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ن�صائح ذهبية لنظام غذائي �صحي
"فرويندين" الأملانية ن�صائح مفيدة،  التغذية مبجلة  عر�ض خرباء 

يجب اتباعها للو�صول اإىل نظام غذائي �صحي ومتكامل.
من  ول��ذل��ك  الفيتامينات،  اإىل  اجل�����ص��م  ي��ح��ت��اج  ك��اف��ي��ة:  فيتامينات 
ن��وع��اً خمتلفاً من   30 ال��غ��ذائ��ي ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام  اأن ي��ح��ت��وي  الأف�����ص��ل 
النباتية يف الأ���ص��ب��وع، مبا يف ذل��ك الفواكه،  اخل�����ص��روات، وامل��اأك��ولت 
والبذور،  واملك�صرات،  والبقوليات،  الكاملة،  واحلبوب  واخل�صروات، 

والأع�صاب، والتوابل.
ال�صموم غري  التخل�ض من  اأن  الأمل��ان  ي��رى اخل��رباء  غ��ذاء متكامل: 
اإىل تراكم الكيتونات يف  اأن يوؤدي التخل�ض منها  �صروري، بل ميكن 
الأمعاء، ما ي�صبب م�صاكل �صحية مثل الغثيان، وال�صعف، واجلفاف.

وبالإ�صافة اإىل ذلك، تفقد العديد من املواد املهمة للأمعاء، وميكن 
اأن ي�صبب النظام الغذائي منخف�ض ال�صعرات احلرارية،وامللينات نق�صاً 
املتوازن  الغذائي  النظام  ف��اإن  ولذلك  الهامة،  الغذائية  العنا�صر  يف 
وال�صحي اأف�صل كثرياً، حيث يقوي اأع�صاء اجلهاز اله�صمي،ويجعلها 

اأكرث مقاومة للأمرا�ض.
الهرم الغذائي: وي�صري الهرم الغذائي اإىل اأن الوجبة املتوازنة يجب 
اأن يتكون ن�صفها من اخل�صراوات اخلالية من الن�صويات، والربع من 

الربوتينات اخلالية من الدهون، والربع الأخري من الن�صويات.

غ�صالة حممولة لغ�صل مالب�صك يف اأي مكان
لأحمال  امل��ث��ايل  املحمول  ال�صفر  رفيق  ه��ي  ال�صغرية  الغ�صالة  ه��ذه 
التي  املياه  كمية  ثلث  وتتطلب  ح�صا�صية  والأك���رث  اخلفيفة  الغ�صيل 

ت�صتخدمها الغ�صالت التقليدية.
الغ�صالة من ت�صميم اأي ت�صيا، وميكن اأن تكون حًل منا�صباً لأحمال 
فوق  باملوجات  ال��ردد  عالية  بذبذبات  وتتميز  وزن��اً،  الأخ��ف  الغ�صيل 
ال�صوتية لزيادة معدلت التعقيم التي ت�صمن تنظيًفا لطيًفا و�صامًل 

لكل حمولة.
ا�صتخدامها  باأي منفذ طاقة قبل  املحمولة  الغ�صالة  وميكن تو�صيل 
يف  ملب�صهم  امل�صتخدمون  يلقي  اأن  ومبجرد  زر.  بلم�صة  وتن�صيطها 
الغ�صالة، �صيوؤدي ال�صغط با�صتمرار على زر الطاقة ملدة ثانيتني اإىل 

اإيقاظ اجلهاز، وبال�صغط عليه مرة اأخرى �صيبداأ الغ�صيل.
دورة  بعد  دقيقة   15 ح���وايل  يف  الغ�صيل  عملية  م��ن  الن��ت��ه��اء  وي��ت��م 
اأو  ب��الأوزون،  اأمامي، دوران عك�صي، تعقيم  تتحرك من خلل دوران 
باملوجات فوق ال�صوتية، وهكذا دواليك. وبحلول الوقت الذي تنتهي 

فيه كل دورة، تتوقف الغ�صالة ال�صغرية عن العمل من تلقاء نف�صها.
وهي  للبيئة،  ال�����ص��دي��ق   ABS بل�صتيك  م��ن  م�صنوعة  الغ�صالة 
يجعلها  مم��ا  ال�����ص��دم��ات،  وم��ق��اوم��ة  احل��م��ل  ل�صهولة  ال���وزن  خفيفة 
مثالية لل�صفر. وقامت امل�صممة بتقلي�ض حجم الغ�صالة لتكون اأكرث 
كفاءة يف ا�صتخدام الطاقة، حيث ل تتطلب �صوى ثلث كمية املياه التي 

ت�صتخدمها الغ�صالت التقليدية، بح�صب موقع يانكو ديزاين.

اال�صتحمام بالنووي.. جتربة رو�صية تثري املخاوف واجلدل
اإمداد  تعكف على جتريب  رو�صيا  اأن  تقارير �صحفية، موؤخرا،  ذكرت 
املنازل باملياه ال�صاخنة عن طريق الطاقة النووية يف منطقة �صيبرييا، 

و�صط خماوف من اأ�صرار وحوادث حمتملة.
الرو�صية  ال�صلطات  فاإن  "ديلي ميل" الربيطانية،  وبح�صب �صحيفة 
يف  عائم"  "مفاعل  ا�صتخدام  ع��رب  ال�صاخنة،  باملياه  ل��لإم��داد  ت�صعى 

اإحدى بلدات �صيبرييا التي ت�صجل درجات متدنية للحرارة.
وجرى و�صع هذا النظام الطاقي، يف ميناء "بيفيك"، �صمايل رو�صيا، 
وهو ي�صتخدم طاقة مت توليدها على منت بارجة حماذية يف املحيط 

املتجمد ال�صمايل.
وكانت هذه البارجة قد و�صفت يف وقت �صابق ب�"ت�صرينوبل العائمة"، 
اأيام  خ��لل   ،1986 �صنة  وقعت  التي  النووية  الكارثة  اإىل  اإ���ص��ارة  يف 

الحتاد ال�صوفياتي، وما زالت تبعاتها البيئية م�صتمرة حتى اليوم.
اململوكة  ال��ن��ووي��ة  الطاقة  �صركة  قبل  م��ن  النظام  ه��ذا  تطوير  ومت 
الفكرة على طرح احل��رارة، على  "رو�صتوم". وتقوم  الرو�صية  للدولة 
الن�صطار  امل��وج��ودة مبن�صاآت  التربيد  اأب���راج  خ��لل  م��ن  ب��خ��ار،  �صكل 
اأجل توليد  اإىل هذه التقنية من  النووي يف البارجة. وتقرر اللجوء 
املياه، حتى ل يكون ماآلها هو ال�صياع، ويقول م�صرفون على  ح��رارة 

