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حتى يتم عالج ال�سلوكيات اخلط�أ لدى الأطفال من املهم التعرف على
الأ�سباب التي ت�ؤدي �إليها ،وهذا ما نتعرف عليه من خالل التقرير
التايل .يف الآون��ة الأخ�يرة انت�شر ال�سلوك ال�سيء بني الأط�ف��ال ،ما
ي�شكل خطورة على الأ�سرة واملجتمع ب�شكل عام.
وعادة تكون هذه ال�سلوكيات مكت�سبة من البيئة اخلارجية للأطفال �أو
التن�شئة االجتماعية اخلط�أ والتي يرتتب عليها الكثري من امل�شكالت
التي ت�ؤثر على �سلوك الطفل.
يف ال�ت�ق��ري��ر ال �ت��ايل ن��ر��ص��د �أب ��رز �سلوكيات الأط �ف��ال اخلط�أوطرق
عالجها.
�أ�سباب �سلوكيات الأطفال اخلط�أ
 مرحلة الطفولة من �أكرث املراحل الهامة التي حتتاج �إىل اهتمامرا يف الإن�سان يف جميع
ورع��اي��ة ،حيث �أنها من املراحل الأك�ثر ت��أث�ي ً
مراحل حياته القادمة ،ولهذا عند تعر�ض الطفل لبع�ض الأ�سباب
ف�إنها ت�ؤثر على �سلوكه ومنها:
 اكت�ساب الطفل للكثري من ال�سلوكيات خالل فرتة الطفولة �سواءكانت جيدة �أو خط�أ.
 كرثة اخلالفات الأ�سرية بني الزوجني ،وال��ذي ي�ؤثر على الأ�سرةب�أكملها كما ي�ؤثر على �سلوكيات الطفل.
 التفكك الأ�سري نتيجة الطالق �أو وفاة �أحد الأبوين مما ي�ؤثر علىنف�سية الأطفال و�سلوكهم.
 حماولة تقليد الطفل للأطفال املحيطني به يف املدر�سة وقد يكون�سلوكهم خط�أ.
 قد ترجع ال�سلوكيات اخلط�أ لدى الأطفال �إىل انخفا�ض امل�ستوىالثقايف للأ�سرة.

نباتات منزلية تزيل العفن

ميكن للنباتات الداخلية �أن ت�ساعد يف حت�سني جودة الهواء يف املنزل
بامت�صا�ص ال�سموم ،وخف�ض م�ستويات الرطوبة يف الهواء ،ما يقلل
خطر ت�شكل العفن ،خا�صة يف احلمام �أو املطبخ.
وح�سب �صحيفة �إك�سربي�س الربيطانية ،هذه �أف�ضل النباتات املنزلية
للتخل�ص من العفن.
يُعد اللبالب الإجنليزي �أحد �أف�ضل النباتات ،يزيل العفن من الهواء
وال�سموم الأخ��رى ،مثل الفورمالديهايد والبنزين .وينمو اللبالب
الإجنليزي ب�شكل �أف�ضل يف ال�ضوء ال�ساطع غري املبا�شر ،ويجب �أن
تظل تربته رطبة ،وم��ع ذل��ك ،ف��إن �أوراق��ه �سامة ،لذلك يجب �إبعاد
احليوانات الأليفة عنه.
�أوراقها ممتازة لإزال��ة الرطوبة من الهواء ،وتعي�ش يف الظل وتنمو
ب�شكل �أف���ض��ل يف امل�ن��اط��ق ذات ال��رط��وب��ة ال�ع��ال�ي��ة ،ول��ذل��ك تنمو يف
امل �ن��اط��ق ال�ع�ف�ن��ة .وم �ث��ل ال �ل �ب�لاب الإجن �ل �ي��زي ،ي�ج��ب �إب �ع��اده��ا عن
احليوانات الأليفة ب�سبب �سميتها .ميكن للنخيل التخل�ص من العفن
بامت�صا�ص الرطوبة من خالل �أوراقها .ومن �أف�ضل الأ�صناف التي
ميكن اختيارها ،نخيل ال�سيدة ،ونخيل القزم ،ونخيل الق�صب .متت�ص
�أوراقها الرطوبة و الحتتاج للري �أكرث من مرة كل �أ�سبوعني .وخالل
�أ�شهر ال�شتاء ،ميكن تقليلها �إىل مرة واحدة فقط يف ال�شهر.

نقل الدم من العدائني يبطئ اخلرف
قال باحثون من الرنويج� ،إن نقل الدم من العدائني قد يكون عالجاً
رائداً لإبطاء مر�ض الزهامير.
ويعتقد الباحثون �أن مزيجاً من املواد الكيميائية يف الدم بعد التمرين
له ت�أثريات متجددة ووقائية للدماغ ،حيث تبني �أن الذين ميار�سون
الريا�ضة بانتظام� ،أقل عر�ضة للإ�صابة ب�ألزهامير.
وينقل الأطباء الآن الدم �شهرياً حلوايل � 60شخ�صا ظهرت عليهم
ال�ع�لام��ات املبكرة لأل��زه��امي��ر يف جت��رب��ة �إكلينيكية مل��دة ع��ام بقيادة
اجلامعة الرنويجية للعلوم والتكنولوجيا.
و�سي�سحب ال��دم من  30متطوعا ت�تراوح �أعمارهم بني  18و 40
عاماً� ،سيجرون على جهاز امل�شي حتى الإرهاق ،قبل �إعطاء عينة دم يف
الأ�سابيع الأربعة املقبلة.
بعد ذل��ك ��س�يراق��ب امل��ر��ض��ى مل��دة � 5أع ��وام ،و�سيقا�س حجم الدماغ
وتدفق الدم وعالمات املر�ض.

لهذا يجب تنظيف مرتبة
ال�سرير باملكن�سة الكهربائية
ك�شفت �أ�سرتالية مهوو�سة� ،ضرورة تنظيف
املراتب باملكن�سة الكهربائية ب�شكل منتظم.
وق��ال��ت كا�سي �ستيفنز التي ب��د�أت ت�أجري
ال�شقق يف �" :2016سرعان ما اكت�شفت
�أن م��ن ال���ص�ع��ب ال�ع�ث��ور ع�ل��ى م��ن ميكنه
التنظيف ب��ا��س�ت�م��رار �إىل امل���س�ت��وى الذي
يتوقعه ال�ضيف املقيم يف فندق" .و�أ�ضافت
"�صدمت من معايري ال�صناعة املنخف�ضة.
ُ
ر�أي� � ��ت �أن ال �ع��دي��د م ��ن ع �م��ال النظافة
ي�ت�ق��ا��ض��ون روات � ��ب م�ن�خ�ف���ض��ة ،ونتيجة
لذلك يكون �أدا�ؤهم �ضعيفاً ،ولهذا �أطلقت
�شركتي للتنظيف" .و�شاركت كا�سي �إحدى
حيل التنظيف مع متابعيها على تيك توك
والبالغ عددهم � 363ألفاً ،وقالت يف فيديو
على املوقع�" :إذا كنت ترغبني يف معرفة
حجم الأو�ساخ ،ومعظمها من خاليا اجللد
امليتة ،يف �شقوق ال�سرير ،ا�ستخدمي قطعة
قما�ش �سوداء ولفيها حول نهاية املكن�سة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،و��س�ت�ع�م��ل مب �ث��اب��ة مر�شح
للغبار وخ�لاي��ا اجل�ل��د امليتة" .ون�صحت
كا�سي ربات املنازل والراغبني يف التجربة
بتنظيف املكن�سة الكهربائية كل مرة عند
تغيري املالءات ،وتنظفيها بالبخار مرة يف
ال�سنة ،ح�سب ذا �صن الربيطانية.
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�ساعات نومك تعني �أكرث
مما تعتقد ب�ش�أن ب�صحتك

املُهلة الزمنية �سبب
الت�سويف

الأف����وك����ادو ف��اك��ه��ة غنية
ب��ال��ده��ون ال�����ص��ح��ي��ة ولها
ف��وائ��د ع��دي��دة على �صحة
الن�ساء خ�صو�ص ًا .يف ما يلي
فوائد الأفوكادو الع�شر
للن�ساء الأك�ثر �أهمية،
وف��ق� ًا ملوقع "با�سبور
�سانتيه":

فوائد الأفوكادو للن�ساء مت�سكي بها جيد ًا
� - 1ألياف لله�ضم
�إذا كانت عملية اله�ضم لديك معقدة بع�ض ال�شيء يف
بع�ض الأحيان ،فتناويل الأفوكادو .حتتوي الأفوكادو يف
املتو�سط على � 7%ألياف ،مما ي�سهل العبور املعوي.
 - 2الأفوكادو مثبط لل�شهية
بالإ�ضافة �إىل خ�صائ�صه اله�ضمية ،ف�إ َّن الأفوكادو يحتوي
على الأحما�ض الدهنية التي تعطي �إ�شارة للدماغ بال�شبع
بعد تناوله.
 - 3يحتوي على الفيتو�سرتول�س خلف�ض الكول�سرتول
يعمل الأفوكادو على م�ستويات الكولي�سرتول بطريقتني
خمتلفتني� .أو ًال ،ي�ح�ت��وي ع�ل��ى الفيتو�سرتول�س الذي
يخف�ض الكولي�سرتول ال�سيئ  ،LDLث� َّم يحتوي على
حم�ض الأول �ي��ك ال ��ذي ي��زي��د م��ن ن�سبة الكولي�سرتول
اجليد .HDL
 - 4الأفوكادو ل�صحة القلب
الدهون املوجودة يف الأفوكادو عبارة عن �أحما�ض دهنية
غ�ير م�شبعة ،وه��ي مفيدة ج �دًا جل�ه��از القلب والأوعية
الدموية.
تابعي املزيد :مر�ضى ال�سكري :ال تقربوا هذه الأطعمة
لتج ّنب ارتفاع ال�سكر
 - 5الأفوكادو جيد للنظر
من املعروف �أن اجلزر مفيد للب�صر .لكن الأفوكادو �أي�ضاً
يحتوي على الكاروتينات ،من نوع اللوتني.
 - 6الأفوكادو غني بالفيتامينات
يحتوي الأف��وك��ادو على العديد من الفيتامينات ،مبا يف
ذلك الفيتامينني �سي  Cو�إي  ، Eوالفيتامينات الأخرى
التي غال ًبا ما ينق�صها نظامنا الغذائي.

تناول املزيد من القهوة يح�سن
احلالة املزاجية يف ال�شتاء
�أظهر ا�ستطالع جديد� ،أجري بتمويل من املعهد الأوروبي للمعلومات العلمية
عن القهوة� ،أن �شرب فنجان من القهوة كل �أرب��ع �ساعات ميكن �أن ي��ؤدي �إىل
حت�سني الإدراك واملزاج ،وكذلك حت�سني ردود الأفعال واليقظة.
�شمل اال�ستطالع �آراء  5000مقيم يف جميع �أنحاء اململكة املتحدة و�إيطاليا
وفنلندا و�أملانيا وبولندا ،وطلب منهم تقييم م�ستويات القلق والرتكيز لديهم
مع انخفا�ض �ساعات النهار .كما ُطلب من امل�شاركني تقييم م�ستويات ن�شاطهم
البدين يف �أ�شهر ال�شتاء .قال واحد من كل خم�سة م�شاركني �إنهم ي�شعرون مبزيد
من القلق لأن الأيام تق�صر ،بينما قال ربعهم �إنهم يجدون �صعوبة يف الرتكيز
ويفقدون الدافع ملمار�سة الريا�ضة .وقال  30%من امل�شاركني �إنهم يعانون
� ً
أي�ضا من االكتئاب املرتبط باال�ضطراب العاطفي املو�سمي ( )SADوهم
�أكرث عر�ضة للحزن يف ال�شتاء .نظر اال�ستطالع يف عادات ا�ستهالك الكافيني
للم�شاركني خالل الأيام الق�صرية وتبني �أن  29%ا�ستخدموا القهوة ملنحهم
جرعة من الطاقة ،و�شرب  20%منهم القهوة لي�شعروا ب�سعادة �أكرب .و�أ�شار
� 21%إىل �أن تناول امل�شروب �ساعدهم يف تعزيز يقظتهم وتركيزهم .وقال
جوزيبي جرو�سو الأ�ستاذ امل�ساعد بجامعة كاتانيا يف بيان �صحفي" :هناك
دليل على �أن بوليفينول القهوة قد يجتاز احلاجز الدموي الدماغي ،وميار�س
ت�أثريات م�ضادة لاللتهابات الع�صبية ،ويعزز تكوين اخلاليا الع�صبية ،مما
ي�ؤدي �إىل انخفا�ض خطر الإ�صابة باال�ضطرابات املعرفية والعاطفية".

 - 7الأفوكادو له ت�أثري على ال�سكر يف الدم
الفيتامني ك  Kاملوجود يف الأف��وك��ادو له ت�أثري �إيجابي
على ن�سبة ال�سكر يف ال��دم .وه��و غ��ذاء مو�صى به ملر�ضى
ال�سكري على وجه اخل�صو�ص.
 - 8الأفوكادو يكافح ال�سرطان
تزعم بع�ض ال��درا��س��ات �أن ل�ل�أف��وك��ادو خ�صائ�ص وقائية
م�ضادّة لل�سرطان ،وخا�صة �سرطان الربو�ستاتا .لكن هذا
مل يثبت بعد .غري �أنه ال توجد درا�سة ت�ؤكد العك�س.
 – 9يحتوي على املغني�سيوم
يحتوي الأف��وك��ادو �أي���ض�اً على املغني�سيوم والبوتا�سيوم
بالإ�ضافة �إىل فيتامينات �أخرى .ممتاز للحوامل اللواتي
يعانني من نق�ص الفيتامينات.
 - 10م�ضاد طبيعي لاللتهابات
ي���ش��ار �إىل اخل�صائ�ص امل �� �ض��ادّة ل�ل�أك���س��دة يف الأفوكادو
الحتواء �أو تقليل االلتهابات يف اجل�سم ،وخ�صو�صاً تلك
التي ت�صيب بطانة الرحم� ،أثناء احلي�ض.
مالحظة من "�سيدتي نت"  :قبل تطبيق هذه الو�صفة �أو
هذا العالج ا�ست�شارة طبيب خمت�ص.
فوائد �إ�ضافية ل�صحة اجل�سم :
فقدان الوزن �أو زيادته والتخل�ص من النحافة
ميكن �أن ي�ساعد الأفوكادو يف زيادة الوزن ملن يعانون من
النحافة ،فهو غني بالدهون املفيدة وال�سعرات احلرارية،
حيث كل  100غم من الأفوكادو متدنا مبا يقارب 160
�سعرة حرارية.
�إدخ��ال��ه �ضمن ن�ظ��ام ع��ايل ال���س�ع��رات ك�خ�ي��ار �صحي من
ح�ص�ص الدهون يعد اً
فعال يف زيادة الوزن.

�أم ��ا بالن�سبة مل��ن ي�ع��ان��ون م��ن ال���س�م�ن��ة ()Obesity
وزيادة الوزن فيمكنهم تناول احل�ص�ص املح�سوبة بطريقة
�سليمة من الأفوكادو ،ب�صفته وجبة خفيفة و�صحية غنية
بالدهون والربوتني والألياف ،التي قد ت�ساعد على زيادة
الإح�سا�س بال�شبع لفرتة �أطول .فوائد الأفوكادو ل�صحة
القلب وال�شرايني
من املعروف �أن تناول الدهون امل�شبعة والدهون املتحولة
ق��د ي � ��ؤدي اىل رف��ع م���س�ت��وى ال�ك��ول���س�ترول والدهنيات
ال�ث�لاث�ي��ة يف ال ��دم ،مم��ا ق��د ي�شكل خ�ط��ر ،وي��زي��د فر�ص
التعر�ض المرا�ض القلب وال�شرايني واجللطات.
اال ان��ه يف املقابل تناول ال��ده��ون غري امل�شبعة والأحادية
كاالوميغا  3والأوميغا  ،6قد يكون له دور كبري يف خف�ض
م�ستويات الكول�سرتول ال�ضار  LDLورفع اجليد.
�إىل ج��ان��ب ذل ��ك ل ��ه دور يف ت �ع��زي��ز امل �ن��اع��ة ومكافحة
االلتهابات ،مما ي�ساعد يف تعزيز �صحة القلب وال�شرايني،
والوقاية ب�شكل خا�ص من �أمرا�ض القلب التاجية.
م�صدر غني للدهون املفيدة ال�صحية
الأفوكادو يعد م�صدر رائع للدهون غري امل�شبعة والأحادية
كحم�ض الأول�ي��ك ،فكل 100غم منها حت��وي ما يقارب
 9.8غم دهون �أحادية غري م�شبعة و  110ملغم من
الأوميغا .)Omega 3( 3
ك �م��ا واح� �ت ��واء الأف� ��وك� ��ادو ع �ل��ى الأل� �ي ��اف وب �ع ����ض امل ��واد
الكيميائية ،التي متنع امت�صا�ص الكول�سرتول يف اجل�سم
مثل؛ الفيتو�ستريولز ( ،)phytosterolsوم�ضادات
الأك�سدة مثل؛ فيتامني ه ( ،)Vitamin Eوفيتامني
ج ( )Vitamin Cالتي متنع ت�أك�سده ،وتعزز فوائد
ثمرة الأفوكادو للقلب وال�شرايني.

يقال �إن الت�سويف ي�سرق الوقت،
ول �ك ��ن و� �ض ��ع �آج� � ��ال حم � ��ددة هو
ال���س�ب��ب ب��ال �ف �ع��ل .وت��و� �ص��ل بحث
جديد جلامعة �أوتاغو يف نيوزيلندا
�أن��ه �إذا �أراد ال�شخ�ص امل�ساعدة يف
ع�م��ل م��ا ،م��ن الأف���ض��ل �أال يحدد
موعداً نهائياً على الإطالق .ولكن
�إذا ح ��دث وح ��دد م��وع��داً نهائياً،
فيجب �أن يكون ق�صرياً.
واخ �ت�بر الأ� �س �ت��اذ �ستيفني نولز،
من ق�سم االقت�صاد بكلية التجارة
ج��ام �ع��ة �أوت ��اغ ��و ،وزم� �ل� �ا�ؤه� ،أثر
حت��دي��د م��وع��د نهائي على �إجناز
امل �ه �م��ة ،يف �إط� � ��ار ب �ح �ث �ه��م ال ��ذي
�أورد ن �ت��ائ �ج��ه م ��وق ��ع ميديكال
�إك�سربي�س.
ودعا البحث امل�شاركني �إىل االنتهاء
من ا�ستطالع على الإنرتنت ،عن
التربع للأعمال اخلريية .و�أمهلوا
البع�ض �أ�سبوعاً �أو�شهراً ،والبع�ض
بال مهلة على الإطالق.
وي �ق��ول الأ� �س �ت��اذ ن��ول��ز �إن لبحث
�أطلق لأنه وفريقه كانوا مهتمني
مب�ساعدة اجلمعيات اخلريية على
جمع املزيد من الأم��وال .غري �أن
ال �ن �ت��ائ��ج ت �� �س��ري ع �ل��ى �أي موقف
ح�ين يطلب ال�شخ�ص امل�ساعدة،
�سواء من زميل يف العمل �أو �شريك
حياة ،بح�سب نولز.
وت��و� �ص �ل��ت ال ��درا�� �س ��ة �أن ال � ��ردود
ع �ل��ى اال� �س �ت �ط�ل�اع ك��ان��ت يف �أق ��ل
م�ستوى بعد مهلة ال�شهر ،و�أعلى
م �� �س �ت��وى ع �ن��دم��ا مل ت �ك��ن هناك
مهلة حم��ددة .و�أدى غياب املهلة
املحددة ،واملهلة ب�أ�سبوع� ،إىل كثري
م��ن ال ��ردود امل�ب�ك��رة بينما ب��دا �أن
امل�ه�ل��ة ال�ط��وي�ل��ة تعطي ت�صريحاً
بالت�سويف ،ثم الن�سيان الحقاً.

غوغل ت�ؤجل �إنتاج
هاتفها القابل للطي
ت�شري ال�ت�ق��اري��ر �إىل �أن غ��وغ��ل ال
تخطط لإطالق هاتف قابل للطي
يف امل�ستقبل القريب ،العتقادها �أنه
لن يكون قادراً على املناف�سة.
وك� � � ��ان م � ��ن امل � �ف �ت�ر�� ��ض �إط� �ل ��اق
هاتف بيك�سل فولد القابل للطي
ب��ال �ت��زام��ن م��ع ه��ات��ف بيك�سل ،6
لكن ي�ب��دو �أن غ��وغ��ل تعتقد �أنها
لن تناف�س �سام�سونغ التي �أ�صدرت
�أول جهاز قابل للطي يف .2019
وي� �ق ��ول رو� � ��س ي ��ون ��غ م ��ن �شركة

Display Supply Chain
� Consultantsإن غوغل �ألغت

ط �ل �ب��ات ق �ط��ع ال� �غ� �ي ��ار لت�صنيع
هاتف بيك�سل فولد ،و�أنه ال يُتوقع
ا��س�ت�ئ�ن��اف الإن� �ت ��اج ق �ب��ل الن�صف
الأول م��ن  2022ع �ل��ى الأق� ��ل،
ح�سب موقع "فون �أرينا".

�سيارات كهربائية بديلة عن عربات اخليول يف البرتاء

يهم املُقعد النم�ساوي رودي ( 43عاما) مب�ساعدة ب�سيطة بركوب واحدة
من ع�شر �سيارات كهربائية حلت بدال عن عربات جترها خيول لنقل ال�سياح
يف مدينة ال�ب�تراء الأث��ري��ة ،يف و�سيلة نقل ت�ساعد �أ�صحاب االحتياجات
اخلا�صة وحت ّد من انتقادات املدافعني عن حقوق احليوانات.
ويقول رودي فرحا "ال�سيارة الكهربائية رائعة ،فقد و ّفرت فر�صة لأ�شخا�ص
على كر�سي متحرك لزيارة هذا املكان الرائع".
وي�ضيف ال�شاب ال��ذي انتعل ح��ذاء ريا�ضيا وارت��دى �سرواال ق�صريا �أزرق
�أم��ام اخل��زن��ة ال�شهرية املنحوتة بال�صخر ال��وردي "�أنا �سعيد ج��دا بهذه
الفر�صة".
وب��د�أت ال�سلطات يف املدينة ال��وردي��ة ال�شهرية ( 230كلم جنوب عمان)
م�ؤخرا ا�ستبدال حيوانات عاملة يف نقل ال�سياح ب�سيارات كهربائية �صديقة
للبيئة يقودها �أ�صحاب تلك احليوانات.
وتنقل تلك ال�سيارات ذوي االحتياجات اخلا�صة وامل�سنني جمانا ،بينما
ي��دف��ع راك�ب�ه��ا الأج�ن�ب��ي  25دي �ن��ارا ( 35دوالرا) والأردين  15دينارا
(ن�ح��و  21دوالرا) للرحلة داخ��ل امل��وق��ع الأث ��ري .وي�ق��ول رئي�س �سلطة
�إقليم البرتاء التنموي ال�سياحي �سليمان الفرجات لوكالة فران�س بر�س
�إن "ال�سيارات الع�شر هي البداية وبديل عن  12عربة جت ّرها خيول".
وتقطع هذه العربات م�سافة تقارب  1,8كيلومرت نزوال من مركز الزوار
حيث يتجمع ال�سياح اىل داخل املدينة الأثرية املدرجة على قائمة الرتاث
العاملي لليون�سكو منذ عام  ،1985عرب ال�سيق ال�شهري .واختريت البرتاء
التي كانت عا�صمة للأنباط ما قبل امليالد ،ك�إحدى عجائب الدنيا ال�سبع
اجلديدة عام  ،2007وهي الوجهة املف�ضلة لل�سياح الأجانب يف الأردن.
وتقول ال�ستينية �آجني التي جاءت من والية مي�شيغن الأمريكية لزيارة
البرتاء" ،ال�سيارة الكهربائية �سهّلت الأمر علي وعلى زوجي".
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يف جناح املر�أة ب�إك�سبو  2020بح�ضور قيادات ن�سائية دولية و�إماراتية ورئي�س ال�صليب الأحمر:

نهيان بن مبارك يفتتح امل�ؤمتر الدويل لتمكني املر�أة ب�إك�سبو  2020دبي
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

�أكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ع�ضو
جمل�س ال� ��وزراء وزي ��ر الت�سامح وال�ت�ع��اي����ش �أن ما
ت�ستحقه الن�ساء يف ه��ذا ال�ع��امل ،وال��ذي يحق لهن
ت��وق�ع��ه ،يتمثل يف منحهن ف��ر��ص��ة �أك�ب�ر لتطوير
�إمكاناتهن القيادية الكاملة ،وممار�ساتها يف �أي من
الأدوار الالتي يطمحن ل�شغلها ،ويجب �أن حت�صل
املر�أة يف هذا العامل على فر�ص متكنها من الو�صول
�إىل ت�ع�ل�ي��م ع ��ايل اجل � ��ودة ،وح �ي��اة م�ه�ن�ي��ة جمزية
وحياة عائلية مر�ضية ،و�أن يكون لها دورًا ب��ار ًزا يف
حياتها العامة واخل��ا��ص��ة ،م�شريا �إىل �أن��ه ال يزال
�أم��ام الرجال والن�ساء ه��ذا العامل كثري من العمل
واجلهد لبناء عامل يقدر املر�أة مثلما يقدر الرجل،
عامل يعلي من قيمة الكفاءة واجل��دارة دون النظر
�إىل العوائق املت�صلة مب�س�ألة اجلن�سني ،عامل يرحب
بجميع بناتنا ويحميهن ويعلمهن وميكنهن.
جاء ذلك خالل افتتاح معاليه �أم�س الأول امل�ؤمتر
الدويل "الت�سامح وال�شمولية من �أجل متكني املر�أة
وحقوقها " الذي تنظمه وزارة الت�سامح والتعاي�ش
بالتعاون مع جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني،
وجناح املر�أة ب�إك�سبو  2020دبيب� ،ضمن الأن�شطة
ال��دول�ي��ة للمهرجان الوطني للت�سامح وبالتعاون
مع مباردة " املجل�س العاملي للمر�أة" بح�ضور عدد
كبري من القيادات الن�سائية الدولية والإماراتية،
حيث حتدث للم�ؤمتر على مدى جل�ستني ،تناولت
الأويل دور الأع��راف االجتماعية يف ن�شوء الفجوة
بني اجلن�سني ،كيفية غر�س قيم الت�سامح والتعاي�ش
وحت��دث��ت بها ال�ب��ارون��ة الربيطانية فلويال كارين
ي��ون�ي����س ب�ن�ي��ام�ين ،وب �ي�تر م��وري��ر رئ�ي����س اللجنة
ال��دول �ي��ة لل�صليب الأح� �م ��ر�� ،س��وي���س��را ،وحتدثت
بينيتا دي��وب م�ؤ�س�سة ورئي�سة م�ؤ�س�سة الت�ضامن
ال�ن���س��ائ��ي االف��ري �ق��ي ب��ال���س�ن�غ��ال ،ع��ن جتربتها مع
متكني املر�أة يف �إفريقيا� ،أما اجلل�سة الثانية فتتناول
�أهمية الت�سامح والتعاي�ش وال�شمولية يف ال�سياقات
ال�ت��ي حت�م��ل حت��دي��ات حقيقية ،و�أه�م�ي��ة الت�سامح
والتعاي�ش وامل�ساواة يف دعم الفئات الأويل بالرعاية،
وكيفية �إع��ادة �إن�شاء جمتمع م�ستقر ،وتتحدث يف
ه��ذه اجلل�سة �آي ��ة ب��وروي�ل��ة م�ؤ�س�سة (ك ��ود �أون ذا
رود) ،اليونان ،ورادا �أكـبــر م�صورة فـوتـوغـرافـيــة
م�ســتـقـلــة من �أفـغـانـ�ســتـان ،ونــاديــن لـبـكي خمرجـة
وممـثـلـة لبنانية ،و�ســعـادة مق�صود ك��روز م�ست�شار
االت �� �ص��ال اال��س�ترات�ي�ج��ي ب� ��وزارة � �ش ��ؤون الرئا�سة
–الإمارات ،وح�ضر امل�ؤمتر �سعادة عفراء ال�صابري
امل��دي��ر ال�ع��ام ب ��وزارة الت�سامح والتعاي�ش  ،و�سعادة
�شم�سة �صالح الأمني العام ملجل�س الإمارات للتوازن
بني اجلن�سني.
وق ��ال م�ع��ال�ي��ه يف ب��داي��ة كلمته �إىل امل ��ؤمت��ر "لقد
اجتمعتم اليوم يف دولة رائدة على امل�ستوى الإقليمي
يف جمال تقدير حقوق املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني،
و�إنه ملن عظيم ال�شرف والفخر �أن �أبد�أ بالتعبري عن
�شكري وامتناين لبطلة حقوق امل��ر�أة ومتكينها يف
الإمارات العربية املتحدة� ،أم الإمارات� ،سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك حفظها اهلل ورعاها ،حيث متثل
�سموها قوة دافعة رئي�سية لتنمية دولتنا وتقدمها،
مبا متلكه �سموها من ر�ؤية �شاملة والتزام بالتنمية

ال���ش��ام�ل��ة وامل �� �س �ت��دام��ة م��ن ت �ق��دي��ر دور امل� � ��ر�أة يف
جمتمعنا ،حيث ت�ؤمن �سموها �إميا ًنا عمي ًقا ب�أهمية
توفري التعليم جلميع مواطنينا� ،سواء كانوا اً
رجال �أو
ن�سا ًء على حد �سواء ،وتوا�صل �سمو ال�شيخة فاطمة
العمل دون كلل من �أجل متكني امل��ر�أة ،حيث تدرك
�أن امل��ر�أة لديها مواهب وم�ه��ارات وخ�برات ال تقدر
بثمن ،وتت�سلح ب��ر�ؤى على ق��در كبري من الأهمية
لبناء جمتمع م��زده��ر واق�ت���ص��اد ناب�ض باحليوية
ودولة دولة ت�أخذ بكافة �أ�سباب التقدم والنه�ضة.
و�أ�ضاف معاليه �أنه منذ ت�أ�سي�س -املغفور له -ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان -طيب اهلل ثراه -دولتنا
ق�ب��ل خم�سني ع��ا ًم��ا ،ق��دم ق ��ادة الإم � ��ارات العربية
املتحدة الكثري م��ن الت�شجيع وال��دع��م حل��ق املر�أة
يف امل�شاركة الكاملة واملت�ساوية يف جمتمعنا ،ولدى
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل
عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
رغ�ب��ة حثيثة يف ت�شكيل دول ��ة تتخذ ع�ل��ى عاتقها
متكني املر�أة ،ولطاملا اعترب �سموه �أن النهو�ض باملر�أة
من الأم��ور احليوية والأ�سا�سية مل�ستقبل الإمارات،
وعمل دائ ًما على �أ�سا�س منهجي يعزز دور امل��ر�أة يف
املنا�صب القيادية بالدولة ،حيث جنحنا يف الإمارات
يف تغيري العقلية ال�سائدة ب�ش�أن دور املر�أة يف املجتمع،
وجنحنا يف �إزالة احلواجز االجتماعية واالقت�صادية
التي قد تثبط جهود النهو�ض باملر�أة ،بل و�شجعت
كافة الن�ساء على رف��ع �سقف طموحاتهن ليخطي
ذل ��ك ال���س�ق��ف ال��زج��اج��ي غ�ير امل��رئ��ي ال ��ذي يُعيق
حتقيق �أحالمهن املهنية ،و�شاركت املر�أة الإماراتية
يف هذه اجلهود مت�سلحة بطموحات قوية يف �أن تتبو�أ
نف�س مكانة الرجل يف املجتمع.
و�أكد معاليه �أنه يبقى حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
يف دول� ��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ع �م�ًل�اً قيد
التقدم ،م��ع الت�أكيد على ال�ت��زام ال��دول��ة على نحو
كامل باجلهود املبذولة لإجناز هذه الغاية ،وبينما
نحتفل يف هذا العام ب�إحياء بعام اخلم�سني ،ونتطلع
يف الوقت نف�سه �إىل اخلم�سني عامًا القادمة ،حيث
ت�ستمر �أه��داف�ن��ا الوطنية يف �إع�ط��اء �أهمية كبرية
لتعزيز دور امل ��ر�أة ورع��اي��ة حقوقها ودع��م مكانتها
يف املجتمع .و�أو�ضح معاليه �أن امل��ر�أة الإماراتية مل
تكن الوحيدة التي و�صلت �إىل عنان ال�سماء ،حيث
نرى يف كثري من بلدان العامل العديد من ال�سيدات
ي�شغلن منا�صب قيادية يف كل جم��ال من جماالت
العمل تقريبًا ،فال جمال الآن للمزيد من املمار�سات
التمييزية ،م�ؤكدا �أن كثري من الن�ساء ت�ستفيد يف
الوقت احلايل �أكرث من �أي وقت م�ضى من امل�ساواة
يف الو�صول �إىل التعليم ،وكثري من الن�ساء يتمتعن
بال�صحة والأمان ،و�شهدت ظروف املر�أة يف كثري من
ً
ملحوظا ،بل و�شهدت ظروفهن
�أجزاء العامل حت�س ًنا
ريا يف �أحيان �أخرى.
حت�س ًنا جوهريًا وكب ً
و�أو�ضح معاليه �أنه �إذا كان و�ضع املر�أة ي�شهد تطورا
على م�ستوى العامل ،ف��إن هذا امل�ؤمتر يوجه نظره
�إىل املر�أة يف كل مكان على هذا الكوكب ،وال �شك يف
ريا �ضئيلاً �أو غري
�أن بع�ض �أجزاء العامل �شهدت تغي ً
كايف ،وال تزال هناك �أماكن يف هذا العامل تعاين فيها
املر�أة من معاملة غري مت�ساوية ،وي�أخذ هذا النمط
م��ن ع��دم امل���س��اواة كثريا م��ن الأ��ش�ك��ال االجتماعية
واالق�ت���ص��ادي��ة والقانونية وال�صحية� ،إ��ض��اف� ًة �إىل
عدم امل�ساواة يف التمثيل ،مبا ي�صل يف بع�ض الأحيان
�إىل املخاطر املهددة لل�سالمة ال�شخ�صية واحلياة

• وزير الت�سامح :الإمارات دولة رائدة يف جمال تقدير حقوق املر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني
•�أم الإمارات مبا متلكه من ر�ؤية �شاملة هي القوة املحركة من �أجل متكني املر�أة تفعيل
قدراتها ،وو�صولها �إىل املنا�صب العليا
• �أرجو �أن ي�أتي اليوم الذي نعمل فيه معا لـتنمية الإن�سان ومتكينه ،من �أجل م�ستقبل الب�شرية
• منى املري :النموذج الإماراتي التوازن بني اجلن�سني مكون رئي�سي يف تبني املجتمعات لقيم الت�سامح
• امل�ؤمتر خطوة مهمة لتمكني املر�أة حمليا وعامليا
نف�سها ،حتى �إن��ه يف بع�ض البلدان الأك�ثر تقدمًا،
لن يكون م�ستغربًا �أن جند �سيداتٍ يتقا�ضني �أجورًا
�أق��ل م��ن ال��رج��ال ب�ق��در ملحوظ مقابل �أداء عمل
مت�ساوي القيمة ،وجن��د �أي��ً��ض��ا �أن الن�ساء ميثلن
على نحو غري متنا�سب �ضمن من يعي�شون يف فقر،
ويخ�ضعن ملعاملة متييزية يف ك��ل ج��ان��ب تقريبًا
م��ن ج��وان��ب عالقة العمل ،ف�لا حت�صل الن�ساء يف
كثري من الأحيان على التقدير امل�ستحق ملواهبهن
و�إجنازاتهن .وق��ال معاليه " �إن��ه من املهم الإ�شارة
�إىل اجل�ه��ود ال��دول�ي��ة ل��دع��م امل ��ر�أة  ،ومنها �إعالن
مبادئ متكني امل��ر�أة ال��ذي �صاغتها الأمم املتحدة،
الت�صديق على هذه املبادئ والتعهد بااللتزام بها،
يعني �أننا نقوم بعمل نوعي ،بعمل �سلمي ومدرو�س
ج �ي �دًا ي�ب�رر يف ح��د ذات ��ه ال �ت��زام �ن��ا ب�ق�ي��م امل�ساواة
والأخ��وة الإن�سانية واالح�ترام املتبادل ،ولكن بينما
نعتمد مبادئ متكني امل��ر�أة ون�ضع ً
خططا تنفيذية
للتغلب على التمييز وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
يف م�ك��ان ال�ع�م��ل ،ي�ج��ب علينا يف ال��وق��ت نف�سه �أن
نراعي ال��دور البيولوجي للمر�أة املتمثل يف احلمل
ووالدة الأط�ف��ال ودوره��ا الأ��س��ري ك��أم تهتم برتبية
الأطفال ،ونحن نعلم مدى �أهمية تلك الأدوار من
�أج��ل م�ستقبل ناجح للح�ضارة ،ونعي � ً
أي�ضا �أهمية
دور املر�أة يف جماالت الأعمال التجارية واحلكومات
والعلوم والفنون وال�ش�ؤون املالية وامل�صارف والنقل
وال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة وامل �ن �ظ �م��ات غ�ي�ر احلكومية
والتعليم" .و�أ� �ض��اف معاليه " �أن��ه على وع��ي تام
بقدرة املر�أة مبا متلكه من املعرفة واخلربة واخليال

ال�ل�ازم للتوفيق ب�ين ه��ذه الأدوار ،وم��ن ال��رائ��ع �أن
حتدد مناق�شاتنا يف هذا امل�ؤمتر م�سارًا يف�ضي �إىل
التوفيق بني �أدوار امل��ر�أة� ،سواء بو�صفها نبع احلياة
�آو �أم��ا ت�ضطلع مب�س�ؤولية تربية الن�شء �أو قائدة
يف جميع جوانب امل�ساعي االجتماعية واالقت�صادية
ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل ،و�أن �ن��ي �أ�ؤي ��د مت��ا ًم��ا �أه ��داف
ه��ذا امل��ؤمت��ر ،خا�ص ًة ما ي�ستهدفه من بناء ج�سور
ت��رب��ط ب�ين ال��رج��ل وامل ��ر�أة يف جميع �أن �ح��اء العامل
وجتمعهم حول ق�ضايا حقوق امل��ر�أة ومتكينها ،من
خ�ل�ال ا�ستلهام روح �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،و�أثمن
تركيز م�ؤمتركم على حقيقة مفادها �أن العمل من
�أج��ل تعزيز حقوق امل��ر�أة وامل�ساواة يعد من الأمور
الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي ت�سهم يف تقليل ال�ت��وت��ر وانعدام
الثقة بيننا� ،سواء على �صعيد العالقات الفردية �أو
اجلماعية ،ويُعد مثل هذا العمل �ضروريًا لتحقيق
التنمية وال�سالم واالزده��ار والأم��ل يف �أرج��اء الكرة
الأر�ضية".
ونبه معاليه �إىل �أن جميع املجتمعات تواجه حتديات
ب�ش�أن ال�صحة والبيئة والتنمية االقت�صادية والتعليم
وامل ��أوى وال�سالمة وتكاف�ؤ الفر�ص ،وميكن للمر�أة
ان �ط�لا ًق��ا م��ن دوره� ��ا ك�م��واط�ن��ة حم�ل�ي��ة �أن حتفز
حرا ًكا جمتمع ًيا للم�شاركة يف هذه الق�ضايا املهمة
بطرق مبتكرة ،وعلى �صعيد �آخر وبالنظر �إىل دور
امل��ر�أة كمواطنة عاملية ،ميكنها التوا�صل والتعاون
عرب احل��دود اجلغرافية والثقافية وتعزيز اجلهود
املحلية ب�ط��رق �أث�ب��ت ال�ت��اري��خ �أن�ه��ا ا�ستع�صت على
الرجال .واختتم معاليه كلمته بر�سالة �أمل قائال "

