
�ص 22

�ص 39

جامعة �أبوظبي و�صركة �صحة تنظمان ندوة 
بعنو�ن »كوفيد ـ 19«: �لتجربة �لإمار�تية: 

�لدرو�س �مل�صتفادة وخارطة �لطريق للم�صتقبل

جو طراد:

 �أحب �لأدو�ر �ل�صعبة �لتي 
حتتاج �إىل �أد�ء متثيلي

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

ع�صري طبيعي لت�صكني اآالم املفا�صل 
اإذا كنت تعاين من التهاب املفا�صل الروماتويدي اأو العظمي، فهناك 
تخفيف  يف  ي�صاعد  امل��ن��زل،  يف  �صنعه  ميكن  طبيعي،  فاكهة  م�صروب 

الأعرا�ض امل�صاحبة لكال النوعني، بح�صب درا�صة طبية حديثة.
ي��ع��د مب��ث��اب��ة ترياقا  الأن��ان��ا���ض  ف��اك��ه��ة  اأن ع�صري  ال��درا���ص��ة  وذك����رت 
اأن  اأن���ه ميكن  ال��درا���ص��ات  م��ن  ع��دد  اأظ��ه��رت  املفا�صل، حيث  للتهاب 
يعك�ض اللتهاب. ويعترب الأنانا�ض م�صدرا جيدا لفيتامني C واإنزمي 
املفا�صل  التهاب  والتورم يف  الأمل  اأنه يقلل  الربوميلني، والذي ثبت 

الروماتويدي، وفقا ل�صحيفة "ديلي اإك�صربي�ض" الربيطانية.
ينبع  لاللتهابات  امل�صاد  الربوميلني  تاأثري  اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت 
عك�ض  على  يعمالن  اأ�صا�صيني  مركبني  اإنتاج  تعزيز  على  قدرته  من 
الغذائية  املكمالت  يف  الإن��زمي  م�صتقات  ا�صُتخدمت  حيث  اللتهاب، 

لعالج اللتهابات احلادة والإ�صابات الريا�صية.
للربوميلني  الغذائي  ال�صتهالك  لتعزيز  املختلفة  الطرق  بني  ومن 
للتخفيف من اآلم املفا�صل، تناول الأنانا�ض الطازج اأو �صرب ع�صريه 

حيث ثبت اأنه اأكرث فائدة من تناوله يف املكمالت الغذائية.
البوليفينول  با�صم  املعروفة  الع�صوية  املركبات  ت�صاعد  اأن  وميكن 
ع��ن ه�صا�صة  ال��ن��اجت  الأمل  اأي�����ص��ا يف تخفيف  الأن��ان��ا���ض  امل��وج��ودة يف 
تعمل على حت�صني مرونة  امل��رك��ب��ات  ه��ذه  اأن  اأي�����ص��ا  وث��ب��ت  ال��ع��ظ��ام. 

املفا�صل واحلركة العامة.

ملاذا يتبلور الع�صل وكيف ميكن معاجلته؟
يحب البع�ض الع�صل ناعماً يف الفم. ولكن اإذا ووجد اأن املادة احللوة 

تبلورت وبدت مثل الرمل بني الأ�صنان فرمبا يعتقد اأنه ف�صد.   
الذهبية.  امل��ادة  ه��ذه  الع�صل يجب معرفة مكون  تغري  �صبب  ولفهم   
ويقول ماريون هوفمان من الرابطة الأملانية ملربيي النحل: "الع�صل 
يتاألف من 80 اإىل 85 % من ال�صكر ومن 15 اإىل 20 % من ماء، 

وكميات �صغرية من مواد اأخرى مثل الإنزميات، واملعادن".
النواعان من  الفركتوز والغلوكوز وي�صاهم هذان  الع�صل من  يت�صكل 

ال�صكر يف املذاق احللو ال�صهي للع�صل. ولكن الغلوكوز فقط يتبلور.
ومع الوقت تت�صلب اجلزيئات وتتكتل. ويعد تكون نوى التبلور مبثابة 
نقاط النطالق، وي�صيف هوفمان "هذه ميكن اأن تكون حبوب اللقاح 
بع�ض  وت�صبح  الع�صل.  فيتغري  الع�صل"،  يف  �صغرية  ه��واء  فقاقيع  اأو 
بالكاد ميكن مالحظتها  بلورات �صغرية  بتكون  اأكرث �صالبة  اأنواعه 
على الل�صان. وتظل اأنواع اأخرى �صائلة ولكن تتخللها بلورات خ�صنة. 
ول ميكن مالحظة ذلك يف الع�صل الذي يباع يف املتاجر، حيث يزال 

نوى التبلور ال�صروري وُير�صح.

عملية مذهلة لل�صكل االأ�صلي لـ3 مومياوات 
اأدت عملية مذهلة للك�صف عن وجوه 3 رجال عا�صوا يف م�صر القدمية 

منذ اأكرث من 2000 عام، ح�صب ما ذكر موقع "ليف �صاين�ض".
وقال امل�صدر اإن عملية بناء اأوجه الرجال الثالثة متت بالعتماد على 
بيانات احلم�ض النووي امل�صتخرجة من بقاياهم املحنطة، م�صريا اإىل 
�صن  الثالثة يف  الرجال  اأوج��ه  ت�صور  اإىل  ق��ادت  الرقمية  العملية  اأن 

عاما.  25
امللق، وهي مدينة م�صرية  اأبو �صري  الثالثة من  املومياوات  وج��اءت 

قدمية تقع على �صهل في�صي جنوبي القاهرة.
اإىل  ت��اري��خ��ه  ي��رج��ع  ال���ذي   ،JK2134 با�صم  ال��ث��الث��ي  اإىل  وي�����ص��ار 
بني  عا�ض  اأنه  يقدر  الذي   ،JK2888و امليالد،  قبل   569-776
97-2 قبل امليالد، وJK2911، الذي يعتقد اأنه عا�ض بني 769-

امليالد. قبل   560
لعلوم  بالنك  ماك�ض  معهد  يف  العلماء  اأن  �صاين�ض"  "ليف  واأو���ص��ح 
باإجراء   ،2017 عام  يف  قاموا،  باأملانيا  توبينغن  يف  الب�صري  التاريخ 

ت�صل�صل احلم�ض النووي للمومياوات.
ت�صبه  �صعر  لهم ق�صات  باأن  لل�صبان  التي خرجت  ال�صور  ولوحظ يف 
تلك املتداولة حاليا، وهو ما يعطي فكرة عن منط احلياة احل�صري 
 Parabon" اأي��ام، ا�صتخدم الباحثون يف  يف م�صر القدمية. وقبل 
يف  ال��ن��ووي  احلم�ض  لتكنولوجيا  �صركة  وه��ي   ،"NanoLabs
لإن�صاء  اجلينية  البيانات  تلك  الأمريكية،  فرجينيا  بولية  ري�صتون 

مناذج ثالثية الأبعاد لوجوه املومياوات.
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رغم ت�صابه االأعرا�ض.. اختالف 
جذري بني كورونا واالإنفلونزا

ر�صد   ،"19 و"كوفيد  الإن��ف��ل��ون��زا  ب��ني  الأع��را���ض  يف  الكبري  الت�صابه  م��ع 
بعد فرتة  �صوى  اأن��ه ل يظهر  اإل  املر�صني،  اختالفا جوهريا بني  باحثون 

من الإ�صابة.
لالأبحاث  اأك�صفورد  ومركز  اأك�صفورد  جامعة  اأجرتها  درا���ص��ة  وج��دت  فقد 
الطبية احليوية واملعهد الوطني للبحوث ال�صحية يف بريطانيا، اأن هناك 

اأعرا�صا قد ت�صتمر بعد تعايف امل�صابني بكال املر�صني.
لكن الفارق اجلذري، هو اأن ا�صتمرار اأعرا�ض كورونا مع املر�صى يدوم ملدة 
لها  اأ���ص��ارت  التي  الدرا�صة  وف��ق  الإنفلونزا،  مبر�صى  مقارنة  بكثري  اأط��ول 

�صحيفة "غارديان" الربيطانية.
وقدر الباحثون اأن الأعرا�ض املرتبطة مبا يعرف با�صم "كوفيد املمتد" كانت 

اأكرث �صيوعا بن�صبة 50 باملئة، مقارنة باأولئك الذين اأ�صيبوا بالأنفلونزا.
وق���ال ال��ربوف��ي�����ص��ور اأم��ي��ت��اف��ا ب��ان��ريج��ي اأ���ص��ت��اذ ع��ل��وم ال��ب��ي��ان��ات ال�صريرية 
اإن  البحث،  يف  ي�صارك  مل  وال��ذي  الربيطاين،  القلب  اأم��را���ض  وا�صت�صاري 

و�صاملة". التنفيذ  وجيدة  كبرية  "الدرا�صة 
مقارنة  ك��ورون��ا  بعد  �صيوعا  اأك���رث  ك��ان��ت  امل��م��ت��دة  "الأعرا�ض  اأن  واأ���ص��اف 

بالأنفلونزا".
التنف�ض  م�صاكل  �صيوعا  الأك��رث  املمتدة  الأعرا�ض  كانت  الدرا�صة،  وح�صب 
والكتئاب، وقد  القلق  واأحيانا  واآلم اجل�صم،  والإره��اق  اله�صمي  واجلهاز 

ت�صتمر مع مر�صى كورونا ملدة ت�صل اإىل 6 اأ�صهر.

منح اأقدم غابة ممطرة 
يف العامل ل�صكان اأ�صليني 

الأ�صرتالية  ك��وي��ن��زلن��د  ولي�����ة  ق���ال���ت 
ا�صتوائية  غابة  اأق��دم  ملكية  منحت  اإنها 
ال�صكان  العامل ملجموعة من  ممطرة يف 

الأ�صليني.
املمطرة،  دي���ن���رتي  غ��اب��ة  ع��م��ر  وي���رج���ع 
ال��ع��امل��ي منذ  ال���رتاث  امل��درج��ة يف قائمة 
180 مليون عام وت�صتهر  1988، اإىل 
لكنها  ال������رثي،  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ب��ت��ن��وع��ه��ا 
تغري  ب�صبب  م�صتمرة  �صغوطا  واج��ه��ت 

املناخ وقطع الأ�صجار.
وقالت الولية اإن الغابة عادت اإىل مالك 
ات��ف��اق جديد  ب��اإب��رام  الأ�صليني  الأر����ض 

لإدارتها.
البيئة  وزي���رة  �صكانلون  ميجان  وذك���رت 
يف كوينزلند يف بيان "يقر هذا التفاق 
بحقهم يف ملكية واإدارة بلدهم، وحماية 
ث��ق��اف��ت��ه��م وم�����ص��ارك��ت��ه��ا م���ع ال�������زوار اإذ 

�صي�صبحون قادة يف قطاع ال�صياحة".
تنقل فيها  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ي  وه��ذه 
ك���وي���ن���زلن���د م��ل��ك��ي��ة م���ت���ن���زه وط���ن���ي يف 
ب�صمال  ال��رط��ب��ة  ال���ص��ت��وائ��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
ال�صكان  �صرق الولية اإىل جمموعة من 

الأ�صليني.
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هكذا ت�صيطر على 
هرمون اجلوع

قال املركز الحتادي للتغذية اإنه ميكن مواجهة زيادة الوزن من 
خالل ال�صيطرة على هرمون اجلوع املعروف با�صم   "جريلني  ." 

هرمون  "جريلني" ه���و  اجل����وع  ه���رم���ون  اأن  امل���رك���ز  واأو����ص���ح 
ا�صتقالبي يتم اإنتاجه يف بطانة املعدة والبنكريا�ض، وهو يحفز 

 ال�صهية ويبطئ عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون . 
للتوتر  التعر�ض  عند  بكرثة  "جريلني"  ه��رم��ون  اإف���راز  ويتم 
النف�صي اأو قلة النوم اأو عدم تناول الطعام لوقت طويل، كما اأنه 
ال�صريعة واحللويات، ويف  الوجبات  تناول  الرغبة يف  ُيزيد  من 

الوقت نف�صه يوؤخر ال�صعور الطبيعي بال�صبع . 
تناول  خ��الل  "جريلني" م��ن  ه��رم��ون  على  ال�صيطرة  ومي��ك��ن 
على  احل��ف��اظ  يف  ذل��ك  ي�صهم  حيث  بانتظام،  ال�صحي  الطعام 
ت��وازن  هرمون اجلوع ون�صبة ال�صكر بالدم، ما يحد من نوبات 

اجلوع ال�صديد.

تناول  " من خالل  �صريبوين:  نيكول�ض  الباحث،  ويقول 
الوجبات ال�صريعة وقلة التمارين الريا�صية، يت�صبب النا�ض 

يف تاآكل  اأدمغتهم"، نقاًل عن موقع "فوكو�ض" الأملاين . 

العالقة بني الأكل وتاآكل اخلاليا الع�صبية
الإ�صابة  اإىل  ي��وؤدي  ما  ال�صمنة،  ت�صبب  ال�صريعة  الوجبات 
علمية  درا�صات  وت�صري   . الثاين  النوع   ال�صكري من  ب��داء 
بدوره  ي�صعف  اأن  ميكن  ال�صكري  مر�ض  اإىل  اأن  اأخ���رى  

وظائف الدماغ . 
ن��ت��ائ��ج ال��درا���ص��ة احل��دي��ث��ة م��ن اأ���ص��رتال��ي��ا، وال��ت��ي ن�صرت 
   "Frontiers inالعلمية امل��ج��ل��ة  يف  ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل 
 ،Neuroendocrinology "توؤكد هذا بل وتذهب 
املبا�صرة  ال��ع��الق��ة  اأن  ت��ظ��ه��ر  ف��ه��ي  ذل����ك.  م���ن  اأب���ع���د  اإىل 
ب��ني ال��وج��ب��ات  ال�صريعة واخ��ت��الل وظ��ائ��ف ال��دم��اغ ميكن 
من  ال�صكري  ب��داء  الإ�صابة  دون  من  حتى  اأي�صاً  ت�صورها 
النوع الثاين .  اإذا كنت تاأكل ب�صكل غري �صحي، فاإنك تزيد 
ب�صكل مبا�صر من خطر اإ�صابة مبر�ض اخلرف، حتى لو مل 
يكن هناك ما ي�صري  اإىل اإ�صابتك بداء ال�صكري. كما يو�صح 
الع�صبية  اخل��الي��ا  ف��ق��دان  اأن  عملنا  "ُيظهر  �صريبوين: 
يبداأ يف وقت مبكر للغاية، لقد  تو�صلنا اإىل وجود عالقة 
وا�صحة بني تدهور اأداء الدماغ وعادات منط احلياة غري 

ال�صحية ." 
ووفقاً للباحثني، فاإن اأكرث من 30 باملائة من �صكان العامل 

البالغني يعانون حالياً من زيادة الوزن وال�صمنة. بالإ�صافة 
اإىل ذلك،  �صيعاين حوايل ع�صرة باملائة من جميع البالغني 
من مر�ض ال�صكري من النوع الثاين بحلول عام 2030  . 

الوقاية غري كافية و يف �صن متقدم ! 
الوقاية عادة ما تكون غري كافية وتاأتي يف �صن متقدمة، ما 
يقوله �صريبوين ينطبق على العديد من اجلهود احلالية 
للحماية من  تدهور اأداء الدماغ. "ل ميكن اإ�صالح ال�صرر 
عملياً مبجرد و�صول ال�صخ�ض اإىل منت�صف العمر. نحث 
اجلميع على تناول  الطعام ال�صحي واحلفاظ على لياقتهم 
يف �صن مبكرة. ويف�صل اأن يكون ذلك يف مرحلة الطفولة، 

ولكن يف موعد ل يتجاوز  مرحلة البلوغ املبكر ." 
�صعرة   650 ح����وايل  ن���اأك���ل  الآن  ن��ح��ن  ���ص��ريب��وي��ن،  وف���ق 
القرن  �صبعينيات  ناأكله يف  كنا  اليوم مما  اأكرث يف  حرارية 
ال�صريعة  الوجبات  قائمة  مع  تقريباً  املا�صي.هذا  يتوافق 
املكونة من الربغر والبطاط�ض املقلية وامل�صروبات الغازية. 
وهذا يعني اأن الرجال  يتجاوزون احتياجاتهم اليومية من 

الطاقة بحوايل الربع، والن�صاء بن�صبة الثلث تقريباً . 
من  الإ�صافية  "الكمية  اأن  الدرا�صة،  على  امل�صرف  يو�صح 
كانت  مب��ا  مقارنة  يومياً  النا�ض  ي�صتهلكها  التي  الطاقة 
ب�صكل  ي��اأك��ل��ون  الكثريين  اأن  ُتظهر  50  عاماً  قبل  عليه 
غري �صحي". ويتابع: "يجب األ تكون موجودة يف مطاعم 

الوجبات ال�صريعة ." 

اأطعمة يف مواجهة الن�صيان
من اأجل حماية نف�صك من ال�صمنة ومر�ض ال�صكري ورمبا 
اخلرف، يجب جتنب الأطعمة التالية: الوجبات ال�صريعة 
مثل  امل�صنعة  والأط��ع��م��ة  املقلية  البطاطا  مثل  الربغر، 
رقائق البطاط�ض اأو احللويات، اللحوم احلمراء واملعاجلة 
امل�صروبات  وكذلك  واجل��ن  الزبدة  وال�صمن  النقانق  مثل 

التي حتتوي على ال�صكر والكحول واملعجنات واحللويات . 
اأو تاأخري  ت��ن��اول ه��ذه الأط��ع��م��ة ميكنك منع اخل��رف  م��ع 
غذائي  نظام  باتباع  التغذية  خ��رباء  يو�صي  كما  ظ��ه��وره، 

متوازن بدًل من  ذلك. 
وفًقا للخبرية يف علم البيئة اآنه اإيبورغ، فاإن بع�ض العنا�صر 

الغذائية مهمة ب�صكل خا�ض للدماغ واخلاليا الع�صبية . 
بتناول  الن�صيان"  �صد  "اأطعمة  كتابها  يف  تن�صح  لذلك   
لأنها  واخل�����ص��روات.  ال��ف��اك��ه��ة  م��ث��ل  الطبيعية  الأط��ع��م��ة 
حتتوي على مادة  البوليفينول امل�صادة لالأك�صدة، وكذلك 
الدهون  ال��ف��ول��ي��ك.  وح��م�����ض  الفيتامينات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأي�صاً  الدهنية  تدعم   3 اأوميغا  اأحما�ض  مثل  ال�صحية 

عملية التمثيل الغذائي للهرمونات . 
ك��م��ا ت��و���ص��ي ب��الأط��ع��م��ة ال��ت��ال��ي��ة: امل����اء، ال�����ص��اي الأخ�صر 
ال��ف��ول والبازلء  والأ����ص���ود، اخل�����ص��روات اخل�����ص��راء، مثل 
الكتان،  ب��ذور  مثل  الكاملة  ومنتجات  احلبوب  وال��ع��د���ض 
ب���ذور ال��ي��ق��ط��ني، ب���ذور ال��ل��ف��ت، وزي���ت ال��زي��ت��ون، ال�صمك 

واملك�صرات . 

خطة لتطوير قلب 
القاهرة التاريخي 

م�صروع  تنفيذ  على  م�صر  تعمل 
القاهرة  جديد لرتميم وتطوير 
م�صاحة  تغطي  ال��ت��ي  التاريخية 
كبرية اأ�صبحت موقعا اأثريا عامليا 
األ��ف ع��ام كان  اإىل  يرجع تاريخه 
بع�ض  اأح��داث  فيه  دارت  م�صرحا 
وذلك  وليلة  ليلة  األ���ف  ح��ك��اي��ات 
اأع���را����ض  اأن ظ���ه���رت ع��ل��ي��ه  ب��ع��د 

التداعي ال�صريع.
القاهرة  ت��ه��دف اخل��ط��ة لإح��ي��اء 
ك��م��زار �صياحي يف  وال��رتوي��ج لها 
الوقت الذي تتاأهب فيه احلكومة 
جديدة  ع��ا���ص��م��ة  اإىل  ل��الن��ت��ق��ال 

تقيمها يف ال�صحراء.
دف���ع���ة جديدة  اخل���ط���ة  وت��ع��ط��ي 
جل�����ه�����ود ي���ب���ذل���ه���ا م���ع���م���اري���ون 
لإنقاذ  متخ�ص�صون  وم��رمم��ون 
ال��ت��ي يخ�صون  ال��ق��دمي��ة  امل��ب��اين 
البريوقراطية  ب�صبب  تختفي  اأن 
القانونية.  وال���ق���ي���ود  وال��ف�����ص��اد 
امل��ه��ن��د���ض حم��م��د اخلطيب  ق���ال 
تطوير  م���������ص����روع  ا����ص���ت�������ص���اري 
مباين  اإن  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ق��اه��رة 
�صكنية منخف�صة الرتفاع �صتقام 
املنطقة  يف  الف�صاء  الأرا���ص��ي  يف 
���ص��ي��ت��م نقل  ال����ت����ي  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
ال�صكان والور�ض منها ريثما يعاد 

بناء وترميم املباين املتداعية.
واأ�صاف اأن امليزانية مل تعد متثل 
تقديرا  ي��ذك��ر  مل  ل��ك��ن��ه  م�صكلة 
احلكومة  اإن  وق������ال  ل��ل��ت��ك��ل��ف��ة. 
اأبلغته اأنه �صتتم املوافقة على اأي 

ميزانية للقاهرة التاريخية.
يف  العمل  قريبا  العمال  و�صيبداأ 
حت�صني واجهات املباين القدمية 
لي�صت م�صجلة  التي  املباين  حتى 
ب���اع���ت���ب���اره���ا ت���اري���خ���ي���ة وذل�����ك 
مل��ط��اب��ق��ت��ه��ا مب����ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه يف 

القرون ال�صابقة.
وقال اخلطيب اإن اخلطة تق�صي 
اأي�صا بتحويل بع�ض الوكالت، اأو 
م��ا ك��ان يطلق عليه اخل��ان حيث 
وقوافل  امل�����ص��اف��رون  ي��ق��ي��م  ك����ان 
وهي  �صغرية  فنادق  اإىل  التجار، 
ف��ك��رة ح��ق��ق��ت جن��اح��ا يف مواقع 
ال�������ص���رق الأو������ص�����ط.  اأخ��������رى يف 
العمل  يف  ف��ع��ال  "بداأنا  واأ����ص���اف 
انتهت  الأرا�������ص������ي.  ق���ط���ع  ع���ل���ى 

املفاو�صات مع ال�صكان وبداأنا".

هذه االأطعمة تت�صبب يف تاآكل خاليا دماغك قبل ج�صمك ! 

يعلم كثريون اأن الوجبات ال�صريعة م�صّرة بال�صحة. 
غري اأن ما ل يعرفه كثريون هو اأن الربغر والبطاطا 
تلف  يف  اأي�صًا  ت�صبب  اأن  والبيتزا  ميكن  املقلية 
بني  �صلة  وجود  اإىل  الآن  باحثون  تو�صل  الدماغ. 

الوجبات ال�صريعة و مر�ض اخلرف . 
بال�صرتاك مع فريق من الباحثني، اكت�صف الباحث، 
نيكول�ض  الأ���ص��رتال��ي��ة،  الوطنية  اجلامعة  م��ن 
�صريبوين دلياًل على اأن  الأ�صخا�ض معر�صون ب�صكل 
الغذائية  عاداتهم  ب�صبب  باخلرف  لالإ�صابة  كبري 

غري ال�صحية . 
درا�صة   200 حوايل  بتقييم  الباحثني  فريق  قام 
البيانات،  من  كبرية  كمية  اأمامهم  ماو�صع  دولية. 
اأكل  كلما  اإىل  اأن��ه  تو�صلوا  حتليلها،  خ��الل  وم��ن 
اأقل،  ب�صكل  الريا�صة  ومار�صوا  �صيء  ب�صكل  النا�ض 
كلما زاد خطر اإ�صابتهم باخلرف اأو عالمات اأخرى 

للخلل  الإدراكي . 
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�ش�ؤون حملية

•• اأبوظبي- الفجر

حتت رعاية �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي العام 
رئي�صة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
الأ�صرية "اأم الإمارات"، نظمت جامعة اأبوظبي، و�صركة اأبوظبي للخدمات 
ال�صحية "�صحة"، ندوة بعنوان "كوفيد � 19: التجربة الإماراتية: الدرو�ض 

امل�صتفادة وخارطة الطريق للم�صتقبل". 
العا�صمة،  اأب��وظ��ب��ي، يف  ال��ت��ي ج���رت يف م��ق��ر ج��ام��ع��ة  ال���ن���دوة  ومت خ���الل 
اجلهود  واأبرز  اجلائحة  خالل  ال�صتثنائية  الإماراتية  التجربة  ا�صتعرا�ض 
وخارطة  اجلائحة،  حتديات  مع  للتعامل  الدولة  اأطلقتها  التي  وامل��ب��ادرات 

الطريق للم�صتقبل نحو التعايف.
للمجل�ض  العام  الأم��ني  الفال�صي  عبداهلل  بنت  ال��رمي  �صعادة  وا�صتعر�صت 
ال�صيخة  �صمو  اأطلقتها  التي  امل��ب��ادرات  اأب���رز  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى 
الأعلى  املجل�ض  رئي�صة  العام  الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة 
لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية "اأم الإمارات" 
خالل اجلائحة والتي ت�صمنت مبادرات حملية وعاملية رائدة �صملت افتتاح 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  وم�صت�صفى  نواك�صوط  يف  الإمارات"  م�صت�صفى"اأم 

مبارك لطب وجراحة الأطفال يف كو�صوفو. 
اآيات  اأ�صمى  نرفع  ب��اأن  "نعتز  الفال�صي:  عبداهلل  بنت  ال��رمي  �صعادة  وقالت 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  الغالية  الوالدة  اإىل  والإمتنان  العرفان 
"اأم الإمارات" حفظها اهلل، �صاحبة الأيادي البي�صاء، اأم العطاء التي امتد 
خريها وعطاوؤها لي�صل اإىل خمتلف بقاع الأر�ض وكان لها دور رائد خالل 

اجلائحة ي�صجله التاريخ مبداد من ذهب".
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال ال��ك��ع��ب��ي، وك��ي��ل دائ����رة ال�صحة يف 
اأجمع ومن �صمنه دولة  العامل  التي مر بها  اأن الأوق��ات ال�صعبة  اأبوظبي، 
الإمارات نتيجة جائحة كورونا، علمتنا درو�صاً قيمة ودفعتنا نحو اقتنا�ض 
الفر�ض التي اأمامنا، اإذ ميكن تلخي�ض الدرو�ض امل�صتفادة من هذه اجلائحة 
واجلاهزية  ال�صتعداد  على  العمل  اأهمية  وه��ي:  اأ�صا�صية  حم��اور  بثالثة 
ب�صورة م�صتمرة، والنفتاح على التعاون يف كل املجالت ومع اجلميع حملياً 
مبرونة  على  التعامل  ال�صحية  الأنظمة  ق��درة  وتعزيز  وعاملياً،  واإقليمياً 

وفعالية اأكرب.
وقال اإن ال�صر وراء النموذج ال�صتثنائي املتميز الذي �صطرته دولة الإمارات 
املجتمع  لال�صتجابة بكفاءة للجائحة، يّكمن يف احلر�ض على و�صع �صحة 
وتعزيز  والب��ت��ك��ار،  واجل��اه��زي��ة،  وال�صتعداد  الأول��وي��ات،  قائمة  راأ����ض  على 
الر�صيدة  القيادة  دعم  ذلك  وقبل  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  التوا�صل 
التي منحتنا الثقة والقدرة على تذليل ال�صعاب وحتقيق الأهداف لتم�صي 
دولتنا بطموحاتها لالأمام وهي اأكرث اإ�صراراً وعزمية، بهمة اأبنائها الذين 

يقفون خلف رايتها للت�صدي لفريو�ض كوفيد19-.
واأ�صاف اأن التجربة ال�صتثنائية التي �صطرتها دولة الإمارات يف مواجهتها 
للجائحة واملبادرات ال�صّباقة التي اأطلقتها للحفاظ على �صحة ورفاه جميع 
اأفراد املجتمع، حققت نتائج ايجابية مهمة انتقلت باجلميع اإىل مرحلة ما 
بعد  كوفيد � 19، وجمتمع الإمارات اأقوى واأف�صل واأكرث عزمية باإذن اهلل 
يف ظل القيادة الر�صيدة التي ل تقف اأمام التحديات بل تتجاوزها بطموح 

عاٍل ل�صنع امل�صتقبل خلم�صني عاماً قادمة. 
الراهنة  اأبوظبي  برز يف ظل الظروف  ال�صحي يف  القطاع  اأن دور  واأو�صح 
كفاءة  يف  ع��امل��ي��اً  ب��ه  يحتذى  متميز  ك��ن��م��وذج  اأج��م��ع،  ال��ع��امل  يعي�صها  ال��ت��ي 
ال�صتجابة للجائحة، وذلك بف�صل ال�صتعداد للم�صتقبل وحتدياته متا�صياً 
مع روؤية القيادة التي و�صعت الأ�ص�ض التي مكنت القطاع ال�صحي يف الدولة 
ال��دف��اع الأول  ال��واح��د يف خ��ط  ب��روح الفريق  ال��وق��وف  بكافة عنا�صره م��ن 
الأمامية منذ بداية اجلائحة للحفاظ على �صحة و�صالمة  ال�صفوف  ويف 
جميع اأفراد املجتمع م�صتفيداً من البنية التحتية املتطورة التي يتمتع بها 

وا�صتعدادات الطوارئ واجلاهزية املتميزة. 
واأ�صاف اأن جائحة كوفيد19- كانت اختباراً حقيقياً ملدى جاهزية القطاع 
للتعامل  التام  وال�صتعداد  اجلاهزية  اأولوياته،  اأه��م  من  وال��ذي  ال�صحي، 
اإذ كّر�ض القطاع ال�صحي على مدار ال�صنوات املا�صية،  يف حالت الطوارئ، 
الأوبئة  تف�صي  ملواجهة  وكفائته  ا�صتعداده  م�صتوى  رف��ع  ل�صمان  اجلهود 
الدورية  والتدريبات  ال�صتجابة  متارين  خ��الل  من  وال��ك��وارث  واحل���وادث 
التي ُنظمت وفقاً لأعلى املعايري العاملية، وجاءت لتحاكي الواقع بالتعاون 
التعامل بفعالية مع احلالت الطارئة و�صمان  ال�صركاء، بهدف  مع جميع 
تقدمي خدمات رعاية �صحية متوا�صلة ومتكاملة جلميع من يحتاجها يف 

اأي وقت. 
واأو�صح �صعادة الدكتور جمال حممد الكعبي، اأن دائرة ال�صحة يف اأبوظبي 
الطوارئ  "ا�صتجابة" الإلكرتوين لإدارة  اأطلقت قبل جائحة كورونا نظام 
اأبوظبي وال��ذي ُيعد الأول من نوعه  والأزم��ات يف القطاع ال�صحي لإم��ارة 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط، اإمياناً منها باأن حتقيق اأعلى درجات ال�صتعداد 
واجلاهزية يف القطاع ال�صحي يبداأ من ال�صتخدام الأمثل للموارد، حيث 
باإمكان هذا النظام توفري تقارير حلظية عن املوارد ال�صحية يف الإمارة من 

خالل الربط مع الأنظمة الذكية يف املن�صاآت ال�صحية.  
اأبوظبي �صار بخطى واثقة خلف القيادة  اأن القطاع ال�صحي يف  اإىل  واأ�صار 
املقام  ا�صتهدفت يف  التي  واملبادرات  والإج��راءات  التدابري  لتعزيز  الر�صيدة 
امل��ج��ت��م��ع م��ن م��واط��ن��ني ومقيمني  الأول احل��ف��اظ ع��ل��ى ���ص��ح��ة و���ص��الم��ة 
الفح�ض  الفحو�صات، وتوفري مراكز  بتو�صيع وزيادة نطاق  وزائرين، بدءاً 
م��ن امل��رك��ب��ة، وت��ن��ف��ي��ذ حملة امل�����ص��ح ال��وط��ن��ي وال��ف��ح�����ض امل��ج��اين اخلا�ض 
اإذ حر�صت دولة الإم��ارات منذ بداية اجلائحة على  بفريو�ض كوفيد19-، 
توفري املخزون الطبي الالزم وتزويد العاملني يف خط الدفاع الأول بكافة 
�صالمتهم  على  للحفاظ  الطبية  وامل�صتلزمات  ال�صخ�صية  احلماية  ل��وازم 

ومتكينهم من تاأدية واجباتهم على اأكمل وجه.
وذوي  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار  �صحة  اأول���ت  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأك���د 
مل�صاعفات  عر�صة  الأك���رث  باعتبارهم  خ��ا���ص��ة،  اأه��م��ي��ة  امل��زم��ن��ة  الأم���را����ض 
املبادرات  من  جمموعة  اإط��الق  خ��الل  من  كوفيد19-  بفريو�ض  الإ�صابة 
وحر�صت  ال�صتثنائية،  الظروف  خ��الل  عليها  احلفاظ  على  تعينهم  التي 
الرقمية  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  اإم��ك��ان��ات  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى 
ال�صتجابة  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  يف  ال�صحي  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة 
للجائحة من خالل متكني من�صة "ملفي" لدعم حملة التطعيم الوطني 
عن  ال�صحية  الرعاية  كمن�صة  رقمية  وبدائل  من�صات  وتوفري  اأبوظبي  يف 
بعد والتي تقدم خدمات الرعاية ال�صحية عن بعد لأف��راد املجتمع الذين 
يحتاجون اإىل دعم اأو اإر�صاد طبي ومتكنهم من احل�صول على ال�صت�صارات 

الطبية الالزمة وو�صفات الأدوية. 
وقال اإن دولة الإمارات كانت �صباقة يف دعمها املتوا�صل للجهود العاملية التي 
من �صاأنها امل�صاهمة يف مكافحة الفريو�ض وم�صاعدة الب�صرية يف التغلب على 
التي �صمنت  ال�صريرية  التجارب  اإج��راء  امل�صاركة يف  الوباء من خالل  هذا 
توافر لقاحات اآمنة وفاعلة بوقٍت �صريع، اإىل جانب امل�صاركة يف العديد من 

البحوث العلمية ذات ال�صلة، وتقدمي خدمات الفح�ض املخربي لكوفيد-
لنقل  الأمل  ائتالف  تاأ�صي�ض  اإىل  اإ�صافة  ال�صديقة،  البلدان  لعدد من   19
لن  اجلائحة  على  التغلب  اأن  منها  امياناً  العامل،  ح��ول  اللقاحات  وتوزيع 

يكون اإل بتعاون دويل م�صرتك.
امليدان  يف  ال�صحية  الكوادر  بعزمية  ا�صتطاعت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  واأ�صاف 
ال�صكان  بني  التطعيم  ن�صب  يف  العامل  بلدان  تت�صدر  اأن  اجلهود  وتظافر 
من  اأبوظبي  يف  ال�صحي  القطاع  ا�صتطاع  كما   ،92% ق��راب��ة  بلغت  التي 
ك�����وادره وم��ن�����ص��اآت��ه ون��ظ��م��ه ال��ت�����ص��دي ل��ل��ج��ائ��ح��ة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ع����اٍل من 
العديد  بتقدير  العاملية  امل��دن  اأف�صل  الإم��ارة  لتت�صدر  واحلرفية،  الكفاءة 
 Deep Knowledge Group م��ث��ل  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ال��ق��وائ��م  م��ن 

و"بلومربج" وغريها. 
ومن جانبها قالت �صعادة الدكتورة فريدة احلو�صني، املدير التنفيذي لقطاع 
الأمرا�ض املعدية يف مركز اأبوظبي لل�صحة العامة واملتحدث الر�صمي با�صم 
اإننا فخورون ب��الإجن��ازات التي متت يف  القطاع ال�صحي يف دول��ة الإم��ارات 
دعم  بف�صل  اإليه  و�صلنا  19والتي  كوفيد  جائحة  خالل  ال�صحي  اجلانب 

وروؤية القيادة الر�صيدة يف دولة الإمارات. 
وتطرقت لدور مركز اأبوظبي لل�صحة العامة يف دعم البحث العلمي ودوره 
الوبائي  للو�صع  املتابعة  منها  جم��الت  ع��دة  يف  اجلائحه  خ��الل  الرئي�صي 
والتوعية ال�صحيه والتق�صري الن�صط للمخالطني، والرتكيز على الفح�ض 
اأع�����داد احلالت  وال��ت��ط��ع��ي��م ل��ل��ف��ئ��ات الأك����رث ع��ر���ص��ه وذل���ك ب��ه��دف تقليل 

وامل�صاعفات الناجمه عن املر�ض.
كوفيد  جلائحة  العلمي  البحث  جلنة  ل��دور  فريدة  الدكتورة  تطرقت  كما 
يف  ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  كافة  مع  التن�صيق  يف  مهماً  دوراً  لعبت  التي 
الأكادمييه  املوؤ�ص�صات  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  والعمل  العلمي  البحث  جم��ال 
ومتكينهم  ال��ق��رار  متخذي  ت�صاعد  التي  الأ�صئلة  عن  لالجابة  وال�صحية 
اإذ  علمية،  ومنهجية  اأ�ص�ض  على  املبنيه  العلمية  الدرا�صات  هذه  خالل  من 
يعد البحث العلمي لالأمرا�ض املعدية اأ�صا�صي للمرحلة القادمة لال�صتعداد 

للتعامل مع اأي جائحة م�صتقبلية.
اأما الدكتورة نوال الكعبي، املدير التنفيذي لل�صوؤون الطبية يف مدينة ال�صيخ 
على  ال�صوء  �صلطت  فقد  "�صحة"  �صركة  من�صاآت  اإح��دى  الطبية،  خليفة 
كورونا،  جائحة  خالل  ال�صريرية  والدرا�صات  احلديثة،  الطبية  العالجات 
الدرا�صات  ح�صب  احلديثة  العالجات  اعتمدت  الإم����ارات  دول��ة  اإن  وق��ال��ت 
العلمية، وبعد مراجعتها، وخ�ص�صت جلنة لتحديث العالجات على م�صتوى 
دولة الإمارات. واأ�صافت اأنه كان يتم مراجعة العالجات ب�صكل دوري للتاأكد 
من فعاليتها ومراقبة ال�صتجابة عند املر�صى مما جعل دولة الإمارات اأقل 