امل�صروع اإن الهدف منه هو الت�صدي لتغري املناخ.
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ت�صارك حيلة لتح�صري 
البطاط�س امل�صوية بدون فرن

جعلها  املمكن  من  اأن  تعتقد  ل  قد  البطاط�ض،  حتمي�ض  يف  تفكر  عندما 
مقرم�صة و�صهية دون و�صعها يف الفرن لتحمي�صها ب�صكل جيد، لكن اإحدى 
م�صتخدمات في�ض بوك وجدت طريقة لتحمي�ض البطاط�ض دون ا�صتخدام 

فرن على الإطلق.
و�صائل  على  البطاط�ض  لتحمي�ض  الفريد  اأ�صلوبها  ماكولوغ  ريا  و�صاركت 
التوا�صل الجتماعي، وانت�صر ب�صكل كبري على هذه املواقع. ويف من�صور لها 
على في�ض بوك، قالت ريا اإن و�صفة البطاط�ض امل�صوية كان جيدة لدرجة 

اأنها لن تطهوها بالطريقة التقليدية مرة اأخرى.
اأن تركها لتجف  10 دقائق، قبل  وتبداأ ريا ب�صلق البطاط�ض جزئًيا ملدة 
يف م�صفاة على البخار، وعندما تربد، تر�ض عليها الدقيق وامللح والفلفل 
يف  لتغليفها  البطاط�ض  حتريك  قبل  املرميية  وبع�ض  الب�صل  وحبيبات 
البطيء،  طباخها  اإىل  الزيتون  زي��ت  من  قليًل  ري��ا  اأ�صافت  ثم  اخلليط. 
ورفعت درجة احلرارة حتى ي�صبح الزيت و�صاخًنا عندما ت�صع البطاط�ض 
فيه، ثم رمت البطاط�ض يف الزيت حتى يتم تغطيتها، وتركتها على حرارة 
الغطاء،  حتت  �صاي  من�صفة  و�صع  مع  �صاعات،  اأرب��ع  مل��دة  لتطهى  مرتفعة 
مريور  �صحيفة  بح�صب  ال��وق��ت،  ذل��ك  خ��لل  مرتني  البطاط�ض  وتقليب 
الربيطانية. وحظي املن�صور على �صفحة Slow Cooking UK على 
اأكرث من 2.7 األف اإعجاب واأكرث من 700 تعليق. واإىل جانب الطريقة، 
ومقرم�صة،  ذهبية  ب��دت  حيث  طهتها  التي  للبطاط�ض  �صورة  ري��ا  �صاركت 

وعلق اأحد املتابعني "اإنها رائعة مع القليل من الزيت. 

براد بيت واأجنلينا جويل .. 
هل �صيعودان مرة جديدة؟

ولية  يف  العليا  املحكمة  رف�صت  اأن  بعد 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ال��ت��م��ا���ض اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
ال�صتئناف،  حمكمة  عن  ال�صادر  القرار 
ال��ع��امل��ي  ب���راد بيت   ال��ن��ج��م  ع���ادت ق�صية 
ب�������ص���اأن ح�����ص��ان��ة الأط����ف����ال م���ع زوجته 
جويل   العاملية  اأجنلينا  املمثلة  ال�صابقة 
املرة  ه��ذا  اأن  اإل  ال��واج��ه��ة جم����دداً،  اإىل 
طالبوا  حيث  اآخ���ر،  راأي  للجمهور  ك��ان 
بانف�صالهما،  ال��ن��ظ��ر  ب���اإع���ادة  ال���زوج���ان 

والعودة اإىل بع�صهما البع�ض.
يتحقق  اأن  :"اأمتنى  قائًل  متابع،  وعلق 
رغ��م كل  �صوياً جم���دداً،  واأراك��م��ا  حلمي 
اأنتما  ب���ه���ا،  م���ررمت���ا  ال���ت���ي  ال�����ص��ع��وب��ات 
اأحببت،  لطاملا  ال���ذي  ال��ذه��ب��ي  الثنائي 
ول اأريد اأن يبعدكم اأي اأمر عن بع�صكما 
و�صريوا  املا�صي،  اأخطاء  ان�صوا  البع�ض، 
اإىل الأمام، وليكن  اأولدكم  برفقة  �صوياً 
����ص���وداء يف ح��ي��ات��ك��م فل  م��ا م��ر �صفحة 
اأمنية  �صتتحقق  فهل  عندها".  تتوقفوا 

هذا املتابع ويعود براد واأجلينا �صوياً؟

االأعرا�س "االأوىل" للخرف 
قد ال تكون فقدان الذاكرة �ص 30

كيفية التعرف على البارافني 
يف كرميات االأطفال

ت�صبب الأجواء الباردة تت�صبب يف جفاف ب�صرة الأطفال احل�صا�صة، وعادة ما 
العوامل اجلوية، وقد قامت  ا�صتعمال كرميات الوقاية من  اإىل  يلجاأ الآباء 
جملة "اأوكو ت�صت" الأملانية باختبار 20 نوعاً من هذه الكرميات من حيث 
وجود املكونات ال�صارة، واأكدت على اأنه لي�ض هناك داعي للقلق من ا�صتعمال 

هذه الكرميات.
واأظهرت نتائج املجلة "اأوكو ت�صت" ح�صول 18 منتج على تقييم "جيد" اأو 
"جيد جداً"، واأخفق نوعني فقط من الكرميات ب�صبب وجود البارافني �صمن 
مكوناتهما، وهي عبارة عن دهون تعتمد على قاعدة الزيوت املعدنية، والتي 
هناك  تكون  وق��د  العطرية،  املعدنية  ال��زي��وت  هيدروكربونات  با�صم  تعرف 

مركبات م�صرطنة �صمن هذه املواد العطرية.
ون�صحت املجلة الأملانية الآباء ب�صرورة الطلع على قائمة املكونات قبل �صراء 
كرميات الأطفال، حيث ميكن التعرف على وجود البارافني على العبوة اأو يف 
ن�صرة ال�صتعمال، وقد حتمل هذه املواد اأ�صماء خمتلفة مثل برافينيوم 

اأو برولتوم اأو اإيزوهيك�صاديكان اأو �صريا ميكروكري�صتالينا.
على مادة بوتيل هيدروك�صيتولول  اأي�صاً  الأمل��ان  وقد عرث اخل��رباء 
تعمل مثل  امل���ادة  ه��ذه  اأن  وي�صتبه يف  ال��ك��رمي��ات،  اأح���د  ال�����ص��ارة يف 
اأي�صا يف  امل��ادة  التحقق من هذه  الآب��اء  الهرمون، ولذلك يجب على 

قائمة املكونات.