�أرجو �أن ي�ؤدي ما تبذلونه من جهد والأعمال التي
ينجزها �أ�صحاب النوايا احل�سنة من الرجال والن�ساء
حول العامل �إىل �إعادة ت�سمية امل�ؤمترات امل�ستقبلية،
عندما يحني ذلك الوقت وحتظى الن�ساء والرجال
بفر�ص مت�ساوية وحقوق متطابقة و�أجور متكافئة
مقابل �أداء عمل مت�ساوي القيمة ،ونف�س �ضمانات
ال�سالمة والتعليم والرعاية ال�صحية� ،أتوقع عقد
م��ؤمت��رات عاملية ت�سمى بب�ساطة "تنمية الإن�سان
ومتكينه" ،وتعتمد رفاهية كوكبنا يف امل�ستقبل على
�إ�سهامات جميع الب�شر .م�شيدا بجهود اجلميع يف
حتفيز رجال ون�ساء هذا العامل لالنطالق نحو تلك
الغاية العظيمة.
منى املري :النموذج الإماراتي التوازن بني اجلن�سني
م�ك��ون رئي�سي يف تبني املجتمعات لقيم الت�سامح
وجهودها نحو التقدم واالزدهار.
وم��ن جانبها �أك��دت �سعادة منى غ��امن امل��ري نائبة
رئ�ي���س��ة جمل�س الإم � ��ارات ل �ل �ت��وازن ب�ين اجلن�سني
�إن �أ� �س �ب��وع ال�ت���س��ام��ح وال���ش�م��ول�ي��ة مل �ب��ادرة املجل�س
ال�ع��امل��ي ل �ل �م��ر�أة يف �إك���س�ب��و  2020دب ��ي ي ��أت��ي يف
�إط ��ار امل�ك��ان��ة العاملية ال�ت��ي حتتلها دول��ة الإم ��ارات
وال�ت��ي ق��دم��ت للعامل من��وذج �اً ف��ري��داً يف الت�سامح
والتعاي�ش وت�لاق��ي الثقافات ،ت�أ�سي�ساً على النهج
ال��ذي �أر�ساه املغفور له -ب��إذن اهلل -ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،وتوا�صله القيادة
الر�شيدة لدولة الإمارات ،وجت�سيداً لتعاليم الدين
الإ�سالمي احلنيف ،وت�أكيداً على اخل�صال الكرمية
ل�شعب الإمارات ،كما تعك�س اجلهود املباركة للقيادة

كلمات حتفيزية تدعو للم�ستقبل على واجهة جناح اوزباك�ستان يف �أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

جم� ��رد �أن ت �ق��ع ع�ي�ن ال ��زائ ��ر ع �ل��ى جناح
ازوب��اك���س�ت��ان يف �أك���س�ب��و  ،2020يقفز يف
خميلته ال�ع��دي��د مم��ن �أث ��روا على الرتاث
الإ�سالمي فمنها الإمام البخاري والن�سائي
والرتمذي من رواة احلديث ومن العلماء
اخل � ��وارزم � ��ي وال � �ب�ي��روين والزخم�شري
وغريهم من �أع�لام الإ�سالم الذين ن�سبوا
�إىل �أقاليم يف الدولة ،حيث �أن ازوباك�ستان
تعترب �أك�بر دول��ة يف و�سط �أ�سيا م��ن حيث
ال�سكان التى تبلغ  20مليون ن�سمة تقريباً،
وتعد خام�س �أك�بر دول��ة يف �أ�سيا الو�سطى
م��ن ح�ي��ث امل���س��اح��ة �إذ ت�ب�ل��غ 447.400
كيلو م�تر م��رب��ع ،وم��وق�ع�ه��ا ع�ل��ى خريطة
ال �ك��رة الأر� �ض �ي��ة م��ن ال���ش�م��ال كازاخ�ستان
وم ��ن ال �غ��رب ت��رك�م��ان���س�ت��ان وم ��ن اجلنوب

قريجيزيا وم��ن ال�شرق طاجك�ستان وهذه
ال � ��دول ج�م�ي�ع�ه��ا �إ� �س�لام �ي��ة� ،أم� ��ا موقعها
ب�ين دول ال �ع��امل امل���ش��ارك��ة يف اك�سبو فهي
ت�ق��ع يف منطقة الأ� �س �ت��دام��ة ع�ل��ى م�ساحة
تقدر بحوايل  1739م�تراً مربعاً ،وي�أتي
ت�صميم اجلناح معرباً عن فل�سفة الدولة
وخطتها اال�سرتاتيجية ال��داع�م��ة للتنقل
الأ�شخا�ص والعقول نحو امل�ستقبل وعرب
طريق احلرير م�شروع التنمية امل�ستدامة
احلديث.
ح ��ر� ��ص ج� �ن ��اح اوزب ��اك� ��� �س� �ت ��ان يف �أك�سبو
 2020على تقدمي �سبل الراحة للزوار
ودع��وت �ه��م الك �ت �� �ش��اف ال ��دول ��ة م ��ن خالل
ال���س�ير ع�ل��ى ط��ري��ق احل��ري��ر ال ��ذي يظهر
الربط بني العامل ب��د�أ من جواهر املا�ضي
وتطور امل�ستقبل ال��ذي ي�شكل نقل الأفكار
وال؟�أ�شخا�ص والثقافة والرتاث الذي طاملا

حافظت عليه ط��وال هذه ال�سنني العميقة
يف التاريخ ،بل دعت الزوار لتجربة الأطباق
امل�ح�ل�ي��ة يف م�ط��اع�م�ه��ا الأ� �ص �ل �ي��ة ،اجلدير
بالذكر �أن دولة اوزباك�ستان �أول مرة ت�شارك
يف �أك�سبو العاملي.
م��ن �أول وه�ل��ة ل��زي��ارة ج�ن��اح اوزباك�ستان
يف �أك�سبو  2020وال��وق��وف �أم��ام البوابة
الرئي�سية لتت�أمل ال�شا�شة العمالقة التى
تعر�ض مقتطفات م��ن ال�ت�راث الإ�سالمي
والت�صميمات العريقة وال��وج��وه املبت�سمة
وال�ع�م��ارة الإ��س�لام�ي��ة ،ويف �أع�ل��ى احل�صون
ك �ت �ب��ت ع � �ب� ��ارات حم� �ف ��زة ت �ن �� �ش��ر الطاقة
الإيجابية يف نفو�س الزوار منها على �سبيل
املثال  ،التطور  ،االلتزام  ،الإمي��ان  ،الأمل
 ،التقدم  ،ال�شجاعة  ،امل�ستقبل ،ال��ر�ؤي��ة ،
التميز  ،ال�شرف ،كل هذه العبارات اختريت
بعناية فائقة وك�أنها وكانها خطوة جديدة

لبث روح الأمل يف نفو�س الزوار مع �أختالف
�أديانهم وعقائدهم وعرقهم وجن�سياتهم
واجل�م�ي��ل �أن ه��ذه ال �ع �ب��ارات كتبت باللغة
العربية وك�أنها ام�ت��داد ل�ل��روح الإ�سالمية
ودعوة للتميز.
ويف لقاء �سابق مل�س�ؤول كبري من اوزباك�ستان
يف دول��ة الإم� ��ارات � ،أ� �ش��ار �إىل �أن م�شاركة
اوزباك�ستان يف اك�سبو  2020تعترب �أول
م��رة يف ت��اري��خ ال��دول��ة ،وع�بر ع��ن �سعادته
ب�ه��ذه امل�شاركة ال�ت��ى تعترب فر�صة �سائغة
لرتويج اوزباك�ستان لنف�سها بني دول العامل
امل�شاركة وعقد اتفاقيات جتارية و�سياحية
ب�ي�ن دول ال� �ع ��امل ،ف �� �ض�لا ع ��ن التعريف
بالدولة وعاداتها وتقاليدها وتراثها و�إ�ؤثها
الثقايف النابع من الدين احلنيف.
و�أف � ��اد ب � ��أن اجل �ن��اح ��ص�م��م ع �ل��ى �أن ي�سري
ال� ��زائ� ��ر ع�ب�ر ط ��ري ��ق احل ��ري ��ر الكت�شاف

اوزباك�ستان املعا�صرة وم�ستقبلها الواعد،
وه��ذا م��ا ي�ه��دف ل��ه الت�صميم وي�شري �إىل
تنقل االف�ك��ار والثقافات وال�سلع واملعرفة
عرب هذا املمر الدويل العظيم ،وقد توافق
مفهوم اوزباك�ستان مع �شعار اك�سبو "توا�صل
العقول و�صنع امل�ستقبل"
ويعر�ض اجلناح �أهم ال�صناعات واال�ستثمار
م�ث��ل ال�ت���ص��دي��ر وال�ك�ي�م��اوي��ات وال�سيارات
وامل� �ن� ��� �س ��وج ��ات وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املعلومات
وال �� �س �ي��اح��ة ،ح �ي��ث �أن �ه��ا واج �ه��ة �سياحية
متميزة ملا ت�ضمه من �أث��ار ومناطق �أثرية
تنم عن تاريخ عريق ،ف�ضال عن �إقامة �أكرث
من  100جن�سية على �أر�ض اوزباك�ستان يف
تعاي�ش �سلمي و�أمان تام.
ي�ضم جناح اوزباك�ستان يف �أك�سبو 2020
ع��ددا من اللواحات التعبرية عن العلماء،
وجم�سمات للم�ساجد والدالة على العمارة
الإ��س�لام�ي��ة وم ��دى ت ��أث�ير ه��ذه احل�ضارة
ع�ل��ى ال �ب�ل�اد ،وك �م��ا اه �ت��م اجل �ن��اح بعر�ض
البوابات القدمية ومنازج من تاريخ الدولة
على جدريات ي�ستمتع بها الزائر ويكت�شف
معامل يتم ال�تروي��ج لها على نطاق وا�سع
قد ال يعرف الكثري من الزائرين عنها ،كما
ي�ضم اجلناح ركن للمطبخ وا�شهى امل�أكوالت
املحلية والأط �ب��اق امل�ع��روف��ة باوزباك�ستان،
ف���ض�لا ع��ن وج ��ود من ��اذج م��ن ال�صناعات
احلرفية التى تتميز بها الأ�سر و�صناعاتها
حفاظا على الرتاث من من�سوجات وفخار
وح� ��رف ي��دوي��ة ك �ث�يرة ت �ع��ود �إىل ال�ت�راث
وثقافة اوزباك�ستان

الر�شيدة يف تعزيز ون�شر قيم الت�سامح على امل�ستوى
ال�ع��امل��ي ،مل��ا لها م��ن انعكا�سات �إيجابية �شاملة ،يف
خمتلف جوانب احلياة ،م�شري ًة �إىل �أن دولة الإمارات
حتت�ضن على �أر�ضها �أبناء �أكرث من  200جن�سية
يعي�شون يف �سالم ووئام وي�شكلوا معاً جمتمعاً �آمنا
م�ستقراً ومزدهراً.
و�أك ��دت �أن ج�ن��اح امل� ��ر�أة ،ي��ويل �أه�م�ي��ة ك�ب�يرة لدور
امل��ر�أة يف خمتلف جوانب احلياة كونها ت�شكل ن�صف
امل�ج�ت�م�ع��ات و��ش��ري��ك رئ�ي���س��ي ال مي�ك��ن جت��اه�ل��ه يف
تنمية وتطور الب�شرية اقت�صادياً و�سيا�سياً وعلمياً،
ما يعك�س �أهمية التوازن بني اجلن�سني حينما تتبنى
املجتمعات قيم الت�سامح وال�شمولية على طريق
الب�شرية نحو التقدم واالزدهار ،معربة عن �سعادتها
بالتعاون مع وزارة الت�سامح والتعاي�ش لإجناز هذا
امل�ؤمتر ال��دويل الكبري ،و�أن لديها امال كبرية ب�أن
تثمر ح��وارات القيادات الن�سائية الدولية بامل�ؤمتر
عن خطوات عملية ل�صالح املر�أة �إقليميا وعامليا.
و�أ�ضافت �أن الت�سامح يعد قيمة كبرية يف املجتمعات
القوية ،فهو الأ�سا�س الذي يعزز متا�سكها ومينعها
م��ن ال�ت�ف�ك��ك ،لأن ��ه ي�شجع ال���ش�م��ول�ي��ة والتعاي�ش
ال�سلمي بني اجلميع ،م�شددة على دور املر�أة يف تعزيز
هذه القيم ،وقالت �إن هذا امل�ؤمتر ي�سعى ال�ستك�شاف
الت�سامح وال�شمولية ك�ق��وة حم�ف��زة وراء التوازن
ب�ين اجلن�سني ومتكني امل��ر�أة على ال�صعيد العاملي
باعتبارها املكون الرئي�سي لالزدهار والتغلب على
خمتلف التحديات.
فيما تناولت القيادات الن�سائية الدولية امل�شاركة
ب��امل��ؤمت��ر ك��اف��ة الق�ضايا املتعلقة بتمكني امل ��ر�أة يف
ج�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع��امل ،وال ��س�ي�م��ا دع ��م ال�شمولية
والتمكني للمر�أة وا�ستعر�ضت امل�شاركات بامل�ؤمتر،
الأ�ساليب الأكرث جناحا لتفعيل دور التعليم واملعرفة
لكي ت�ساعد على فهم �أف�ضل لأهمية القيم الإن�سانية
ملواجهة التحديات التي تواجهها امل��ر�أة اليوم ،كما
�أ� �ش��ارت امل���ش��ارك��ات ب��امل��ؤمت��ر ع�ل��ى دور امل� ��ر�أة الهام
وامل�ؤثر خالل الأ�شهر املا�ضية يف اال�ستجابة للوباء
العاملي كوفيد  ،-19ومت ت�سليط ال�ضوء على الدور
الهام التي تقوم به الن�ساء يف خمتلف دول العامل،
و�أهمية دعمها ومتكينها يف خمتلف املجاالت.
كما ركز امل�شاركون وامل�شاركات يف امل�ؤمتر على بحث
مـبــادئ تـمـكـيــن الـمـر�أة ال�سبعة و�أ�ساليب العمل بها
وفقا لظروف الدول وال�شعوب املختلفة وهي �إن�شاء
قيادة م�ؤ�س�سية رفيعة امل�ستوى لتحقيق امل�ساواة بني
اجلن�سني ،ومعاملة جميع الن�ساء والرجال ب�إن�صاف
يف العمل  -اح�ت�رام  ،ودع��م ح�ق��وق الإن���س��ان وعدم
التمييز ،و�ضمـان �صحــة و�ســالمة ورفــاهـيــة جميع
الـعـامليــن من الـنـ�ســاء والــرجــال ،وتعزيز التعليم
والتدريب والتطوير املهني للمر�أة ،وتنفيذ ممار�سات
تطوير امل�شاريع و�سل�سلة التوريد والت�سويق التي
مت ّكن امل ��ر�أة ،وتعزيز امل���س��اواة م��ن خ�لال املبادرات
املجتمعية والدعوة ،وقيا�س التقدم املحرز يف حتقيق
امل�ساواة بني اجلن�سني والإبالغ عنه ب�شكل علني.
و�أ��ش��اد امل�شاركون التجربة الإم��ارات�ي��ة فيما يتعلق
ب�ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة امل� ��ر�أة ومت�ك�ن�ه��ا ب��اع�ت�ب��ار الإم� ��ارات
منوذجا رائعا يف هذا املجال ،م�ؤكدين ان املجتمعات
الأك�ثر انفتاحا وت�ساحما ،والتي يعم كافة فئاتها
التعاي�ش املجتمعي ،متقل البيئة احلقيقية التي
مت�ن��ح امل� ��ر�أة ال�ط��اق��ة ال�لازم��ة ال��س�ت�ث�م��ار طاقاتها
وقدراتها خلدمة املجتمع.
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�ضمن فعاليات �إك�سبو  2020دبي

جامعة الإمارات ُت ّ
نظم ور�شة عمل مدر�سة فكرية جديدة للتعليم الإبداعي
للت�صميم املعماري مب�شاركة  62طالبة وخريجة من كلية الهند�سة
•• العني -الفجر

ّ
نظمت كلية الهند�سة يف جامعة الإم ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ،ور��ش��ة عمل حت��ت ع�ن��وان " مدر�سة فكرية
جديدة للتعليم الإب��داع��ي مل��واد الت�صميم املعماري"
ا�ست�ضافها اجلناح الأ�سرتايل يف �إك�سبو  2020دبي،
�شارك فيها  62طالبة وخريجة من كلية الهند�سة،
ب�إ�شراف الدكتور �أحمد العجيل ،من ق�سم الهند�سة
امل �ع �م��اري��ة ،رك� ��زت ال��ور� �ش��ة ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م املعماري
وتطوير �أ�ساليب الإب ��داع الفكري يف ط��رق تدري�سه
من خالل تبني �أ�ساليب جديدة تعتمد على نظريات
و�أدوات يف علم النف�س.
و�أ��ش��ار الدكتور �أحمد العجيل �،أث�ن��اء عر�ضه لنتائج
درا�سته املتعلقة بفهم ارتباط جمتمع مدينة العني

بعمارتهم ال�تراث�ي��ة� ،إىل �أن جمتمع مدينة العني
لديه تع ّلق وارتباط وثيق بالطراز املعماري املحلي،
وق ��ال�" :إن ه��ذا االرت �ب��اط وال�ت�ع� ّل��ق ال��وث�ي��ق �أ�صبح
ح��اج��ة نف�سية ل��دى املجتمعات ،يجب علينا كجهة
خم�ت���ص��ة ت��زوي��د امل�ج�ت�م�ع��ات مب�ه�ن��د��س��ي امل�ستقبل،
�آخ��ذي��ن بعني االع�ت�ب��ار ه��ذه احل��اج��ة النف�سية عند
ت��أه�ي��ل الطلبة لت�صميم �أب�ن�ي��ة امل�ستقبل ،ومتكني
الطلبة من حتديد هذه احلاجة النف�سية للمجتمع
وا�ستك�شافها و�إدراك �أهميتها ومراعاتها خللق هوية
ثقافية و�صورة( )Brand Imageم�ستدامة
للمدينة و�سكانها ،الأم��ر الذي �سينعك�س على �صحة
وعافية �أبناء املجتمع".
هذا التوجه اجلديد ّ
مت تطبيقه على �أح��د الف�صول
ال��درا��س�ي��ة ب�شكل جتريبي مب�شاركة  27طالبة يف

ق�سم الهند�سة امل�ع�م��اري��ة حت��ث م�سمى (Brand
 .)Design Strategy Studioالتجربة كانت
ناجحة ب�شكل كبري بتقييم امل�شاركني يف الور�شة.
و�أ� �ض��اف" :هذه امل�ه�م��ة ال�صعبة املتمثلة يف ت�أهيل
املهند�سني املعماريني القادرين على تلبية االحتياجات
النف�سية للمجتمعات مع ال�سماح للم�صمم املعماري
ب ��أن ي�ك��ون ف��ري �دًا يف �أ�سلوبه امل�ع�م��اري ه��و �أح��د �أهم
اه�ت�م��ام��ات�ن��ا احل��ال �ي��ة .ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ه ��ذه الفجوة
املعرفية �سوف ميتد على مدى �أربع �سنوات ب�إ�شرافه
على طالب دكتوراه ،و�أك��د الحقًا �أن النتائج الأولية
را م��ن ع�ل�م��اء النف�س
للبحث ج��ذب��ت اه�ت�م��ا ًم��ا ك �ب�ي ً
ال�بري �ط��ان �ي�ين ورغ �ب �ت �ه��م يف ت �ت �ب��ع م���س�ت�ق�ب��ل هذه
ال��درا��س��ة " .ا�شتملت الور�شة على ح��وار مفتوح مع
وخريجا م��ن ق�سم
احل�ضور ،مكون م��ن  62طال ًبا
ً

الهند�سة املعمارية بكلية الهند�سة بجامعة الإمارات،
حول ر�ؤيتهم ومقرتحاتهم يف تطوير ا�ستوديوهات
الت�صميم امل �ع �م��اري وط��ري �ق��ة ت��دري���س�ه��ا وحتليلها
واك�ت���ش��اف�ه��ا .ح�ي��ث ّ
مت ا��س�ت�خ��دام منهجية متقدمة
( )Staying F.O.C.U.S.E.Dوهي منا�سبة
حلل امل�شاكل املعقدة بعمق كبري وحتديد ودقة .قدم
احل�ضور جمموعة م��ن امل�ق�ترح��ات املهمة م�ث��ل� :أن
حتتوي ا�ستوديوهات الت�صميم على مزيد من الوعي
والتثقيف حول التاريخ املعماري ،واعتماد الأ�ساليب
والأدوات النف�سية لتحليل وتقييم عمليات ت�صميم
امل �ب��اين م��ن ح�ي��ث ال�شكل امل �ع �م��اري .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ذلك ،دعوا �إىل امل�شاركة يف امل�سابقات املعمارية املحلية
وال��دول �ي��ة م��ع ط�ل�اب اجل��ام �ع��ات الأخ� ��رى لتو�سيع
معرفتهم من خالل مراعاة الهوية املعمارية ملدنهم.

Thursday

رئي�س وزراء �سانت كيت�س ونيف�س يدعو من �إك�سبو
� 2020إىل التزام �أكرب باتفاقيات املناخ العاملية

•• دبي– الفجر

ق��ال الدكتور تيموثي هاري�س ،رئي�س وزراء دول��ة �سانت كيت�س ونيف�س،
خالل حديثه بجناح دولته يف �إك�سبو  2020دبي� ،إنه متفائل بحذر ب�ش�أن
التقدم يف مكافحة �أزمة املناخ ،داعياً �أكرب ال�شركاء امل�ؤثرين يف العامل ملتابعة
التزاماتهم املتعلقة باال�ستدامة.
ورحب رئي�س وزراء �سانت كيت�س ونيف�س بان�ضمام "مواطني العامل" �إىل
الربنامج اخلا�ص بدولته للمواطنة عن طريق اال�ستثمار طويل الأمد،
والذي �أكد اجتذابه بالفعل لآالف الراغبني من ال�شرق الأو�سط ،ملا يتيحه
من ميزات للفرد والدولة على حد �سواء.
وي�شغل تيموثي هاري�س ،زعيم حزب العمل ال�شعبي ،من�صب رئي�س وزراء
دول��ة �سانت كيت�س ونيفي�س منذ عام  ،2015ويتمتع بدعم من "حركة
ال�ع�م��ل ال�شعبية" ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل "حركة امل��واط �ن�ين املهتمني" ،وهما
م�ساهمتني يف ت�شكيل حتالف يعرف با�سم "ائتالف الوحدة".كما �شغل
�سابقاً من�صب وزي��ر اخلارجية من � 2001إىل  ،2008ووزي��راً للمالية
من � 2008إىل  ،2010ف�ض ً
ال عن منا�صب وزارية خمتلفة ،منها وزير
الزراعة والأرا�ضي والإ�سكان ،ووزير اخلارجية والتعليم ،وغريها.
وعلى هام�ش احتفال دولة "�سانت كيت�س ونيف�س" بيومها الوطني يف �إك�سبو
 2020دبي قال �إننا ر�أينا حلم �شعب الإمارات العربية املتحدة متج�سداً
يف هذه املن�صة العاملية الرائعة ،و�أق��دم التهاين القلبية حلكومة الإمارات
و�شعبها على جناح �إك�سبو  2020دبي الذي �أ�صبح حدثاً ال ميكن ن�سيانه.

�إك�سبو  2020دبي يقدم ليلة للمو�سيقى الفلبينية
مع دارين �إ�سبانتو وجنوم دي�سمرب �أفينيو

�إك�سبو  2020دبي يقدم � 4أم�سيات من �أوبرا الو�صل على خ�شبة �أوبرا دبي
الو�صل" ،ال�ت��ي حت��اك��ي ت��اري��خ ال��دول��ة امل�م�ت��د لآالف
•• دبي– الفجر
ال�سنني ،و�إجنازاتها حتى يومنا هذا ،وطموحاتها نحو
بينما ت�ستعد دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة لإحياء امل�ستقبل .ويحكي عر�ض "�أوبرا الو�صل" ق�صة دولة
احتفاالتها باليوبيل الذهبي ،يطلق �إك�سبو  2020الإم��ارات عرب جت�سيد �آم��ال �شعبها و�أحالمه وقيمه،
دبي ،بالتعاون مع �أوبرا ويلز الوطنية ،عرو�ض "�أوبرا و ُتقام عرو�ضه الأربعة على خ�شبة م�سرح �أوبرا دبي من

� 16إىل  19دي�سمرب املقبل ،وهي ت�أتي �ضمن االحتفال
مب�سرية ال��دول��ة العامرة ب��الإجن��ازات على م��دى 50
عاماً عرب عر�ض فني ا�ستثنائي .وقد تقرر �إقامة �أربع
�أم�سيات للعر�ض  ،حيث ي�شارك يف العرو�ض �أكرث من
 100فنان ومو�سيقي ،ف�ضال عن فريق �إنتاج من 70

مهنيا .وت�أتي �أوبرا الو�صل ب�أحلان خا�صة من حممد
ف�ي�روز ،ال��ذي �شاركته يف الت�أليف �أي�ضا الكاتبة مها
قرقا�ش ،وهو من �إخراج ال�سري ديفيد باونتني ،وقيادة
جا�سنت براون ،وتدور ق�صتها حول الوحدة ،والتعاون،
واالبتكار يف �أجواء احتفائية ومو�سمية مميزة.

ت�سعة �أ�سباب لزيارة جناح بربادو�س يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

ب��رب��ادو���س ،امل�ع��روف��ة بكونها �أح��د �أج�م��ل ج��زر البحر
الكاريبي ،لديها الكثري لتقدمه �إ�ضافة �إىل �شواطئها
اخل�لاب��ة وم���ش��روب��ات ق�صب ال�سكر املنع�شة واملياه
الفريوزية واملغنية امل�شهورة ريانا.
ولأنها متتلك �شعب ذو خربات متعددة وحا�صل على
درجات عالية من التعليم ،وبيئة تنظيمية ت�شجع على
االبتكار ،ولتقدمها يف جم��ال التكنولوجيا الرقمية
وتكنولوجيا املعلومات ،فهي وجهة رائ�ع��ة للأعمال
واال�ستثمار �أي�ضاً.
تفتخر باربادو�س بتواجدها يف "منطقة التنقل" يف
�إك�سبو  ،2020لتقدم للعامل� ،سوا ًء الزائر �أو امل�ستثمر،
ت�سعة �أ�شياء قد ال يعرفونها حول الوجهة ،وكيف �أن
فيها �أكرث بكثري مما تراه العني للوهلة الأولة.
�أول حم � ��رك ب �ح ��ث يف ال � �ع� ��امل اخ �ت�رع� ��ه م ��واط ��ن
باربادو�سي قبل ظهور �شبكة املعلومات� ،أن�ش�أ املواطن
ال �ب��ارب��ادو� �س��ي �آالن �إمي �ت��اج حم��رك ب�ح��ث ق ��ادر على
حتديد موقع املعلومات داخل �أر�شيفات بروتوكول نقل
امللفات ( ،)FTPويعترب على نطاق وا�سع �أول حمرك
بحث على االنرتنت .وقد مهد الطريق للعديد من
التطورات الرقمية والتكنولوجية التي كانت اجلزيرة

رائدة فيها .باربادو�س رائدة عاملياً يف تقنية التعامالت
الرقمية (بلوك ت�شني)
بف�ضل البنية التحتية القوية للمعلومات واالت�صاالت،
والقوى العاملة ذات الكفاءة العلمية واملهارات العالية،
واحل�ك��وم��ة ال�ت��ي ت��دع��م االب�ت�ك��ار وت�شجعه� ،أ�صبحت

باربادو�س رائدة دولياً يف تقنية التعامالت الرقمية.
كما �أنها موطن ل�شركة � ،Bittأول �شركة نا�شئة يف
جمال التعامالت الرقمية يف منطقة البحر الكاريبي.
وم��ع وج��ود برامج علوم الكمبيوتر القوية يف احلرم
اجلامعي يف كيف هيل يف جامعة جزر الهند الغربية،

التي ت�ساهم يف تطوير جيل جديد من املبتكرين ،ف�إن
هذه التطورات �ست�ستمر يف امل�ستقبل.
�شركة حملية يف باربادو�س �صنعت عملة قائمة على
تقنية التعامالت الرقمية ك��أول عملة رقمية خا�صة
ب��احت��اد ن �ق��دي وم ��ن االب �ت �ك��ارات ال��رق�م�ي��ة الأخ ��رى
النا�شئة يف باربادو�س  ،Dcashوهي نوع من �أنواع
العمالت الرقمية القائمة على تقنية ب�ل��وك ت�شني
ل���ش��رق ال�ك��اري�ب��ي ،وال �ت��ي مت �إن���ش��ا�ؤه��ا للم�ساعدة يف
ت�سريع امل�ع��ام�لات وخ��دم��ة الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن لي�س
لديهم ح�سابات م�صرفية .ومت �إط�لاق�ه��ا بوا�سطة
 Bittيف وق��ت �سابق من ه��ذا العام بال�شراكة مع
امل�صرف املركزي ،وت�ستخدم حالياً يف �أنتيغوا وباربودا،
وغ��ري�ن��ادا ،و��س��ان��ت كيت�س ونيفي�س ،و��س��ان��ت لو�سيا،
وهي مرتبطة بدوالر �شرق الكاريبي امل�ستخدم حالياً،
وهي �أول عملة قائمة على تقنية التعامالت الرقمية
تقدمها �أي من االحتادات النقدية حول العامل.
باربادو�س متلك �ساد�س �أ�سرع �إنرتنت �سلكي ذي نطاق
عري�ض يف الأمريكيتني
وف�ق�اً لدليل �سبيد تي�ست غلوبال يف �شهر ،2021
متلك باربادو�س �ساد�س �أ�سرع �إنرتنت �سلكي ذي نطاق
عري�ض يف الأمريكيتني ،مما يعزز من مكانتها كوجهة
رائدة لإدارة الأعمال.

طلبة ي�صطفون يف �شكل « »100Kلالحتفال بت�سجيل مئة �ألف زيارة طالبية ملوقع �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

ا�صطف  400م��ن طلبة امل��دار���س الإم��ارات�ي��ة لر�سم
ال��رق��م � 100أل ��ف ب��ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة ()100K
مبدخل منطقة اال�ستدامة يف �إك�سبو  2020دبي �أم�س
احتفاال بتحقيق � 100أل��ف زي��ارة مدر�سية للحدث
الدويل منذ انطالقته يف �أول �أكتوبر .2021
و��س��اه�م��ت �أرب� ��ع م��دار���س مت�ث��ل م��ؤ��س���س��ات تعليمية

حملية �إماراتية ،بوقوف مئة طالب يف كل جزء من
الأج � ��زاء ال�ت��ي �شكلت ال��رق��م ال �ت��ذك��اري ()100K
ب��ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة .وق��ال��ت م �ع��ايل ج�م�ي�ل��ة �سامل
م�صبح املهريي ،وزيرة الدولة ل�ش�ؤون التعليم العام،
التي �شاركت الطلبة يف ر�سم ال�شكل االحتفايل� :إن
ال�سر وراء جناح �إك�سبو  2020دبي ،وفخره بزيارات
طالب املدار�س احلكومية ،يعود �إىل م�ساهمات القيادة
احلكيمة وحر�صها على دعم روح الإبداع واالبتكار من

�أج��ل حتقيق تنمية م�ستدامة ،وجعل ال��دول��ة �أقرب
لتحقيق �أهداف مئوية دولة الإمارات  ،2071وقيادة
القطاعات املختلفة ،و�أهمها التعليم".
ويتيح برنامج �إك�سبو  2020للمدار�س ،الذي �صمم
لإلهام الطلبة من خمتلف الأعمار للتفكري بطريقة
نقدية والتوا�صل بفاعلية� ،أربع رحالت جمانية داخل
احلدث الدويل م�صممة خ�صي�صا لطلبة املدار�س من
خمتلف �أنحاء دولة الإمارات �إىل �إك�سبو 2020؛ وهي

�إرث دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،وعامل الفر�ص،
والكوكب امل�ستدام ،ورحلة الكون يف احلركة.
ويطبق �إك�سبو � 2020إج��راءات ال�صحة وال�سالمة
لفائدة جميع ال ��زوار ،م��ع تطبيق �إج ��راءات �إ�ضافية
لطلبة امل��دار���س ل�ضمان �سالمتهم ،وح�صولهم على
رح�ل�ات �سل�سة ال تن�سى لكل م��ن يح�ضر يف �أي من
ال��رح�لات الأرب��ع التي املتاحة �ضمن برنامج �إك�سبو
 2020للمدار�س.

•• دبي  -الفجر

يتيح �إك�سبو  2020دبي جلمهوره التعرف �إىل الأنغام املو�سيقية الفلبينية
من خاللها جمموعة من �أهم جنومها و�أكرثهم �شهرة ،وهم الفنان "دارين
�إ�سبانتو" ،و�أع�ضاء فرقة "دي�سمرب �أفنيو" ،و�سيتم تنظيم هاتني املنا�سبتني
يوم الأحد املقبل على من�صة اليوبيل ،يف ال�ساعة ال�سابعة والن�صف م�ساء.
و ُع��رف داري��ن �إ�سبانتو ،البالغ من العمر  21عاماً ،من خ�لال �ألبوماته
الغنائية منذ �سبع �سنوات ،وحمل الأل�ب��وم ال�شهر له ا�سم "دارين" ،وقد
�سطع جنم هذا املغني واملمثل الفلبيني-الكندي املوهوب ،عندما ناف�س يف
الن�سخة الفلبينية املخ�ص�صة للأطفال من برنامج اكت�شاف املواهب "ذا
فوي�س" ،و�سرعان ما ت�صدر املرتبة الأوىل يف قوائم �أف�ضل الألبومات مبيعاً
مع �إ�صداره الأول الذي ح�صل� ،أخرياً ،على �شهادة "البالتني املزدوج".
�أقام "دارين" �أول حفل مو�سيقي منفرد له وهو يف الرابعة ع�شرة من عمره،
وقد افتتح احلفل الغنائي الذي �أحيته الفنانة الأمريكية "�سيلينا غوميز"
يف الفلبني �ضمن جولتها الغنائية العاملية ،وا�ستمر منذ ذلك احلني بت�صدر
قوائم الأغ��اين الفردية
يف بالده.
وت ��أت��ي ف��رق��ة "دي�سمرب
�أفنيو" لتقدم جلمهورها
ع � � � ��وامل خم �ت �ل �ف ��ة من
ال �ن �غ �م��ات والإي� �ق ��اع ��ات
امل��و��س�ي�ق�ي��ة الفلبينية،
حيث تعر�ض مو�سيقى
الإن � ��دي ب ��وب ،وال ��روك
ع� �ل ��ى ط��ري �ق �ت �ه��ا التي
لطلما جذبت اجلمهور
وو��ض�ع�ت�ه��ا ع �ل��ى قائمة
�أف���ض��ل ال�ف��رق الغنائية
يف هذا املجال بالفلبني.
وتتكون فرقة "دي�سمرب
�أفنيو" م � ��ن خم�سة
�أع�ضاء ،وتعود جذورها
�إىل مانيال ،وهي واحدة
من �أكرث الفرق التي تهتم بـ�إعادة �إحياء املو�سيقى الفلبينية التقليدية �ضمن
الأغاين التي تقدمها ،وهو ما يحبه ال�شعب الفلبيني وي�سعى �إىل ت�شجيعه
على الدوام .وت�ضم الفرقة كال من" :زيل باوتي�ستا" الذي ي�شارك بالغناء
وال�ع��زف على الغيتار ،و"جيم مانويل" ع��ازف اجليتار الرئي�س ،و"دون
جريجوريو" الذي يعزف على جيتار "البا�س" ،بالإ�ضافة �إىل "جيف داناو"
الذي يعزف على الطبول وي�شارك يف الغناء ،و"جيلو كروز" الذي يعزف
على الأورغ وي�شارك �أي�ضاً �ضمن جمموعة املغنني.
ويروي تاريخ الفرقة �أن �أع�ضاءها التقوا على مقاعد الدرا�سة اجلامعية،
وعملوا معا على �إن�شاء فرقة مو�سيقية قدمت حفالتها على مدار  14عاما،
ومتكنوا خاللها من بناء قاعدة جماهريية قوية مع �إ�صدارهم لألبومني
مو�سيقيني ،ف�ضال عن ح�صدهم لباقة من �أهم اجلوائز املو�سيقية.
و�سيكون اجلمهور على موعد مع الفنان "دارين �إ�سبانتو" ،و�أع�ضاء فرقة
"دي�سمرب �أفنيو" الفنية يف عر�ضني متتاليني �ضمن ليلة خم�ص�صة
للمو�سيقى الفلبينية تعيد اجلمهور �إىل �أج��واء الفن الفلبيني الأ�صيل
والأغاين القدمية املتجددة على يد متخ�ص�صني يف هذه العرو�ض الفنية
الراقية.
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Londyn :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Londres :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Chaska :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Basanti :

املودعة حتت رقم 362391 :بتاريخ2021 / 10 / 19 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :ساجال جارج .
وعنوانه :ال��دور � ، 3شقة رقم بي  308 -ذا فوج � ،شارع الأ�صايل  ،اخلليج التجاري  ،دبي  ،الإمارات
العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التبغ و�أدوات املدخنني والثقاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 34
و�صف العالمة " Londyn " :بحروف التينية ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 362390 :بتاريخ2021 / 10 / 19 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :ساجال جارج .
وعنوانه :ال��دور � ، 3شقة رقم بي  308 -ذا فوج � ،شارع الأ�صايل  ،اخلليج التجاري  ،دبي  ،الإمارات
العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التبغ و�أدوات املدخنني والثقاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 34
و�صف العالمة " Londres " :بحروف التينية ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 362389 :بتاريخ2021 / 10 / 19 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :ساجال جارج .
وعنوانه :ال��دور � ، 3شقة رقم بي  308 -ذا فوج � ،شارع الأ�صايل  ،اخلليج التجاري  ،دبي  ،الإمارات
العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التبغ و�أدوات املدخنني والثقاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 34
و�صف العالمة " Chaska " :بحروف التينية ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 362388 :بتاريخ2021 / 10 / 19 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :ساجال جارج .
وعنوانه :ال��دور � ، 3شقة رقم بي  308 -ذا فوج � ،شارع الأ�صايل  ،اخلليج التجاري  ،دبي  ،الإمارات
العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التبغ و�أدوات املدخنني والثقاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 34
و�صف العالمة "Basanti " :بحروف التينية ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك نيوتري ف��ارم –
�ش.م.ح .بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Vital Pregna :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك نيوتري ف��ارم –
�ش.م.ح .بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Vital Man :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك نيوتري ف��ارم –
�ش.م.ح .بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Vital Woman :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك نيوتري ف��ارم –
�ش.م.ح .بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Ferro Vital :

املودعة حتت رقم 363465 :بتاريخ2021 / 11 / 1 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :نيوتري فارم – �ش.م.ح.
وعنوانه :مكتب رقم �أل بي  ، 06103جبل علي � ،ص.ب ، 71246 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية .م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض الطبية ؛ �أغذية وم��واد غذائية
خم�ص�صة لال�ستخدام الطبي �أو البيطري � ،أغذية للأطفال ؛ املكمالت الغذائية للإن�سان واحل�ي��وان ؛
الل�صقات ومواد ال�ضمادات .مادة لوقف الأ�سنان � ،شمع الأ�سنان .املطهرات .اال�ستعدادات لتدمري احل�شرات.
مبيدات الفطريات ومبيدات الأع�شاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 5
و�صف العالمة :كلمة " "  Vital Pregnaمكتوبة ب�أحرف التينية ب�شكل مميز باللون االخ�ضر باخلط
املائل وكتبت يف اعال طرفها اليمني  ، TMوالكل على خلفية باللون االبي�ض.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 362587 :بتاريخ2021 / 10 / 24 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :نيوتري فارم – �ش.م.ح.
وعنوانه :مكتب رقم �أل بي  ، 06103جبل علي � ،ص.ب ، 71246 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية .م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض الطبية ؛ �أغذية وم��واد غذائية
خم�ص�صة لال�ستخدام الطبي �أو البيطري � ،أغذية للأطفال ؛ املكمالت الغذائية للإن�سان واحل�ي��وان ؛
الل�صقات ومواد ال�ضمادات .مادة لوقف الأ�سنان � ،شمع الأ�سنان .املطهرات .اال�ستعدادات لتدمري احل�شرات.
مبيدات الفطريات ومبيدات الأع�شاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 5
و�صف العالمة :كلمة "  " Vital Manمكتوبة ب�أحرف التينية ب�شكل مميز باللون االزرق باخلط
املائل وكتبت يف اعال طرفها اليمني  ، TMوالكل على خلفية باللون االبي�ض
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 362585 :بتاريخ2021 / 10 / 24 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :نيوتري فارم – �ش.م.ح.
وعنوانه :مكتب رقم �أل بي  ، 06103جبل علي � ،ص.ب ، 71246 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية .م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض الطبية ؛ �أغذية وم��واد غذائية
خم�ص�صة لال�ستخدام الطبي �أو البيطري � ،أغذية للأطفال ؛ املكمالت الغذائية للإن�سان واحل�ي��وان ؛
الل�صقات ومواد ال�ضمادات .مادة لوقف الأ�سنان � ،شمع الأ�سنان .املطهرات .اال�ستعدادات لتدمري احل�شرات.
مبيدات الفطريات ومبيدات الأع�شاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 5
و�صف العالمة :كلمة "" Woman Vitalمكتوبة ب�أحرف التينية ب�شكل مميز باللون البنف�سجي
باخلط املائل وكتبت يف اعال طرفها اليمني  ، TMوالكل على خلفية باللون االبي�ض .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 362584 :بتاريخ2021 / 10 / 24 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :نيوتري فارم – �ش.م.ح.
وعنوانه :مكتب رقم �أل بي  ، 06103جبل علي � ،ص.ب ، 71246 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية .م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض الطبية ؛ �أغذية وم��واد غذائية
خم�ص�صة لال�ستخدام الطبي �أو البيطري � ،أغذية للأطفال ؛ املكمالت الغذائية للإن�سان واحل�ي��وان ؛
الل�صقات ومواد ال�ضمادات .مادة لوقف الأ�سنان � ،شمع الأ�سنان .املطهرات .اال�ستعدادات لتدمري احل�شرات.
مبيدات الفطريات ومبيدات الأع�شاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 5
و�صف العالمة :كلمة "" Vital Ferroمكتوبة ب�أحرف التينية ب�شكل مميز باللون االحمر باخلط املائل
وكتبت يف اعال طرفها اليمني  ، TMوالكل على خلفية باللون االبي�ض
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك نيوتري ف��ارم –
�ش.م.ح .بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Vital Osteo :