ن�صبة يف الوفيات الناجمة عن ال�صابة بفريو�ض كوفيد � 19عاملياً.
اأن دولة الإم��ارات �صاركت بفاعلية بالدرا�صة التجريبية للقاح  واأ�صارت اإىل 
يف  ال�صريرية  ال��ت��ج��ارب  لإج���راء  وك���ان   ،2020 �صيف  منذ   ،19  � كوفيد 
الذي  اللقاح،  اأخ��ذ  يف  وامل�صارعة  املجتمع  اأف��راد  ثقة  يف  كبرياً  اأث��راً  الدولة 
مت اعتماده من قبل اجلهات املخت�صة يف دولة الإمارات واأ�صهم ب�صكل فعال 
ال��دول يف  اأعلى  بني  الإم���ارات من  دول��ة  واأ�صبحت  للجائحة،  الت�صدي  يف 

التطعيم يف العامل.
لتطعيمات  ال�صريرية  التجارب  بالعديد من  الإم��ارات  دول��ة  بقيام  ونوهت 
خمتلفة، والتي خدمت العامل بزيادة ن�صبة التطعيمات، ولأعمار خمتلفة، 
�صيطرت  ال��ت��ي  ال���دول  اأوىل  م��ن  الإم�����ارات  وك��ان��ت  الأط���ف���ال،  �صملت  حتى 
اأنواع  من  للعديد  لعتمادها  نتيجة   ،19  � كوفيد  فريو�ض  متحورات  على 
اإن دولة الإم��ارات كانت كذلك  التطعيمات. وقالت الدكتورة نوال الكعبي، 
من من اأعلى الدول التي اأجرت الفحو�صات اخلا�صة بالك�صف عن الفريو�ض، 
اإجراء  اأماكن  اإىل  ووفرت الفحو�صات يف كل مكان، و�صهلت طرق الو�صول 

ال�صرعة والدقة، كما وفرت العالج مل�صابي كوفيد  اإىل جانب  الفحو�صات، 
جلميع اأفراد املجتمع يف دولة الإمارات بغ�ض النظر عن امتالكهم للتاأمني 

ال�صحي من عدمه.
يف  للعمليات  التنفيذي  املدير  الغيثي  ن��ورة  الدكتورة  قالت  ناحيتها  وم��ن 
دولة  اإن  "�صحة"  �صركة  من�صاآت  اإح���دى  اخل��ارج��ي��ة  العالجية  اخل��دم��ات 
الإمارات كانت �صباقة يف مواجهة جائحة كورونا ابتداء من امل�صح اإىل العالج 
دولة  و�صعت  التي  العاملية  التقارير  العديد من  اأكدته  ما  وهو  والتطعيم. 
الإم��ارات يف مقدمة الدول يف جهود مكافحة اجلائحة وكان اآخرها تقييم 
دولة الإمارات كثاين اأكرث دولة اآماناً يف العامل لعام 2021 وت�صدر مدينة 

اأبوظبي املدينة الأكرث اأماناً يف العامل. 
واأ�صافت اأن هناك عدة عوامل اأ�صهمت يف جناح دولة الإم��ارات يف ت�صديها 
ال��ق��ي��ادة، فقد حر�صت  ال��الحم��دود م��ن  ال��دع��م  اأب��رزه��ا:  للجائحة، وم��ن 
القيادة الر�صيدة على على متكني القطاع ال�صحي ووفرت له جميع املوارد 
والإمكانيات ليتمكن من حماية املجتمع، وكانت متابعة القيادة حثيثة مما 
اأعطى الت�صجيع للعاملني يف القطاع ال�صحي على موا�صلة البذل والعطاء، 
التي  امل�صوؤولية  عظم  ت�صت�صعر  ال�صحي  القطاع  يف  العاملة  الكوادر  وكانت 
تقع على عاتقها، وكان اجلميع ي�صتذكر ائماً كلمات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�صلحة، "لت�صلون هم"، فتبث فينا العزمية والقوة والتحمل.
اإذ   والتنفيذ  التخطيط  يف  ال�صتباقية  النجاح،  عوامل  من  اأن  واأو�صحت 
جنحت دولة الإم��ارات، بحمد اهلل يف ال�صتعداد على الرغم من عدم توقع 
اأحد للجائحة وما �صاحبها من اجراءات، اإذ بداأت الإمارات بتوفري خدمات 
متميزة حلماية اأفراد املجتمع وابعادهم عن الإ�صابة بالفريو�ض، وذلك قبل 
وقوع اأي اإ�صابات يف الإم��ارات؛ فاأطلقت �صركة "�صحة" واجلهات امل�صوؤولة 
عن القطاع ال�صحي، خدمات تو�صيل الدواء اإىل املنزل، وخدمات ال�صت�صارة 

عن بعد. 
الر�صيدة  القيادة  الإم��ارات، وجهت  اإىل  الفريو�ض  و�صل  اإنه عندما  وقالت 
اجلهات املعنية لإجراء امل�صح على نطاق وا�صع، وللتي�صري على اأفراد املجتمع 
وت�صهيل عملية الفح�ض مت اإن�صاء مراكز امل�صح من املركبة التي مكنت من 
تو�صيع نطاق الفحو�صات دون املخاطرة ب�صالمة وراحة اأفراد املجتمع، كما 
مكنت من م�صاعفة الطاقة ال�صتيعابية للم�صح، مما اأحدث عالمة فارقة 

يف جهود الدولة يف مكافحة الفريو�ض.
الأكرث  الفئات  ت�صتهدف  تنظيم حمالت م�صح مكثفة  اأن��ه مت  اإىل  واأ���ص��ارت 
باأمرا�ض  وامل�صابني  امل��واط��ن��ني،  كبار  مثل  وامل�صاعفات  لالإ�صابة  عر�صة 
زيادة  م��ع  واأن����ه  ال��ع��ال��ي��ة،  ال�صكانية  ال��ك��ث��اف��ة  ذات  امل��ن��اط��ق  و���ص��ك��ان  م��زم��ن��ة 
ازدادت  ال��وق��ت  نف�ض  ويف  ب��الزدي��اد  الإيجابية  احل���الت  ب���داأت  الفحو�صات 
اإج��راءات للمخالطني  املعرفة بالفريو�ض، فقامت اجلهات ال�صحية بو�صع 
العديد  اأن  الطبية  املتابعة وجدت اجلهات  وامل�صابني، ومن خالل عمليات 
للمتابعة  بحاجة  ولكنهم  امل�صت�صفى  اإىل  للدخول  حتتاج  ل  احل���الت  م��ن 
واملراقبة، ويف �صوء ذلك مت افتتاح مراكز تقييم كوفيد19- املتميزة، خالل 
اأث��ر كبري يف احل��د من انت�صار اجلائحة وتقليل  اأي��ام م��ع��دودة، مما ك��ان له 
ن�صب الدخول اإىل امل�صت�صفيات وبالتايل تخفيف العبئ عليها للرتكيز على 

احلالت الأكرث حاجة للرعاية الطبية.
واأ�صافت الدكتورة نورة الغيثي اأن من العوامل التي اأ�صهمت يف جناح دولة 
ما  اأه��م  التاأقلم، فمن  على  القدرة  للجائحة كذلك،  ت�صديها  الإم���ارات يف 
تعلمه القطاع ال�صحفي من هذه اجلائحة اأن مفتاح النجاح �صرعة التاأقلم 
من  امل�صح  م��راك��ز  اإن�صاء  "�صحة" يف  �صركة  ب���داأت  فعندما  امل��ت��غ��ريات؛  م��ع 
املركبة يف اأنحاء دولة الإمارات كان من اأكرب التحديات التي واجهة فريق 
العمل هو اإيجاد القوى العاملة املدربة واملوؤهلة لإدارة هذه املراكز، فقامت 

اأخرى،  مراكز  يف  املقدمة  اخلدمات  وتقليل  املوارد  توزيع  "�صحة" باإعادة 
ونقل العاملني اإىل مراكز امل�صح، وت�صغيل الكوادر يف جمالت خمتلفة عن 
طبيعة عملهم، ومت كذلك البحث على الفور عن حلول اأخرى، ومت التعاون 
مع منظمات التطوع يف الإم��ارات لتوفري الكوادر الإداري��ة والطبية لدعم 

مراكز امل�صح. 
اإجراءات  تغيري  يف  �صواء  م�صتمرة،  كانت  اجلائحة  متغريات  اأن  واأو�صحت 
العزل  اإج����راءات  اأو  الأع����داد  وانخفا�ض  ارت��ف��اع  اأو  اأب��وظ��ب��ي،  اإىل  ال��دخ��ول 
واحلجر، مما حتم على القطاع ال�صحي اأن يكون دائماً على اأهبة ال�صتعداد 
للتجاوب مع التغيريات، وكان من اأهم اخلطوات التي مت اتخاذها، اختيار 
اتخاذ  من  ومتكينهم  املراكز  لإدارة  ال�صريع  التاأقلم  على  ال��ق��ادرة  ال��ك��وادر 

القرارات وتنفيذيها على اأر�ض الواقع.
اإذ عند مواجهة  ومن العوامل كذلك اتخاذ ق��رارات مبينة على املعلومات، 
املجهول، تكون املعلومات هي ال�صالح الفعال. لذا اعتمدت �صركة "�صحة" 
كاأعداد  لديها  املتوفرة  واحلقائق  الأرق��ام  على  وحتديثها  خططها  بناء  يف 
ب��ل خلدمات  لي�ض فقط خل��دم��ات كوفيد،  امل��راج��ع��ني،  واأع����داد  الإ���ص��اب��ات 
التاأثري على  العمل اجلائحة  اإذ مل تدع فريق  الأ�صا�صية،  "�صحة" الطبية 
باقي الحتياجات الطبية للمجتمع، فعلى �صبيل املثل مت مالحظة اأن اأعداد 
املعتمد كانت  التطعيم  الذين خ�صعوا للتطعيمات �صمن برنامج  الأطفال 
ف�صارعت  اآخ��ر،  ن��وع  ع��دوى من  انت�صار  اإىل  ي��وؤدي  انخفا�ض كبري، مما  يف 
"�صحة" لأطالق خدمة التطيعن من املركبة لالأطفال لتوفر لالأهل خياراً 

ي�صعرهم بالآمان ويف نف�ض الوقت توفري اخلدمات الأ�صا�صية. 
ومن جانبه اأكد �صعادة الدكتور علي �صعيد بن حرمل الظاهري رئي�ض جمل�ض 
اإدارة جامعة اأبوظبي على اأهمية هذه الفعالية التي حتظى برعاية كرمية 
من �صمو الوالدة ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي العام 
رئي�صة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
الأ�صرية "اأم الإمارات" اإذ ت�صلط هذه الفعالية ال�صوء على ما قدمته دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة من منوذج فريد يف مواجهة جائحة كوفيد 19 
قدمت  التي  الر�صيدة  للقيادة  اخلالقة  ال��روؤي��ة  بف�صل  عليها  والنت�صار 
ا�صرتاتيجية ا�صتباقية لتجاوز تداعيات اجلائحة مما كان له اأكرب الأثر يف 
ما ت�صهده الآن من عودة احلياة اإىل طبيعتها وا�صتمرارية الأعمال وحالة 

التعايف التي ينعم بها املجتمع. 
ل�صاحب  العبارة اخلالدة  نور هذه  �صي�صجل بحروف من  التاريخ  اإن  وقال 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
واملقيمني  املواطنني  نفو�ض  يف  الأم��ل  بث  عندما  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
بعبارته احلكيمة )ل ت�صلون هم( هذه  املنطقة والعامل  والزائرين بل ويف 
العبارة التي فتحت نوافذ الأمل والإيجابية اأمام اجلميع، وحلقت بنا يف غد 
م�صرق ت�صت�صرفه القيادة الر�صيدة التي اأكدت )اأن الغذاء والدواء خط اأحمر 
واأنهما متوفران دائما يف بالدنا( هذه الروؤية ال�صتباقية كان لها ول يزال 
الأث��ر الأك��رب يف النطالق باملجتمع من مرحلة القلق جراء تف�صي الوباء 
قيادة  دائما  اإليه  تاأخذنا  ال��ذي  امل�صرق  الغد  يف  اليقني  مرحلة  اإىل  عاملياً 

ر�صيدة بحكمتها وحر�صها على توفري جودة احلياة للجميع. 
واأ�صاف الدكتور علي بن حرمل اأن الدرو�ض امل�صتفادة من النموذج الإماراتي 
مثل  مواجهة  عند  امل�صتقبل  يف  ال��ع��امل  دول  ملختلف  طريق  خ��ارط��ة  متثل 
هذه اجلوائح اأو الكوارث اأو الأزمات، فقد عهدنا القيادة �صباقة اإىل الأمل 
وجيزة  ف��رتة  فخالل  اجلميع،  قلوب  يف  لالإطمئنان  ون��اف��ذة  والإي��ج��اب��ي��ة، 
اأقيمت امل�صت�صفيات امليدانية املزودة باأحدث الأجهزة واأف�صل الكوادر الطبية 
واللوج�صتي  واملعنوي  املادي  الدعم  القيادة  وقدمت  والفنية،  والتمري�صية 
اجلائحة  م��ن  املت�صررين  م�صت�صيفة  اأب��واب��ه��ا  ال��ف��ن��ادق  وفتحت  للجميع، 
وقطفت دول��ة الإم���ارات ثمار روؤي��ة ا�صتثمارية طويلة الأم��د منذ عقود يف 
العام واجلامعي  التعليم ب�صقيه  التقنية مما هيئ ملنظومة  البنية التحتية 
ال�صتمرار، ويف الوقت الذي منعت فيه اجلائحة الطلبة من ارتياد املدار�ض 
فاإن دولة الإمارات وعرب توظيف تكنولوجيا متطورة ن�صرت نور املعرفة يف 

كل البيوت. 
اأبوظبي عن فخر اجلامعة مبا قدمته  اإدارة جامعة  واأعرب رئي�ض جمل�ض 
من م�صاهمات بحثية وتطبيقية يف هذا ال�صدد عرب فرق طالبية متميزة 
�صاهمت يف رفد خط الدفاع الأول مبنتجات طبية تعزز اأداءهم يف مواجهة 

اجلائحة.  
بجامعة  العامة  ال�صحة  يف  امل�صاعد  الأ�صتاذ  ال��دوي��ك  رانيا  الدكتورة  اأم��ا 
الإمارات  دول��ة  يف  العايل  التعليم  ح��ول  ال��ن��دوة  خ��الل  فتحدثت  اأبوظبي، 
قطاع  اإن  فقالت  ال��ف��ر���ض،  وا�صتثمار  التحديات  جت��اوز  اجل��ائ��ح��ة:  خ��الل 
منظمة  اأع��ل��ن��ت  عندما  خا�صة  اجل��ائ��ح��ة،  م��ن  كبري  ب�صكل  ت��اأث��ر  التعليم 
اليون�صكو اإغالق املدار�ض وموؤ�ص�صات التعليم العايل يف 185 دولة، مما اأثر 
اإجمايل املتعلمني  %89.4 من  نحو مليار ون�صف املليار طالب، ي�صكلون 

امل�صجلني حول العامل.
واأو�صحت اأن جامعة اأبوظبي قدمت نحو 50 مليون درهم للمنح الدرا�صية 
الدعم  ذل��ك  يف  مبا   ،  2021-2020 الدرا�صي  للعام  املالية  وامل�صاعدات 
املايل الإ�صايف للطالب الذين تاأثرت حياتهم وتعليمهم �صلباً ب�صبب  كوفيد 
� 19،  م�صرية اإىل اأن اجلامعة كثفت جهودها للحد من انت�صار الفريو�ض 
اإك�صون اخلليج )ExxonMobil(  لإنتاج واقيات الوجه  بالتعاون مع 
املبادرات  اإح����دى  ب��اجل��ام��ع��ة وال��ت��ي مت��ث��ل  ال��ه��ن��د���ص��ة  اأن��ت��ج��ت��ه��ا كلية  ال��ت��ي 
املجتمع  التي حققتها اجلامعة لإ�صهاماتها يف خدمة  املتميزة  والإجن��ازات 

خالل اجلائحة.

حتت رعاية اأم الإمارات 
جامعة اأبوظبي و�صركة �صحة تنظمان ندوة بعنوان »كوفيد ـ 19«: التجربة االإماراتية: الدرو�ض امل�صتفادة وخارطة الطريق للم�صتقبل
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احلكومية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  من  الكثري  تدار 
فريو�ض  انت�صار  اأدى  اأن  بعد  املنزل  من  واخلا�صة 
اأغلب دول  اإىل فر�ض احلظر يف  كورونا امل�صتجد 
املوؤ�ص�صات  ه��ذه  اإدارات  زال��ت  ما  ولكن  ال��ع��امل، 
العمل  اأداء  ملراقبة  طرق  عن  تبحث  وال�صركات 
املراقبة  ب��رام��ج  با�صتخدام  وذل��ك  امل��ن��زل،  م��ن 

والكامريات.

ق����ال ب��اح��ث��ون اإن����ه ب��ع��د الإ����ص���اب���ة ال�����ص��اب��ق��ة ب� 
"فايزر" اأو  لقاح  "كوفيد19-" وجرعتني من 
بع�ض  لدى  املناعة  اأجهزة  تطور  "موديرنا"، 
ال�صتجابة  ع��ل��ى  م��ذه��ل��ة  ق�����درة  الأ����ص���خ���ا����ض 

ملتغريات الفريو�ض.
اأو  اخلارقة"  "املناعة  ه��ذا  الباحثون  وي�صمي 
"املناعة الهجينة" - ميكن لأجهزة املناعة لدى 
هوؤلء املر�صى اإنتاج الكثري من الأج�صام امل�صادة 
كما  ملتغريات خمتلفة،  ال�صتجابة  القادرة على 

ُوّثق يف درا�صات متعددة يف الأ�صهر الأخرية.
ويف اإح����دى ال��درا���ص��ات، اأظ��ه��ر امل��ر���ص��ى الذين 
يعانون من هذه "املناعة الهجينة''، القدرة على 
للقلق،  املثرية  احلالية  للمتغريات  ال�صتجابة 
حتى  ورمب��ا  الب�صرية،  غري  كورونا  وفريو�صات 

املتغريات اجلديدة التي مل تكن موجودة بعد.
مناعة  لفهم  امل��ر���ص��ى  ه���وؤلء  العلماء  وي��در���ض 
الأخرى  الفريو�صات  �صد  واملناعة  "كوفيد" - 

ب�صكل اأف�صل.
وتعمل لقاحات "فايزر" و"موديرنا" من خالل 
وراثية  م��ادة  بقطعة من  املناعي  تزويد اجلهاز 
من فريو�ض كورونا - قطعة من الرنا املر�صال - 
التي تعلم اجلهاز املناعي التعرف على الفريو�ض 

يف حالة الإ�صابة.
�صابقة  mRNA وع��دوى  لقاح  وم��ع كل من 
حم�صنني  املر�صى  ي�صبح  قد  ب�"كوفيد19-"، 

للغاية �صد املر�ض.
التطعيم  اأن  احل��دي��ث��ة  ال���درا����ص���ات  واأظ����ه����رت 
"خارقة"،  وامل�صابني بالعدوى يظهرون مناعة 

كما اأطلق عليها بع�ض العلماء.
الفريو�صات  ع���امل  ه��ات��زي��وان��و،  ث���ي���ودورا  وق���ال 
املر�صى،  ه���وؤلء  در����ض  ال���ذي  روك��ف��ل��ر  بجامعة 
ا�صتجابات  لديهم  النا�ض  "هوؤلء   :NPR ل��� 
م��ذه��ل��ة ل��ل��ق��اح. اأع��ت��ق��د اأن��ه��م يف اأف�����ص��ل و�صع 

ملحاربة الفريو�ض.
وميكن لالأج�صام امل�صادة املوجودة يف دم هوؤلء 
الأ�صخا�ض اأن حتيد SARS-CoV-1، اأول 
عاما.   20 قبل  ظهر  ال���ذي  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض 
"هذا الفريو�ض خمتلف جدا  وقال هاتزيوانو: 

.''SARS-CoV-2 عن
واأو����ص���ح ع���امل امل��ن��اع��ة ���ص��ني ك���روت���ي، يف مقال 
 ،Science ملجلة   2021 ي��ون��ي��و  يف  تعليق 
�صابقة  ع���دوى  م��ن  الطبيعية"  "املناعة  تعمل 

ب�صكل خمتلف عن املناعة من التطعيم.
املناعة  ج��ه��از  �صيبني  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  امل��ن��اع��ة  ويف 
و�صائل وقاية خمتلفة �صد غزو فريو�ض كورونا 

امل�صتقبلي.
ويت�صمن ذلك اخلاليا البائية واخلاليا التائية، 
ال��ف��ريو���ض وميكنهما  ���ص��ك��ل  ي��ت��ذك��ر  وك��ل��ي��ه��م��ا 
حتفيز اإنتاج الأج�صام امل�صادة يف حالة الإ�صابة 

بعدوى اأخرى.
الطبيعية  املناعة  اأن  اإىل  ال��درا���ص��ات  وتو�صلت 
اأ�صهر.  ثمانية  اإىل  �صبعة  مل��دة  ع���ادة  �صت�صتمر 
بعد حوايل عام، �صيظل اجلهاز املناعي يحتفظ 
عر�صة  اأك��رث  يكون  ق��د  ولكنه  ال��ذاك��رة  ببع�ض 

للمتغريات.
فاإن  طبيعية،  مناعة  ل��دي��ه  �صخ�ض  ُط��ّع��م  واإذا 

لفريو�ض  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  ذاك���رة  ي��ع��زز  التطعيم 
كورونا.

وي�����ص��رح ك��روت��ي اأن اجل��ه��از امل��ن��اع��ي ي��ع��ال��ج اأي 
ت��ع��ر���ض ج��دي��د - ����ص���واء ك����ان ذل����ك ع����دوى اأو 
تلقيحا - بتحليل التكلفة والعائد لتحليل حجم 

الذاكرة املناعية لتوليدها واحلفاظ عليها.
ونتيجة لذلك، عندما يجري تطعيم ال�صخ�ض 
بعد تعايف "كوفيد"، يعمل اللقاح كاإ�صارة للجهاز 
املناعي باأن هذا الفريو�ض ميثل م�صكلة خطرية 
- ويجب على جهاز املناعة تخ�صي�ض املزيد من 

املوارد للحماية منه.
وهذا يعني املزيد من اخلاليا البائية واخلاليا 
 - التاجي  الفريو�ض  �صكل  تتذكر  التي  التائية 
مبا يف ذلك اخلاليا البائية التي حتاول بالفعل 

التنبوؤ مبتغريات فريو�صية جديدة حمتملة.
الوقائية  ال��ت��خ��م��ي��ن��ات  ه����ذه  ك���روت���ي  وي�����ص��م��ي 
خلاليا الذاكرة البائية من قبل اجلهاز املناعي 
قد  ال��ت��ي  ال��ف��ريو���ص��ي��ة  ب��امل��ت��غ��ريات  يتعلق  فيما 

تظهر يف امل�صتقبل.
اأي�صا يف احلماية من  التائية  وت�صاعد اخلاليا 
اأن  املرجح  امل�صتقبلية، حيث من غري  املتغريات 
عليها  تتعرف  ال��ت��ي  ال��ف��ريو���ض  ج��وان��ب  تتغري 

اخلاليا التائية مع حتور الفريو�ض.
ويف اإحدى الدرا�صات التي ا�صت�صهد بها كروتي، 
وجد الباحثون اأن الأفراد الذين اأ�صيبوا �صابقا 
مرة   100 ط��وروا  التطعيم،  وتلقوا  بالعدوى 
م��ن الأج�����ص��ام امل�����ص��ادة ال��وق��ائ��ي��ة ���ص��د متغري 
اأ�صيبوا  ال��ذي��ن  باأولئك  مقارنة   B.1.351

فقط بالعدوى.
وك��ان لدى ه��وؤلء الأف��راد اأجهزة مناعية اأكرث 
اأنهم  الرغم من  املتغري، على  ا�صتعدادا ملحاربة 

مل يكونوا م�صابني �صابقا بهذا النوع.
ولحظ العلماء وجود مثل هذا امل�صتوى العايل 
م���ن امل��ن��اع��ة ���ص��د ف���ريو����ض ك���ورون���ا يف ك���ل من 
"كوفيد"  ب��ح��الت  اأ�صيبوا  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ض 
ال�صديدة، واأولئك الذين ظهرت عليهم اأعرا�ض 
على  اأع����را�����ض  ع��ل��ي��ه��م  ت��ظ��ه��ر  مل  اأو  خ��ف��ي��ف��ة 

الإطالق.
باحثون  اأج����راه����ا  ح��دي��ث��ة  درا�����ص����ة  واأظ����ه����رت 
الإنرتنت  ع��ل��ى  ُن�����ص��رت   - روك��ف��ل��ر  ج��ام��ع��ة  يف 
املناعة  ق���وة   - اأغ�����ص��ط�����ض  يف  اأول��ي��ة  كمطبوعة 

الهجينة.
 15 وحلل الباحثون جاهزية اجلهاز املناعي ل� 
وُطّعموا  "كوفيد"  ب���  �صابقا  اأ���ص��ي��ب��وا  مري�صا 
لحقا - مقارنة باملر�صى الذين ُطّعموا فقط اأو 

امل�صابني فقط.
واخ����ت����ربوا ع��ي��ن��ات ب���الزم���ا ال����دم م���ن مر�صى 
"املناعة الهجينة'' �صد �صتة اأنواع خمتلفة من 
الأ�صلي،  ال�صار�ض  وف��ريو���ض  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض 
اخلفافي�ض  يف  امل���وج���ودة  ك���ورون���ا  وف���ريو����ص���ات 

والبانغولني.
كان  املختلفة،  امل��ت��غ��ريات  ه���ذه  ل��ك��ل  وبالن�صبة 
الهجينة"  "املناعة  مر�صى  ل��دى  املناعة  جهاز 
الأج�صام  وبناء  الغزاة  على  التعرف  على  ق��ادرا 

امل�صادة ملكافحتها.
من  ج��دي��دا  ن��وع��ا  اخ��ت��ربوا  الباحثني  اأن  حتى 

مم  فريو�ض كورونا، ُطّور يف املخترب، والذي �صُ
وما  املناعي.  اجلهاز  اكت�صاف  ملقاومة  خ�صي�صا 

يزال باإمكان اأجهزة املناعة هذه حماربتها.
بجامعة  الفريو�صات  ع��امل  بينيا�ض،  ب��ول  وق��ال 
روكفلر وقائد الدرا�صة: "ميكن للمرء اأن يتنباأ 
�صيكونون  الأ�صخا�ض  هوؤلء  باأن  معقول  ب�صكل 
حمميني ب�صكل جيد �صد معظم - ورمبا جميع 
من  ال��ت��ي   SARS-CoV-2 م��ت��غ��ريات   -
املحتمل اأن نراها يف امل�صتقبل املنظور. هذا اأكرث 
درجة  لديهم  اأن  اأي�صا يف  اأ�صك  لكنني  تخمينا، 
ال�صبيهة  الفريو�صات  �صد  احلماية  من  معينة 

بال�صار�ض التي مل ت�صب الب�صر بعد".

الأخرى  الدرا�صات  مثل  الدرا�صة،  ه��ذه  وكانت 
 - ���ص��غ��رية  الهجينة،  امل��ن��اع��ة  ا�صتك�صفت  ال��ت��ي 
ك��ان كل  اإذا  م��ت��اأك��دي��ن مم��ا  لي�صوا  وال��ب��اح��ث��ون 
من ُطّعم بعد الإ�صابة �صيكون لديه ال�صتجابة 

املناعية نف�صها.
هذه  يف  املر�صى  جميع  اأن  امل��الح��ظ  م��ن  ولكن 
الناجحة  نف�صها  ال�صتجابة  لديهم  ال��درا���ص��ة 
كما  املختلفة،  كورونا  فريو�ض  ملتغريات  للغاية 

.NPR �قال هاتزيوانو ل
الفريو�ض  مناعة  تقريب  املناعة  علماء  ويعتزم 
التاجي عن كثب، لتطوير لقاحات اأكرث جناحا 

�صد هذا املر�ض وغريه.

درا�صة تزعم الك�صف عّما ُيك�صب البع�ض قدرة »خارقة« على حماربة »كوفيد- 19«!

الألبان  ومنتجات  اللحوم  يف  طبيعي  ب�صكل  الفيتامني  ويوجد 
منتجات  غالبا  ت��اأك��ل  ل  اأو  نباتيا،  كنت  اإذا  ولكن  والأ���ص��م��اك. 
حيوانية، فال داعي للقلق، فهناك الكثري من الأطعمة املدعمة 

بفيتامني B12 الإ�صايف.

ما هي عالمات نق�ض فيتامني B12؟
 B12 ي���وؤدي ع��دم احل�����ص��ول على م��ا يكفي م��ن فيتامني  ق��د 
قد  الأحيان  بع�ض  ولكن يف  والنكما�ض،  بال�صعف  ال�صعور  اإىل 

ي�صتغرق الأمر �صنوات حتى تظهر الأعرا�ض.

:B12 اأربعة من الأعرا�ض الرئي�صية لنق�ض
دور  اإىل  ذلك  ويرجع  بالريقان:  وامل�صاب  ال�صاحب  اجللد   •

الفيتامني يف اإنتاج خاليا الدم احلمراء.
اإنتاج  على  ي�صاعد   B12 فيتامني  لأن  اأي�صا  هذا  التعب:   •
اأنحاء  جميع  يف  الأك�صجني  حتمل  التي  احل��م��راء  ال��دم  خاليا 

اجل�صم. 
 B12 فيتامني  نق�ض  يت�صبب  اأن  ميكن  ووخ��ز:  دبابي�ض   •
ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل يف ت��ل��ف الأع�������ص���اب، م���ا ي��ج��ع��ل��ك ت�صعر 

باخلدر والوخز.
 B12 فيتامني  نق�ض  والدوار:  التنف�ض  يف  ب�صيق  • ال�صعور 
اإن��ت��اج خاليا  نتيجة لنخفا�ض  ال��دم  فقر  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن 

الدم احلمراء.
B12 يف وجبة  ف��ي��ت��ام��ني  امل���زي���د م���ن  ت���ن���اول  ك��ي��ف مي��ك��ن��ن��ي 

الإفطار؟
ف��ي��م��ا ي��ل��ي اأرب����ع م��ق��اي�����ص��ات يف الإف���ط���ار ل��ن��ظ��ام غ��ذائ��ي غني 

:B12 بفيتامني
اأوميغا  B وكذلك  اإ�صافة �صمك ال�صلمون الغني بفيتامينات   -

 .3
.B12 ا�صتبدال احلبوب العادية باحلبوب املدعمة بفيتامني -

هي   ،Marmite مثل  اخل��م��رية  م�صتخل�صات  ا�صتخدام   -
م�صدر كبري للفيتامينات واملواد املغذية.

باخلبز  بالبي�ض  امل��ح��م�����ض  اخل��ب��ز  ع��ل��ى  ال��ن��ق��ان��ق  ا���ص��ت��ب��دال   -
املحم�ض.

مع اأربع مقاي�صات �صهلة لالإفطار

كيف تقلل من خطر اأعرا�ض نق�ض فيتامني B12 ؟!
يعد فيتامني B12 عن�صرا غذائيا يحافظ على �صحة اأع�صابك، وي�صاعد 
عقلك على العمل وي�صاعد يف اإنتاج خاليا الدم احلمراء.ول ينتج ج�صمك 
الفيتامني  هذا  على  احل�صول  اإىل  حتتاج  لذلك  نف�صه،  تلقاء  من   B12

الأ�صا�صي من خالل نظامك الغذائي اأو من املكمالت الغذائية.

اخلميس   30  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13354  
Thursday    30   September   2021   -  Issue No   13354



24 اخلميس   30  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13354  
Thursday    30   September   2021   -  Issue No   13354

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 �صبتمرب 2021 �لعدد 13354

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 �صبتمرب 2021 �لعدد 13354

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 �صبتمرب 2021 �لعدد 13354

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 �صبتمرب 2021 �لعدد 13354

العدد 13354 بتاريخ 2021/9/30

العدد 13354 بتاريخ 2021/9/30

العدد 13354 بتاريخ 2021/9/30

العدد 13354 بتاريخ 2021/9/30

العدد 13354 بتاريخ 2021/9/30

العدد 13354 بتاريخ 2021/9/30

العدد 13354 بتاريخ 2021/9/30

العدد 13354 بتاريخ 2021/9/30

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل زنوبيا لالزياء الن�صائية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1047316 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يو�صف مو�صى عبدالرحمن  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صليمان على حممد املعمرى
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 100000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ حمل زنوبيا لالزياء الن�صائية
ZANOOBIA LADIES FASHION SHOP

اإىل/ زنوبيا لالزياء الن�صائية ذ م م - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م
         ZANOOBIA LADIES FASHION SHOP L C C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�صوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

منوذج اإعالن الن�صر عن التعديل ) �صكل العالمة(
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�ض.مركز اخلليج للتدريب الفني وال�صالمة
GTSC :طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية

بتاريخ :2011/11/3 املودعة بالرقم : 164792 
وامل�صجلة بتاريخ : 2012/3/19

باإ�صم: �ض.مركز اخلليج للتدريب الفني وال�صالمة
وعنوانة: ، م�صفح ال�صناعية ،منطقة اخلدمات البرتولية ،بناية �صركة املن�صوري لالخت�صا�صات  

البرتولية ، �ض.ب: 25159 ، هاتف: 025541220، فاك�ض:
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
جمال  يف  ،التدريب  والبحرية  الربية  والغاز  النفط  من�صات  يف  التدريب  يف  متعلقة  ا�صت�صارات 

المن وال�صالمة،ا�صت�صارات ال�صالمة وال�صحة املهنية ،ا�صت�صارات فنية للتدريب املهني
بيانات التعديل:

تعديل �صكل العالمة كما هو مو�صح اأعالة
تاريخ التعديل :2021/9/14

تاريخ التاأ�صري :2021/9/21

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 �صبتمرب 2021 �لعدد 13354

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

�ض. فري�ض اك�صربي�ض انرتنا�صيونال ليمتد
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية : 

املودعة بالرقم : 164057
باإ�صم : �ض. فري�ض اك�صربي�ض انرتنا�صيونال ليمتد

اك��ارا، 24 �صارع دي كا�صرتو، ويكهامز كاي 1، تورتول، جزر العذراء  ، بناية   : وعنوانة 
الربيطانية

بتاريخ :2012/7/12 وامل�صجلة حتت الرقم : 164057 
�صورة العالمة :

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى 
اعتباراً من تاريخ 2021/10/19

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س 30 �صبتمرب 2021 �لعدد 13354

يوى،  ن��ادي��ا   / امل��دع��و  فقد 
اجلن�صية  اوك�������ران�������ي�������ا   
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )1 2 8 2 0 0 F B (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0561014536

فقدان جواز �صفر
اج��������اى   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
الهند   ، ب������ات������رياج  ك�����وم�����ار 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )1743123N(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  2646/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

رقم  بالإ�صتئناف  وامل��ع��دل   ، كلي  جت���اري   1518/2017 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ص��وع 
794/2019 طعن جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )496545  1815/2018 ا�صتئناف جتاري واملميز برقم 

درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف
برج   - اإت�ض  ذا  بناية   - التجاري  املركز  دوار   - زاي��د  ال�صيخ  �صارع   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه  �صني  اأك�صيومي  التنفيذ:  طالب 
رقم  مكاين   info@alrowaad.ae الكرتوين  بريد   -  044270505 رقم  هاتف   ،  2904 رق��م   مكتب  املكاتب 

وميثله : �صلمان لطفي علي ح�صني    -   2742091585
املطلوب اإعالنه : ممدوح عطاء حممود جويلي - ب�صفته من ورثة املتوفية كاميليا اأمام حممد )ابن(  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - املطينة - ديرة - �صارع : املطينة : مبنى رقم 71 - �صقة : الطابق الأول - 
kashwan@eim.ae  -  0443528887  -  12

مو�صوع الإعالن :  املنفذ �صده :  �صفاء حممود فوؤاد فهيم  املنفذ �صده :  حممود جمدى عطاء اجلويلي 
املنفذ �صده :  امنيه جمدى عطا اجلويلي  املنفذ �صده :  ب�صنت جمدى عطا جويلي 

املنفذ �صده :  ممدوح عطا حممود جويلي  املنفذ �صده :  مديحه عطا حممود جويلي 
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : ح�صة يف عقار - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 
11 - رقم املبنى ك 5 - ا�صم املبنى : وي�صت هايت�ض 2 - رقم العقار : 2102 - امل�صاحة : 73.35 مرت مربع - التقييم: 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.    694761

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  421/2011/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2011/371 عقاري كلي، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )6826993.13 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ:بنك دبي الإ�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( 
عنوانه : اإمارة دبي - دوار ال�صاعة - ديرة  

وميثله : ع�صام عبدالأمري حمادي الفا�صلي التميمي  
اإم��ارة دبي - دي��رة - جانب دوار ال�صاعة - ابراج  املطلوب اإعالنه : حممد حنيف احمد منجرا - عنوانه : 

اعمار - مبنى 2 - �صقة رقم 1602 - 0504517831 
Hanif@redappletrdg.com

05:00:00م ويف اليام الثالث  2021/10/6 ال�صاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�صوع الإعالن :  
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  �صقة �صكنية - املنطقة 
: رقة  البطني - رقم الر�ض 411 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : اعمار تاور 2 - رقم العقار : 1602 

- امل�صاحة : 424.29 مرت مربع - املقدرة ب��� )2722602.79( درهم لعلى عطاء.  
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بيع  عقار بالن�صر  

يف �لتنفيذ رقم  2646/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

رقم  بالإ�صتئناف  وامل��ع��دل   ، كلي  جت���اري   1518/2017 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ص��وع 
794/2019 طعن جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )496545  1815/2018 ا�صتئناف جتاري واملميز برقم 

درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف
برج   - اإت�ض  ذا  بناية   - التجاري  املركز  دوار   - زاي��د  ال�صيخ  �صارع   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه  �صني  اأك�صيومي  التنفيذ:  طالب 
رقم  مكاين   info@alrowaad.ae الكرتوين  بريد   -  044270505 رقم  هاتف   ،  2904 رق��م   مكتب  املكاتب 