ووجد الباحثون اأن ذرية الأ�صماك التي كانت 
تعاين من نق�ض فيتامني )ه�( خلل فرة 
احلمل، مل تتطور ب�صكل �صحيح، حيث عانت 
من م�صاكل يف التعلم والإدراك، اإ�صافة اإىل 
مقارنة  التمثيل_الغذائي  يف  ا�صطرابات 

مع ذرية املجموعة الأخرى.
ال�صيدات  م��ن  ك��ث��ريا  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ال 
يقبلن  ل  لأنهن  امل�صكلة،  نف�ض  من  يعانني 
و  بالزيوت  الغنية  الغذائية  الأطعمة  على 
اأك�صدة  م�صادات  وه��ي  ال��ب��ذور،  و  املك�صرات 

�صرورية للتطور اجلنيني يف الفقاريات.
ويتوفر فيتامني )ه�( يف املك�صرات والبذور 
ال��ن��ب��ات��ي��ة، خ��ا���ص��ة زي���ت الزيتون  وال���زي���وت 
ال�صردين  مثل  الزيتية  والأ�صماك  وال��ذرة، 
الفواكه  الكاملة، وبع�ض  والتونة واحلبوب 
واخل�صراوات  والأف����وك����ادو  ال��ك��ي��وي  م��ث��ل 
مثل  البقوليات  وبع�ض  ال��ورق��ي��ة،  خا�صة 
والكرنب  واخل�������ض  وال����ب����ازلء  ال���ربوك���ل���ي 
والبي�ض  وال��ف��ول  وال�صبانخ  وال��ب��ق��دون�����ض 
كمكمل  )ه���(  فيتامني  يتوافر  كما  والكبد، 

غذائي موجود بكرثة يف ال�صيدليات.
وكانت درا�صات �صابقة ر�صدت فوائد اأخرى 
احتمالية  ت��ق��ل��ي��ل  م��ن��ه��ا  )ه������(  ل��ف��ي��ت��ام��ني 

حفاظه  اإىل  اإ���ص��اف��ة  بال�صرطان،  الإ���ص��اب��ة 
احليوية  الأج��ه��زة  م��ن  العديد  �صحة  على 
م��ث��ل اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����ص��ي و���ص��ب��ك��ي��ة العني 
وك���ري���ات ال���دم احل���م���راء، وت��ق��ل��ي��ل خماطر 

الإ�صابة باأمرا�ض القلب وال�صكري.

تراجع فيتامني �سي
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، رب��ط��ت درا���ص��ة اأمريكية 
ح��دي��ث��ة ب���ني امل�����ص��ت��وي��ات امل��ن��خ��ف�����ص��ة من 
خطر  وزي����ادة  اجل�صم  يف  �صي"   " فيتامني 

الإ�صابة ب�صرطان الدم اأو اللوكيميا.
ال��درا���ص��ة اأج��راه��ا ب��اح��ث��ون ب��امل��رك��ز الطبي 
الأمريكية  تك�صا�ض  غ��رب  ج��ن��وب  جلامعة 
الطبية، ون�صروا نتائجها، الثنني، يف دورية 

)Nature Research( العلمية.
تعاين  التي  الفئران  اأن  الباحثون  واكت�صف 
"اأ�صكوربات"  من  منخف�صة  م�صتويات  من 
الأك���رث  ال�����ص��ك��ل  وه���و   )Ascorbate(
لديها  زادت  "�صي"  ف��ي��ت��ام��ني  م��ن  ح��ي��وي��ة 
ت���دم���ري اخلليا  ب�����ص��ك��ل م��ل��ح��وظ وت�����رية 
ب��دوره يف  ي�صهم  ما  للدم،  املكونة  اجلذعية 

تطور الإ�صابة ب�صرطان الدم.
ال��ف��ئ��ران عانت  اأن ت��ل��ك  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 

اأمينية( يدعى  )اأحما�ض  اإن��زمي  نق�ض  من 
انت�صار  ي��ق��م��ع  اإن������زمي  وه����و   )TET2(

اجل�صم. يف  #الورم 
البيانات  اأظ��ه��رت  البحث،  ف��ري��ق  وبح�صب 
من   يعانون  الذين  الأ�صخا�ض  اأن  الوبائية 
م�صتويات  لديهم  تنخف�ض  ال���دم  �صرطان 
الأف����راد  م��ن  اأق����ل  ب�����ص��ورة  "اأ�صكوربات" 
الأ����ص���ح���اء، ل��ك��ن الأ���ص�����ض اجل��زئ��ي��ة لهذه 

العملية ل تزال غري وا�صحة.

جتارب على الفئران
در����ض  "�صي"،  ف��ي��ت��ام��ني  ت���اأث���ري  ول���ر����ص���د 
قدرة  على عدم  فئراًنا مربجمة  الباحثون 
ملحاكات  "اأ�صكوربات"،  اإن��ت��اج  على  كبدها 
احلالة الب�صرية، كي تبقى الفئران ب�صحة 

جيدة.
وب��ع��د ح��رم��ان ه���ذه ال��ف��ئ��ران م��ن م�صادر 
ملحوظ  ب�صكل  لديها  زادت  "اأ�صكوربات" 
وت����رية ت��دم��ري اخل��لي��ا اجل��ذع��ي��ة املكونة 
ب�صرطان  اإ�صابتها  وت��رية  وت�صارعت  للدم، 
 )TET2( ال��دم، وعانت من نق�ض اإن��زمي

الذي يحد من انت�صار الورم.
ويف امل��ق��اب��ل، مت��ك��ن ال��ب��اح��ث��ون م��ن خف�ض 

وت����رية ت��دم��ري اخل��لي��ا اجل��ذع��ي��ة املكونة 
ل��ل��دم ل���دى ال��ف��ئ��ران ع��ن ط��ري��ق تغذيتها 
لكنهم  "اأ�صكوربات"،  من  اأعلى  مب�صتويات 
من  م���زي���د  اإىل  ح���اج���ة  ه���ن���اك  اإن  ق����ال����وا 
املحتملة  ال�صريرية  الآث��ار  لفهم  الدرا�صات 

لهذه النتائج ب�صكل اأف�صل.
وكانت درا�صة �صابقة اأفادت باأن تناول جرعة 
مرتفعة من مكملت فيتامني "�صي" ميكن 
والإ�صعاعي  ال��ك��ي��م��اوي  ال��ع��لج  يح�صن  اأن 
ل��ب��ع�����ض اأن������واع ال�����ص��رط��ان ال�����ص��ر���ص��ة التي 

ت�صيب الدماغ والرئة.
"�صي"  ف��ي��ت��ام��ني  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ع��ت��ق��د 
ي�����ص��اع��د ع��ل��ى حم���ارب���ة اجل�����ذور احل����رة يف 
اأك���رث ح�صا�صية  ت��ك��ون  ال��ت��ي  خ��لي��ا اجل�صم 

و�صعفاً اأثناء العلج وحتتاج اإىل حماية.
عدد  يف  ب��ك��رثة  "�صي"  فيتامني  وي��ت��واج��د 
من الفواكه واخل�صروات، منها اجلوافة و 
والربوكلي،  والكيوي،  والليمون  الربتقال 
ال���روم���ي، وال��ف��راول��ة، واجلريب  وال��ف��ل��ف��ل 
والطماطم  وال��ي��و���ص��ف��ي  وامل���اجن���و  ف�����روت، 
والأن���ان�������ض وال��ب��ط��ي��خ وامل����وز وال��ت��ف��اح، كما 
يتوافر يف �صورة مكملت غذائية موجودة 

بكرثة يف ال�صيدليات.

