه من خالل مراقبته لتيم ح�شن، الذي اعتربه )اأ�شتاذًا يف التكنيك(.

اأروى جودة .. 
جتربة �صينمائية 

جديدة

منة ف�صايل يف 
)ورا كل باب(

حكاية  بطولة  يف  ف�شايل  منه  الفنانة  ت�شارك 
الذي  باب"،  ك��ل  "ورا  مب�شل�شل  مر"  "�شر 
الدرامية  الأع��م��ال  حلقات  نوعية  اإىل  ينتمي 
بطولة  يف  ي�شاركها  بينما  املت�شلة،  املنف�شلة- 
ال��ع��م��ل جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ن��ان��ني م��ن��ه��م، مراد 
مكرم، وحممد علي رزق، حيث �شتكون الق�شة 

اجلديدة اآخر حكايات امل�شل�شل.
اجتماعي،  اإط����ار  ت���دور يف  احل��ك��اي��ة اجل���دي���دة 
ويخرجها حممد عبدال�شالم، يف حني ي�شتغرق 
عدد  داخ��ل  مكثف  ب�شكل  اأ�شبوعني  ت�شويرها 
بالقاهرة.  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال��ت�����ش��وي��ر  م��واق��ع  م��ن 
احلكاية  يف  م�شاهدها  اأول  ت�شوير  ب��داأت  منة 
منها  لالنتهاء  �شتتفرغ  حيث  اأم�����س،  اجل��دي��دة 
اأن  ل�شيما  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  كامل  ب�شكل 
فريق العمل �شيعمل حتت �شغط، ب�شبب �شيق 

الوقت املتبقي على العر�س بال�شا�شات.

اإىل  نهائي  ب�شكل  ج���ودة  اأروى  الفنانة  ان�شمت 
طاقم عمل فيلم بنات رزق، لتبداأ الت�شوير خالل 
اأيام قليلة، بعد اأزمات كثرية مر بها الفيلم خالل 
من  ك��ب��رية  جمموعة  واع��ت��ذرت  املا�شية،  ال��ف��رتة 
م�شكالت  ب�شبب  املا�شية،  الفرتة  خالل  الفنانات 
ب��اأع��م��ال جديدة،  الرت��ب��اط  اأو  النظر  وج��ه��ات  يف 

ومنهن يا�شمني رئي�س ونور.
انتهاء  بعد  التح�شريات والربوفات  اأروى  وب��داأت 
فيه  �شاركت  ال��ذي  ال�شينمائي،  اجلونة  مهرجان 
كوميدية  �شخ�شية  الفيلم  خالل  وتقدم  موؤخرا، 
خمتلفة عنها متاما، من خالل 4 بطالت يقدمن 
خالل  والأك�شن  بالإثارة  مليئة  كوميدية  بطولة 

الأحداث.
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درا�صة حتذر من مكّملني غذائيني �صائعني قد 
يزيدان خطر الإ�صابة بال�صرطان بن�صبة  21 %!

الأم��را���س، ولكن  الفيتامني كعالج للعديد من  ع��ادة ما تو�شف مكمالت 
الأدلة التي تدعم ا�شتخدامها ميكن اأن تكون غري مكتملة.

التي  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر  ال��ن��ا���س ع��ل��ى ج��م��ي��ع  اأن يح�شل م��ع��ظ��م  ي��ج��ب 
الرغم  على  وم��ت��وازن،  متنوع  غ��ذائ��ي  نظام  ات��ب��اع  خ��الل  م��ن  يحتاجونها 
اإ�شافية. ومع  تناول مكمالت  اإىل  الأ�شخا�س قد يحتاجون  اأن بع�س  من 
ذلك، فاإن مكمالت الفيتامينات ل جتلب دائما فوائد. يف الواقع، قد ميثل 
خماطر ج�شيمة لبع�س النا�س. وهذا نتيجة درا�شة ن�شرت يف جملة اجلمعية 
الطبية الأمريكية. وزعم الباحثون اأن مكملني غذائيني يزيدان من خطر 
الإ�شابة بال�شرطان: B12 وحم�س الفوليك، وهو الن�شخة التي ي�شنعها 
 ،B12 B9(. ومثل فيتامني  اأي�شا با�شم  الإن�شان من فيتامني )املعروف 