وميثله : �صلمان لطفي علي ح�صني    -   2742091585
املطلوب اإعالنه : ممدوح عطاء حممود جويلي - ب�صفته من ورثة املتوفية كاميليا اأمام حممد )ابن(  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - املطينة - ديرة - �صارع : املطينة : مبنى رقم 71 - �صقة : الطابق الأول - 
kashwan@eim.ae  -  0443528887  -  12

مو�صوع الإعالن :  املنفذ �صده :  �صفاء حممود فوؤاد فهيم  املنفذ �صده :  حممود جمدى عطاء اجلويلي 
املنفذ �صده :  امنيه جمدى عطا اجلويلي  املنفذ �صده :  ب�صنت جمدى عطا جويلي 

املنفذ �صده :  ممدوح عطا حممود جويلي  املنفذ �صده :  مديحه عطا حممود جويلي 
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : ح�صة يف عقار - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 
11 - رقم املبنى ك 5 - ا�صم املبنى : وي�صت هايت�ض 2 - رقم العقار : 2102 - امل�صاحة : 73.35 مرت مربع - التقييم: 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.    694761

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بيع  عقار بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم  421/2011/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2011/371 عقاري كلي، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )6826993.13 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ:بنك دبي الإ�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة( 
عنوانه : اإمارة دبي - دوار ال�صاعة - ديرة  

وميثله : ع�صام عبدالأمري حمادي الفا�صلي التميمي  
اإم��ارة دبي - دي��رة - جانب دوار ال�صاعة - ابراج  املطلوب اإعالنه : حممد حنيف احمد منجرا - عنوانه : 

اعمار - مبنى 2 - �صقة رقم 1602 - 0504517831 
Hanif@redappletrdg.com

05:00:00م ويف اليام الثالث  2021/10/6 ال�صاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�صوع الإعالن :  
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  �صقة �صكنية - املنطقة 
: رقة  البطني - رقم الر�ض 411 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : اعمار تاور 2 - رقم العقار : 1602 

- امل�صاحة : 424.29 مرت مربع - املقدرة ب��� )2722602.79( درهم لعلى عطاء.  
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  1602/2018/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/3772 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )113935 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ: جبل احلالل للمقاولت - �ض ذ م م  - عنوانه : اإمارة دبي -منطقة ديرة - �صارع بور�صعيد - 
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التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية 
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يف اإطار تر�صيخ اأ�ص�ض الثقافة املالية لدى امل�صتفيدين
هيئة اأبوظبي للدعم االجتماعي

 تعلن عن اإطالق برنامج االإر�صاد املايل 
 •• اأبوظبي-الفجر: 

املجتمع،  تنمية  ل��دائ��رة  التابعة  الجتماعي  للدعم  اأبوظبي  هيئة  اأعلنت 
عن اإطالق برنامج “الإر�صاد املايل” الذي يهدف اإىل  تعزيز منط الإدارة 
املالية احلكيمة وتر�صيخ اأ�ص�ض التخطيط املايل ال�صليم، وزرع ثمرة الثقافة 
املالية بني اأفراد الأ�صرة ملواجهة م�صوؤولياتهم املالية بكفاءة، وحمايتهم من 
الإنفاق،  يف  الرت�صيد  مبهارات  تزويدهم  عن  ف�صاًل  وتداعياتها،  الديون 
بهدف بناء جيل مدرك لأهمية التخطيط املايل ال�صليم وتقنني الإنفاق، 
امل�صتفيدة  لالأ�صر  الكرمية  احلياة  وتوفري  املعي�صة  م�صتويات  رف��ع  بهدف 

والو�صول ملرحلة ال�صتقالل املايل امل�صتدام.
ب��ال��ت��ع��اون مع  الهيئة  ِق��َب��ل  م��ن  ت��ط��وي��ره  ال���ذي مت  ال��ربن��ام��ج  وي�صتهدف 
موؤ�ص�صات مالية واجتماعية رائدة يف الدولة الأ�صر امل�صتفيدة من برنامج 
الدعم املايل، وذلك لرت�صيخ اأ�ص�ض الثقافة املالية لهذه ال�صريحة املهمة من 
املجتمع، كما ويرّكز على رفع الوعي باأهمية التخطيط املايل ال�صليم، مبا 

ي�صاهم اإيجاباً يف تعزيز وبناء القدرات املالية لديهم. 
الإدارة  امل�صتفيدين مبهارات  تزويد  اإىل  الربنامج  يهدف  اآخ��ر،  من جانب 
املالية وتعليمهم فنون الدخار واملوازنة بني الدخل والنفقات، ف�صاًل عن 
جل�صات  خ��الل  من  لهم،  املالية  ال�صت�صارات  تقدمي  عرب  الأ���ص��ر  م�صاندة 
املراجعات  لإج��راء  املخت�ض  امل��ايل  امل�صت�صار  مع  لالأ�صر   فردية  ا�صت�صارات 
اإعداد  ثم  تامة، ومن  وتقييمه بخ�صو�صية  لالأ�صر،  املايل  للو�صع  الكاملة 
نحو  وتوجيههم  لالأ�صر   امل��ايل  امل�صتوى  لتح�صني  متكاملة  مالية  خطة 
اأ�ص�ض  على  م��درَّب  واع  جيل  بتن�صئة  الربنامج  ي�صهم  كما  ال�صليم،  الإنفاق 
املالية  باملمار�صات  لديهم  املعرفة  وحت�صني  ال�صليمة،  املالية  الإدارة  ثقافة 
والإنفاق بحكمة.  و قد مّت تدريب الأخ�صائيني الجتماعيني لدى الهيئة 
على اأ�ص�ض الإدارة املالية، وذلك بهدف م�صاركة خرباتهم ومعارفهم املكت�صبة 
ومتابعة اأداء الأ�صر امل�صتفيدة يف تطبيق الإدارة املالية على مواردهم.   كما 
للم�صتفيدين  املوجهة  التفاعلية  ال��ور���ض  من  �صل�صلة  بعقد  الهيئة  ب��داأت 
خالل  جل�صاته  اأوىل  انطلقت  وال���ذي  املايل”  الإر���ص��اد   “ برنامج  �صمن 
ال�صهر احلايل يف مقر الهيئة وذلك مب�صاركة عدد من امل�صتفيدين بهدف 
تزويدهم باأ�ص�ض الثقافة املالية وتنظيم م�صاريفهم عرب حتديد الأهداف 

املالية والعمل على حتقيقها. 

دائرة الق�صاء يف اأبوظبي توؤكد التزامها 
بت�صهيل اخلدمات العدلية للم�صتثمرين

•• اأبوظبي -وام:

اأكدت دائرة الق�صاء يف اأبوظبي التزامها باعتماد اأرقى ال�صيا�صات والنظم 
الق�صائية والعدلية العاملية مبا يلبي متطلبات النمو القت�صادي امل�صتدام 
م�صريًة اإىل روؤية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة رئي�ض دائرة الق�صاء باأبوظبي يف التعاون مع 
اأبوظبي نحو  اإمارة  املوؤ�ص�صات املحلية والدولية مبا ي�صاهم يف جهود  كافة 
تعزيز بيئة الأعمال يف الإمارة وتر�صيخ مكانتها كاأحد اأهم الوجهات العاملية 

اجلاذبة لال�صتثمارات.
جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقدته الدائرة عن بعد مع فريق مدينة 
حيث  “اأدنوك”  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب��رتول  ب�صركة  ال�صناعية”  “تعزيز 
الق�صاء  دائ��رة  تقدمها  التي  والت�صهيالت  التعاون  �صبل  اجلانبان  ناق�ض 
للم�صتثمرين اإ�صافة اإىل بحث اإمكانية اإطالق خدمات ومبادرات م�صرتكة 
ت�صاهم يف جهود ا�صتقطاب ال�صناعيني لال�صتفادة من فر�ض ال�صتثمار يف 

املدينة امل�صتحدثة.
واأو�صحت دائرة الق�صاء خالل الجتماع اأولويتها ال�صرتاتيجية يف �صمان 
�صهولة الو�صول ال�صامل للخدمات موؤكدة اأن حتول خدماتها العدلية اإىل 
خدمات ذكية عن بعد �صاهم يف احلد من اهدار الوقت واجلهد والنفقات، 
كما وفرت للم�صتثمرين قنوات متعددة للح�صول على هذه اخلدمات مبا 
اخلدمات  تقدمي  با�صتدامة  وي�صاهم  املختلفة  العمل  ظروف  مع  يتنا�صب 

العدلية.

دبي املالحية تبحث اآفاق 
التعاون مع م�صروع �صنغافورة

•• دبي-وام:

ا�صتقبل �صعادة ال�صيخ �صعيد بن اأحمد اآل مكتوم، املدير التنفيذي ل�صلطة 
التجارة  ل���وزارة  التابع  �صنغافورة  م�صروع  من  وف��داً  املالحية  دب��ي  مدينة 
وال�صناعة ال�صنغافورية برئا�صة �صوجوماران ديفاراجا املدير الإقليمي يف 
اإطار بحث  اإفريقيا يف  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  �صنغافورة  م�صاريع 

اآفاق التعاون امل�صرتك بني رّواد القطاع البحري يف اجلانبني.
فر�ض  مناق�صة  دب��ي  يف  ال�صلطة  مبقر  عقد  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 
جمال  يف  خا�صة  اجلانبني  ب��ني  اخل���ربات  وت��ب��ادل  الفعال  التعاون  تعزيز 
العالقة  ذات  التقنية  واحللول  والبتكارات  الذكية  املالحية  التكنولوجيا 

اإىل جانب ا�صتطالع �صبل تطوير القطاع البحري يف اإمارة دبي.
على  ال�صلطة  حر�ض  املالحية  دبي  مدينة  ل�صلطة  التنفيذي  املدير  واأك��د 
تعزيز ال�صراكة ال�صرتاتيجية وعالقات التعاون مع خمتلف اجلهات املعنية 
الرتفيهية  امل��الح��ة  وال��ق��ط��اع  البحري  القطاع  يف  الب��ت��ك��ار  تعزيز  بهدف 
واإطالق م�صاريع ومبادرات ت�صهم يف حتقيق اأهداف اجلانبني.. مو�صحاً اأن 
دبي حتتل مكانة متقدمة يف املرونة واجلاهزية نظراً للمميزات التي تتمتع 
وت�صهيل  لتنظيم  جهودها  تكّر�ض  املالحية  ال�صلطة  اأن  اإىل  بها..م�صرياً 
وتعزيز الن�صاط البحري وتوظيف الآفاق الواعدة و�صوًل اإىل قطاع بحري 

تناف�صي من الطراز الأول.
يف  ال�صلطة  تبذلها  التي  باجلهود  ديفاراجا  �صوجوماران  اأ�صاد  جانبه  من 
تطوير  عجلة  دفع  �صبيل  يف  لالإمارة  والتناف�صية  البحرية  املكانة  تر�صيخ 
اأهداف  وحتقيق  الق��ت�����ص��ادي  النمو  دع��م  يف  ي�صهم  مب��ا  البحري  القطاع 
التنمية امل�صتدامة وتعزيز املكانة املتقدمة التي حتتلها دبي �صمن م�صاف 

اأف�صل املراكز البحرية الرائدة عاملياً..

برئا�صة ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان.. جمل�ض اإدارة الحتاد للقطارات يعقد اجتماعًا عن ُبعد

االإعالن عن ا�صتكمال االأعمال االإن�صائية للحزمة »اأ« من املرحلة الثانية من م�صروع قطار االحتاد 
•• اأبوظبي-الفجر: 

برئا�صة �صمو ال�صيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأبوظبي،  عهد  ويل  دي��وان  رئي�ض 
ال�صركة  اإدارة  عقد جمل�ض  للقطارات،  الحت��اد  �صركة 
اجتماعاً عن ُبعد، وذلك لالطالع على اآخر م�صتجدات 
م�صروع  من  الثانية  املرحلة  حلزم  الإن�صائية  الأعمال 
�صبكة ال�صكك احلديدية الوطنية الإماراتية، وغريها 
من الإجنازات الرئي�صية خالل الربع الثالث من العام 
اجلاري. وجرى خالل الجتماع الإعالن عن ا�صتكمال 
الثانية  املرحلة  من  )اأ(  للحزمة  الإن�صائية  الأع��م��ال 
من امل�صروع، والتي متتد على م�صافة 139 كيلومرتاً 
وتربط بني الغويفات على احلدود مع اململكة العربية 
متتد  والتي  امل�صروع،  من  الأوىل  واملرحلة  ال�صعودية 
على م�صافة 264 كم من حب�صان اإىل الروي�ض، الأمر 
الذي يعد خطوة هامة تقرب ال�صركة اأكرث فاأكرث من 
اإجناز م�صروع “قطار الحتاد” وفق اجلدول الزمني 

املعتمد.
فريق  وال��ت��زام  املبذولة  ال�صركة  بجهود  �صموه  واأ���ص��اد 
العمل بتحقيق هذا الإجن��از الهام خالل وقت قيا�صي 
امل��ح��دد ب�صهرين، ذل��ك واأن���ه يف  امل��وع��د  واإن���ه���اوؤه قبل 
نتيجة  التحديات  ال��ع��امل خالله  واج��ه  ال��ذي  ال��وق��ت 
جائحة كوفيد – 19 وتعر�ض العديد من القطاعات 
للتباطوؤ والإغالقات، اإل اأن الحتاد للقطارات وا�صلت 
بالعمل على اإجناز امل�صروع بوترية عالية، ووفق اأهداف 
وا�صحة املعامل وخطة عمل �صاملة ت�صمن ا�صتمرارية 
الإج�����راءات  م��ن  �صل�صلة  تطبيق  وف���ق  الأع���م���ال  ���ص��ري 
و�صالمة  �صحة  على  حفاظاً  والح��رتازي��ة  الوقائية 
ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني ب��امل�����ص��روع، م��ث��م��ن��اً ج��ه��ود خمتلف 
اجلهات احلكومية والأطراف املعنية ل�صمان الو�صول 
اإىل هذا الهدف وفق اجلدول الزمني املحدد مع تبني 

اأعلى معايري ال�صالمة واجلودة العاملية.  
للقطارات جهودها  �صموه على موا�صلة الحتاد  واأكد 
تطوير  يف  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  لتحقيق  ال��رام��ي��ة 
هذا امل�صروع ال�صرتاتيجي الهام، اإحدى اأكرب م�صاريع 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  التحتية  البنية 
الذي �صيعزز من م�صرية النه�صة القت�صادية ال�صاملة 

التي ت�صهدها الدولة خا�صة مع بداية عام اخلم�صني 
والذي يعترب انطالقة مرحلة جديدة نحو ا�صت�صراف 
والبنية  النقل  ق��ط��اع  �صعيد  على  ل�صيما  امل�صتقبل، 
ربط  يف  الحتاد”  “قطار  �صي�صهم  ح��ي��ث  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
املناطق احليوية يف الإم��ارات ال�صبع عرب م�صار بطول 
اللوج�صتية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  ك���م،   1200
التطور  ت���ع���زي���ز  ع����ن  ف�����ص��ال  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  وال���ن���ق���ل 
الجتماعي والقت�صادي، للم�صي قدماً نحو موا�صلة 

الدور الريادي العاملي لدولة الإمارات وحتقيق املئوية 
للقطارات حجز  الحت��اد  �صركة  وقد حققت   .2071
%40 من �صعة النقل ال�صنوية لل�صبكة والتي �صت�صل 
 60 اإىل  امل�صروع  م��ن  الثانية  املرحلة  ا�صتكمال  عند 
م��ن خالل  وذل���ك  ���ص��ن��وي��اً،  الب�صائع  م��ن  ط��ن  مليون 
نخبة  ال�صركة مع  اأبرمتها  التي  التجارية  التفاقيات 
بال�صكك  النقل  خدمات  من  امل�صتفيدة  ال�صركات  من 
اإحدى اأكرب  احلديدية، اأبرزها �صركة “�صتيفن روك”، 

�صركات املحاجر يف العامل، وجمموعة بينونة الغربية، 
و�صركة الغرير للحديد وال�صتيل “اأجي�ض«. 

وتوا�صل ال�صركة اإقامة ال�صراكات التجارية والتفاقيات 
ال�صرتاتيجية ل�صمان ا�صتفادة خمتلف ال�صركات من 
اخلدمات واملميزات والفوائد القت�صادية واللوج�صتية 
ال�����ص��ك��ك احلديدية  ���ص��ب��ك��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة 
الوطنية. واطلع جمل�ض الإدارة خالل الجتماع على 
اأداء ال�صركة املايل للربع الثالث من عام 2021، ومت 
اعتماد امليزانية الراأ�صمالية لعام 2022 التي تتما�صى 

مع اخلطة ال�صرتاتيجية لل�صركة.
يت�صمن  ال��ذي  التدقيق  جلنة  ميثاق  املجل�ض  واعتمد 
باحلوكمة،  املتعلقة  والإج���راءات  ال�صيا�صات  من  ع��دداً 
والتي ت�صمل ال�صفافية والنزاهة والعمل املوؤ�ص�صي. كما 
العمومية  اجلمعية  اأعمال  ج��دول  على  املجل�ض  اطلع 
ل�صركة الحتاد للقطارات دي بي، ال�صريك الت�صغيلي 

للمرحلة الأوىل من امل�صروع.
يف   2021 ع���ام  خ���الل  ل��ل��ق��ط��ارات  الحت����اد  وت�صتمر 
تكثيف جهودها الرامية لتحقيق املزيد من الإجنازات 
الت�صغيلية،  الإن�صائية والعمليات  الأعمال  على �صعيد 
تعزيزاً لدور ال�صركة الداعم للروؤى امل�صتقبلية للقيادة 
باليوبيل  احتفائها  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  وذل���ك  ال��ر���ص��ي��دة، 

الذهبي للدولة.

اأ�صواق للتجزئة تعلن عن خطة  تو�صع مدتها خم�ض �صنوات يف االإمارات 

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

ال�صويدي: حري�صون على بناء من�صاٍت م�صرتكة لدعم 
م�صاريع ريادة االأعمال الوطنية واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة 

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة اأ����ص���واق ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة، ال�صركة 
ال��ع��الم��ات التجارية  اأك����رث  ال���رائ���دة وواح�����دة م��ن 
املوثوقة والتي تقدم عرو�ض جتزئة عالية  املحلية 
اجل����ودة يف ب��ي��ئ��ة ت�����ص��وق مم��ي��زة، ع��ن خ��ط��ة تو�صع 
مدتها خم�صة �صنوات يف الإمارات العربية املتحدة. 
دبي،  يف  ف��رًع��ا   23 حالًيا  للتجزئة  اأ���ص��واق  متتلك 
نهاية  قبل  دب��ي  يف  ج��دي��دة  ف��روع  ثالثة  و�صتفتتح 
وفًقا لل�صيد فرانك روكيه - الرئي�ض  عام 2021. 
اخلم�ض  خطة  “اإن  للتجزئة  اأ���ص��واق   - التنفيذي 
للتجزئة  اأ���ص��واق  و�صعتها  والتي  التو�صعية  �صنوات 
�صوف توؤدي اإىل م�صاعفة احل�صة ال�صوقية لل�صركة 
ف��روع جديدة يف  افتتاح  اأ�صعاف من خالل  بثالثة 

القيوين،  واأم  وعجمان  وال�صارقة  والعني  ظبي  اأبو 
العربية  الإم����ارات  يف  متجر   100 اإىل  وال��و���ص��ول 
اإىل حتليل مف�صل للو�صع  املتحدة. ت�صتند اخلطة 
الرئي�صية  النجاح  لعوامل  وا�صح  وحتديد  احل��ايل 
ال��ت��ي ���ص��ت��ن��ق��ل اأ�����ص����واق م���ن امل�����ص��ت��وى احل����ايل اإىل 
م�صتوى انت�صار اأكرب يف امل�صتقبل مع احلفاظ على 
تعترب  “اأن  روؤي���ة  م��ع  وراح���ة متا�صياً  ج��ودة  اأف�صل 
ل�صركة يف قطاع التجزئة من  معيارا يحتذى به” 

الطراز العاملي يف املنطقة«.
الأكرث  ال����ولء  ب��ربن��ام��ج  للتجزئة  اأ����ص���واق  ت�صتهر 
اإىل  ي�صل  ما  للعمالء  يقدم  وال��ذي  “وفا”  �صخاء 
ال�صهرية.  امل�صرتيات  على  نقدي  كا�صرتجاع   %10
اأ�صواق  م��ارك��ت  �صوبر  اإىل  ال��ع��م��الء  وي��ن��ج��ذب  كما 

لراحتهم وجتربة الت�صوق الودية.

•• عجمان-الفجر:

املقومات  بتوفري  ال��ت��زام��ه��ا  م��ع  متا�صياً 
ر ومنو خُمتلف القطاعات  ال�صامنة لتطوُّ
للتنمية  ال��داع��م��ة  ال�����ص��راك��ات  وت��ف��ع��ي��ل 
اأعلنت  ع��ج��م��ان،  اإم�����ارة  الق��ت�����ص��ادي��ة يف 
مذكرة  ت��وق��ي��ع  احل����رة  ع��ج��م��ان  منطقة 
تفاهم مع “م�صرف الإمارات للتنمية”، 
املعني بتمكني اأجندة التنويع القت�صادي 
وال��ت��ح��ول ال�����ص��ن��اع��ي ل���دول���ة الإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وذل����ك ب��ه��دف تعزيز 
دعم  ال��ط��رف��ني يف  ب��ني  اجل��ه��ود  ت�صافر 
م�صتوى  على  املحلية  الأع��م��ال  منظومة 
الدولة عموماً واإمارة عجمان خ�صو�صاً. 
ب�صكٍل  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  وت�����ص��ت��ه��دف 
يف  اجلانبني  بني  التعاون  تفعيل  رئي�صي 
املجالت ذات الهتمام امل�صرتك، ل �صيما 
الوطنية  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  الدعم  توفري 
واملتو�صطة،  ال�������ص���غ���رية  وال���������ص����رك����ات 
املعريف وم�صاركة اخل��ربات بني  والتبادل 
اجلانبني، والتعاون يف املجالت الإمنائية 
ال�صراكة متا�صياً  وتاأتي هذه  والتوعوية. 
يف  “ا�صنع  ح���م���ل���ة  ُم�������ص���ت���ه���دف���ات  م����ع 
حيث ُت�صهم يف توفري الدعم  الإمارات”، 
ال�صناعية  امل�صاريع  لتاأ�صي�ض  التمويلي 
املتقدمة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
باتت  “منطقة عجمان احلرة”  اأن  علماً 

اأول منطقة حرة يف الدولة توقع مذكرة 
ت��ف��اه��م مم��اث��ل��ة م���ع م�����ص��رف الإم������ارات 
ل�صرتاتيجيته  اإط���الق���ه  ب��ع��د  للتنمية 
د ���ص��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض علي  اجل���دي���دة. و���ص��دَّ
عجمان  “منطقة  ع��ام  مدير  ال�صويدي، 
التفاهم  م��ذّك��رة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  احلرة”، 
الطريق  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة مت��ه��د  ك��خ��ط��وٍة 
اأمام تطوير ال�صراكة الثنائية مبا يخدم 
واملُجتمعية،  القت�صادية  التنمية  م�صار 
احلرة”  عجمان  “منطقة  ق���درة  وي��ع��زز 
على  للتنمية”  الإم�������ارات  و”م�صرف 
الأع���م���ال الوطنية  ري����ادة  دع���م ومت��ك��ني 
والتي  واملتو�صطة،  ال�صغرية  وال�صركات 
متثل روافد رئي�صية لالقت�صاد الوطني. 
ويكت�صب دعم ال�صركات املحلية، ل �صيما 
دفع  اأهمية كبرية يف  ال�صناعية،  املن�صاآت 
وتنويع  الوطني  القت�صاد  من��و  م�صرية 
“م�صروع  اأ�صا�صية �صمن  موارده، وركيزًة 

ا�صرتاتيجية  وه�����ي  مليار”،   300
حكومية ُع�صرية �صاملة ت�صتهدف تعزيز 
الناجت  يف  ال�����ص��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  م�صاهمة 
درهم  133 مليار  الإجمايل من  املحلي 
العام  ب��ح��ل��ول  دره����م  م��ل��ي��ار   300 اإىل 
“ي�صرنا  ال�صويدي:  واأ���ص��اف    .2031
“م�صرف  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع 
الإمارات للتنمية” الذي يعترب م�صاهماً 
وتاأتي  القت�صادية،  التنمية  يف  حمورياً 
اإط��ار حر�صنا على بناء  ال�صراكة يف  هذه 
الأعمال  ري��ادة  لدعم  م�صرتكة  من�صاٍت 
الوطنية واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة، 
وتعزيز تعاوننا مع اجلهات الرائدة على 
ه���ذا ال�����ص��ع��ي��د. ون�����ص��ع��ى م��ن خ���الل هذا 
من  امل��زي��د  اإت��اح��ة  اإىل  الثنائي  ال��ت��ع��اون 
تناف�صية  اأك��رث  ب�صروط  امل�صريف  ال��دع��م 
واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات  وجاذبية 
التي تتخذ من املنطقة احلرة مقراً لها. 

ومما ل �صك فيه اأن هذه اخلطوة �صتوفر 
الأعمال  مل��ج��ت��م��ع  امل��ح��ف��زات  م���ن  امل���زي���د 
الأعمال  رواد  تطلعات  وت��دع��م  امل��ح��ل��ي، 
الوطنية  وال��ك��ف��اءات  واملبدعني  ال�صباب 
اإت�����اح�����ة امل����زي����د م����ن حلول  م����ن خ�����الل 

التمويل املًي�ّصرة لهم.«   
النقبي،  حم���م���د  اأح����م����د  ق�����ال  وب��������دوره 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����ص��رف الإم�����ارات 
م�صرف  ���ص��راك��ة  “تتما�صى  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة: 
وم��ن��ط��ق��ة عجمان  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الإم��������ارات 
احلرة مع ا�صرتاتيجية امل�صرف الهادفة 
اإىل دعم القطاعات ال�صناعية وال�صركات 
ال�صغرية واملتو�صطة يف الدولة. وينطلق 
دعم  على  م�صرتك  تركيز  من  اجلانبان 
يف  الأول���وي���ة  ذات  ال�صناعية  ال��ق��ط��اع��ات 
دول��ة الإم���ارات، وروؤي��ة م�صرتكة لتعزيز 
التنمية القت�صادية والتقدم التكنولوجي 

والنمو على املدى البعيد. 

خالل  م��ن  “�صنعمل  ال��ن��ق��ب��ي:  واأ����ص���اف 
هذا التعاون على تقدمي الدعم واحللول 
امل���ال���ي���ة امل��ب��ت��ك��رة، مب���ا ي�����ص��م��ل الإر�����ص����اد 
ال�صغرية  ال�صركات  لتمكني  وال��ت��دري��ب، 
منطقة  يف  الأع���م���ال  ورواد  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
اإن�صاء  على  �صتعمل  كما  احل��رة.  عجمان 
يف  ف��ع��ال  ب�صكل  ت�صاهم  ق��وي��ة  منظومة 

دعم م�صرية النمو يف البالد«.
�صيقدم  ال���ت���ف���اه���م،  م����ذك����رة  ومب����وج����ب 
الدعم  للتنمية”  الإم������ارات  “م�صرف 
واملتو�صطة  ال�صغرية  لل�صركات  امل��الئ��م 
احلرة”  عجمان  “منطقة  لدى  املُ�صجلة 
والإجراءات  ال�صيا�صات  مع  يتما�صى  مبا 
و�صُتتاح  امل�������ص���رف.  ل����دى  ب��ه��ا  امل���ع���م���ول 
ل�صركات املنطقة احلرة اإمكانية ال�صتفادة 
من الربامج واحللول التمويلية املبتكرة 
التي  امل���رن���ة  امل�����ص��رف��ي��ة  وال��ت�����ص��ه��ي��الت 

يوفرها امل�صرف. 
الإمارات  “م�صرف  مع  ال�صراكة  وت�صكل 
ل�صبكة  الأح������دث  الإ����ص���اف���ة  للتنمية” 
ال�صراكات ال�صرتاتيجية ملنطقة عجمان 
امل�����ص��ريف، متيحًة  ال��ق��ط��اع  احل���رة �صمن 
املنطقة  يف  ال��ق��ائ��م��ة  ل��ل�����ص��رك��ات  ب��ذل��ك 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  �صيما  ل  احل���رة، 
امل�صرفية  ال���ت�������ص���ه���ي���الت  م����ن  م�����زي�����داً 
التي  التناف�صية  التمويلية  واخل���ي���ارات 

تدعم منوها وتو�صعها. 

•• اأبوظبي-وام:

ع��ق��دت جل��ن��ة ال��ت��ك��ام��ل الق��ت�����ص��ادي اج��ت��م��اع��ه��ا الثامن 
وزير  امل��ري  ط��وق  بن  عبداهلل  معايل  برئا�صة  افرتا�صياً 
الق��ت�����ص��اد وب��ح�����ص��ور وع�����ص��وي��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأحمد 
لريادة  دول��ة  وزي��ر  الفال�صي  بالهول  اهلل حميد  بن عبد 
الأعمال وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة ومعايل الدكتور 
ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية  اأحمد  ث��اين بن 
التنمية  دوائ����ر  ال�����ص��ع��ادة مم��ث��ل��ي  اأ���ص��ح��اب  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

القت�صادية املحلية يف كافة اإمارات الدولة.
وناق�صت اللجنة عدداً من املحاور الرئي�صية التي ت�صب يف 
زيادة التن�صيق والتكامل على امل�صتويني الحتادي واملحلي 

ل��دع��م م�����ص��رية ال��ن��م��و الق��ت�����ص��ادي يف خم��ت��ل��ف اإم�����ارات 
اللجنة ت�صكيل فريق عمل م�صرتك بني  واأق��رت  الدولة. 
اإطار  وزارة القت�صاد ودوائر التنمية القت�صادية لو�صع 
اإثراء  يف  ال��دول��ة  اإم����ارات  جميع  مل�صاهمة  متكامل  عمل 
�صاحب  اأطلقها  ال��ت��ي  لال�صتثمار  الإم����ارات  قمة  ودع���م 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
اإط��ار م�صاريع اخلم�صني،  يف  م��وؤخ��راً  الإع���الن عنها  ومت 
حيث  م��ن  القمة  وع��وائ��د  خم��رج��ات  تعزيز  يتم  وبحيث 
جذب ال�صتثمارات الأجنبية بوترية اأكرب اإىل القطاعات 
والفر�ض الواعدة يف جميع اإمارات الدولة، واإيجاد قنوات 
ج��دي��دة ل��ل�����ص��راك��ة ب��ني جم��ت��م��ع��ات الأع���م���ال يف اإم����ارات 

بعمل  اللجنة  وجهت  كما  اخلارجيني.  وال�صركاء  الدولة 
عبور  ول��وائ��ح  اإج����راءات  ح��ول  �صاملة  اقت�صادية  درا���ص��ة 
والب�صائع  املنتجات  وت��وزي��ع  وت��ف��ري��غ  ون��ق��ل  ال�صاحنات 
وتطويرها  حت�صينها  �صبل  وحتديد  الدولة  اإم���ارات  بني 
والب�صائع  للمنتجات  الداخلي  النقل  حركة  ي�صهل  مبا 
ويعزز الن�صاط التجاري يف الدولة ويقدم الدعم املطلوب 
جلميع الأن�����ص��ط��ة الق��ت�����ص��ادي��ة وق��ط��اع��ات الأع���م���ال يف 
التناف�صية،  قدراتها  ويرفع  اإنتاجيتها  يعزز  مبا  الدولة 
جديدة،  ور���ص��وم  ول��وائ��ح  اإج�����راءات  اإق����رار  اإىل  للو�صول 
على  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  مع  والتوا�صل  بالتن�صيق 
امل�صتويني الحتادي واملحلي، لتخفيف الأعباء عن قطاع 
ال�صاحنات  حركة  يف  الإج���راءات  وتي�صري  الداخلي  النقل 

والتوزيع  والتفريغ  التحميل  ورخ�����ض  النقل  ومركبات 
الأعمال  بيئة  وم��رون��ة  يعزز حيوية  الإم����ارات ومب��ا  ب��ني 
درا�صة  اللجنة  ا�صتعر�صت  ذل���ك،  اإىل  ك��ك��ل.  ال��دول��ة  يف 
ا�صتطلعت  ب��دب��ي  الأع���م���ال  جم��ت��م��ع  ح���ول  ا�صتق�صائية 
م�صتثمرون  ذلك  الأع��م��ال، مبا يف  وقطاع  ال�صركات  راأي 
نا�صئة وم�صدرون، حول  واأ�صحاب م�صاريع  اأعمال  ورواد 
بنمو  املرتبطة  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد  يف  احل��ك��وم��ة  منهجية 
اإج��راءات مكافحة الوباء، واحلوافز  قطاع الأعمال، مثل 
ال�صاملة  واجلهود  القت�صادي،  الدعم  وم��ب��ادرات  وح��زم 
يف ت��ط��وي��ر ال��ن��م��وذج الق��ت�����ص��ادي ل��ل��دول��ة ع��رب حتديث 
ا�صرتاتيجية  مبادرات  واإط��الق  القت�صادية  الت�صريعات 

نوعية لتعزيز مرونته وا�صتدامته.

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



30

املال والأعمال
اخلميس   30  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13354  

Thursday    30   September   2021   -  Issue No   13354

•• دبي-الفجر:

كرمت غرفة دبي 21 �صركة وموؤ�ص�صة ح�صلت على عالمة 
لدورة  للموؤ�ص�صات  الجتماعية  للم�صوؤولية  دب��ي  غ��رف��ة 
افرتا�صي  خ��الل حفٍل  وذل��ك   ،2021 من  الأول  الن�صف 

نظمته اأم�ض لإبراز ريادة هذه ال�صركات يف جمال امل�صوؤولية 
واأماكن  ن�صاطاتها  وال�صتدامة يف  للموؤ�ص�صات  الجتماعية 
عالمة   490 امل��م��ن��وح��ة  ال��ع��الم��ات  ع���دد  لي�صل  ع��م��ل��ه��ا، 
ال�صركات  وت��وزع��ت   .2010 ع��ام  امل��ب��ادرة يف  اإط���الق  منذ 
مرات  عدد  على ح�صب  الفرتا�صي  احلفل  كرمت يف  التي 

الجتماعية  للم�صوؤولية  دبي  غرفة  عالمة  على  احل�صول 
بفئات  اخلا�صة  والعالمة  املتقدمة  والعالمة  للموؤ�ص�صات، 
املجتمع والبيئة ومكان العمل و�صوق العمل. و�صملت قائمة 
الأو�صط  ال�صرق  كابيتال  “األبني  املكرمة كل من  ال�صركات 
الأو�صط  ال�����ص��رق  و”كانون   »Alpen Capital ME

و”بي�صيك�ض  الفطيم  وماجد   »Canon Middle East
الحتاد  وت��ع��اون��ي��ة   »BESIX Construct كون�صرتكت 
هوتيلز  و”تامي   »Horeca Trade ت��راي��د  و”هوريكا 
بيزني�ض  و”كوربوريت  و”دل�صكو”   »Time Hotels
 »Corporate Business Services ���ص��ريف��ي�����ص��ي��ز 
الغرير  وجم��م��وع��ة   »Clyde & Co ك���و  ان  و”كاليد 
 Align �صريفي�صيز  �صبالي  لي��ربز  دمياند  اأون  و”األين 
كما    .»on Demand Labors Supply Services
اإم  “اأ�صرت دي  ك��ل م��ن  امل��ك��رم��ة  ال�����ص��رك��ات  ق��ائ��م��ة  ���ص��م��ت 
هيلت كري Aster DM Healthcare« و”اإجني ال�صرق 
 ENGIE Middle East، Asia الأو�صط واآ�صيا واأفريقيا
 Nets و”نيت�ض اإنرتنا�صونال كوميونيكي�صن »& Africa
و”تران�ض   »International Communication
وجمموعة   »Transguard Group ج�����روب  ج�����ارد 
بروجكت  ج���ل���وب���ال  ب���ي  دي  و”بي  ل��ل��م�����ص��اري��ع  ال���ن���اب���ودة 
 »BDP Global Project Logistics لوجي�صتك�ض 
 Cyrus Group of ���ص��اي��رو���ض  ���ص��رك��ات  و”جمموعة 
و”�صمارت  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  وبنك   »Companies
حفل  خ��الل  الرتحيبية  كلمته  ويف   .»SmartLife لي��ف 
غرفة  اإدارة  جمل�ض  ع�صو  ال�صرياوي،  ه�صام  هناأ  التكرمي، 
جتارة دبي جميع ال�صركات احلا�صلة على عالمة غرفة دبي 

للم�صوؤولية الجتماعية للموؤ�ص�صات خالل هذه الدورة.

من�صور بن زايد يرتاأ�ض اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�ض اإدارة �صركة مبادلة لال�صتثمار
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ت��راأ���ض 
وزير  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 
�صوؤون الرئا�صة، نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة 

اللجنة  اجتماع  لال�صتثمار  مبادلة  �صركة 
مبادلة  ���ص��رك��ة  اإدارة  ملجل�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ل��ال���ص��ت��ث��م��ار، وذل����ك مب��ق��ر ق�����ص��ر الوطن 
خالل  اللجنة  وا�صتعر�صت  اأب��وظ��ب��ي.  يف 
خالل  واإجنازاتها  ال�صركة  اداء  الجتماع 

كما   ،2021 ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف 
ناق�صت ا�صرتاتيجية ال�صركة ال�صتثمارية 
وخططها القادمة، بالإ�صافة اإىل ا�صتعرا�ض 
واملبادرات  ال�صتثمارية  امل�صاريع  من  عدد 
الجتماعية التي �صتقوم ال�صركة بتنفيذها 

م�صتقبال. ح�صر الجتماع .. معايل �صهيل 
ب���ن حم��م��د ف����رج ف���ار����ض امل����زروع����ي وزير 
حممد  ومعايل  التحتية  والبنية  الطاقة 
ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  ال��ب��واردي  اأحمد  بن 
ال����دف����اع، وم���ع���ايل ع��ب��د احل��م��ي��د حممد 

املبارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل  ���ص��ع��ي��د، 
الع�صو  التنفيذية،  ال�صوؤون  جهاز  رئي�ض 
املنتدب والرئي�ض التنفيذي للمجموعة يف 
�صركة مبادلة لال�صتثمار، و�صعادة حممود 

اإبراهيم املحمود.