فاير فون تطلق اأوىل 
�صماعاتها الال�صلكية

اأول  فون"  "فاير  ���ص��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
�صماعة ل�صلكية من اإنتاجها.

اأنها  الهولندية  ال�صركة  واأو�صحت 
اع��ت��م��دت ع��ل��ى ال��ن��ه��ج امل�����ص��ت��دام يف 
اإنتاج ال�صماعة اجلديدة على غرار 
الهواتف  م��ن  الأخ����رى  منتجاتها 

الذكية.
واأ�صارت اإىل اأن ال�صماعة م�صنوعة 
م���ن م�����واد ُم���ع���اد ت���دوي���ره���ا مثل 
بالإ�صافة  البل�صتيكية،  اللدائن 
اإىل تطوير البطارية ب�صكل خا�ض 

لتتمتع بعمر افرا�صي طويل.
تقنيات  ع��ل��ى  ال�����ص��رك��ة  واع��ت��م��دت 
فائق  ����ص���وت  ل���ت���وف���ري  م���ت���ط���ورة 
ال���ن���ق���اء، ح���ي���ث ج���ه���زت �����ص����دادات 
ملم   10 ديناميكي  مب�صغل  الأذن 
ال�صو�صاء  اإل��غ��اء  تقنية  دع���م  م��ع 
من  للتخل�ض   ANC ال��ف��ع��ال��ة 
ال�صجيج املزعج، علوة على توفر 
 Sound Through و���ص��ع 
ال�صري  اأثناء  للأ�صوات  لل�صتماع 
ال�صماعة  وت��ق��رن  ال��ط��رق��ات.  يف 
بالهواتف الذكية واأجهزة الت�صغيل 
 ،5.3 البلوتوث  بتقنية  الأخ���رى 
وتزخر �صدادة الأذن ببطارية �صعة 
ومقاومة  �صاعة  اأمبري  مللي   45
 ،IPX4 للماء وفقاً لفئة احلماية
وت�صتمل علبة ال�صحن على بطارية 
�صاعة.  اأم��ب��ري  مللي   500 ب�صعة 
ال�صماعة  �صعر  اأن  ال�صركة  واأعلنت 

يورو.  100

�صركة تطلق دراجة 
نارية بـ 100 األف يورو

دراجتها  ك��راي��ت��ون  �صركة  اأط��ل��ق��ت 
النارية CR 700 W اجلديدة، 
التي يبلغ وزنها 130 كغم وتعتمد 
على حمرك بقوة 220 ح�صان، ب� 

تقريباً. يورو  األف   100
الدراجة  اأن  ال�����ص��رك��ة  واأو���ص��ح��ت 
ال���ن���اري���ة اجل����دي����دة ت��ع��ت��م��د على 
الأ�صطوانات  ثنائي  فانكل  حمرك 
�صعة 699 �صم مكعب بقوة 220 
لعزم  م��ر  نيوتن  ح�صان/142 

الدوران الأق�صى.
ومت��ت��از ال��دراج��ة اجل��دي��دة بهيكل 
و�صوكة  الأل��وم��ن��ي��وم  �صبائك  م��ن 
امل���ق���دم���ة  يف   USD ن�������وع  م�����ن 
مطورة لدى �صركة اأولينز، وُتكبح 
الدراجة بنظام مطور لدى �صركة 
ب��رمي��ب��و ال�������ص���ه���رية، وت���ق���ف على 
عجلت من األياف الكربون، ويبلغ 
م��ل��م وطول   810 امل��ق��ع��د  ارت���ف���اع 

قاعدة العجلت 1374 ملم.
الدراجة  اإنتاج  اأن  ال�صركة  واأك��دت 
النارية اجلديدة يقت�صر على 25 

ن�صخة فقط.

نق�س هذا الفيتامني 
ميثل خطرًا على اجلنني
حذرت درا�سة اأمريكية حديثة من اأن نق�ص م�ستويات فيتامني )هـ( 

اأو )E ( خالل فرتة احلمل، خطر على تطور اجلنني، حيث 
ال�سلوك  �سعف  من  يعانون  اأطفال  والدة  فر�ص  يزيد 

واالإدراك وا�سطرابات التمثيل الغذائي.
اأوريجون  والية  بجامعة  باحثون  اأجراها  الدرا�سة 

ــروا نــتــائــجــهــا، اجلــمــعــة، يف  ــس ــ� االأمـــريكـــيـــة، ون
 Free Radical Biology and( ــة  دوري

العلمية.  )Medicine
وراقــــب الــبــاحــثــون حــالــة جمــمــوعــة من 
حالة  تــ�ــســابــه  ــتــي  ال اأ�ـــســـمـــاك_الـــزرد 

ال�سيدات خالل احلمل، واأطعموا جمموعة 
مل  فيما  )هـــ(  بفيتامني  غنية  باأغذية  منهم 
على  حتتوي  اأغذية  االأخرى  املجوعة  تتناول 

هذا الفيتامني خالل فرتة احلمل.



الثالثاء   9  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13387  
Tuesday     9   November   2021   -  Issue No   13387

22

�ش�ؤون حملية

عدد زوار اإك�صبو 2020 دبي منذ افتتاحه يالم�س 3 ماليني زائر

ال�صني جتذب زوار جناحها يف اأك�صبو 2020 بعرو�صها ال�صوئية وال�صيارة امل�صتقبلية 

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

حممد معني الدين

2،942،388 زيارة  2020 دبي ا�صتقبال  اإك�صبو  �صّجل 
منذ افتتاحه يف الأول من اأكتوبر املا�صي. وت�صمنت اأعداد 
ال��زوار اأكرث من 100 األف من طلب املدار�ض، يف �صوء 
اعتزام احلدث الدويل حتفيز العقول ال�صابة ب�صكل اأكرب 
 12 بني  الفرة  يف  ال��ق��ادم  والتعلم  املعرفة  اأ�صبوع  اأث��ن��اء 

و18 دي�صمرب.
ويف الأ�صبوع املا�صي، احتفل اإك�صبو 2020 دبي بيوم العلَم 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رف��ع  حيث  الإم��ارات��ي، 
را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، علَم دولة الإمارات؛ واحتفل احلدث 
الدويل اأي�صا باليوم الفخري ملنظمة التعاون الإ�صلمي، 
العام  الأم��ني  العثيمني،  يو�صف  الدكتور  ا�صت�صاف  ال��ذي 
اإىل جانب الحتفال بالأيام الوطنية لكل من  للمنظمة؛ 
التي  وهولندا  وكولومبيا،  واإندوني�صيا،  وبربودا،  اأنتيغوا 

ممكلة  ملك  األك�صندر  فيليم  امللك  جللة  زي���ارة  �صهدت 
هولندا وزوجته جللة امللكة ماك�صيما.