ي�شاعد حم�س الفوليك اجل�شم على تكوين خاليا دم حمراء �شحية.
ت��ن��اول��وا مكمالت  ال��ذي��ن  ال��رنوي��ج  القلب يف  اأن مر�شى  ذل���ك، وج��د  وم��ع 
B12، لديهم زيادة طفيفة يف خطر الإ�شابة  حم�س الفوليك وفيتامني 
الذين  القلب  مبر�شى  مقارنة  الأ���ش��ب��اب،  جميع  م��ن  وال��وف��اة  بال�شرطان 
دكتوراه  اإيبينغ،  مارتا  الدرا�شة  يف  الباحثة  وقامت  املكمالت.  يتناولوا  مل 
بتحليل  الرنويج، وزمالوؤها  الطب من م�شت�شفى جامعة هاوكالند يف  يف 
البيانات من درا�شتني ت�شمنتا ما يقرب من 7000 مري�س قلب عوجلوا 
اأو ال��دواء الوهمي ملدة ثالث �شنوات ون�شف ال�شنة   B مبكمالت فيتامني 
يف املتو�شط بني عامي 1998 و2005. و�شرعوا يف الأ�شل يف حتديد ما 
اإذا كان تناول مكمالت فيتامني B يح�شن نتائج القلب والأوعية الدموية، 
وهو ما مل يفعله. وتوبع املر�شى ملدة ثالث �شنوات يف املتو�شط بعد انتهاء 
ت��ن��اول��وا حم�س  341 مري�شا  ���ُش��ّخ�����س  ال��ف��رتة  امل��ك��م��الت، وخ���الل ه���ذه 
 8.4( ذل��ك  يفعلوا  مل  مري�شا  و288  ب��امل��ائ��ة(   B12 )10و الفوليك 
باملائة( بال�شرطان. وارتبط حم�س الفوليك ومكمالت B12 بزيادة خطر 
الإ�شابة بال�شرطان بن�شبة %21، وزيادة خطر الوفاة ب�شبب املر�س بن�شبة 

الأ�شباب. جميع  من  الوفيات  يف   18% بن�شبة  وزيادة   ،38%
ال��ذي��ن عوجلوا  ب��ني املر�شى  ال��رئ��ة  ال��زي��ادة يف الإ���ش��اب��ة ب�شرطان  وك��ان��ت 
يف  رئي�شيا  �شببا   B12 بفيتامني  املعاجلني  واملر�شى  الفوليك  بحم�س 
هذه النتيجة. وكانت خم�شة و�شبعون )%32( من اأ�شل 236 حالة وفاة 
مرتبطة بال�شرطان بني امل�شاركني يف الدرا�شة، ب�شبب �شرطان الرئة، وبلغ 
معدل الإ�شابة بال�شرطان بني جمموعة الدرا�شة اأعلى بن�شبة %25 من 
�شكان الرنويج ككل. وما يقرب من %70 من جميع املر�شى يف الدرا�شة 
كانوا اإما مدخنني حاليني اأو �شابقني، مبا يف ذلك اأكر من %90 ممن 
الن�شر،  الدرا�شة يف وقت  ردا على  بيان �شدر  الرئة. ويف  ب�شرطان  اأ�شيبوا 
التغذية  جمل�س  التكميلية  التجارية  ال�شناعة  احتاد  با�شم  متحدث  اأ�شار 
درا�شات  يف  ُي��ر  مل  ال��رئ��ة  �شرطان  اكت�شاف  اأن  اإىل   ،)CRN( امل�����ش��وؤول��ة 
ل��ل�����ش��وؤون العلمية   CRN ن��ائ��ب رئ��ي�����س  ���ش��او،  اأن�����درو  اأخ�����رى. واأو����ش���ح 
لهذه  احلقيقي  العنوان  يكون  اأن  "يجب  �شحفي:  بيان  يف  والتنظيمية، 
الدرا�شة هو اأن التدخني يزيد من خطر الإ�شابة ب�شرطان الرئة - وجدت 
الدرا�شة اأن اإجمايل %94 من الأ�شخا�س الذين اأ�شيبوا ب�شرطان الرئة 
اأو �شابقني". ووفقا ل� NHS، ميكن اأن يوؤثر  كانوا اإما مدخنني حاليني 

حم�س الفوليك اأي�شا على طريقة عمل الأدوية الأخرى.