 اإمباور ت�صارك موؤمتر جمعية تربيد املناطق الدويل
بن �صعفار : تطور تربيد املناطق يف 

االإمارات وراءه �صيا�صات وطنية عمالقة 
 •• دبي-الفجر:

اأكرب مزود  “اإمباور”  �صاركت موؤ�ص�صة الإم��ارات لأنظمة التربيد املركزي 
اجلمعية  ومعر�ض  م��وؤمت��ر  بفعاليات  ال��ع��امل  يف  املناطق  تربيد  خل��دم��ات 
2021 والذي تنظمه اجلمعية الدولية لتربيد  الدولية لتربيد املناطق 
 Powering the“ امل�صتقبل«  “طاقة  �صعار  حتت   IDEA املناطق 
Future” والذي انطلق يف 27 من �صبتمرب بن�صخة افرتا�صية واأخرى 

ح�صورية يف اأو�صنت و�صط تك�صا�ض الأمريكية.
وتاأتي م�صاركة “اإمباور” يف احلدث انطالقاً من حر�صها على ال�صتفادة 
جانب  اىل  عليها،  يعمل  ال��ت��ي  والأه�����داف  امل��وا���ص��ي��ع  ت��ن��وع  م��ن  الق�صوى 
“اإمباور”، مئات اخلرباء واملتخ�ص�صني يف هذه ال�صناعة احليوية، اإذ ت�صم 
اجلمعية الدولية لتربيد املناطق IDEA يف ع�صويتها 2400 خبري من 

30 دولة خمتلفة.
وخالل املوؤمتر وبن�صخته الفرتا�صية 
الرئي�ض  ���ص��ع��ف��ار  ب���ن  اأح���م���د  ع��ر���ض 
الع�صو  “اإمباور”،  ل����  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اجلمعية  اإدارة  مل��ج��ل�����ض  ال���ف���خ���ري 
ورئي�ض  امل��ن��اط��ق  ل��ت��ربي��د  ال��دول��ي��ة 
يف  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  م�صغلي  جمعية 
دب����ي، جت��رب��ة امل��وؤ���ص�����ص��ة ال���رائ���دة يف 
وتوظيفها  امل��ن��اط��ق،  ت��ربي��د  �صناعة 
ال��راب��ع��ة يف  ال��ث��ورة  امل��ت��ف��رد لتقنيات 
ف�صاًل  وال���رق���اب���ة،  الإدارة  ع��م��ل��ي��ات 
اأداء  يف  العملية  جتربتها  عر�ض  عن 
م��ه��ام��ه��ا وم��ق��درت��ه��ا امل��ت��ف��وق��ة على 
للمتعاملني  اخلدمات  اأف�صل  توفري 
معها ع�صية تف�صي الوباء.  كما اأعلن 
خالل م�صاركته التي جرت افرتا�صياً 
عرب تقنية الفيديو، اإن ال�صيا�صات الوطنية وال�صرتاتيجية التي و�صعتها 
حكومة دبي مكنت �صناعة التربيد يف الدولة عموماً ودبي على نحو خا�ض 
الإم���ارات  ا�صرتاتيجية  اأن  مو�صحاً  متطورة.  نوعية  ق��ف��زات  حتقيق  م��ن 
دبي  وا�صرتاتيجية  النظيفة،  للطاقة  دبي  وا�صرتاتيجية   2050 للطاقة 
تربيد  اأنظمة  اعتماد  ثقافة  جمتمعة  اأر�صت  الكربون  انبعاثات  من  للحد 
وامل�صتخدمني  وامل���الك  ال��ع��ق��اري  التطوير  �صناعة  اأو���ص��اط  ب��ني  امل��ن��اط��ق 
النهائيني. داعياً امل�صاركني يف املوؤمتر اىل موا�صلة العمل على تو�صيع رقعة 
ن�صاط تربيد املناطق يف كل دول العامل لتمكني املجتمعات من ال�صتفادة 
وحمايتها  وال�صحية  والجتماعية  القت�صادية  مكا�صبها  م��ن  الق�صوى 
للموارد وحمافظتها على املناخ. واأ�صار “بن �صعفار” اىل اأن تبادل اخلربات 
الكثري  يعني  الدوليني  املناطق  تربيد  لعبي  كبار  م��ع  والتقنية  الفنية 
للموؤ�ص�صة، مو�صحاً اأن تنامي اأهمية هذا القطاع يفر�ض مواكبة امل�صتجدات 
والتجارب الناجحة يف مواجهة التحديات وابتكار اأف�صل املمار�صات ل�صيما 
الرئي�صي لأداء فعال  الع�صب  املناطق باتت متثل  اأنظمة طاقة تربيد  واأن 

وم�صتدام يف خمتلف القطاعات والأن�صطة الجتماعية والإقت�صادية.

اأكرث من 23.5 مليار درهم تداوالت 
عقارية يف اأبوظبي خالل الن�صف االأول 

•• اأبوظبي-وام:

العام  من  الأول  الن�صف  نتائج  عن  اأم�ض  والنقل  البلديات  دائ��رة  اأعلنت 
2021 للتداولت العقارية يف اإمارة اأبوظبي، حيث �صجلت 23.57 مليار 
7،046 معاملة �صملت ت��داولت ورهونات  دره��م، مت حتقيقها من خالل 
نتائج  واأظهرت  اأنواعها.  مبختلف  العقارية  والوحدات  واملباين  الأرا�صي 
موؤ�صرات التداولت العقارية ال�صادرة عن دائرة البلديات والنقل ت�صجيل 
 9.02 3،425 �صفقة بيع لعقارات مبا قيمته  القطاع العقاري بالإمارة 

مليار درهم، و3،621 معاملة رهن عقاري بقيمة 14.55 مليار درهم.
وت�صدرت جزيرة الرمي قائمة التداولت ب� 2.07مليار درهم، تلتها جزيرة 
ال�صعديات  جزيرة  واحتلت  دره��م  مليار   1.61 ب�  الثانية  املرتبة  يف  يا�ض 
املرتبة الثالثة ب� 1.36 مليار درهم وجاءت مدينة خليفة يف املرتبة الرابعة 
ب� 388 مليون درهم، فيما احتلت منطقة �صاطئ الراحة املرتبة اخلام�صة 

ب� 316 مليون درهم.
العقارات يف  لقطاع  التنفيذي  املدير  العفيفي،  اأديب  الدكتور  �صعادة  وقال 
دائرة البلديات والنقل اإنه بالرغم من املتغريات التي طراأت على الأ�صواق 
العاملية خالل املرحلة الأخرية، تاأتي هذه النتائج املتميزة لتعك�ض اجلهود 
مكانة  تعزيز  يف  الر�صيدة  القيادة  روؤي���ة  لتحقيق  ال��دائ��رة  بها  تقوم  التي 
اأف�صل مدن العامل لال�صتثمار والعي�ض وال�صتقرار،  اأبوظبي على خارطة 
�صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  التحتية،  والبنية  اخل��دم��ات  متكاملة  جمتمعات  وب��ن��اء 

امل�صاهمة يف ا�صتدامة الرفاهية وجودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي«.

مليار درهم ت�صرفات العقارات يف دبي  1.1
•• دبي -وام:

اأك��رث من  دائ��رة الرا�صي والأم��الك يف دبي  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت 
1.1 مليار درهم حيث �صهدت الدائرة ام�ض ت�صجيل 219 مبايعة بقيمة 
585.35 مليون درهم منها 6 مبايعات لالأرا�صي بقيمة 22.73 مليون 

درهم و213 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 562.62 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة حدائق 
دره��م يف منطقة  3 ماليني  بقيمة  تليها مبايعة  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
ند ال�صبا الثالثة تليها مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم يف منطقة ند ال�صبا 
الثالثة. وقد ت�صدرت منطقة اليفرة 3 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ 
�صجلت 3 مبايعات بقيمة 2 مليون درهم وتلتها منطقة ند ال�صبا الثالثة 
ال�صيخ  ح��دائ��ق  يف  وثالثة  دره���م  م��الي��ني   5 بقيمة  مبايعة   2 بت�صجيلها 
اأم��ا فيما  15 مليون دره��م.  1 مبايعة بقيمة  حممد بن را�صد بت�صجيلها 
46 مليون  يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 
درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون 
درهم يف منطقة اأم �صقيم الثانية واأخريا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم 
يف منطقة جزيرة 2. وقد ت�صدرت منطقة وادي ال�صفا 5 املناطق من حيث 
عدد مبايعات ال�صقق والفلل اإذ �صجلت 43 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم 
وتلتها منطقة مر�صى دبي بت�صجيلها 23 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم 

وثالثة يف برج خليفة بت�صجيلها 14 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.

 االحتادية لل�صرائب تطلق خدمات لت�صهيل ا�صرتداد �صريبة بناء م�صاكن املواطنني اجلديدة
•• اأبوظبي-وام:

لل�صرائب  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
ا�صرتداد  لت�صهيل  للمواطنني  خ��دم��ات 
امل�������ص���اف���ة ع����ن بناء  ال���ق���ي���م���ة  ����ص���ري���ب���ة 
وم�صاندتهم  حديثاً،  امل�صيدة  م�صاكنهم 
ب�صال�صة  ال����ص���رتداد  اإج������راءات  لتنفيذ 

ودقة.
اإىل  تهدف  امل��ب��ادرة  اأن  الهيئة  واأو�صحت 
تنويع و�صائل وخيارات وم�صادر املعلومات 
اأم������ام امل���واط���ن���ني وت���ق���دمي ال���دع���م لهم 
لت�صهيل اإجراءات ا�صرتداد �صريبة القيمة 
ب��ن��اء م�صاكنهم  ع��ن  امل��دف��وع��ة  امل�����ص��اف��ة 
“اخلدمات  م��ن خ��الل من�صة  اجل��دي��دة 
املوقع  ع��رب  الإلكرتونية”  ال�صريبية 
ب�صهولة  تتميز  التي  للهيئة  الإلكرتوين 

و�صرعة تنفيذ الإجراءات.
واأ�صارت اإىل اأن املبادرة اجلديدة تت�صمن 
متنوعة  ب��اأ���ص��ال��ي��ب  ت��وع��وي��ة  ق���ن���وات   4
والتوا�صل  للمواطنني  الو�صول  ل�صمان 
ت�صاوؤلتهم،  ع��ل��ى  ل��ل��رد  م��ع��ه��م  امل��ب��ا���ص��ر 

تطلعاتهم  لتلبية  مالحظاتهم  وتلقي 
لالرتقاء امل�صتمر بخدمات الهيئة عموماً، 
عن  ال�صريبة  رد  خدمة  خا�صة  وب�صفٍة 

بناء امل�صاكن امل�صيدة حديثة.
ودعت لال�صتفادة من املبادرة التي ت�صتمل 
الفرتا�صي”  “املجل�ض  خ���دم���ة  ع��ل��ى 
الهيئة  تنظمه  تفاعلي  لقاء  يف  املتمثلة 
اأ�صبوعياً -عرب تقنية الت�صال املرئي عن 
واملواطنني  امل��واط��ن��ات  ب��ني  يجمع  ُب��ع��د- 
الإ�صكان  ج��ه��ات  ع��ن  وممثلني  املعنيني، 
ومهند�صني  ب��ن��اء  وم���ق���اويل  ال���دول���ة،  يف 
وخرباء، ويتم خالله تقدمي ال�صت�صارات 
والتو�صيحات املتعلقة برد �صريبة القيمة 
املواطنني  م�����ص��اك��ن  ب���ن���اء  ع���ن  امل�����ص��اف��ة 
اجلديدة، والإجابة عن ا�صتف�صارات بهذا 
“املُ�صاعد  خ��دم��ة  تت�صمن  ك��م��ا  ال�����ص��اأن، 
التي تتيح للمواطن فر�صة  ال�صخ�صي” 
حجز موعد للتوا�صل ال�صخ�صي املبا�صر 
باإجراءات  املخت�ض  الهيئة  م��وظ��ف  م��ع 
جميع  على  لالإجابة  امل�صاكن  �صريبة  رد 
ال�صرتداد  بطلب  املتعلقة  ال�صتف�صارات 

ا�صتكمال  لت�صهيل  ب��امل��واط��ن،  اخل��ا���ض 
املتطلبات القانونية لإجناز الطلب باأ�صرع 
الحتادية  الهيئة  واأو���ص��ح��ت  مي��ك��ن.  م��ا 
كذلك  ت�صمنت  امل���ب���ادرة  اأن  ل��ل�����ص��رائ��ب 
نظمت  التي  م�صموع”  “�صوتكم  حملة 
الهيئة من خاللها �صل�صلة من اجلل�صات 
ُبعد،  املرئي عن  التفاعلية عرب الت�صال 

ومقرتحات  مالحظات  ور�صد  لالطالع 
رد  خ��دم��ة  ح���ول  امل��واط��ن��ني  وتف�صيالت 
اجلديدة،  م�صاكنهم  بناء  عن  ال�صريبة 
بهدف تنفيذ اإجراءات للتح�صني امل�صتمر 
م�صتخدميها،  ل�صعادة  و���ص��وًل  للخدمة 
بينما تتمثل احلملة يف اإ�صدار فيديوهات 
م�صكنك  �صريبة  “ا�صرتد  ن�صرة  وتوجيه 

التوا�صل  م����واق����ع  ع����رب   - ب�صهولة” 
عرب  الن�صرة  راب��ط  واإر���ص��ال  الجتماعي، 
ر�صائل ن�صية - تو�صح خطوات ا�صرتداد 
املواطنني  ب��ن��اء م�����ص��اك��ن  ال�����ص��ري��ب��ة ع��ن 
امل�صتندات  مع  الطلب  تقدمي  من  بدايًة 
ال��داع��م��ة ح��ت��ى ا���ص��ت��الم امل���واط���ن مبلغ 

ال�صرتداد بح�صابه امل�صريف.

490 عالمة مت منحها لل�صركات منذ اإطالق العالمة يف 2010

تكرمي 21 موؤ�ص�صة حا�صلة على عالمة غرفة دبي للم�صوؤولية االجتماعية للموؤ�ص�صات

م�صاركون اأكدوا على �صرورة انتهاج �صيا�صات عاملية جديدة للتنمية اخل�صراء وحتييد اأثر الكربون

 تريندز يناق�ض يف ندوة عن ُبعد اآثار التغريات املناخية على ا�صتدامة النمو االقت�صادي العاملي 
•• ابوظبي- الفجر:

واملحا�صرات  ال����ن����دوات  ���ص��ل�����ص��ل��ة  اإط�����ار  يف 
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة ال��ت��ي ي��ح��ر���ض مركز 
ت���ري���ن���دز ل��ل��ب��ح��وث وال����ص���ت�������ص���ارات على 
اأم�ض  امل��رك��ز  عقد  دوري،  ب�صكل  تنظيمها 
“التغريات  ُب��ع��د حت��ت ع���ن���وان:  ن����دوة ع��ن 
القت�صادي”،  النمو  وا���ص��ت��دام��ة  املناخية 
ا�صتدامة  على  املناخي  التغري  اآث��ار  ناق�صت 
ال��ن��م��و الق���ت�������ص���ادي ال���ع���امل���ي، واجل�����دوى 
يف  وت��اأث��ريه��ا  احلالية  لل�صيا�صات  الفعلية 
ومدى  العاملي،  القت�صادي  النمو  مولدات 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ت���داب���ري  ف��اع��ل��ي��ة 

ملكافحة التغري املناخي.
و�صارك يف الندوة الدكتور وين وانغ العميد 
للدرا�صات  ت�����ص��ون��غ��ي��ان��غ  مل��ع��ه��د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املالية بجامعة رينمني ال�صينية، والدكتور 
املعهد  يف  اأول  ب���اح���ث  ك����ون����دو  ���ص��ي��غ��ريو 
ال��ي��اب��اين لق��ت�����ص��ادات ال�����ص��رق الأو����ص���ط، 
مدير  اأنبوموزي  فينكاتات�صالم  والدكتور 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ح��وث والب��ت��ك��ار مبعهد 
جنوب  اأمم  لرابطة  القت�صادية  البحوث 
اإندوني�صيا،  يف  اآ���ص��ي��ا  و����ص���رق  اآ���ص��ي��ا  ���ص��رق 
والدكتورة اأنا�صتيزيا نيف�صكايا رئي�ض ق�صم 
درا�صات الحتاد الأوربي يف معهد القت�صاد 
برو�صيا،  ال���دول���ي���ة  وال����ع����الق����ات  ال���ع���امل���ي 
وباحث  زميل  فرامكني  بوري�ض  والدكتور 
والعالقات  العاملي  القت�صاد  مبعهد  اأول 
برييكري�صت�ض  ل��ي��ا  وال�����ص��ي��دة  ال���دول���ي���ة، 
القت�صاد  معهد  يف  العمليات  مديرة  نائبة 

وال�صالم ببلجيكا.
واأك����د امل�����ص��ارك��ون يف ال���ن���دوة ال��ت��ي اأداره����ا 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ب���ي���ديل،  ع��م��ر  ال���دك���ت���ور 
ال����درا�����ص����ات وال���ب���ح���وث وم���دي���ر درا����ص���ات 

البحرين  م��رك��ز  يف  وال��ط��اق��ة  الق��ت�����ص��اد 
للدرا�صات ال�صرتاتيجية والدولية والطاقة 
�صيا�صات  انتهاج  �صرورة  على  “درا�صات”، 
عاملية جديدة تقدم حزم حتفيز اقت�صادية 
طموحة، اإ�صافة اإىل و�صع �صيا�صات التنمية 
قدم  على  ال��ك��رب��ون  ومنخف�صة  اخل�����ص��راء 

امل�صاواة مع النمو القت�صادي الوطني.
التغري  “تكلفة  الأول  امل��ح��ور  يف  وحت���دث 
القت�صادي”  ب��ال��ن��م��و  وع��الق��ت��ه��ا  امل��ن��اخ��ي 
ملعهد  التنفيذي  العميد  وانغ  الدكتور وين 
بجامعة  امل��ال��ي��ة  ل���ل���درا����ص���ات  ت�����ص��ون��غ��ي��ان��غ 
للجنة  ال��ع��ام  والأم����ني  ال�صينية،  ري��ن��م��ني 
للجمعية  ال���ت���اب���ع���ة  الأخ�������ص���ر  ال���ت���م���وي���ل 
امل�صرفية،  والأع���م���ال  للتمويل  ال�صينية 
مهمة  �صيا�صات  اأ���ص��درت  ال�صني  اإن  وق���ال 
ب�صاأن حتييد اأثر انبعاثات الكربون، وبداأت 

اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  وال��ب��ل��دي��ات  امل��ح��اف��ظ��ات 
اأك�صيد  ث��اين  انبعاثات  ذروة  اإدراج  ال�صني 
ال���ك���رب���ون وحت��ي��ي��د اأث�����ر ال���ك���رب���ون �صمن 
واأ�صبح  ع�صرة،  الرابعة  اخلم�صية  خططها 
النظام املايل مفتوحاً بالكامل على التنمية 

اخل�صراء.
واجب  م��ن  “اأ�صبح  وان����غ:  وي���ن  واأ����ص���اف 
امل�صرتكة  وم�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا  ال������دول  ج��م��ي��ع 
الدفيئة  ال���غ���ازات  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن  حت��د  اأن 
وت�صتجيب للتغري املناخي، فقد رفعت هذه 
حماية  م��ن  املناخي  التغري  ق�صية  الفكرة 
البيئة وا�صتغالل املوارد اإىل م�صتوى مناذج 

التنمية القت�صادية الأعلى جودة«.
تو�صيع  ال�صني  ينبغي على  اأن��ه  و�صدد على 
روؤي��ت��ه��ا ل�����ذروة الن��ب��ع��اث��ات وحت��ي��ي��د اأثر 
الكربون من منظور دويل، وللقيام بذلك، 

ا�صتك�صاف  على  با�صتمرار  تعمل  اأن  يجب 
الأنظمة املالية امل�صتدامة ومناذج اخلدمات 
ال��ت��ي ت��ت�����ص��ق م���ع ه��دف��ه��ا ال��ط��وي��ل الأج���ل 
يجب  كما  الكربون،  اأث��ر  حتييد  يف  املتمثل 
عليها اإعطاء اأهمية لنخفا�صات النبعاثات 
املعلومات،  تكنولوجيا  ق��ط��اع  يف  املحتملة 
التنمية  ���ص��ي��ا���ص��ات  و���ص��ع  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
قدم  على  ال��ك��رب��ون  ومنخف�صة  اخل�����ص��راء 

امل�صاواة مع النمو القت�صادي الوطني.
م�صادر  يف  “التحول  ال���ث���اين  امل���ح���ور  اأم����ا 
الطاقة وتاأثريه املحتمل يف التغري املناخي 
والنمو القت�صادي يف دول منظمة اأوبك”، 
كوندو  �صيغريو  ال��دك��ت��ور  خ��الل��ه  فتطرق 
لقت�صادات  الياباين  املعهد  يف  اأول  باحث 
املتزايدة  التحولت  اإىل  الأو���ص��ط،  ال�صرق 
التي ي�صهدها العامل لالعتماد على م�صادر 

التغري  من  احلد  بهدف  النظيفة،  الطاقة 
م�صادر  اإىل  التحول  اأن  واأو���ص��ح  امل��ن��اخ��ي. 
اإىل حالة من عدم  ي��وؤدي  الطاقة النظيفة 
امل�صتقبلي  القت�صادي  النمو  ب�صاأن  اليقني 
التي  اأوب����ك،  الأع�����ص��اء مبنظمة  ال���دول  يف 
تعتمد اقت�صاداتها على الوقود الأحفوري، 
اإن ذروة  اإن العديد من التوقعات تقول  بل 
ال�صنوات  يف  �صتكون  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 

الأوىل من العقد احلايل.
واأف������اد ���ص��ي��غ��ريو ك���ون���دو ب����اأن ال��ع��دي��د من 
����ص���رك���ات ال���ط���اق���ة ال���دول���ي���ة غ����ري ق�����ادرة 
الوقود  يف  ال���ص��ت��ث��م��ارات  زي����ادة  ع��ل��ى  الآن 
من  املتزايدة  ال�صغوط  ب�صبب  الأح��ف��وري 
�صركات  ولكن  بالبيئة،  املهتمني  امل�صاهمني 
ل  اأوب���ك  منظمة  دول  يف  الوطنية  النفط 
ت��واج��ه مثل ه��ذه ال�صغوط، وه��ي ح��رة يف 
ا�صتثمارها، وهذا مينحها ميزة ن�صبية على 
���ص��رك��ات ال��ط��اق��ة ال��دول��ي��ة. ون���وه ب��اأن��ه من 
املرجح اأن تكون الدول الأع�صاء يف منظمة 
اأوبك م�صتعدة لظروف ما بعد عام 2030، 
للدول  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ت��وق��ع��ات  اإن  ح��ي��ث 
املقبلة  ال��ع��ق��ود  يف  “اأوبك”  يف  الأع�����ص��اء 
الكثريون.  يتوقع  كما  للغاية  �صيئة  لي�صت 
“جدوى  عنوان  حتت  الثالث  املحور  وج��اء 
مولدات  يف  وت��اأث��ريه��ا  احلالية  ال�صيا�صات 
وتناول خالله  النمو القت�صادي العاملي”، 
مدير  اأن��ب��وم��وزي  فينكاتات�صالم  الدكتور 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ح��وث والب��ت��ك��ار مبعهد 
جنوب  اأمم  لرابطة  القت�صادية  البحوث 
اإندوني�صيا،  يف  اآ���ص��ي��ا  و����ص���رق  اآ���ص��ي��ا  ���ص��رق 
ال��ت��ح��دي��ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي حت����ول دون 
والفر�ض  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  م��ن  التخفيف 
منخف�ض  الأخ�������ص���ر  ل��ل��ن��م��و  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

الكربون يف ع�صر ما بعد كوفيد-19.
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خالل فعاليات امللتقى الثالث ملجال�ض الأعمال الذي نظمته حتت �صعار بناء اقت�صاد م�صتدام 

 غرفة ال�صارقة توؤكد على دور املجال�ض باعتبارها ع�صب 
جمتمع االأعمال يف الدولة وركيزة من ركائز التنمية امل�صتدامة

يف تقرير معريف اأ�صدرته القمة العاملية للحكومات بال�صراكة مع »كريين«

اخلدمات الرقمية والذكاء اال�صطناعي حمركان لتعزيز االقت�صاد العاملي

% يف 2021 • �صندوق النقد الدويل يتوقع منوًا اإجماليًا للناجت املحلي العاملي بن�صبة 6 
• احتواء اآثار كرورنا والدعم املايل للقطاعات القت�صادية من اأهم حتديات احلكومات 

•• ال�شارقة-الفجر:

على  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اأك��دت 
واإ�صهاماتها  الأع��م��ال  ملجال�ض  الهام  ال��دور 
ال�صراكات  ع���الق���ات  ت��ق��وي��ة  يف  ال����رائ����دة 
الق���ت�������ص���ادي���ة ب����ني جم���ت���م���ع���ات الأع����م����ال 
وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ال�����ذي ي���ع���دون رك���ي���زة من 
ت�صهدها  ال��ت��ي  امل�����ص��ت��دام��ة  التنمية  رك��ائ��ز 
ال�صارقة على وجه  واإم���ارة  الإم����ارات  دول��ة 
اخل�������ص���و����ض، م�������ص���ددة ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل دور 
املجال�ض باعتبارها ع�صب جمتمع الأعمال 
يف الدولة. جاء ذلك خالل فعاليات امللتقى 
ال�����ذي نظمته  ال��ث��ال��ث مل��ج��ال�����ض الأع����م����ال 
“بناء  �صعار  )الأرب��ع��اء( حتت  اأم�ض  الغرفة 
عبد  ���ص��ع��ادة  بح�صور  م�صتدام”،  اق��ت�����ص��اد 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض  �صلطان  اهلل 
غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ال�����ص��ارق��ة، و�صعادة 
خ��ال��د ج��ا���ص��م امل��دف��ع رئ��ي�����ض هيئة الإمن���اء 
وال�صيخ  ب��ال�����ص��ارق��ة،  وال�����ص��ي��اح��ي  ال��ت��ج��اري 
���ص��ي��ف ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي م��دي��ر هيئة 
و�صعادة  ب��ال�����ص��ارق��ة،  وال�����ص��الم��ة  ال���وق���اي���ة 
حم��م��د اأح���م���د اأم����ني ال��ع��و���ص��ي م��دي��ر عام 
بن  حممد  حميد  و�صعادة  ال�صارقة،  غرفة 
���ص��امل الأم���ني ال��ع��ام لحت���اد غ��رف التجارة 
وال�صناعة يف دولة الإم��ارات، ومرمي �صيف 
لقطاع  العام  املدير  م�صاعد  ال�صام�صي  علي 
ال�صارقة، وفاطمة  الدعم يف غرفة  خدمات 
خليفة املقرب مدير اإدارة العالقات الدولية 
بغرفة ال�صارقة، وهبة املرزوقي نائب رئي�ض 
امل�صرتكة  واللجان  الأع��م��ال  جمال�ض  ق�صم 
الدوائر  يف  امل�صوؤولني  من  وع��دد  بالغرفة، 
ب��ال�����ص��ارق��ة، وال��ق��ط��اع اخلا�ض،  احل��ك��وم��ي��ة 

واأع�صاء جمال�ض الأعمال يف الإمارة.
و�صهد امللتقى تنظيم جل�صة حوارية جمعت 
متنوعة،  ا�صتثمارية  قطاعات  عن  ممثلني 
القت�صادي  للم�صهد  ا�صتعرا�ض  ف�صال عن 
جانب  اإىل  بالتنوع  يت�صم  ال���ذي  لل�صارقة 
ت�صاهم  �صناعية،  منطقة   19 ل�  امتالكها 

•• دبي- الفجر: 

العاملية  القمة  اأ�صدرته  جديد  تقرير  اأك��د 
تقاريرها  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ���ص��م��ن  ل���ل���ح���ك���وم���ات، 
اأعمال  اب���ت���ك���ار من�����اذج  اأه���م���ي���ة  امل���ع���رف���ي���ة، 
القت�صادية،  التناف�صية  وتعزيز  ج��دي��دة، 
�صال�صل  ع��م��ل  اآل����ي����ات  يف  ال��ن��ظ��ر  واإع��������ادة 
وت�صريع  امل�صادر،  وتنويع  العاملية،  التوريد 
عجلة البتكار وتوظيف اخلدمات الرقمية 
ال�صطناعي،  وال���ذك���اء  الأمت��ت��ة  وت��ق��ن��ي��ات 
لت�صريع اإعادة بناء القت�صاد العاملي وتعزيز 

قدرته على مواجهة حتديات امل�صتقبل.
القت�صاد  بناء  “اإعادة  تقرير  وا�صتعر�ض 
... م�صتقبل التجارة والقت�صاد: العمليات 
اأعدته  ال�����ذي  اجلديد”  ال���واق���ع  ظ���ل  يف 
مع  بال�صراكة  للحكومات  العاملية  القمة 
“كريين”،  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ت���ح���ولت  م��ع��ه��د 
التي  وامل�صتقبلية  احلالية  التحديات  اأب��رز 
يواجهها القت�صاد العاملي يف ظل التحولت 
فريو�ض  جائحة  فر�صتها  ال��ت��ي  اجل��ذري��ة 
النهو�ض  و���ص��ب��ل  امل�����ص��ت��ج��د،  “كورونا” 
وت�صريع  العاملية  الق��ت�����ص��ادي��ة  باملنظومة 
ت��ع��اف��ي��ه��ا م���ن خ����الل دع����م احل���ك���وم���ات يف 
تطوير �صيا�صات مالية ونقدية واقت�صادية 
ودرا�صة  امل�صتقبل،  ا�صت�صراف  على  ترتكز 
القطاعات  مل��خ��ت��ل��ف  امل�صتقبلية  ال��ف��ر���ض 

القت�صادية احليوية.
حتديات  جم��م��وع��ة  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ص���ار 
حم���وري���ة ت���واج���ه احل���ك���وم���ات، ت��ت��م��ث��ل يف 
 ”19 “كوفيد  ج���ائ���ح���ة  اآث��������ار  اح�����ت�����واء 
وال�صيطرة عليها من جهة، و�صرورة توفري 
املتعرّثة  القت�صادات  مل�صاندة  امل��ايل  الدعم 
م�صتويات  تفاوت  ظل  يف  اأخ���رى،  جهة  من 
فبينما  اجلائحة،  بعد  القت�صادي  التعايف 
ت�صهد اأ�صواق بع�ض الدول املتقدمة تراجعاً 
يف ال��ب��ط��ال��ة، ل ت���زال اأع����داد ف��ر���ض العمل 
اأخرى،  دول  يف  ج���داً  منخف�صة  اجل��دي��دة 

التي  عاملياً  الوحيدة  ال�صوق  ال�صني  وتعد 
�صجلت منواً عام 2020 بن�صبة 2.3%. 

ن����ائ����ب مدير  ال���������ص����ره����ان  واأك���������د حم���م���د 
�صعي  للحكومات،  العاملية  القمة  موؤ�ص�صة 
من  احلكومية  امل��ع��رف��ة  تعزيز  اإىل  القمة 
على  ال�صوء  ت�صلط  متكاملة  من�صة  خالل 
اأب���رز ال��ت��وج��ه��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي تواجه 
الأدوات  توفري  على  وحر�صها  احلكومات، 
واحل��ل��ول ال��داع��م��ة للعمل احل��ك��وم��ي، مبا 
مواءمة  م��ن  احل��ك��وم��ات  مت��ك��ني  يف  ي�صهم 
والتخطيط  احل���ال���ي���ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
الرئي�صية  للقطاعات  �صامل  م�صار  لر�صم 
التي ت�صمن النتعا�ض القت�صادي العاملي، 

وتعزز اجلاهزية للم�صتقبل.
اإن ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي مت  وق�����ال ال�������ص���ره���ان 
ي�صتعر�ض  “كريين”  مع  بال�صراكة  اإع��داد 
م���ن���ظ���وم���ة ال���ف���ر����ض امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة واأه�����م 
الرتكيز  خ��الل  م��ن  اجل��دي��دة،  القطاعات 
على اأف�صل التجارب احلكومية وال�صيا�صات 
جائحة  م���واج���ه���ة  يف  ات���ب���اع���ه���ا  مت  ال���ت���ي 
القمة  ���ص��ع��ي  اإىل  لف��ت��ا  “كوفيد-19”، 
ال���دائ���م ل��ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ات ب���ني اجلهات 
الرائدة  امل��ع��رف��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
لتقدمي جت��ارب عملية  اخلا�ض  القطاع  يف 

خمتلف  م��ع  اخل���ربات  وم�صاركة  متكاملة 
دول العامل«.

من جهته، قال موكوند بهاتناغار ال�صريك 
وامل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة يف 
موؤ�ص�صات  “تلعب  الأو�صط:  ال�صرق  كريين 
تن�صيط  يف  رئ��ي�����ص��ًي��ا  دوًرا  امل��ال��ي��ة  التنمية 
ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة، ل ���ص��ي��م��ا يف الأ����ص���واق 
وا�صًحا  ك��ان  كما  الأزم���ات،  خ��الل  النا�صئة 
القت�صادية  الأزم��ة  التعايف من  يف مرحلة 
اإىل  2008، ه��ن��اك ح��اج��ة  ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي��ة 
م��زي��ج م��ن امل��ن��ت��ج��ات واحل��ل��ول امل��ال��ي��ة ملنح 
الدول وال�صركات الفر�صة لتبني ال�صيا�صات 
اأ�ص�ًصا �صلبة  وال�صتثمارات، والتي �صرت�صي 
للتعايف الذي ي�صع الأفراد والبيئة يف قلب 

النمو القت�صادي«.
يف  احل�����ل  “يتمثل  ب���ه���ات���ن���اغ���ار  واأ������ص�����اف 
الربامج  لتعزيز  مبتكرة  ط��رق  ا�صتك�صاف 
ا�صرتاتيجيات  خ���الل  م���ن  امل��ب��ا���ص��رة  غ���ري 
لي�ض  التي  القطاعات  ل�صتهداف  م�صممة 
التمويل  اإىل  ال���و����ص���ول  اإم��ك��ان��ي��ة  ل��دي��ه��ا 
التنمية  موؤ�ص�صات  اأن  ول�صمان  اخل��ا���ض، 
امل��ال��ي��ة مي��ك��ن اأن ت��ع��م��ل ب�����ص��ك��ل ف���ّع���ال من 
القت�صادية، يجب تطوير  ال��دورات  خالل 
املبا�صر،  ل��الإق��را���ض  الت�صغيلية  ال���ق���درات 

ال�صناعي  الناجت  %33 من  يزيد عن  مبا 
ال�صارقة  ت�صم غرفة  كما  الإم���ارات،  بدولة 
األ�����ف ع�����ص��و م���ن خمتلف   70 م���ن  اأك�����رث 

القطاعات.

حمركا للتنمية 
العوي�ض  ���ص��ل��ط��ان  ع��ب��د اهلل  ���ص��ع��ادة  ورح���ب 
ال�صارقة  غ���رف���ة  اأن  م����وؤك����دا  ب���احل�������ص���ور، 
اإىل  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا  تنظيم  وراء  م��ن  ت��ه��دف 
ال�صارقة  اإم���ارة  بني  التعاون  اأوا���ص��ر  تعزيز 
خالل  من  وال�صقيقة  ال�صديقة  ال��دول  مع 
اأهمية البناء  جمال�ض الأعمال، م�صريا اإىل 
اإمارة  متتلك  حيث  امل�����ص��ت��دام،  الق��ت�����ص��ادي 
امل���ع���امل، ر�صمها  ال�����ص��ارق��ة خ��ط��ة وا���ص��ح��ة 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور �صلطان 
الأعلى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي  حممد  بن 
اإن�صاء اقت�صاد قوي  حاكم ال�صارقة، قوامها 
للتنمية املجتمعية والثقافية  يعمل حمركاً 
 2020 ال���ع���ام  اأن  اإىل  لف��ت��ا  الإم�������ارة،  يف 
والن�صف الأول من العام اجلاري اأثبتا مدى 
جناعة فكرة القت�صاد امل�صتدام التي تتبناه 
امل�صاريع  جملة  يف  ذل��ك  وجت��ل��ى  ال�����ص��ارق��ة، 
يف  وافتتاحها  اإط��الق��ه��ا  مت  التي  التنموية 

خمتلف م��دن ومناطق الإم���ارة خ��الل هذه 
اجلائحة،  بتداعيات  تتاأثر  اأن  دون  الفرتة، 
املناطق  خدمة  اإىل  تهدف  م�صاريع  وجّلها 
وت���وف���ري احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة لأب��ن��ائ��ه��ا ودعم 

ا�صتقرار الجتماعي والقت�صادي فيها.

تعزيز مكانة ال�صارقة
ت�صعى  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  ال��ع��وي�����ض،  واأ�����ص����ار 
ال�صارقة  مكانة  تعزيز  على  للعمل  جاهدة 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة مدرو�صة،  م��ن خ���الل خ��ط��ة 
الأعمال  قطاع  دع��م  خاللها  من  ت�صتهدف 
للو�صول  الإي��ج��اب��ي��ة،  وت��ع��زي��ز مم��ار���ص��ات��ه 
الع�صر  ُي��واك��ب  م�صتدام،  اقت�صاد  بناء  اإىل 
والتطوير،  والبحث  املعرفة  على  ويرتكز 
اإىل  لفتا  والب��ت��ك��ار،  الإب���داع  على  ويعتمد 
تندرج  الأعمال  جمال�ض  ملتقى  مبادرة  اأن 
ال�����ص��ارق��ة لتحقيق  ���ص��م��ن م�����ص��اع��ي غ��رف��ة 
جمتمع  خ���دم���ة  اإىل  ال���رام���ي���ة  ر���ص��ال��ت��ه��ا 
مع  عالقاته  اأط��ر  وتوثيق  املحلي،  الأعمال 
اأن  الأج��ن��ب��ي��ة، مو�صحا  الأع���م���ال  جم��ال�����ض 
تنظيم العمل مع جمتمع الأعمال يف دولة 
الإم�����ارات ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق مع 
وت�صهل  فّعالة  فكرة  هي  الأعمال،  جمال�ض 

اأف��راد جمتمعات الأعمال فيما  من توا�صل 
العالقات  ت��ر���ص��ي��خ  يف  ي�����ص��ب  مب���ا  ب��ي��ن��ه��م، 
وبالتايل  املتبادلة،  والقت�صادية  التجارية 
وتاأ�صي�ض  ال�صتثمارات  وت��ب��ادل  ا�صتقطاب 

ل�صراكات ثنائية.