اأ���ص��م��اءه��م اإىل قائمة  واأ����ص���اف ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ن��ج��وم 
حتى   2020 اإك�صبو  �صهدها  التي  املبهرة  ال�صتعرا�صات 
القائمة �صملت ريفردان�ض،  الأ�صماء يف هذه  – اأب��رز  الآن 
فرقة الرق�ض الأيرلندي العاملية، التي اأمتعت اجلماهري 
باأدائها املده�ض، وقدمت اأي�صا درو�صا لإلهام زوار احلدث 
الدويل واإ�صراكهم. و�صت�صتمر عرو�ض املجموعة يف اإك�صبو 

على مدار �صهر نوفمرب احلايل.
متيزت احتفالت ديوايل، التي ا�صتمرت على مدار اأ�صبوع 
من  ا�صتثنائية  مبجموعة  دب��ي،   2020 اإك�صبو  يف  كامل 
الأ�صواء  م��ه��رج��ان  احتفل  حيث  الرفيهية،  ال��ع��رو���ض 
�صامل  الهنديان  لل�صقيقان  الفنية  بالأعمال  الهندو�صي 
و�صليمان مري�صانت، ومبغني اأغاين اأفلم بوليوود امل�صّجلة 
فيبول ميهتا. وا�صت�صافت �صل�صلة اأم�صيات جل�صات اإك�صبو 
2020 باقة من الفعاليات املو�صيقية احتفال مبهرجان 
مبغني  خا�ض  مو�صيقي  عر�ض  تخللها  وال��ت��ي  الأ���ص��واء، 
ال����زوار يف  ب��اد���ص��اه. واحت�صد الآلف م��ن  ال��ه��ن��دي  ال���راب 

الهوائية،  ال��دراج��ات  �صباق  حل�صور  دب��ي   2020 اإك�صبو 
اأر���ض احلدث الدويل،  اأقيم على حلبة موؤقتة على  الذي 
ح��ي��ث ت��ن��اف�����ض اأف�����ص��ل راك��ب��ي ال���دراج���ات يف ال��ع��امل وفق 
امل��ع��اي��ري اخل��ا���ص��ة ب��ط��واف اإي��ط��ال��ي��ا ال����دويل "جريو دي 
اإيتاليا" - وهذا هو اأول حدث ريا�صي ر�صمي على الإطلق 
ُينظم يف معار�ض اإك�صبو الدولية. ويف نهاية م�صوقة، حقق 
ال�صلوفاكي بير �صاغان اإجنازا مهما بفوزه باملركز الأول 
املركز  ح��از  ال��ذي  ب��رن��ال،  اإي��غ��ان  الكولومبي  ح�صاب  على 
الثاين.  وانطلقت يف اإك�صبو 2020 دبي فعاليات اأ�صبوع 
العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  والريفية  احل�صرية  التنمية 
للمدن يف 31 اأكتوبر، بينما اخُتتمت فعاليات الأ�صبوع يف 
اأكرث من  6 نوفمرب احلايل بالإعلن املبهر عن ح�صول 
�صهادة  2020 على  اإك�صبو  الدائمة يف  املباين  120 من 
ُعقد  البيئي )لييد(. كذلك  البيئة والت�صميم  الريادة يف 
اأعاد  وال��ذي  الأ�صبوع،  للمراأة على هام�ض  العاملي  املجل�ض 
الن�صاء،  ت�صميم  من  كانت  لو  والقرى  امل��دن  �صكل  ت�صور 
الأخري"،  امليل  تو�صيل  طريق  "خريطة  اإطلقه  بجانب 
اآمنة  والع�صوائية  الفقرية  الأح��ي��اء  جلعل  خمطط  وه��ي 

الفعاليات  من  ال�صاحرة  املجموعة  وتتواىل  وم�صتدامة. 
�صيجمع  حيث  دب��ي؛   2020 اإك�صبو  زوار  ت�صتقطب  التي 
حفل نان�صي عجرم وراغب علمة يف �صاحة الو�صل ع�صاق 
الطرب على اختلف اأذواقهم لُيربز قدرة املو�صيقى على 
حتقيق التوا�صل بني اجلميع، بينما ُيبّث يف جميع اأنحاء 
خالدة  اأم�صيات  �صل�صلة  من  الثانية  احللقة  �صمن  العامل 
فريق  ح��ف��ل  �صي�صم  ذات����ه،  ال��ي��وم  ويف  ن��وف��م��رب.   12 يف 
هايليت  جنميها  اأغنيات  كايت  الكورية  البوب  مو�صيقى 
برنامج  اأي�صا  الو�صل  �صاحة  وت�صت�صيف  البارزة.  وبان�ض 
فعاليات جنوم امل�صتقبل يف اإك�صبو حتى 17 نوفمرب، الذي 
�صي�صتعر�ض مواهب طلب املدار�ض من جميع اأنحاء دولة 

الإمارات. 
يف اليوم التايل "13 نوفمرب" ، �صي�صتمتع الزوار بح�صور 
بولت  يو�صني  ال��ت��اري��خ،  يف  الريا�صيني  اأف�صل  م��ن  واح��د 
امليدالية  على  احلا�صل  مرة،   11 العامل  بطل  – العّداء 
ال��ذه��ب��ي��ة الأومل��ب��ي��ة ث��م��اين م����رات، وح��ام��ل ال��ع��دي��د من 
الأرق��ام القيا�صية العاملية - الذي �صيقود فعالية الرك�ض 
اإك�صبو  �صريك  مع  بالتعاون  الفعالية  هذه  تقام  العائلي. 