املودعة بالرقم 158794 :
با�ســم :انرتويل نورواي ايه ا�س	
وعنوانه :بو�ستبوك�س  ،916ان  4089هافر�سفورد ،الرنويج
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة37 :
بتاريخ2013/05/16 :
وامل�سجلة حتت رقم158794 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/10/20وحتى تاريخ2031/10/20 :

املودعة بالرقم 159997 :
با�ســم :رابيدروب جلوبال ليمتد
وعنوانه :رُتالند بزنِ�س ب��ارك ،نيوورك رود ،بيرتبُراه ،بي �إي5 1دبليو اي��ه ،اململكة
املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة7 :
بتاريخ2012/08/26 :
وامل�سجلة حتت رقم159997 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/07/17وحتى تاريخ2031/07/17 :

املودعة بالرقم 159996 :
با�ســم :رابيدروب جلوبال ليمتد
وعنوانه :رُتالند بزنِ�س ب��ارك ،نيوورك رود ،بيرتبُراه ،بي �إي5 1دبليو اي��ه ،اململكة
املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة6 :
بتاريخ2012/08/26 :
وامل�سجلة حتت رقم159996 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2021/07/17وحتى تاريخ2031/07/17 :

املودعة حتت رقم 363466 :بتاريخ2021 / 11 / 1 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :نيوتري فارم – �ش.م.ح.
وعنوانه :مكتب رقم �أل بي  ، 06103جبل علي � ،ص.ب ، 71246 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية .م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض الطبية ؛ �أغذية وم��واد غذائية
خم�ص�صة لال�ستخدام الطبي �أو البيطري � ،أغذية للأطفال ؛ املكمالت الغذائية للإن�سان واحل�ي��وان ؛
الل�صقات ومواد ال�ضمادات .مادة لوقف الأ�سنان � ،شمع الأ�سنان .املطهرات .اال�ستعدادات لتدمري احل�شرات.
مبيدات الفطريات ومبيدات الأع�شاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 5
و�صف العالمة :كلمة "  " Vital Osteoمكتوبة ب�أحرف التينية ب�شكل مميز باللون االزرق باخلط
املائل وكتبت يف اعال طرفها اليمني  ، TMوالكل على خلفية باللون االبي�ض
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
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منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم45120 :
ب�إ�سم� :إعجاز الدين فريوز الدين
وعنوانه� :شقة رقم  ، 2908برج البكر ، 2النهدة  ،ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ2003/04/13 :
وامل�سجلة حتت الرقم45120 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 16:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف:
 2021/11/19وحتى تاريخ2031/11/19 :
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 158795 :
با�ســم :انرتويل نورواي ايه ا�س	
وعنوانه :بو�ستبوك�س  ،916ان  4089هافر�سفورد ،الرنويج
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة42 :
بتاريخ2013/05/16 :
وامل�سجلة حتت رقم158795 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/20وحتى تاريخ2031/06/20 :
�إدارة العالمات التجارية
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�إدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395

25

اخلميس  18نوفمبر  2021م  -العـدد 13395

18 November 2021 - Issue No 13395

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

Thursday

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008205مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008114مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :اليك�س تو�شابي  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن
�سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
رفعت املدعية  /اجرة ال�شارقة (ذ م م) �ضد املدعي عليه  /اليك�س تو�شابي  -اوغندي اجلن�سية تطالب فيها
بالتايل � :أوال  :قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واعالن املدعي عليه
ثانيا  :الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره (� )70279.78سبعون الف ومئتان وت�سعة و�سبعون درهم و
 52فل�س والفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام
ثالثا  :الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/6أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/11/14م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -برا�سانت ايرانينتي ميثال
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2021 /0004857جتاري (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة �أم القيوين الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -دلتا ملقاوالت املن�ش�أت املعدنية ذ م م
ميثلها مديرها ال�سيد جاياكومار مونداكاتيل ديفاكاران
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � UAQCEXCICPL2021 /0000238أمر �أداء
�إىل املنفذ �ضده  :دلتا ملقاوالت املن�ش�أت املعدنية ذ م م
ميثلها مديرها ال�سيد جاياكومار مونداكاتيل ديفاكاران
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك
ل�صالح املنفذ نزيل يف �سجن ام القيوين املركزي يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ومبا �أن املحكوم له املذكور
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  78195.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املدعي عليه � :شهباز بيج اعجاز بيج
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية
رفعت املدعية  /اجرة ال�شارقة (ذ م م) �ضد املدعي عليها � /شهباز بيج اعجاز بيج  -باك�ستاين اجلن�سية  ،تطالب
فيها بالتايل � :أوال  :قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واعالن املدعي عليه .ثانيا  :الزام املدعي عليه ب�سداد
مبلغ وقدره ( )20130.21ع�شرون الفا ومائة وثالثون درهم و  21فل�س  ،والفائدة القانونية بواقع 12%
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام .ثالثا  :الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية
 مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية علىالدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/16

مكتب اخلدمات الق�ضائية

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

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

�إىل املحكوم عليه  :برا�سانت ايرانينتي ميثال
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ دنيا للتمويل ذ م م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  184496درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033561
تنازل /بيع

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033737
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /بوليكارب جو�سيف ,اجلن�سية  :الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /وازاباليل جوبيناتن بيالي ,اجلن�سية :الهند بالرخ�صة امل�سماه
(طريق عوايف للمقاوالت الفنية) ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )526218ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى • :تغيري اال�سم التجاري من (طريق عوايف للمقاوالت
الفنية) اىل (طريق عوايف ملقاوالت النجارة امل�سلحة) • تغيري الن�شاط من (مقاوالت فئـة �ساد�سة ,عزل ,تركيب
وحدات التكييف ,جنارة م�سلحة) اىل (مقاوالت فئة �ساد�سة  ,جنارة م�سلحة)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /عمران اهلل بت انعام اهلل بت – اجلن�سية باك�ستان  -يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (�شنغهاي لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة و
قطع غيارها) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم ( ،)565376اىل
ال�سيد /عبدالغني م�صطفى حموي  -اجلن�سية �سوريا .تعديالت �أخرى  :تغري ال�شكل القانوين من
وكيل خدمات اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد  ،تغري اال�سم التجاري من �شنغهای لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة
و قطع غيارها اىل يا�سمني ال�شام لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها ذ م م �شركة ال�شخ�ص الواحد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008201مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008111مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :جورميندر �سينغ جوجا �سيمغ
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية
�سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
بناء على طلب املدعية  - :اجرة ال�شارقة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/24أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )3شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/14

�إىل املدعي عليه  :حممد �سفيان �سعيد اقبال
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزره �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية
�سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
بناء على طلب املدعية  - :اجرة ال�شارقة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/24أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )3شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/11/14

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5322/2019/207تنفيذ جتاري

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  125/2021/250بيع عقار مرهون

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5322/2019/207تنفيذ جتاري

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  5322/2019/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1203/2019امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 16396548درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :مقاوالت االنظمة التنفيذية احلديثة  -م�سك � -ش ذ م م  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الق�صي�ص ال�صناعية الثالثة  -دبي -
�شارع عمان  -مبنى م�ستودع رقم  - 13مقابل كارفور اك�سربي�س وبرج التليفزيون
املطلوب �إعالنه � :شركة فينتي كواترو العقارية  -فرع دبي
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي -بردبي  -دبي  -برج خليفة � -سوق البحار  -مكاتب ال�ساحة  -بلوك  - Aالطابق الثالث  -مكتب  - 301رقم مكاين
marzooq@abyaar.com - 0097148848668 - 2636787451 :
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :ال�صفوح االوىل  -رقم االر�ض  - 176رقم البلدية :
 - 372-0امل�ساحة  486.50 :مرت مربع  -التقييم  5500000درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم ( )14ل�سنة  2008ب�ش�أن الرهن الت�أميني يف �إمارة دبي
طالب التنفيذ :امل�صرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية (م�ساهمة عامة)
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع برج خليفة  -مبنى ا�سبكت تاور � -شقة الرابع 404
وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  :يا�سر منر حممود خواجا
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الثنية اخلام�سة  -دبي  -مبنى املبنى ليك �سيتي تاور � -شقة رقم الطابق  15رقم االر�ض  966رقم البلدية :
 - 393 - 955رقم املبنى qmixma@emirates.net.ae - 048886071 - 0506300980 - 1 :
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع �شقة �سكنية ب�إمارة دبي منطقة الثنية اخلام�سة رقم االر�ض  966رقم البلدية 955
 - 393رقم املبنى  1 :ا�سم املبنى ليك �سيتي تاور رقم العقار  1502امل�ساحة باملرت املربع  - 78.01املبلغ  579950.85 :درهم.مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

�إجتماع خربة

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عيد عبيد خمي�س عبيد
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0004638مدين (جزئي)

�إعالن مبوعد جل�سة �إدارة دعوى بالن�شر
رقم الدعوى  2021/919جتاري جزئي

�إىل املحكوم عليه  :عيد عبيد خمي�س عبيد
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ح�سان حممد عدنان كركوتلي  -اجلن�سية � :سوري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  22546درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

بناء على طلب  /مدعي  /امكو لال�ست�شارات الهند�سية �ش.ذ.م.م اجلن�سية
�إىل  /مدعى عليه  /الريموك ملقاوالت البناء مديرها امل�س�ؤول على �سليمان على عبدالعزيز اجلن�سية
مدعى عليه  /علي �سليمان علي عبد العزيز اجلن�سية  /م�صر
فانت مكلف باحل�ضور �أمام حمكمة ر�أ�س اخليمة الإبتدائية �شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف ال�ساعة
 09:00من يوم الأربعاء املوافق  24-11-2021لالجابة على الدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات و
دفوع  ,و يف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر الدعوى
غيابيا .طالبا فيها � -:أو ًال قبول قيد الدعوى مع حتديد �أقرب جل�سة لنظرها واعالن امل�ستدعى �ضدها بها
قانونا ثانيا :الزام امل�ستدعى �ضدهما بان ي�ؤديا للطالبة مبلغ وقدره � 75ألف درهم �إماراتي “ خم�سة و�سبعون
�ألف درهم �إماراتي “ مع الفوائد القانونية بواقع  %9تبد�أ من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد التام.
ثالثا �إلزام امل�ستدعى �ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف و مقابل اتعاب املحاماة.
املالحظات  :الإمارات  /ر�أ�س اخليمة  /النخيل  -ر�أ�س اخليمة  /بناية كونكورد
مدير دعوى
باهر حممد حلمي عابدين

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية � -شركة نور اجلمال حلزم االمتعة ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2021 /0003877عمايل (جزئي)
�إىل املحكوم عليه � :شركة نور اجلمال حلزم االمتعة ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد قا�سم عبدال حميد  -اجلن�سية  :باك�ستاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  2369درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -كوري ويليام غلني ماريون
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2021 /0004731جتاري (كلي)
�إىل املحكوم عليه  :كوري ويليام غلني ماريون
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ انريجي بروجكت�س ليمتد (م م ح)
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 9465184
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

يدعو اخلبري احل�سابي  /حممد فرحات املدعى عليهم يف الدعوى �أعاله “مقهى
النوازیت  ،كنان معمر االيوبي  ،يارا غ�سان �صباغ  ،يا�سر ح�سن عقيد  ،معمر م�صطفى
االيوبي " حل�ضور اجتماع اخلربة بال�صوت وال�صورة “ عن بعد “ �سواء ب�شخ�صهم �أو
بوا�سطة وكيال قانونيا” عنهم واملقرر عقدة يوم الثالثاء املوافق 2021/11/23
ال�ساعة الثانية ظهرا" �أو يف غ�ضون �إ�سبوع من تاريخ ن�شر هذا الإعالن �أيهما �أقرب،
ويف تلك احلالة يطلب من املدعى عليها التوا�صل مع �أمينة �سر اخلربة الأن�سه /منال
على هاتف رقم  - 04-2500251او متحرك  0507862887 :وات�س اب � ،أو
على االمييل suha@farahatco.com

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033554
تنازل /بيع

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0032337
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :ابرار ح�سني حممـد نـواز  -اجلن�سية  :باك�ستان  ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد :ذو الفخار على منري احمد  -اجلن�سية
 :باك�ستان .ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :توما�س جورج اركاد كوريان جورج  -اجلن�سية :باك�ستان
 ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد :ذو الفخار على منري
احمد  -اجلن�سية  :باك�ستان يف الرخ�صة امل�سماه (كانون ل�صيانة االالت واملكائن اخلفيفة) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )517830ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
 تعديالت اخرى:ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ()4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /كوزى �شاكندا ثيل تيكي بورايل عبدو  -اجلن�سية الهند -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  - %100يف الرخ�صة امل�سماه (�شادي مارت)
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)115947إىل ال�سيد /
ا�سماعیل تازاتاترا ايامو  -اجلن�سية الهند
تعديالت �أخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9227

املنذرة  :مقدم من توتـــــال �أ.ع.م  -ذ.م.م  -بوكالة املحامني  /د� .أحمد �سعيد �سامل بن هزمي
وخالد حممد �سعيد بوج�سيم وعبد اهلل ال�سويدي  -وبوكالة الوكيل  /جربالدار حامد حممد عقید
�ضد  -املنذر �إليهم  -1 :بالل للنقل العام� -ش.ذ.م.م  -2 ،مریزا مهدی ح�سنی مریزا حممد ح�سنی
 -3علي ر�ضا الطاف ح�سنی-باك�ستاين اجلن�سية  -عنوانهما � :إمارة دبي ،منطقة القوز ال�صناعية الرابعة� ،شارع
 ،مكتب ملك عقار حكومة دبي رقم هاتف رقم 043477766 ، 16A :هاتف متحرك ، 0504535251 :
�ص.ب  ٣١١٩٥ :دبي ،فاك�س رقم : mail@bilaltransport.com 043479077 :الربيد الإلكرتوين
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
تتقدم املخطرة للمخطر �إليهم بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :
تخطركم املنذرة املنذر اليهم ب�سداد مبلغ وقدره  196,721,72درهم بالإ�ضافة �إىل الفوائد القانونية بواقع 12%
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وذلك خالل خم�سة ايام يف حالة تخلفكم عن ال�سداد خالل الفرتة املذكور،
�ست�ضطر املنذرة اللجوء للق�ضاء واجلهات املعنية للمطالبة بالوفاء بقيمة الدين مع الفوائد مع حتميل املنذر اليهم
كافة الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي مع حفظ حقوق املنذرة احلالية وامل�ستقبلية قبل املنذر اليهم

الكاتب العدل

اخلبري احل�سابي  /حممد فرحات

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

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033211
تنازل /بيع

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033210
تنازل /بيع

�إعـالن بالن�ش
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد /حممد جميب حممد امني  -اجلن�سية �سريالنكا -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون
قمة الذوق للحالقة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية
رقم (� ،)776597إىل ال�سيد /ويني�ش كری�شنان كوتی كری�شنان كوتى – اجلن�سية الهند
 ،تعديالت اخرى  :اليوجد  ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن
للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية

اعالن بالن�شر
• ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :حممد ا�سالم عبداملالك  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :حممد
هارون �سيد ح�سني  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (طريق �سمنان ل�صيانة
ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )773152ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة - ،تعديالت اخرى :تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الكاتب العدل

حمكمة التنفيذ املدنية

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

الكاتب العدل

دعوة حل�ضور اجتماع اخلربة
يف الدعوي رقم  2021/3028جتاري جزئي

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

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

حمكمة التنفيذ املدنية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1203/2019امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 16396548درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :مقاوالت االنظمة التنفيذية احلديثة  -م�سك � -ش ذ م م  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الق�صي�ص ال�صناعية الثالثة  -دبي -
�شارع عمان  -مبنى م�ستودع رقم  - 13مقابل كارفور اك�سربي�س وبرج التليفزيون
املطلوب �إعالنه � :شركة فينتي كواترو العقارية  -فرع دبي
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي -بردبي  -دبي  -برج خليفة � -سوق البحار  -مكاتب ال�ساحة  -بلوك  - Aالطابق الثالث  -مكتب  - 301رقم مكاين
marzooq@abyaar.com - 0097148848668 - 2636787451 :
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :ال�صفوح االوىل  -رقم االر�ض  - 176رقم البلدية :
 - 372-0امل�ساحة  486.50 :مرت مربع  -التقييم  5500000درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1203/2019امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 16396548درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :مقاوالت االنظمة التنفيذية احلديثة  -م�سك � -ش ذ م م  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الق�صي�ص ال�صناعية الثالثة  -دبي -
�شارع عمان  -مبنى م�ستودع رقم  - 13مقابل كارفور اك�سربي�س وبرج التليفزيون
املطلوب �إعالنه � :شركة فينتي كواترو العقارية  -فرع دبي
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي -بردبي  -دبي  -برج خليفة � -سوق البحار  -مكاتب ال�ساحة  -بلوك  - Aالطابق الثالث  -مكتب  - 301رقم مكاين
marzooq@abyaar.com - 0097148848668 - 2636787451 :
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2021/12/8ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :ال�صفوح االوىل  -رقم االر�ض  - 176رقم البلدية :
 - 372-0امل�ساحة  486.50 :مرت مربع  -التقييم  5500000درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  - 2650 / 2021 / 11مدين جزئي

املنظورة يف دائرة �إدارة الدعوى العا�شرة رقم 413
مو�ضوع الدعوى تعديل احلكم املطعون فيه ال�صادر من جلنة ت�سوية وحل نزاعات التامني يف ال�شكوى رقم  1685ل�سنة 2021
ابوظبي .م.ت من مبلغ  80,000درهم (ثمانون الف درهم) اىل مبلغ  250,000درهم (مائتان وخم�سون الف درهم) على �سبيل
التعوي�ض املدنـي والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد املبلغ املطعون عليه  170,000درهم
(مائة و�سبعون الف درهم)
املدعى  /حممد عمر حممد طاهر  -عنوانه  /الإم��ارات�-إم��ارة دبي-ديرة  -دبي�-شارع بني يا�س-مبنى القرق�-شقة الثاين ع�شر �شقة
 - 1204وميثله  /یون�س حممد عبداهلل ح�سن البلو�شي
املطلوب �إعالنه  -1/دار التكافل للت�أمني واعادة الت�أمني اال�سالمي � -صفته :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها تعديل احلكم املطعون فيه ال�صادر من جلنة ت�سوية وحل نزاعات التامني يف
ال�شكوى رقم  1685ل�سنة  2021ابوظبي .م.ت من مبلغ  80,000درهم (ثمانون الف درهم) اىل مبلغ  250,000درهم (مائتان
وخم�سون الف درهم) على �سبيل التعوي�ض املدنـي والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد املبلغ
املطعون عليه  170,000درهم (مائة و�سبعون الف درهم) وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/11/23ال�ساعة 9.00
�صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
تارجيت �ستار للو�ساطة التجارية ذ م م  -ومن ميثلها قانونا
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICVS2021 /0002778مدين
�إىل املحكوم عليه  :تارجيت �ستار للو�ساطة التجارية ذ م م  -ومن ميثلها قانونا
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد عقيل علي ح�سن الزرعوين  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 39159
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي
املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033416
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد عزيز اهلل حممد �شم�س احلق  -اجلن�سية :بنغالدي�ش
 ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صـته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :جـا�سم غالم
عبـدالكرمي علي لنقاوي  -اجلن�سية  :الإمارات يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة الباب الذهبي) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )608400ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (وكيل خدمات) اىل (م�ؤ�س�سة فردية)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033439
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/على حممد طاهر – اجلن�سية :الإمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن ()%1
من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد /حممد على حممد عي�سى املازمي -اجلن�سية:الإمارات ،وكذلك
يرغب ال�سيد/على حممد طاهر – اجلن�سية :الإمارات – يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%51من كامل ح�صته
البالغة ( )100%وذلك �إىل ال�سيد /احمد �شريف تايال ا�سماعيل – اجلن�سية:الهند - ،ويرغب ال�سيد /على حممد
طاهر  -اجلن�سية :الإمارات يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%48من كامل ح�صته البالغة ( )100%وذلك
�إىل ال�سيد /عبيد بو�شكاد كونحامد  -اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة اال�ستقرار) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)507627تعديالت �أخرى :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من
(م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) ،تغيري اال�سم التجاري للرخ�صة من (بقالة اال�ستقرار) �إىل
(بقالة اال�ستقرار ذ،م،م) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033230
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :ا�سماعیل �شامبيه را�شد �سعيد البلو�شي ,اجلن�سية -
االمارات يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد :
حممد م�صطفی رو�شون على �شاكيدار ،اجلن�سية  -بنغالدي�ش يف الرخ�صة (كافترييا جنمة
الطريق االول) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )766108ال�صادرة
من دائرة التنميه االقت�صادية.
تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الكاتب العدل

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

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

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

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033629
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � :سكندر حيات �سعى حممد ,اجلن�سية باك�ستان يرغب
يف البيع والتنازل عن ن�سبة  %50من كامل ح�صته البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد
 :اجمد جافيد �ساعي حممد ,اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�صة (�سكندر حيات لت�صليح
االطارات) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )762429ال�صادرة من
دائرة التنميه االقت�صادية ,
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

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

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033229
تنازل /بيع

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033222
تنازل /بيع

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033263
تنازل /بيع

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033351
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة :فاطمه مطر على مطر ال�شام�سي  -اجلن�سية :الإمارات ،
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد� :سونيل كومار
راداكري�شنان اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (مركز ال�شم�س والنجوم للكراتية) ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )788911ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) اىل (وكيل خدمات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :عمران مواله �سونو مواله  -اجلن�سية :بنغالدي�ش  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد  :حممد منور ح�سني مال
حممد حممد يون�س مال  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (واحة احلياه ل�صيانة
ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )779115ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :منری ایالمبيال�شريي ابراهيم اجلن�سية :الهند ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد  :حممد انور ح�سنی منری احمد
 اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون قمة االناقة للحالقة) تل�ست ب�أمارة ال�شارقةمبوجب رخ�صة رقم ( )768288ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد/انی�سور رحمن نورول ا�سالم  -اجلن�سية :بنغالدي�ش
 يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد /رفيقاال�سالم �سلطان احمد  -اجلن�سية:بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (�شاطئ املمزر لت�صليح
كهرباء ومكيفات ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم
( ،)617707تعديالت �أخرى  :اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0001664أمر اداء

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008241مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0008250مدين (جزئي)
املدعي عليه :احمد يرميا �سني جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �سامل بن
�سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0555610038
�أعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية.
رفعت املدعية� /أجرة ال�شارقة (ذ.م.م) �ضد املدعى عليه /احمد يرميا �سني  -نيجريي اجلن�سية
تطالب فيها بالتايل� 1-:إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره (16606.60درهم) �ستة ع�شر �ألفا
و�ستمائة و�ستة درهم و  60فل�س� .2 .إلزام املدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام.
الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/8أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/11/17م
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بالن�شر

املخطر  /رحمت اهلل ح�سنی بور كاظم خال�ص اجلن�سية ايراين هوية اماراتية رقم  - 784196235096300ب�صفتي �شريكا و
املدير امل�س�ؤول و املفو�ض بالتوقيع يف �شركة ديدا�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م واملرخ�صه من اقت�صادية دبي رخ�صه رقم 226500
مبوجب توكيل عام رقم � 2011/1/155188صادر من الكاتب العدل  -دبي العنوان دبي  -رقم الهاتف - 0506514060
املخطر اليه � /شركة ال�صقر للمقاوالت ومن ميثلها قانونياً
العنوان �سابقا  /عجمان � -شارع م�صفوت  -رقم الهاتف 067484335 - 0504006322
املو�ضوع (�إخطار عديل بف�سخ العقد و تغيري املقاول)
نظراً الننا املالكني اجلدد لالرا�ضي التالية :
 -1املدينه عجمان  -القطاع ال�شمايل  -احلي اجلرف ال�صناعية  - 3/القطعه  - 0512رقم �سند ملكيه 103200512
 -2املدينه عجمان  -القطاع ال�شمايل  -احلي اجلرف ال�صناعية  - 3/القطعه  - 0552 :رقم �سند ملكيه 103200552
 -3املدينه عجمان  -القطاع ال�شمايل  -احلي اجلرف ال�صناعية  - 3/القطعه  - 0511 :رقم �سند ملكيه 103200511
نظراً التفاقيه املقاوله ال�سابقة مع املالك القدمي لإجناز بنايه مكونه من ار�ضي  6 +طوابق متكررة ب�إمارة عجمان ح�سب املخططات
املعتمدة من قبل ا�ست�شاري امل�شروع ال�سادة  /امارات هوم لال�ستثمارات الهند�سية وبلدية عجمان  -ح�سب االتفاق املربم بينك و بني
املالك ال�سابق ونظرا لل�ضرر الذي يلحق بي لرغبتي بتكمله البناء
لذلك  ،نخطركم عن طرق ال�سيد  /الكاتب العدل بعجمان برغبتي بف�سخ و تغيري املقاول من املوقع خالل خم�سه �أيام من تاريخ
ا�ستالمك هذا االخطار و يف حالة الرف�ض ف�إنني �س�أ�ضطر �أ�سفا لإتخاذ االجراءات القانوين مع حتملك كافة الر�سوم الق�ضائية و
امل�صاريف و اتعاب املحاماه و كل ما يرتد خ�سائر

�إىل املدعى عليه  :النعمان لتجارة مواد البناء �شركة .ذ.م.م  -وميثلهم عبداهلل طالب �سيف العبيدي
نعلمكم ب�أن املدعي الرباق لتاجري ال�سيارات م�صري /اجلن�سية
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة
احلكم  -انه بتاريخ 2021/03/01:
بعد االطالع على االوراق
نامر ب�إلزام املدعي عليها ان ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره ( )30000درهم والزمتها بالفائدة القانونية
بواقع�%5سنويا اعتبارا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات.
حكما غري قابال اال�ستثناف
حرر بتاريخ  - 2021/11/16حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

املدعى عليه  :عنایت اهلل حممد علی خان
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة منطقة العزرة �شارع ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�شارقة
رقم الهاتف 0522714201
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية.
رفعت املدعية� /أجرة ال�شارقة (ذ.م.م) �ضد املدعى عليه /عنایت اهلل حممد علی خان  -باك�ستاين اجلن�سية ،تطالب فيها بالتايل:
 .1قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها و�إعالن املدعى عليه.
� .2إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )42745.04اثنان و�أربعون �ألفا و�سبعمائة وخم�سة و�أربعون درهم و  4فل�س
� .3إلزام املدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى تاريخ ال�سداد التام.
� .4إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/12/8أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب
رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ 2021/11/17

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بالن�شر
رقم ()9284/2021

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9282/2021

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9283/2021

املنذر  /ال�شيخ �أحمد بن خليفة بن �سعيد �آل مكتوم
املنذر �إليها �/شركة �سيفت �سريف ل�صيانة املباين ذ.م.م
املنذر ينذر املنذر اليها بدفع قيمة الإيجار امل�ستحقة يف ذمتها وذل��ك خالل
�شهر م��ن ت��اري��خ �إ�ستالم امل�ن��ذر �إليها الإن ��ذار ال�ع��ديل ،ويحتفظ امل�ن��ذر بحقه
كامال مبطالبة املنذر �إليها بالتعوي�ض وال�ضرر عن �أي ت�أخر يف دف��ع قيمة
الإيجار والإ�سي�ضطر املنذر �إىل �إتخاذ الإج��راءات القانونية �ضدها مبا فيها
�إقامة الدعوى الق�ضائية و�إ�ست�صدار �أمر الأداء ،مع حتميل املنذر �إليها الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .

املنذر  :اجلزات لتجارة ال�سلع باجلملة ذ.م.م
املدير  :امیت مينغاين رامي�ش كومار
املنذر اليه  :انيل بهافاين للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
املدير  :انیل جادافبهای بهافاين
املو�ضوع
ينذر املنذرة  -املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها والبالغ ق��دره 106500
درهم يف مدة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار والإ فاننا �سوف ن�ضطر ا�سفني
التخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �ضدكم مع رفع الدعوى اجلنائية واملدنية واملطالبة
بالتعوي�ض الكامل عن جميع اال�ضرار التي ترتب على ذلك التاخري.
الكاتب العدل

املنذر  :اجلزات لتجارة ال�سلع باجلملة ذ.م.م
املدير  :اميت مينغاين رامي�ش كومار
املنذر اليه  :انيل بهافاين للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
املدير :انیل جادافبهای بهافانی
املو�ضوع
ينذر املنذرة  -املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها والبالغ ق��دره 240000
درهم يف مدة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار والإ فاننا �سوف ن�ضطر ا�سفني
التخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �ضدكم مع رفع الدعوى اجلنائية واملدنية واملطالبة
بالتعوي�ض الكامل عن جميع اال�ضرار التي ترتب على ذلك التاخري.
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9302/2021

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9303/2021

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()9255/2021

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
�إعالن بالن�شر
رقم املحرر ()2021/9275

املنذر :بنك امل�شرق �ش.م.ع
املنذر �إليه  :مارك رونان ديفلي
ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره  810،194,01دره��م ( فقط ثمامنائة
وع�شرة الف ومائة واربعة وت�سعني درهم وواحد فل�سا الغري) للمنذر خالل ثالثون يوما من
تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات
القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم
 105بالطابق رقم  1مببنى املجرة  2رقم  2البالغ م�ساحته  840,98قدم مربع واملواقف
 166على قطعة االر�ض رقم  161مبنطقة مر�سى دبي ب�إمارة دبي اململوك لكم واملرهون
للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني ( )٢٥و( )٢٦وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم
 14ل�سنة  2008بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.
الكاتب العدل

املنذر :بنك امل�شرق �ش.م.ع
املنذر �إليه  :ر�ستم �صادق فانی
ينذر املنذراملنذر اليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره  695،456,20دره��م (فقط �ستمائة وخم�سة
وت�سعني الف واربعمائة و�ستة وخم�سني دره��م وع�شرين فل�سا الغ�ير) للمنذر خالل ثالثون يوما
من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات
القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 1004
بالطابق رقم  10مببنی الیدی راتان مانور رقم  1البالغ م�ساحته  1,010,95قدم مربع واملواقف
 b2-18على قطعة االر���ض رقم  58مبنطقة الور�سان االوىل ب�إمارة دبي اململوك لكم واملرهون
للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني ( )٢٥و( )٢٦وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم 14
ل�سنة  ٢٠٠٨بامارة دبي مع كافة حقوق املنذر القانونية االخرى.

املنذرة  :فادية حمي الدین ابو خ�شریف � -سورية اجلن�سية.
املنذر �إليه  :ميالد ا�سماعيل �أبو خ�شريف � -سوري اجلن�سية .
لذلك
ف ��إن امل�ن��ذرة ومب��وج��ب ه��ذا الإن ��ذار متنح امل�ن��ذر اليه الفر�صة الأخ�ي�رة ل�ل�إ��س��راع ب�إرجاع
وت�سليم الذهب وقدره باالجمايل (516غ) ذهب وبالتف�صيل (٣٠٠غ عيار ٢١٦ - ٢٤غ عیار
 )٢٢خالل (� )5سبعة �أيام من تاريخ هذا الإنذار  ،،ف�إن مل ينفذ املنذر اليه التزامه بال�سداد،
ف�سوف تلج�أ املنذرة عند انتهاء املهلة اىل املحكمة املخت�صة لإ�ست�صدار حكم ق�ضائي �ضده
بتنفيذ التزامه بت�سليم الذهب املذكور و�سداد الر�سوم الق�ضائية وامل�صروفات ومقابل �أتعاب
املحاماة ،مع حفظ كافة حقوق املنذرة لدى املنذر اليه.

مقدم من املنذرة  :فادية حمي الدين ابو خ�شريف � ( -سورية اجلن�سية)  -موطنه املختار  :مكتب املحامي ( -العوامي املن�صوري للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية ) – �إمارة دبي  -واحة ال�سيليكون  -اي تي بالزا  -مكتب رقم  - 313هاتف  04-3338885وميثله املحامي  -حممد �صغري علي املن�صوري
مبوجب الوكالة امل�صدقة من كاتب العدل �أم القيوين بتاريخ  2021-4-7حتت معاملة رقم ( )2021-0011153وينوب عنه بالتوقيع ال�سيد -حممد
�سرحان يا�سني �سرحان  -مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب العدل بدبي بتاريخ  16-3-2021حتت رقم حمرر (.)58951/1/2021
املنذر �إليه  :يزن حكمت اخلريات�( .سوري اجلن�سية).
العنوان � :إمارة �أم القيوين � -شارع امللك في�صل � -شارع الزمرد  -بناية ورثة عبد اهلل � -شقة رقم ( -)1رقم الهاتف 0528087645
املو�ضـوع � :إنـذار عديل بالن�شر مبلغ مايل قدره ( )33,000ثالثة وثالثون �ألف درهم.
 -1املنذر �إليه مدين للمنذرة مببلغ مايل قدره ( )33.000ثالثة وثالثون �ألف درهم  ،حيث مت �إيداع املبلغ املذكور لدى املنذر �إليه على �سبيل الأمانة
مبوجب �سند (�ضمان حق للطرفني) املذيل بتوقيع املنذر �إليه وتوقيع ال�شهود.
 -2ورغم مطالبات املنذرة امل�ستمرة ورغم �إق��رار املنذر �إليه بالدين يف ال�سند � ،إال �أنه ا�ستمر باملماطلة والت�سويف حيث عجز حتى تاريخ اليوم الوفاء
بالتزامه ب�إرجاع وت�سليم املبلغ ملذكور �أعاله م�ستغ ً
ال حر�ص املنذرة للحفاظ على العالقة الودية التي تربطها به .
وملا كان ذلك وبح�سب ن�صو�ص قانون املعامالت املدنية بح�سب ن�ص املادة ( )318التي جاء فيها ”:الي�سوغ لأحد �أن ي�أخذ مال غريه بال�سبب �شرعي ف�إن �أخذه
فعليه رده “وماجاء يف املادة ( )304/1من نف�س القانون انه “على اليد ما �أخذت حتى ت�ؤديه
لذلـك ،ف�إن املنذرة ومبوجب هذا الإن��ذار متنح املنذر اليه الفر�صة الأخ�يرة للإ�سراع ب�سداد املبلغ امل�ستحق وق��دره ( )33,000درهم خالل ( )5خم�سة
�أيام من تاريخ هذا الإن��ذار ،،ف�إن مل ينفذ املنذر اليه التزامه بال�سداد ،ف�سوف تلج�أ املنذرة عند انتهاء املهلة اىل املحكمة املخت�صة لإ�ست�صدار حكم ق�ضائي
�ضداملنذر �إليه ب�سداد املبلغ والفائدة القانونية (� )%12سنوياً حتى تاريخ ال�سداد ومطالبته بالر�سوم الق�ضائية وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة ،مع
حفظ كافة حقوق املنذرة لدى املنذر اليه.