الليل؟  وبنات  الفكر  بنات  هن  • من 
بنات الفكر الآراء وبنات الليل الأحالم 

االأخطل؟  كلمة  معنى  • ما 
الأخطل هو طويل الأذنني.

باالعراب؟  نق�شد  • ماذا 
اعطاء الكلمة حقها من الرفع والن�شب واجلر 

اأ�شلها؟  وما  ب�شت؟  بكلمة  نق�شد  •  ماذا 
فار�شي وتعني غطاء الظهر 

ع�شامي؟  كلمة  معنى  • ما 
الذي يبني نف�شه بنف�شه 

ال�شمع. بحا�شة  كثرًيا  ي�شر  واحدة  �شاعة  ملدة  املحمول  الهاتف  �شماعات  ا�شتخدام  اأن  تعلم  • هل 
وبالتايل  الدموية،  الدورة  تن�شيط  على  ُي�شاعد  الريا�شية  التمارين  ممار�شة  يف  ال�شتمرار  اأن  تعلم  • هل 

ُيح�شن من قدرة العقل على التفكري.
الأمريكية. املتحدة  الوليات  يف  كان  العامل  يف  التليفزيون  ظهور  اأن  تعلم  • هل 

يكون  اأن  مُيكن  ل  واأنه  الب�شرية،  الخرتاعات  اآخر  هو  الراديو  اأن  يعتقدون  كانوا  الب�شر  اأن  تعلم  • هل 
بعده اخرتاع اأكرب.

العامل. يف  اإطالقها  مت  التي  ال�شناعية  الأقمار  اأول  هو  ال�شوفيتي،  قمر  اأن  تعلم  • هل 
حتمل   �� القنفذ  ي�شبه  اأمريكي  جنوب  حيوان  وهو   �� الأرماديللو  حيوان  اأنثى  اأن  احليوان  علماء  •  لحظ 

وتلد دائما 4 اأجنة من اجلن�س نف�شه ، اأي اأنهم يكونون جميعا اإما ذكورا واإما اإناثا. 
ال�شم�شية  املجموعة  كواكب  ت�شكل  التي   - التبانة(  )درب  جمرة  اأن  اإىل  الفلك  علماء  تقديرات  ت�شري   •

جزءا منها - وجمرة )اندرو ميدا( العمالقة �شتت�شادمان بعد نحو ملياري �شنة 
راأ�شها.  يف  يوجد  الروبيان  �شمكة  • قلب 

�شرعة  اأ�شعاف   3 يوازي  ما  اأي  الثانية  يف  مرتاً   1065 حوايل  تبلغ  الناري  للعيار  الق�شوى  • ال�شرعة 
ال�شوت تقريباً. 

من  �شامة  كيماوية  مادة   200 من  اأكر  على  يحتوي  ال�شجائر  دخان  اأن  عن  خمربيه  بحوث  • ك�شفت 
بينها 43 مادة على الأقل ت�شبب ال�شرطان. 

�سياد ال�سمك
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ع�شري الطماطم 
جامعة  ع����ل����م����اء  اأع������ل������ن 
اأن  ال����ط����ب����ي����ة،  ط����وك����ي����و 
ميكنه  ال��ط��م��اط��م  ع�شري 
�شغط  م�شتوى  تخفي�س 
والكولي�شرتول لدى  الدم 
املعر�شني  الأ�����ش����خ����ا�����س 
باأمرا�س  الإ�شابة  خلطر 