اخلفيفة،  والوجبات  للم�صروبات  الر�صمي  دبي   2020
الريا�صية  للم�صروبات  التجارية  بيب�صيكو، عرب علمتها 

"غوتريد".
يوفر اإك�صبو 2020 لزواره املزيد من الأ�صباب ل�صتك�صاف 
اإك�صبو  "ا�صتك�صاف  �َصْحب  اإط��لق��ه  ع��رب  وذل���ك  موقعه، 
2020 دبي، ا�صتك�صاف العامل" اخلا�ض الذي يتيح فر�صة 
ال��ف��وز مب��ل��ي��ون م��ي��ل ���ص��ك��اي واردز م��ن ط���ريان الإم����ارات 
وجمموعة م��ن اجل��وائ��ز الأخ���رى مل��ن ي���زورون اأك��رب عدد 
ممكن من اأجنحة ال��دول، اإىل جانب الإع��لن عن تذكرة 
دخول جديدة ل�صهر نوفمرب خلل اأيام الأ�صبوع متوفرة 

مقابل 45 درهما اإماراتيا.
وبلغ عدد الزيارات الفرا�صية لإك�صبو 2020 دبي منذ 
باحلدث  لت�صل  زي���ارة  مليون   14.8 اأك��ت��وب��ر  م��ن  الأول 

الدويل اإىل عدد اأكرب من اجلمهور عامليا.
مار�ض   31 حتى  دب��ي   2020 اإك�صبو  فعاليات  تتوا�صل 
2022، ليدعو العامل اإىل الن�صمام اإىل احتفال بالوحدة 
والفر�ض والإبداع وال�صتدامة، ي�صاهم يف �صنع م�صتقبل 

اأف�صل واأكرث اإ�صراقا للجميع.

•• اأك�سبو : اأ�سامة عبد املق�سود 

مراً   4636 تبلغ  م�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 
م��رب��ع��اً ���ص��ي��د اجل���ن���اح ال�����ص��ي��ن��ي يف 
�صكل  ع��ل��ى  دب����ي   2020 اك�����ص��ب��و 
فانو�ض، وكعادتها يف تقدمي الإبتكار 
والتميز والتفكري خارج ال�صندوق، 
جعلت لنف�صها مكانة ملفتة للنظر 
ب��ني جميع الأج��ن��ح��ة امل���وج���ودة يف 
اأن  ي��ق��ال  ال��ف��ر���ض، واحل���ق  منطقة 
اك�����ص��ب��و يجذب  ال�����ص��ني يف  ج���ن���اح 
ال�������زوار مل��ظ��ه��ره اخل����ارج����ي ال���ذي 
ا�صتوحى من الفانو�ض الذي معناه 
يف امل�������وروث الإن�������ص���اين ي��ع��رب عن 
الإ�صاءة والنور ويعد ملهم للتفكري 
املتميز من خلل ب�صط مهنته على 
الظلم وحتوله اإىل نهار م�صع بكل 

جديد. 
ال�صني من الدول الأكرث �صكاناً على 
اأكرث  ي�صكنها  العامل حيث  م�صتوى 
من مليار واأربعمائة مليون ن�صمة، 
وتقع على اخلريطة العاملية يف �صرق 
اأكرث  اإىل  م�صاحتها  ومت��ت��د  اأ���ص��ي��ا 
مربع،  كيلومر  مليون  ت�صعة  من 
فتحدها  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  احل�����دود  اأم����ا 
ومن  ال�صرقي  ال�صاحل  على  الهند 
تايوان  خ��ارج  ال�صني  بحر  ال�صرق 
الدول  ال�صني من  وتعترب  وكوريا، 

ال�صتفادة  ع���ل���ى  ح���ر����ص���ت  ال���ت���ى 
وتوظيفها  الب�صرية  ك��وادره��ا  م��ن 
و�صخرت  تنموي  اقت�صادي  ب�صكل 
ال�صناعة  جم���الت  يف  ام��ك��ان��ي��ات��ه��ا 
اإىل  جمتمعها  وحت����ول  وال���ت���ج���ارة 
للعامل  �صناعية  و�صلة  منتج  �صعب 

باأثره.
ومنذ زيارة جناح ال�صني يف معر�ض 

اإىل  وال�����دخ�����ول   2020 اأك�������ص���ب���و 
القاعات املفتوحة تتحول اإىل روؤية 
امل�صتقبل وتقنية املعلومات وما بها 
امل�صتقبل،  على  وا�صراقة  تقدم  من 
اأفكار  ثلث  ي�صم  اجلناح  اأن  حيث 
ال�صمات  ت�صرك يف  وملهمة  مهمة 
الإن�صانية التى من �صاأنها التكوين 
ال��ع��ام، ف��احل��ل��م والأر������ض والوطن 

وامل�����ص��ت��ق��ب��ل وك������اأن ال�����ص��ني تخرب 
املجتمعات  �صت�صارك  باأنها  ال��ع��امل 
املبنية  امل�صركة  ال�صمات  تلك  يف 
على اأ�ص�ض، فاحللم يرتبط بالأر�ض 
والوطن وامل�صتقبل، فهذه املنظومة 
ال��رب��اع��ي��ة ق�����ادرة ع��ل��ى ب��ن��اء ج�صر 

متني بني ال�صني ودول العامل.
ال�صني يف  م�صرف جناح  اأف���اد  وق��د 

اأك�صبو 2020 باأن ال�صني حر�صت 
الفكر  ع��ل��ى  ج��ن��اح��ه��ا  ت�����ص��م��ي��م  يف 
ح�صارتها  م���ن  ال��ن��اب��ع  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
القدمية، وا�صتوحت الفكرة من مل 
ال�صمل والتعريف بالثقافة ال�صينية 
وت��راث��ه��ا ال���ق���دمي، ح��ي��ث اأن��ه��ا من 
تزامنت  التى  القدمية  احل�صارات 
الفرعونية،ووجود  احل�����ص��ارة  م��ع 

ال�����ص��ني يف اأك�����ص��ب��و ل��ع��ر���ض اأخ���ر 
يف  احل��دي��ث  والتقنية  امل�����ص��ت��ج��دات 
�صتى املجالت ال�صناعية والتعريف 
بالنقل  املت�صلة  الإخ��راع��ات  باهم 
العر�ض  وب�����ص��ال��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
ك��م��ج�����ص��م طبيعي  ال���ري���ب���وت  ن����رى 
يقف معرباً عن امل�صتقبل، ويعر�ض 
احلديثة  ال�����ص��ي��ارة  امل��ك��ان  نف�ض  يف 
البيئة  و���ص��دي��ق��ة  امل��ت��م��ي��ز  ب�صكلها 
مت��ا���ص��ي��اً م��ع ت��وج��ه ال��ع��امل للعمل 
من  والتخفيف  النظيفة  بالطاقة 
والكربوين  احل�������راري  الن���ب���ع���اث 
وال����ت����ق����ل����ي����ل م������ن ال����ع����م����ل مب������واد 

البرولية التقليدية.
ال�����ص��ني حت��ر���ض على  اأن  واأ����ص���اف 
معظم  ت����واج����د  م����ن  ال�����ص����ت����ف����ادة 