املحكمة االبتدائية املدنية

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

فقدان �شهادات ا�سهم

املخطـر  :حماد حممد فهد عبدالرحمن الدحيم  -اجلن�سية :الإمارات،
العنوان  :ال�شارقة  -القراين � -4شارع رقم  – 51فيال رقم  - 7رقم الهاتف 0504252717:
املخطر �إليه  :ع�صيف حممد ,اجلن�سية :الهند  ,ويحمل بطاقة هوية رقم 784198191925803
العنـوان  :ابو ظبي � -شارع الكرتا – بالقرب من �سوبر ماركت نور  -هاتف رقم 0566090626 :
مو�ضوع الإخطار :املطالبة مببلغ وقدره  20,000درهم (ع�شرون �ألف درهم فقط ال غري)
بالإ�شارة للمو�ضوع �أعاله يطالب املخطر املخطر �إليه ب�سداد مبلغ ( )20,000درهم وذلك قيمة ال�شيك
رقم ( )000142وامل�سحوب على بنك ابوظبي الوطني بتاريخ  2019/04/14والذي ارتد بعد
تقدميه لعدم وجود ر�صيد ،حاول املخطر االت�صال باملخطر اليه مرارا وتكرارا حلل املو�ضوع لكن دون
جدوى ،يخطر املخطر �إىل اجلهة املخطر �إليه ب�ضرورة ت�سديد املبلغ خالل خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلمكم
الكاتب العدل

فقدت �شهادات ا�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية لزراعة اال�سماك با�سم كل من
عبا�س حممد علي ال�صفار �شهادة رقم  ASMAK 1711413بعدد � 1200سهم
و عي�سي عبا�س حممد علي ال�صفار �شهادة رقم  ASMAK 1711414بعدد � 1200سهم
ونا�صر حممد علي ال�صفار �شهادة رقم  ASMAK 1711410بعدد ا�سهم 1200
وزهراء نا�صر حممد علي ال�صفار �شهادة رقم  ASMAK 1711412بعدد � 1200سهم
وليلي حممد علي ال�صفار �شهادة رقم  1711367 ASMAKبعدد � 1200سهم
و حممود حممد علي ال�صفار �شهادة رقم  1717068 ASMAKبعدد � 1200سهم
�شيخه علي ح�سن �شهادة رقم  ASMAK 1711366بعدد � 1200سهم
و فاطمه عبد املح�سن علي ح�سن ال�صفار �شهادة رقم  ASMAK 1717069بعدد ا�سهم 1200
و نعيمة عبد املح�سن علي ح�سن ال�صفار �شهادة رقم � 1200 ASMAK 1711411سهم
على من يجدها ارجاعها ايل ال�شركة ااملذكورة او االت�صال على الرقم بعدد 0505025250

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0006717مدين (جزئي)

الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0031759

هذا الإخطار و�إال �ست�ضطر اجلهة املنذرة �إىل اتخاذ الإجراءات القانونية،

مكتب اخلدمات الق�ضائية

الكاتب العدل العام

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

�إىل املحكوم عليه �شركة �شم�س النه�ضة لالعمال الكهروميكانيكية ذ م م وميثلها ال�سيد /جمال
جالل یو�سف زیدیه اردنی اجلن�سية ب�صفته املدير  ,العنوان 9368997 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/10/24قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله  -ل�صالح �صقر النوف ملقاوالت البناء ذ م م ذ م م  ,بالتايل:
ن�ص احلكم  -ق��ررت املحكمة ح�ضوريا � :إل��زام املدعى عليها ب��أن ت ��ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 25000درهم مع الفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد
الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضى به ،وبالر�سوم وامل�صاريف.
حكما غري قابل لال�ستئناف

املحكمة االبتدائية املدنية

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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رقم املعاملة MOJAU_2021- 0027472
�إخطار عديل بالوفاء
اخطار قانوين بالتكليف بالوفاء
املخطر :كونات قمر الدين  -هندي اجلن�سية ،العنوان � /إمارة ال�شارقة  -املجاز � - 3شارع اخلان  -برج املوارد الطابق الثاين رقم  - 204رقم
الهاتف  - 06 – 5549449 /بوكالة املحامي  /حمد القوا�ضى
�إىل املخطر �إليها  :مني ناير دهرياج  -هندية اجلن�سية ،العنوان � /إمارة ال�شارقة  -املنطقة احلرة  -مطار ال�شارقة الدويل � -شركة جيـدي
لوجي�ستيك�س  -مكتب رقم كیو ( )Q ) (C 105-6-1هاتف رقم ، 0556550358 -0522403814 /الربيد االلكرتوين :
meena@geedeelog.com
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء ب�سداد مبلغ وقدره 50,000درهم
 وحيث �أنه قد تر�صد للمخطر بذمة املخطر �إليها مبلغ وقدره 50,000درهم ((خم�سون �ألف درهم)) م�ستحق الدفع  ،وقد قامت املخطر�إليها بتحرير �شيكني للمخطر بقيمة ذلك الدين مبوجب ال�شيك رقم ( ) 00014امل�ؤرخ  2020/8/20بقيمة 25,000درهم  ،وال�شيك رقم
( )00015امل�ؤرخ  2020/9/15بقيمة 25,000درهم ،وال�شيكني م�سحوبني من ح�ساب املخطر �إليهـا لـدى بنك �أبوظبي التجاري ل�صالح
املخطر - ،وحيث �أنه قـد �شـرع املخطر يف �صرف ال�شيكني �سالفا البيان اعاله �إال �أنه مت رف�ض �صرف ال�شيكني لعدم وجود ر�صيد  ،فطالب املخطر
املخطر �إليه بالطرق الودية ب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها �سالف البيان �إال �أنها امتنعت عن ال�سـداد بـدون وجه حق �أو مربر م�شروع  ،ومن ثم
يكلف املخطر املخطر �إليها ب�سداد املبلغ حمل املطالبة املرت�صد يف ذمتها البالغ قدره مبلغ 50,000درهم ((خم�سون �ألف درهم))  ،خالل خم�سة
�أيام كحد اق�صى من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطر ا�سفني التخاذ كافة االجراءات القانونية �ضدكم ،لذلك  ،ف�أننا نخطر كم ب�سرعة �سداد املبلغ
املرت�صد يف ذمتكم املالية ل�صالح املخطر البالغ قدره مبلغ  50,000درهم ((خم�سون �ألف درهم)) قيمة ال�شيكني املذكورين اعاله امل�سحوبان من
ح�ساب املخطر �إليها لدى بنك �أبوظبي التجاري ل�صالح املخطر  ،خالل خم�سة �أيام كحد �أق�صى من تاريخه و�إال �سوف ن�ضطرا�سفني التخاذ كافة
االجراءات القانونية �ضدكم حلفظ حقوق املخطر،
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املنذر� :شركة ح�سني للتجارة
وميثله املحامية� /إميان الرفاعي
وميثلها اال�ستاذ� /إ�سالم حممد عبدالفتاح ريا�ض ال�سراج مبوجب وكالة رقم 2019/1/246643
املنذر �إليهم  -1:كبا للتجارة العامة ذ.م.م Kappa General Trading LLC
 -2اتريا راج ایدابايل  -هندية اجلن�سية .ب�صفتها موقعة ال�شيكات ومديرة بال�شركة املنذر اليها االوىل.
املو�ضوع
يوجه املنذر هذا االعالن اىل املنذر اليهم لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا باالتي:
ال�سداد �ستقوم فان املنذرة ومبوجب هذا التكليف تنبه على املنذر اليهما بالت�ضامن بالوفاء باملبلغ امل�ستحق بذمتهما
مببلغ  34.650درهم (�أربعة وثالثون �ألف و�ستمائة وخم�سون درهماً) �إماراتي .وذلك يف خالل (خم�سة) �أيام
من تاريخ ا�ستالمهما هذا الأخطار مع اعتبار ذلك تكليفاً بالوفاء وفى حالة تخلفهما عن املنذرة با�ست�صدار �أمر
الأداء باملبلغ امل�شار �أعاله م�ضافاً �إليه الفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وباحلجز على كافة الأموال املنقولة
وغري املنقولة للمنذر اليهما مع حتميلهما كافة الر�سوم وامل�صروفات والتعوي�ض عن الأ�ضرار من جراء االمتناع
والت�أخري عن ال�سداد.
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مهرجان ال�شارقة لريادة الأعمال ..رحلة خم�س �سنوات من الإلهام والت�أثري الإيجابي
•• ال�شارقة -وام:

يعترب مهرجان ال�شارقة لريادة الأعمال  -الذي ينظمه
�سنوياً مركز ال�شارقة لريادة الأعمال “�شراع”  -من
�أه��م املن�صات على امل�ستويني املحلي والإقليمي التي
جتمع �أ�صحاب ال�شركات النا�شئة يف املنطقة لتحفيز
روح ال��ري��ادة ل��دى اجليل ال�ق��ادم م��ن �صناع التغيري
ودع�م�ه��م لإح ��داث �أث ��ر �إي�ج��اب��ي يف جمتمعاتهم ويف
منظومات وقطاعات الأعمال على وجه التحديد.
وتركز الدورة اخلام�سة  -التي تقام يومي  22و23
نوفمرب اجلاري يف مركز �إك�سبو ال�شارقة حتت �شعار
“ملتقى النجوم”  -على �إطالق العنان لطاقات رواد
الأع �م��ال م��ن خ�لال ا�ست�ضافة � 4آالف م�شارك من
�أ�صحاب ال�شركات يف املنطقة.
ووف�ق�اً ل�ـ “�شراع” فقد ق��دم املهرجان منذ انطالق
ن�سخته الأوىل ع��ام  2017ال��دع��م لأك�ث�ر م��ن 13
�أل��ف رائ��د �أعمال مبتكر ولعب دوراً حمورياً يف دعم
وم�ساعدة نحو  94يف املائة من امل�شاركني فيه لبدء
رحلتهم الريادة حيث ا�ست�ضاف خالل فعالياته �أكرث
م��ن  200م�شارك م��ن �أ��ص�ح��اب ال�شركات النا�شئة
و 300خ�ب�ير حم�ل��ي ودويل يف خمتلف القطاعات
مل���س��اع��دة رواد الأع �م��ال ال���ش�ب��اب ع�ل��ى ب�ن��اء عالقات
و�شراكات مثمرة.
وج ��اءت ه��ذه الإجن� ��ازات يف �إط ��ار اجل�ه��ود املتوا�صلة
ال�ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا � �ش��راع لتحقيق ر�ؤي �ت��ه يف رع��اي��ة رواد
الأع�م��ال املوهوبني يف الوطن العربي عرب احت�ضان
الأفكار املبتكرة والقائمة على التكنولوجيا احلديثة
ومتكني �ص ّناع التغيري ال�شباب وتزويدهم باملهارات
واملوارد لتحويل �أفكارهم �إىل م�شاريع ريادية ذات �أثر
اجتماعي �إيجابي.
وج�م��ع امل�ه��رج��ان على م��دى �سنواته اخلم�س نخبة
من �أب��رز املبتكرين ورواد الفكر واخل�براء الدوليني
للتعريف ب��أف�ك��اره��م ور�ؤاه ��م و�إل �ه��ام �صناع التغيري
ال���ش�ب��اب ليتحول �إىل �أك�ب�ر جت�م��ع ل��رج��ال الأعمال
واملبتكرين و�صناع التغيري يف دولة الإمارات للتعريف
ب ��أب��رز ال�ت�ج��ارب ال��ري��ادي��ة الناجحة �إقليمياً ودولياً
والتي تقدم لل�شباب منوذجاً ملهماً يف �صناعة التغيري

27

الإيجابي امل�ؤثر .وانطالقاً من التزامه بدعم ال�شباب
ومتكينهم وحتفيزهم على �إط�ل�اق م�شاريع خا�صة
بهم جاءت ن�سخة عام  2017بهدف ا�ستنها�ض روح
ري��ادة الأعمال لدى جيل ال�شباب وت�سهيل التوا�صل
بني �ص ّناع التغيري يف العامل  ..فيما متحورت ن�سخة
عام  2018حول حتفيز رواد الأعمال امل�شاركني على
التحلي باجلر�أة لتحقيق التغيري � ..أما يف ن�سخة عام
 2019ف�ق��د �شجع امل�ه��رج��ان امل���ش��ارك�ين ع�ل��ى �سرب
دوافعهم وا�ستك�شاف م�صادر �إلهامهم و�إطالق العنان
لإمكاناتهم لتحقيق �أعلى م�ستوى من الأداء واالرتقاء
بتجربتهم يف ريادة الأعمال.
و��ش�ه��دت ن�سخة ع��ام  2020م��ن امل�ه��رج��ان تغيرياً
ج��ذري�اً مع تنظيمه افرتا�ضياً بالكامل حر�صاً على
�سالمة امل�شاركني وال ��زوار ومتا�شياً م��ع الإج ��راءات
ال�صحية للوقاية من فريو�س كورونا حيث ا�ست�ضاف
املهرجان نخبة من رواد الأعمال �أبرزهم حممد يون�س

احل��ائ��ز على ج��ائ��زة نوبل لل�سالم  2006وم�ؤ�س�س
ب�ن��ك ج��رام�ين وال��دك �ت��ورة ج�ين غ ��ودال املتخ�ص�صة
بعلم ال�سلوك الذين ناق�شوا مفهوم م�شاريع الريادة
الإجتماعية و�آلية �إحداث التغيري الإيجابي امل�ؤثر.
ويف ن�سخته اخلام�سة يفتح املهرجان للمرة الأوىل
م�ن��ذ ان�ط�لاق�ت��ه �أب ��واب ��ه جل�م�ي��ع ال � ��زوار وال�ضيوف
املهتمني جم��ان �اً ل�ي��وف��ر ل�ه��م ف��ر��ص��ة الإ��س�ت�ف��ادة من
اخل�ب��رات وامل� �ع ��ارف يف ه ��ذا امل �ج��ال وال��و� �ص��ول �إىل
براجمه املتكاملة مبا ميكنهم من حتقيق تطلعاتهم
يف ع ��امل ري� ��ادة الأع� �م ��ال  ..ك�م��ا �سيتمكن  10من
رواد الأع �م��ال يف القائمة الق�صرية مل�ب��ادرة “حتدي
بوابة ال�شارقة” لدعم ال�شركات النا�شئة املخت�صة
بالقطاعات الإبداعية من الإ�ستفادة من هذه املن�صة
العاملية لإ�ستعرا�ض �أفكارهم وم�شاريعهم املبتكرة �أمام
اللجنة املخت�صة.
وقالت جنالء املدفع املدير التنفيذي ملركز ال�شارقة

ل��ري��ادة الأع �م��ال � �/ش��راع /يف ت�صريح خ��ا���ص لوكالة
�أنباء الإم ��ارات  /وام  /يلتزم �شراع بدعم املبتكرين
و�أ�صحاب املواهب ال�شابة يف الدولة وتوفري الفر�ص
املالئمة لهم للنمو والقيام بدور فاعل يف جمتمعهم
وذلك توافقا مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة وبتوجيهات ال�شيخة بدور بنت �سلطان
القا�سمي رئي�س م��رك��ز ال�شارقة ل��ري��ادة الأع �م��ال /
�شراع /من �أجل متكني جيل ال�شباب وحتفيزهم على
�صناعة التغيري.
و�أ� �ض��اف��ت امل��دف��ع ن���س�ع��ى م��ن خ�ل�ال امل �ه��رج��ان �إىل
ت�شجيع م�ؤ�س�سي ال�شركات على تبني طريقة تفكري
جديدة مبا ي�سهم يف حتويل �إمارة ال�شارقة �إىل مركز
مزدهر لريادة الأعمال وامل�شاريع النا�شئة �إىل جانب
دعم م�سرية التنوع الإقت�صادي وتعزيز م�صادر الدخل
الوطني باالعتماد على املوارد الب�شرية امل�ؤهلة.

خالل ا�ستقبال وفد رفيع امل�ستوى من اململكة املغربية

غرفة ال�شارقة تبحث مع املغرب تعزيز التعاون والفر�ص اال�ستثمارية يف قطاعات اقت�صادية خمتلفة
•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة مع
وفد رفيع امل�ستوى من اململكة املغربية
�سبل تعزيز التعاون امل�شرتك واالطالع
ع �ل ��ى �أف� ��� �ض ��ل امل� �م ��ار�� �س ��ات وال �ف ��ر� ��ص
اال�ستثمارية يف العديد من القطاعات
احليوية ،وتنظيم اللقاءات امل�ستمرة بني
رج��ال الأع �م��ال ب�ه��دف عقد ال�شراكات
وتبادل اخلربات والزيارات.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ل�ق��اء ��س�ع��ادة ع�ب��د اهلل
�سلطان العوي�س ،رئي�س جمل�س �إدارة
غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة ال �� �ش��ارق��ة ،مع
�سعادة عبد الإله �أودادا�س وزير مفو�ض،
نائب �سفري املغرب لدى الدولة ،بح�ضور
� �س �ع ��ادة حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د الدميا�س
ع�ضو جمل�س �إدارة الغرفة ،وع��دد من
امل�س�ؤولني من اجلانبني.
عالقات �أخوية
ورحب �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س،
ب��ال��وف��د ال��زائ��ر م ��ؤك��دا ع�ل��ى العالقات
الأخ ��وي ��ة ال �ت��ي ت��رب��ط دول ��ة الإم � ��ارات
ب�شقيقتها اململكة املغربية ،والتي تعك�سها
�سجال حافال من امل�شاريع التنموية التي
�أ�سهمت فيها الإم��ارات حتى غدت �أكرث
دول��ة عربية ا�ستثمارا يف املغرب ،بقيمة
 20مليار دوالر حتى نهاية 2020
ت��رك��زت يف ق�ط��اع��ات ال�ط��اق��ة والطاقة

املتجددة والنقل وال�سياحة والعقارات
والزراعة ،م�شريا �إىل �أن �إمارة ال�شارقة
م�ن�ف�ت�ح��ة ع �ل��ى ال� �ت� �ع ��اون م ��ع جمتمع
الأع�م��ال يف املغرب مبا يحقق الأهداف
وامل�صالح امل�شرتكة.
ولفت العوي�س �إىل الت�سهيالت الكبرية
ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا �إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة لرجال
الأع� � �م � ��ال ال ��راغ � �ب �ي�ن يف اال�ستثمار
ب� ��الإم� ��ارة ،ح�ي��ث ت�ع��د ال �� �ش��ارق��ة وجهة
ا��س�ت�ث�م��اري��ة م�ت�م�ي��زة مل��ا ت�ت�م�ت��ع ب��ه من
ت�ن��وع اق�ت���ص��ادي ،وم��وق��ع ج �غ��رايف هام،
وت�شريعات وقوانني منظمة ،وت�سهيالت
حكومية ،ومناطق حرة ،وموانئ حديثة،

وف ��ر� ��ص ا� �س �ت �ث �م��اري��ة واع � � ��دة ،م�ؤكدا
حر�ص الغرفة على توفري الت�سهيالت
لل�شركات املغربية الراغبة باال�ستثمار يف
ال�شارقة ،مبا ي�ضمن لها اال�ستفادة من
موقع ال�شارقة اال�سرتاتيجي والتو�سع
يف �أ�سواق املنطقة ،واال�ستفادة �أي�ضا من
فر�صهم اال�ستثمارية مل�صلحة القطاع
اخلا�ص يف ال�شارقة.
خطوة �إيجابية
م ��ن ج��ان �ب��ه �أث� �ن ��ى � �س �ع��ادة ع �ب��د الإل� ��ه
�أودادا� � ��س ،ع�ل��ى ح �ف��اوة اال��س�ت�ق�ب��ال من
غرفة ال�شارقة معتربا �أن هذه الزيارة

تعد خطوة �إيجابية نحو تعزيز العالقات
الثنائية وال�شراكة االقت�صادية ،وتنمية
ال ��رواب ��ط ب�ي�ن جم�ت�م�ع��ي الأع � �م� ��ال يف
البلدين ال�شقيقني ،وجعلها �أك�ثر قوة
ومتيزا يف جماالت متنوعة ،م�ؤكدا رغبة
جمتمع الأع�م��ال املغربي يف اال�ستفادة
م��ن خ�ب�رات �إم ��ارة ال�شارقة ال�ت��ي غدت
منوذجا عامليا للأعمال ،ومدينة رائدة
يف ت�ط�ب�ي��ق �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات العاملية
املبتكرة.
وت�ضمن اللقاء تقدمي عرو�ضا تعريفية
من اجلانبني لت�سليط ال�ضوء على �أهم
ال �ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة امل �ت��اح��ة ،حيث

قدم الوفد املغربي عر�ضا عن ما تتميز
ب��ه امل �غ��رب و�أه ��م امل �ع��ار���ض وامل�ؤمترات
والأح � ��داث االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي تنظمها
وت�ست�ضيفها..
كما ت�ع��رف ال��وف��د ال��زائ��ر على �أف�ضل
امل �م��ار� �س��ات واخل ��دم ��ات ال �ت��ي تقدمها
الغرفة لأع�ضائها ،حيث قدمت غرفة
ال�شارقة عر�ضا تو�ضيحيا حول اخلطط
احل��ال �ي��ة وامل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،وال �ت ��ي ت�سعى
م ��ن خ�لال �ه��ا ل �ت ��أك �ي��د م �ك��ان��ة الإم � ��ارة
كوجهة جاذبة للم�ستثمرين ،ولتوفري
الت�سهيالت والإم�ك��ان��ات وتعزيز البنية
التحتية احلديثة واملتطورة للإمارة.

مركز كومبا�س يقدم العمل امل�شرتك يف ر�أ�س اخليمة
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر

�شهدت مناطق ر�أ�س اخليمة االقت�صادية
(راكز) افتتاح مركز كومبا�س للأعمال
ك�ج��زء م��ن م�ب��ادرات�ه��ا لتطوير مفهوم
الأعمال يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ،وتقدمي
جتربة جديدة للعمل امل�شرتك يف بيئة
ح�ي��وي��ةُ ،ت� ��زا َول ف�ي��ه الأع �م��ال ب�أ�سلوب
ع �� �ص��ري ،وي �خ ��دم � �ش��ري �ح��ة ال�شركات
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة ور ّواد الأعمال
وال�شركات النا�شئة والطلاّ ب و�أ�صحاب
الأعمال احل ّرة.
يُقدم مركز كومبا�س للأعمال لأع�ضائه
جت ��رب ��ة � �س �ل �� �س��ة وف� ��ري� ��دة م ��ن نوعها
تتمثل يف ت��وف�ير �شتى و��س��ائ��ل الراحة
لت�ساعدهم على ا�ستغالل �أوق��ات�ه��م يف
املركز على الوجه الأمثل ،حيث ميكنهم

ا��س�ت�خ��دام امل���س��اح��ات املكتبية امل�شرتكة
م��ن �أج ��ل ال�ع�م��ل ��س��وي�اً وال �ت �ع��اون فيما
ب�ي�ن�ه��م ،ك�م��ا ت�ت��وف��ر امل���س��اح��ات املكتبية
اخل��ا��ص��ة ل�ل�أع���ض��اء ال��راغ �ب�ين باملزيد
م��ن اخل�صو�صية للرتكيز يف �أعمالهم
وم� ��� �ش ��اري� �ع� �ه ��م .ي �� �ض��م امل� ��رك� ��ز غ ��رف
اجتماعات مثالية لعقد حلقات الع�صف
الذهني والنقا�شات ومناطق فعاليات
لتنظيم امل�ؤمترات وغريها من الأن�شطة
االجتماعية وا�ستوديو ت�سجيل لإنتاج
�أع �م��ال ��ص��وت�ي��ة ع�ل��ى درج ��ة ع��ال�ي��ة من
اجلودة.
وق��ال رام��ي ج�ّل�اّ د ،الرئي�س التنفيذي
ملجموعة راكز مبنا�سبة االفتتاح “ :كان
ل��زام�اً علينا �أن جن��اري التغيريات مبا
يتما�شى مع التطورات اجل��دي��دة .ومن
هذا املُنطلق ي�أتي افتتاح مركز كومبا�س

ل�ل�أع�م��ال ح��ر��ص�اً منا على اال�ستجابة
مل �ت �ط �ل �ب��ات ع �م�لائ �ن��ا ال ��ذي ��ن ي ��زاول ��ون
�أعمالهم ب�أ�سلوب خمتلف عن ال�سابق،
ح �ي��ث ي�ت�ي��ح امل��رك��ز لأع �� �ض��ائ��ه املرونة
وف �ع��ال �ي��ة التكلفة ”.و�أ�� �ض ��اف ج�ّل�ااّ د:
“يحتوي مركز كومبا�س للأعمال على
كافة املرافق والت�سهيالت ومت ت�صميمه
على النحو ال��ذي ي�شجع �أع�ضائه على
الإنتاجية والإبداع والتعاون والتوا�صل».
كما يجدر بالذكر �إتاحة مركز كومبا�س
للأعمال للرحالة الرقم ّيني والطلاّ ب
وج� �م� �ي ��ع امل� �ق� �ي� �م�ي�ن يف �إم � � � � ��ارة ر�أ�� � ��س
اخل �ي �م��ة اال� � �ش �ت�راك ف �ي��ه واالن�ضمام
�إىل جمتمع �أعماله بكل �سهولة ،حيث
ميكنهم االخ�ت�ي��ار الع�ضويات اليومية
والأ� �س �ب��وع �ي��ة وال �� �ش �ه��ري��ة .وي�ستطيع
امل�ه�ن� ّي�ين ال��راغ�ب�ين با�ستك�شاف جمال

الأع�م��ال اال�ستفادة م��ن ب��اق��ات ت�أ�سي�س
الأعمال املكتبية امل�شرتكة والتي ت�شمل
رخ�صة �أعمال وا�ستخدام مرافق املركز
و�أُهلية احل�صول على ت�أ�شرية �إقامة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة.
وت ��اب ��ع ج�ّل��اّ د  :مب ��ا ي�ت�ع�ل��ق مب�ستقبل

املركز“ :نحر�ص على موا�صلة م�سرية
االب �ت �ك��ار يف م��رك��ز ك��وم�ب��ا���س للأعمال
ب �ط��رح ع��رو���ض ع�ل��ى درج ��ة ع��ال�ي��ة من
الفعالية من �أج��ل ج��ذب املهنينّ الذين
ينتمون �إىل اجل�ي��ل اجل��دي��د م��ن ر ّواد
الأعمال.

�إيدج جتدد عقد الت�صنيع
مع �ستيليا �أيرو�سبي�س

•• دبي -وام:

�أعلنت “�إي بي �آي” ،ال�شركة الرائدة للهند�سة الدقيقة يف قطاع الطريان
وال��دف��اع بدولة الإم ��ارات ،والتابعة ملجموعة “�إيدج” ام�س ،عن جتديد
�شراكتها املمتدة مع �ستيليا �أيرو�سبي�س ،ال�شركة الفرعية التابعة لإيربا�ص،
لت�صنيع مكونات معدنية عالية اجل��ودة للطائرات م�صممة ملجموعات
 A320و A330و .A340
وج��اء الإع�ل�ان ع��ن جتديد العقد  -ال��ذي ي��ؤك��د على �أوج��ه التعاون بني
ال�شركتني يف املا�ضي وموا�صلة البناء عليه يف امل�ستقبل  -خالل معر�ض
دبي للطريان الذي ي�ستمر حتى  18نوفمرب يف دبي وورلد �سنرتال .
وا�ستنادا �إىل خرباتها الرائدة يف القطاع ومرافق الت�صنيع املتقدمة �ضمن
جممع توازن ال�صناعي يف �أبوظبي� ،ستعمل �إي بي �آي على ت�صنيع �إطارات
الأملنيوم وتوفري �أحدث حلول معاجلة وفح�ص الأ�سطح ل�ستيليا �أيرو�سبي�س
لفرتة متتد �إىل �سنوات عدة.
وقال كري�ستيان زيهي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �إي بي �آي بهذه املنا�سبة :
“ نت�شرف ب�شراكتنا طويلة الأمد مع �ستيليا �أيرو�سبي�س ،وت�ؤكد االتفاقية
اجلديدة على ثقة �ستيليا يف قدرات الت�صنيع املتقدمة لدى �إي بي �آي وتعزز
مكانة ال�شركة ك�إحدى مرافق الهند�سة الدقيقة الرائدة يف منطقة جمل�س
التعاون اخلليجي و�ضمن قطاع الطريان ،ومتا�شيا مع االتفاقية� ،سنوا�صل
تعزيز قدراتنا لتلبية االحتياجات اجلديدة للقطاع وتعزيز م�ساهماتنا
يف جم��ال ال�ط�يران ال�ع��امل��ي ،وع�بر ذل��ك ،ن��أم��ل يف دع��م تو�سعة وتناف�سية
االقت�صاد القائم على املعرفة يف �أبوظبي.
وباعتبارها �إح��دى ال�شركات ال��رائ��دة عامليا يف جم��ال هياكل الطائرات،
ت�صمم وت�صنع �ستيليا �أيرو�سبي�س قطع ج�سم الطائرة لأ�سطول طائرات
�إيربا�ص بالكامل� ،إ�ضافة �إىل قطع ج�سم الطائرة الأخرى و�أجزاء فرعية
حم��ددة ومقاعد الركاب والكابنت .وتوا�صل �ستيليا �أيرو�سبي�س التعاون
مع �إي بي �آي يف الإم��ارات لإنتاج املكونات املعدنية ملجموعات  A320و
 A330و  A340منذ عام .2011
وت�صنع �إي بي �آي مكونات هند�سية دقيقة وعالية اجلودة لقطاعات الدفاع
والف�ضاء والنفط والغاز ومت جتهيزها بقدرات و�أدوات قطع متقدمة لتنفيذ
هند�سة الت�صنيع ومعاجلة الأ�سطح والطالء والإ�صالح والتجميع .وتعترب
ال�شركة ج��زءا من قطاع دع��م املهام �ضمن �إي��دج ،جمموعة التكنولوجيا
املتقدمة يف جمال الدفاع وغريه من املجاالت والتي تعد �إحدى �أف�ضل 25
موردا يف العامل.

جمعية الإمارات للمحا�سبني واملدققني
ع�ضوا يف االحتاد الدويل للمحا�سبني

•• �أبوظبي-وام:

�ص ّوت جمل�س االحتاد الدويل للمحا�سبني  IFACوهو املنظمة العاملية
ملهنة املحا�سبة والتدقيق التي تتخذ م��ن مدينة ن�ي��وي��ورك يف الواليات
املتحدة االمريكية مقراً لها ،بالإجماع على قبول ان�ضمام جمعية الإمارات
للمحا�سبني وامل��دق�ق�ين ع���ض��وا يف االحت ��اد ال ��دويل للمحا�سبني ،وذلك
خالل االجتماع الرابع واخلم�سني للمجل�س واملنعقد خالل �شهر نوفمرب
.2021
وي�ت��أل��ف االحت ��اد م��ن  180جمعية ومنظمة مهنية – م��ن  135دولة
ومقاطعة – ميثلون �أكرث من  3ماليني حما�سب حمرتف من جميع �أنحاء
العامل حيث يهدف االحت��اد �إىل خدمة امل�صلحة العامة عن طريق تعزيز
مهنة املحا�سبة والتدقيق وامل�ساهمة يف تطوير االقت�صاديات العاملية.
وقال معايل ريا�ض عبدالرحمن املبارك الرئي�س الفخري جلمعية الإمارات
للمحا�سبني واملدققني  -بهذه املنا�سبة �“ : -سعداء جداً بهذا الإجناز الذي
كان ثمرة جهود متوا�صلة وحثيثة عملت عليها اجلمعية على مدار �أكرث
من عامني متوا�صلني للح�صول على هذه الع�ضوية .ت�أتي هذه الع�ضوية
كجزء من خطة ا�سرتاتيجية لتطوير مهنة املحا�سبة والتدقيق يف الدولة
والتي يتم العمل على تنفيذها من خ�لال التعاون مع ع��دد من اجلهات
التنظيمية واملهنية يف الدولة ،لذا ف�إننا ن�شكر كافة اجلهات التي قدمت لنا
الدعم على حتقيق هذا الإجناز ”.و�أكد معاليه �ضرورة م�ساهمة جمتمع
مهنة املحا�سبة والتدقيق يف ال��دول��ة يف تقدمي خ��دم��ات مهنية وتقارير
مالية ذات جودة عالية وم�صداقية مبا يخدم امل�صلحة العامة ويحفز بيئة
الأعمال يف دولة الإمارات وذلك ملا ملهنة املحا�سبة والتدقيق من دور رئي�س
يف تعزيز االقت�صاد الوطني وزيادة ثقة امل�ستثمرين وامل�ساهمة يف ا�ستقرار
الأ�سواق املالية.
من جانبه قال �سعادة �سيف عابد املهريي رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
بهذه املنا�سبة “ :ف�خ��ورون بهذا الإجن��از ال��ذي �سيمكن اجلمعية من �أن
يكون لها دور �أكرث فاعلية يف املجتمع الدويل ملهنة املحا�سبة والتدقيق� .إن
هذه الع�ضوية �ستمكن اجلمعية من عر�ض جتربة الدولة املتعلقة مبهنة
املحا�سبة والتدقيق يف املحافل الدولية كما �ستتيح للجمعية االطالع على
املمار�سات املتبعة يف الدول الأخرى واال�ستفادة من جتاربها».

تعزيزا للتعاون امل�شرتك وامل�ساهمة يف التنمية املحلية

غرفة عجمان توقع مذكرة تعاون مع م�صرف الإمارات للتنمية
•• عجمان – الفجر:

وقعت غرفة جتارة و�صناعة عجمان مذكرة تعاون مع م�صرف الإمارات
للتنمية ،يف خطوة تعزز تعاون الغرفة مع امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية
يف الدولة ،وتعك�س رغبة اجلانبني يف ا�ستطالع �آف��اق التعاون امل�شرتك
وامل�ساهمة يف التنمية املحلية .ووق��ع على املذكرة كل من �سعادة �سامل
ال���س��وي��دي ،م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة عجمان ،وال�سيد �أحمد
حممد النقبي ،الرئي�س التنفيذي مل�صرف الإم��ارات للتنمية ،بح�ضور
نا�صر ال�ظ�ف��ري امل��دي��ر التنفيذي لقطاع دع��م الأع���ض��اء واالب�ت�ك��ار يف
غرفة عجمان .و�أك��د �سعادة �سامل ال�سويدي� ،أن غرفة عجمان تعمل
ب�شكل حثيث ومتوا�صل على تعزيز عالقاتها مع جميع �أطراف القطاع
االقت�صادي يف �إمارة عجمان ب�شكل خا�ص والدولة ب�شكل عام ،من خالل
�إب��رام اتفاقيات ال�شراكة والتعاون التي ت�سعى من خاللها �إىل تقدمي

خدمات نوعية ت�ضمن دعم م�صالح املن�ش�آت ذات الع�ضوية وتقدمي املزيد
من احلوافز والت�سهيالت ملجتمع الأعمال وال�شركات يف عجمان ،وتعزيز
البيئة االقت�صادية واال�ستثمارية مبا يحقق تناف�سيتها وا�ستدامتها.
و�أ�ضاف �سعادته ”:ت�شكل �شراكتنا اليوم مع م�صرف الإم��ارات للتنمية
خطوة جديدة يف م�سرية �شراكاتنا مع امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة،
حيث تدعم هذه ال�شراكة ب�شكل خا�ص رواد الأعمال وجمتمع االعمال
ككل ”.و�أ��ش��اد ال�سويدي بجهود امل�صرف وم��ا يقدمه من دع��م لتنمية
ومن��و القطاع ال�صناعي يف ال��دول��ة ومتكني �أج�ن��دة التحول ال�صناعي
خ�لال املرحلة املقبلة .من جانبه ،ق��ال �أحمد حممد النقبي ،الرئي�س
التنفيذي مل�صرف الإمارات للتنمية“ :انطالقا من دوره املحوري املعني
بتمكني �أجندة التنويع االقت�صادي والتحول ال�صناعي لدولة الإمارات،
يعمل م�صرف الإمارات للتنمية على توفري حلول دعم ومتويل مبتكرة
لل�شركات العاملة يف خمتلف �أرج��اء الدولة وخا�صة �ضمن القطاعات

احليوية يف املنظومة االقت�صادية الن�شطة لدولة الإم ��ارات� ،إذ تعتمد
ا�سرتاتيجيتنا ال�ساعية لتحقيق النمو امل���س�ت��دام على ث�لاث��ة حماور
هي ت�سريع التطور ال�صناعي وتبني التكنولوجيا املتقدمة يف القطاع
ال�صناعي ،ودع��م االقت�صاد الوطني من خ�لال توفري حلول متويلية
وخدمات وا�ست�شارات عملية ،فيما يعتمد املحور الثالث على حتفيز ريادة
الأعمال واالبتكار لل�شركات النا�شئة وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة».
و�أ�ضاف النقبي�“ :ضمن ا�سرتاتيجيته ،ر�صد امل�صرف حمفظة مالية
بقيمة  30مليار دره ��م ،على م��دار �� 5س�ن��وات خم�ص�صة ل��دع��م عدة
قطاعات �صناعية ،والإ�سهام يف متويل ودعم �أكرث من � 13,500شركة
متنوعة وا�ستحداث � 25ألف وظيفة� .شراكاتنا مع غرفة جتارة و�صناعة
عجمان حتقق هذا الهدف متاما من خالل �إتاحة الفر�صة للمن�ش�آت ذات
الع�ضوية يف الغرفة بالو�صول �إىل خدمات امل�صرف ،كما تتيح لنا التعرف
�إىل متطلبات تلك ال�شركات واال�ستجابة لها بدقة».
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الياه �سات توقع مذكرة تفاهم مع �شركة مبادلة للبرتول
ال�ستك�شاف تقنيات الأقمار ال�صناعية املتقدمة

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �أم�س �شركة الياه لالت�صاالت الف�ضائية ���ش.م.ع (“الياه �سات”
وي�شار �إليها مع ال�شركات التابعة لها با�سم “املجموعة”) املدرجة يف �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية حتت الرمز( YAHSAT :رمز التعريف الدويل:
 ،)AEA007501017امل��زود ال��رائ��د حللول االت�صاالت الف�ضائية عرب
الأقمار ال�صناعية يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ،عن توقيع مذكرة
تفاهم مع �شركة “مبادلة للبرتول” ال�ستك�شاف توفري خدمات الأقمار
ال�صناعية مبا يدعم رب��ط �أ��ص��ول �شركة “مبادلة للبرتول” امل�شغلة يف
جنوب �شرق �آ�سيا .وقد مت توقيع مذكرة التفاهم خالل حفل توقيع ر�سمي
�أقيم خالل معر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي ال��دويل للبرتول “�أديبك»” .ووقع
امل��ذك��رة ك��ل م��ن خالد ال�ك��اف ،الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الت�شغيلية يف
�شركة “الياه �سات” ،ومازن اللمكي ،الرئي�س التنفيذي للعمليات يف �شركة
“مبادلة للبرتول» .حتدد مذكرة التفاهم خارطة طريق لتطوير خدمات
م�صممة خ�صي�صاً ملواقع �شركة “مبادلة للبرتول” املختلفة ،وامل�صممة
خ�صي�صاً لقطاع الطاقة .و�ستبحث ال�شركتان كيف ميكن لتقنيات “الياه
�سات” ال��رائ��دة يف جم��ال الأق �م��ار ال�صناعية وتغطيتها ال��وا��س�ع��ة عرب
�أوروب��ا وال�شرق الأو��س��ط و�إفريقيا و�آ�سيا� ،أن تدعم العمليات الأ�سا�سية
ل�شركة مبادلة للبرتول ،مبا يف ذلك االت�صال بني مكاتب ال�شركة ومراكز
البيانات املرتبطة بها واملقر الرئي�سي .وبهذه املنا�سبة ،قال خالد الكاف،
الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الت�شغيلية يف �شركة “الياه �سات”“ :تتمتع
الياه �سات بالقدرات اال�ستثنائية واخل�برة الوا�سعة لدعم عمليات �شركة
مبادلة للبرتول يف املنطقة� .ست�ساهم هذه ال�شراكة يف تعزيز مكانة الياه
�سات ك�شريك مف�ضل لتقدمي خدمات تكنولوجيا االت�صاالت عرب الأقمار
ال�صناعية والبنية التحتية احليوية لعدد م��ن القطاعات ،مب��ا يف ذلك
قطاع النفط والغاز .ونتطلع �إىل اال�ستفادة من هذه ال�شراكة لدفع منونا
وتو�سعنا يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال م��ازن اللمكي ،الرئي�س التنفيذي للعمليات يف �شركة
“مبادلة للبرتول”“ :تعترب املن�صات الرقمية عن�صراً �أ�سا�سياً لنجاح
�أعمالنا ،وقد ا�ستثمرنا ب�شكل كبري يف بناء ا�سرتاتيجية حتول رقمي تدعم
�أه��داف �أعمالنا .وي�سعدنا عقد هذه ال�شراكة مع �شركة وطنية رائ��دة يف
جمال االت�صاالت عرب الأقمار ال�صناعية ،والبحث من خالل هذا التعاون
فر�ص تقدمي خدمات مط ّورة تدعم متيزنا الت�شغيلي».

االحتاد لل�شحن تقدم خدمات ال�شحن اجلوي
املدعومة بقدرات الذكاء اال�صطناعي

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت االحتاد لل�شحن ،ذراع عمليات ال�شحن واخلدمات اللوج�ستية التابع
ملجموعة االحت ��اد ل�ل�ط�يران ،ع��ن دخ��ول اتفاقية �إث �ب��ات مفهوم الأعمال
مع �سبيد كارجو ،امل��زود الرائد حللول التقنيات اللوج�ستية التي تتخذ
من �سنغافورة مقراً لها ،ال�ستخدام منتجاتها املدعومة بقدرات الذكاء
اال�صطناعي بهدف زيادة �سعة ال�شحن على منت رحالتها.
و�أ�صبحت االحتاد لل�شحن مبوجب هذه االتفاقية ثاين �شركة طريان عاملياً
ت�ستخدم نظام كارجو �آي لقيا�س �أب�ع��اد احلمولة ،وواح��دة من ال�شركات
القليلة التي بد�أت بتجربة نظام كارجو مايند املدعوم بالذكاء اال�صطناعي
من �سبيد كارجو ،والذي يقدم �أدوات ت�ساعد يف التخطيط الأمثل لتوزيع
احلمولة خالل ثوانٍ مع االلتزام التام بقيود الأعمال والأنظمة املعتمدة.
وتعليقاً على هذا املو�ضوع ،قال بدر �آل علي مدير جتاري �أول ل�ش�ؤون دولة
الإم��ارات وال�شرق الأو�سط وت�أجري طائرات ال�شحن يف االحت��اد لل�شحن:
“ت�سعى االحت��اد لل�شحن لتقييم م��دى فعالية كارجو �آي وكارجو مايند
يف تقدمي �آلية �شاملة لتح�سني عمليات ال�شحن ب�شكلٍ كامل .وتتيح هذه
االتفاقية �إمكانية اختبار هذه املنتجات الرائدة من �سبيد كارجو وقدرتها
على تعزيز م�ستويات الكفاءة والإنتاجية والإي ��رادات ،من خالل تطبيق
حلول تقنية متقدمة وو��ض��ع خطة لدمج ه��ذه احل�ل��ول �ضمن العمليات
بحلول عام .»2022
وت�ستطيع تقنية كارجو �آي ،التي مت تطويرها بالتعاون مع تقنية اال�ست�شعار
تامي �أوف فاليت من مايكرو�سوفت ،التقاط �صور للحمولة وح�ساب �أبعادها
بدقة بح�سب نوع احلمولة وحجمها ونوع تغليفها يف الوقت الفعلي� ،إىل
جانب دمج البيانات ب�سهولة مع �أنظمة �إدارة املخازن القائمة .كما يزود
هذا احلل كارجو مايند بالبيانات الالزمة لإن�شاء خمططات حتميل دقيقة
ومراقبة وتعزيز توافق البيانات ،والتعرف على الب�ضائع املت�ضررة لتفادي
�أي مطالباتٍ الحقة.