جل�صة حوارية
اأدارتها  التي  احل��واري��ة  اجلل�صة  و���ص��ارك يف 
البلو�صي  حممد  من  كل  املن�صوري،  علياء 
اأخ�صائي ا�صتثمار يف وزارة القت�صاد، وفهد 
���ص��ه��ي��ل ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 
�صعيد  علي  واملهند�ض  “بيئة”،  جمموعة 
يف  الرقمي  التحول  اإدارة  مدير  ب��وزجن��ال، 
والتكنولوجيا  ل��ل��ب��ح��وث  ال�����ص��ارق��ة  جم��م��ع 
اإدارة  والب��ت��ك��ار، و���ص��ل��ط��ان ���ص��ط��اف م��دي��ر 
ال�صارقة،  اإك�صبو  مبركز  والت�صويق  املبيعات 
العمل  جمل�ض  رئي�صة  اإيزابيلو  ول��وردي�����ض 

الربتغايل بال�صارقة.
املوقع  اأهمية  على  البلو�صي،  حممد  واأك���د 
التي  الإم�����������ارات،  ل����دول����ة  ال����ص���رتات���ي���ج���ي 
مي��ك��ن ال��و���ص��ول م��ن خ��الل��ه��ا اإىل خمتلف 
امل�صتقر  باقت�صادها  تت�صم  كما  العامل،  دول 
وامل���ت���ن���وع، وت��ت��م��ت��ع ب��ن��ظ��ام ق���ان���وين قوي 

وهذا ي�صمل اإن�صاء منتجات داخلية، وقنوات 
اأن تكون رقمية، والأه��م من  توزيع يف�صل 

ذلك، قدرات قوية لتقييم املخاطر«.
�صندوق  توقعات  اأ���ص��ارت  التقرير،  وح�صب 
الناجت  اإج��م��ايل يف  اإىل من��و  ال���دويل  النقد 
 ،2021 ع��ام   6% بن�صبة  العاملي  املحلي 
ب��ف�����ص��ل ج��ه��ود ب��ع�����ض ال�����دول م��ث��ل الهند 
ينمو  اأن  امل���ت���وق���ع  م���ن  ال��ل��ت��ني  وال�������ص���ني، 
ناجتهما املحلي بن�صبة %12.5 و8.4% 
التعايف  م�صهد  اإىل  وبالنظر  التوايل،  على 
ت�صهد  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن  ع����ام����ة،  ب�������ص���ورة 
املتحدة  اململكة  مثل  اخلدمية  القت�صادات 
واإيطاليا تباطوؤاً جّراء ت�صررها ب�صدة من 
ال��رغ��م م��ن عودة  انت�صار اجل��ائ��ح��ة، وع��ل��ى 
 2019 اإىل م�صتوياتها قبل  العمل  فر�ض 
ت��زال مرتاجعة يف  اأنها ل  اإل  اأ�صرتاليا،  يف 
واململكة  واإ�صبانيا  فرن�صا  مثل  اأخ��رى  دول 

املتحدة.
ا���ص��ت��ج��اب��ة حكومات  ال��ت��ق��ري��ر  وا���ص��ت��ع��ر���ض 
القت�صادية،  ال���ت���ح���دي���ات  ل���ه���ذه  ال���ع���امل 
ح��ي��ث ق��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن��ه��ا دع���م���اً مالياً 
تخفيف  �صبيل  يف  القت�صادية  لقطاعاتها 
الآث������ار ال�����ص��ل��ب��ي��ة خ����الل ف����رتات الإغ����الق 
جمموعة  ع��ن  بع�صها  واأعلنت  الإج��ب��اري، 

اإىل  لفتا  امل�صاريع،  ا�صتقرار  على  يحافظ 
املحفزة  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  الت�صريعية  البيئة 
التي توفرها الإمارات للم�صتثمرين ورجال 
اإ����ص���دار ���ص��اح��ب ال�صمو  الأع���م���ال، وم��ن��ه��ا 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
الدولة، حفظه اهلل، ملر�صوم بقانون احتادي 
اأحكام القانون الحت��ادي رقم )2(  لتعديل 
التجارية يف  ال�صركات  ب�صاأن   2015 ل�صنة 
الإمارات، والذي ت�صمن اإعادة تنظيم اأحكام 
املحدودة  امل�صوؤولية  ذات  ال�صركات  تاأ�صي�ض 
وامل�صاهمة، مبا يعفيها من حد اأدنى لن�صبة 
امل��واط��ن��ني الإم��ارات��ي��ني، ومب��ا يتيح  متلك 
بن�صبة  ال�صركات  ومتلك  تاأ�صي�ض  لالأجانب 

.100%

قطاعا  13
القت�صاد  وزارة  اأن  اإىل  ال��ب��ل��و���ص��ي  ول��ف��ت 
فر�صا  توفر  اقت�صاديا  قطاعا   13 ح��ددت 
روؤية  �صمن  ال�صتثمار  حركة  اأم���ام  واع���دة 
اقت�صاد  اإىل  ل��ل��ت��ح��ول  ال�����ص��اع��ي��ة  الإم������ارات 
الطاقة  ت�صمل كال من:  والرقمنة،  املعرفة 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وق���ط���اع  امل���ت���ج���ددة، 
املالية  التكنولوجيا  وق��ط��اع  والت�����ص��الت، 
الزراعية،  التكنولوجيا  واأن�صطة  »الفنتك«، 
الرتفيه  وق�����ط�����اع  ال���ت���ع���ل���ي���م،  واأن���������ص����ط����ة 
وو�صائط البث املبا�صر الرتفيهية، واأن�صطة 
و�صل�صلة  وال��ع��الج��ي��ة،  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ص��ي��اح��ة 
والتجارة  التجزئة  اأ�صواق  وقطاع  الإم���داد، 
ال�صحية،  ال��رع��اي��ة  وق��ط��اع  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
مثل  ال�صرتاتيجية  القطاعات  اإىل  اإ�صافة 
اللوج�صتيات،  واأن�صطة  الت�صنيع،  اأن�صطة 

وقطاع الف�صاء.

من التدابري املبا�صرة وغري املبا�صرة ل�صخ 
وال�صركات،  املواطنني  دعم  بهدف  ال�صيولة 
دول  يف  امل��رك��زي��ة  البنوك  خّف�صت  ح��ني  يف 
اأخرى اأ�صعار الفائدة من اأجل رفع معدلت 
لدفع عجلة  الإن��ف��اق  وت�صجيع  الق��رتا���ض 

القت�صاد. 
ورغم تخ�صي�ض العديد من هذه التدابري 
الرعاية  واحتياجات  والأ�صر  لأف��راد  لدعم 
ت��ت��ع��اون مع  احل��ك��وم��ات  اأن  اإل  ال�����ص��ح��ي��ة، 
ال�صركات  ل��دع��م  اأي�����ص��اً  امل��رك��زي��ة  ال��ب��ن��وك 
وا�صعة  مبجموعة  القت�صادية  والقطاعات 

من التدابري املالية والنقدية.
الإم���ارات  دول��ة  جهود  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
القت�صاد  لتحفيز  خطط  عن  اأعلنت  التي 
املحلي بقيمة 8.7 مليارات دولر اأمريكي، 
ناجتها  اإج���م���ايل  م���ن   2.5% ي���ع���ادل  م���ا 
امل���ح���ل���ي، وت��ت�����ص��م��ن ه����ذه امل�����ب�����ادرات دعم 
جانب  اإىل  واملتو�صطة،  ال�صغرية  ال�صركات 
ت���اأخ���ري ����ص���داد الأق�������ص���اط وال���ف���وائ���د على 
القرو�ض والبطاقات الئتمانية ملدة ثالثة 

اأ�صهر، وتخفي�ض اأ�صعار الفائدة.
عن  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأعلنت  كما 
 21.2 حزمة دعم للقطاع اخلا�ض بقيمة 
%3 من  ي��ع��ادل  م��ا  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليار 
تعليق  تت�صمن  امل��ح��ل��ي،  ن��اجت��ه��ا  اإج���م���ايل 
���ص��داد ال�����ص��رائ��ب وال��ر���ص��وم وغ��ريه��ا من 
ال�صيولة  ل��ت��وف��ري  احل��ك��وم��ي��ة  امل�صتحقات 
املتاح من  التمويل  وزي��ادة  للقطاع اخلا�ض 
خالل �صندوق التنمية الوطني، فيما اأعلن 
البنك امل��رك��زي ال�����ص��ع��ودي ع��ن ح��زم��ة من 
التدابري لدعم القطاع اخلا�ض، من خالل 
تاأجيل  على  ق���ادرة  لتكون  البنوك  مت��وي��ل 
���ص��داد اأق�����ص��اط ال��ق��رو���ض وزي����ادة معدلت 
اإقرا�ض ال�صركات، اإىل جانب �صخ ال�صيولة 
الودائع  ط��ري��ق  ع���ن  امل�����ص��ريف  ال��ق��ط��اع  يف 
لزيادة اإقرا�ض القطاع اخلا�ض حتى نهاية 

مار�ض 2021.

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

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز  امل��رك��زي  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  اأ���ص��در م�صرف 
التابع لبنك الت�صويات الدولية يف هوجن كوجن، و�صلطة النقد يف  البتكار 
هوجن كوجن، وبنك تايالند، ومعهد العمالت الرقمية التابع لبنك ال�صعب 
ال�صيني، التقرير الأول مل�صروع “اجل�صر للعمالت الرقمية املتعددة للبنوك 
الدولية  التجارية  امل��دف��وع��ات  م�صروع  يف  اجن���ازاً  يعد  وال���ذي  املركزية” 
وجعلها  احل��دود  عرب  التجارية  املدفوعات  ت�صهيل  نحو  متقدمة  وخطوة 

اأكرث اأماناً وب�صكل اآن.
املتعددة للبنوك املركزية  العمالت الرقمية  “اجل�صر”  وي�صتخدم م�صروع 
تقنية  على  بال�صتناد  وذل��ك  امل�صاركة  البنوك  بني  دولياً  الأم��وال  لتحويل 

ال�صجالت املوزعة، املعروفة اأي�صاً با�صم “البلوكت�صني«.
من  �صركائه  مع  بالتعاون   2021 فرباير  منذ  امل��رك��زي  امل�صرف  عمل  و 
البنوك املركزية حول العامل، على اجناز هذا العمل املرتبط باثبات املفهوم، 
والذي نتجت عنه ُبنية حتتية للعمالت الرقمية اأكرث كفاءًة وابتكاراً، وذلك 
للتخفيف من التحديات التي تواجه املدفوعات عرب احلدود، مبا يف ذلك 
من  وغ��ريه��ا  املنخف�صة،  وال��ك��ف��اءة  ال�صفافية  ونق�ض  املرتفعة  التكاليف 
حت�صناً  للتقرير  الأول��ي��ة  النتائج  وُتظهر  الأخ���رى.  الت�صغيلية  التعقيدات 
كبرياً يف �صرعة حتويل الأموال عرب احلدود من عدة اأيام اإىل ثواٍن معدودة 
وعلى مدار ال�صاعة، بالإ�صافة اإىل اإمكانية خف�ض تكاليف معامالت البنوك 
املتبادل  الت�صغيل  قابلية  حت�صني  مع  للم�صتخدمني،  كبري  ب�صكل  املرا�صلة 
الإم���ارات  م�صرف  ب��داأ  وق��د  التنظيمي.  المتثال  و�صمان  البنوك  لنظم 
املركزي يف رحلة تطوير قنوات املدفوعات الدولية يف عام 2019، عندما 
الرقمية  للعمالت  اآخ��ر  مفهوم  اإثبات  وهو  “عابر”،  م�صروع  بنجاح  اأكمل 
للبنوك املركزية بال�صراكة مع البنك املركزي ال�صعودي. وقد مَكن ارتباط 
الرقمية  العملة  الأمريكي  بالدولر  ال�صعودي  والريال  الإماراتي  الدرهم 
اأ�صعار  يف  ت��غ��ريات  لأي  اخل�صوع  ع��دم  م��ن  “عابر”  م�صروع  يف  امل�صرتكة 
ال��دف��ع عرب  وف��ع��اًل لإمت���ام معامالت  ال�����ص��رف، مم��ا يجعلها ح��اًل �صريعاً 
الإم���ارات  م�صرف  حمافظ  بالعمى،  حممد  خالد  معايل  وق��ال  احل���دود. 
املركزي اإن امل�صرف املركزي يوؤدي دوراً رائداً وا�صتباقياً يف ت�صهيل عمليات 
حتويل الأموال على امل�صتويني الإقليمي والدويل، من خالل تطوير بنى 
حتتية اأكرث فاعلية وكفاءة ومرونة للمدفوعات عرب احلدود مع �صركائنا 
املركزي  امل�صرف  اأن  معاليه  واأ�صاف  العاملية.  القت�صادية  التنمية  لتعزيز 
البنوك  م��ن  �صركائنا  “مع  املكت�صبة  اخل���ربة  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  اإىل  يتطلع 
املركزية الآ�صيوية فيما يخ�ض العمالت الرقمية للبنوك املركزية، بهدف 

ت�صهيل تزايد التجارة الدولية وت�صريع املدفوعات«.

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  671/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187

به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، رقم 2018/43 عقاري جزئي  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
وقدره )496459( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ����ص���ارع امل���ط���ار م��ن��ط��ق��ة ب���ور ���ص��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 

هاتف:0504643947 - بريد الكرتوين:execution1@omalc.ae - مكاين:3244594826 
 IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه : 1- حممد نظر حاجي دولت - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية  )496459( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  735/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 257/2020 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)652.071( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 
هاتف:0504643947 - بريد الكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- طارق حممد ناجي العجي - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )652017( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  826/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 187
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/189 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )479686( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 
هاتف:0504643947 - بريد الكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- زر كل ولد خايل كل - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )479686( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

مذكرة �عالن بالن�صر  )�إ�صتئناف(    
                  يف  �ل�صتئناف رقم:1326/2021/322 ��صتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الوىل رقم 90
جزئي  ع��ق��اري  رق������م:1074/2021  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:موؤ�ص�صة عقار

امليزانني مكتب رقم 9  عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة العمال 
هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

-IBAN:AE090500000000020106942 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 
املطلوب اإعالنهما :  1- ك�صينيا �صينيكوفا 2- اأيور �صينيكوف  -  �صفتهما : م�صتاأنف �صدهما

مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2021/1074 عقاري جزئي. 
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2021/10/26  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد 

، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�صتئناف    

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
مذكرة �عالن بالن�صر  )�إ�صتئناف(    

                  يف  �ل�صتئناف رقم:1325/2021/322 ��صتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الثانية رقم 202

جزئي  ع��ق��اري  رق������م:1046/2021  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 
والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:موؤ�ص�صة عقار
امليزانني مكتب رقم 9  عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة العمال 

هاتف:0506767616 - بريد الكرتوين:INFO3@OMALC.AE - مكاين:3244594826 
-IBAN:AE090500000000020106942 وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

املطلوب اإعالنه :  1- نتاليا مي�ض ت�صوك  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعالن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:2021/1046 عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2021/10/6  ال�صاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�صتئناف    

Date 30/ 9/ 2021  Issue No : 13354
Court of Appeal

Service by Publication Memo (Appeal)
In Appeal No. 322/2021/1325- Real Estate Appeal

Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202 
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1046/2021 Real Estate 
Summary, the charges, the expenses and the fees. 
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani 
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi 
Party to be notified 1- Natalia Mishchuk - Capacity: Appellee 
Service Subject : The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1046/2021 Real 
Estate Summary The hearing of Wednesday 06-10-2021 at 10:00 AM on online court 
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed 
in absentia.
Prepared by / Mohammed Shehab Al Hashmi 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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MOJAU_2021_0023476 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع  - �إعــالن تنــــازل 
العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني  اإنه �صيقوم الكاتب العدل  العلم  يرجى 

الأطراف املذكوره
من الطرف الأول : اأحمد حممد �صباح علي الكعبي ، اجلن�صية : المارات

اإىل الطرف الثاين : �صيماء خمي�ض على البديوي النقبي ، اجلن�صية : اإماراتية
دائرة  من  واملرخ�ض  )بقالة(  الرخ�صة  ن�صاط  الأول(  دك��ان  )بقالة  التجاري  بال�صم 
التنمية القت�صادية يف خورفكان - ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم : 777978 ال�صادرة 

بتاريخ : 2020/09/24 يف دائرة التنمية القت�صادية بخورفكان.
يوم من   14 اإنق�صاء  بعد  التنازل  بالت�صديق على  العام  العدل  الكاتب  �صيقوم  وعليه 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
�لكاتب �لعدل   

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
MOJAU_2021_0023491 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع  - �إعــالن تنــــازل 
العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني  اإنه �صيقوم الكاتب العدل  العلم  يرجى 

الأطراف املذكوره
من الطرف الأول : عبدالرحمن حممد على ال�صايب النقبي - اجلن�صية : المارات

اإىل الطرف الثاين : الفال�صا اينجاكال ب�صري ب�صري - اجلن�صية : الهند
دائرة  من  واملرخ�ض  )بقالة(  الرخ�صة  ن�صاط  ال�صاحوف(  )بقالة  التجاري  بال�صم 
التنمية القت�صادية يف خورفكان - ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم : 141708 ال�صادرة 
�صيقوم  القت�صادية بخورفكان.  وعليه  التنمية  دائرة  1995/08/13 يف   : بتاريخ 
الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل بعد انق�صاء 14 يوم من تاريخ ن�صر هذا 

العالن.
�لكاتب �لعدل   

       �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم �ملحرر )2021/8073(
املنذرة : الكورني�ض لتاأجري ال�صيارات ذ.م.م. - اجلن�صية: المارات

THE CORNICHE RENT A CAR L.L.C

املنذر اإليه : يونيك اك�صربي�ض لنقل بعائث الر�صائل ذ.م.م. اجلن�صية: المارات
 UNIQUE EXPRESS LETTERS & POST ITEMS DELIVERY L.L.C

املو�صوع :- مبوج�ب ه�ذا الإنذار والتكلي�ف بالوف�اء تنذر وتنب�ه املن�ذرة على املن�ذر اإليه�ا ب��ص�داد 
مبل�غ وق�������دره 204،444،00 دره���م )مائتان واأربع�ة اآلف واأربعمائة واأربع�ة واربع�ون درهم�ا( 
بالإ�صافة اإل�ى الفائ�دة التاأخريي�ة بواق�ع 12% م�ن ت�اريخ التكليف بالوف�اء وح�ت�ى ال�صداد التام، 
وذلك خالل خم�صة اأيام من تاريخ ا�صتالم الإنذار. وذل�ك للعل�م والحاط�ة ولتنفي�ذ م�ا ج�اء في�ه 
كافة  املنذرة وحفظ  بحقوق  الخ��الل  اإليه�ا مع عدم  املن�ذر  ح�ق  ف�ي  القانوين  ولنف�اذ مفعول�ه 

حقوق املنذرة الأخرى جتاه املنذر اإليها.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�إعالن بالن�صر 

يف �لدعوى رقم 3288/2021 مدين جزئي
ال�صيد/ ديريك �صيكاجا �صيكاجا )املدعي عليه(يف الدعوى رقم 3288/2021 مدين جزئي بناءاً على 
تكليف حمكمة ال�صارقة الإحتادية الإبتدائية - الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الرابعة بندبي خبرياً 
ح�صابياً يف الدعوى املذكورة اأعاله املرفوعه من ال�صادة : اأجرة ال�صارقة )املدعي �صدكم( وعليه يرجى 
اأو وكيال معتمداً ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�صتندات تخ�ض الدعوى  ح�صوركم يف جل�صة اخلربة 
وذلك يوم الثنني املوافق 05/10/2021 يف متام ال�صاعة 02:00 ظهراً عن بعد عن طريق تقنية 

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

موبايل: 0506555285  ، ت - 023090894
�خلبري �حل�صابي / حميد م�صبح �لكعبي 
رقم �لقيد 608

�إجتماع خربة 

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�ملو�صوع : �إعالن بالن�صر

لدى حمكمة �لفجرية �لإحتادية �لإبتد�ئية
�لق�صية رقم )690 /2021( جتاري جزئي- �لفجرية. 

املرفوعة من : م�صرف ال�صارقة الإ�صالمي
�صد : بيبني فالوبارامبيل فارجهي�صى

املدعى عليه : 1- بيبني فالوبارامبيل فارجهي�صى
مدعوا حل�صور لإجتماع جلنة اخلربة امل�صرفية املقرر عقده الواحدة بعد الظهر )01.00( ظ - وذلك يوم الإثنني 

فيديو(. )مكاملة  بعد  عن  اإجتماع   zoom برنامج  عرب  وذلك  م  املوافق 04/10/2021 
للتوا�صل مع مكتب اخلبري :0589796040

salemoffice123@gmail.com : اأو عرب الربيد الإلكرتوين
رابط الجتماع :

 Meeting ID: 3034372242
Passcode: 5ATNyv

�خلبري �حل�صابي و�مل�صريف 
�صامل حممد �صامل بالعمى 
رقم �لقيد   210

�إجتماع خربة 

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�ملو�صوع / �عالن بالن�صر

عجمان جزئي  مدين   2021/ يف �لدعوي رقم 2947 
ال�صيد / عمر دين نيكام دين  - املدعي عليه

املوؤرخ   2021/2063 رق��م  الفنيني  اخل��رباء  ���ص��وؤون  اإدارة  مدير  كتاب  اإىل  ب��الإ���ص��ارة 
15/9/2021 بتكليفنا مببا�صرة املهمة يف الدعوى امل�صار اإليها اأعاله،، للقيام باأعمال 
2947/2021 مدين جزئي عجمان املقام �صدك  اخلربة احل�صابية يف الدعوى رقم 
من ال�صادة/ تاك�صي الراحة )�ض.ذ.م.م ( نود دعوتكم اىل اجتماع اخلربة الثاين مبكتبنا 
الوحدة مقابل  بناية  الكائن بدبي - بور �صعيد -  را�صل عبيد لتدقيق احل�صابات  باركر 
 -  504 امل��رتو- الطابق اخلام�ض - �صقة رقم  دي��ره �صيتي �صنرت وبالقرب من حمطة 
 12:00 ال�صاعة   7/10/2021 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم   2959958/04 تلفون 

ظهراً لتزويدنا مبا لديكم من م�صتندات متعلقة بالدعوى اعاله.
�خلبري �حل�صابي
من�صور عبد �لوهاب حممد

�إجتماع خربة 

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - ناهد بارويز �بو �لقا�صم   
مدين   SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0003241/ 

اإىل املحكوم عليه : ناهد بارويز ابو القا�صم 
العنوان : ال�صارقة - البحرية 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ منري ح�صني �صيخ �صكندر - اجلن�صية بنجالدي�صي  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 23860  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى حمكمة عجمان �لإحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0001830 يف  �لدعوى رقم

اإىل : خديجه ثريبو ديفيد�صون
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان الرو�صة 1 الفيال رقم 23 بجوار مركز �صرطة احلميدية

نعلمكم باأن املدعي )ة( / دار التمويل �ض.م.ع العنوان / حمل الإقامة : اأبوظبي اخلالدية �صارع زايد الأول مقابل �صيدار 
بناية دار التمويل الطابق الأر�صي وامليزانني بالكامل 

 101،436.91 ب������ : باإلزام املدعى عليها بان ت�صدد اىل املدعية مبلغ وقدره  اأعاله للمطالبة  اأقام الدعوى املذكورة  قد 
18%�صنويا  التفاقية وقدرها  والفائده  فل�صا(  وت�صعون  درهم وواحد  �صتة وثالثون  واربعمائه  الفا  درهم )مائة وواحد 

من تاريخ التوقف عن ال�صداد. 
عليها بان ت�صدد اىل املدعية مبلغ وقدره 179،543.39)مائه وت�صعه و�صبعون الفا وخم�صمائه ثالثه  املدعى  باإلزام   .2

واربعون درهم وت�صعه وثالثون فل�صا( والفائده التفاقية وقدرها 2.89% �صهريا من تاريخ التوقف عن ال�صداد 
الزام املدعي عليها الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماه.  .3

لذا يتوجب عليكم احل�صور اأمام الدائرة دائرة دعاوي اليوم الواحد الثالثة حمكمة عجمان الحتادية �صباح يوم اخلمي�ض 
املوافق 2021/10/07 ال�صاعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتندات ويف حالة عدم ح�صوركم اأو اإر�صال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �صتبا�صر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�صائية 
�لء �لأمريي 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�إخطار عديل بالن�صر
رقم )2021/8045(

املنذره : �صركة دبي بال�صرت دراى مك�ض ذ م م - اجلن�صية الإمارات.
بوكالة املحامية / رميا اجلر�صي

املنذراليها الأوىل/ �صركة ايه ان �صي للمقاولت ذ.م.م - اجلن�صية المارات
�صند  ال�صيك  على  املوقع  ب�صفته  اجلن�صية  اإم��ارات��ي   - باقر  عبدالرحيم  طيب   / الثاين  اإليه  املنذر 

الإنذار من ح�صاب املنذر اإليها الأوىل - )جمهول حمل القامة(
فاإننا ننذركما ب�صرعة �صداد قيمة املديونية املرت�صدة بذمتكما والبالغ قدرها 40،077،50 درهم 
ن�صر  تاريخ  اأي��ام من  اإق�صاه خم�صة  فل�صاً( يف موعد  و�صبعون درهم وخم�صون  و�صبعة  األف  )اأربعون 
اأمر  اإىل رفع  �صت�صطر  املنذرة  فاإن  املدة  لل�صداد خالل تلك  الإ�صتجابة  الإن��ذار ويف حالة عدم  هذا 
مع  درهم   40،077.50 قدرها  البالغ  املديونية  قيمة  ب�صداد  مت�صامنني  لإلزامكما  �صدكم  اأداء 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك وحتى متام ال�صداد ف�صال عن الر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�إخطار عديل بالن�صر
رقم )2021/8068(
املنذرة / �صركة م�صندم للمعدات الكهربائية ذم .م - اجلن�صية الإمارات.
بوكالة املحامية / رميا اجلر�صي

املنذر اإليهما : 1- هاى بيلد لالن�صاءات )�ض.ذ.م.م( - اجلن�صية الإمارات.
) Hi-build construction )l.l.c 

كالومكال جيفارجي�ض كوجنو - هندي اجلن�صية ب�صفته املوقع على ال�صيكني �صند النذار من  جوى   -  2
ح�صاب املنذر اإليها الأوىل - )جمهول حمل القامة(

األف  و�صبعون  و�صتة  )مائة  دره��م   176،366 قدرها  البالغ  املديونية  قيمة  �صداد  ب�صرعة  ننذركما  فاإننا 
وثالثمائة و�صتة و�صتون درهم( يف موعد اأق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإنذار، ويف حال انتهاء املهلة 
دون �صداد فاإننا �صن�صطر اآ�صفني اإىل رفع اأمر اأداء �صدكما مت�صامنني ل�صداد املديونية املرت�صدة بذمتكما 
الر�صوم  عن  ف�صاًل  ال�صداد  متام  وحتى  ال�صيك  ا�صتحقاق  تاريخ  من   %6 بواقع  القانونية  الفائدة  مع 

وامل�صاريف. مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،، 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - نور �ل�صحاب للتجارة - ذ م م   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0002055/ 

اإىل املحكوم عليه : نور ال�صحاب للتجارة - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ام تي بي لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م حاليا )�صركة كندورتيك لتجارة اللكرتونيات 
ذ م م �صابقا( يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 17380  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم 7227/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 3349/2021 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )226657 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ : ما�صة الإمارات الزرقاء لرتكيب املواد العازلة - �ض ذ م م  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى ا�صبكت تاور - مكتب 3202 - بجوار 
للتطوير  )امنيات غلف  م  م  ذ  �ض  امنيات جلف لال�صتثمار   -1  : اإعالنه  املطلوب  م��ول   افينيو  ب��اي 
العقاري �ض ذ م م - �صابقا( - �صفته : منفذ �صده. مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية 
املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 226657 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة. 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بالن�صر        

 3286/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- ان اف ام للتجارة منطقة حرة  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : �صركة دبي للكابالت اخل�صو�صية املحدودة  

العقد  بف�صخ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
مببلغ وقدره )1101535.70 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الحد 
فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�صي  قاعة  يف  �صباحا   9.30 ال�صاعة   2021/10/10 املوافق 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بالن�صر 
 6599/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  حممد ابراهيم نا�صر عبدالرحمن حممد
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/جامعة اجلزيرة - �ض ذ م  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)22547( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بالن�صر 
 3406/2021/207 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اىل املنفذ �صده/1-  عبدالقادر بختيار - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ �صكاي كورت�ض ملالكها �صركة ال�صكوك الوطنية �صركة ال�صخ�ض 

الواحد م�صاهمة خا�صة �صركة ال�صخ�ض الواحد )�ض.ذ.م.م(  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)105094( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بالن�صر 
يف �لدعوى رقم 38 / 2021 / 490 جتاري م�صارف جزئي 
مو�صوع الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 247،692.55 درهم اإماراتي )فقط مائتان 
�صبعة واأربعون األفاً و�صتمائة اثنان وت�صعون درهماً وخم�صة وخم�صون فل�صاً اإماراتياً ل غري(، بالإ�صافة اإىل الفوائد 

القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.
طالب العالن : البنك التجاري الدوىل   �ض.م.ع �صفته بالق�صية :  مدعى

املطلوب اعالنه : راجا�صيكار بوجاداباتي - �صفته بالق�صية :  مدعى عليه
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��اأن  عليه  امل��دع��ى  اإل���زام  ال��دع��وى ومو�صوعها  عليك�   اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�صوع 
وخم�صة  دره��م��اً  وت�صعون  اثنان  و�صتمائة  األ��ف��اً  واأرب��ع��ون  �صبعة  مائتان  )فقط  اإم��ارات��ي  دره��م   247،692.55
وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفوائد  اإىل  بالإ�صافة  غ��ري(،  ل  اإماراتياً  فل�صاً  وخم�صون 
قاعة  يف  �صباحا   08:30 ال�صاعة   2021-10-05 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد 
اأو من ميثلك قانونيا و عليك  &BUILDING_DESC لذا فاأنت مكلف باحل�صور  التقا�صي عن ُبعد 

بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة ب�ثالثة اأيام على القل.

رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�إعالن بالن�صر 

بالدعوى 2513-2021 مدين )جزئي( - �ل�صارقة
اإىل املدعى عليه  ال�صادة / بريز تريند للخدمات الفنية )�ض.م.م(.

مبا اأن املدعي / خمي�ض فرج املازمي،  قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله ومبا اأن املحكمة قد انتدبتنا 
اأو الربيد  ال��ه��ات��ف  التوا�صل معكم ع��ن ط��ري��ق  اأن��ن��ا مل ن�صتطع  ال��دع��وى، ومب��ا  ه���ذه   خ��ب��ريا يف 
الإلكرتوين اأو عنوانكم املحدد يف �صحيفة الدعوى، فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة الأول اأو 
ح�صور ممثلكم القانوين ال�صاعة 18:00 ع�صر يوم الثالثاء املوافق 12-10-2021 بوا�صطة 

 ZOOM النرتنت عن طريق برنامج
رمز الجتماع وكلمة ال�صر لن�صمامكم اإىل الجتماع كما يلي:

Personal Meeting ID: 727 015 2292
Password: 3P86mJ

لتقدمي دفوعكم وم�صتنداتكم.
�خلبري/ مهند حممد عبيد 050-8989540

�إجتماع خربة 

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�ملو�صوع : �عالن بالن�صر

�لدعوى رقم 874 - 2021 �أمر �أد�ء
حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �ل�صتئنافية �ملدنية

املرفوعة من : �ص�رك�ة اخللي�ج لل�صح��ب �ض.ذ.م.م 
�صد : ال�صنغال ملقاولت الأملنيوم والزجاج

اىل املدعى عليها/ ال�صنغال ملقاولت الأملنيوم والزجاج ، 
 ، اأعاله  املذكورة  الدعوى  املدنية ندبنا خبريا حا�صبيا يف  ال�صارقة الحتادية ال�صتئنافية  حيث قررت حمكمة 
واملرفوعة من �صرك��ة اخللي�ج لل�صح�ب �ض.ذ.م.م �صدكم، لذا يقت�صي ح�صوركم اجتماع اخلربة الذي �صيعقد يوم 
برنامج  بوا�صطة  بعد  ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحا )11:00( عن  الثالثاء القادم املوافق 05/10/2021 

مايكرو�صوفت تيمز )Microsoft Teams( على الرابط الآتي:

ويف حال تخلفكم عن احل�صور ف�صوف تبا�صر اخلربة اأعمالها مبثابة احل�صور.
�خلبري / �أ�صعد عبا�س      

�إجتماع خربة 

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�ملو�صوع : �إعالن بالن�صر

�لدعوى رقم 1904 ل�صنة 2021
لدى حمكمة �أبوظبي �لبتد�ئية - مكتب �إد�رة �لدعاوى �لتجارية

املرفوعة من : �صركة دار التمويل �ض.م.ع
�صد : اأو�صكار بريجانتا فلوري�ض

معتمد لجتماع  وكيل  بوا�صطة  اأو  �صخ�صيا  للح�صور  ، مدعو  فلوري�ض  بريجانتا  اأو�صكار  عليه/  املدعى 
املوافق  الثنني  ي��وم  م�صاءا،   1:00 ال�صاعة  عقده  املقرر  ال�صوتي/املرئي  الول  )امل�صرفية(  اخل��ربة 

 ZOOM موعدا لعقد اجتماع اخلربة امل�صرفية عرب تطبيق زووم  04/10/2021
Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/3831140324?pwd=ZIVXUllHZ2loVmRpNkFIWF
RmTlNRQT09
Meeting ID: 383  114  0324 
Passcode: 123456

للتوا�صل : هاتف رقم 3501663444
�خلبري �مل�صريف
يون�س علي حممد �ملال

�إجتماع خربة 

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�إعالن بالن�صر

رقم )2020/8102(
املنذر : روؤية ل�صناعة ال�صفنج واملواد العازلة

املنذر اليه : تران�ض اميور م م ح
يكلف املنذر/ املنذر اليه ب�صداد املبلغ املرت�صد بذمته والب�الغ ق�دره )69،500( 
اي�ام  اأق�صاها خم�ص�ة  وذل��ك خالل مدة   ، دره��م  الف وخم�صمائة  و�صتون  ت�صعة 
م�ن تاريخ ا�صتالمه هذا الإنذار ، واإل �صي�صطر املن�ذر لتخ�اذ كاف�ة الإج�راءات 
املدني�ة  الق�صائية  ال��دع��اوي  اإقامة  فيها  مبا  حقه  لها  حتفظ  التي  القانونية 
الر�صوم  بكافة  اليهم  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع  الأداء،  اأم���ر  وا�صت�صدار  واجل��زائ��ي�����ة 

وم�صاريف التقا�ص�ي والفائدة القانونية واأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
 �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة

ا�صم ال�صركة : ايه يف ام لهند�صة ال�صيارات - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم M103-1 ملك حممد �صعيد حارب - ديرة - بور�صعيد - مركز 
ا�صتدامة B  ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 708645 رقم 
1135665 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية  القيد بال�صجل التجاري : 
اأعاله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف  باأنه قد مت  بدبي 
2020/10/14 واملوثق لدى كاتب العدل  ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض  2020/10/14 وعلى من لديه  حماكم دبي بتاريخ 
 1006 رقم  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني  امل�صفي  اإىل 
 : ف��اك�����ض   04-4421762  : ه��ات��ف   - خليفة  ب���رج   - ب��ردب��ي   - للتطوير  دي���ار  م��ل��ك 
خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-4421764

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات
- برج خليفة - هاتف  بردبي   - للتطوير  دي��ار  1006 ملك  : مكتب رقم  العنوان 
دائ���رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : ف��اك�����ض   04-4421762  :
ايه  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية 
يف ام لهند�صة ال�صيارات - �ض ذ م م  وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  
2020/10/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/10/14 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
  �عالن بالن�صر

املرجع : 2
البي�ع  يرغب يف   - اجلن�صية  - ميني  الكمراين  عي�صى حممد عبداهلل   : ال�صيد  ب��اأن  للجميع  ليكن معلوم�ا 
اإىل ال�صيد : جوي كومار �ص�ي�ل ت�وب�ان كانتي �ص�ي�ل -  والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك 
بنغالدي�صي اجلن�صية.  وذلك يف املن�صاه املذكورة اأعاله بكافة مقاوماتها املادية واملعنوية وال�صم �صامال هذا 
البيع كافة املوجودات واملعدات يف املن�صاأة املباعة كذلك ال�صم التجاري والرخ�صة املهنية وال�صهرة واملوقع. 
وذلك يف املوؤ�ص�صة الفردية بوكيل خدمات امل�صماة )بقالة وادي ال�صجعة( والتي تلت باإمارة ال�صارقة مبوجب 
رخ�صة جتارية رقم )778308( تعديالت اأخرى:- مت تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية بوكيل 
خدمات ( اىل ) �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م(  مت تغيري ال�صم التجاري من )بقالة وادي ال�صجعة( اىل 
)بقالة وادي ال�صجعة ذ م م �صركة ال�صخ�ض الواحد(  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف 
يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

فقدت �صهادات اأ�صهم �صادرة عن �صركة اإت�صالت 
با�صم/ �صعاع خليفة حممد 

رقم ال�صهادات عدد الأ�صهم 
48121343

 480101794

فمن يعرث يجدها ت�صليمها ل�صركة اإت�صالت او 
الإت�صال على 0558887488 

   فقد�ن �صهادة ��صهم
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�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  894/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صاد�صة رقم 227

ب�صداد   ، 801/2021 مدين جزئي  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )39464( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : يوكون اك�صيا
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى ا�صبكت تاور - �صقة 

مكتب - 3202 - بجوار باي افينيو مول 
املطلوب اإعالنه : 1- جيا لليو - �صفته : منفذ �صده

املبلغ  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  مو�صوع الإع��الن : قد 
، وعليه فان املحكمة  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )39464( درهم اىل طالب 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن حكم بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:565/2021/322 ��صتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الثانية رقم 202

امل�صتاأنف  احلكم  بتعديل   -2 �صكال  ال�صتئناف  بقبول  احلكم:1-  املوقرة  املحكمة  عدالة  من  نلتم�ض   : ال�صتئناف  مو�صوع 
والق�صاء جمددا بالزام امل�صتاأنف �صده باأن يوؤدي للبنك امل�صتاأنف فائدة على املبلغ املحكوم به بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�صداد مع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة وتاأييد احلكم فيما عدا ذلك ، ال�صتئناف متعلق بالفائدة 

التي مل يحكم بها. 
امل�صتاأنف:بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع

ب��ج��وار غرفة جت��ارة و�صناعة دب��ي - هاتف رق������م:043874225 - موبايل  ���ص��ارع بني يا�ض -  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - دي��رة - 
 maliklaw@Emirates.net.ae:رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - امييل

 وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي
املطلوب اإعالنه :  1- كري�صتيان الك�صندر هان�ض �صت�صنيدر  -  �صفته : م�صتاأنف �صده 

مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/8/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع حكمت املحكمة بقبول ال�صتئناف �صكال ويف املو�صوع بالغاء احلكم امل�صتاأنف فيما ق�صى به 
والق�صاء جمددا بالزام امل�صتانف �صده بالفائدة القانونية عن املبلغ املق�صي به امام حمكمة اول درجة بواقع 5% �صنويا من 
تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2020/1/23 وحتى متام ال�صداد والزمت امل�صتاأنف �صده الر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة مع رد مبلغ التاأمني ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل �صتني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:4839/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار المر  بالزام املطلوب �صده المر ب�صداد مبلغ )60.000.00( 
ال�صيك وحتى متام  ا�صتحقاق  تاريخ  القانونية 12% من  الفائدة  - مع  الف درهما  �صتون  درهم 

ال�صداد مع امل�صروفات والر�صوم والنفاذ. 
املدعي:فريق البداع للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - بالقرب من حمطة اأبراج المارات املرتو - 
فندق ميلينيوم بالزا - الدور 19 مكتب رقم 1902 - وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل

املطلوب اإعالنه :  1- حممد �صهزاد خان حممد اعجاز خان  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع الإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/31 
- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة ال�صيك الواردة تفا�صيله بالطلب مببلغ )60.000( 
�صتون األف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة يف 2021/7/14 وحتى 
متام ال�صداد وبالر�صوم وامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت مازاد على ذلك 

من طلبات .ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:4885/2020/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى : عري�صة ا�صت�صدار اأمر اأداء طبقا لن�ض املادتني رقمي 62.17/8 من الالئحة التنظيمية املعدلة 
لقانون الجراءات املدنية. 