دول ال��ع��امل ع��ل��ى اأر�����ض الإم�����ارات 
 2020 اأك�������ص���ب���و  يف  وحت������دي������داً 
امل�صتدامة  التنمية  مفهوم  لتبادل 
ب���ن���اء ج�صر  م���ع  ال�����ص��ني  يف دول�����ة 
ال�صراتيجية  ال�صراكة  من  متني 
ال�صاملة مع دولة الإمارات وتعزيز 
والتوا�صل  وال���ت���ع���اون  ال���ع���لق���ات 
ال�صني  اأن  ح��ي��ث  ال��ع��امل،  دول  م��ع 
ت�صتهدف دول العامل ك�صوق جتاري 
مل��ن��ت��ج��ات��ه��ا امل���ت���ن���وع���ة واخل����دم����ات 
امل���ك���م���ل���ة ل���ل�������ص���ن���اع���ات احل���ي���وي���ة، 
باخراعات  ال�صينيون  ج���اء  وق���د 
واأف���ك���ار واإب���داع���ات ح��دي��ث��ة �صتبهر 
مكانتها  يف  ال�صني  وجتعل  ال���زوار 
العامل يف  الطبيبة بني كربى دول 
ال�����ص��ن��اع��ة، ك��م��ا ي��ع��ر���ض يف اجلناح 

اأهم الإجنازات يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات، والنقل احلديث، والذكاء 
الذكية،  واحل����ي����اة  ال���ص��ط��ن��اع��ي، 
اأن  اإىل  الف�صاء، منوهاً  وا�صتك�صاف 
مل�صاهدة  ال���زي���ارة  ي�صتحق  اجل��ن��اح 
ال�����ص��ك��ك احل��دي��دي��ة عالية  من����وذج 
ال�صرعة ومفهوم ال�صيارة امل�صتقبلي 
ف�صًل عن قاعة الرفيه والعر�ض 
ال�صوئي املبهر املعتمد على تقنيات 

الإ�صاءة.
اإن وجود ال�صني يف اأك�صبو 2020 
ال������رواب������ط  ت����ع����زي����ز  اإىل  ي�����ه�����دف 
الق����ت���������ص����ادي����ة وال����ت����ج����اري����ة بني 
توفري  م���ع  ال���ع���امل  ودول  ال�����ص��ني 
للتعاقدات  ال���ف���ر����ض  م���ن  امل���زي���د 
احلكومية  الهيئات  م��ع  وال�صراكة 
الرويج  ع���ن  ف�����ص��ل  واخل���ا����ص���ة، 
يف  احل��دي��ث��ة  ال�صينية  للمنتجات 
امل���ج���الت، ح��ي��ث ان ه���ذه هى  �صتى 
ال�صعب  رغ��ب��ة م��ل��ح��ة م���ن رغ���ب���ات 
ال�صيني مع الركيز على التعريف 
بالعادات والتقاليد والثقافة واملزج 
بني الثقافة واملعرفة للعامل، وذلك 
لبناء جمتمع ي�صم الب�صرية جمعاء 
من خلل عر�ض التاريخ والإبتكار 
تر�صيخ مفهوم  ال�صيني من خلل 
اجلناح  زوار  عند  الذهنية  ال�صورة 

ال�صيني يف اأك�صبو 

اإك�صبو 2020 دبي يحتفي باليوم الوطني لفنزويال
•• دبي- الفجر 

عرب   لفنزويل  الوطني  باليوم  دب��ي،   2020 اإك�صبو  احتفل 
والرفيهية،  الثقافية  الأن�صطة  م��ن  رائ��ع��ة  جمموعة  اإق��ام��ة 
التي  احلية  املو�صيقية  العرو�ض  تقدمي جمموعة من  تخللها 
اأُقيمت يف �صاحة الو�صل ويف جناح فنزويل ويف اأماكن خمتلفة 

من موقع احلدث الدويل، وذلك بعد مرا�صم رفع العلم.
ل�صوؤون  دول���ة  وزي���رة  الها�صمي،  م��ع��ايل رمي  وق��د رح��ب��ت  ه��ذا 
بوزير  دب���ي،   2020 لإك�صبو  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال����دويل،  ال��ت��ع��اون 

ال�صياحة الفنزويلي علي بادرون باريدي�ض والوفد املرافق له.
يف  العام  املفو�ض  ملكتب  التنفيذي  املدير  العلي،  جنيب  وق��ال 
تواجدها  خ��لل  من  فنزويل،  "تهدف  دب��ي:   2020 اإك�صبو 
يف اإك�صبو 2020 دبي، اإىل توعية العامل مبا ميكنها تقدميه 
على  خا�ض  ب�صكل  الركيز  مع  الثقافات،  بني  اجل�صور  وبناء 
العربية،  والثقافة  الفنزويلي  املجتمع  بني  القائمة  الروابط 
على  لفنزويل  امتناننا  ع��ن  نعرب  اأن  ن��ود  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
جهودها ال�صتثنائية املبذولة يف �صبيل �صمان جناح م�صاركتها 

يف اإك�صبو 2020. "
ومن جانبه �صرح وزير ال�صياحة علي بادرون باريدي�ض، قائل: 
هذا  اأن  للعامل  لنظهر  ذهبية  فر�صة   2020 اإك�صبو  "يعترب 
العامل للجميع، وعلينا اأن نعمل بان�صجام وتعاون، ومن املده�ض 
192 دولة لت�صارك يف هذا احلدث ال�صخم، كما  حقا تواجد 
ي�صعد فنزويل اأن تقدم هنا ر�صالة �صلم من رئي�صنا نيكول�ض 
للتخفيف من  بجد  ال��ذي عمل  �صعبنا،  وبالنيابة عن  م��ادورو 
على  ب�صمتها  تركت  التي  اآث��اره��ا  وم��ن  كوفيد19-،  جائحة 

العامل باأ�صره."
الوطني  اليوم  اإن��ه  لنا،  بالن�صبة  ج��ًدا  اليوم مهم  "هذا  وتابع: 
الذي  التنوع  ر�صالة تعرب عن  لإي�صال  لفنزويل، وهو فر�صة 
البلدان تنوعاً  اأكرث  متتلكه بلدنا، ففنزويل هي واح��دة من 
بغاباتها  الطبيعة  حيث  م��ن  فقط  لي�ض  الأر�����ض،  وج��ه  على 
املطرية، و�صهولها، و�صواحلها و�صحرائها، ولكن اأي�صا ب�صكانها 
املنحدرين من اأ�صول خمتلفة، حيث اأننا نعمل  جميعا من اأجل 

بلد اأف�صل وعامل اأف�صل للجميع."
وعلى  العامل  على  للنفتاح  م�صتعدون  نحن  "اليوم  واأ�صاف: 
بالفائدة  يعود  ملا  بلدنا،  مع  املتاحة  ال�صتثمار  فر�ض  جميع 
بيننا.  فيما  العلقات  وتوطيد  الأخ���رى،  ال��دول  وعلى  علينا 
واأوجه بدوري ال�صكر حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة 
�صغري  جناح  لدينا  فنحن  لنا،  قدمته  ال��ذي  ال��دع��م  ك��ل  على 
من حيث احلجم، ولكنه جناح كبري جدا من حيث الت�صامن 