خالد بن حممد بن زايد يطلق �شراكة عاملية تر�سخ ريادة الإمارات يف جمال الطاقة املتجددة والهيدروجني

�شراكة ا�سرتاتيجية رائدة بني �أدنوك وطاقة ت�ستهدف �إنتاج �أكرث من
 30جيجاواط من الطاقة املتجددة والنظيفة حملي ًا وعاملي ًا بحلول 2030
•• �أبوظبي-وام:

�أطلق �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن
زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي
لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي رئي�س مكتب �أبوظبي
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ،رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية
مل�ج�ل����س �إدارة ��ش��رك��ة ب �ت�رول �أبوظبي
الوطنية “�أدنوك”� ،شراكة ا�سرتاتيجية
رائ � � ��دة يف جم � ��ال ال� �ط ��اق ��ة النظيفة
وامل�ت�ج��ددة ب�ين �شركة ب�ت�رول �أبوظبي
الوطنية “�أدنوك” ،و��ش��رك��ة �أبوظبي
الوطنية للطاقة “طاقة».
مت الإع �ل��ان ع��ن ه ��ذه ال �� �ش��راك��ة ام�س
خالل معر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي الدويل
للبرتول “�أديبك” ،و�ستتعاون �أدنوك
و”طاقة” يف ت�أ�سي�س م�شروع م�شرتك
جديد مبعايري عاملية للطاقة النظيفة
بقدرة �إنتاجية تزيد على  30جيجاواط
من الطاقة املتجددة ،وذلك للم�ساهمة
يف تعزيز جهود دول��ة الإم��ارات الهادفة
ملواكبة التحول يف قطاع الطاقة و�إر�ساء
م �ك��ان��ة رائ � ��دة يف جم ��ال الهيدروجني
الأخ� ��� �ض ��ر و�� �س�ت�رك ��ز ه � ��ذه ال�شراكة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��رائ��دة ع�ل��ى ت�أ�سي�س
م���ش��روع ط �م��وح �سيخلق ك�ي��ان��ا جديدا
ل�ت�ط��وي��ر م �� �ش��اري��ع ال �ط��اق��ة املتجددة،
وم�شاريع حتويل النفايات �إىل طاقة على
امل�ستويني املحلي وال ��دويل ،بالإ�ضافة
�إىل م�شاريع �إن �ت��اج وم�ع��اجل��ة وتخزين
ال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن الأخ� ��� �ض ��ر والأن�شطة
الإ�ضافية ذات ال�صلة .وت�ستفيد ال�شركة
اجل��دي��دة م��ن ق ��درات �أدن� ��وك يف قطاع
ال�ط��اق��ة وال �ه �ي��دروج�ين ،وم ��ن خربات
“طاقة” املتنوعة من الطاقة املتجددة،
لتحقيق �أهدافها الطموحة ب�إنتاج �أكرث
من  30جيجاوات من الطاقة املتجددة
بحلول .2030
و�أ�شاد �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن
زاي��د �آل نه ّيان بال�شراكة ال��رائ��دة بني
“�أدنوك” و”طاقة” يف جمال الطاقة
املتجددة والهيدروجني الأخ�ضر ،م�ؤكداً
��س�م��وه �أن دول ��ة الإم � ��ارات وم��ن خالل
ال��ر�ؤي��ة اال�ست�شرافية للقيادة� ،س ّباقة
يف ت �ط��وي��ر واب �ت �ك��ار احل �ل ��ول العملية
التي ت�ستفيد من الفر�ص التي يتيحها
ال� �ت� �ح ��ول يف ق� �ط ��اع ال� �ط ��اق ��ة لت�أمني
م�ستقبل منخف�ض االنبعاثات الكربونية

 اال�ستفادة من قدرات و�إمكانات �أدنوك املتطورة يف جمالالطاقة والهيدروجني ،ومن خربات طاقة الرائدة يف جمال توليد
الطاقة املتجددة لتعزيز النمو على امل�ستويني املحلي والعاملي
 تو�سيع حمفظة طاقة من م�صادر الطاقة املتجددةمدعومة بنمو واعد يف جمال الهيدروجني الأخ�ضر
ين�سجم م��ع م�ب��ادرت�ه��ا اال�سرتاتيجية
لتحقيق احل�ي��اد امل�ن��اخ��ي بحلول العام
 .2050وبح�ضور �سمو ال�شيخ خالد
بن حممد بن زايد �آل نه ّيان ،وقع على
اتفاقية ال�شراكة كل من معايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد اجلابر وزير ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة الع�ضو املنتدب
وال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة برتول
�أبوظبي الوطنية “ �أدنوك “ وجمموعة
� �ش��رك��ات �ه��ا ؛ و�� �س� �ع ��ادة حم �م��د ح�سن
ال���س��وي��دي رئي�س جمل�س �إدارة �شركة
�أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة».
و قال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر  -بهذه املنا�سبة  “ : -تتما�شى
ه��ذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع ر�ؤية
وت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة بتنويع

مزيج الطاقة يف دولة الإمارات لي�شمل،
�إىل ج ��ان ��ب ال �ن �ف��ط وال � �غ� ��از ،امل�صادر
امل �ت �ج��ددة وال �ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة .ويج�سد
ه��ذا امل�شروع الطموح ال��ذي يجمع بني
اث �ن �ت�ين م��ن �أك �ب�ر � �ش��رك��ات ال �ط��اق��ة يف
�أبوظبي ا�سرتاتيجية �أدنوك ومنوذجها
امل�ت�م�ي��ز ل���ض�م��ان ا��س�ت�م��راري��ة �أعمالها
وتركيزها على خلق فر�ص اقت�صادية
ج ��دي ��دة وم ��واك �ب ��ة ال �ت �ح��ول يف قطاع
الطاقة ،كذلك �سي�ستفيد هذا امل�شروع
م��ن خ�ب�رات ال�ط��رف�ين لإط�ل�اق �شركة
مب �ع��اي�ير ع��امل �ي��ة ق � ��ادرة ع �ل��ى املناف�سة
جت� ��اري � �اً يف ق� �ط ��اع ال �ط ��اق ��ة النظيفة
واال��س�ت�ف��ادة م��ن الفر�ص ال�ت��ي تتيحها
ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وال �ه �ي��دروج�ين على
ال�صعيدين املحلي والعاملي».

و�أ�� � �ض � ��اف “ :ف �ي �م��ا ن �� �س �ت �ع��د يف دول ��ة
الإم � ��ارات ال�ست�ضافة ال� ��دورة الثامنة
والع�شرين مل�ؤمتر الأط��راف يف اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ
 COP 28يف عام  ،2023نتطلع �إىل
تعزيز حمفظة الطاقة املتنوعة ل�ضمان
النمو االق�ت���ص��ادي امل�ستقبلي امل�ستدام
لدولة الإمارات و�إمارة �أبوظبي ،ونرحب
بان�ضمام ��ش��رك��اء ا�سرتاتيجيني لهذا
امل�شروع الواعد ،وندعوهم �إىل ا�ستك�شاف
فر�ص ال�شراكة وتطوير الأعمال».
ومت�ث��ل ه��ذه ال���ش��راك��ة ال��رائ��دة من�صة
جتمع بني م�شاريع تطوير الهيدروجني
التي تنفذها كل من “طاقة” و”�أدنوك”
واال�ستفادة من خربة “طاقة” يف جمال
الطاقة ال�شم�سية منخف�ضة التكلفة،

توجه لزيادة ر�أ�س مال الربنامج التمويلي �إىل مليار درهم

وم�شاريع �أدن ��وك وم�ساعيها امل�ستمرة
ال�ت��ي ت�ه��دف للم�ساهمة يف دع��م جهود
دول ��ة الإم � ��ارات لإن���ش��اء �سال�سل قيمة
حم �ل �ي��ة ودول� �ي ��ة ل �ل �ه �ي��دروج�ين وبناء
منظومة حديثة ومتكاملة لإنتاج وقود
الهيدروجني يف الدولة.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال � �س �ع��ادة حم�م��د ح�سن
ال���س��وي��دي “ :بد�أت “طاقة” امل�سرية
امل � ��ؤ ّدي � ��ة لأن ت �� �ص �ب��ح رائ� � ��دة يف �إن �ت ��اج
الطاقة واملياه ذات االنبعاثات الكربونية
املنخف�ضة ،وهي رائدة بالفعل يف جمال
الطاقة ال�شم�سية على م�ستوى العامل.
و��س�ت�ك��ون ه��ذه ال���ش��راك��ة ب�ين “طاقة”
و”�أدنوك” ح� ��اف� ��زاً ق� ��وي � �اً لإط �ل��اق
الإم � �ك� ��ان� ��ات ال �ك �ب�ي�رة ل �ت �� �س��ري��ع �سوق
والتو�سع ب�سرعة
الهيدروجني الأخ�ضر
ّ
يف جمال الطاقة املتجدّدة� .إن “طاقة”
�وج��ه �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي لأن تكون
ت��دع��م ت� ّ
مركزاً للهيدروجني الأخ�ضر با�ستخدام
خ�برت �ه��ا يف �إن� �ت ��اج ال �ط��اق��ة ال�شم�سية
ال �ك �ه��ر� �ض��وئ �ي��ة م �ن �خ �ف �� �ض��ة التكلفة
وامل� �ي ��اه امل �ح�ل�اة امل�ن�خ�ف���ض��ة التكلفة:
وه�م��ا ع�ن���ص��ران م�ه� ّم��ان للهيدروجني
الأخ� ��� �ض ��ر» .ومت �ت �ل��ك دول� ��ة الإم� � ��ارات
العديد من القدرات املتميزة التي ت�سهم
يف متكني �شراكة “�أدنوك” و”طاقة”
يف ه ��ذا امل� �ج ��ال ،ف �ه��ي م��وط��ن لثالثة
م��ن �أك�ب�ر حم�ط��ات ال�ط��اق��ة ال�شم�سية
و�أقلها تكلفة يف العامل ،مما يتيح لهذه
ال �� �ش��راك��ة اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن الإم � � ��دادات
الوفرية من الطاقة املتجددة منخف�ضة
التكلفة حملياً� ،إىل جانب قرب الدولة
م��ن م��راك��ز الطلب امل�ستقبلية الهامة
على م�صادر الهيدروجني و�أنواع الوقود
ال�ن��اق��ل ل��ه .ويف �أك�ت��وب��ر امل��ا��ض��ي� ،أطلق
�سمو ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حممد ب��ن زايد
�آل نهيان �شراكة ا�سرتاتيجية يف الطاقة
النظيفة ب�ين “�أدنوك” و��ش��رك��ة مياه
وك �ه��رب��اء الإم� � ��ارات ت �ق��وم م��ن خاللها
� �ش��رك��ة “مياه وك� �ه ��رب ��اء الإمارات”
ب��إم��داد “�أدنوك” باحتياجات �شبكتها
الكهربائية من خالل الكهرباء املنتجة
من م�صادر الطاقة النووية وال�شم�سية
النظيفة ،لت�صبح “�أدنوك” بذلك �أول
� �ش��رك��ة ن �ف��ط وغ� ��از ت ��ؤم ��ن احتياجات
ع �م �ل �ي��ات �ه��ا م ��ن ال �ط��اق��ة الكهربائية
اخلالية من االنبعاثات.

�صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية ميول  15م�شروعا ا�سرتاتيجيا بقيمة  350مليون درهم خالل عامني
•• دبي -وام:

�أع �ل��ن ع �ب��د اهلل ن��ا� �ص��ر اجل �ع�ب�ري ال�ع���ض��و املنتدب
و ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ص�ن��دوق تنمية القطاعات
اال�سرتاتيجية ،ال ��ذراع اال�ستثماري ل�شركة توازن
القاب�ضة �أن �إج�م��ايل متويالت برناجمه التمويلي
لإ� �س �ن��اد امل���ش��اري��ع ب�ل��غ  350م�ل�ي��ون دره ��م ا�ستفاد
م �ن �ه��ا  15م �� �ش��روع �اً وط �ن �ي �اً ت�ن���ش��ط يف قطاعات
منها ال�صناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا
والطريان و �صناعات ا�سرتاتيجية �أخرى.
وك��ان �صندوق تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية قد
اطلق برناجمه التمويلي يف العام  2019بر�أ�س مال

يبلغ  700مليون درهم للم�ساهمة يف دعم امل�شاريع
لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة الوطنية العاملة يف
جمال ال�صناعات اال�سرتاتيجية وبالأخ�ص ال�صناعات
ال��دف��اع�ي��ة والتكنولوجية وال�ب�ح��ث وال�ت�ط��وي��ر عرب
توفري حلول مالية نوعية وم�شجعة بالتعاون مع
امل�صارف الوطنية.
و�أو�ضح اجلعربي �أن ال�صندوق يخطط ال�ستكمال
خطة التمويل عرب تقدمي متويالت �إ�ضافية ت�صل �إىل
ما يقارب  300مليون درهم لي�صل �إجمايل التمويل
 90%من ر�أ���س مال الربنامج  ،م�ؤكداً �أن قرو�ض
التمويل املي�سرة ت�ستهدف بالدرجة الأوىل متويل
عقود �سل�سلة التوريد و ال�ضمانات البنكية والنفقات

الر�أ�سمالية بحجم متويل يرتاوح ما بني  10ماليني
�إىل  60مليون درهم .من جهتها قالت زيانة �صالح
احلمريي مدير الربنامج التمويلي لإ�سناد امل�شاريع
مل�سنا �إقبا ًال جيدا من ال�صناعات على �أدوات ال�صندوق
التمويلية مما دفعنا لبدء بدرا�سة زي��ادة ر�أ���س املال
والتو�سع يف متويل قطاعات �صناعية جديدة وتنويع
�أدوات التمويل لت�شمل م�شاريع جمدية وحمتوى ذا
قيمة م�ضافة ي�سهم يف دع��م وتعزيز �أداء االقت�صاد
ال��وط�ن��ي ،حيث ي�ه��دف ال���ص�ن��دوق �إىل �إع ��ادة توزيع
التمويالت ب�شكل دائم من �أجل �ضمان ا�ستمرار هذه
التمويالت يف دع��م وتعزيز �أداء االقت�صاد الوطني.
و�أو�ضحت احلمريي �أن ال�صندوق يراجع با�ستمرار

��س�ي��ا��س��ات الإق ��را� ��ض و�آل �ي��ات��ه ل�ل�ت��وائ��م م��ع حتقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية لل�صندوق  ..م�شرية �إىل �أن
ال�صندوق يدر�س �إمكانية منح متويالت وت�سهيالت
مالية ل�شركات �أجنبية قائمة يف املناطق احل��رة يف
الدولة �شريطة �أن يكون ن�شاطها �ضمن القطاعات
التي حددها ال�صندوق  .ي�شار �إىل �أن �صندوق تنمية
القطاعات اال�سرتاتيجية يقوم ب��دور مهم يف دعم
القطاع اخلا�ص لتلبية االحتياجات اال�سرتاتيجية
لدولة الإم��ارات ،ويهدف �إىل تعزيز وتنويع م�صادر
الدخل ، ،وت�شجيع الإب��داع واالبتكار لدى ال�شركات
املحلية ومتكينها م��ن امل�شاركة بناء اقت�صاد وطني
متنوع وم�ستدام.

موارد ال�شارقة ت�ؤهل الباحثني عن عمل يف قطاع امل�صارف ً
�سعيا خللق فر�ص وظيفية جديدة

•• ال�شارقة -الفجر:

اختتمت دائ��رة امل��وارد الب�شرية بال�شارقة،
ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع ك �ل �ي��ة الأف � � ��ق اجلامعية
ال�ب�رن��ام��ج ال �ت ��أه �ي �ل��ي ل�ل�ع�م��ل يف البنوك
والقطاع امل�صريف  .الذي ا�ستهدف ()30
باحثاً عن عمل من حملة م�ؤهل الثانوية
ال �ع��ام��ة م��ن ال ��ذك ��ور والإن� � ��اث املدرجني
يف ن �ظ��ام دائ� ��رة امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة  ،وعقد
بنظام ال�ت��دري��ب الإل �ك�تروين ع�بر من�صة
 Microsoft Teamsبواقع � 95ساعة
تدريبية  .و�صمم الربنامج بهدف ت�أهيل
خ��ري�ج��ي ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة ال�ب��اح�ث�ين عن
ع �م��ل ل�لان �� �ض �م��ام �إىل ال �ق �ط��اع امل�صريف
داخل دول الإمارات العربية املتحدة � ،سعياً
لإتاحة فر�ص عمل جديدة لهم  ،بتزويدهم
ب�خ�برات و�إم�ك��ان�ي��ات ت��ام��ة خل��و���ض جمال
عمل تخ�ص�صي يخدم انطالقتهم املهنية
وم�سريتهم يف ميادين الأعمال .
ومت �ث �ل��ت ح �ق �ي �ب��ة ال�ب�رن ��ام ��ج مبجموعة
ب ��رام ��ج م��ال �ي��ة وحم��ا� �س �ب �ي��ة وم�صرفية
ت�أ�سي�سية  ،وفق م�ستويات تدرج من املبتدئ

�إىل امل �� �س �ت��وى امل �ت��و� �س��ط  .ح �ي��ث تناولت
حم��اور �أ�سا�سية ت�ضمنت ��ش��رح �أ�سا�سيات
ال�ع�م�ل�ي��ة امل���ص��رف�ي��ة  ،وم �ب��ادئ املحا�سبة
لغري املحا�سبني  ،ومبادئ املالية  ،والقيمة
الزمنية للنقد املايل ،و�أ�س�س القوائم املالية
�إعداداً وحتلي ً
ال وتخطيطاً ،وحتليل بيانات
التدفق النقدي ،وتطبيق حماكاة لل�سوق
املايل يف الإمارات.
وف �� �ص �ل��ت حم � ��اور ال�ب�رن ��ام ��ج �شروحات
م�ت�ع�م�ق��ة يف ك ��ل ت���ص�ن�ي��ف ك��امل �� �ص��رف �ي��ة ،
وامل��ال �ي��ة  ،وامل�ح��ا��س�ب��ة � .ضمن م�ستويات
��ش�م�ل��ت امل �ب �ت��دئ والأ� �س��ا� �س��ي واملتو�سط.
وق��د مت تنفيذ تقييم م�سبق للمنت�سبني
 ،بُني عليه تخ�صي�ص امل��ادة العلمية  .كما
عقدت امتحانات تقييمية �إلكرتونية �أثناء
الربنامج  ،و�أخرى تطبيقية .
ويهدف الربنامج �إىل متكني امل�شاركني من
اكت�ساب معارف عامة عن بيئة امل�صارف،
و�إع �ط��ائ �ه��م ن �ظ��رة ��ش��ام�ل��ة ع��ن التنظيم
املوحد للم�صارف ،و�أن�شطتها و �إجراءاتها
الأ�سا�سية يف خمتلف امل�ج��االت امل�صرفية
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة .ك �م��ا ي� �ه ��دف �إىل تعريف

امل�شاركني ب�أهم مفاهيم ومبادئ املحا�سبة
وال� ��دورة املحا�سبية  ،والإمل� ��ام ب�أ�سا�سيات
العمليات املالية  ،والتمكن من تقييم �أداء
ال�شركة عرب قراءة وحتليل القوائم املالية،
وفهم الأ�سا�سيات  ،ومكوناتها ،واملعلومات
التي ت�ساعد على ات�خ��اذ ال �ق��رارات املالية
والإداري � ��ة .ويك�سب ال�برن��ام��ج امل�شاركني
املهارات الالزمة لإع��داد قائمة التدفقات

ال �ن �ق��دي��ة  ،والإ� �س �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا يف حتليل
وفهم �أو�ضاع املن�ش�أة املالية  .و�شرح مفهوم
القيمة الزمنية للنقود  ،والتعامل ب�شكل
مبا�شر وتطبيقي مع �سوق دبي امل��ايل من
خ�ل�ال ت��و��ض�ي��ح �أ� �س �ل��وب ال �ت��داول وكيفية
طرح الأ�سهم عرب عمليات البيع وال�شراء
للأ�سهم .وحول ذلك قال �سعادة الدكتور
ط ��ارق ��س�ل�ط��ان ب��ن خ ��ادم ع���ض��و املجل�س
التنفيذي لإم ��ارة ال���ش��ارق��ة رئي�س دائرة
امل��وارد الب�شرية :عم ً
ال ب��ر�ؤى وتوجيهات
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ؛ ت �� �ض��ع دائ� � ��رة امل � ��وارد
ال�ب���ش��ري��ة ك��اف��ة ج �ه��وده��ا ل�ل�ترك�ي��ز على
�شريحة الباحثني عن عمل  ،واال�ستثمار
ف�ي�ه��م ك�ط��اق��ات ��ش�ب��اب�ي��ة وط�ن�ي��ة واع� ��دة .
و�إ� �ش��راك �ه��م يف امل� �ب ��ادرات اال�سرتاتيجية
للإمارة و�إعدادهم لتقلد املواقع القادمة
لأبرز و�أهم الأعمال والقطاعات يف الإمارة
والدولة .
وب��دورن��ا نحر�ص يف ال��دائ��رة على ت�صميم
ح ��زم ب��راجم �ي��ة ب���ص�ي��اغ��ة ج ��دي ��دة تلبي

متطلبات املرحلة املقبلة يف ��س��وق العمل
 .ونعمل با�ستمرار على درا�سة م�ستجدات
وم� �ت� �غ�ي�رات واق� � ��ع م� �ي ��ادي ��ن الأع� � �م � ��ال ،
واح �ت �ي��اج��ات �ه��ا امل�ت�ن��ام�ي��ة يف ظ ��ل التقدم
ال�ت �ن �م��وي احل� � ��ايل .و��س�ع �ي�اً ال�ستقطاب
ال� �ك� �ف ��اءات ال��وط �ن �ي��ة ل �ق �ط��اع��ات العمل
املطلوبة  ،وتر�سيخ ت��أث�يره��م يف التنمية
امل���س�ت��دام��ة ب��ال��دول��ة ف ��إن �ن��ا ن�ح��ر���ص على
توفري مثل ه��ذه ال�برام��ج الت�أهيلية التي
ت�سهم يف خلق فر�ص وظيفية للخريجني
� ،ضمن �أه��م قطاعات الأع�م��ال احلديثة .
لت�ضمن لهم اال�ستقرار والعي�ش الكرمي
 ،وتدعمهم يف م�سريتهم املهنية املقبلة.
وا� �س �ت �م��راراً جل�ه��وده��ا امل �ع �ه��ودة يف تنمية
وت�أهيل الكادر الب�شري ب��إم��ارة ال�شارقة ؛
ف�إن الدائرة حتر�ص على توفري ال�شهادات
االحرتافية املعتمدة  ،والدورات التدريبية
ل �ل �م �ه��ارات ال��وظ�ي�ف�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة .وتفعل
تدعيم م�ب��ادرات الت�أهيل والتوظيف عرب
ت�ع��زي��ز ق ��درات ال���ش�ب��اب و��ص�ق��ل مهاراتهم
مبا يتيح اكت�سابهم املهارات املهنية املطلوبة
للتوظيف يف خمتلف القطاعات التنموية .
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل وفد �شركة بي جي نيغ البولندية ال�ستك�شاف وا�ستخراج النفط والغاز الطبيعي
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م ر�أ�� ��س اخل �ي �م��ة ،ب�ح���ض��ور ��س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ� ��س اخليمة،
يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر ب��ن حممد ام����س ،ب�شيمي�سالف
�صا�سالف�سكي ،املدير العام لل�ش�ؤون املالية ونائب رئي�س جمل�س
الإدارة يف �شركة “بي جي نيغ” البولندية ال�ستك�شاف وا�ستخراج
النفط والغاز الطبيعي ،والوفد املرافق له.
واطلع �سموه من �صا�سالف�سكي ،على �أه��م امل�شاريع التي تعمل
عليها ال�شركة البولندية و�آخ��ر ال�ت�ط��ورات ذات ال�صلة بقطاع
النفط والغاز الطبيعي يف املنطقة.
ح�ضر اللقاء � ..سعادة يعقوب ��س�لاوي��ك ،القائم ب��الأع�م��ال يف
�سفارة جمهورية بولندا ل��دى ال��دول��ة ،وع��دد من امل�س�ؤولني يف
هيئة ر�أ�س اخليمة للبرتول ،وهيئة غاز ر�أ�س اخليمة.
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نظم �ضمن فعاليات �أ�سبوع غرفة دبي لال�ستدامة 2021

حوار الر�ؤ�ساء التنفيذيني يناق�ش �أهمية التنوع واالندماج يف مكان العمل
•• دبي-الفجر:

�أك ��د ر�ؤو� �س ��اء ت�ن�ف�ي��ذي��ون ل�ع��دد م��ن �أبرز
ال���ش��رك��ات العاملة يف دب��ي �أه�م�ي��ة تعزيز
وحت �� �س�ين مم��ار� �س��ات ال �ت �ن��وع واالن ��دم ��اج
يف م�ك��ان العمل وذل��ك خ�لال م�شاركتهم
يف “احلوار االف�ت��را� � �ض� ��ي ل� �ل ��ر�ؤ�� �س ��اء
التنفيذيني” ال ��ذي نظمته غ��رف��ة دبي
م�ؤخراً �ضمن فعاليات “�أ�سبوع غرفة دبي
لال�ستدامة .»2021
ونظم “حوار الر�ؤ�ساء التنفيذيني” حتت
ع �ن��وان “ ت�ع��زي��ز ق��وة ال�ت�ن��وع واالندماج
يف م �ك��ان العمل” ،و� �س � ّل��ط ال �� �ض��وء على
�أهمية التنوع واالن��دم��اج يف بيئة العمل،
وحدد اال�سرتاتيجيات الفعالة التي ميكن
ا�ستخدامها خللق وتعزيز ثقافة االندماج
يف م�ك��ان ال�ع�م��ل لتحقيق �إن�ت��اج�ي��ة �أكرب
واحل�صول على نتائج مبتكرة.
و� �ش �م �ل��ت ق��ائ �م��ة امل �ت �ح��دث�ي�ن يف احل� ��وار
االفرتا�ضي ح�سن الها�شمي ،مدير �إدارة
ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة يف غ��رف��ة دب��ي ،ول�ؤي
ال�شرفاء ،الرئي�س واملدير الإداري للعمليات
يف �أفريقيا وال�شرق الأو��س��ط يف “جرنال
موتورز” ،ولوت�شيانو بويل ،رئي�س �شركة
“داو” للكيماويات يف ال���ش��رق الأو�سط
و�أف��ري �ق �ي��ا وت��رك �ي��ا ،و��ش�م���س��ة الفال�سي،
رئ �ي ����س جم �م��وع��ة ال �� �ش��رك��ات يف جمل�س
ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي وال �ع ��راق يف “�سيتي
جروب” ،ونهى حفني ،امل�ؤ�س�س والرئي�س
التنفيذي ل�شركة “ذا بيبول �أوف �إمباكت
 »The People of Impactالذين
� �ش��ارك��وا احل���ض��ور ر�ؤي��اه��م ح��ول التنوع

وال���ش�م��ول�ي��ة واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات و�أف�ضل
املمار�سات والأدوات لتعزيز االن��دم��اج يف
مكان العمل .وخ�لال كلمته االفتتاحية،
قال ح�سن الها�شمي ،مدير �إدارة العالقات
ال��دول�ي��ة يف غ��رف��ة دب��ي �إن ال�ترك�ي��ز على
ال�ت�ن��وع واالن ��دم ��اج يتطلب ال �ت��زام �اً من
الإدارة العليا ،م�ؤكداً �إن دولة الإمارات هي
خري منوذج لدولة متنوعة ت�ضم �أكرث من
 200جن�سية ومنفتحة على تبني ثقافات
و�أ�ساليب تفكري جديدة .و�أو�ضح الها�شمي
�أن اال�ستثمار يف مكان عمل متنوع و�شامل
يتطلب نهجاً ا�سرتاتيجياً ،م�شدداً على

�أه �م �ي��ة ت�ن�ظ�ي��م ال�ف�ع��ال�ي��ات م�ث��ل “حوار
الر�ؤ�ساء التنفيذيني” ،الذي يوفر من�صة
م�ث��ال�ي��ة ل �ق��ادة و� �ص �ن��اع الأع� �م ��ال لتبادل
امل �ع��رف��ة واخل �ب��رات و�أف �� �ض��ل املمار�سات،
بالإ�ضافة �إىل الدرو�س التي تعلموها من
خمتلف التحديات التي واجهتهم يف هذه
العملية .ومن جانبه ،قال ل�ؤي ال�شرفاء،
ال��رئ�ي����س وامل��دي��ر الإداري ل�ل�ع�م�ل�ي��ات يف
�أف��ري�ق�ي��ا وال �� �ش��رق الأو� �س ��ط يف “جرنال
موتورز” �إن التوا�صل ال�شفاف ومتكني
املوظفني املتنوعني وال�سالمة النف�سية
واجل���س��دي��ة وامل��رون��ة وال�ت�ع��اط��ف والثقة

هي �سمات �ضرورية لتعزيز مكان العمل
ال�شامل ،م�ضيفاً ان رف��ع م�ستوى الوعي
ح��ول االن��دم��اج م��ن خ�لال احل��وار املت�سق
داخل ال�شركة وحتديد امل�ساءلة والقيا�س
ي �ع��دان �أم � ��راان �أ��س��ا��س�ي��ان لتح�سني �أداء
ال���ش��رك��ة يف مم��ار� �س��ات االن ��دم ��اج .و�أك ��د
ل��وت���ش�ي��ان��و ب� ��ويل ،رئ �ي ����س � �ش��رك��ة “داو”
للكيماويات يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
وتركيا على احلاجة �إىل �إن�شاء الأنظمة
والعمليات ال�صحيحة والتنفيذ الفعال
ل�ل�م�ب��ادرات وال�ب�رام��ج ال�ت��ي ت�ع��زز التنوع
واالندماج يف مكان العمل للح�صول على

النتائج امل��رج��وة ،م�شرياً �إىل �أن التحيز
الواعي والالواعي ميثل بع�ض التحديات
الرئي�سية التي تواجه امل�ؤ�س�سات ،والتي ال
ميكن معاجلتها �إال م��ن خ�لال التدريب
والتوجيه والرتكيز على القيادة يف دمج
التنوع واالندماج يف ا�سرتاتيجية الأعمال
الأ�سا�سية .وقالت �شم�سة الفال�سي ،رئي�س
جم�م��وع��ة ال���ش��رك��ات يف جمل�س التعاون
اخل�ل�ي�ج��ي وال �ع��راق يف “�سيتي جروب”
ان ��ه ع�ل��ى ق ��ادة الأع �م ��ال ت�ط��وي��ر وتعزيز
ال�شراكات والتعاون مع خمتلف امل�ؤ�س�سات
للتعرف على �أف�ضل ممار�ساتهم واعتمادها
وتنفيذها لزيادة التنوع واالندماج يف بيئة
ع�م�ل�ه��م ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل �إ�� �ش ��راك القادة
كموجهني للموظفني لت�شجيع االندماج
يف م �ك��ان ال �ع �م��ل .و�أ�� �ش ��ارت ن�ه��ى حفني،
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة “ذا
بيبول �أوف �إم�ب��اك��ت The People of
 »Impactق��ائ �ل��ة “ :ه �ن��اك ح��اج��ة �إىل
التزام القيادة العليا با�سرتاتيجيات قوية
وا��س�ت�ث�م��ارات و�إج� � ��راءات ق��اب�ل��ة للقيا�س
لتحقيق التقدم يف اعتماد التنوع واالندماج
يف م�ك��ان العمل .وم�ث��ل ه��ذا النهج ميكن
�أن ي�ساعد ال�شركات على ت�شكيل وتعزيز
االبتكار ب�شكل �أف�ضل ،بالإ�ضافة �إىل جذب
�أف���ض��ل امل��واه��ب واالح �ت �ف��اظ ب �ه��ا ».ومن
جانبه� ،أكد الدكتور كامل مالحي ،مدير
�أول مركز �أخالقيات الأعمال� ،أن القوى
العاملة املتنوعة جتلب العديد من نقاط
القوة والفر�ص والأف�ك��ار ووجهات النظر
اجل��دي��دة �إىل ب�ي�ئ��ة ال�ع�م��ل ،مم��ا ي�ساعد
ال�شركات على االبتكار والنمو.

تعاون بني جامعة ال�شارقة و�سيوا يف جمال �إنتاج الطاقة ال�شم�سية النظيفة واملاءال�ساخن معا

•• ال�شارقة -الفجر:

تنفيذا للخطة اال�سرتاتيجية جلامعة ال�شارقة والتي
و�ضعها لها رئي�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى

ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ،وال �ت��ي تت�ضمن اه �ت �م��ام اجلامعة
مبجاالت التنمية امل�ستدامة والتوجه نحو الطاقة
النظيفة واملتجددة من خالل معاجلة امل�شاكل البيئية
التي لها ت�أثري مدمر على ال�شعوب ،وخف�ض ا�ستهالك
الطاقة وال�ت�ح��ول ق��در الإم �ك��ان للطاقة ال�شم�سية،

ن�ف��ذت املجموعة البحثية اخل��ا��ص��ة بتنمية الطاقة
ال�شم�سية ال�ت��اب�ع��ة ملعهد ب�ح��وث ال�ع�ل��وم والهند�سة
م�شروعها الأول لإن �ت��اج ال�ط��اق��ة الكهربائية واملاء
ال�ساخن معا من الطاقة ال�شم�سية وربطها يف �سابقة
هي الأوىل على ال�شبكة الرئي�سية لهيئة كهرباء ومياه

وغ ��از ال���ش��ارق��ة (��س�ي��وا) ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ه�ي�ئ��ة .وقد
ا��س�ت�ط��اع��ت امل�ج�م��وع��ة البحثية م��ن خ�ل�ال الأ�ستاذ
الدكتور عبدالقادر حامد من ق�سم هند�سة الكهرباء
ابتكار جهاز يولد طاقة �شم�سية مبقدار  2.88ك وات
وكذلك �إنتاج املاء ال�ساخن عن طريق تربيد الألواح
ال�شم�سية م��ن الأم ��ام مم��ا ي� ��ؤدى ف��ى امل�ستقبل عن
اال�ستغناء عن م�سخنات املاء ( بويلرز ) الذى ي�ستهلك
كثري من الطاقة الكهربائية  ،ويقوم اجلهاز بتوليد
طاقة التيار املتغري مبقدار  3.7ك وات من خالل
تتبع ال�شم�س من ال�شرق �إىل الغرب دون تدخل ب�شري
لال�ستفادة الق�صوى من الطاقة ال�شم�سية وحتويلها
�إىل ط��اق��ة كهربائية نظيفة ت�غ��ذي �شبكة الكهرباء
املبا�شرة ،ومنذ تو�صيل اجلهاز بال�شبكة الكهربائية
املبا�شرة قام بتوليد طاقة كهربائية مبقدار 1361
ك وات بال�ساعة مبا يتيح للمجموعة البحثية زيادة
الإنتاج من الطاقة النظيفة واملتجددة ،بجانب �إتاحة
الفر�صة للقيام مبزيد من الأبحاث العلمية والعملية
يف جمال �إنتاج الطاقة النظيفة واملتجددة واخلروج
بنتائج لتح�سني نظم الطاقة ال�شم�سية مما ي�ساعد
على ا�ستخدامها م�ستقبال يف جماالت �أخرى.

�سيدات �أعمال دبي يختار  52متدربة يف الدورة الرابعة
من الربنامج التوجيهي الإر�شادي اخلا�ص ب�أع�ضاء املجل�س
•• دبي-الفجر:

�أع�ل��ن جمل�س �سيدات �أع�م��ال دب��ي عن
اخ �ت �ي��ار  52م �ت��درب��ة ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف
الدورة الرابعة من الربنامج التوجيهي
الإر�� �ش ��ادي اخل��ا���ص ب��أع���ض��اء املجل�س
وال ��ذي يعقد ع�ل��ى م ��دار �ستة �أ�شهر،
مت��ا��ش�ي�اً م��ع ج �ه��ود امل�ج�ل����س الرامية
�إىل ت�ط��وي��ر ق� ��درات �أع���ض��ائ��ه و�صقل
م�ه��ارات�ه��ن ،وت��وف�ير �أف���ض��ل التدريب
النوعي والعملي واملهني ،ال��ذي يعزز
م��ن خ �ب�رات الأع �� �ض��اء وتناف�سيتهن
يف ب�ي�ئ��ة الأع � �م� ��ال .ج ��اء ذل ��ك خالل
ل�ق��اء نظمه املجل�س م ��ؤخ��را يف مقره
بح�ضور وم�شاركة املتدربني واملوجهني
ال��ذي��ن ت�ط��وع��وا للم�شاركة يف �أعمال
ال� ��دورة احل��ال�ي��ة ،و��س�ي��وف��ر الربنامج
التوجيهي الإر�شادي اخلا�ص ب�أع�ضاء
املجل�س دورات تدريبية عملية ومهنية
بهدف تعزيز خ�برة وق��درة امل�شاركات
التناف�سية يف بيئة الأعمال .كما يهدف
اي�ضاً �إىل تزويدهن باخلربة والدعم
والتوجيه الالزم.
التزام املجل�س
و�أع ��رب ��ت � �س �ع��ادة رج ��اء عي�سى �صالح
ال �ق��رق ،رئ�ي����س جمل�س �إدارة �سيدات
�أع� �م ��ال دب ��ي ع ��ن ت��رح�ي�ب�ه��ا بالدفعة

ال��راب �ع��ة م ��ن امل� �ت ��درب ��ات ،م� ��ؤك ��دة �أن
الربنامج التوجيهي الإر�شادي يعك�س
ال � �ت ��زام امل �ج �ل ����س ب ��دع ��م �أع �� �ض��ائ��ه يف
خمتلف املجاالت ،وتزويدهن باملهارات
الالزمة للتطور ،من خالل اال�ستفادة
من ال�شراكات املختلفة ،م�شرية �إىل �أن
الربنامج يعزز توجهات �إمارة دبي نحو
ت�أكيد مكانتها كوجهة ل��رواد الأعمال
و�أنها �أر�ض الفر�ص املتاحة واحلا�ضنة
للموهوبني ومن�صة االنطالق لأ�صحاب
امل�شروعات االقت�صادية الرائدة ،و�إننا

يف املجل�س حري�صون على جت�سيد هذه
ال�ت��وج�ه��ات ع�بر تهيئة الأ��س����س لبناء
منظومات عمل حتفز �أع�ضائنا ،وتوفر
لهم الإمكانات واملقومات التي متكنهم
م��ن حت�ق�ي��ق ط�م��وح��ات�ه��م وال �ن �ج��اح يف
�أعمالهم.
جناح كبري
من جانبها �أو�ضحت نادين حلبي� ،أن
ال ��دورات ال�ث�لاث ال�سابقة ا�سهمت يف
��ص�ق��ل م� �ه ��ارات �أك �ث�ر م��ن  100من

�أع���ض��اء املجل�س ،وت��زوي��ده��م بخربات
وم � �ه� ��ارات م �ه �ن �ي��ة ت �� �س��د ال �ن �ق ����ص يف
خرباتهم ،داعية املتدربات اجلديدات
�إىل اغ �ت �ن��ام ه� ��ذه ال �ف��ر� �ص��ة لتعزيز
تناف�سية �أعمالهن كون الربنامج يوفر
ت��دري �ب��ا م�ت�خ���ص���ص��ا مت ب �ن��ائ��ه ح�سب
م�ت�ط�ل�ب��ات امل �� �ش��ارك��ات ،ح�ي��ث يختلف
ال� �ت ��دري ��ب وال �ت��وج �ي��ه م ��ن م�شاركة
لأخ��رى ،م�ؤكدة �أن ما مييز الربنامج
هو تفاعله مع االحتياجات واملتطلبات،
ومواكبته لأف�ضل املمار�سات املعتمدة

يف جمال التوجيه والإر�شاد املهني.
ويعد الربنامج التوجيهي الإر�شادي
اخلا�ص ب�أع�ضاء املجل�س �أول برنامج
م � ��ن ن� ��وع� ��ه يف امل� �ن� �ط� �ق ��ة ي�ستهدف
� �س �ي��دات ورائ � � ��دات الأع� �م ��ال و�إح� ��دى
امل �ب��ادرات ال�ه��ام��ة للتطوير امل�ؤ�س�سي
وال�شخ�صي وامل�ه�ن��ي يف بيئة الأعمال
يف دب��ي .وت�شمل قائمة ال�شركات التي
ت �� �ش��ارك ب��ال�برن��ام��ج وت��وف��ر التوجيه
والإر�شاد للم�شاركني فيه ،ممثلني عن
�شركات وم�ؤ�س�سات مرموقة ومتعددة
اجلن�سيات ومنها “بروبريتي فايندر”
ومايكرو�سوفت و “بيوت” و”دوبيزل”
و الإم��ارات�ي��ة للطريان “وايدملان” و
“دل” بالإ�ضافة اىل “بي دبليو �سي”
وغريها الكثري من ال�شركات.
وقد ت�أ�س�س جمل�س �سيدات �أعمال دبي
يف ال �ع��ام  2002حت��ت م�ظ�ل��ة غرفة
جتارة و�صناعة دبي ،حيث يعترب ممث ً
ال
ر� �س �م �ي �اً ل �� �س �ي��دات ورائ� � ��دات الأعمال
يف دب� ��ي ،وي �ه��دف �إىل ت��وف�ي�ر الدعم
وال��رع��اي��ة ل�سيدات ورائ ��دات الأعمال
يف الإم� ��ارة ،ال�لات��ي يخطني اخلطوة
الأوىل لهن على درب ع��امل الأعمال،
حيث يلعب املجل�س دوراً هاماً يف تعزيز
م�ساهمة ��س�ي��دات الأع �م��ال باقت�صاد
الدولة ،والدفع بالتنمية االقت�صادية
يف جميع قطاعات جمتمع الأعمال.