القلب.
 Food جم���ل���ة  وت�������ش���ري 
 Science and
اأن  اإىل   ،Nutrition
 481 اخل������رباء اخ����ت����اروا 
عليهم  ك������ان  م���ت���ط���وع���ا، 
ت��ن��اول ع�شري  �شنة  خ��الل 
الطماطم اخلايل من امللح 
ب��ك��م��ي��ات غ����ري حم������دودة، 
وك�����ان ك���ل م��ت��ط��وع خالل 
ه����ذه ال����ف����رتة، ي�����ش��ج��ل يف 

دفرت خا�س كافة التغريات الطفيفة حلالته ال�شحية.
وبعد انتهاء مدة التجربة، قارن الباحثون موؤ�شرات جميع امل�شرتكني فيها 
يعانون  اأو  الدم  املعر�شني لرتفاع �شغط  امل�شرتكني  اأن معظم  واكت�شفوا، 

منه انخف�س عندهم موؤ�شر  اخلطر بن�شبة 3%.
"�شلبي"  تاأثري معاك�س  اململح،  اأن لع�شري الطماطم  ويحذر اخلرباء، من 
ع�شري  ب��ت��ن��اول  ين�شحون  ل��ذل��ك  ف��ي��ه،  ال�����ش��ودي��وم  ن�شبة  ارت���ف���اع  ب�شبب 

الطماطم من دون اأي اإ�شافات.

قام العم م�شعود من نومه قبل طلوع ال�شم�س ف�شلى الفجر واأكل لقيمات ب�شيطة و�شرب كوب ال�شاي ال�شود ثم 
خطا اوىل خطواته نحو باب كوخه ال�شغري وهو يقول: ب�شم اهلل.. توكلنا على اهلل الرزاق مق�شم الرزاق.

 وم�شى يرتل بع�س ايات الذكر احلكيم حتى و�شل اإىل مكانه املعتاد الذي يحبه على ال�شاطئ وجل�س ليلقي 
ب�شنارته الب�شيطة اإىل املاء وينتظر فرج اهلل حتى مرت دقائق ودقائق وبداأت ال�شنارة تهتز واح�س بثقلها وقال: 
ي�شتطيع �شحبها وو�شعها يف عربة خ�شبية  ان  �شمكة كبرية، اح�س بذلك، ومرت دقائق قبل  انها  �شاء اهلل  ما 

�شغرية يجرها وراءه يحمل فيها ا�شماكه.
 وهكذا تكرر الو�شع معه كل ب�شع دقائق تهتز ال�شنارة لتخربه بوجود �شمكة لي�شحبها ويجدها كبرية وكاأنها 

تغازله بحب وتر�شل له قبالتها مع تلك ال�شماك .
وع��اد يف  اغرا�شه  قام وحمد اهلل وجمع  يكفيه،  الوفري ورزق  وامتالأت عربته باخلري  ان مر وقت كاف  وبعد 
طريقه اإىل ال�شوق، فباع ما معه وك�شب كثريا وا�شرتى طلبات بيته واولده وعاد ما�شيا لبيته يرتل ايات من 
القراآن الكرمي حمدا و�شكرا هلل ، فوجد يف طريقه جاره الغني عبد اهلل وهو يقف ويف يده مبلغ كبري ك�شبه يف 

ذلك اليوم لأنه �شاحب مركب.
 فاأخذ يراقبه وهو يدفع للعمال اجورهم ثم يدفع للميكانيكي الذي ي�شلح له املركب ويدفع �شرائب احلكومة 
ويدفع.... اآه انه دفع كثريا.. ما هذا! مل يتبق معه غري مبلغ ب�شيط .. رمبا ميلك احلاج م�شعود يف يده الن 
اكر منه بقليل.. �شبحانك يا رزاق يا موزع الرزاق لو كان عندي مركب كهذه لنفدت نقودي على كل هوؤلء ومل 
يبق معي ما اأردته ان يكون يل حقا.. اإن كل حي يف هذه الدنيا ياأخذ ن�شيبه واحلمد اهلل.. و�شم �شنارته ل�شدره 

وكاأنه يتمنى من اهلل ان يبقيها له فهي مركبه الذي يعتمد عليه يف رزقه ورزق عياله.