املدعي:الأوج لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م
 cm3 عنوانه:امارة ال�صارقة - �صارع الغوير - مقابل دوار الربيد املركزي - بناية داما�ض - الطابق امليزانني - مكتب

 talaat.lawyer.2020@gmail.com:هاتف 05612233 - موبيل:0506025515 - امييل -
 وميثله:عبدالرزاق �صالح �صليمان حممد

املطلوب اإعالنهما :  1- توما�ض ماتيو ماتاتيل 2- ملتي لينك للمقاولت �ض.ذ.م.م  -  �صفتهما : مدعي عليهما
اول:بانفاذ  بتاريخ:2021/4/23 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�صت�صدار  الإع��الن :طلب  مو�صوع 
العقد التجاري املربم بني املدعية واملدعي عليها الوىل - ثانيا:بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي اىل املدعية 
مبلغ )173.808( درهم مائتان و�صبعون الفا وثمامنائة وثمانية درهما ، قيمة املديونية مع الفائدة القانونية بواقع 
5% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد - ثالثا:امرت املحكمة يف مادة جتارية بالزام املدعي عليهما الوىل 
والثاين بالت�صامن بان يوؤديا اىل املدعية )207.535( درهم مائتان و�صبعة الفا وخم�صمائة وخم�صة وثالثون درهما 
املطالبة  تاريخ  �صنويا من   %5 بواقع  الفائدة  ب����الرق����ام:020776-020917-021136-021137 مع  ال�صيكات  قيمة   -
وحتى متام ال�صداد مع الزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف 

ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:6073/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�صوع الدعوى : طلب ا�صدا امر اأداء مببلغ وقدره )27.085( درهم اماراتي والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة حتى ال�صداد التام. 

املدعي:مدر�صة الحتاد اخلا�صة - فرع
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - بوابة 

رقم 3 - الطابق ال�صاد�ض - مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680
املطلوب اإعالنه :  1- غرام احمد ظاهر عالونة  -  �صفته : مدعي عليه

مو�صوع الإعالن :طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/19 
الفا  وع�صرون  �صبعة  دره��م   )27.085( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام   -
متام  وحتى   2021/9/14 تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة   - درهما  وثمانون  وخم�صة 
ال�صداد مع الزامها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت املنع من 

ال�صفر .ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:2126/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�صاد�صة رقم 405

املطالبة مبقدار  الفواتري مو�صوع  قيمة  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  ال��زام   : الدعوى  مو�صوع 
)40.490.82( درهم الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

املدعي:�صركة جمموعة المارات لالت�صالت )جمموعة ات�صالت( �ض.م.ع
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - املطار - ابوظبي - �صارع حمدان بن حممد - مبنى مبنى ات�صالت 

الرئي�صي - بجانب مارك�ض �صبن�صر
املطلوب اإعالنه :  1- �صامل مبارك م�صعود مبارك مفتاح  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة 
الفواتري مو�صوع املطالبة مبقدار )40.490.82( درهم الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2021/10/4  ال�صاعة 09.00 �ض يف مكتب ادارة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بالن�صر        

                        يف  �لدعوى رقم:192/2021/33 �لتما�س �عادة نظر عمايل 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية الثانية ع�صر  رقم 158

والر�صوم  رقم 6776/2021 عمايل جزئي  الدعوى  النظر يف  اع��ادة  التما�ض   : الدعوى  مو�صوع 
وامل�صاريف والتعاب. 

امللتم�ض:النهار اخلم�ض للتجارة العامة ذ.م.م
مبنى  اخلليج  �صارع   - دب��ي  موانئ  �صلطة  ملك   - احلمرية  ميناء   - دي��رة   - دب��ي  عنوانه:امارة 

جمارك دبي باحلمرية مكتب رقم 236 بالقرب من بنك دبي المارات الوطني
املطلوب اإعالنه :  1- حممد �صاه نواز مقبول الرحمن  -  �صفته : ملتم�ض �صده 

اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها التما�ض اع��ادة النظر يف الدعوى رقم  مو�صوع الإع��الن :  قد 
الثالثاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   - والت��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  جزئي  عمايل   6776/2021
املوافق  2021/10/5  ال�صاعة 10.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بالطلبات �ملعدلة بالن�صر        
                  يف  �لدعوى رقم:2163/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�صوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ )1300000( درهم مليون وثالثمائة الف درهم اماراتي - 

وفائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
املدعي:ح�صن يو�صف ح�صن املندلوي

امارة  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  املال  ح�صن  الدكتور/ابراهيم  مكتب  املختار  عنوانه:وحمله 
الطابق   - �صعيد  ب��ور  �صارع   - اأفينيو  �صيتي  بناية   - �صنرت  �صيتي  دي��رة  بجوار   - دي��رة  - منطقة  دب��ي 

ال�صابع - مكتب رقم 706
املطلوب اإعالنه :  1- مطعم خالد الكندي  -  �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة مببلغ )1300000( درهم مليون 
ال�صداد  وثالثمائة الف درهم اماراتي - وفائدة قانونية قدرها 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
والر�صوم وامل�صاريف والتعاب - وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2021/10/12  ال�صاعة 08.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �ض يف قاعة 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة .
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
 �عالن بالن�صر

525/2021/320 ��صتئناف �حو�ل �صخ�صية ومو�ريث  
مذكرة اإعالن بالن�صر )اإ�صتئناف(

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
مبا  القامة  حمل  جمهول   - ب��ور  اأ�صرف  عبداحلميد  �صيد  علي  �صيد   -1/ �صده  امل�صتاأنف  اىل 
ان  املهريي - مبا  امليدور  زه��را احمد �صرابي - وميثله:احمداحلاج خ��ادم بطي   / امل�صتاأنف  ان 
امل�صتاأنف قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بانه يف جل�صة 2021/9/22 �صدر احلكم 
التمهيدي التي:حكمت املحكمة بقبول ال�صتئناف �صكال ويف املو�صوع وقبل الف�صل فيه بانذار 
امل�صتاأنف �صده اما بالقامة مع زوجته امل�صتاأنفة يف الدولة امل�صكن الذي اعده لها او نقلها اليه 
م�صاريفها  و���ص��داد  الق��ام��ة  وم�صتلزمات  التاأ�صرية  ا�صتخراج  ب��اج��راءات  تكفله  بعد  اي��ران  اىل 
ينفذ  مل  ان  عليه  تطليقها  او  باح�صان  ت�صريحها  او  لها  وال�صكن  والنقلة  ال�صفر  وم�صاريف 
الن�صر وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الثنني  منطوق احلكم وامهلته �صهرا لذلك من تاريخ 

املوافق:2021/10/25 ملعرفة مامت
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن حكم بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:590/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�صة رقم 200

مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ عقد البيع املوؤرخ يف:2014/10/13 والزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا 
للمدعي مبلغ وقدره )1.709.803( درهم مليون و�صبعمائة وت�صعة الف وثماين وثالثة درهما - والفائدة القانونية بواقع 

9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:عو�ض بن حممد بن فرج باخمالف

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديره - دبي - �صارع 57 - مبنى مبنى بو �صقر ب - �صقة 108 - بجوار حمطة مرتو 
جيجيكو -  وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد

املطلوب اإعالنه :  1- �صون للو�صاطة العقارية ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
املذكورة اعاله ل�صالح  املنعقدة بتاريخ:2021/9/28 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها  الإع��الن  مو�صوع 
العقارية  ال��وح��دة  ع��ن  ال��دع��وى  ط��ريف  ب��ني  امل��ربم��ه  البيع  اتفاقية  ببطالن   1 احل�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  امل��دع��ي 
رقم:A19b - PH1 والكائنة بربج DubaiLagoon - A19b وبالزام املدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما 
بان يوؤديا للمدعي مبلغ مقداره )1.654.970( درهم والفائدة القانونيه عنه بواقع 5% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية 
وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن حكم بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:501/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197

مو�صوع الدعوى : املطالبة وب�صفة م�صتعجلة احلكم برفع احلجز التنفيذي ل�صالح �صركة المارات بالبادي عن الوحدة 
رقم B1708 مب�صروع رويف توين تاروز مبوجب اتفاقية البيع وال�صراء املوؤرخة يف:2010/11/3 ، 1- اعتماد املبالغ امل�صددة 
من املدعيني وفقا لتقرير اخلربة املرفق واملت�صمن اأدلة موثقة ل�صداد الثمن خماطبة دائرة الرا�صي والمالك لت�صجيل 
اليهما با�صم املدعيني وفقا للعقود املرفقة بالتقرير احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم  امل�صار  الوحدتني 
ب�صداد مبلغ )615.000( درهم �صتمائة وخم�صة ع�صر الف درهم عباره عن تعوي�ض اخل�صائر والك�صب الفائت لخالل املدعي 
املدعي عليها  الزام  القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى  الوحدات وفقا للعقد والفائدة  بالتزامها بت�صليم  عليها 

بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بدر احمد حممدعبداهلل العامري

عنوانه:امارة دبي - �صارع بني يا�ض -بناية امل�صرف - مكتب رقم 1407 - هاتف:0557476000 - رقم مكاين:3004595192 - 
aliibrahimadvocates1@gmail.com:الربيد اللكرتوين

املطلوب اإعالنه :  1- رويف للعقارات �ض.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:2021/8/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بدر 
احمد حممدعبداهلل العامري 1/ببطالن عقد �صراء الوحدة رقم B1708 مب�صروع رويف توين تاروز 0  2/الزام املدعي عليها 
الوىل بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )580.200( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
متام ال�صداد 3/الزام املدعي عليها الوىل بان يوؤدي للمدعي مبلغ )300.000( درهم للمدعي والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�صداد 4//ال��زام املدعي عليها الوىل الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ 500 درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 

العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  716/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
، ب�صداد املبلغ املنفذ به  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/209 عقاري جزئي 

وقدره )502.836( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : موؤ�ص�صة عقار ب�صفتها اخللف القانوين للموؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ����ص���ارع امل���ط���ار م��ن��ط��ق��ة ب���ور ���ص��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة الع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 
هاتف:0504643947 - بريد الكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

 IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه : 1- خمي�ض م�صعود مبارك مفتاح - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)502836( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6988/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
، ب�صداد املبلغ املنفذ به  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/528 جتاري جزئي 

وقدره )373482( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : �صركة المارات للتاأمني - فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى برج خليفة - �صقة مكتب رقم 902 
- اخلليج التجاري - وميثله:ا�صماعيل ح�صن ابراهيم ال�صفار 

املطلوب اإعالنهما : 1- مون ليت ل�صف ال�صيارات ���ض.ذ.م.م �صفته : منفذ �صده ، 2- �صركة راأ�ض اخليمة 
الوطنية للتاأمني �ض.م.ع - فرع دبي - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية  )373482( درهم اىل طالب التنفيذ 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  799/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 255/2020 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)2.144.971( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 
هاتف:0504643947 - بريد الكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- نيمي�ض مان�صوك لل فورا - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )2144971( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  682/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 123/2029 ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)821.824( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 
هاتف:0504643947 - بريد الكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- �صهزاد ا�صرف - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )821824( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  801/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/237 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )383.508( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�ص�صة العامة للعقارات ال�صتثمارية

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار منطقة بور �صعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 
هاتف:0504643947 - بريد الكرتوين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

املطلوب اإعالنه : 1- كاين هيتو�صي - �صفته : منفذ �صده
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )383508( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2021/1/8111(
ميني   - اهلل  عبد  �صامل  �صعيد   / بالتوقيع  ميثله   - املو�صى  اأحمد  عبداهلل  ال�صيد/  وميثلها  للعقارات  اأرنكو  موؤ�ص�صة   : املخطر 
اجلن�صية مبوجب توكيل خا�ض رقم حمرر 2017/1/283328 تاريخ 2017/12/27 حماكم دبي - العنوان : دبي هاتف 

رقم : 0505889973 العنوان : امارة دبي ، بر دبي الكرامة بنايه ارنكو، مكتب 306 هاتف : 04-44101144، 
mhd@arencore.ae - 0529042315 : موبايل

املخطر اإليه : 1. انكردب�ل ل�خ�دمات اإدارة املن�صئات واملراف�ق ذ.م.م )رخ�ص�ة رق�م 822664 دب�ي( - )م�صتاجر(
ال�صيك( )حمرر   -  )784-19897416876-1( نيبال   - دوتا  كومار  �صابان   .2

عنوان : اإمارة دبي - املركز التجاري الأول - �صارع ال�صيخ زايد - برج املو�صى 1 - �صقة 503 - مكاين )2648690052( رقم الهاتف 
dshreya482@gmail.com - 0569027326

الف  وع�صرون  ثالثة  )دره��م  دره�م   23،749 وق�درها  بن�صت�ه  املرت�ص�دة  املبالغ  �ص�داد  �ص�رورة  الي�ه  املن�ذر  ين�ذر  املنذر  ف�اإن 
وامل�صاريف  خ�دمات  ور�ص�وم  والكهرباء  امل�اء  وا�صتهالك  ايجارية  قيم�ة  م�ن  ذل�ك  بع�د  ي�ص�تجد  وم�ا  واربعون(  وت�صع  و�صبعمائة 
الأخ�رى والغرامات وذل�ك خ�الل موع�د بحد اأق�صى 30 ي�وم م�ن ت�اريخ ن�ص�ر ه�ذا النذار وال �صي�صطر املنذر ف�ي اتخاذ كافة 
الجراءات القانوني�ة �ص�د املنذر الي�ه للمطالبة مب�ا تر�ص�د عل�ى ذمت�ه حت�ى تاريخه والتعوي�ص�ات الالزمة واخ�الء العني طبقا 

لن�ض املادة )25/1( من القانون 26 ل�صنة 2017 مع حتمل املنذر الي�ه ك�اف�ة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/8117(

املنذره / لوتاه لتطوير العقارات �ض ذ م م
املنذر اليها / بى ار جى جلوبال لدارة املطاعم - �ض.ذ.م.م

حيث انكم م�صتاأجر ال�صقة ال�صكنية املو�صوفة بالرقم 801، الكائنة منطقة الرفاعة ، �صارع رقم 571-316 ، بناية مابل 2 ، لقاء بدل 
ايجار �صنوي و قدره ثالث و�صتون الف درهم ، و ذلك وفق ملا يبينه عقد اليجار املربم معكم بتاريخ 2020/1/23 وحيث انكم و منذ 
تاريخ 2020/5/27 عليكم بالرغم من انكم تنتفعون بالعني املوؤجرة النتفاع الكامل ممتنعني عن �صداد بدلت اليجار وحيث انه قد 
ارجتع جمموع 8 �صيكات من �صيكات كل �صيك مببلغ 6300 درهم م�صحوبني على بنك اأبوظبي التجاري بتواريخ خمتلفه ومت ارجتاعهم 
جميعا مبجموع مبلغ وقدره 50400 درهم هذا من جهة ،،، و من جهة اأخرى و حيث ان عقد اليجار مو�صوع هذا الإنذار قد انتهت مدته 
منذ 2020/12/24.... ال انكم ما زلتم تنتفعون بال�صقة و ت�صتغلونها ،،، مما يعني انه ترتب بدل ايجار املدة من 25/12/2020 اىل 
25/6/2021 مبلغ اإ�صايف قدره 37،800 درهم اإ�صافة ملا ي�صتجد من اجرة اىل حني ال�صداد او الخالء مما يعني انه ترتب بذمتكم بدلت 
ايجار مبلغ اجمايل 88،200 درهم ... و هذا ي�صكل خمالفة جوهرية لبنود عقد اليجار و خمالفة لأوىل التزامات امل�صتاأجر جتاه املالك،،،  
ي�صكل خمالفة  الأج��رة  اأي جزء من  �صداد  ان المتناع عن  التي تعترب  الإيجارات  ان �صراحة ن�صو�ض مواد قانون  اخذين بعني العتبار 
موجبة لالإخالء )املادة رقم 25 من القانون رقم 2008/33( لذلك نوجه هذا النذار لكم طالبني منكم ،،، املبادرة فورا اىل �صداد بدلت 
اأق�صاط اليجار  88،200 درهم ،،، و املبادرة فورا اىل ت�صليم �صيكات باقي  اليجار املرتاكمة بذمتكم املو�صوفة اأعاله و البالغة املجموع 
لل�صنة اليجارية 2020-2021 ويف حال ف�صلكم يف ذلك �صن�صطر ا�صفني اىل اللجوء اىل الق�صاء و اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
الالزمة لتح�صيل هذه املبالغ مع الفوائد القانونية و العطل و ال�صرر و�صائر النفقات ، و ا�صافة لطلب اخالوؤكم و عندها �صتتحملون كافة 

ر�صوم وم�صاريف النقا�صي و اتعاب املحاماة ا�صافة للمطالبة بكل ما ينتج و ينجم من اآثار قانونية من جراء ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/8118(

املنذرة : �صركة الإمارات للغازات - ذ م م 
املنذر اليه : حممد �صبطني �صفدر حممد �صفدر 

اإليه الثاين املذكور عاليه واملنذر اليها الأوىل حممد �صبطني �صفدر  ب�صفتنا وكالء عن املنذرة و حيث اأن املنذرة 
وقدره  مببلغ  تقدر  )غ���ازات(  ب�صاعة  امل��ن��ذرة  من  ا�صتلمت  ب��الن��ذار  اإعالنها  ال�صابق  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات 
املنذر اليها ال�صيك املوؤرخ بتاريخ 2021/7/8 و امل�صحوب على حبيب بنك  اأ�صدرت  وعليه  درهم   52،552،50
اأي جي زيوريخ و املقدر مببلغ 52،552،50 درهم وال�صادر من املنذر اليها الأوىل حتت رقم �صيك 000490 و 
املذيل بتوقيع املنذر اإليه طالبت املنذرة املنذر اليه مع املنذر اليها الأوىل مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�صداد املبلغ 
املرت�صد بذمتها ولكن دون جدوى وحيث ان املنذر اليها ممتنعة عن �صداد املبلغ املرت�صد بذمتها دون مربر بالرغم 
من املطالبة الودية املتكررة مما ا�صطر باملنذر باإنذاركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتها وامل�صتحق للمنذرة 
باإجمايل مبلغ وقدره 52،552،50 درهم وذلك يف موعد اق�صاه خم�صة اأيام من تاريخ تبلغكم هذا النذار وال 
�صوف ت�صطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع 
حفظ باقي احلقوق فاملنذرة تنذركم بهذا النذار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�صريان كافة الآثار القانونية 

املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2021/1/8119(
املنذره / لوتاه لتطوير العقارات �ض ذم م

املنذراليها / اك�ض كون�صبت�ض اوتو موبيل - �ض ذ م م
�صنوي  ايجار  بدل  لقاء  فيليج  جمريا  الرابعة  بالرب�صاء   7 رقم  الفيال  املنذرة  من  م�صتاجرين  انكم  حيث 
مبلغ وقدره 155000 درهم �صنويا وذلك وفق عقد اليجار رقم 01201908512000812 املوؤرخ 
بتاريخ 2017/7/3 وحيث انكم منذ تاريخ 2018/6/1 ممتنعني عن �صداد بدلت اليجار ومت ارجتاع 
ال�صيك رقم 000090 بتاريخ 2018/6/1 بنك ال�صارقة ال�صالمي مببلغ 12916 درهم وال�صيك رقم 
000091 بتاريخ 2018/7/1 بذات البنك بقيمة 12916 درهم اى انه جمموع املبالغ امل�صتحقة عليكم 
25832 درهم وحيث انه مازلتم ممتنعني عن ال�صداد حتى تاريخه لذلك نوجه هذا الإنذار لكم طالبني 
منكم املبادرة فورا ل�صداد تلك املبالغ 25832 درهم ويف حال ف�صلكم يف ذلك �صن�صطر ا�صفني اىل اللجوء 
القانونية  الفوائد  مع  املبالغ  تلك  لتح�صيل  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اتخاذ  واىل  الق�صاء  اىل 
والعطل وال�صرر و�صائر النفقات وعندها �صتتحملون كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة اإ�صافة 

لكل ما ينتج وينجم من اآثار قانونية من جراء ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2021/1/8108(
ميني   - اهلل  عبد  �صامل  �صعيد   / بالتوقيع  ميثله   - املو�صى  اأحمد  عبداهلل  ال�صيد/  وميثلها  للعقارات  اأرنكو  موؤ�ص�صة   : املخطر 
اجلن�صية مبوجب توكيل خا�ض رقم حمرر 2017/1/283328 تاريخ 2017/12/27 حماكم دبي - العنوان : دبي هاتف 

رقم : 0505889973 العنوان : امارة دبي ، بر دبي الكرامة بنايه ارنكو، مكتب 306 هاتف : 04-44101144، 
mhd@arencore.ae - 0529042315 : موبايل

941157  دبي(  )م�صتاأجر( رقم  )رخ�صة  لل�صياحة  بريز  لك�صري  املخطر اإليه : 1. 
 2. ديباك ناجنات جايكواد - هندي اجلن�صية - )حمرر ال�صيك(

709 - م�ك�ان�ي  1 - م��ك��ت��ب رق���م  – ب���رج امل��و���ص��ى   – ���ص��ارع ال�����ص��ي��خ زاي����د   1 اإم�����ارة دب���ي - امل��رك��ز ال��ت��ج��اري   ع��ن��وان : 
luxury breezetourisms@gmail. : 2648690052( - موباي�������ل: 0528706776 الربي د اللكرتوين(

com
فاإن املنذر ينذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد املبالغ املرت�ص�دة بثمته وقدرها 6،773 درهم )درهم �صتة اآلف و�صبعمائة وثالثة 
املاء والكهرباء ور�ص�وم خدمات وامل�صاريف الأخرى والغرامات  ايجارية وا�صتهالك  و�صبعون( وما ي�صتجد بعد ذلك قيمة 
وذلك خالل موعد بحد اأق�صى 30 يوم من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر املنذر يف اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
�صد املنذر اليه للمطالبة مبا تر�صد على ذمته حتى تارخه والتعوي�صات الالزمة واخالء العني طبقا لن�ض املادة )25/1( 

من القانون 26 ل�صنة 2017 مع حتمل املنذر اليه كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/8113(

املنذره / كابارول للدهانات �ض ذم م
املنذراليهما / 1- �صركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ م م ، 2- دانى حنا زهرة

اإليها  اإليه الثاين بتحرير ال�صيكات التالية من ح�صاب املخطر  اإليهما قام املخطر  مبوجب تعامل جتاري بني املخطرة واملخطر 
الأوىل لدى بنك اأبوظبي التجاري ل�صالح ولأمر املخطرة ح�صب الآتي:

قيمتهتاريخهرقم  ال�صيكالبنك

درهم 0030512020/10/10الإمارات الإ�صالمي 1  307،629

درهم 0028672020/10/30الإمارات الإ�صالمي2  15،355،20
ولدى تقدمي ال�صيكات املذكورة لل�صرف بتاريخ ا�صتحقاقها ارجتعت بدون �صرف لعدم كفاية الر�صيد وحيث ان املخطر اليهما 
ممتنعني دون وجه حق عن �صداد قيمة ال�صيكات املذكورة بعاليه ولذلك فاإن املخطرة تخطر املخطر اإليهما ومتهلهما مدة خم�صة 
اأيام اعتباراً من تاريخ تبلغهما بهذا الإخطار لوفاء و�صداد قيمة ال�صيكات املرجتعة املذكورة بياناتها بعاليه والبالغ مبلغ وقدره 
و ت�صعمائة واربعة وثمانون درهما وع�صرون فل�صاً( وبخالف ذلك فان  األف  وع�صرون  اإثنان  و  )ثالثمائة  درهم   322،984،20
اإليهما بالت�صامن والتكافل  اإل��زام املخطر  اإقامة الدعوى يف  �صبيل  املخطرة �صتكون م�صطرة اإىل اتخاذ الإج��راءات القانونية و 

باملبلغ املذكور بالإ�صافة اإىل الر�صوم وامل�صاريف والفوائد. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/8116(

املنذره / لوتاه لتطوير العقارات �ض ذم م
املنذرالها / بى ارجى جلوبال لدارة املطاعم �ض.ذ.م.م

لقاء   ،  2 مابل  بنابة   ،  316-571 رقم  �صارع   ، الرفاعة  منطقة  الكائنة   ،802 بالرقم  املو�صوفة  ال�صكنية  ال�صقة  م�صتاأجر  انكم  حيث 
2020/1/23 وحيث انكم و منذ  ، و ذلك وفق ملا يبينه عقد اليجار املربم معكم بتاريخ  بدل ايجار �صنوي و قدره ت�صعون الف درهم 
ارجتع  قد  انه  وحيث  اليجار  ب��دلت  �صداد  عن  ممتنعني  الكامل  النتفاع  املوؤجرة  بالعني  تنتفعون  انكم  من  بالرغم   27/5/2020 تاريخ 
جمموع 8 �صيكات من �صيكات كل �صيك مببلغ 9000 درهم م�صحوبني على بنك ابوظبي التجاري بتواريخ خمتلفه ومت ارجتاعهم جميعا 
اأخ��رى وحيث ان عقد الي��ج��ار مو�صوع ه��ذا الإن���ذار قد انتهت مدته  ، و من جهة  72000 دره��م ه��ذا من جهة  مبجموع مبلغ وق��دره 
اإىل   2021/1/1 امل��دة من  ايجار  بدل  ترتب  انه  يعني  ،،، مما  ت�صتغلونها  و  بال�صقة  تنتفعون  زلتم  ما  انكم  ال   2020/12/31 منذ 
او الخالء مما يعني اأنه ترتب بذمتكم  ال�صداد  حني  اىل  اجرة  من  ي�صتجد  ملا  اإ�صافة  درهم   63،000 قدره  اإ�صايف  مبلغ   2021/7/1
بدلت ايجار مبلغ اجمايل 135000 درهم ،،، و هذا ي�صكل خمالفة جوهرية لبنود عقد اليجار و خمالفة لأوىل التزامات امل�صتاأجر جتاه 
اأي جزء من الأج��رة ب�صكل  التي تعترب ان المتناع عن �صداد  ،،، اخذين بعني العتبار ان �صراحة ن�صو�ض مواد قانون الإيجارات  املالك 
خمالفة موجبة لالإخالء )املادة رقم 25 من القانون رقم 2008/33(  لذلك نوجه هذا النذار لكم طالبني منكم ،،، املبادرة فورا اىل 
�صداد بدلت اليجار املرتاكمة بذمتكم املو�صوفة اأعاله و البالغة املجموع 135000 درهم ،،، و املبادرة فورا اىل ت�صليم �صيكات باقي اأق�صاط 
اليجار لل�صنة اليجارية 2021 ويف حال ف�صلكم يف ذلك �صن�صطر اأ�صفني اىل اللجوء اىل الق�صاء و اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
الالزمة لتح�صيل هذه املبالغ مع الفوائد القانونية و العطل و ال�صرر و�صائر النفقات ، و ا�صافة لطلب اخالوؤكم و عندها �صتتحملون كافة 

ر�صوم وم�صاريف التقا�صي و اتعاب املحاماة ا�صافة للمطالبة بكل ما ينتج و ينجم من اآثار قانونية من جراء ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بيع  عقار بالن�صر 

يف �لدعوى رقم  234/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�صوع الدعوى : طلب احلجز على العقار املرهون )حق املنفعة( متهيدا لبيعها باملزاد العلني �صندا لحكام القانون رقم 
)14( ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني وفاء ملبلغ وقدره 9،716،396.90 درهم ت�صعة ماليني و�صبعمائة و�صتة ع�صر 

الفا وثالثمائة و�صتة وت�صعون درهما وت�صعون فل�صا.
طالب التنفيذ:ابوظبي للتمويل - �ض م خ  

عنوانه :حملها املختار : مكتب علي حبيب وم�صاركوه - اإمارة دبي - منطقة بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية �صما تاور - 
الطابق الأول - مكتب رقم 105 هاتف رقم 043588444   وميثله : علي اأحمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة  

املطلوب اإعالنه : كو�صرتا جروب منطقة حرة - ذ م م  
عنوانه :مقر �صركة / كو�صرتا جروب الكائن باإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مدينة دبي لالإنتاج IMPZ - مكتب 
رقم 0016 - قطعة ار�ض رقم اأي اأن دي 16 - هاتف متحرك رقم 0528339999 - هاتف ثابت 044472525 

a@a.ae - 044472526 - 0528339999 - 1720469433 رقم مكاين
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/10/6 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  حق منفعة من 2010/8/16 اىل 2040/8/15 رقم 
ب��� )13500000 درهم( ويباع لعلى  6000 مرت مربع - املقدرة  366 - املنطقة : معي�صم الول - امل�صاحة  الر�ض 

عطاء. مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر  
يف �لدعوى رقم  144/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�صوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة �صكنية يف اإمارة دبي - منطقة برج خلية - برج 
فيوز بوديوم - رقم املبنى 4 - الطابق L3 - رقم الوحدة L343 - رقم الر�ض 202 - والت�صريح با�صتالم 

مبلغ 1222382.94 درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق 

- بناية نهال - الق�صي�ض 2 - الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز  
املطلوب اإعالنه : �صوفيه �صافوبولو  

عنوانه : اإم��ارة دبي - منطقة برج خليفة - برج فيوز بوديوم - رقم املبنى : 4 الطابق L3- رقم الوحدة 
SOPHISAV@GMAIL.COM  -  0503485675  -  202 الر�ض  رقم   -  L343

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�صوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  �صقة �صكنية - رقم 
 L343 : الر�ض 202 - املنطقة : برج خليفة - رقم املبنى 4 - ا�صم املبنى : برج فيوز بوديوم - رقم العقار

- امل�صاحة : 77،11 مرت مربع - التقييم )814،236،27( درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر 
يف �لدعوى رقم  283/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187 
مو�صوع الدعوى : طلب احلجز على العقارات املرهونة متهيدا لبيعها باملزاد العلني �صندا لحكام القانون رقم )14( ل�صنة 
2008 ب�صاأن الرهن التاأميني وفاء ملبلغ وقدره 8،628،324.24 درهم ثمانية وماليني و�صتمائة وثمانية وع�صرون الفا 

وثالثمائة واربعة وع�صرون درهما واربعة وع�صرون فل�صا.
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الأول - �ض م ع - عنوانه :حله املختار : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 
الكائن باإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - �صما - تاور - الطابق الأول - مكتب رقم 105 - هاتف رقم 04/3588444 

 Dubai@ahlegal.a - 04/3588445 فاك�ض رقم
وميثله : علي اأحمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة  

املطلوب اإعالنه :  حممد مو�صى عثمان  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - منطقة اخلليج التجاري - قطعة ار�ض رقم 346-518 مبنى وي�صتربي 
- مكاين   055/5672369 رقم  04/2504676 هاتف  رقم  ثابت  - هاتف   206 رقم  - مكتب   1 رقم  املبنى  ت��اور 

a@a.ae  -  0555672369  -  2609886675
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/10/6 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم 
الر�ض 12 - امل�صاحة : 69.82 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : Bayswater bay by omniyat - رقم 

الوحدة : 1310 - التقييم : 526.074.00 درهم - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر  
يف �لدعوى رقم  128/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�صوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة �صكنية يف اإمارة دبي - احلبية اخلام�صة - رقم 
الر�ض 43 - مبنى الثمام 32 - الطابق 1 - رقم الوحدة 108 والت�صريح با�صتالم مبلغ 1293449.36 

درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق 

- بناية نهال - الق�صي�ض 2 - الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز  
املطلوب اإعالنه : جمتبى جعفر منزوي 

عنوانه : اإم��ارة دبي - احلبية اخلام�صة - رقم الر���ض 43 - مبنى الثمام 32 - الطابق 1 ، رقم الوحدة 
althamin@emirates.net.ae  -  0502453155  -  108

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�صوع الإع��الن 
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة 
وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم��ارات 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
اأن يزيد على الثمن خالل الي��ام الع�صرة  اأي��ام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : احلبية 
اخلام�صة - رقم الر�ض 43 - رقم املبنى : 24 - ا�صم املبنى : الثمام 32 - رقم العقار : 108 - رقم الطابق 

درهم.   585355.36  : التقييم   - مربع  مرت   111.99  : العقار  م�صاحة   -  1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  121/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187  

 - التجاري  - اخلليج  دبي  اإم��ارة  �صكنية يف  �صقة  بيع عقار مرهون عبارة عن  اإذن  : طلب  التنفيذ  مو�صوع 
با�صتالم مبلغ  والت�صريح   - 11 رق��م الر���ض   -  2302 رق��م  �صقة   - 23 الطابق   -  3 اي�صت هايت�ض  ب��رج 

باملزاد.  البيع  ثمن  من  درهم   2411418.11
5 متفرع من �صارع  اإم��ارة دبي - �صارع   : راأ���ض اخليمة الوطني )�ض ذ م ع(  - عنوانه  التنفيذ:بنك  طالب 

دم�صق - بناية نهال - الق�صي�ض 2 - الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز 
املطلوب اإعالنه : علري�صا ر�صا خنداين فر  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج اي�صت هايت�ض 3 - الطابق 23 - �صقة رقم 2302 - 
 alinewlide-int.com - 0505587596 - 11 رقم الر�ض

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�صوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 11 - رقم املبنى : 3 - ا�صم املبنى : اي�صت هايت�ض 3 - 
رقم العقار : 2302 - رقم الطابق 23 - امل�صاحة : 188.22 مرت مربع - التقييم 1945351 درهم. 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف �لتنفيذ رقم  108/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
)26( من  رقم  للمادة  ا�صتنادا  العلني  باملزاد  لبيعه  املرهون متهيدا  العقار  على  : طلب احلجز  التنفيذ  مو�صوع 

القانون رقم )14( ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي 
طالب التنفيذ:بنك اأم القيوين الوطني )�ض.م.ع( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع خالد بن الوليد - بناية بنك 
اأم القيوين - هاتف رقم 043976655 الربيد الإلكرتوين Legal@nbq.ae مكاين 3312794001  
وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�صني  املطلوب اإعالنه : ان ان ان ا�ض انرتنا�صيونال ملتد - �صركة اأوف�صور حتت بي يف 
اي رقم 1412187 عنوانه :ان ان ان ا�ض انرتنا�صيونال ملتد - �صركة اأوف�صور حتت بي يف اي رقم 1412187   

عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - الرولة - بناية بنك اخلليج الأول - الطابق الر�صي - بني �صوبر ماركت فاطمة 
mbccllc@mzoonbcc.com - 971065680553 - ومركز القبائل

مو�صوع الإعالن : املنفذ �صده : ناند كي�صور ناجديف 
اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 
:  نوع  املمتلكات  اأو�صاف  بيان  املحكمة وفيما يلي  املعرو�ض وامل�صروفات خزينة  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  على 
العقار : ار�ض ف�صاء - املنطقة : وادي ال�صفا 3 - رقم الر�ض 358 - امل�صاحة : 1660.46 مرت مربع - قيمة 

الر�ض ف�صاء : 3574605 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر  
يف �لتنفيذ رقم 121/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187  
 - التجاري  - اخلليج  دبي  اإم��ارة  �صكنية يف  �صقة  بيع عقار مرهون عبارة عن  اإذن  : طلب  التنفيذ  مو�صوع 
با�صتالم مبلغ  والت�صريح   - 11 رق��م الر���ض   -  2302 رق��م  �صقة   - 23 الطابق   -  3 اي�صت هايت�ض  ب��رج 

باملزاد.  البيع  ثمن  من  درهم   2411418.11
5 متفرع من �صارع  اإم��ارة دبي - �صارع   : راأ���ض اخليمة الوطني )�ض ذ م ع(  - عنوانه  التنفيذ:بنك  طالب 

دم�صق - بناية نهال - الق�صي�ض 2 - الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز 
املطلوب اإعالنه : علري�صا ر�صا خنداين فر  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج اي�صت هايت�ض 3 - الطابق 23 - �صقة رقم 2302 - 
 alinewlide-int.com - 0505587596 - 11 رقم الر�ض