جمارك دبي تختتم الور�ش التعريفية لأع�ضاء
املجل�س اال�ست�شاري واالحتاد الئتمان ال�صادرات

•• دبي -وام:

نظمت جمارك دبي االجتماع الأخ�ير من �سل�سلة الور�ش التعريفية لأع�ضاء
املجل�س اال�ست�شاري مع �شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات وذلك يف �إطار مذكرة
التفاهم املربمة بني الدائرة وال�شركة .وا�ستهدفت الور�ش تعريف جمموعات
العمل وال�ت�ج��ارة �أع���ض��اء املجل�س اال�ست�شاري مب��زاي��ا حلول حماية االئتمان
التجاري �ضد خماطر التخلف عن ال�سداد مع الرتكيز على احللول الت�أمينية
والأدوات امل��ال�ي��ة ال�ت��ي تقدمها االحت ��اد الئ�ت�م��ان ال���ص��ادرات وت�سهيل و�صول
� �ص��ادرات قطاعات الأع �م��ال وال�شركات يف دب��ي �إىل الأ� �س��واق ال��دول�ي��ة .ح�ضر
االجتماع ال��ذي عقد عرب خا�صية االت�صال املرئي �إدري����س بهزاد مدير �إدارة
ا�سعاد العمالء يف جمارك دبي ويون�س �إبراهيم كلبت مدير �أول خدمة العمالء
ب�إدارة ا�سعاد العمالء يف جمارك دبي وكيث بول م�ست�شار االئتمان التجاري يف
�شركة االحت��اد الئتمان ال�صادرات وجمموعات العمل والتجارة .و�أك��د �إدري�س
بهزاد �أن جمارك دبي حتر�ص على دعم العمالء عرب توفري خدمات و�إجراءات
جمركية نوعية ورائ��دة من جانب وتوقيع اتفاقيات والدخول يف �شراكات مع
جهات و�شركات ذات ال�صلة بالعمل اجلمركي لتحقيق قيمة م�ضافة لعمالئها،
الفتاً �إىل �أن التعاون مع �شركة االحت��اد الئتمان ال�صادرات �سيعزز جهودها يف
تبني وتنفيذ مبادرات جديدة ت�ساهم منو الأعمال التجارية وتر�سيخ مكانة
دبي مركزاً عاملياً رائداً للتجارة والأعمال .من جانبه عبرّ ما�سيمو فال�سيوين
الرئي�س التنفيذي ل�شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات عن �سعادته بالتعاون مع
جمارك دبي التي و�صلت �إىل ختام ور�ش العمل امل�شرتكة التي �سلطت ال�ضوء
على حلول حماية االئتمان التجاري املبتكرة التي تقدمها حلماية ال�شركات
الإماراتية من اخل�سائر املالية املحتملة وتعزيز تناف�سيتها يف الأ�سواق العاملية،
معرباً عن تطلعهم �إىل مزيد من العمل امل�شرتك وال�شراكات املثمرة مع جمارك
دبي لزيادة وتعزيز �صادرات دولة الإمارات غري النفطية وا�ستثماراتها وتطوير
قطاعاتها الإ�سرتاتيجية مبا يتما�شى مع الأجندة االقت�صادية للدولة .وقال
يون�س �إبراهيم كلبت �إن االجتماع التعريفي الأخ�ير من ور���ش العمل يهدف
الطالع �أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري على اخلدمات واملميزات التي توفرها �شركة
االحتاد الئتمان ال�صادرات وذلك يف �أعقاب ال�شراكة الإ�سرتاتيجية مع جمارك
دبي والتي من �ش�أنها �أن تعزز منو �صادرات ال�شركات وتو�سع �أعمالهم يف الأ�سواق
الدولية وت�سهيل حركة التجارة وتقدمي حلول تخف�ض التكلفة على امل�صدرين
وت�ضمن لهم حماية م�ستحقاتهم التجارية والقيام بالأعمال ب�أمان وثقة.

البحرين تن�ضم �إىل مبادرة اجلواز
اللوج�ستي العاملي لتعزيز التجارة الدولية

•• دبي -وام:

�أعلنت مبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي  WLPعن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة
املوا�صالت واالت�صاالت البحرينية مبا يعزز و�صول اململكة �إىل الأ�سواق العاملية
ويقدم مزايا فريدة مبا�شرة لتعزيز حركة التجارة والأعمال .وقع مذكرة التفاهم
�سعادة املهند�س كمال بن �أحمد حممد وزير املوا�صالت واالت�صاالت ململكة البحرين
و�سلطان �أحمد بن �سليم رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة “دي
بي ورلد” ورئي�س م�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة يف دبي التي متتلك
وتدير مبادرة اجل��واز اللوج�ستي العاملي .وتهدف املبادرة التي يقودها القطاع
اخلا�ص �إىل ت�سهيل تدفق حركة التجارة العاملية وتعمل كربنامج فريد لتحفيز
التجار ووكالء ال�شحن حول العامل على زيادة الأعمال من خالل ت�سهيل و�صولهم
�إىل الأ��س��واق العاملية عرب الطرق التجارية القائمة واجل��دي��دة .ويوفر توقيع
االتفاقية دعما كبريا للعالقات التجارية الثنائية بني مملكة البحرين ودولة
الإم��ارات كما ي�ؤكد على االلتزام اال�سرتاتيجي لدى الطرفني بتطبيق مبادرة
اجل��واز اللوج�ستي العاملي  .و�ستعمل وزارة املوا�صالت واالت�صاالت البحرينية
ك�شريك من�سق الن�ضمام التجار ووكالء ال�شحن يف البحرين �إىل املبادرة .و�أعرب
�سعادة املهند�س كمال بن �أحمد حممد ،وزي��ر املوا�صالت واالت�صاالت يف مملكة
البحرين عن فخرهم باالن�ضمام �إىل مبادرة اجلواز اللوج�ستي العاملي التي من
�ش�أنها �إتاحة الفر�ص التي تتما�شى مع هذه االتفاقية �أمام ال�ساحة التجارية يف
اململكة وت�سيري حركة التجارة �ضمن ال�شبكة العاملية من �شركاء املبادرة .و�أ�ضاف
�أن البحرين ت�شتهر ببيئتها املالئمة للأعمال وال�شفافية فيما يتعلق باللوائح
والت�شريعات ويعترب قطاع اخلدمات اللوج�ستية املتكاملة من املجاالت التي نثق
بقدرتها على تقدمي قيمة حقيقية لل�شركات .و�ست�سهم هذه االتفاقية اجلديدة
يف تعزيز العرو�ض التي تقدمها اململكة مع ت�أكيدهم على الفائدة التي �سيحققها
القطاع اخلا�ص عرب هذه الفر�صة.

تعاون بني غرفة �أم القيوين
وجمل�س الأعمال الإماراتي ال�سوري

•• دبي -وام:

وقعت غرفة جتارة و�صناعة �أم القيوين ،اتفاقية تعاون مع جمل�س الأعمال
الإم��ارات��ي ال�سوري لدعم التبادل التجاري والعالقات االقت�صادية بني
جمتمعي الأعمال يف الإم��ارات و�سوريا .وقع الإتفاقية يف اجلناح ال�سوري
مبعر�ض “�إك�سبو  2020دبي” � ..سعادة خلفان �أح�م��د م�سفر رئي�س
جمل�س �إدارة غرفة جت��ارة و�صناعة �أم القيوين و حممد غ��زوان امل�صري
رئي�س جمل�س الأعمال الإماراتي ال�سوري .ون�صت الإتفاقية على تطوير
التعاون التجاري وال�صناعي والزراعي والعمراين بني الطرفني لتطوير
ري��ادة الأع�م��ال م��ع الرتكيز على التنمية امل�ستدامة والتطوير العقاري
والطاقة املتجددة .وت�أتي االتفاقية يف �إطار تعزيز وتوثيق عالقات التعاون
بني اجلانبني وتطويرها من �أجل تنمية العالقات االقت�صادية والتجارية
وتقدمي كل ما يخدم بيئة الأعمال الداعمة لهما كنظام عاملي لل�شراكة
الإيجابية ونقل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات واال�ستثمارات وال�شراكات بني
الطرفني.
ح�ضر التوقيع � ..سعادة الدكتور غ�سان عبا�س �سفري اجلمهورية العربية
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العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن حكم بالن�شر
 325/2021/20جتاري كلي

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/573عقاري جزئي

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن حكم بالن�شر
 18/2020/590عقاري جزئي

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن حكم بالن�شر
 2045/2021/16جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه-1 /جرين تريز للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :ماركت لند بيه تي واي ليمتد
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/10/27يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /ماركت لند بيه تي واي ليمتد بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ (احدى ع�شر
مليونا وخم�سمائة وخم�سة وخم�سون الفا ومائة وت�سعة دوالرا امريكيا واربعة �سنتات او ما يعادله
بالدرهم االماراتي  ,والفائدة القانونية � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية  2021/9/1وحتى
ال�سداد التام والزمت املدعية ب�سداد فارق الر�سم وقدره ثمانون الف درهم والزمت املدعي عليها
الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سة االف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه-1 /خور�شيده ر�شيد قادر  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار)
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/7يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /م�ؤ�س�سة عقارات عجمان (عقار) بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )238.463درهم مائتني ثمانية وثالثون الف واربعمائة ثالثة و�ستون درهم  ,والفائدة القانونية
عنه بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد ورف�ضت ماعدا ذلك من
طلبات والزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل ات�ع��اب امل�ح��ام��اة .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه�-1 /شهزاد كرمي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :امل�ؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/8يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح املدعي بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )472.151درهم والفائدة
ب��واق��ع � %9سنويا م��ن ت��اري��خ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد ال�ت��ام كما الزمته امل�صاريف
وث�لاث�م��ائ��ة دره��م مقابل ات�ع��اب امل�ح��ام��اة ورف���ض��ت م��اع��دا ذل��ك م��ن ط�ل�ب��ات .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليهما-1 /بريفيا انرتنا�شيونال للتجاره العامه �ش.ذ.م.م  -2راجني�ش �شانكري ماتور
 جمهويل حمل الإقامةمبا ان حمكوم له  :م�صرف الهالل �ش.م.ع
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/8/26يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
م�صرف الهالل ���ش.م.ع الزام املدعي عليهما بان ي�ؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره ()841.871.70
درهم ثمامنائة وواحد واربعون وثمامنائة وواحد و�سبعون درهم و�سبعون فل�س  ,والفائدة القانونية
بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/5/18وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1438/2021/18:عقاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )215.298درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دب��ي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رق��م - 9
هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين 3244594826
IBAN:AE090500000000020106942

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :انزهيليكا ايرميغا � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()215.298
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها
جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2021/11/28ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6628/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع ال��دع��وى  :املطالبة ب��ا��ص��دار االم��ر ب��ال��زام املطلوب ��ض��ده االم��ر ب��ان ي ��ؤدي لطالب االم��ر مبلغ
وق��دره ( )250.000درهم مائتي وخم�سون الف درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق
يف 2021/5/24:وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املدعي:عبداهلل علي حممد العوي�ص ا�شتريي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديره  -دبي  -مبنى اركادا  -بجوار حمطة مرتو جي جيكو
وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  -1 :عبيد ح�سن عبيد ر�شيد الغافري � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/10/14:بالزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ ( )250.000درهم مائتان وخم�سون الف درهم  ,والفائدة القانونية %5
اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق يف 2021/5/24:وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة.ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
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العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1441/2021/18:عقاري جزئي

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية الثانية رقم 202
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم يف الدعوى رق ��م 1260/2021:عقاري جزئي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رقم
 - 9هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين - 3244594826
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد عظيم �سومرو � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1260:عقاري جزئي.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/22ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد
 ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

وميثله :عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�س ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه  -1 :زينب جميد نوخا�ص � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()279.999
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام  -وح��ددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.
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حماكم دبي
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حمكمةاال�ستئناف

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 624/2020:جتاري كلي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:بافاجوتو راجورام �شيتي
عنوانه:االمارات -امارة دبي  -بردبي  -دبي  -وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم
املطلوب �إعالنهما  -1 :كوكينادي بردايب كومار راي  -2مودلر كون�سبت�س �ش.ذ.م.م � -صفتهما
 :م�ست�أنف �ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2020/624:جتاري كلي.
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/12/8ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد ,
وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 604/2021/480:نزاع تعني خربة جتاري
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 752
مو�ضوع املنازعة  :ندب خربة ح�سابية.
املتنازع�:شاه بهرام مقبول �شاه
عنوانه:دبي  -بردبي  -الكرامة  -بناية النخيل  -الطابق  - 3مكتب 305
وميثله:هبه علي غلوم حممد باقر اهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :كونيكتكو خلدمات تو�صيل الطلبات ذ.م.م � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ندب خربة ح�سابية  -وحددت لها جل�سة
يوم الثالثاء املوافق  2021/11/23ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 6839/2021/60:امر اداء
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املطلوب �ضده بان ي�ؤدي للطالبة مبلغ وقدره ( )2.753.400درهم مليوين
و�سبعمائة وخم�سون الف واربعمائة درهم  ,مع الزام املطلوب �ضده بالفائدة القانونية من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى ال�سداد التام بواقع  %12والر�سوم وامل�صروفات وكافة ر�سوم الرتجمة ومقابل اتعاب املحاماة
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:داماك هومز �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع مر�سى درايف  -وي�ست بريي تاور
 - 1الطابق  - 19مكتب  - 1909 - 1901وميثله:زينب علي عي�سى نيانغ
املطلوب �إعالنه  -1 :دوري لباكي � -صفته  :مدعي عليه
م��و� �ض��وع الإع� �ل ��ان :ق� ��د اق � ��ام ع �ل �ي��ك ال ��دع ��وى امل� ��ذك� ��ورة اع �ل��اه ق ��د ق � ��ررت حم �ك �م��ة دب� ��ي االبتدائية
بتاريخ 2021/11/16:تكليفكم بالوفاء مبا جاء اعاله وذلك خالل  5ايام من تبليغكم باالعالن وذلك للوفاء
باملطالبة املذكورة اعاله  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
 7992/2021/209تنفيذ عمايل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/دي ام اي انرتنا�شونال ميدل اي�ست لتاجري االالت واملعدات
ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة مبا ان الطالب التنفيذ�/سريو�س رو�سى مال
رو�سى فاىل مال وميثله  /حممد عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الربيكي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )370.370درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة الزمت املدعي
عليها باملنا�سب من امل�صروفات ورف�ضت ماعدا ذل��ك من طلبات وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4176/2021/16:جتاري جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية احلادية ع�شر رقم 156
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( )114.030درهم مائة واربعة ع�شر الف وثالثون درهم
 ,عن قيمة ماتبقى من املرت�صد بذمتهم مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزام
املدعي عليهم برد �شيك ال�ضمان رقم  003411امل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني بقيمة  17850درهم امل�سلم اليهم
بتاريخ 2020/2/3:والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
املدعي:مرينت انترييرز �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -فندق الفريمونت  -الطابق  - 13مكتب رقم  - 1302رقم مكاين2719591105:
 هاتف رقم - 0435861113:فاك�س رقم - 043586116:بريد الكرتوينinfo@ablawfirm.ae:املطلوب �إعالنهما  -1 :ميلينيال �ستار لتجارة م�ستح�ضرات التجميل �ش.ذ.م.م  -2ميلنيال كابيتال املحدودة � -صفتهما
 :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( )114.030درهم
مائة واربعة ع�شر الف وثالثون درهم  ,عن قيمة ماتبقى من املرت�صد بذمتهم مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليهم برد �شيك ال�ضمان رقم  003411امل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
بقيمة  17850درهم امل�سلم اليهم بتاريخ 2020/2/3:والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2021/11/23ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 8788/2021/13:عمايل جزئي
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية الرابعة رقم 26
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( )555.550درهم مع الفائدة القانونية بن�سبة
 %12من تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة  5من قانون االجراءات املدنية الزام املدعي عليها
بان تعطي املدعية �شهادة خربة عن كامل مدة خدمتها لديها.
املدعي�:شوبها نيلكامال تيجوانى الل�شاند
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى بناية ان جي اي � -شقة ط
 7مكتب 703
املطلوب �إعالنه  -1 :قلوبال اي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/11/16:يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح� /شوبها نيلكامال تيجوانى الل�شاند بي�صرح وفق االجراءات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2672/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1987/2019جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )302045درهم وفائدة قانونية � %9شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :عبد البا�سط عبد العزيز �سعد الدفيني
عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -بناية �أ�سبيكت  -مكتب رقم
 - 3202بجوار باي افينيو  -رقم مكاين2527587343:
املطلوب �إعالنه  -1 :عماد حممد م�صطفى عثمان � -صفته بالق�ضية:منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )302045درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8504/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  259/2021جتاري م�صارف جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )85465.18درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :دمي للتمويل ذ.م.م  -دنيا للتمويل ذ.م.م � -سابقا
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي �� -ش��ارع بوليفارد ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د  ,ب��رج بوليفار ب�لاز  - 2الطابق - 19
مكتب رق ��م - 1903:ه��ات��ف - 042277717:ف��اك����س - 042277767:رق��م م �ك��اين - 2609288186:الهاتف
املتحرك0506085069:
املطلوب �إعالنه  -1 :ديوني�سيو جر اجليبوت روجايان � -صفته بالق�ضية:منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )85465.18درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

اعالن بالن�شر
 2678/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بالل للنقل العام �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة بروجكت�س لينك للمقاوالت ذ.م.م
وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�ستيتيه
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �سفن ومراكب
عددها � 5سفن  -وفاء للمبلغ املطالب به وقدره ( )949002درهم يف امللف
اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

اعالن بالن�شر
 7846/2021/209تنفيذ عمايل
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/رويال لتنظيم احلفالت
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/احمد حممد �سمري احمد جالل
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )104354درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بالن�شر
 805/2020/20جتاري كلي

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3865امر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )104031.83درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ح�سني بهائي للتجارة �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي  -ديرة  -منطقة بور�سعيد � -شارع االحتاد  -بناية بزن�س افنيو  -الطابق الثامن -
مكتب رقم  - 809خلف معر�ض �سيارات ني�سان  -رقم مكاين3250094543:
املطلوب �إعالنه  -1 :قطار امل�ستقبل للمقاوالت الفنية ذ.م.م  -فرع دبي � -صفته بالق�ضية:منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )104031.83درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
 8046/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عادل عبدالعزيز عبا�س جمعه الق�صاب
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري �ش.م.ع
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1622354.60درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8230/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 2861/2021/305:ا�ستئناف جتاري

حماكم دبياالبتدائية

حمكمة التنفيذ

حمكمة دبي االبتدائية

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )279.999درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام.
املدعي:م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دب��ي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب رق��م - 9
هاتف - 0506767616:بريد الكرتوين - INFO3@OMALCE.AE:مكاين 3244594826

IBAN:AE090500000000020106942

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1572/2021/322:ا�ستئناف عقاري

رئي�س الق�سم

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 2753/2021/11:مدين جزئي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�شرة رقم 413
مو�ضوع الدعوى  :الزام املدعي عليهم بان ي��ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره ( )2.709.822/30درهم اثنني مليون و�سبعمائة
وت�سعة الف وثمامنائة واثنني وع�شرون درهما وثالثون فل�سا  -والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
مع الزامهم بكافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة يف الدعوى الراهنة والنزاع رقم  83/2021نزاع تعيني خربة مدين
�ضم ملف النزاع رقم  83/2021نزاع تعيني خربة مدين اىل ملف الدعوى الراهنة.
املدعي�:شركة االحتاد للت�أمني  -م�ساهمة عامة
عنوانه:امارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى �سنجل بزن�س تاور  -الدور الثاين  -مكتب رقم  - 212بجوار مركز االمارات
للعطالت مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري  -هاتف رقم - 042825111:وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب �إعالنهم � -1 :شركة االمارات للزيوت املحدودة � -2شركة االمارات للزيوت املحدودة فرع  -3 - 1هورايزون انرجي
�ش.ذ.م.م  -4اميارات�س لوب اويل �ش.ذ.م.م � -5شركة االمارات للزيوت املحدودة ذ.م.م � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهم بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره ()2.709.822/30
درهم اثنني مليون و�سبعمائة وت�سعة الف وثمامنائة واثنني وع�شرون درهما وثالثون فل�سا  -والفائدة بواقع  %9من تاريخ
املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامهم بكافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة يف الدعوى الراهنة والنزاع رقم 83/2021
نزاع تعيني خربة مدين �ضم ملف النزاع رقم  83/2021نزاع تعيني خربة مدين اىل ملف الدعوى الراهنة  -وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1802/2021/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2421مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )19.140.09درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة عمان للت�أمني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع ال مكتوم مبنى ال مكتوم رقم  - 24بالقرب من دوار ال�ساعة  -مقابل
مركز الدانة
املطلوب �إعالنهم  -1 :حممد و�سيم يون�س حممد يون�س خ��ان  -2مطعم جوقي دا داب��ا ���ش.ذ.م.م -3
حممد جماهد عبداملجيد � -صفتهم بالق�ضية:منفذ �ضدهم
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )19140.09درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :ماريا جوزفني كالين  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :باتريك �ستيفان كلني  -ب�صفته من ورثة املتوفى/جوزيف مانفاليد
كالين
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها ال��زام املدعي عليهما بان ي�ؤديا للمدعيني مبلغ
وق��دره ( )3.790.575.453دره��م وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع � %12سنويا م��ن تاريخ
اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق  2021/11/21ال�ساعة � 09:30صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمةاال�ستئناف
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1252/2021/300:ا�ستئناف مدين
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثانية رقم 82
مو�ضوع اال�ستئناف  :احلكم امل�ست�أنف هو:احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  53/2021مدين كلي
فيما ق�ضى به يف �أ�سبابه دون املنطوق بعدم قبول طلب ادخال �شركة/الوطنية للتكافل (وطنية).
امل�ست�أنف:دار العدالة للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -واخرون
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -عود ميثا � -شارع �أم هرير  -بناية الزمردة (مدخل  )Bالدور
اخلام�س  -مكتب 58-57 - 56
املطلوب �إعالنهم  -1 :داري��ن جميل عبداجلليل زوج��ه املتويف وحيد عبدالعال علي عثمان -2
ليليا وحيد عبدالعال علي عثمان  -3عبداهلل وحيد عبدالعال علي عثمان  -4عبدالرحمن وحيد
عبدالعال علي عثمان � -5سيلني وحيد عبدالعال علي عثمان  -6عمرو وحيد عبدالعال علي
عثمان � -صفتهم :م�ست�أنف �ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/53:مدين كلي .وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/11/22ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

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

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

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033652
تنازل /بيع

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033501
تنازل /بيع

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033259
تنازل /بيع

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :حممد حنیف حممد عارف  -افغان�ستان اجلن�سية ميلك الرخ�صة جتارية
(البداير لتجارة املالب�س اجلاهزة والأقم�شة) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب
رخ�صة رقم (  )731740حيث ان ال�سيد  :حممد حنیف حممد عارف  -افغان�ستان اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((البداير لتجارة املالب�س
اجلاهزة والأقم�شة)) البالغة (� )%100إىل ال�سيد  :حممد عزيز حممد ظفر  -افغان�ستاين
اجلن�سية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر .وعمال بن�ص املادة ( )14فقره  5من القانون االحتادي
رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و انه �سوف
يتم الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه �أي
اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك

الكاتب العدل

ليكن معلوما للجميع ب�أنني ال�سيد  /نور علم ابو اخلري – بنغالدي�شي اجلن�سية �أرغب
يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة (� )%30إىل ال�سيد  /ذاكر ح�سني �سكندر �شوكيدر
 بنغالدي�شي اجلن�سية لت�صبح ن�سبته ( ، )%100يف الرخ�صة با�سم (حمل النقاءللخياطة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم � ،)27308( :إن�سحاب
�شريك � /شركاء،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

تنازل بيع
�إعالن تنازل عن ح�ص�ص
ليكن معلومـا للجميع ب�أنني ال�سيد /ابراهيم حممود ح�سن املرزوقي – اماراتي اجلن�سية �أرغب
يف التنازل عن كامل ح�صتي البالغة (� )%100إىل ال�سيد  /انور باروزي عبد املتني  -بنغالدي�ش
اجلن�سية لي�صبح ن�سبته ( ، )%100يف الرخ�صة با�سم ((بقالة ابراهيم حممود )) والتي ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم ( ،)778451تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية
ايل وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0027787

املخطـر /نزار احمد نقد ال�شيخ ,اجلن�سية �سودان احمل بطاقة هوية رقم 784197024241644
العنـوان  /ال�شارقة  ،هاتف رقم 0555664490 /
املخطر �إليه  /افتخار احمد عبدال�ستار عابد  ,باك�ستاين اجلن�سية
ويحمل بطاقة هوية رقم 784199285140796
العنـوان /دبي �ص  .ب  - 62647هاتف رقم 0551080524 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  9200درهم (ت�سعة �آالف ومئتان درهم)
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ 9200درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل
لل�سحب وبيانه كالتايل  :ال�شيك رقم 100067مببلغ  9200درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/07/10وامل�سحوب
على بنك دبي اال�سالمي وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية
مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى ،لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ
�إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم
مبا جاء به ،وهذا �إخطار منا بذلك

الكاتب العدل

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

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

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

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

تنازل /بيع

تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة  :مـالتي بروين �سوين  -اجلن�سية :الهنـد  ،ترغب يف البيع
والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صتها البالغة ( )100%وذلك �إىل ال�سيد  :براكا�ش بروين
�سوين بروين كالياجني �سونى اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (كامربيدج ل�صياغة الذهب)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )218599ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن :ال�سيد/جاني�شرام �سيثورامالینجام �سيثورامالینجام – اجلن�سية:
الهند البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد /احمد خلفان على
خلفان ال�سويدي  -اجلن�سية :الإمارات ،يف الرخ�صة امل�سماه (بقالة �صفاء ال�شم�س) ال�صادرة من
دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)751201
تعديالت �أخرى :تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (وكيل خدمات) �إىل (م�ؤ�س�سة فردية)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033675
تنازل /بيع

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033522
تنازل /بيع

الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20480

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20478

املنذر  :بنك �أبوظبي االول �ش م ع
املنذر �إليه  :عزالدين حممد احمد �شرعب .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )169,540.98دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 82568خ�صو�صي /الفئة العا�شرة � /أبوظبي) من نوع ( رجن
روفر �سبورت _ ا�ستي�شن ) موديل ( _ )2015لون ( ازرق) واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي االول �ش م ع
املنذر �إليه  :ريي�س �سانتياجو بارا بارجا .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )37,967.27دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 54038خ�صو�صي /الفئة � / 12أبوظبي) من نوع ( رينو �سيمبول
_ �صالون ) موديل ( _ )2018لون ( بني) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب
 ديرة  -بور�سعيد  -الهاتف - 042973060:الفاك�س042973071:مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية �إيكوفا�ست للمقاوالت �ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/11/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/11/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله  ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 18/ 11/ 2021 Issue No : 13395
Dubai Courts of First Instance
Property Sale Notification through Publication
In Execution No. 207/2019/2006- Commercial Execution - Heard in Third Execution Tribunal No. 185
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. 1651/2018 Commercial Plenary, by paying
the execution amount of (AED 4489418), including the charges and the expenses. Execution Applicant
Cyrus General Trading Co LLC and others- Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, behind Al
Habtoor Bently Showroom, Business Point Building, Mezzanine Floor, Office No. 9 - Represented by /
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi, Party to be notified 1- Alireza Hassan Pourmatin
- Address Dubai, Bur Dubai, Umm Harir First, Khalid Bin Al Waleed Street, Nasir Ahmed Lottah
Building, Office No. 420, 0500000000, info@erafeat.com. Service Subject The execution respondent:
Era Feat General Trading LLC - On Wednesday 24-11-2021 at 05:00:00 PM and on the following three
days if necessary, the property with the below mentioned details shall be sold by the entity appointed
for sale (Emirates Auctions Company on its website http://www.emiratesauction.ae). Whoever wishes
to purchase the same has to deposit a deposit of not less than 20 % of the main price before entering
the auction and whoever has an objection to the sale has to submit his objection supported by the
justification documents prior to the session determined for the sale on the times stated in article 301 of
Civil Procedures Code. Whosever bid is approved has to deposit the full price and the expenses within
the ten days following the sale session and every person not prevented from biding may increase the
price within the following ten days of the auction fees provided that such increase is not less than one
tenth of the price provided that the full offered price and the expenses shall be deposited in the court
custody. Details of the properties descriptions are as follow : Residential Flat- Area: Business Bay - Plot
No.: 33- Building No.: 2- Building Name: Churchill Towers 2- Residential- Unit No.: 3608- Area: Sq. M.
117.99- Amount: AED 1245499.67. Notes 1- Amount has to be paid immediately.
Prepared by/Asmaa Musbeh Al Shibli

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /حممد ق�سيم حممد عارف – �أفغان�ستاين
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل
ال�سيد /حنيفا كوالموال كونيل حميد  -هندي اجلن�سية يف الرخ�صة (كافترييا
الهدف الذهبي) رخ�صة رقم ( )741547وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اخطار عديل بالن�شر
املحرر رقم )MOJAU 2021 0029542( :

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

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

ا�سم ال�شركة � :إيكوفا�ست للمقاوالت �ش.ذ.م.م
العنوان  :م�ستودع رقم  - 17ملك علي نا�صر �صالح لوتاه  -جبل علي ال�صناعية
الأوىل .ال�شكل القانون:ذات م�سئولية حمدودة رقم الرخ�صة 760637 :رقم القيد
بال�سجل التجاري  1233923 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/11/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم
دبي بتاريخ  2021/11/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد  -الهاتف- 042973060:
الفاك�س,042973071:م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

اىل املخطر اليه  :فلك�س ملقاوالت الديكور ذ م م  -و ميثلها عالء الدين هاين ح�سن  -ب�صفته �شريك و مدير
العنوان  /ال�شارقة منطقة ال�صجعة ال�صناعية خلف �شارع الإمارات �شربة رقم  3 + 2 + 1مكتب ملك رميـا عـوده م�صـبـح
�سـلطان عبـداهلل فهيـد ال�شـكره هــاتف رقـم 00971562255440 - 00971502857774 :
نخطركم بان املخطر  /زهرة ا�سرت لتجارة االدوات احلديدية ذ م م و ميثلها ال�سيد � /أحمد �سعد عبد العزيز نعمه
اهلل  -م�صري اجلن�سية ب�صفته �شريك و مدير يف الرخ�صة و ميثله بالوكالة ال�سيد  /ه�شام ال�سيد علي ح�سن م�صري
اجلن�سية و يحمل بطاقه هويه ( )784198643796836مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب العدل ب�أماره ال�شارقة
برقم  SH20180129C54142العنوان  /ال�شارقة _ ال�صناعية رقم  _7خلف �شارع االحتاد _ �شربه رقم 1
هاتف رقم )971569979177( )971558036996 :
قد قام باخطاركم عن طريق الن�شر بـاالتي :
حيث ان املخطر يتوجه اليكم بهذا الإخطار ويطالبكم مبوجبه ب�سداد مببلغ  343208.56درهم ثالثمائة وثالثة
واربعون الف ومائتان وثمانية دراهم و�ستة وخم�سون فل�س فقط الغري يف ذمتكم ل�صالح املخطر وذلك يف موعد اق�صاه
خم�سة ايام من تاريخ االعالن بالن�شر لهذا الإنذار القانوين واال �ستقوم املخطر ب�إتخاذ كافة الطرق القانونية اجلنائية
واملدنية للحفاظ على حقوقها مع حتميلكم كافة التعوي�ضات القانونية والر�سوم وامل�صاريف النا�شئة عن اخاللكم
بالتزاماتكم التعاقدية والقانونية

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

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما لدى اجلميع ب�أن ال�سيدة  :موزه عبيد يو�سف حرمول ال�شام�سي – اماراتية
اجلن�سية  -ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :
اجمل ح�سني �شودري نواز  -باك�ستاين اجلن�سية  ،وذلك يف امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماه (ور�شة ق�صر
اجلمريا لكهرباء ومكيفات ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم
( ، )552680تعديالت �أخرى  :مت تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) اىل (م�ؤ�س�سة
فردية بوكيل خدمات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :ماجد حيدر غ�ضبان  -اجلن�سية :العراق  ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :براكا�ش بروین �سونی بروين
كالياجني �سونى -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (احلياة الذهبية ل�صياغة الذهب)
ت�أ�س�ست ب�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )730850ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :تغیری وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الكاتب العدل العام

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6545/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/528جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )4898886.19درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة اخلليج للتمويل �ش.م.خ
عنوانه:حملها املختار ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية  -االم��ارات -
ام��ارة دب��ي  -بور�سعيد  -دي��ره  -دب��ي � -شارع بور�سعيد  -مبنى �سيتي افنيو  -مكتب رق��م  - 707ديرة
�سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنهما  -1 :يف  3ميديا �سولو�شنز (منطقة حرة ذ.م.م) وميثلها هريمان فران�سي�س لوي�س
 -2ني�شيتا لونا فيدا لوي�س ب�صفتها �ضامن ملديونية/يف  3ميديا �سولو�شنز منطقة حرة ذ.م.م � -صفتهما
بالق�ضية:منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )4898886.19دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بالن�شر
 5681/2021/60امر �أداء

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :ال�شركة ال�صينية الثامنة للهند�سة االن�شائية املحدودة  -فرع دبي
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:شركة دبي بال�سرت دراي مك�س ذ.م.م
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/9/2:بالزام املعرو�ض �ضدها بان ت�ؤدي للطالبة
مبلغا وقدره ( )155.641.50درهم مائة وخم�سة وخم�سون الف و�ستمائة وواحد واربعون
درهما وخم�سون فل�سا  ,م�ضافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها � %5سنويا تبد�أ من تاريخ
تقدمي الطلب وحتى ال�سداد التام والزمت املعرو�ض �ضدها بامل�صاريف  ,ولكم احلق يف
ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بالن�شر
 18/2021/1410عقاري جزئي

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20481

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20482

�إىل املدعي عليه  -1 :حممد تيمور عا�صف حممد عا�صف حفيظ  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي �:سكاي كورت�س ملالكها �شركة ال�صكوك الوطنية �شركة ال�شخ�ص الواحد م�ساهمة خا�صة �شركة ال�شخ�ص
الواحد �ش.ذ.م.م
وميثله � :أحمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الت�أجري االجل املوقعة ما بني املدعية واملدعي عليه امل�ؤرخة
يف  2016/4/30لعدم التزام املدعي عليه بالتزاماته التعاقدية الواردة باالتفاقية احلا�ضرة خماطبة دائرة االرا�ضي
واالمالك اللغاء ا�سم املدعي عليه كمالك للوحدة مو�ضوع الدعوى احلا�ضرة واعادة ت�سجيل الوحدة رقم  201بالبلوك
 Eمب�شروع �أبراج �سكاي كورت�س با�سم املدعية احلكم بعدم �أحقية املدعي عليه يف ا�سرتداد مبلغ وقدره ()323.085.85
ثالثمائة وثالثة وع�شرون الفا وخم�سة وثمانون درهما وخم�سة وثمانون فل�سا  ,املدفوع منه طبقا للمتفق عليه
باالتفاقية املربمة وفقا للبند  6.3منها وكجزء من مقابل انتفاعه بالوحدة مو�ضوع الدعوى منذ  2016/4/30الزام
املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره ( )150.000درهم كتعوي�ض عن فرق �سعر الوحدة مابني فرتة البيع
ال�سابقة والتي مت فيها التوقيع على اتفاقية الت�أجري االجل ومابني الفرتة احلا�ضر نظرا الن املدعية �ستخ�سر مبلغ
كبري عن مبلغ البيع ال�سابق نظرا النخفا�ض القيمة ال�سوقية احلالية للعقار مو�ضوع الدعوى .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة � 10:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

املنذر  :بنك �أبوظبي االول �ش م ع
املنذر �إليه  :يا�سر حممد مرجان .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )121,877.97دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 53611خ�صو�صي /الفئة � / 15أبوظبي) من نوع ( ميت�سوبي�شي
باجريو) موديل ( _ )2019لون ( ف�ضي ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :بنك �أبوظبي االول �ش م ع ( حاليا ) بنك �أبوظبي الوطني ( �سابقا )
املنذر �إليه  :حممد فتحي ح�سن عبا�س عبدالعاطي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )174,123.60دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 34161خ�صو�صي /الفئة � / 5أبوظبي) من نوع ( بي ام دبليو
اك�س  _ 35-6ا�ستي�شن ) موديل ( _ )2013لون ( احمر ) واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
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Dubai Courts of First Instance
Property Sale Notification through Publication
In Execution No. 207/2019/2006- Commercial Execution - Heard in Third Execution Tribunal No. 185
Execution Subject : Executing the verdict issued in Case No. 1651/2018 Commercial Plenary, by paying
the execution amount of (AED 4489418), including the charges and the expenses. Execution Applicant
Cyrus General Trading Co LLC and others- Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, behind Al
Habtoor Bently Showroom, Business Point Building, Mezzanine Floor, Office No. 9 - Represented by /
Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi, Party to be notified 1- Alireza Hassan Pourmatin
- Address Dubai, Bur Dubai, Umm Harir First, Khalid Bin Al Waleed Street, Nasir Ahmed Lottah
Building, Office No. 420, 0500000000, info@erafeat.com. Service Subject The execution respondent:
Era Feat General Trading LLC - On Wednesday 24-11-2021 at 05:00:00 PM and on the following three
days if necessary, the property with the below mentioned details shall be sold by the entity appointed
for sale (Emirates Auctions Company on its website http://www.emiratesauction.ae). Whoever wishes
to purchase the same has to deposit a deposit of not less than 20 % of the main price before entering
the auction and whoever has an objection to the sale has to submit his objection supported by the
justification documents prior to the session determined for the sale on the times stated in article 301 of
Civil Procedures Code. Whosever bid is approved has to deposit the full price and the expenses within
the ten days following the sale session and every person not prevented from biding may increase the
price within the following ten days of the auction fees provided that such increase is not less than one
tenth of the price provided that the full offered price and the expenses shall be deposited in the court
custody. Details of the properties descriptions are as follow : Residential Flat- Area: Business Bay - Plot
No.: 33- Building No.: 2- Building Name: Churchill Towers 2- Residential- Unit No.: 3608- Area: Sq. M.
117.99- Amount: AED 1245499.67. Notes 1- Amount has to be paid immediately.
Prepared by/Asmaa Musbeh Al Shibli

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008250-Civil (Partial
To the defendant: Ahmed Yerima Sani
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi
Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, Phone No: 0555610038
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant Ahmed Yerima
Sani - Nigerian national, requesting:Obligate the defendant to pay an amount of (16606.60 dirhams) Sixteen thousand Six
hundred and six dirhams and Sixty 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 08/12/2021 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

Legal Notice - Transaction No. MOJAU_2021_0016479
Notifier SUMATHI KRISHNA GIRI BALAKRISHNAN KUNCHI KOROTH- Nationality: India and I hold
Emirates ID No. (784197331368270) as an agent of Mr. PREMANANDAN KUNIYIL under a power of
 attomey certified by the Notary Public No. 18/2020/199760 on 11/26/2020 Address: Sharjah - Al NahdaTelephone No.: 0502322014.
notifying party : RAJESH BALAN LAER BELLACAVEL BALAN NAIR Nationality: India
Address : Sharjah Jamal Abdel Nasser Street behind Mega Mant Supermarket Telephone No.: 0559496434
Subject : Legal notification: Notification for payment of (35,836 dirhams).
The facts: Whereas, the notified has issued 4 checks with a total value of 35,836 dirhams in return for rent
between the two parties. The details of the checks are as follows:
1. Check No. (209320) in the amount of (10,000 dirhams), due date 10/25/2020, drawn on HSBC Middle
East Limited BANK, 2. Check No. (209292) for the value of (5,836 dirhams) and due date 04/01/2020 drawn
on HSBC Middle East Limited BANK, 3. Check No. (209318) with a value of (10,000 dirhams) and a due
date of 10/10/2020 drawn on HSBC Middle East Limited BANK - 4. Check No. (209319) worth (10,000
dirhams) and due date 09/10/2020 drawn on HSBC Middle East Limited BANK
• The Notified Demand The Notified Party Repeatedly And amicably demanded the payment of the amount
owed by him, but to no avail, and since the notified person refuses to pay the amount owed by him without
justification despite the repeated amicable demand, which harmed the notifier, and that the notifier informs
them of the necessity to pay the amount owed by him and which is due to the notifier. This is to be done no
later than (5) days from the date of informing you of this notification, otherwise the notifier will have to take
all legal procedures to claim the amount due to him with interest and compensation while preserving the rest
of the rights. So, The notifier will notify you of this notice to act on what it came with, in order for it to be
effective, and for all the legal effects arising from it to confront you.
The Ministry of Justice seal appears