كليو �شميث ، 4 �شنوات ، التي ُفقدت من موقع مع�شكر خارجي يف اأ�شرتاليا منذ اأكرث من اأ�شبوعني وعرث عليها يف 
منزل مغلق يف 3 نوفمرب ، تبت�شم من �شرير م�شت�شفى يف كارنارفون ، اأ�شرتاليا. 

مدربة  الرو�شية  التغذية  خبرية  بانت�شينكو،  �شفيتالنا  الدكتورة  ح��ذرت 
اللياقة البدنية، من اأ�شرار املك�شرات والفواكه املجففة ومنتجات الألبان 
اخلالية من الد�شم. وت�شري اخلبرية يف حديث لوكالة نوفو�شتي الرو�شية 
لالأنباء، اإىل اأن املك�شرات ومنتجات الألبان اخلالية اأو قليلة الد�شم تدرج 
الفواكه  املفيدة جدا. وت�شيف، كما يجب اختيار  عادة يف قائمة الأطعمة 
لها  ت�شاف  جيدة  وبحالة  "ناعمة  جعلها  اأج��ل  من  لأن��ه  بعناية،  املجففة 
مواقد  وحتى  الأف���ران  جتفيفها  يف  ت�شتخدم  كما  والغل�شريين.  ال��زي��وت 
تعمل بالبنزين". وت�شري الأخ�شائية، اإىل اأن املك�شرات حتتوي على كمية 
كبرية من حم�س الفينيك، الذي مينع امت�شا�س العنا�شر املعدنية. كما 
تن�شب املك�شرات اإىل املواد الغذائية امل�شببة للح�شا�شية، بالإ�شافة اإىل ذلك 

تتعفن ب�شرعة عند حفظها ب�شورة غري �شحيحة.
وحتتوي  الأ���ش��واق  يف  تباع  التي  ال��زب��ادي  مثل  الأل��ب��ان  منتجات  وت�شيف 
معظمها  وعمليا  ح��اف��ظ��ة  وم����واد  و���ش��ب��غ��ات  نباتية  وزي����وت  ال�شكر  ع��ل��ى 
تعترب  التي  املفيدة،  البكترييا  يفقدها  ما  احل��راري��ة،  للمعاجلة  يخ�شع 

يف  الأجبان"  "منتجات  ت���درج  ل��ه��ا،  ووف��ق��ا  لتناولها".  الأ���ش��ا���ش��ي  ال�شبب 
قائمة الأطعمة "املفيدة" ولكنها يف الواقع �شارة، م�شرية اإىل اأنها حتتوي 
ال�شويا  "ن�شجها" وفول  لت�شريع  الكال�شيوم  وكلوريد  نباتية  زيوت  على 

وحم�شنات النكهة واملذاق.
وت�شيف، كما حتتوي بع�س اأنواع احللوى امل�شنوعة من احلبوب الكاملة، 
النخيل و�شوكولتة منخف�شة اجلودة ودقيق و�شكر وحم�شنات  على زيت 
تخفي�س  اإىل  ي�شعون  الذين  الأ�شخا�س  يتناول  "عادة  وت��ق��ول،  النكهة. 
الد�شم  قليل  فعال  ي��ك��ون  لكي  ول��ك��ن  ال��د���ش��م.  قليل  قري�س  ج��ن  وزن��ه��م 
يجب اأن يخ�شع ملعاجلة كيميائية، تت�شمن اإ�شافة الن�شا ومواد مثبتة )ل 
للكال�شيوم من هذه  اجل�شم  امت�شا�س  اإن  املنتج(.  مكونات  عادة يف  تذكر 
املنتجات منخف�س جدا، وموؤ�شر الأن�شولني يف منتجات الألبان مبا فيها 
قليلة الد�شم مرتفع جدا. وهذا يعني من الأف�شل على كل من يعاين من 
ارتفاع م�شتوى ال�شكر يف الدم المتناع عن تناولها بعد ال�شاعة اخلام�شة 

م�شاء".

اأطعمة تعترب مفيدة ولكنها يف الواقع �صارة