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�صوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 11 - رقم املبنى : 3 - ا�صم املبنى : اي�صت هايت�ض 3 - 
رقم العقار : 2302 - رقم الطابق 23 - امل�صاحة : 188.22 مرت مربع - التقييم 1945351 درهم. 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر 
يف �لتنفيذ رقم 108/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
)26( من  رقم  للمادة  ا�صتنادا  العلني  باملزاد  لبيعه  املرهون متهيدا  العقار  على  : طلب احلجز  التنفيذ  مو�صوع 

القانون رقم )14( ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي 
طالب التنفيذ:بنك اأم القيوين الوطني )�ض.م.ع( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع خالد بن الوليد - بناية بنك 
اأم القيوين - هاتف رقم 043976655 الربيد الإلكرتوين Legal@nbq.ae مكاين 3312794001  

وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�صني - املطلوب اإعالنه : ان ان ان ا�ض انرتنا�صيونال ملتد - �صركة اأوف�صور حتت بي يف 
اي رقم 1412187   عنوانه :ان ان ان ا�ض انرتنا�صيونال ملتد - �صركة اأوف�صور حتت بي يف اي رقم 1412187   
عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - الرولة - بناية بنك اخلليج الأول - الطابق الر�صي - بني �صوبر ماركت فاطمة 

mbccllc@mzoonbcc.com - 971065680553 - ومركز القبائل
مو�صوع الإعالن : املنفذ �صده : ناند كي�صور ناجديف 

اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 
:  نوع  املمتلكات  اأو�صاف  بيان  املحكمة وفيما يلي  املعرو�ض وامل�صروفات خزينة  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  على 
العقار : ار�ض ف�صاء - املنطقة : وادي ال�صفا 3 - رقم الر�ض 358 - امل�صاحة : 1660.46 مرت مربع - قيمة 

الر�ض ف�صاء : 3574605 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  304/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�صوع التنفيذ : طلب احلجز على عقار مرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني �صندا لحكام القانون رقم )14( 
ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني وفاء ملبلغ وقدره 12،000،000 درهم فقط اإثني ع�صر مليونا 

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الأول - �ض م ع  
 عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - �صما تاور - الطابق الول - بجوار فندق الفريمونت - مكتب 105  

وميثله : علي اأحمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة  
املطلوب اإعالنه : لطيفة حبيب حممد الر�صا  

a@a.ae - 0568574965 - 133 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة �صيح �صعيب 2 - قطعة ار�ض رقم
مو�صوع الإعالن :

اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2021/10/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع 
ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : قطعة ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض 133 - املنطقة : �صيح �صعيب 2 - امل�صاحة : 2634.73 مرت 

مربع - القيمة التقديرية : 2.410.597 درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر 
يف �لتنفيذ رقم  304/2018/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�صوع التنفيذ : طلب احلجز على عقار مرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني �صندا لحكام القانون رقم )14( 

ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني وفاء ملبلغ وقدره 12،000،000 درهم فقط اإثني ع�صر مليونا 
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الأول - �ض م ع  

 عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - �صما تاور - الطابق الول - بجوار فندق الفريمونت - مكتب 105  
وميثله : علي اأحمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة  
املطلوب اإعالنه : لطيفة حبيب حممد الر�صا  

a@a.ae - 0568574965 - 133 عنوانه : اإمارة دبي - منطقة �صيح �صعيب 2 - قطعة ار�ض رقم
مو�صوع الإعالن :

اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2021/10/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع 
ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : قطعة ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض 133 - املنطقة : �صيح �صعيب 2 - امل�صاحة : 2634.73 مرت 

مربع - القيمة التقديرية : 2.410.597 درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف �لتنفيذ رقم  696/2017/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، كلي  ع��ق��اري   2017/420 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 

)247471198 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق - �ض م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع عمر بن اخلطاب - بجوار مركز الغرير  
وميثله : حبيب  حممد �صريف عبداهلل املال  

املطلوب اإعالنه : �صركة ابيار للتطوير العقاري - م�صاهمة العامة - عنوانه : مكتب / اأمل خمي�ض للمحاماة وال�صت�صارات 
القانونية الكائن باإمارة دبي - ديرة - منطقة القرهود - بناية ال�صم�ض امل�صيئة 1 - الطابق رقم 1 - كتب 111. الهاتف : 

a.masoud@abyaar.com  -  0505157776  -  042594391
مو�صوع الإعالن :

املنفذ �صده :  �صركة ابيار للتطوير العقاري - م�صاهمة مقفلة
املنفذ �صده : �صركة العني الأهلية للتجارة العامة واملقاولت - �ض ذ م م 

املنفذ �صده : ابيار كري�صنت هيلز ديفيلومبنت منطقة حرة - ذ م م  
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : ال�صفوح الوىل - رقم 

الر�ض 170 - امل�صاحة : 789.45 مرت مربع - التقييم )6.500.000( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر 
يف �لتنفيذ رقم  696/2017/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، كلي  ع��ق��اري   2017/420 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 

)247471198 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق - �ض م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع عمر بن اخلطاب - بجوار مركز الغرير  
وميثله : حبيب  حممد �صريف عبداهلل املال  

املطلوب اإعالنه : �صركة ابيار للتطوير العقاري - م�صاهمة العامة - عنوانه : مكتب / اأمل خمي�ض للمحاماة وال�صت�صارات 
القانونية الكائن باإمارة دبي - ديرة - منطقة القرهود - بناية ال�صم�ض امل�صيئة 1 - الطابق رقم 1 - كتب 111. الهاتف : 

a.masoud@abyaar.com  -  0505157776  -  042594391
مو�صوع الإعالن :

املنفذ �صده :  �صركة ابيار للتطوير العقاري - م�صاهمة مقفلة
املنفذ �صده : �صركة العني الأهلية للتجارة العامة واملقاولت - �ض ذ م م 

املنفذ �صده : ابيار كري�صنت هيلز ديفيلومبنت منطقة حرة - ذ م م  
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : ال�صفوح الوىل - رقم 

الر�ض 170 - امل�صاحة : 789.45 مرت مربع - التقييم )6.500.000( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بيع  عقار بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم  762/2020/204 تنفيذ �صرعي  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�صرعي الزوجية رقم 218 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2141/2019 احوال نف�ض م�صلمني ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )231072 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف من تاريخ ال�صتحقاق 

طالب التنفيذ:كنزى عاطف ابراهيم ا�صماعيل  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي  

املطلوب اإعالنه : وائل �صربي عبداملعطي حممد هيبه  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى بناية ا�صيكو بزن�ض بارك - 

waelsabry@hotmail.com - 0521734447 - 406/صقة الرابع�
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�صوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  نوع العقار : ار�ض وما 
عليها من بناء )حتت الن�صاء( - املنطقة : احلبية ال�صاد�صة - رقم الر�ض 2382 - امل�صاحة : 623.61 

مرت مربع - التقييم : 2800000 درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر  
يف �لتنفيذ رقم  93/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 256/2019 عقاري كلي ، واملعدل بالإ�صتئناف رقم 
"44/2020 ا�صتئناف عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )3853560 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ: هوا يل  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى بناية بيزن�ض 

افنيو - �صقة 211 - خلف وكالة ني�صان  - وميثله : جميلة �صعيد ماجد �صعيد املهريي  
املطلوب اإعالنه : جي اأند كو للتطوير العقاري - �ض ذ م م - منطقة حرة  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - بناية جيت واي - بلوك B - الطابق ال�صاد�ض - بناية 
info@gcoprperties.com - 043544445 - 0562767003 - مطعم جدودنا

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/10/6 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�صوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  بيانات العقار : نوع 
العقار : ار�ض ف�صاء - املنطقة : ند ال�صبا الوىل - رقم الر�ض 821  - رقم البلدية : 7295 - 618 - 

امل�صاحة : 504.51 مرت مربع - مببلغ )6.000.000( درهم.  
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر 
يف �لتنفيذ رقم  682/2020/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187  
رقم  بالإ�صتئناف  واملعدل   ، كلي  عقاري   2019/254 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
2019/397 اإ�صتئناف عقاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )3697616  درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ: فيجاي كانت فار�صيني - واآخرون  
عنوانه : املوطن املختار : مكتب / جميلة املهريي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية الكائن باإمارة دبي - منطقة 

ديرة - �صارع بور �صعيد - برج بيزني�ض افينيو - مكتب رقم 211  
اأن��د كو للتطوير العقاري �ض ذ م م - منطقة حرة - عنوانه : الإم��ارات العربية املتحدة -  اإعالنه : جي  املطلوب 
b - الطابق ال�صاد�ض - بناية مطعم جدودنا  اإم��ارة دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - بناية جت واي - بلوك 

info@gcoprperties.com  - 043544445 - 0504507102 -
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/10/6 ال�صاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�صوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�صاف املمتلكات :  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : ند ال�صبا الوىل - رقم الر�ض 767  - رقم البلدية : 

درهم.    6000000  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   512.01  : امل�صاحة   -  618  -  7341
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�إعالن بالن�صر للح�صور �أمام �إد�رة �لدعوى
بلغتني �إحد�هما ناطقة باللغة �لجنبية

 SHCAPCICIVS2021/000586 يف �ل�صتئناف رقم
بناء على طلب امل�صتاأنف : الوطنية هايرب ماركت ذ.م.م

اىل امل�صتاأنف �صدهما :  احلظ الذهبي لبيع وتوزيع مواد البناء ذ م م  ، امل�صتاأنف �صده : الفكرة الذهبية 
للمقاولت العامة واإدارة العقارات ذ م م ، امل�صتاأنف �صده : املفهوم الذهبي للتموين ذ م م ، امل�صتاأنف �صده : 
جنيد عامل �صوبر ماركت ذ م م فرع ال�صارقة 1 فرع ل�صركة حاليا �صوبر ماركت القيمة املمتازة ذ م م فرع رقم 
1 �صابقا ، امل�صتاأنف �صده : جنيد عامل �صوبر ماركت ذ م م فرع ال�صارقة - �صوبر ماركت القيمة املمتازة - ذ 
م م ، امل�صتاأنف �صده : خليل الرحمن �صالكار ، امل�صتاأنف �صده :�صوبر ماركت اك�صربي�ض فري�ض اند مور - ذ 
م م ، امل�صتاأنف �صده : �صوبر ماركت جراند فري�ض اند مور ذ م م  ، امل�صتاأنف �صده : �صوبر ماركت فري�ض اند 
مور ذ م م ، امل�صتاأنف �صده : �صوبر ماركت فري�ض اند مور ذ م م - الفرع 7  ، امل�صتاأنف �صده : �صوبر ماركت 
فري�ض اند مور ذ م م - فرع  ، امل�صتاأنف �صده : �صوبر ماركت فري�ض اند مور ذ م م - فرع 3 ، امل�صتاأنف �صده 
: �صوبر ماركت فري�ض اند مور ذ م م - فرع 4 ، امل�صتاأنف �صده : �صوبر ماركت فري�ض اند مور ذ م م - فرع 
5 ، امل�صتاأنف �صده : �صوبر ماركت فري�ض اند مور ذ م م - فرع 6 ، امل�صتاأنف �صده : �صوبر ماركت فري�ض اند 
مور ذ م م - فرع 8 ، امل�صتاأنف �صده : �صوبر ماركت فري�ض اند مور ذ م م - فرع 9 ، امل�صتاأنف �صده : �صوبر 
ماركت ملك القيمة املمتازة - ذ م م ، امل�صتاأنف �صده : فري�ض اند مور هايرب ماركت ذ م م ، امل�صتاأنف �صده 
: فري�ض اند مور هايرب ماركت ذ م م فرع 1 ، امل�صتاأنف �صده : كيه ار �صي انرتنا�صيونال )م م ح( ، امل�صتاأنف 
، امل�صتاأنف �صده :  ، امل�صتاأنف �صده : مطبعة فيكتوري )ذ م م(  �صده : كيه ار �صي لل�صيافة )����ض.ذ.م.م( 
ال�صارقة الحتادية  اإدارة الدعوى مبحكمة  اأمام مكتب  اأنت مكلف باحل�صور  مطعم فري�ض فود )ذ م م(. 
املذكور  الدعوى  2021/10/6 يف  املوافق  الربعاء  يوم  وذلك يف  معتمد  وكيل  بوا�صطة   - ال�صتئنافية 

رقمها اأعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.
مدير �د�رة �لدعوى/ مرية �ل�صويدي        

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�صارقة  �لحتادية �ل�صتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  5924/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

2018/2590 جتاري كلي، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 
)36340009.39 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ:بنك برودا  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ال�صوق الكبري ملك عقارات - حكومة دبي مكتب 201  

وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�ض ال�صام�صي  
املطلوب اإعالنه : عبداحلميد عبداملجيد  

 : موبايل   )3251397512 )مكاين   170 رق��م  فيال   - ابوهيل  �صارع   - ابوهيل  منطقة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
  0552465863  -  0506455377

مو�صوع الإعالن : املنفذ �صده : ك�صارة ونقليات الوزة الذهبية - ذ م م 
املنفذ �صده : عبداحلميد عبداملجيد  - املنفذ �صده : الوزة الذهبية للتجارة 

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2021/10/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 
من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم 
باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  ح�صة يف �صقة �صكنية - 
املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض 5  - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : RED RESEDINCE - رقم العقار 

: 115 - م�صاحة احل�صة : 19.09 مرت مربع - قيمة احل�صة )143.824.06( درهم لعلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف �لتنفيذ رقم  4677/2019/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/1070 جتاري كلي ، واملعدل بالإ�صتئناف 
رقم 2019/1146 اإ�صتئناف جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )13938215 درهم( �صامال للر�صوم 

وامل�صاريف
طالب التنفيذ: �صوملاز غالم ر�صا دهقان زادة �صريوان  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �صارع 

املكتوم - مبنى كلداري بالزا - �صقة 1818 - فندق رادي�صون بلو اخلور 
املطلوب اإعالنه : م�صعود هو�صنك مانو�صي فر  

 عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - اجلمريا الثالثة - دبي - �صارع جزيرة جمريا - مبنى جممع رقم 44 - �صقة 
masoudhoshtak@gmail.com - 0506440576 - 15 فيال رقم

مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/10/6 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء 
20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع  اي��داع تاأمني ليقل عن 
التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض 173 - 

رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : الرمال 1 - رقم العقار : 508 - التقييم )1،609،173/05( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر 
يف �لتنفيذ رقم 5924/2019/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
2018/2590 جتاري كلي، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره  مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 

)36340009.39 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ:بنك برودا  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ال�صوق الكبري ملك عقارات - حكومة دبي مكتب 201  
وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�ض ال�صام�صي  

املطلوب اإعالنه : عبداحلميد عبداملجيد  
 : موبايل   )3251397512 )مكاين   170 رق��م  فيال   - ابوهيل  �صارع   - ابوهيل  منطقة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

  0552465863  -  0506455377
مو�صوع الإعالن : املنفذ �صده : ك�صارة ونقليات الوزة الذهبية - ذ م م 

املنفذ �صده : عبداحلميد عبداملجيد  - املنفذ �صده : الوزة الذهبية للتجارة 
احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2021/10/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 
من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم 
باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  ح�صة يف �صقة �صكنية - 
املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض 5  - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : RED RESEDINCE - رقم العقار 

: 115 - م�صاحة احل�صة : 19.09 مرت مربع - قيمة احل�صة )143.824.06( درهم لعلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13354 بتاريخ 2021/9/30 

�عالن بيع  عقار بالن�صر 
يف �لتنفيذ رقم  4677/2019/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/1070 جتاري كلي ، واملعدل بالإ�صتئناف 
رقم 2019/1146 اإ�صتئناف جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )13938215 درهم( �صامال للر�صوم 

وامل�صاريف
طالب التنفيذ: �صوملاز غالم ر�صا دهقان زادة �صريوان  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �صارع 

املكتوم - مبنى كلداري بالزا - �صقة 1818 - فندق رادي�صون بلو اخلور 
املطلوب اإعالنه : م�صعود هو�صنك مانو�صي فر  

 عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - اجلمريا الثالثة - دبي - �صارع جزيرة جمريا - مبنى جممع رقم 44 - �صقة 
masoudhoshtak@gmail.com - 0506440576 - 15 فيال رقم

مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/10/6 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء 
20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع  اي��داع تاأمني ليقل عن 
التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض 173 - 

رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : الرمال 1 - رقم العقار : 508 - التقييم )1،609،173/05( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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•• ال�شارقة-الفجر:

معر�ض  يف  احلكمة”  “بيت  ي��ك�����ص��ف 
خليل  ج����ربان  ال������روح:  ع��ل��ى  “اإطاللة 
جربان “ الذي ي�صت�صيفه احتفاًء بامل�صرية 
لالأديب  امل��ل��ه��م��ة  وال�����ص��خ�����ص��ي��ة  الأدب����ي����ة 
والفنان العاملي جربان خليل جربان، عن 
اأبرزها  جل��ربان  ن��ادرة  �صخ�صية  مقتنيات 
التجريبية  وال��ن�����ص��خ��ة  ال��ط��ب��ع  م�������ص���ودة 
املطبوعة لكتابه “النبي” الذي وقال عنه 
“اإنه كياين ووج��ودي الكلي وكل  جربان: 
كما  له”،  مقدمة  ���ص��وى  لي�ض  �صبقه  م��ا 
ي��ع��ر���ض 34 ع��م��اًل ف��ن��ي��اً جل���ربان تعك�ض 

جممل جتربته يف الفنية.
الطالع،  فر�صة  ل��ل��زوار  املعر�ض  وي��ق��دم 

�صبقت  التي  املرحلة  على  الأوىل،  وللمرة 
 26 يف  ج���اء  ال���ذي  “النبي”  ك��ت��اب  ن�صر 
اأك����رث من  ق�����ص��ي��دة ن���رثي���ة، وت���رج���م اإىل 
اإ����ص���داره لأول م���رة عام  ل��غ��ة م��ن��ذ   100
1923 حني كان جربان يبلغ من العمر 
اآن��ذاك 40 عاماً، كما يك�صف املعر�ض عن 
اآخر  م�صودة الطبع للكتاب، وهي من بني 
الكتاب،  خمطوطة  طباعة  قبل  امل��راح��ل 
وتظهر فيها التعديالت النهائية التي قام 

بها الأديب على الن�ض بخط يده.
الأ�صلية  امل��خ��ط��وط��ة  امل��ع��ر���ض  ويت�صمن 
“حديقة  ج���ربان  لكتاب  العربية  باللغة 
اإىل  “النبي”،  لكتاب  تكملة  وهو  النبي” 
“الأرواح  ك��ت��اب  م���ن  اأج�����زاء  ع���دة  ج��ان��ب 
اأرب��ع ق�ص�ض  يتاألف من  ال��ذي  املتمردة” 

رم��زي��ة ي��ن��ادي خ��الل��ه��ا ج���ربان باحلرية 
لالإن�صان يف وطنه لبنان.

وق����ال����ت م������روة ال���ع���ق���روب���ي، م���دي���ر بيت 
احل��ك��م��ة: “ما ت���زال اأع��م��ال ج���ربان حّية 
يف وجدان املاليني يف جميع اأنحاء العامل 
وم�صدر  والعقل  للروح  غذاًء  ويعتربونها 
اإلهام فكري لهم حتى يومنا هذا، ومن هذا 

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

الإبداعي  اأ���ص��ل��وب��ه  اأف���ك���اره ودرا����ص���ة  ف��ه��م 
الفريد يف الفن والتاأليف وال�صعر ب�صورة 
اأعمق«. ي�صار اإىل اأن معر�ض “اإطاللة على 
�صيوا�صل  ال��روح: ج��ربان خليل جربان” 
 ،2022 يناير   6 لغاية  ال���زوار  ا�صتقبال 
والذي ي�صادف الذكرى ال�صنوية ال� 139 

ملولد الأديب جربان خليل جربان. 

اأ�صماء القيمني  اأبوظبي عن  الثقافة وال�صياحة -  اأعلنت دائرة 
الفنيني امل�صاركني يف الن�صخة ال� 13 من معر�ض فن اأبوظبي، 
الذي  اأبوظبي  فن  .وكّلف  ليجون  وروز  جنامي  �صيمون  وهما 
املقبل  21 نوفمرب  اإىل   17 العام خالل الفرتة من  ُيقام هذا 
فنية  اأع��م��ال  لتقدمي  الفنانني  من  ُنخبة  ال�صعديات  منارة  يف 
الفنانني”،  تكليف  “اآفاق:  برنامج  �صمن  وح�صرية  ج��دي��دة 
من بينهم، اآية حيدر وحازم حرب والدكتورة جناة مكي ور�صيد 
اآرايني وريت�صارد اأتوجونزا اإ�صافة اإىل الأعمال الفنية الأخرى 
التي حتمل توقيع كل من الفنان األفريدو جار من �صالة عر�ض 
“جيورجيو بري�صانو” تورينو، وهريا بويوكتا�صكيان من �صالة 
عر�ض “جالريي غرين اآرت” دبي، و�صياه اأرماجاين من �صالة 
زينب  والفنانة  كونغ،  وهونغ  لندن،  ورو�صي”  “رو�صي  عر�ض 
�صديرة من �صالة عر�ض “اخلط الثالث” دبي، وذلك يف اإطار 
ي�صت�صيف  ع���ام،  ك��ل  اأب��وظ��ب��ي«.وك��ع��ادت��ه  ف��ن  “يف وح���ول  ق�صم 
املعر�ض نخبة من القيمني الفنيني الذين يتعاونون عن كثب 
ممّيزة  اأق�صام  لتنظيم  والفنانني  العر�ض  �صالت  من  عدد  مع 
العام اجلاري،  ن�صخة  وخ��الل  اأبوظبي.  فن  ل�  وبرامج متنوعة 
“ظل  ق�صم  على  اإ���ص��راف��ه  خ��الل  م��ن  جن��ام��ي  �صيمون  �صيقوم 
اأوا�صر الرتابط بني الفنانني من  بتعزيز  من ظالل الأزرق” 
برناجماً  ليجون  روز  �صتقدم  ح��ني  يف  املو�صيقى،  لغة  خ��الل 
“اآفاق:  برنامج  ه��دف  الأدائية.ويتمّثل  العرو�ض  من  جديداً 
الذي انطلق عام 2017، يف ت�صميم اأعمال  تكليف الفنانني”، 
تركيبية جديدة م�صممة وفقاً خل�صائ�ض مواقع العر�ض على 
الفنية  القطع  ه��ذه  توزيع  يتم  اأنًّ  على  مرموقني،  فنانني  يد 
عامة عرب  واأم��اك��ن  م�صاحات  اأم��ام عموم اجلمهور يف  للعر�ض 
الإمارة. ويحفل برنامج ن�صخة العام اجلاري ب�صل�صلة زاخرة من 
الأحداث والأن�صطة هي الأكرث طموحاً يف تاريخ املعر�ض، حيث 
�صيتم تقدمي الأعمال الفنية �صمن مواقع تاريخية وتراثية يف 
برنامج  فعاليات  وتنطلق  الإماراتية.  العا�صمة  اأنحاء  خمتلف 
“اآفاق: تكليف الفنانني” بالتزامن مع معر�ض “فن اأبوظبي” 
ويرحب بالزّوار على مدار ثالثة اأ�صهر، كجزء من برنامج فن 
اأبوظبي املُقام على مدار العام. كما �صت�صم ن�صخة العام اجلاري 
مدعوماً مب�صاحات خم�ص�صة  اأبوظبي”،  “يف وحول فن  ق�صم 
�صخمة  تركيبية  اأعمال  عر�ض  بهدف  املعر�ض  اأرج��اء  كافة  يف 

تتجاوز حدود م�صاحات �صالت العر�ض.
�صعداء  “ ن��ح��ن   : اأب��وظ��ب��ي  ف��ن  م��دي��رة  ن�صيبة،  دي���ال  وق��ال��ت 

اإىل  وفعالياته  اأبوظبي‘  ’فن  جت���ارب  ا�صتعادة  على  لقدرتنا 
�صيوفنا  متكني  ب�صرورة  نوؤمن  واأننا  بخا�صة  الواقعي،  �صكلها 
من القيمني الفنيني امل�صاركني من تنظيم معار�صهم وعر�ض 
اآرائهم واأفكارهم يف ال�صكل الواقعي من معر�ض فن اأبوظبي هذا 
العام، كي يتوا�صل العار�صني مرة اأخرى مع الزّوار واجلمهور 
عن  ف�صال  ال��واق��ع،  اأر����ض  على  الفنية  اأعمالهم  لي�صتعر�صوا 
مالحمها  تن�صجم  فنية  اأع��م��ال  لت�صميم  ج��دد  فنانني  تكليف 

وتفا�صيلها مع مواقع حمددة يف الإمارة ».
ولفتت اإىل اأن كل هذه اجلهود وامل�صاعي تركز دائماً على برنامج 
ع��م��وم اجل��م��ه��ور م��ع فعاليات  ت��ف��اع��ل وم�����ص��ارك��ة  ع���ام ي�صمن 
املعر�ض عرب �صل�صلة متنوعة من الأن�صطة والأحداث يف ميدان 
فني وثقايف يجمع حتت مظّلته �صالت العر�ض والفنانني من 
�صّتى بقاع العامل، مبا يدعم امل�صهد الفني املحلي من خالل هذا 

املحفل الفني املُقام يف �صهر نوفمرب«.
 ،2020 اأبوظبي يف  الأوىل من فن  الرقمية  الن�صخة  وخ��الل 
اإىل  “نظرة  ق�صم  على  جن��ام��ي  �صيمون  ال��ف��ن��ّي  ال��ق��ّي��م  اأ���ص��رف 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  امل��ع��ا���ص��ر  ل��ل��ف��ن  خم�����ص�����ض  وه���و  الغد”، 
�صيعر�ض  الواقعية،  العام  ن�صخة هذا  اأّم��ا يف  الأفريقية،  القارة 
جنامي اأعماًل لعدد من الفنانني و�صالت العر�ض �صمن اأطر 
ويعيد  الأزرق”.  ظ��الل  م��ن  “ظل  ب��ع��ن��وان  ج��دي��دة  تنظيمية 
عنوان هذا املعر�ض الأذهان اإىل األبوم مو�صيقي رئي�صي لعازف 
الأ�صطوري مايلز ديفي�ض، حيث ي�صع جنامي مو�صيقى  اجلاز 
اأو  بعوامل  املقيدة  املعر�ض غري  ملعايري  اجلاز ك�صورة جمازية 
�صروط. ويربط “ظل من ظالل الأزرق” بني خمتلف �صالت 
العر�ض والأورك�صرتا، حيث تقدم كل واحدة منها جمموعة من 
�صتتجّلى  واح��د  م�صروع  يف  معاً  �صيتعاونون  الذين  املو�صيقيني 
اأ�صكال تعبري جماعية عو�صاً عن الطابع الفردي. وي�صري  فيه 
“ظل من ظالل الأزرق” اإىل املمار�صات الرجتالية النا�صئة عن 
م�صاحة  لإن�صاء  كو�صيلة  اجل��از،  تاأليف مقطوعة من مو�صيقى 
هذه  ب��ني  يجمع  ح���وار  وخ��ل��ق  وال��ت��اأم��ل  الكت�صاف  على  باعثة 
جنامي  يقدم  و�صوف  �صامل.  مفهوم  لكت�صاب  الفنية  الأعمال 
روؤيته الفنية والثقافية اأثناء م�صاركته يف املعر�ض، مما �صيمنح 
اجلمهور فر�صة التعّرف على هذه التجربة الناب�صة باحليوية 

خالل �صهر نوفمرب.
من جانبه، قال �صيمون جنامي، القّيم الفني ل� “ظل من ظالل 
“لطاملا اهتممت باإلقاء ال�صوء على الفن الأفريقي  الأزرق”: 

قمت  اأبوظبي  فن  من  اجل��اري  العام  ن�صخة  وخ��الل  املُعا�صر، 
باختيار فنانني من القارة الأفريقية الذين يتفّردون باأ�صاليبهم 
ومل�صاتهم الإبداعية ويتبعون دروباً حمددة يف معاجلة الق�صايا 
م�صتوحاة من  الأزرق‘  ’ظل من ظالل  وتاأتي فكرة  املُعا�صرة. 
قطعة مو�صيقية رئي�صية لعازف اجلاز الأ�صطوري مايلز ديفي�ض. 
وقد عمدت اختيار مو�صيقى اجلاز ك�صورة جمازية حول التقاء 
�صالت العر�ض التي وّجهت لها دعوة امل�صاركة معر�ض يف فن 
اأبوظبي هذا العام، لأنني اأوؤمن بقّوة اجلاز باعتباره اأف�صل ما 
ميّثل الفن الأفريقي املُعا�صر. وتاأتي هذه امل�صاعي انطالقاً من 
اهتمامي باجلمع بني اآرائي واأفكاري النظرية هنا يف اأبوظبي، 
الأو�صط  ال�صرق  ب��ني  ثقافية  فجوة  هناك  وك���اأن  اأ�صعر  لأن��ن��ي 
والقارة الأفريقية، وهنا تربز مكانة اأبوظبي كملتقى ثقايف قادر 

على ال�صطالع بدور حموري يف ردم هذه الفجوة«.
على موعد   2021 اأبوظبي”  “فن  و�صيكون جمهور معر�ض 
مرة اأخرى مع روز ليجون، القّيمة الفنية لربنامج فنون الأداء 
2020، التي �صتعاود تنظيم فعاليات وعرو�ض هذا الربنامج 

خالل ن�صخة هذا العام عرب جمموعة خمتلفة من املواقع.
و�صوف تقوم روز، يف اأبوظبي، بتكليف اأربعة عرو�ض فنية، مبن 
ماييه،  وكلوفي�ض  هريفيه  لويز  الفرن�صيتني  الفنانتني  فيهم 
اإىل  وتتطرقان  امل�صتقبلي  امل�صهد  توقعات  �صت�صتك�صفان  اللتني 
وال�صينما؛  الأداء  ع��رو���ض  لغة  ع��رب  الأنرثوبولوجية  املعرفة 
وم��ي�����ض ال���ب���ي���ك، ال��ف��ن��ان��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ال��ب�����ص��ري��ة متعدة 
وال�صيا�صية  ال�صعرية  الأب��ع��اد  ب��ني  تن�صج  ال��ت��ي  التخ�ص�صات 
والجتماعية واجلغرافية؛ ورند عبد اجلبار، الفنانة العراقية 
اأعمالها  مت��زج  التي  اأبوظبي  يف  املقيمة  التخ�ص�صات  متعددة 
املرتبطة باملوا�صيع املجتمعية بني الهند�صة املعمارية والفنون 
التي  مو�صكو  يف  املقيمة  الفنانة  ماكا�صيفا،  وتاو�ض  الب�صرية؛ 
اأعمالها  ممار�صات  يف  الداغ�صتانية  الثقافية  جذورها  تنعك�ض 
الرتكيبية والفنون الأدائية. و�صوف يتم تكليف كل منهم مبوقع 
حمدد خا�ض بالعرو�ض الأدائية املبا�صرة �صمن اأماكن خمتلفة 
يف اأبوظبي، بهدف تقدمي جتربة جتريدية و�صعرية عرب املعامل 
“ اأنا  روز:  الإم��ارة.وق��ال��ت  يف  ال�صاحرة  والوجهات  الإب��داع��ي��ة 
اأبوظبي، وهي  اإىل فن  اأخ��رى  �صعيدة بدعوتي لالن�صمام مرة 
فر�صة رائعة كي اأقدم برنامج عرو�ض اأدائية واقعية هذا العام. 
 ،2020 املعر�ض  الرقمية من  الن�صخة  وبعدما خ�صت جتربة 
م�صاحة  يف  اجلمهور  �صي�صع  ال��ع��ام  ه��ذا  برناجمي  اأن  �صك  ل 

كطريقة  امللهمة،  الفنانني  باأعمال  وم�صمولة  موؤقتة  واقعية 
للوقوف على قّوة ال�صرد الق�ص�صي، الأمر الذي �صيخلق �صل�صلة 
من الرحالت عرب التاريخ والذكريات والق�ص�ض امللهمة داخل 

املعر�ض ويف جميع اأنحاء الإمارة«.
بدور   ،2007 ع��ام  يف  انطالقته  منذ  اأب��وظ��ب��ي،  ف��ن  ي�صطلع 
ري����ادي يف ت��ط��وي��ر امل�����ص��ه��د ال��ف��ن��ي امل���زده���ر يف اأب��وظ��ب��ي بوجه 
الواقعي  �صكله  اإىل  عودته  وم��ع  ع��ام،  ب�صكل  والإم����ارات  خا�صة 
خالل ن�صخته ال� 13، �صيقدم هذا املحفل الثقايف اأجندة حافلة 
انتهاء  بعد  حتى  �صت�صتمر  التي  الفنية  وال��ربام��ج  بالأن�صطة 
ال�صعديات،  م��ن��ارة  يف  اأي���ام  خم�صة  م��دار  على  املمتدة  فعالياته 
والأعمال  امل��ع��ار���ض  م��ن  ع���دد  م�����ص��ارك��ة  ال��ع��ام  ه���ذا  و�صي�صهد 
التكليفية التي �صتتجاوز جدران املعر�ض لت�صمل الإمارة كلها.

تكليف  “اآفاق:  برنامج  �صي�صم  اجل���اري،  العام  ن�صخة  وخ��الل 
اآي��ة حيدر، فنانة متعددة  اإب��داع  اأعماًل جديدة من  الفنانني” 
تركز  والتي  والربيطانية  اللبنانية  اجلن�صية  حتمل  الو�صائط 
واملُعاد  امل��وج��ودة  الأ�صياء  ا�صتخدام  على  الفنية  ممار�صاتها  يف 
تدويرها خلو�ض جتربة فنية ت�صتك�صف اآفاق الهجرة والفقدان 
والذاكرة؛ وحازم حرب، فنان فل�صطيني يعي�ض متنقاًل بني روما 
الظواهر  املكانية بني  العالقة  يف  يبحث متعمقاً  وال��ذي  ودب��ي 
املختلفة م��ث��ل امل��ك��ان وال���زم���ان؛ وال��دك��ت��ورة جن���اة م��ك��ي، وهي 
الرتكيبية  باأعمالها  تتميز  معروفة  معا�صرة  اإماراتية  فنانة 
كبرية احلجم؛ ور�صيد اآرايني، وهو اأحد الرواد املبدعني يف فن 
املينماليزم ي�صتهر مبنحوتاته الهند�صية ذات الطابع الر�صمي؛ 
اأوغندا  يف  راأ�صه  م�صقط  يقع  نّحات  فنان  اأتوجونزا،  وريت�صارد 
املقرر  ومن  الفورية.  املحيطة  البيئات  من  اأعماله  وي�صتوحي 
الك�صف عن اأعمال هوؤلء الفنانني خالل فرتة املعر�ض و�صتظل 
2022.كما  يناير   22 حتى  اجلمهور  اأم���ام  للعر�ض  متاحة 
�صيقدم الفنانون امل�صاركون يف برنامج “اآفاق: تكليف الفنانني” 
اأبوظبي،  ف��ن  برنامج  فعاليات  اإط���ار  يف  �صخمة  فنية  اأع��م��اًل 
املعر�ض  زّوار  بني  اأبوظبي”  “يف وحول فن  كما �صريبط ق�صم 
بامل�صاريع التي تقع خارج حدوده. ومن بني الفنانني الآخرين 
األفريدو  “يف وحول”:  اأعمالهم �صمن ق�صم  الذين �صيقدمون 
ج����ار، وه���و م��ع��م��اري و���ص��ان��ع اأف����الم امل�����ص��ارك يف م��ع��ر���ض فن 
اأبوظبي عرب �صالة عر�ض “جيورجيو بر�صانو” تورينو، وهريا 
العمل  ب��ني  القائمة  العالقة  ت�صتك�صف  ال��ت��ي  بويوكتا�صكيان 
ومعدلت الإنتاج وعوامل القّوة التي تندمج معاً يف ر�صم مالمح 

عر�ض  �صالة  ع��رب  وال��ت��اري��خ��ي  واحل�����ص��ري  املجتمعي  امل�صهد 
“جالريي غرين اآرت” دبي؛ و�صياه اأرماجاين، فنان رائد حقق 
جناحاً كبرياً يف م�صريته املهنية طوال العقود ال�صابقة وا�صتهر 
اآند  “رو�صي  باأعماله يف الفن العام وي�صارك عرب �صالة عر�ض 
الفنانة زينب  اإىل  لندن، وهونغ كونغ؛ هذا بالإ�صافة  رو�صي” 
�صديرة، التي تتنوع اأعمالها الفنية بني الت�صوير الفوتوغرايف 
وت�صارك  الرتكيبية  الأع��م��ال  من  وغريها  والنحت  وال�صينما 

عرب �صالة عر�ض “اخلط الثالث” دبي.
ل� “فن اأبوظبي”  وُيعد منتدى مقتنيي الفنون برناجماً تابعاً 
مدار  على  وينعقد  املخ�ص�صة  احل���وارات  من  �صل�صلة  وتتخلله 
الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  زان��د،  روك�صان  اإ�صراف  حتت  العام 
والذي  �صوذبيز  موؤ�ص�صة  لدى  ال�صابق  الأو�صط  ال�صرق  ملنطقة 
هذه  انطلقت  وق��د  املنطقة.  يف  وا�صعة  وخ��ربة  مبعرفة  يتمتع 
“كيف  احل��وارات يف وقت �صابق من العام اجل��اري حتت عنوان 
ت�صيطر تقنية الرموز غري قابلة لال�صتبدال NFTs على عامل 
العام اجل��اري. وُيعترب منتدى  و�صت�صتمر حتى نهاية  الفن؟” 
مقتنيي الفنون �صل�صلة من احل��وارات الثقافية التي ت�صتهدف 
مقتني الأعمال الفنية مب�صاركة نخبة من ال�صخ�صيات الرائدة 
تفاعل اجلمهور يف مناق�صات  تعزيز  اأج��ل  الفنون من  يف عامل 
حول التاريخ العريق لدولة الإمارات وممار�صات الفن املعا�صر 

يف الدولة وجميع اأنحاء العامل.
وكان فن اأبوظبي قد اأعلن موؤخراً عن تعيني القّيمني الفنيَّني 
ة  من�صّ يف  املوؤ�ص�صني  ال�صريكني  ف��ي��ل��راث،  وتيل  ب��رداوي��ل  �صام 
الفنانون  “اآفاق:  لالإ�صراف على برنامج  “اآرت ري-اأورينتد”، 

النا�صئون”.
 ويف اإطار ذلك، قاما بتكليف كل من الفنانني النا�صئني ها�صل 
دولة  يف  املقيمني  بنتون  وكري�صتوفر  عبداهلل  وميثاء  اللمكي 
العام  ن�صخة  يف  وعر�صها  ج��دي��دة  اأع��م��ال  لت�صميم  الإم�����ارات 
الفنية يف منارة  اأعمالهم  يتم عر�ض  و�صوف  اأبوظبي.  من فن 
ال�صعديات ابتداًء من 17 نوفمرب وحتى 4 دي�صمرب 2021. 
الفنانون  “اآفاق:  برنامج  م��ن  اجل���اري  ال��ع��ام  ن�صخة  و�صتكون 
النا�صئون” اأول برنامج تدعمه مبادرة “اأ�صدقاء فن اأبوظبي” 

التي مت الإعالن عنها موؤخراً.
وحر�صاً على �صالمة جميع امل�صاركني والزوار، �صُتطبق اإجراءات 
وق��ائ��ي��ة و���ص��ح��ي��ة ���ص��ارم��ة يف م��ع��ر���ض ف��ن اأب��وظ��ب��ي 2021، 

و�صُيعلن عن تفا�صيل هذه الإجراءات يف الوقت املنا�صب.