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008241 - Civil (Partial
To the defendant: Inayatullah Muhammad Ali Khan
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra arca Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street
Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi, Phone No: 0522714201
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant Inayatullah
Muhammad Ali Khan -Pakistan national, requesting: Publication of action, Scheduling for
consideration and declaration of the defendant - Obligate the defendant to pay an amount of
(42745.04 dirhams) Forty-two thousand Seven hundred and Forty-Five dirhams and Four 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 attomey fees.
You are assigned to attend the hearing 08/12/2021 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

اخلميس  18نوفمبر  2021م  -العـدد 13395

Thursday

18 November 2021 - Issue No 13395

حماكم دبي

32
حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  624/2019/211تنفيذ عقاري

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  624/2019/211تنفيذ عقاري

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  360/2013/207تنفيذ جتاري

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  360/2013/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  432/2019ع�ق��اري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( 1,040,441درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه
طالب التنفيذ :كارم جاكقو�س نيبوو
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  - -ندا ح�صة  -واحة ال�سيليكون  ،فيالت ال�سدر جي  ،فيال J043
وميثله  :عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي
املطلوب �إعالنه  :ايرث ديفلوبرز � -ش ذ م م
عنوانه  :دبي  -بردبي  -منطقة احلمرية � -شارع  - 18متفرع من �شارع خالد بن الوليد  -بناية العبا�س  - 2بجوار �صيدلية
نيو جراند  - 1العبا�س جروب info@earthdevelopers.net - 043599666 - 043599599 -
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :ند ح�صة  -رقم االر���ض  - 1356ا�سم املبنى  - LYNX RESIDENSES :رقم العقار
 - 115امل�ساحة  76,83 :مرت مربع)  -التقييم  515,458/93 :درهم
�شقة �سكنية  -املنطقة  :ند ح�صة  -رقم االر���ض  - 1356ا�سم املبنى  - LYNX RESIDENSES :رقم العقار
 - 1005امل�ساحة  99,44 :مرت مربع)  -التقييم  491471.29 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  432/2019ع�ق��اري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( 1,040,441درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه
طالب التنفيذ :كارم جاكقو�س نيبوو
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  - -ندا ح�صة  -واحة ال�سيليكون  ،فيالت ال�سدر جي  ،فيال J043
وميثله  :عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي
املطلوب �إعالنه  :ايرث ديفلوبرز � -ش ذ م م
عنوانه  :دبي  -بردبي  -منطقة احلمرية � -شارع  - 18متفرع من �شارع خالد بن الوليد  -بناية العبا�س  - 2بجوار �صيدلية
نيو جراند  - 1العبا�س جروب info@earthdevelopers.net - 043599666 - 043599599 -
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :ند ح�صة  -رقم االر���ض  - 1356ا�سم املبنى  - LYNX RESIDENSES :رقم العقار
 - 115امل�ساحة  76,83 :مرت مربع)  -التقييم  515,458/93 :درهم
�شقة �سكنية  -املنطقة  :ند ح�صة  -رقم االر���ض  - 1356ا�سم املبنى  - LYNX RESIDENSES :رقم العقار
 - 1005امل�ساحة  99,44 :مرت مربع)  -التقييم  491471.29 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  109/2016/211تنفيذ عقاري

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  109/2016/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2014/595عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (5442853
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:منري حممود عبدال�سالم ال�شريف  -و�آخرون
عنوانه � :إمارة ال�شارقة  -ال�صناعية  - 2خلف �شارع اخلان  -بناية ال�شريف للمعادن  -هاتف رقم 0529022371
املطلوب �إعالنه � :شون انف�ستمنت�س ليمتد
عنوانه �:إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -بالقرب من فندق كرون بالزا (بعد الفندقني ببنايتني) �ستي تاور  2 -الطابق  - 11هاتف
رقم info@schonproperties.com - 0432352666 - 04352666 /
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف
خالل ع�شرة �أي��ام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االي��ام الع�شرة التالية
لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة
وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :جممع دب��ي لال�ستثمار الأول  -رق��م االر���ض  - 29ا�سم املبنى � :شون بيزن�س ب��ارك  -رق��م العقار :
 - RITAIL32امل�ساحة  106,88 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1,390,020/63درهم ويباع العلى عطاء
�شقة �سكنية  -املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الأول  -رقم االر�ض  - 29رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :شون بزن�س بارك  -الوحدة
 - 312امل�ساحة  218,37 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1036394.58درهم العلى عطاء
�شقة �سكنية  -املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الأول  -رقم االر�ض  - 29رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :شون بزن�س بارك  -الوحدة
 - 239امل�ساحة  129,59 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )653569.05درهم العلى عطاء
�شقة �سكنية  -املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الأول  -رقم االر�ض  - 29رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :شون بزن�س بارك  -الوحدة
 - 140امل�ساحة  130,32 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )659098.29درهم العلى عطاء
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2014/595عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (5442853
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:منري حممود عبدال�سالم ال�شريف  -و�آخرون
عنوانه � :إمارة ال�شارقة  -ال�صناعية  - 2خلف �شارع اخلان  -بناية ال�شريف للمعادن  -هاتف رقم 0529022371
املطلوب �إعالنه � :شون انف�ستمنت�س ليمتد
عنوانه �:إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -بالقرب من فندق كرون بالزا (بعد الفندقني ببنايتني) �ستي تاور  2 -الطابق  - 11هاتف
رقم info@schonproperties.com - 0432352666 - 04352666 /
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف
خالل ع�شرة �أي��ام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االي��ام الع�شرة التالية
لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة
وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :جممع دب��ي لال�ستثمار الأول  -رق��م االر���ض  - 29ا�سم املبنى � :شون بيزن�س ب��ارك  -رق��م العقار :
 - RITAIL32امل�ساحة  106,88 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1,390,020/63درهم ويباع العلى عطاء
�شقة �سكنية  -املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الأول  -رقم االر�ض  - 29رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :شون بزن�س بارك  -الوحدة
 - 312امل�ساحة  218,37 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1036394.58درهم العلى عطاء
�شقة �سكنية  -املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الأول  -رقم االر�ض  - 29رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :شون بزن�س بارك  -الوحدة
 - 239امل�ساحة  129,59 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )653569.05درهم العلى عطاء
�شقة �سكنية  -املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الأول  -رقم االر�ض  - 29رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى � :شون بزن�س بارك  -الوحدة
 - 140امل�ساحة  130,32 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )659098.29درهم العلى عطاء
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/660جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 6640560درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:م�ؤ�س�سة الكو للتكييف وامليكانيكا ملالكها حممد غامن ابراهيم نا�صر الذيب �آل علي
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -مركز حمر عني  -الطابق الثالث  -املدخل 10
وميثله  :ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان
املطلوب �إعالنه � :شركة الهدى للمقاوالت  -ذ م م  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة القرهود  -قرب مطعم
ت�شيلي�س  -بناية الهدى  -طابق امليزانني 0&0 - 0500000000 -
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية
جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
حق منفعة  -املنطقة  :حمي�صنة الثانية  -رقم االر�ض  - 463امل�ساحة  - 1878 :املقدرة بـــ ()9,000,000
درهم يباع العلى عطاء .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  36/2019/211تنفيذ عقاري

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  118/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/495عقاري كلي  ،واملعدل بالإ�ستئنافني رقمي
 119و  2018/128ا�ستئناف عقاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 11003171درهم) �شامال للر�سوم
وامل�صاريف
طالب التنفيذ�:سونديب �سانوال توالين  -و�آخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -منطقة اخلليج التجاري  -برج
اك�سفورد تاور  -الطابق ال�ساد�س  -مكتب  - 603رقم مكاين 2928593466
وميثله � :إبراهيم علي املو�سى احلمادي
املطلوب �إعالنه  :ناري�ش الخمي�شاند �أ�سراين  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي -جبل علي  -بردبي  -املنطقة احلرة
 �شارع ال�شيخ زايد مبنى اعمار ا�سكوير رقم  - 4الطابق الثاين  -مكتب  - 203مكاين - 0682467159 /NARESH@ymail.com - 0561168208
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ح�صة على �شقة �سكنية  -املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم االر�ض  - 216رقم البلدية
- 392 - 484 :م�ساحة احل�صة  41.92 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 2 :ا�سم املبنى  :اورا هاربور تاور  - 2رقم
الوحدة  - 1401 :التقييم  491470 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0028351

�إنــــذار عديل
املخطر � /سمیه �شنويف  -جزائرية اجلن�سية و احمل هوية رقم  - 784198740243971ب�صفتي وكيلة عن ال�سيد  /حممد علي حممد ذو
القرنني – باك�ستاين اجلن�سية مبوجب وكالة رقم  MOJAU_2021_0026567ب�صفتي �شريك ومدير الرخ�صة امل�سماة (باب املدينة
لت�أجري ال�سيارات �ش ذ م م) رقم  593591ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بدبي  ،العنوان  /االمارات ،امارة دبي ،ند ال�شبا � – 3سجايا
 -7حمل رقم � -B-19شارع منامه – بجوار حمطة اينوك ،دبي  -التيليفون  /هاتف 0556771919 /فاك�س  - 043927766 /بريد
�إلكرتوينlegal@babalmadeena،com /
املنذر �إليه  /ار�شاد حاجي عبد الكرمي  -باك�ستاين اجلن�سية
العنوان  :االمارات -،احلزانة � -شارع رقم  -35فيال رقم  25هاتف0586179912/
املو�ضـوع
انذار ب�سداد مبلغ و قدره  8,005درهم اماراتي (ثمانية �آالف و خم�سة درهم فقط) مع الفائده القانونيه بواقع  %9املنذرة �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة قائمة و كائنة ب�إمارة دبي تعمل يف جمال ت�أجريال�سيارات وفقاً للثابت برخ�صتها التجارية ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صاديه ب�إمارة
دبي ،املنذر اليه هو ال�سيد /ار�شاد حاجي عبد الكرمي يحمل هوية رقم � 784 -1971-4306595-7صادرة من االمارات العربية املتحدة يحمل
اجلن�سية الباك�ستانية  -حيث انه مبوجب عقد �إيجار �سيارة م�ؤرخ بتاريخ  2021/07/17قام املنذر �إليه با�ستئجار ال�سيارة و نتج عنه ا�ستعمال
كیلومیرتات اي�ضافيه (زائدة) عن ماهو مو�ضح يف العقد ينتج عنه �سداد مازادعن كيلوميرتات اي�ضافيه ح�سب العقد ( 50فل�س لكل كيلومرت
اي�ضايف) و باال�شارة للعقد املوقع من الطرفني و حيث ان املنذر اليه ترت�صد يف ذمة (ثمانية �آالف و خم�سة درهم) والثابت تف�صيلها ببنود العقد (بند
رقم ( )12كيلوميرتات اي�ضافية )،و املوقع من طرف املنذر اليه عند ا�ستالمة لل�سيارة اجلديدة مبا يفيد اطالعه و املوافقة على كامل العقد حاولت
املنذرة بكافة الطرق الودية حت�صيل املبالغ املرت�صدة يف ذمة املنذر اليها اال �أن االخرية اخذت تتهرب من ال�سداد دون مربر قانوين يبيح لها ذلك ،،
من ثم مل جتد املنذرة �سبي ً
ال �سوى انذار املنذر اليها وتكليفها بالوفاء مبوجب هذا االنذار ،وحيث ن�صت املادة  62من الالئحة التنظيميه ال�صادره
بقرار من جمل�س الوزراء رقم 57ل�سنة  2018والتي ن�صت على �أنه � :إ�ستثناء من القواعد العامة يف رفع الدعوى �إبتداء تتبع الأحكام الواردة يف
املواد التالية �إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة – �إلكرتونياً �أو م�ستندياً  -وحال الأداء وكان كل ما يطلب به دينا من النقود معني املقدار �أو منقو ًال
معيناً بنوعه و مقداره وال مينع من �سلوك �أمر الأداء طلب الفوائد �أو �إتخاذ �أي �إجراء من الإجراءات التحفظيه  ،وتتبع الأحكام الوارده يف الفقره
ال�سابقه �إذا كانت املطالبه املاليه حملها �إنقاذ عقد جتاري �أو كان �صاحب احلق دائنا بورقه جتاريه ،وحيث ن�صت املاده  63من ذات الالئحه على �أنه :
 -1على الدائن �أن يكلف املدين �أو ًال بالوفاء يف ميعاد خم�سة �أيام على الأقل ثم ي�ست�صدر �أمر�أبالأداء من قا�ضي املحكمة التي يقع يف دائرتها موطن
املدين وال يجوز �أن يكون احلق الوارد يف التكليف بالوفاء �أقل من املطلوب يف عري�ضة �إ�ست�صدار الأمر بالأداء ويكون التكليف ب�أي و�سيلة من و�سائل
الإعالن املحدده بهذه الالئحه .وحيث �أن املنذره قد طالبت املنذر اليها وديا مراراً وتكراراً ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتهاوالثابته بالفواتري املزيله
بتوقيع وخامت املنذر اليها مبا يفيد الإ�ستالم �سالفة الذكر �إال �أن املنذر اليها مل حترك �ساكنا الأمر الذي حدا بها اىل �إنذارها مبوجب هذا الإنذار
ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتها ،لذلك  :ف�إن املنذره تنذر املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته والبالغ قدره  8,005درهم اماراتي
(ثمانية �آالف و خم�سة درهم فقط درهم مع الفائده القانونيه بواقع  %9وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إ�ستالمه هذا الإنذار و�إال �سوف
ت�ضطر املنذره �آ�سفه لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة قبلها وذلك لإلزامها ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتها.

الكاتب العدل

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/355جتاري كلي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (2327796.90
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ�:شركة ال�شعفار الوطنية للمقاوالت � -ش ذ م م  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -الكرامة � -شارع  - 323بجوار الم�سي
بالزا  -بناية ال�سفينة خلف احلبتور لل�سيارات  -الطابق امليزانني ام  - 01وميثله  :عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع
املطلوب �إعالنه  :املدار لال�ستثمارات (ذ م م)  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع االبراج  -امليدرا برج �سكاال
 ا�سفل املبنى ميني ماركت الريحان info@almadar-investment.com - 044340853 - 0503205112 -مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد
املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
ن ��وع ال �ع �ق��ار �� :ش�ق��ة �سكنية (حت ��ت الإن �� �ش��اء)  -امل�ن�ط�ق��ة  :ح���ص�ي��ان االوىل  -رق ��م االر�� ��ض  - 305ا� �س��م امل�ب�ن��ى SUHAIL :
 - WATERFRONTرقم الوحدة  - 101امل�ساحة  181.97 :مرت مربع  -املبلغ  1166732.98 :درهم
ن ��وع ال �ع �ق��ار �� :ش�ق��ة �سكنية (حت ��ت الإن �� �ش��اء)  -امل�ن�ط�ق��ة  :ح���ص�ي��ان االوىل  -رق ��م االر�� ��ض  - 305ا� �س��م امل�ب�ن��ى SUHAIL :
 - WATERFRONTرقم الوحدة  - 102امل�ساحة  101.21 :مرت مربع  -املبلغ  677343.67 :درهم
ن ��وع ال �ع �ق��ار �� :ش�ق��ة �سكنية (حت ��ت الإن �� �ش��اء)  -امل�ن�ط�ق��ة  :ح���ص�ي��ان االوىل  -رق ��م االر�� ��ض  - 305ا� �س��م امل�ب�ن��ى SUHAIL :
 - WATERFRONTرقم الوحدة  - 1101امل�ساحة  272.59 :مرت مربع  -املبلغ  1734471.36 :درهم
ن ��وع ال �ع �ق��ار �� :ش�ق��ة �سكنية (حت ��ت الإن �� �ش��اء)  -امل�ن�ط�ق��ة  :ح���ص�ي��ان االوىل  -رق ��م االر�� ��ض  - 305ا� �س��م امل�ب�ن��ى SUHAIL :
 - WATERFRONTرقم الوحدة  - 105امل�ساحة  59.76 :مرت مربع  -املبلغ  432852.53 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  29/2021/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :احلجز على قطعتي الأر�ض مو�ضوع الطلب وذلك لنزع ملكية العقار املرهون رقم )233-137( 208
الواقع مبنطقة الق�صي�ص ب�إمارة دبي ،ونزع ملكية العقار املرهون رقم  )292-373( 543الواقع مبنطقة الرب�شاء
الأوىل ب�إمارة دبي متهيداً لبيعهما باملزاد العلني وفقا للإجراءات املعمول بها لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك وذلك للوفاء
بالدين املرت�صد للبنك طالب االمر بذمة املطلوب �ضدها الأوىل مبلغ  101,602,629درهم مع حتميل املطلوب �ضدهم
بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
طالب التنفيذ  :بنك ابوظبي التجاري  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-الرقة � -شارع عمر بن اخلطاب  -بناية بنك ابو ظبي
التجاري -بنك ابو ظبي التجاري  -وميثله /مانع �سعيد �سيف حارب املهريي
املطلوب �إعالنه  :جراند هيلز للتطوير العقاري ذ.م.م  -عنوانه  :الإمارات�-إمارة دبي-القرهود  -دیره � -شارع � 29أ
 GRANDHILLS123@gmail.com - 042955240 - 0503210071مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :اي جي بي ال للتجارة العامة -ذ م م  -املنفذ �ضده  :ال�سور لال�ستثمارات  -ذ م م
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  20%م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض  -املنطقة  :الق�صي�ص الثانية  -رقم البلدية 137 :
 - 233امل�ساحة  3641.80 :مرت مربع  -رقم االر�ض  - 208التقييم  110,000,000 :درهم .ار�ض  -املنطقة :الرب�شاء االوىل  -رقم االر�ض  - 543 :رقم البلدية  - 373 - 292 :امل�ساحة  21862.65 :مرت مربع  -التقييم
 70,598,213 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2006/2019/207تنفيذ جتاري

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2006/2019/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/1651جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 4489418درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :شركة �سايرو�س للتجارة العامة  -ذ م م  -و�أخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة بور�سعيد  -خلف معر�ض احلبتور بنتلي  -بناية
نقطة االعمال  -الطابق امليزانني  -مكتب رقم  - 09وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  :علري�ضا ح�سن بور متني  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -ام هرير االوىل � -شارع خالد بن الوليد  -بناية نا�صر احمد لوتاه  -مكتب
رقم info@erafeat.com - 0500000000 - 420
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :ايرافيت للتجارة العامة � -ش ذ م م
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة
�أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخ��ول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من
يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة
املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 33رقم املبنى  2 :ا�سم املبنى  :ابراج ت�شر�شل
� - 2سكني  -رقم الوحدة  - 3608 :امل�ساحة  117,99 :مرت مربع  -املبلغ  1245499.67 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/1651جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 4489418درهم) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :شركة �سايرو�س للتجارة العامة  -ذ م م  -و�أخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة بور�سعيد  -خلف معر�ض احلبتور بنتلي  -بناية
نقطة االعمال  -الطابق امليزانني  -مكتب رقم  - 09وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  :علري�ضا ح�سن بور متني  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -ام هرير االوىل � -شارع خالد بن الوليد  -بناية نا�صر احمد لوتاه  -مكتب
رقم info@erafeat.com - 0500000000 - 420
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :ايرافيت للتجارة العامة � -ش ذ م م
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة
�أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء اي��داع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخ��ول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من
يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة
املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات � :شقة �سكنية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 33رقم املبنى  2 :ا�سم املبنى  :ابراج ت�شر�شل
� - 2سكني  -رقم الوحدة  - 3608 :امل�ساحة  117,99 :مرت مربع  -املبلغ  1245499.67 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3435/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  3435/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  569/2019جتاري كلي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 11790886درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك �أبوظبي التجاري
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -مقابل ديرة �سيتي �سنرت  -جانب حمطة مرتو �سيتي �سنرت  -بناء (ان
جي اي) طابق  7مكتب A 703
املطلوب �إعالنه � :شركة نيلم التجارية  -ذ م م  -عنوانه � :إمارة دبي  -جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -قطعة االر�ض
رقم  DIB( 261رقم neelamrc@emirates.net.ae - 0504505193 - )597- 911
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى
موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن
على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
حق منفعة  -رقم االر�ض  - 261 :املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الثني  -امل�ساحة  7329.18 :مرت مربع -
التقييم  15,000,000 :درهم قيمة البناء فقط (حق منفعة) ينتهي بتاريخ 17/2/2040
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/660جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 6640560درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:م�ؤ�س�سة الكو للتكييف وامليكانيكا ملالكها حممد غامن ابراهيم نا�صر الذيب �آل علي
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -مركز حمر عني  -الطابق الثالث  -املدخل 10
وميثله  :ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان
املطلوب �إعالنه � :شركة الهدى للمقاوالت  -ذ م م  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة القرهود  -قرب مطعم
ت�شيلي�س  -بناية الهدى  -طابق امليزانني 0&0 - 0500000000 -
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية
جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
حق منفعة  -املنطقة  :حمي�صنة الثانية  -رقم االر�ض  - 463امل�ساحة  - 1878 :املقدرة بـــ ()9,000,000
درهم يباع العلى عطاء .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  569/2019جتاري كلي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 11790886درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك �أبوظبي التجاري
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -مقابل ديرة �سيتي �سنرت  -جانب حمطة مرتو �سيتي �سنرت  -بناء (ان
جي اي) طابق  7مكتب A 703
املطلوب �إعالنه � :شركة نيلم التجارية  -ذ م م  -عنوانه � :إمارة دبي  -جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -قطعة االر�ض
رقم  DIB( 261رقم neelamrc@emirates.net.ae - 0504505193 - )597- 911
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى
موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن
على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
حق منفعة  -رقم االر�ض  - 261 :املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار الثني  -امل�ساحة  7329.18 :مرت مربع -
التقييم  15,000,000 :درهم قيمة البناء فقط (حق منفعة) ينتهي بتاريخ 17/2/2040
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  173/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  173/2020/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة يف �إمارة دبي  -منطقة احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض 43
 مبنى الثمام  - 55رقم املبنى  - 32 :رقم الطابق  - 2رقم العقار  207 :والت�صريح با�ستالم مبلغ 2344178.96درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ:بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع  5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية نهال  -الق�صي�ص  - 2الطابق االر�ضي  -بجوار فندق تاميز
املطلوب �إعالنه  :براتيك ارون دهاجني
عنوانه � :إم��ارة دبي  -منطقة احلبية اخلام�سة  -رقم االر���ض  - 43مبنى الثمام  - 55رقم املبنى  - 32 :رقم الطابق
 - 2رقم العقار PDHANKJI@GMAIL.COM 0506548075 - 207 :
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :بايال براتيك دهاجني
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم البلدية  - 683- 847 :رقم املبنى :
 - 32ا�سم املبنى  :الثمام  - 55رقم العقار  - 207 :امل�ساحة  139,46 :مرت مربع.
املبلغ 739,764.02 :
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة يف �إمارة دبي  -منطقة احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض 43
 مبنى الثمام  - 55رقم املبنى  - 32 :رقم الطابق  - 2رقم العقار  207 :والت�صريح با�ستالم مبلغ 2344178.96درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ:بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع  5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية نهال  -الق�صي�ص  - 2الطابق االر�ضي  -بجوار فندق تاميز
املطلوب �إعالنه  :براتيك ارون دهاجني
عنوانه � :إم��ارة دبي  -منطقة احلبية اخلام�سة  -رقم االر���ض  - 43مبنى الثمام  - 55رقم املبنى  - 32 :رقم الطابق
 - 2رقم العقار PDHANKJI@GMAIL.COM 0506548075 - 207 :
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :بايال براتيك دهاجني
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم البلدية  - 683- 847 :رقم املبنى :
 - 32ا�سم املبنى  :الثمام  - 55رقم العقار  - 207 :امل�ساحة  139,46 :مرت مربع.
املبلغ 739,764.02 :
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  158/2021/250بيع عقار مرهون

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1841/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �شقة يف �إمارة دبي  -منطقة  :احلبية اخلام�سة ا�سم
املبنى الثمام  - 12الطابق � ، 2شقة رقم  - 305رقم االر�ض  43والت�صريح با�ستالم مبلغ 1694829.88
درهم من ثمن البيع باملزاد
طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ( )5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية نهال  -الق�صي�ص 2
املطلوب �إعالنه  :جمتبى م�سعود كا�شف حقيقي
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة احلبية اخلام�سة  -ا�سم املبنى الثمام  - 12الطابق � - 2شقة رقم  - 305رقم االر�ض 43
kashef@eim.ae - 0506531738
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي
بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم املبنى :
 - 12ا�سم املبنى  :الثمام  - 12رقم العقار  - 305رقم الطابق  - 3امل�ساحة  93.42 :مرت مربع  -التقييم :
 558590.39درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 784/2020أمر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 112514110درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ�:إنديزاين ديفيلومبنت�س ليمتد  -و�آخ��رون  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج
ال�سالم  -بجوار فندق ات�ش  -الطابق ( )49الآفاق وم�شاركوه  -مكتب حماماة
وميثله  :علي �إ�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين
املطلوب �إعالنه � :شيفيلد هولدينجز ليمتد
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -إعمار �سكوير  -بوليفارد بالزا  -مبنى رقم  - 4مكتب رقم
abuali@sheffieldholdings.com - 0503806750 - 203
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة
الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى
راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة
�أي��ام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االي��ام الع�شرة
التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :فندق  -حتت االن�شاء  -رقم
االر���ض  - 83 :املنطقة  :مر�سى دب��ي  -ا�سم املبنى  :مارينا  - 101رق��م ال��وح��دة  - H 101 :رقم
البلدية  - 392 - 207 :مببلغ  361,452,880,20 :درهم  -يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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الحظ الباحثون وجود عالقة وا�ضحة بني
مدة نوم ال�شخ�ص وعدد من امل�ؤ�شرات احليوية
املرتبطة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
ومر�ض ال�سكري من النوع الثاين.
ويقول�سولفي�إمل�ستول�،أحدالباحثنيامل�شاركني
يف ال��درا���س��ة" :مع زي��ادة املعرفة بالآليات
الفعلية لتطور امل��ر���ض ،ت���زداد احتماالت
العالج الأكرث حتديدا وا�ستهدافا".

Thursday
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قلة النوم ت�ؤدي �إىل زيادة خماطر الإ�صابة بالأمرا�ض

�ساعات نومك تعني �أكرث مما تعتقد ب�ش�أن ب�صحتك

وتظهر الأب�ح��اث ال�سابقة �أن قلة النوم ت ��ؤدي �إىل زيادة
خماطر الإ�صابة بالأمرا�ض مثل �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية وال�سكري وال�سمنة .ويف كثري من احلاالت ،ي�شك
الباحثون يف �أن املر�ض هو الذي ي�سبب ا�ضطرابات النوم،
ولكن قد يكون �أي�ضا �أن قلة النوم �أو كرثة النوم ت�ساهم يف
�إ�صابة ال�شخ�ص باملر�ض.
منط معقد
ويحتاج جمتمع البحث �إىل مزيد من املعرفة حول ال�صلة
بني ا�ضطرابات النوم و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
املختلفة.
وي�ق��ول �إمل�ستول� ،أ�ستاذ ط��ب ال�شيخوخة ومن�سق جمال
البحث اال�سرتاتيجي ( )SRAيف مركز EpiHealth
ب�ج��ام�ع��ة ل ��ون" :نعلم ب��ال�ف�ع��ل �أن ه �ن��اك ب��روت �ي �ن��ات �أو
م�ؤ�شرات حيوية يف الدم ترتبط ارتباطا وثيقا ب�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية والأمرا�ض الأي�ضية.
وهذه واحدة من �أوىل الدرا�سات التي تبحث يف العالقة
بني امل�ؤ�شرات احليوية وا�ضطرابات النوم ملعرفة ما �إذا
كان هناك ارتباط.
وهناك منط معقد للغاية وراء تطور املر�ض .ون�أمل �أن
ن�ك��ون ق��ادري��ن على امل�ساهمة باملعلومات ح��ول امل�سارات

املحتملة لتطور املر�ض".
وا� �س �ت �خ��دم��ت ال��درا� �س��ة اجل ��دي ��دة ب �ي��ان��ات م��ن SRA
 EpiHealthامل�س�ؤولة عن الدرا�سة ال�سكانية لـ 25
�ألف �شخ�ص يعي�شون يف ماملو و�أوب�ساال يف الفئة العمرية
.75-45
ووق��ع �إج��راء حتليل لعينات ال��دم املخزنة يف بنك حيوي
من � 2430شخ�صا �أجابوا عن �أ�سئلة حول نومهم .ونحو
 90%من امل�شاركني ناموا ملدة عادية ،بينما نام 8%
�أقل من �ست �ساعات يف الليلة و 4%ناموا �أكرث من ت�سع
�ساعات.
ومب���س��اع��دة التكنولوجيا اجل��دي��دة امل�صممة خ�صي�صا،
�أ�صبح من املمكن الآن درا�سة العديد من الربوتينات يف
بالزما الدم يف نف�س الوقت.
وف�ح���ص��ت ال��درا� �س��ة  243ب��روت �ي �ن��ا خم�ت�ل�ف��ا مرتبطا
ب�أمرا�ض القلب والأوع�ي��ة الدموية .وب��رزت خم�سة من
الربوتينات يف الدرا�سة :فولي�ستاتني ( ،)FSم�صفوفة
ميتالوبيبتيداز  ،)MMP9( 9م�ستقبالت �أوروكيناز
(� ،)UPARأدرينوميدولني ( )ADMوجزيء �إ�صابة
الكلى (.)KIM
وكانت م�ستويات امل�ؤ�شرات احليوية مرتفعة يف الأ�شخا�ص
الذين يعانون من ق�صر مدة النوم ،ولكنها انخف�ضت �أثناء

النوم الطبيعي ،وزادت مرة �أخرى يف �أولئك الذين لديهم
�أكرث من ت�سع �ساعات من النوم.
ويف ال�سابق ،وجد الباحثون رابطا بني بروتينات م�صفوفة
ميتالوبيبتيداز ،9
وال�ف��ول�ي���س�ت��ات�ين ،وم���س�ت�ق�ب�لات �أوروك� �ي� �ن ��از ،والن�شاط
االلتهابي يف القلب.
ومت ربط جزيء �إ�صابة الكلى ( )KIMبوظيفة القلب،
بينما مت ربط الربوتني الأدرينوميدولني بتوقف التنف�س
�أثناء النوم وخطر الإ�صابة باحت�شاء ع�ضلة القلب.
و�أو�ضح �إمل�ستول" :تتنا�سب نتائج درا�ستنا املقطعية ب�شكل
ج�ي��د م��ع ن�ت��ائ��ج امل �ن �� �ش��ورات ال���س��اب�ق��ة .ل��دي�ن��ا مر�شحون
ميكنهم �شرح الآليات املمكنة لكيفية تطور �أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية املختلفة ،لكننا نحتاج �إىل ت�أكيد ذلك
يف درا��س��ات طولية �أخ��رى والتحقق مما �إذا ك��ان الأفراد
يعانون من حالة عند نقاط القيا�س املتكررة ".
و�أ�شار" :هذا مثال على التعاون بني الباحثني من جامعة
لوند وجامعة �أوب�ساال،
وال��ذي يركز ب�شكل �أ�سا�سي على فهم الآليات التي ت�ؤدي
�إىل تطور الأمرا�ض .ولكن �آمل �أن يكون ذلك يف امل�ستقبل
ج� ��زءا م��ن ت �ط��وي��ر ع�ل�اج��ات �أف �� �ض��ل و�أه� � ��داف جديدة
للأدوية".

طبيب يك�شف �أف�ضل درجة
حرارة للتغلب على املر�ض
ك�شف الدكتور فالدميري بوليبوك،
�أخ�صائي �أمرا�ض املناعة واحل�سا�سية،
درجة حرارة ج�سم ال�شخ�ص املري�ض
التي تعك�س العمليات اجلارية فيه .
وي�شري الأخ�صائي يف حديث لراديو
"�سبوتنيك"� ،إىل �أن ارت�ف��اع درجة
ح ��رارة اجل���س��م ،ه��ي �إح ��دى الطرق
التي ي�ستخدمها اجل�سم يف حماربة
العدوى املر�ضية ،و�أو�ضح كيف تعمل
هذه الطريقة.
وي �ق��ول" ،حتدد ال�سيتوكينات عمل
منظومة املناعة .وال�سيتوكينات ،هي
ج��زي�ئ��ات ي�ف��رزه��ا اجل���س��م يف حلظة
ن �� �ش��اط خ�ل�اي ��ا م �ن �ظ��وم��ة املناعة.

وتتفاعل منظومة املناعة مع العدوى
الفريو�سية �أو البكتريية ،و تدخل
ال�سيتوكينات �إىل اجل�ه��از الع�صبي
امل��رك��زي ،ح�ي��ث م��رك��ز تنظيم درجة
احل � � � � ��رارة ،وم� �ن ��ه ي �� �س �ت �ل��م اجل�سم
�إ� �ش��ارة ت�شعره ب �� �ض��رورة رف��ع درجة
احل � ��رارة ،لأن ه �ن��اك عملية جارية
ملحاربة ال�ع��دوى .ومب��ا �أن البكترييا
والفريو�سات ميكنها العمل والتكاثر
يف اجل�سم بدرجة حرارة معينة ،ف�إن
ارت �ف��اع درج ��ة ح� ��رارة اجل���س��م مينع
تكاثرها".وي�شري ع��دم ارتفاع درجة
ح��رارة ج�سم الإن���س��ان عند الإ�صابة
ب ��أم��را���ض ال�ب��رد� ،إىل �أن منظومة

املناعة عمليا ال تتفاعل مع العدوى.
ول �ك��ن م��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر اال�ستجابة
املفرطة ملنظومة املناعة لها عواقب
وخيمة على اجل�سم �أي�ضا.
وي�ق��ول" ،عندما تنتج كميات كبرية
م ��ن ال �� �س �ي �ت��وك �ي �ن��ات ،ت��رت �ف��ع درج ��ة
ح ��رارة اجل�سم �إىل  40-39درجة
مئوية ،ما ي�ؤثر �سلبا يف عمل �أع�ضاء
اجل���س��م ال��داخ�ل�ي��ة ،وب���ص��ورة خا�صة
عمل القلب والأوعية الدموية .وقد
ي ��ؤدي �إىل خلل يف عمل القلب ومن
ثم توقفه".
وي�ضيف ،يجب �أن يخ�ضع املر�ضى،
ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م ��ن ارت� �ف ��اع درج ��ة

ح��رارت �ه��م� ،إىل �إ� �ش��راف ط�ب��ي دائم،
حل�ين انخفا�ضها �إىل م�ستوى غري
خطر.
ويك�شف الأخ�صائي عن درجة احلرارة
"املثالية" ال �ت��ي خ�لال �ه��ا يحارب
اجل���س��م ال �ع��دوى ب�ف�ع��ال�ي��ة ،ويقول،
"هذه الدرجة ترتاوح بني  37و�إىل
 38.5درجة مئوية .لذلك يو�صي
الأط� �ب ��اء دائ �م��ا ب �ع��دم ت �ن��اول �أدوي� ��ة
خمف�ضة ل �ل �ح��رارة �إذا ك��ان��ت درجة
حرارة اجل�سم دون احلد الأعلى .لأن
اجل�سم يف ه��ذه احل��ال��ة يعمل ب�شكل
جيد وميكنه الق�ضاء على العدوى
بنف�سه".

�أطعمة ال ين�صح بتناولها قبيل
التطعيم �ضد "كوفيد"19 -
ك���ش��ف ال��دك �ت��ور ن�ي�ك�ي�ت��ا خ ��ارل ��وف� ،أخ�صائي
�أم��را���ض اجلهاز اله�ضمي ،عن الأطعمة التي
ال ين�صح بتناولها قبيل التطعيم �ضد "كوفيد-
."19
وي���ش�ير الطبيب ال��رو� �س��ي ،يف ح��دي��ث لراديو
"�سبوتنيك"� ،إىل �أن ��ه م��ن ال �� �ض��روري قبل
ال�ت�ط�ع�ي��م ��ض��د "كوفيد� "-19إج � ��راء بع�ض
التغريات يف النظام الغذائي ،من �أج��ل تقليل
احتمال ظهور �آثار جانبية.
ووفقا له ،من ال�ضروري جدا االمتناع م�ؤقتا
عن تناول احللويات قبل التطعيم ،لأن��ه عند
ارت �ف��اع م���س�ت��وى ال���س�ك��ر يف ال� ��دم ،ي�صبح من
ال�صعب حتمل الآثار اجلانبية للقاح.

ويقول" ،احللويات من الأطعمة املحرمة قبل
التطعيم ��ض��د "كوفيد ،"-19لأن �ه��ا ت�سبب
ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم".
وي�ضيف نف�س ال�شي ي�شمل الأط�ع�م��ة الغنية
بالكربوهيدرات ،وي�ق��ول" ،ت�شمل ه��ذه جميع
�أن � � ��واع ال �ك ��رب ��وه �ي ��درات ح �ت��ى غ�ي�ر احللوة:
البطاط�س ،الع�صائيد ،اخل �ب��ز ،لأن �ه��ا ت�سبب
�أي�ضا ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم".
وين�صح الطبيب ب��االم�ت�ن��اع �أي���ض��ا ع��ن تناول
ال�ف��واك��ه ق�ب��ل التطعيم �أو التقليل منها �إىل
الن�صف .مع العلم �أن من الأف�ضل عدم تناول
املوز والعنب والبطيخ قبل وبعد التطعيم �ضد
"كوفيد ،"-19ولكن ميكن تناول احلم�ضيات.

وي���ض�ي��ف ،ي�ج��ب ب��الإ��ض��اف��ة �إىل االم�ت�ن��اع عن
املواد الغذائية امل�سببة الرتفاع م�ستوى ال�سكر
يف ال��دم ،جتنب الأط�ع�م��ة امل�سببة للح�سا�سية
�أي�ضا.
ويقول" ،يجب عدم ت��ذوق �أي �أطعمة جديدة،
وت �ن��اول فقط الأط�ع�م��ة ال�ت��ي اع�ت��اد ال�شخ�ص
عليها".
وي�ضيف حمذرا ،الإفراط يف تناول الطعام قد
ي�ضر جدا مبنظومة املناعة .لذلك من الأف�ضل
�إجراء التغريات الالزمة يف النظام الغذائي قبل
ب�ضعة �أي��ام م��ن التطعيم �ضد "كوفيد"-19
وااللتزام بها على مدى �أ�سبوعني بعده ،حيث
تت�شكل خالل ذلك اال�ستجابة املناعية الأولية.
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يطلق متحف ال�ل��وف��ر �أب��وظ�ب��ي �أول
معر�ض �سنوي للفن املعا�صر بعنوان
“فن احلني ”2021بدءا من  18نوفمرب
�إىل  27مار�س من العام املقبل ،ي�شمل
�أعما ًال ل�سبعة فنانني مت اختيارهم
للتناف�س على جائزة ريت�شارد ميل
للفنون.

اللوفر �أبوظبي يطلق اليوم معر�ض الفن املعا�صر ال�سنوي اجلديد

وك��ان��ت جلنة التحكيم ق��د اختارت
ه � � ��ؤالء ال �ف �ن��ان�ي�ن ل �ل �ت �ن��اف ����س على
ج� ��ائ� ��زة ري� �ت� ��� �ش ��ارد م� �ي ��ل للفنون
يف ن���س�خ�ت�ه��ا االف �ت �ت��اح �ي��ة ،وه ��م:
ك��ري���س�ت�ي��ان��ا دي م ��ارك ��ي ،ولطيفة
� �س �ع �ي��د ،وم �ي ����س ال �ب �ي��ك ،وحممد
ك��اظ��م ،ون��ا� �ص��ر ال ��زي ��اين ،وط ��ارق
الغ�صني ،وتاو�س ماكات�شيفا وذلك
م��ن خ�لال دع��وة مفتوحة لتقدمي
ال �ع ��رو� ��ض ل �ل �ف �ن��ان�ين امل �ق �ي �م�ين يف
الإم��ارات العربية املتحدة� .إذ ُطلب
من امل�شاركني تقدمي �أعمال تتناول
مو�ضوع هذا العام وهو حتت عنوان
“يف الذاكرة والزمان واملكان” ،من
خ�ل�ال م�ع��اجل��ة م�ف�ه��وم��ي الذاكرة
واالن �ت �م��اء ،وا��س�ت�ك���ش��اف جغرافيا
ال � �ه� ��وي� ��ة م � ��ن خ �ل ��ال ال� �ع�ل�اق ��ات
ال�شخ�صية للفنانني مع الأماكن.
وت� �ن ��اول ك ��ل ف �ن��ان م ��ن امل�شاركني
امل ��و� �ض ��وع امل� �ط ��روح ح �� �س��ب ر�ؤيته
اخل ��ا�� �ص ��ة وال� � �ف � ��ري � ��دة ،ف� �ق� � ّدم ��وا
�أع�م��ا ًال بو�سائط خمتلفة� .إذ ُتقدم

كري�ستيانا دي ماركي قما�شاً مطرزاً وقال مانويل راباتيه ،مدير متحف
يدوياً بعنوان “تخطيط الثغرات .ال�ل��وف��ر �أب��وظ�ب��ي“ :نحن فخورون
بريوت”؛ يف حني ت�ستخدم لطيفة بعر�ض امل��زي��د م��ن �أع�م��ال الفنانني
� �س �ع �ي��د ال ��زج ��اج يف ع �م �ل �ه��ا الفني امل��وه��وب�ي�ن امل �ق �ي �م�ين يف الإم� � ��ارات
بعنوان “امل�سار” ،وتقدم مي�س البيك ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة يف ه��ذه الن�سخة
عم ً
ال بعنوان “بانتظار طفوٍ” ،وهو االفتتاحية من املعر�ض واجلائزة.
عبارة عن عمل تركيبي مكون من ف��ال �ع �ي ����ش يف ال� ��دول� ��ة � �س �م��ح لهم
مقاطع فيديو تعر�ض م��ن جم�سم بالتفاعل مع مو�ضوع املعر�ض لهذا
م��ن الأل��وم �ن �ي��وم؛ وي�ع��ر���ض حممد ال�ع��ام ال��ذي ي��أت��ي حت��ت ع�ن��وان ´يف
كاظم �سل�سلة �أع�م��ال فوتوغرافية الذاكرة والزمان واملكان` ،وال�سيما
ب �ع �ن��وان “�صور �أعالم”؛ بينما مع احتفال ال��دول��ة بخم�سني عاماً
ي�ستخدم نا�صر الزياين املنحوتات من التقدم والتطور».
الرملية ومقتنياته من الت�سجيالت وم��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ب�ي�تر هاري�سون،
والأعمال على الورق يف عمله الذي الرئي�س التنفيذي ل�شركة ريت�شارد
يحمل عنوان “ت�سقي البعيد وتخلي م�ي��ل يف �أوروب � ��ا وال �� �ش��رق الأو�سط
القريب”؛ �أما طارق الغ�صني فيقدم و�أفريقيا “ :لطاملا جمعت �ساعات
م �ط �ب��وع��ات م ��ن ��س�ل���س�ل��ة �أعماله ري� �ت� ��� �ش ��ارد م �ي ��ل م� ��ا ب �ي�ن �صناعة
“�أودي�سيو�س” ،ف�ي�م��ا ت�ستخدم ال � �� � �س� ��اع� ��ات ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��دي ��ة وال� �ف ��ن
ت ��او� ��س م��اك��ات �� �ش �ي �ف��ا م ��زي� �ج� �اً من والت�صميم والعمارة .انطالقاً من
وح �ل��ي م�صنوعة ذل��ك ،حتتفي ج��ائ��زة ريت�شارد ميل
م�ق��اط��ع ال�ف�ي��دي��و ُ
خ�صي�صاً لعملها بعنوان “التنقيب ل�ل�ف�ن��ون ب�ث�ق��اف��ة ال �ف��ن امل��زده��رة يف
دولة الإمارات ويف املنطقة على نطاق
ال�صد ْْف».
عن ُ

ر�ؤية نقدية ..

حكايتي يف احلجر ال�صحي
جتربة ت�ضرب جذور احلرية

�أو�سع ،وذلك من خالل �إن�شاء من�صة
تعزز الإبداع واحلوار والتن ّوع .فهذه
اجلائزة �ستبد�أ بكتابة ف�صل جديد
مثري جداً لالهتمام يف تطور امل�شهد
الفني الغني يف املنطقة.
و قالت الدكتورة ثريا جنيم ،مديرة
�إدارة املقتنيات الفنية و�أمناء املتحف
والبحث العلمي يف اللوفر �أبوظبي:
“لقد �أظهر الفنانون فهماً عميقاً
ل �ل �م��و� �ض��وع امل� � �ط � ��روح ،وت� �ن ��اول ��وه
ب�أعمال معبرّ ة ج��داً .ميثل املعر�ض
واجلائزة التي ترتافق معه �إ�ضافة
مهمة للم�شهد ال�ف�ن��ي امل�ع��ا��ص��ر يف
ال��دول��ة .كما �أن ه��ذا الرتكيز على
ال �ف �ن��ان�ين امل �ع��ا� �ص��ري��ن ه��و امتداد
لل��إط��ار ال �� �س��ردي للمتحف الذي
ي � ��روي ق �� �ص ����ص ل �ق ��اء احل�ضارات
ع�بر جمموعته الف ّنية ومعار�ضه
ال�ع��امل�ي��ة .نتطلع �إىل الإع �ل�ان عن
ال�ف��ائ��ز ب��اجل��ائ��زة ل�ه��ذا ال �ع��ام وعن
م��و� �ض��وع م �ع��ر���ض ال �ع��ام املقبل”.
وت �� �ض��م ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي ع�م�ل��ت على

اخ �ت �ي��ار امل �� �ش��ارك�ين �أرب� �ع ��ة �أع�ضاء
من كبار اخل�براء يف جم��االت ف ّنية
متنوعة ،وهم �سمو ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان بن خليفة �آل نهيان ،رئي�س
من�صة “�أ.ع.م الالحمدودة” و�أحد
كبار جامعي الأعمال الف ّنية ورعاة
مركز بومبيدو واملتحف الربيطاين
وم� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة ال� ��� �ش ��ارق ��ة للفنون،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ك��ري���س�ت�ين ما�سل،
الناقدة الفنية وكبرية �أمناء املتحف
الوطني للفنون احلديثة يف مركز
ب��وم �ب �ي��دو ،وه�ل�ا ورده ،املهند�سة
امل �ع �م��اري��ة م��ؤ��س���س��ة م�ك�ت��ب “�إت�ش
دبليو” امل �ع �م ��اري و� �ش��ري �ك��ة جان
نوفيل ال�ت��ي ق��ادت م���ش��روع اللوفر
�أب��وظ �ب��ي ،وال��دك �ت��ورة ث��ري��ا جنيم،
مديرة �إدارة املقتنيات الفنية و�أمناء
املتحف والبحث العلمي يف اللوفر
�أب��وظ�ب��ي .و�سيتم اختيار ف�ن��ان من
بينهم للفوز بجائزة ريت�شارد ميل
ل�ل�ف�ن��ون ل �ع��ام  2021واحل�صول
على اجلائزة النقدية وقدرها 50

�ألف دوالر �أمريكي .يف حفل ت�سليم
اجل ��ائ ��زة ال � ��ذي � �س �ي �ق��ام يف يناير
.2022
وي � ��أت � ��ي امل� �ع ��ر� ��ض � �ض �م��ن املو�سم
الثقايف الإماراتي الذي ي�شمل “فن

جائزة حمدان بن حممد للت�صوير
تن�شر ال�صور الفائزة مب�سابقة �أقنعة
•• دبي-وام:

•• �أ�سامة عبد املق�صود

متكنت الكاتبة �سحر حمزة من حجز مكان يف م�صاف
ال�ك�ت��اب والأدب� � ��اء ال�ك�ب��ار يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ب�سل�سلة
م�ؤلفاتها من بني الكتب وال��دواوي��ن وال��رواي��ة ،ومنذ
�أيام حلت �ضيفة على ركن التواقيع يف معر�ض ال�شارقة
الدويل للكتاب يف ن�سخته  40و�سط ترحيب كبري من
ق��رائ�ه��ا ومتابعينها على �صفحات موقعها الأخباري
�سيدة الليلك ومقاالتها ال�ت��ى يتم ن�شرها يف جريدة
الفجر الإماراتية وعدد من املواقع الأدبية املنت�شرة يف
ال�شرق الأو�سط.
وقد �ساهمت الكاتبة ال�شاعرة �سحر حمزة يف املعر�ض
بكتاب بعنوان “حكايتي يف احلجر ال�صحي” تناولت فيه
ق�ضايا احلجر وال�شعور باحلب�س املفرو�ض على اجلميع
منذ بداية الإع�ل�ان عن انت�شار كوفيدا  ، 19و�سردت
حكاياتها وم��ا �شعرت ب��ه م��ن م�أ�ساة �أث�ن��اء التنقل بني
دول��ة الإم��ارات وموطنها الأردن ،حيث كانت القوانني
تلزم امل�سافرين على البقاء يف احلجر ال�صحي مدة تزيد
عن الأ�سبوعني حتت املالحظة الطبية ،ونقلت �شعور
الذين يعانون من الأ�صابة بفريو�س كورونا وما يقدم
لهم من خدمات ،لكن يبقى ال�شعور بالعزلة �شيئ مدمر
للنف�س التى عا�شت طليقة حرة حتلق يف ف�ضاء اخليال
ومل ت�ت��أث��ر ول��ن جت��رب م��ن قبل معنى ف��ر���ض العزلة
والبقاء حتت غطاء الفح�ص والبعد عن العامل �إال من
بع�ض التوا�صل عرب الو�سائل الغفرتا�ضية ،لكن تبقى

يف النهاية العزلة املفرو�ضة على الإن�سان ب�أمر �إلزامي
ت�شل حريته وتكبل اف�ك��اره من دواع��ي الفزع واخلوف
وال��روع��ب و�أن�ه��ا جتربة ال ي�سعى �أح��د خلو�ضها و�أنها
ت�ضرب يف جذور احلرية.
�أم��ا ان ي�ستفيد ال�شخ�ص من تلك العزلة بعمل مفيد
والتفكري يف م�شوار احلياة الطويل و�إعادة تقييم الأ�شياء
واالط�لاع على ما �سبق بنظرة مت�أنية وتقييم من�صف،
فهذا �أم��ر جيد نخرج من العزلة بوجه �أخ��ر لكن يظل
احلب�س واملنع نفطة �سوداء على جبني االح��رار الذين
يحلقون بخيالهم يف الأفاق.
كما وقعت يف نف�س اليوم ديوامن �شعر بعنوان “ �أ�سماء”
واعتربتها ق�صائد قبل الأخ�ي�رة ل�ت��و�أم روح�ه��ا امللقبة
ب�أ�سماء ،ويف الواقع �أن قارئ الديوان يكت�شف العالقة
الإن���س��ان�ي��ة ال��راق�ي��ة ب�ين �سيدتني وه ��ذا قلما وج��د يف
ه��ذا الع�صر �أن حت��ب ام ��ر�أة �سيدة �أخ ��رى ،لكن �سحر
حمزة ك�سرت ه��ذه لقاعدة ب�أ�سلوبها الراقي وكلماتها
املعربة عن احلب وال�صداقة والود املتبادل بني الب�شر،
وو�ضعت يف مفرداتها كلمات ت�صف للقارئ “�أ�سماء”
بطلة ديوانها الثاين عنها فقد �سبق وكتبت عنها ديوان
وو�صفتها بالتف�صيل وعربت عن حبها لها واحرتامها
ل�ل�ع�لاق��ة ال �ت��ى ت��رب�ط�ه�م��ا .و�أ�� �ش ��اد ال �ق��راء واملتابعني
مب�ؤلفات �سحر حمزة الأخرية واعتربوها من الكاتبات
االتي �أهتمت بالإن�سانيات وو�ضف امل�شاعر والوجدان يف
معظم كتاباتها وك�أنها تلقي بخرباتها وعلمها بني يد
القراء واملهتمني بالأدب.

�أعلنت الأمانة العامة جلائزة حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم الدولية للت�صوير ال�ضوئي عن
الفائزين مب�سابقة ان�ستغرام ل�شهر �أكتوبر  2021والتي كان مو�ضوعها “�أقنعة».
و�شهدت امل�سابقة ا�ستحواذا �آ�سيويا كامال ت�سيدته الهند بفوز ثالثي الم��ع من خ�لال امل�صورين
“حممد فا�ضل” و”رينكو �شارما” و”�شايجيت �أوندن �شرييات».
كما ا�ستعادت �إندوني�سيا والفلبني نغمة الفوز بعد غيابهما عدة �أ�شهر عن قوائم الفائزين من خالل
امل�صور الإندوني�سي “تان تاي هياب” والفلبيني “امانويل فيجوتاغ».
و�سيح�صل الفائزون اخلم�سة على امليدالية التقديرية اخلا�صة باجلائزة و�س ُت َ
ن�ش ُر �صورهم و�أ�سما�ؤهم
على احل�ساب الر�سمي للجائزة على ان�ستغرام  HIPAaeو�شهدت م�سابقة �شهر �أكتوبر املا�ضي
ا�ستخدام الو�سم .#HIPAContest_Masks
وقال �سعادة علي خليفة بن ثالث الأم�ين العام للجائزة �أنه يتم اختيار موا�ضيع امل�سابقة من واقع
الأن�شطة الب�شرية املختلفة والطقو�س والعادات وال�سلوكيات املرتبطة بح�ضارات وثقافات معينة.
و�أ�ضاف “ هناك دوما واجهة فنية جذابة لهذه الأن�شطة وال�سلوكيات ومن الأقدم والأ�شهر يف هذا
ال�سياق ما يتم ابتكاره من �أقنعة يتم لب�سها �أو ر�سمها �أو و�شمها على وجوه النا�س مبئات الأ�ساليب
والألوان والأ�شكال و�أي�ضاً الدالالت واملعاين وقدمت اجلائزة هذه الفر�صة لعر�ض �إبداعات امل�صورين
يف هذا املجال وكانت النتيجة باقة جميلة متنوعة من فنون الأقنعة وب��ارك للفائزين خا�صة من
تذوقوا طعم الفوز للمرة الأوىل».
ودع��ا جميع املت�سابقني لتطوير م�ستوياتهم الفنية واكت�ساب املزيد من الثقافة الفنية النظرية
والعملية ودوام امل�شاركة يف امل�سابقات ل�صقل جتاربهم واختبار امل�ستوى التناف�سي لأعمالهم.
وقال امل�صور الهندي �شايجيت �أون��دن �شرييات “ �إن ال�صورة التقطت يف كانور  -كريال الهند لأحد
�أ�شكال الطقو�س الفنية ال�شهرية التي ن�ش�أت يف �شمال والي��ة كريال وهي ت�شمل الرق�ص والتمثيل
ال�صامت واملو�سيقى حيث متجد معتقدات القبائل القدمية التي تويل قيمة كربى لعبادة الأبطال
و�أرواح �أ�سالفهم وهناك �أكرث من  450نوعا من الأ�ضرحة يف منطقة كانور كل منهم له مكياج خا�ص
و�أ�سلوب �أداء وهذا النمط بالذات ي�سمى “كايثات�شاموندي».
وقالت �شايجيت �أون��دن �شرييات �إن هذا هو ف��وزة الرابع يف “هيبا” املرموقة وي�شارك دوم��ا يف كل
م�سابقاتها وهي من �أف�ضل من�صات امل�سابقات وتعليم الت�صوير يف العامل وفوزي فيها يعزز من جمهوري
من امل�صورين واملهتمني وب�صفتي م�صور مهتم بال�سفر والت�صوير الوثائقي طموحي هو الفوز يف
م�سابقة “هيبا” ال�سنوية لأ�سافر لأماكن جمهولة من العامل و�أكن م�صدر �إلهام للم�صورين.
وذكر امل�صور الإندوني�سي تان تاي هياب �أنه خالل فرتات الإغ�لاق كنت �ألتقط العديد من ال�صور
لنف�سي ب�أفكار و�أ�ساليب من ابتكاري اخلا�ص وعندما �أخربين �صديقي �أن هناك م�سابقة على من�صة
“هيبا” �شاركت فورا.
و�أ�شار تان تاي هياب �أنه فاز بالعديد من م�سابقات الت�صوير املحلية ولكن هذا فوزي الدويل الأول
..م � �ع� ��رب� ��ا عن
�شكره لـ”هيبا”
لأن� � � � � � ��ه مت� �ك ��ن
م � � � ��ن حت� �ق� �ي ��ق
�أح� � ��د �أه� ��داف� ��ة
ال�شخ�صية هذا
ال� � �ع � ��ام للفوز
مب� � ��� � �س � ��اب� � �ق � ��ة
ت � � � �� � � � �ص� � � ��وي� � � ��ر
ال��دول �ي��ة وهذا
ال� �ف ��وز يف هذه
امل�سابقة منحة
روح� � ��ا جديدة
ل� � � �ل� � � �ت� � � �ح � � ��دث
وامل�شاركة �أكرث
ك�م���ص��ور والآن
مي �ك �ن��ه امل�ضي
ق��دم��ا لي�صبح
م�صورا �أف�ضل.

�أبوظبي” ومعر�ض جديد يف “رواق
الفن” يف جامعة نيويورك �أبوظبي
و”�أ�سبوع دب��ي للت�صميم” و”�آرت
دبي” ،بالإ�ضافة �إىل �إك�سبو 2020
دب ��ي ،احل ��دث ال �ع��امل��ي ل �ه��ذا العام،

مما ي�ضيف جمموعة من الفر�ص
الك �ت �� �ش��اف امل �� �ش �ه��د ال �ف �ن��ي املحلي
وت�سليط ال���ض��وء على ج�ه��ود دولة
الإم��ارات العربية املتحدة وتفانيها
يف تعزيز الإبداع.
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مو�ضحة
ك�شفت الفنانة رانيا فريد �شوقي تفا�صيل دورها واختيارها لـ حدوتة "�أم العيال" �ضمن م�سل�سل "زي القمر"،
�أنها ُو�ضعت يف قالب �إما �شريرة �أو "بنت نا�س" ،و�أن املخرجة �شريين عادل هي من اختارتها للدور.
تابعت الفنانة خالل حوارها �إىل برنامج "من م�صر" الذي يقدمه الإعالمي عمرو خليل على قناة "� ،"CBCأن النا�س
تت�صور �أن الفنان ال ي�شعر باملجتمع وهذا �شئ خاطئ ،وهي تربت يف بيت فريد �شوقي وكان والدها ينزل للنا�س وي�سمع
ويعترب �أن املجتمع ر�سالته وق�ضيته و�أن النا�س هي من �صنعته ،م�شدد ًة على �أنها مثله وحتب عمل خمزون
�إن�ساين وتلتقط ال�شخ�صيات والكلمات مما حولها بحيث تخرج عند �أداء �أدوارها.

ت�ستكمل ت�صوير م�شاهدها املتبقية من م�سل�سل "حلم"

35

رانيا فريد �شوقي :حكاية (�أم العيال)
و�ضعتني يف قالب ال�شريرة
ولفتت رانيا �إىل �أن �شخ�صية ً"�صباح" التي قدمتها يف امل�سل�سل موجودة بكرثة يف املجتمع ،متابعة�" :شخ�صية �صباح �ضايقتنى وداميًا
ب�س�ألها ليه تعملى فى نف�سك وعيالك كدا؟ ،ده مفي�ش �أغلى من �ضناك ،ومدتي�ش فر�صة البنك يعي�ش حياة فيها �أمل وال م�ستقبل".
�أ�ضافت رانيا فريد �شوقي" :عايزة �أقول لل�شاب اللي بيحلم بالهجرة للخارج �إنت جربت هنا؟ �إحنا معظمنا بن�شتكي �إن النا�س م�ش عايزة
ت�شتغل ،جرب الأول يف بلدك وكافح واتعب قبل ما تفكر ت�سافر ،الغربة ليها متن وكفاية تبقى و�سط عيلتك".
حدوتة "�أم العيال" بطولة رانيا فريد �شوقى� ،أحمد وفيق ،حممود يا�سني "جونيور" ،ر�ضوى جودة� ،ضياء املريغنى وعدد من الفنانني
ال�شباب ،وت�أليف عمرو ال��داىل و�إخ��راج �شريين ع��ادل ،وتظهر رانيا فريد �شوقى متزوجة ولديها � 7أبناء ،وتتعر�ض لل�ضرب
والإهانة ب�شكل دائم من زوجها ،حيث ي�ستوىل على �أموالها وهو وعالة عليها وعلى الأبناء.
م�سل�سل "زى القمر" عر�ضت منه خالل الأ�سابيع املا�ضية حواديت "غالية" بطولة درة ،و"واحد فى املية" بطولة
�صابرين ،و "عقبال عو�ضك" بطولة مى ك�ساب ،و"اللى خلف مامت�ش" بطولة �سو�سن بدر ،و"م�ش مب�سوطة"
بطولة داليا م�صطفى وب�شرى ،و"فوتو �شوب" بطولة ملك قورة "ان كرب ابنك" بطولة وفاء عامر ،وتعر�ض
حالياً "حتة من القمر" بطولة لقاء اخلمي�سى.
م�سل�سل"حلم"
بعد النجاح ال��ذى حققته الفنانة رانيا فريد �شوقى فى حكاية "�أم العيال" �ضمن
ق�ص�ص وحكايات م�سل�سل "زى القمر" ،ت�ستكمل رانيا ت�صوير م�شاهدها املتبقية
من م�سل�سل "حلم" للمخرج ح�سنى �صالح فى الديكور اخلا�ص بامل�سل�سل،
املقرر عر�ضه قريبا.
وي�شارك فى بطولة م�سل�سل "حلم" ،كل من الفنانة �صابرين والفنانة
وفاء عامر ،والقديرة �سمرية عبد العزيز ،والفنانة يا�سمني جمال،
والفنانة نهال عنرب ،و�أنو�شكا و�آخ��رون من النجوم ،ويدور
حول منطقة حي الأ�سمرات ،وجهود الدولة جتاه �إنقاذ
حياة �سكان الع�شوائيات ونقلهم �إىل احل��ي .والعمل
يربز جهود الدولة امل�صرية جتاه الإن�سانية و�إنقاذ
حياة �سكان املناطق غ�ير الآم�ن��ة ونقلهم ف��ى حى
الأ�سمرات مبراحله املختلفة ،ويقدم ر�ؤية خمتلفة
متاما له�ؤالء ال�سكان وكيف حتولت حياتهم فيما ي�شبه
باحللم بعد ك��اب��و���س ط��وي��ل ع��ا��ش��وا فيه خ�لال ��س�ن��وات من
الإهمال اىل حياة �آدمية وكل �أ�سرة ولها ق�صة خمتلفة.
من جهة اخرى ت�شارك الفنانة رانيا فريد �شوقي يف الفعاليات املقامة
حاليا �ضمن مهرجان ملتقى �أوالدنا باعتباره ع�ضوا يف امل�ؤ�س�سة.
وق��ال��ت الفنانة ران�ي��ا فريد �شوقي":يجب �أن يكون هناك ان��دم��اج لذوي
القدرات اخلا�صة مع املجتمع ،لأنهم مالئكة على الأر�ض و�أنا دائما ما
�أ�ستمد منهم طاقة الفرح و�سعيدة �أنني ع�ضو يف م�ؤ�س�سة �أوالدنا
منذ انطالقها".

أمرا عاد ًيا
تعر�ضي للتنمر �أ�صبح � ً

حورية فرغلي ت�ستعد لعمل درامي
عربت الفنانة حورية فرغلي عن �سعادتها بالعودة للوقوف
�أم ��ام ال�ك��ام�يرات بعمل درام ��ي ج��دي��د يحمل ا��س��م (�أي��ام
وبنعي�شها) �سيحمل العديد من املفاج�أت من خالل ق�صته
التي و�صفتها بالقريبة لقلبها.
و�أ�شارت (حورية) �إىل �أنها كانت ت�صور لعدة �ساعات من
�أج��ل �سرعة �إجن��از عر�ض العمل للجمهور يف �أق��رب وقت،
الفتة �إىل �أن العمل �سيكون مكو ًنا م��ن  50حلقة حول
ق�ص�ص حياتية مهمة حتدث للجميع ب�شكل �شبه يومي.
وعن حالتها ال�صحية قالت�( :صحتي باتت �أف�ضل كثريًا
و�أحت�سن يومًا بعد الآخر ،والأزمة مرت ب�شكل كبري ،ف�أنا
مررت ب�أوقات �أ�صعب من الآن ،فعلى �سبيل املثال خ�ضعت
لعملية خطرية يف �أنفي و�صلت �إىل � 12ساعة متتالية،
وعلى الرغم من ذلك �أ�صبحت الآن �أقوى كثريًا).
وقالت �إن �أك�ثر ما �أحزنها خالل رحلة مر�ضها هو حالة
التنمر ال�ت��ي ك��ان��ت م��ن ق�ب��ل ال�ب�ع����ض ،لكنها م��ع الوقت
�أ�صبحت تعتاد على ذلك على حد و�صفها ،وباتت ال تهتم
مبثل هذه الأمور.
واختتمت�( :أمتنى �أن �أعي�ش ب�شكل طبيعي و�أن �أعود للعمل
ال��ذي �أحببته ،و�أعتقد �أن اجلمهور ال��ذي يحبني �أ�صبح
مت�شو ًقا لر�ؤيتي م��رة �أخ��رى ه��ذه ال�ف�ترة ،و�س�أكون عند
ح�سن ظنه من خالل عملي اجلديد).

�شريي جمدي �سعيدة بـ (عقبال عو�ضك)
�أعربت الفنانة �شريي جمدي عن �سعادتها للم�شاركة يف املو�سم الثاين من م�سل�سل "زي
القمر" ،حكاية "عقبال عو�ضك" ،قائ ًلة�" :أنا مب�سوطة بامل�شروع جدًا حتى و�إن كان
ظهوري �ضيف �شرف" ،م�شاركة من خالل جت�سيدها �شخ�صية ر�شا وهي املدر�سة
الكيادة.
وتابعت �شريي�" :أنا روحت �ضيفة �أعمل م�شهدين ب�س ر�أي��ي يف املو�ضوع �إنه
مو�ضوع مهم لأن ال�ضغوط بتتعب البنات فعلاً خ�صو�صً ا مو�ضوع الزواج،
وهو ن�صيب يف الأول والآخر ،ودا م�ش بايد حد".
�أ�ضافت" :مي ك�ساب فعلاً جميلة ومريحة يف التعامل والتمثيل ،وبالن�سبة
للفنانة �إمي��ان ال�سيد �سكر وكوميديانة كبرية� ،أم��ا بالن�سبة للحديث
عن املخرج معتز ح�سام الدين ،فانا ات�شرفت بال�شغل معاه لأول مرة
واحلقيقة خمرج حمرتم وفاهم و�شاطر".
ونوهت �إىل �أن م�سل�سالت "�أوف �سيزون" �أنع�شت الدراما امل�صرية من
جديد ،بجانب �أن احلكايات املكوّنة من  5حلقات و 10حلقات تواكب
الع�صر احلديث الذي نعي�شه ،خمتممة قولها" :الكوالي�س كانت لذيذة
النا�س كلها حلوة ومريحة انب�سطت معاهم".
حكاية (عقبال عو�ضك)
حكاية (عقبال عو�ضك) �ضمن م�سل�سل (زى القمر) للمنتجة
م�ه��ا �سليم و��س�ي�نرج��ى ،وه��ى م��ن ب�ط��ول��ة مى
ك�ساب ،ه��ال��ة ف��اخ��ر� ،أح�م��د ج�م��ال �سعيد،
حممد جمعة ،وعدد كبري من ال�شباب.
وتناق�ش حكاية عقبال عو�ضك ق�ضية
العنو�سة من خ�لال فتاة تدعي �شادية
ت�ق��وم ب� ��أداء دوره��ا الفنانة م��ى ك�ساب
والتي تتعر�ض لعديد من امل�ضايقات
ب�سبب العنو�سة ،وت�ق��وم الفنانة بدور
خ�ل�ال �أح� ��داث احل�ك��اي��ة ب�ت�ق��دمي �أغنية
"بيفوت العمر" وه��ى من كلمات �أمين
بهجت قمر ،و�أحلان حممد يحيى وتوزيع
نادر حمدي".
وي �ع �ت�بر م���س�ل���س��ل (زي ال �ق �م��ر) ع ��ودة
قوية للفنانة مي ك�ساب بعد غيابها عن
الدراما التليفزيونية لفرتة وذلك بعد
م�شاركتها يف م�سل�سل (اللعبة) الذي
يعكف �صناعه للتح�ضري اجلزء الثالث
منه.
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حتذير من خماطر الإ�صابة بـ العدوى املختلطة
حذر طبيب الأمرا�ض املعدية الرو�سي الدكتور �إيليا �أكينفييف
م��ن ت��زاي��د خطر الإ��ص��اب��ة بالفريو�سات والبكترييا املختلفة
ب�صورة متزامنة خالل موجة اخلريف من كوفيد.-19
و�أو� �ض��ح الطبيب يف مقابلة �أج��رت�ه��ا معه "�إذاعة �سبوتنيك"
�أن "العدوى املختلطة" هي مر�ض ي�سببه نوعان �أو �أك�ثر من
الفريو�سات �أو البكترييا ،وقد يكون ذلك على �شكل التواجد
املتزامن لنوعني خمتلفني من الفريو�سات يف اجل�سم �أو �إ�ضافة
عدوى بكتريية �إىل مر�ض فريو�سي.
وقال الطيبي�" :أحد الأمثلة الأكرث �شيوعا اليوم هو بالطبع
التهاب رئوي ي�سببه فريو�س كورونا ،وي�ضاف �إليه التهاب رئوي
جرثومي ،ما ي ��ؤدي �إىل ا�شتداد املر�ض والت�سمم الناجم عنه
وبالتايل تفاقم حالة املري�ض".
و�أ� �ش��ار �أكينفييف ك��ذل��ك �إىل ر��ص��د ح ��االت ك�ث�يرة للإ�صابة

طبيبة تك�شف الأغذية
املفيدة وال�ضارة ملر�ضى
ال�سكري

الكمون
الك ّمون �أحد التوابل
هندية الأ��ص��ل ،وله
فوائد غري متوقعة
ق� � � ��د ال ي� �ع ��رف� �ه ��ا
ال � � �ك � � �ث� �ي��رون ،فهو
ي �ق �ل��ل الأرق لي ً
ال،
وي �ح �� �س��ن اله�ضم
وال �ق��درة اجلن�سية،
�إىل ج ��ان ��ب فوائد
�أخرى� ،أهمها:
ال � �ه � �� � �ض ��م :يح ّفز
الك ّمون الغدد اللعابية ما يفيد عملية اله�ضم والتي تبد�أ من الفم.
ال�ضغط :الك ّمون غني مبعدن البوتا�سيوم الذي ي�ساعد على تنظيم �ضغط
الدم.
ال�صداع :من فوائد �إ�ضافة الك ّمون �أو غليه وتناول �شرابه �أنه يخ ّفف �أمل
ال�صداع احلاد.
البكترييا :يحتوي الك ّمون على م�ضادات للبكترييا ت�ساعد على حماربة
ميكروبات الربد وفطريات اجللد.
الأنيميا :الك ّمون من التوابل الغنية باحلديد ال�ضروري لعدم الإ�صابة
بفقر الدم �أو الأنيميا.
ويح�سن الإخراج بف�ضل الإنزميات التي
الإم�ساك :يقلل الك ّمون النفخة،
ّ
يحتوي عليها.

ما هي �أ�صغر دولة من حيث امل�ساحة يف دول املغرب العربي؟
دولة تون�س.

ـ ما هي عملة دولة الأرجنتني الر�سمية؟
بيزو �أرجنتيني.

ـ ما هو معنى ا�سم دولة �إ�سبانيا؟
بلد الأرانب.

ـ ما هي عملة دولة ايرلندا ال�شمالية الر�سمية؟
اجلنيه اال�سرتليني.

ـ ما هي عملة دولة اليونان الر�سمية؟
اليورو.

ـ ما هي �أكرب دولة �إ�سالمية من حيث عدد ال�سكان؟
دولة �إندوني�سيا.

املتزامنة بفريو�سي التهاب الكبد  Bو.C
وح�سب الطبيب ،ف ��إن ع�لاج ال �ع��دوى الفريو�سية املختلطة
لن يختلف عن الإج��راءات املتبعة لدى الإ�صابة ب��أي فريو�س
على حدة ،لأن طرق العالج مت�شابهة فيما يخ�ص العديد من
الفريو�سات.
وتابع" :ولكن عندما تكون العدوى املختلطة عبارة عن فريو�س
وبكترييا معا ،ف�إن �إج��راءات العالج تتغري ب�شكل كامل ،ويجب
اجلمع ب�ين الأدوي ��ة امل���ض��ادة للفريو�سات وال�ع�لاج بامل�ضادات
احليوية".
وحذر �أكينفييف من �أن احتمال الإ�صابة املتزامنة بالإنفلونزا
املو�سمية وكوفيد -19مرتفع ه��ذا اخل��ري��ف ،و�أن التطعيم
هو الو�سيلة التي ت�ساعد يف تقليل خماطر ح��دوث مثل هذه
احلاالت.

م�صممة الأزياء الأمريكية مونيك لويلري خالل ح�ضورها حفل  Baby2Babyيف وي�ست هوليود  ،كاليفورنيا .ا ف ب

�أعلنت الدكتورة �سيدا مو�سايفا� ،أخ�صائية الغدد ال�صماء والتغذية� ،أن
على مر�ضى ال�سكري ال�سيطرة على م�ستوى ال�سكر يف الدم ،فمن دون
ذلك يتطور املر�ض �سريعا.
وت�شري الأخ�صائية� ،إىل �أن عليهم قبل كل �شيء تقليل الأطعمة ذات
م��ؤ��ش��ر ال�سكر امل��رت �ف��ع ،والأف �� �ض��ل التخلي عنها مت��ام��ا م�ث��ل التمور
واجلعة والب�سكويتات واملعكرونة والع�سل .وا�ستبدالها مبواد ذات م�ؤ�شر
�سكر منخف�ض مثل امل�شم�ش وال�ك�م�ثرى واحلليب وال�ك��رز احلام�ض
والباذجنان والفطر والأفوكادو واخل�س وغريها.
وت�ضيف ،لل�سيطرة على م�ستوى ال�سكر يف ال ��دم ،يجب يف البداية
تناول �أطعمة غنية بالألياف الغذائية ،مثل البقوليات والفواكه واللوز
واحل �ب��وب ال�ك��ام�ل��ة .لأن الأل �ي��اف ال�غ��ذائ�ي��ة ت�خ��رج الكولي�سرتول من
اجل�سم وهي مثل ال�سمك حت�سن عمل اجلهاز اله�ضمي ،وم�ستوى ال�سكر
يف الدم.
وت���ش�ير� ،إىل �أن��ه م��ن ب�ين الأط�ع�م��ة الغنية مب���ض��ادات الأك���س��دة ميكن
ذكر -اخل�س وال�سبانخ واخل�ضروات الورقية ،التي ت�ساعد على �إخراج
ال�سموم من اجل�سم وتعزز منظومة املناعة وحت�سن م�ستوى املغني�سيوم
والكال�سيوم والفيتامينات يف اجل���س��م .كما �أن اخل���ض��روات الورقية
تخف�ض م�ستوى ال�سكر يف الدم.
وتن�صح الأخ�صائية ب�إ�ضافة البطاطا احللوة �إىل النظام الغذائي ملر�ضى
ال�سكري ،لأنها حتتوي على كربوهيدرات �صعبة اله�ضم تخف�ض من
امت�صا�ص ال�سكر ،ع�لاوة على ذلك هي غنية بالكال�سيوم والفو�سفور
وال�صوديوم واحلديد وفيتامينات جمموعة  .Вكما يجب �شرب املاء
دائ�م��ا ،لأن انخفا�ض كمية ال�سوائل يف اجل�سم ي�سبب ارت�ف��اع م�ستوى
ال�سكر يف ال��دم .ولتعوي�ض ه��ذا النق�ص يجب �شرب امل��اء فقط ولي�س
الع�صائر وال�شاي وغريها .و�أن �أقل كمية من املاء يحتاجها اجل�سم يف
اليوم هي  1.5لرت.
وت �ق��ول" ،يجب ع�ل��ى امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن م�ق��دم��ات ال�سكري
وكذلك امل�صابني باملر�ض وحتى الأ�صحاء ،تناول كربوهيدرات �صعبة
اله�ضم ال�ت��ي تن�سب ل�ه��ا -اخل���ض��روات وامل�ل�ف��وف واخل�ي��ار والطماطم
والقرع والباذجنان والربوكلي والفلفل احللو والفجل والذرة .ويجب
على من يعاين من ال�سكري التخلي متاما عن تناول ال�سكر واحللويات
وال �� �ش��وك��والت��ة وامل�ع�ج�ن��ات وامل �� �ش��روب��ات امل �ح�لاة وامل �� �ش��روب��ات الغازية
وامل�شروبات الكحولية".

• اول �شعب ابتكر فكرة ان�شاء احلدائق هم ال�صينيون.
• العنرب ي�ستخرج من �أمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �صناعة العطور.
• البواخر ت�سري يف املياه الباردة ب�شكل �أ�سرع من املياه الدافئة.
• هل ت�صدق ان ابنة �شك�سبري البكر كانت جتهل القراءة والكتابة !!!
• الوليد بن عبدامللك هو �أول من �أن�ش�أ م�ست�شفى لالمرا�ض العقلية.
• ي�س ّمى الن�شيد الوطني الفرن�سي (مار�سياز) . Marselllaise
• �أغلى نوع من الطعام هو (الكافيار) بي�ض ال�سمك (احلف�ش) ال��ذي يعي�ش يف بحر قزوين والبحر
الأ�سود.
• �سميت�سون خمرتع البوظة.
• الفرق بني اجل�س و�أقعد �أن اجل�س تقال للنائم و�أقعد تقال للقائم.
• الفرق بني الذكاء والفطنة �أن الذكاء متام الفطنة فهو �أعلى مرتبة منها.
• مثل ب�صمة اال�صابع فكل �شخ�ص له ب�صمة ل�سان خمتلفة.
• اللون املميز للزمرد هو االخ�ضر.
• ال�صفة ال�سيئة للزمرد ان ثمنه مرتفع.
• ا�سم ا�شهر ما�سة هي الكوهنيور.

الطاوو�س والأمرية
طلبت االمرية من اخلياط ان ي�صنع لها ف�ستانا جميال ليد ميالدها وبالفعل �صنع اخلياط الف�ستان الذي زاده
جماال جمال االمرية ال�صغرية لكنها بعد ان جربته مرة واثنتني وثالث قالت ملربيتها اين اح�س بان ذا الف�ستان
من املمكن ان يكون من لكن ال اعرف ؟ احبه لكن ال ا�ستطيع ان الب�سه ،ان عيد يقرتب �ساعديني فقالت لكن ال
ا�ستطيع ان الب�سه ،ان عيد ميالدي يقرتب �ساعديني فقالت مربيتها ال اري اال انه جميل جميل جميل جدا .
ويف ال�صباح وقفت االم�يرة حتكي لزهورها م�شكلتها وكانها م�شكلتها تنتظر منهم االجابة لكن بالطبع مل
جتيبها الزهور ويف تلك االثناء �سمعها الطاوو�س وهو مي�شي يف حديقة الق�صر يختال بنف�سه ويزهو بري�شه
وهي تقول امتني ان ير�سل اهلل يل ما يفرح قلبي وي�سعدين ،فانا اح�س ب�شئ قريبا مني لكن ال اعرف ماهو
..هنا جاد نظرها علي الطاوو�س الذي وقف ين�صت لها وكانه ب�شر والحظت كم يحرك را�سه وذيله فاقرتب منه
وهي تقول امتني ان ير�سل يل ما يفرح قلبي وي�سعدين ،فانا اح�س ب�شئ قريبا مني لكن ال اعرف ماهو ..هنا
جاد نظرها علي الطاوو�س الذي وقف ين�صت لها وكانه ب�شر وال حظت كم يحرك را�سه وزيله فاقرتبت منه
وهي تدقق النظر لعيناه حني فوجئت به يتحدث اليها كما الب�شر ويقول خذي ري�شي كله وكلما اخذت واحدة
بلليها باملاد و�ضعيها علي ذيل ف�ستانك اجلديد فا�ستعجبت لكنها فعلت وكلما بللت ري�شة و�ضعتها علي الف�ستان
فتذوب فيه وتنطبع عليه وكانها حقيقية وا�ستمرت هكذا حتي انتهي الذيل فانتف�ض الطاوو�س ليتحول ايل
�شاب جميل �ضاع �سحره واختفي مع ري�شه اجلميل فوق ف�ستان االمري وفرحت االمرية بالف�ستان الذي لي�س له
مثيل وبالفتي الذي ا�صبح بعد وقت ق�صري امري البالد .