فن اأبوظبي يعلن اأ�صماء القيمني والفنانني املكلفني لن�صخة 2021

•• العني-الفجر

للثقافة  زاي��������د  دار  حت����ر�����ض 
تر�صيخ  ع����ل����ى  الإ������ص�����الم�����ي�����ة 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  مكانة 
ومميزة  رائ���دة  كوجهة  املتحدة 
العاملي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  للثقافة 
وج�������ص���ر ل��ل��ت��وا���ص��ل وال���ت���ع���اون 
تتما�صى  والتي  احل�صارات  بني 
ال��ت��ن��م��وي��ة لدولة  ال����روؤي����ة  م���ع 
الإم��ارات خالل اخلم�صني عاماً 

املقبلة. 
الثقافية  ال�صاحة  اإثراء  وبهدف 
متخ�ص�صة  باإ�صدارات  والأدبية 
حت���م���ل ب�����ني ط���ي���ات���ه���ا م���ب���ادئ 
والقيم  الإ����ص���الم���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ة 
لتحقيق  والإن�صانية  الأخالقية 
يف  وال��ت��اآل��ف  امل�صرتك  التعاي�ض 
اهتماماً  ال����دار  ت���ويل  امل��ج��ت��م��ع، 
الإ�صدارات  ه��ذه  بتوفري  كبريا 

احلاجة  تلبي  عاملية  لغات  بعدة 
الفعلية لأفراد املجتمع.

العاملي  »ال������ي������وم  ومب���ن���ا����ص���ب���ة 
ال�صيدة  اأ�����ص����ارت  ل���ل���رتج���م���ة«، 
ال��ك��ت��ب��ي- مديرة  ���ص��ي��ف  م�����وزة 
و  ال���ث���ق���اف���ي���ة  ال���������ص����وؤون  اإدارة 
للثقافة  زاي���د  ب���دار  التعليمية 
تقوم  ال���دار  اأن  اإىل  الإ�صالمية 
���ص��ن��وي��ا ب��رتج��م��ة ن��ح��و 5 كتب 
جمموعات  م����ع  م���ق���ال���ة  و40 
متنوعة من الكتيبات واملطويات 
كتيبات   10 بنحو  ت��ق��در  ال��ت��ي 
تر�صي  ث���ق���اف���ي���ة،  وم����ط����وي����ات 
املهتدين  وط��م��وح��ات  ت��ط��ل��ع��ات 
بالثقافة  وامل���ه���ت���م���ني  اجل�������دد 
الإ����ص���الم���ي���ة وت���ع���زز م���ن روؤي����ة 
الدار يف اأن تكون جهة رائدة يف 
ن�صر جوهر الثقافة الإ�صالمية.
خدمات  اأن  اإىل  الكتبي  ولفتت 
بت�صع  ال��دار تتوفر  الرتجمة يف 

الإجنليزية،  ه��ي:  عاملية  ل��غ��ات 
وال���������ص����ي����ن����ي����ة، وال�����رو������ص�����ي�����ة، 
وال����ف����ل����ب����ي����ن����ي����ة، والأردي�����������������ة، 
والأم�������ه�������ري�������ة، والآروم��������ي��������ة، 
كما  وال��ت��ام��ي��ل��ي��ة،  وال�صنهالية، 
ي��ت��م ت���وف���ري ه����ذه الإ�����ص����دارات 
بلغات اأخرى كاللغة الإ�صبانية و 
الكورية و الأملانية و النيبالية و 
الأندوني�صية و اللغة ال�صواحيلي 

وذلك بالتعاون مع ال�صركاء.
التي  الإ�صدارات اجلديدة  وعن 
مت ترجمتها خالل العام احلايل 
اأو�صحت الكتبي باأن الدار قامت 
اإىل  ك��ت��ب   )5( ع����دد  ب��رتج��م��ة 
والفلبينية،  الأم���ه���ري���ة  ال��ل��غ��ة 
الإن�صان،  حم��م��د  ك���ت���اب:  وه���ي 
النبوية،  وال��ف�����ص��ائ��ل  الآداب 
احلديث،  ال��ع�����ص��ر  يف  واحل���ي���اة 
اللغة  اإىل  ترجمتها  مت  وال��ت��ي 
الإميان  كتاب:  واأم��ا  الأمهرية، 

وال�صعادة، والأخالق الإ�صالمية 
اإىل  ترجمتها  مت  فقد  الكونية؛ 

اللغة الفلبينية.
قيام  اإىل  ال��ك��ت��ب��ي  اأ����ص���ارت  ك��م��ا 
الرتجمة  اأع��م��ال  بتنفيذ  ال���دار 
ال�صيخ  ك��م��وؤ���ص�����ص��ة  ل�����ص��رك��ائ��ه��ا 
خ���ل���ي���ف���ة ب�����ن زاي��������د ل���الأع���م���ال 
الدار  تطلع  م��وؤك��دة  الإن�صانية، 
التعاون  دائ���رة  لتو�صيع  ال��دائ��م 
خدمات  لتطوير  ال�����ص��رك��اء  م��ع 
املحتوى  و���ص��ن��اع��ة  ال���رتج���م���ة 
ال�صاحة  لإث���راء  املتميز  الثقايف 

الأدبية يف الإمارات.
زايد  دار  جهود  الكتبي:  وقالت 
جمال  يف  الإ���ص��الم��ي��ة  للثقافة 
ال���رتج���م���ة ك���ب���رية ون����اأم����ل اأن 
تقوم  اإذ  اأك�����رب؛  ب�����ص��ك��ل  ت��ت��ط��ور 
�صفحة   700 ب��رتج��م��ة  ال����دار 
ب�صكل  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  اإىل 
���ص��ن��وي، واأم����ا ال��ل��غ��ات الأخ����رى 

ف���ي���ك���ون ن�����ص��ي��ب��ه��ا ن���ح���و 300 
�صفحة.

واأ���ص��اف��ت ب���اأن ال��رتج��م��ة مهمة 
ج���ًدا ل��ت��ق��دمي حم��ت��وى مفهوم 
اللغات،  مب��خ��ت��ل��ف  ل��ل��ن��اط��ق��ني 
منا�صبة  ثقافة  تقدمي  وك��ذل��ك 
مع  ت���ل���ت���ق���ي  اأن  امل����م����ك����ن  م�����ن 
ال��ث��ق��اف��ات الأخ�����رى مب���ا يخدم 
الب�صرية والإن�صانية جمعاء، ول 
�صك اأن »اليوم العاملي للرتجمة« 
يعّد و�صام تكرمي لكل متخ�ص�ض 

يف �صناعة املحتوى بلغات. 
ج�����دي�����ر ب�����ال�����ذك�����ر اأن����������ه وم����ن 
ال�صنوية  الإح�����ص��ائ��ي��ات  خ���الل 
التي  ال���ل���غ���ات  اأك������رث  اأن  ت���ب���ني 
دار  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ت�����ص��ت��ق��ط��ب 
ب�صكل  الإ�صالمية  للثقافة  زايد 
الإجنليزية،  ال��ل��غ��ة  ه���ي:  اأك����رب 
والرو�صية، وال�صينية، والأردية، 

والأمهرية.

اإجنازات ثقافية يف »اليوم العاملي للرتجمة« 
بدار زايد للثقافة االإ�صالمية

�صمن معر�ض اإطاللة على الروح: جربان خليل جربان

بيت احلكمة يك�صف تفا�صيل نادرة عن التجربة 
ال�صخ�صية واالإبداعية جلربان خليل جربان 



فــن عــربـــي

39

ل توجد بطولة مطلقة يف م�صل�صل )ع احللوة واملُرة(

جو طراد: اأحب االأدوار ال�صعبة 
التي حتتاج اإىل اأداء متثيلي

تتحدث  فكيف  واملُرة(،  احللوة  )ع  م�صل�صل  ت�صوير  من  • انتهيَت 
عنه وعن دورك فيه؟

- ل توجد بطولة مطلقة يف م�صل�صل )ع احللوة واملُ��رة( كما يف 
م�صل�صل )الهيبة(. مثاًل، )عرو�ض بريوت( كل املمثلني املُ�صاِركني 

فيه اأبطال، 
و)ع احللوة املُرة( اأ�صارك فيه اإىل جانب دانا مارديني ونيكول 

معو�ض وباميال الكيك،
 اأي اأنه من بطولة جمموعة ممثلني يوؤدون )كراكتريات(، 

وكل )كراكتري( يلعب دوراً معيناً،
لب�ض وحم��م��د خري  وك���ارم���ن  امل�����ص��ري  �صلمى  ف��ه��ن��اك   

اجلراح ونور علي.
اأي اإن كل ممثل هو بطل يف دوره.

البطولة  على  َيعتمد  )ال��ه��ي��ب��ة(  اأن  تعترب  ه��ل   •
املطلقة؟

فيه.  الأ�صا�صي  املمثل  هو  ح�صن  تيم  لأن  طبعاً،   -
اأن����ه ي��وج��د مم��ث��ل��ون اإىل ج��ان��ب��ه، ولكن  ���ص��ح��ي��ح 
الق�صة تتمحور حول �صخ�صيته يف امل�صل�صل )جبل 

�صيخ اجلبل(،
 وال�صخ�صيات الأخرى تدور يف فلكه.

ق�صته  ت��دور  ب��ريوت(  )ع��رو���ض  م�صل�صل  بينما 
حول عائلة،

ولديهما  عائلتنينْ  ح��ول  واملُ���رة(  و)ع احللوة   
اأب����ن����اء ك���ب���ار، وه����و ع��م��ل ج���دي���د م���ن نوعه 

رومان�صي - كوميدي.
النوع  ه���ذا  م��ن  اأع���م���اًل  ن�صاهد  ون��ح��ن مل 
منذ فرتة بعيدة، بل كنا ن�صاهد اإما اأعماًل 

درامية اأو كوميدية،
ب��ت��ق��دمي خط   )mbc( ْرغ���ب���تن ول���ذل���ك   

جديد من الأعمال،
 ف��ي��ه ال��ك��ث��ري م���ن امل���خ���اط���رة، وي��ج��م��ع بني 

الب�صمة والدمعة، 
اأم��ر �صعب ج��داً، �صواء  ع بينهما  اأن اجلمنْ ول �صك يف 

على م�صتوى امل�صمون اأو التمثيل.
املرحلة؟ هذه  يف  جداً  را�صياً  اللبناين  املمثل  • يبدو 

- اأحب الأدوار ال�صعبة التي حتتاج اإىل اأداء متثيلي، و�صخ�صية )خليل( كانت من اأ�صعب الأدوار التي لعبُتها، بل 
من اأ�صعب الأدوار يف م�صل�صل )عرو�ض بريوت(.

و�صخ�صية )و�صام( يف )ع احللوة واملُرة( �صعبة اأي�صاً، ودوري يف امل�صل�صل حموري جداً وفيه الكثري من التقلبات 
ويحتاج اإىل اأداء عاٍل، 

واأنا قبلت به لهذا ال�صبب.
بعد انتهاء ت�صوير اجلزء الثاين من )عرو�ض بريوت(، املوؤلف من 200 حلقة، كنت بحاجة اإىل الراحة، لكن 
اأنها خمتلفة متاماً عن �صخ�صية  ع��دا عن  واملُ���رة(،  واأ���ص��ارك يف )ع احللوة  اأت��راج��ع  �صخ�صية )و���ص��ام( جعلتنْني 

)خليل(.
الأخري؟ اجلزء  هو  بت�صويره  با�صرمت  الذي  بريوت(  )عرو�ض  م�صل�صل  من  الثالث  اجلزء  �صيكون  • هل 

- لو اأن الأمر يعود يل لكنت جعلُت م�صل�صل )عرو�ض بريوت( من 10 اأvجزاء، لأن النا�ض بعد متابعتهم اجلزاأين 
الأول والثاين ل ينتظرون كيف �صتتطّور الق�صة، 

بل هم ينتظرون ال�صخ�صيات لأنهم تعّلقوا بها.
اأي اأنهم ينتظرون كيف تعي�ض )ليلى(، )فار�ض(، )ثريا(، )خليل( و)اآدم( حياتهم وماذا يفعلون.

النا�ض ل يهمهم تقييم امل�صل�صل بناء على ق�صته، بل هم جتاوزوا هذه املرحلة وبات هّمهم متابعة ال�صخ�صيات 
،)Friends( التي يحبونها كما يح�صل يف م�صل�صل

 حيث حتول املمثلون جزءاً من يوميات النا�ض.
هم ل يتابعون جو طراد، بل )خليل( ول يتابعون تقال �صمعون، بل )ليلى ال�صاهر(، وهذا الأمر يبدو وا�صحاً 

يف )ال�صو�صيال ميديا(.
اأن يتعلق النا�ض بال�صخ�صيات، وتالياً هذا يتيح الفر�صة لتقدمي  وهذه م�صاألة لفتة جداً، لأن من النادر جداً 

اأجزاء اإ�صافية من امل�صل�صل.
والأبواب؟ الآفاق  من  الكثري  اأمامك  وَفَتَح  كممثل  عليك  ال�صعد  وجه  هو  بريوت(  )عرو�ض  اأن  َتعترب  • هل 

- ل ميكن اإل اأن اأعرتف باأهمية م�صل�صل )ما فيي( يف م�صريتي الفنية، لأنه كان من اإخراج ر�صا �صربتجي واإنتاج 
)ال�صباح( وقدمُت فيه �صخ�صية �صعبة جداً.

َرَز قدراتي كممثل، مع اأنني قّدمُت قبله )غرابيب �صود( و)جذور( و)يا ريت(. ول �صك اأن هذا العمل اأَبنْ
ورمبا هذه الأعمال مل حتظ بن�صبة م�صاهدة عالية، 

ولكن )ما فيي( حقق ن�صبة م�صاهدة عالية واأعطاين دفعًة قويًة وَجَعَل �صركة )mbc( تكت�صف قدراتي كممثل 
وعر�صتنْ علّي امل�صاركة يف )عرو�ض بريوت(.

بكم  ُيلنِْحَق  اأن  ميكن  وهل  ال�صغرية،  ال�صا�صة  على  املن�صات  اأعمال  بث  مننْع  قرار  تطبيق  �صلبيات  ما  • براأيك، 
الأذى كممثلني؟

- بل هذا القرار ميكن اأن يفتَح الأمور على خطني، خط التلفزيونات وخط املن�صات.
ال�صركات �صتزيد عدد م�صل�صالتها ملحطات التلفزيون ومثلها املن�صات لأنها بحاجة اإىل ذلك، وهذا يعني اأن عمل 

املمثل �صيزيد.
اأما بالن�صبة اإىل اجلمهور، فهناك من�صات جمانية واأخرى مدفوعة، وَمن ل ميكنه دفع املال لال�صرتاك يف اأي 

من�صة، ميكنه اأن ي�صاهد العمل يف فرتة لحقة واأن يرّكز اأكرث على م�صاهدة التلفزيون.

الثالث من  اللبناين جو طراد ت�صوير دوره يف اجلزء  املمثل  با�صر 
بعر�ض  املن�صات  اإح��دى  ب��داأت  بعدما  ب��ريوت(،  )عرو�ض  م�صل�صل 
م�صل�صه الأخري )ع احللوة واملُرة( الذي ي�صم جمموعة من املمثلني 
اللبنانيني وال�صوريني.

تعّلقوا  النا�ض  اأن  معتربًا  اأخ��رى،  فنية  موا�صيع  عن  كما  العملني  هذين  عن  طراد  يتحّدث  احل��وار  هذا  يف 
ب�صخ�صيات )عرو�ض بريوت( كما يح�صل يف م�صل�صل )Friends(، لفتًا اإىل اأنه لو عاد الأمر له جلعل م�صل�صل 

)عرو�ض بريوت( من 10 اأجزاء.

عمرو �صعد ونيللي كرمي
 يبداآن ت�صوير م�صل�صل "اجل�صر"

ونيللى  �صعد  ع��م��رو  ال��ن��ج��م��ان  ب���داأ 
م�صل�صل  اأح�������داث  ت�����ص��وي��ر  ك����رمي 
ميمى،  بيرت  اإخ��راج  من  "اجل�صر" 
وم����ن امل���ق���رر ع��ر���ص��ه ع��ل��ى اإح����دى 
الفرتة  الإلكرتونية خالل  املن�صات 

املقبلة.
ك�صيف  �صعد  ع��م��رو  النجم  وظ��ه��ر 
 ،"1 "الختيار  م�صل�صل  ف��ى  �صرف 
رم�صان  مو�صم  ف��ى  ع��ر���ض  وال���ذى 

بيرت  املخرج  نف�ض  مع  املا�صى  قبل 
ميمى،

الذى  "املن�صى"  م���ع  ذه����ب  ح��ي��ث   
فى  ك����رارة  اأم����ري  �صخ�صيته  ج�����ص��د 
�صهيب"  "اأبو  على  القب�ض  عملية 
حددوا  بعدما  التكفريى،  القنا�ض 
امل���ك���ان ال����ذى ي��ت��واج��د ف��ي��ه لتلقى 

العالج.
اأمري  بطولة  "الختيار"  م�صل�صل 

فوؤاد  ودينا  العو�صى  واأح��م��د  ك��رارة 
وم��ه��ا ن�����ص��ار و���ص��ي��اء ع��ب��د اخلالق 
حافظ،  وحم��م��ود  �صالو�صة  واإن��ع��ام 
واإخراج  دوي���دار،  باهر  تاأليف  وم��ن 
اإن����ت����اج �صركة  م��ي��م��ى، وم����ن  ب��ي��رت 
 ON" صيرنجى، وعر�ض على قناة�

."E
اأن���ه قام  واأك���د ع��م��رو �صعد، م��وؤخ��را 
"اأولد حارتنا"  ب�صراء حقوق رواية 

ل����الأدي����ب ال���ع���امل���ي ال����راح����ل جنيب 
يعمل  م�صروع  م��ن  كجزء  حمفوظ 
اأك��رث من عمل لالأديب  ي�صم  عليه 

الراحل.
ت�صريحات  فى  �صعد،  عمرو  وك�صف 
���ص��ك��ل رواي����ة  اأن  ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة ع���ن 
حقوق  �صراء  بعد  حارتنا"  "اأولد 
عر�صها �صتكون اأقرب اإىل جمموعة 

اأفالم قد ت�صل اإىل خم�صة اأجزاء.

نهال عنرب: اأمتنى اإ�صدار قرار 
حا�صم مبنع التدخني يف الدراما

طالبت الفنانة نهال عنرب، مبنع التدخني فى 
منها  طلب  عندما  م�صرية  ال��درام��ي��ة  الأع��م��ال 
ت�����ص��وي��ر اأح����د امل�����ص��اه��د وه���ى ت��دخ��ن رف�صت، 
مب�صاههد  يقوم  اأن  ميكنه  املمثل  اأن  مو�صحة 
فى  �صيجارة  مي�صك  اأن  ب���دون  وال��ق��ل��ق  ال��ت��وت��ر 

يده.
العاملية  ال�صحة  منظمة  موؤمتر  خ��الل  وقالت 
ع��ن دور الع����الم وال���درام���ا ف��ى م��ن��ع م�صاهد 

العالن عن التبغ ،
اأرف�ض م�صاهد  انا  القاهرة حاليا،  املنعقد فى   
التوتر  م�صاهد  عن  التعبري  وميكن  التدخني، 

بدون عر�ض م�صاهد التدخني،
مبنع  ح��ا���ص��م  ق���رار  ي�����ص��در  " نف�صى  م�صيفة   
ل  امل��ن��ع  اأن  مو�صحة  الدراما"،  ف��ى  ال��ت��دخ��ني 

يغري �صىء فى الدراما.
واأ�صافت: الطفل عندما مي�صك الرميوت ويفتح 
التلفزيون ، ويرى الفنان مي�صك ال�صيجارة فى 
يده اأكيد حيقلد هذا امل�صهد، مو�صحة اأن املنع 
والدراما  ال��درام��ى  ال�صياق  ف��ى  �صىء  ي�صر  ل 

تكون نظيفة بدون م�صاهد التدخني. 
وك�صف املخرج الكبري حممد فا�صل،

 خالل موؤمتر منظمة ال�صحة العاملية عن دور 
الإعالم والدراما فى مكافحة التبغ، اأن م�صاهد 
عن  تقل  ل  رم�صان  م�صل�صالت  ف��ى  التدخني 
اإىل  املجتمع، م�صرًيا  لها  التى يتعر�ض  الأوبئة 
اأنه لبد اأن تكون ر�صائل الدراما ر�صالة اإيجابية 

وتهدف اإىل م�صاعدة الن�صان فى احلياة.
وزراء  اأح���د  واأ���ص��در  �صبق  اأن���ه  فا�صل  واأ���ص��اف 
ال�صابقني قرارا مبنع ظهور التدخني  الإع��الم 
اأحد  اأن يظهر  احتاج خم��رج  واإذا  ال��درام��ا،  فى 
ي��ح�����ص��ل على  اأن  ك����ان لب����د  ي���دخ���ن  امل��م��ث��ل��ني 
ت�صريح، م�صددا على اأنه لبد اأن يراعى الفنان 
اأن الدراما ل تنقل الواقع بل تعمل على اإعادة 
تدفع  جديدة  ر�صائل  فى  وا�صتعمالها  �صياغته 

املجتمع لالأمام.
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كيف حتافظ على دماغك �صحيا؟

مكمالت اأوميغا 3 للحفاظ على الذاكرة 
حتى بعد تعر�صها خلطر جزئي

العلماء  خاللها  من  اأك��د  جديدة  "IOS Press" درا�صة  جملة  ن�صرت 
ال��ذاك��رة خ�صو�صا يف حالت  تثبيت  على  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ك��م��الت  اأح���د  ق���درة 

الإ�صابة مبر�ض األزهامير.
جامعة  وم�صت�صفى  "كارولين�صكا"  معهد  م��ن  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  ف��ري��ق  وق���ام 
حالت  من  عدد  بدرا�صة  ال�صويد  "اأوب�صال" يف  "�صاهلغرين�صكا" وجامعة 

لأ�صخا�ض م�صابني مبر�ض األزهامير.
وق�صمت العينة اإىل فئتني الأوىل مت منحها مكمالت "اأوميغا 3" والثانية 

مت منحها مكمالت وهمية كمجموعة �صابطة.
ملر�ض  متو�صطة  اإىل  خفيفة  اأع��را���ض  م��ن  يعانون  �صخ�صا   33 وب��درا���ص��ة 
 15 3" يوميا بينما مل يفعل  "اأوميغا  "18 تناولوا مكمالت  األزهامير: 
 "marthastewart" صخ�صا اآخر ذلك، وبح�صب املقال املن�صور يف موقع�
عن نتائج الدرا�صة قام الباحثون بفح�ض عينات من �صوائل العمود الفقري 
اأي�صا  الفريق  واأج��رى  األزهامير،  ملر�ض  حيوية  موؤ�صرات  ت�صمنت  والتي 
اختبارات للذاكرة مع البدء بالدرا�صة واختبارات اأخرى بعد نهاية الدرا�صة 

وتو�صلوا اإىل نتائج جيدة جدا.
وثبت منذ فرتة طويلة اأن الأحما�ض الدهنية املوجودة يف الأ�صماك حتمي 
اأدمغتنا مع تقدمنا   يف العمر والنتائج اجلديدة املن�صورة يف جملة "مر�ض 
األزهامير" تدعم هذه النظرية ب�صكل اأكرب، ووجدت الدرا�صة اأن اأحما�ض 
"اأوميغا 3" الدهنية ميكن اأن ت�صاعد يف النهاية يف احلفاظ على ذاكرتنا 
العلماء  الفريق  وتو�صل  جزئيا،  للخطر  تعر�صها  بعد  حتى  وا�صتقرارها 
 "3 "اأوميغا  اإعطاء مكمالت  ال�صتنتاج من خالل  اإىل هذا  الذكر  ال�صابق 
بهم  اخلا�صة  الذاكرة  اختبارات  ظلت  والذين  األزهامير،  ملر�صى  اليومية 
هذه  يتناولوا  مل  الذين  باأولئك  مقارنة  زمنية  ف��رتة  م��دار  على  مت�صقة 

احلبوب.
اأوريربو،  الأع�صاب يف جامعة  علم  باحثة يف  ليفي،  فرويند  اإيفون  وقالت 
بني  اختالفات  اأي  روؤي���ة  ميكننا  ل  "لكن  النتائج:  ح��ول  �صحفي  بيان  يف 
املجموعات عندما ننظر اإىل املوؤ�صرات احليوية املختلفة يف عينات ال�صائل 

النخاعي".
ونوهت اإىل احلاجة للمزيد من الدرا�صات موؤكدة اأن النتائج: "مثرية جدا 
لالهتمام وميكن البناء عليها" معربة عن اأملها باإطالق تو�صيات للمر�صى 
بعد التاأكد والتعمق بالأبحاث "بحيث ميكن لالأطباء اإبطاء م�صار مر�ض 

الزهامير لدى مر�صاهم".
اأن  الوقت احل��ايل هي  "اأف�صل ن�صيحة نقدمها يف  واأك��دت فرويند ليفي: 
�صكل  الغذائي على  3" يف نظامك  "اأوميغا  ت��درج  واأن  بدنيا  ن�صيطا  تكون 
وجبات من الأ�صماك الزيتية اأو مكمالت غذائية ميكننا اأن نرى اختالفا 
يف نتائج اختبارات الذاكرة و�صجل املر�صى الذين كانوا يتناولون مكمالت 

اأف�صل". نتائج  املر�ض  من  مبكرة  مرحلة  3" يف  "اأوميغا 

؟  العمل  يف  للطفل  الدمعية  القنوات  تبدا  • متى 
بعد خم�صة اأ�صابيع من ولدته

؟ اأفريقيا  ويف  اأمتار  ثمانية  قطره  يبلغ  قد  �صخم  • �صجر 
 الباوباب

تريفي  ن��اف��ورة  ع��ن  ال�صهرية  ال��ع��ادة  تعني  م��ا   •
اليطاليه اأنه اذا األقى الزائر بقطعه عمله معدنيه 

من وراء ظهرة يف حو�ض النافورة ؟
ي�صمن العودة للبيت

بر�صيبولي���ض؟ اآث����ار  تق����ع  • اأين 
جزيرة �صقلية

•  ما هي املدينة الليبية التي تقع عند ملتقى احلدود 
التون�صية اجلزائرية ؟

غدام�ض

الإبهام. اإىل  الأقرب  ال�صبابة  اإ�صبع  هو  ح�صا�صية  الأكرث  الإ�صبع  اأن  تعلم  • هل 
اليابان. يف  اأخرتعت  الفيني�صية  • ال�صتائر 

جتويف.  336 حوايل  على  حتتوي  الغولف  كرة  اأن  تعلم  • هل 
الأك�صجني. من  العامل  اإمدادات  ن�صف  تنتج  املطرية  الأمازون  غابات  اأن  تعلم  • هل 

الع�صلة  هي  الع�صالت  هذه  اأقوى  واأن  خمتلفة  ع�صلة   639 الإن�صان  ج�صم  ع�صالت  عدد  اأن  تعلم  • هل 
املا�صغة بني الفكني ولي�ض ع�صلة ال�صاعد. واأن اأكرب هذه الع�صالت هي ع�صلة الفخذ. 

اأن الذباب ينقل العديد من الأمرا�ض لالإن�صان واأهم هذه الأمرا�ض: مر�ض الرمد ال�صديدي  • هل تعلم 
ومر�ض الرتاخوما ومر�ض الإ�صهال وغريها. ولذلك جتب مكافحة الذباب ومنع تواجده وذلك بالتدابري 
اأماكن  يف  املبيدات  بع�ض  ر�ض  النوافذ،  على  �صبك  �صلك  و�صع  جيد،  ب�صكل  القمامة  من  التخل�ض  التالية: 

تواجد الذباب للق�صاء عليها. اأما مر�ض املالريا فهو ينتقل بوا�صطة بعو�ض خا�ض ي�صمى الأنوفيل.
امليكروويف. يف  و�صعه  عند  ينفجر  العنب  اأن  تعلم  • هل 

الأعلى. يف  لل�صماء  تنظر  اأن  اأبدا  لميكنها  • اخلنازير 

القطة البي�ضاء 
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حبة الربكة
ت���ت���ع���دد ال���ف���وائ���د 
حلبة  ال�������ص���ح���ي���ة 
الربكة يف خمتلف 
ا����ص���ت���خ���دام���ات���ه���ا 
ملذاقها  اإ�����ص����اف����ة 
وتو�صية  امل���م���ي���ز 
�صلى  ال����ر�����ص����ول 
و�صلم   ع��ل��ي��ه  اهلل 
بتناولها، للحفاظ 
ع�����ل�����ى ال���������ص����ح����ة 
وال�������ت�������ع�������ايف م���ن 

الأمرا�ض.
وت�����ق�����ول دك����ت����ورة 
م���������ن���������ال ������ص�����رف 
ا�صت�صارية  ال��دي��ن 

وع�صر  النتفاخ  عالج  يف  ج��ًدا  مفيدة  الربكة  حبة  اإن  العالجية:  التغذية 
اله�صم ل�صيما عند الأطفال.

وت�صري اإىل اأنها مفيدة يف حالت احلمو�صة التي تالزم املراأة خالل الأ�صهر 
الأخرية من احلمل وتعد عالج فعال لأوجاع البطن.

وميكن ا�صتخدامها للتخفيف من ال�صداع عن طريق نقعها يف املاء اأو دقها 
وتناولها يف �صكل م�صروب للتخل�ض من وجع الراأ�ض.

يحكى ان احد ال�صيادين وجد قطة �صغرية بي�صاء داخل الغابه فاأ�صفق عليها ان ياأكلها حيوان �صر�ض وهى بهذه 
الرقة فقرر ان ياأخذها لأبنته ال�صغرية تلعب بها .. و�صعها داخل جرابه الكبرية وراء ظهره فنامت قلياًل اول 
الأمر ثم ا�صتيقظت لتخرب�ض اجلراب ثم تخرج منه وت�صقط على الأر�ض فدا�صتها عجالت عربته الثقيلة التى 
فقال  بخري  ووجدها  ونظفها  رفعها   .. الطمي  و�صط  ليجدها  م�صرعاً  خلفه  ونظر  مواءها  ف�صمع  خلفه  يجرها 
لها حمداً هلل وجود الطمي الكثري هنا انقذك وال لو كانت الأر�ض �صلبه لفرمتك عجالت العربة، ا�صرع للبيت 
ومنحها لأبنته التى نظفتها باملاء جيداً وجففتها وجعلت لها مكاناً تنام فيه وهى �صعيدة بذلك وبداأت القطة تلعب 
داخل املنزل وتقفز من هنا لهناك ويف حلظات ذهبت لأحد الأركان ونظرت ل�صيئ اعجبها وا�صرعت باأبتالعه وكانت 
الأبنة تراقبها ف�صرخت وقالت ابتلعت القطة �صم الفئران.. جاء ال�صياد ب�صرعه وا�صتطاع ان يدخل طرف حزامه 
داخل فم القطة وافرغ معدتها وانقذها وراقبها يومني حتى �صفيت .. بعدها خرجت لتلعب واخذت تقفز وتنط ويف 
اخر نطه لها والتى كانت قوية جداً �صقطت داخل بئر املاء �صرخت البنت ال�صغرية وجرت مع امها لتلقى بدلو املاء 
داخل البئر فدخلت فيه القطة و�صحبتها الأم وانقذتها وهى يف غيظ �صديد .. ت�صللت القطة من فرا�صها و�صعدت 
ا�صود تخرج منه روائح �صهية اقرتبت لتنظر ومدت رقبتها كثرياً فاأختل  اإىل �صطح البيت فوجدت برجاً �صغرياً 
توازنها و�صقطت داخل مدخنة البيت لت�صقط فوق املوقد الذي كانت الأم لتوها قد رفعت من عليه اناء به ماء مغلي 
ولأن ال�صعلة مازالت �صاخنه فقد ل�صعت القطة ال�صقيه وجعلتها تقفز وترتطم باحلائط مما افزع الأم التى ا�صرعت 
منعزًل  دافئاً  ل�صقاوتها فوجدت مكاناً  ايام  بعد  لتعود  القطة  املت�صخة، رقدت  بو�صع عالج للحروق على فروتها 
معتماً دخلت فيها ورقدت بهدوء واذا بالأم تاأتي لت�صع فيه بع�ض الأخ�صاب لتوقدها فاأ�صرعت القطة لتقفز خارجه 
القطة وهى  ال�صغرية.. خرجت  بالقطة  �صتفعله  كانت  ملا  وهلعت  الأم  م�صوية.. �صرخت  وت�صبح  ت�صتعل  ان  قبل 
جتري ثم قفزت فوق احدى الأ�صجار لرتقد على احد الأغ�صان واخذت تلعب مع احدى الفرا�صات وتلف وتدور 
ومل ترى تلك الأغ�صان املت�صابكة التى التفت حول رقبتها فجاأة زلت اقدامها ال�صغرية وكادت ت�صقط لكنها علقت 
من رقبتها وكادت تختنق ولأن الأبنة خرجت تبحث عنها �صمعت مواءها ال�صعيف وا�صرعت لأبيها لينقذها.. عادت 
القطة للمنزل ودخلت حتت �صرير الأبنة ال�صغرية لرتتاح يف هدوء ومل متر دقائق حتى دخلت البنت الغا�صبة 
والتى قررت امها ان تلقى بالقطة خارجا فاأرمتت فوق فرا�صها بعنف مما جعله ي�صقط بها فوق راأ�ض القطة التى 
�صرخت، جاء الأب لريفع ال�صرير ويجد القطة اجلريحة فاأخذها وخاط جرحها لدى الطبيب لينقذها من جديد 
وهنا قال لأبنته انها قطة ب�صبعه ارواح كادت متوت �صبعه مرات وانقذتها لكني لن اعي�ض عمري انقذ فيها.. يف 
ال�صباح اخذها معه اإىل الغابه وتركها هناك، انهى عمله وعاد للبيت فوجدها تنام مع ابنته يف فرا�صها.. ا�صلم امره 

هلل وتقبل وجودها يف بيته �صريطة انه لن يتدخل لأنقاذها مرة اخرى!. 

لعبة كرة القدم ميغان رابينو خالل ح�صورها حفل متحف مرتوبوليتان للفنون بالزي الر�صمي. رويرتز

اأعلن الدكتور األيك�صي خوخريف، اأن اخلرباء مل يبتكروا اأدوية لعالج 
العديد من اللتهابات الفريو�صية. ولكن ميكن ت�صريع ال�صفاء منها. 

فكيف ميكن ذلك؟
ي�صري الطبيب، يف حديث لراديو "�صبوتنيك" اإىل اأن اللقاحات حتمي 
من بع�ض الأمرا�ض الفريو�صية مثل الإنفلونزا و"كوفيد19-"، اأما 
الوقاية من اللتهابات التنف�صية احلادة فالأمر اأ�صعب. واإذا اأ�صيب 
مناعة  ن�صوء  حل��ني  النتظار  عليه  فيجب  ال��ع��دوى  بهذه  ال�صخ�ض 
من  متنوعة  جمموعة  ت�صببها  ال��ربد  اأم��را���ض  لأن  �صدها.  للج�صم 
امل�صادة  املتوفرة  الأدوي���ة  جميعها  يف  توؤثر  ول  الأم��را���ض،  م�صببات 
للفريو�صات. وي�صيف، ومع ذلك ميكن التاأثري يف مدة املر�ض. فمثال 
ميكن اأن يبطء الن�صاط البدين عملية ال�صفاء، لأن منظومة املناعة 

تكون �صعيفة.

ويقول، "عند الإ�صابة باأمرا�ض فريو�صية، ينخف�ض م�صتوى كريات 
الدم البي�صاء يف الدم. لذلك اإذا اأفرط ال�صخ�ض يف الن�صاط البدين 
قبل اأن ي�صفى متاما، فلي�ض م�صتبعدا اأن ي�صاب بالإ�صافة اإىل العدوى 
لذلك،  ال�صحية.  حالته  يعقد  وه��ذا  بكتريية.  بعدوى  الفريو�صية 
تتعافى  حتى  )للراحة(  الوقت  بع�ض  ع��ادة  املري�ض  ال�صخ�ض  مُينح 

منظومة املناعة من �صعفها املوؤقت".
نق�ض  بتعوي�ض  املر�ض  اجل�صم من  تعايف  لت�صريع  الطبيب،  وين�صح 

الفيتامينات واتباع قواعد معينة.
يوؤثر مبا�صرة يف  D، لأنه  "يجب مراقبة م�صتوى فيتامني  ويقول، 
فعالية منظومة املناعة. واإذا ثبت اأن تركيز هذا الفيتامني منخف�ض، 
�صحي  غذائي  نظام  وات��ب��اع  جيدا،  النوم  يجب  كما  تعوي�صه.  يجب 

وجتنب تناول الكحول".

طبيب يك�صف كيفية ت�صريع ال�صفاء من االلتهابات التنف�صية الفريو�صية احلادة