والعمل من اأجل عامل اأف�صل ".
رائد  من  امل�صتوحى  الفريد  بت�صميمه  فنزويل  جناح  يتميز 
الفن احلركي الفنان كارلو�ض كروزدييز، حيث ياأخذ زواره يف 
جولة تخطف الألباب عرب مناطق البلد الثمانية، لل�صتمتاع 
براثها اجليولوجي والثقايف، كما ي�صتطيع الزوار اأثناء التجول 
ب��اأروق��ت��ه ت��ذوق الأط��ع��م��ة وامل�����ص��روب��ات وال��ق��ه��وة وال�صوكولتة 
�صورة  للتقاط  الفر�صة  منحهم  مع  التقليدية،  الفنزويلية 
ذاتية »�صيلفي«، بخلفية تزينها �صللت »اآجنل«، املهيبة، اأطول 
فنزويل  جناح  ي�صتعر�ض  كما  العامل.  يف  منقطع  غري  �صلل 

وتراثها  ال��ب��لد،  بها  ت�صتهر  ال��ت��ي  امل��ذه��ل��ة  ال�صعبية  ال��ف��ن��ون 
الغني الذي يج�صد ثقافاتها الأ�صلية، ويحتفي اجلناح بالتنوع 
البيئية  النظم  ت�صتوطن  التي  واحل��ي��وان��ات  للنباتات  الغزير 
مواردها  على  ال�صوء  وي�صلط  فنزويل،  يف  املتمايزة  ال�صبعة 
تنتجها، هذا  التي  املتنوعة  وال�صلع  بها،  التي تزخر  الطبيعية 
اإىل جانب ا�صتعرا�صه ملجموعة متنوعة من الفر�ض التجارية. 
تعد الأيام الفخرية والوطنية يف اإك�صبو 2020 دبي، حلظات 
للحتفال بكل امل�صاركني الدوليني، الذين يبلغ عددهم 200 
واإجنازاتهم  ثقافتهم  على  ال�����ص��وء  وت�صليط  م�صاركة،  جهة 
منها  كل  وت�صمل  فعالياتهم.  وبرامج  اأجنحتهم  وا�صتعرا�ض 
مرا�صم رفع العلم على من�صة الأمم يف �صاحة الو�صل، يتبعها 

اإلقاء كلمات وعرو�ض ثقافية.
مار�ض   31 حتى  ي�صتمر  وال���ذي  دب��ي،   2020 اإك�صبو  يدعو 
نع  2022، زواره من جميع اأنحاء العامل، اإىل امل�صاركة يف �صُ
والبتكار  الب�صري  ب��الإب��داع  الحتفال  ه��ذا  ع��رب  جديد  ع��امل 

والتقدم والثقافة على مدار �صتة اأ�صهر.

رابع اأكرب منتجي الذهب يف اأفريقيا

تنزانيا جتتذب امل�صتثمرين اإىل قطاع 
التعدين عرب جناحها يف اإك�صبو 2020 دبي 

•• دبي – الفجر

 يتواجد حاليا وفد كامل من م�صوؤويل التعدين من 
تنزانيا يف اإمارة دبي ملقابلة امل�صتثمرين يف جناح بلدهم 
يف اإك�صبو 2020 دبي، وتزويدهم مبقرحات اأعمال 
التي  الثمينة  املعادن  التعدين وحتديد  تتعلق بقطاع 
لوائح  و�صع  اإىل  بالإ�صافة  فيها،  ال�صتثمار  ميكنهم 
جلذب  ال�صتثمارات  على  والعائد  العامة  ال�صيا�صة 
العلقات  وتعزيز  ال�صتثمارية،  الفر�ض  من  املزيد 

التجارية مع دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقال الدكتور فين�ض بي موا�ض، املدير العام يف �صركة 
"�صتاميكو":  تنزانيا  يف  احلكومية  التعدين  هند�صة 
رجال  ب��ني  الج��ت��م��اع��ات  م��ن  �صل�صلة  تنظيم  "مت 
الأعمال ملناق�صة فر�ض ال�صتثمار يف �صناعة التعدين 
يف دول��ت��ن��ا، ال��واق��ع��ة يف ���ص��رق اأف��ري��ق��ي��ا، ك��ج��زء من 
ال�صتعدادات ملوؤمتر ال�صتثمار املزمع عقده يف اإك�صبو 

املقبل." ال�صهر  دبي   2020
مع  ك���ام���ل  ك��ف��ري��ق  ه��ن��ا  اإىل  ج��ئ��ن��ا  "لقد  واأ�����ص����اف: 
�صوف  تنزانيا،  يف  باملعادن  املتعلقة  املعلومات  جميع 
اجليولوجية،  الناحية  م��ن  نظرنا  وج��ه��ات  نعر�ض 
بقطاع  املتعلقة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  وح���ول  وال���ص��ت��ث��م��اري��ة، 
امل�صتثمر  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د  ن��ري��د  تنزانيا،  يف  التعدين 
ل��دي��ن��ا ي��ع��رف ال��ن��ط��اق ال��ك��ام��ل ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��دي��ن يف 
اإىل  و�صوًل  اجليولوجية،  الناحية  من  ب��دءاً  تنزانيا، 

اجلانب التجاري منها."

وتابع: "نظامنا املايل ودي ومفيد للغاية للتاأكد من 
قادرون  امل���ال،  راأ����ض  و�صع  ومب��ج��رد  امل�صتثمرين،  اأن 
على ا���ص��رداد راأ����ض امل���ال، وه��ذا م�صمون م��ن خلل 
ال�صتثمار  بيئة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صيا�صي  ال�صتقرار 

اجليدة واخلدمات الودية."
حتتل تنزانيا املرتبة الرابعة بني اأكرب منتجي الذهب 
يف اأفريقيا، بعد جنوب اأفريقيا وغانا ومايل، كما اأن 
لديها جمموعة وا�صعة من املعادن والأحجار الكرمية 
الأخ��رى، مبا يف ذلك املعادن الفريدة يف الدولة مثل 

اأحجار التنزانيت الكرمية. 
و�صجلت �صناعة التعدين يف تنزانيا منوا يقدر بنحو 
 2020 ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  امل��ائ��ة  يف   15.3
من  الأول  الربع  خ��لل  املائة  يف   10 بن�صبة  مقارنة 

العام ال�صابق.
من   7.7% متثل  التعدين  �صناعة  اإن  موا�ض  وق��ال 
ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل ل��ل��ب��لد، واأ����ص���اف: "اإنها 
للنمو  اإم��ك��ان��ي��ة  ه��ن��اك  ت���زال  ل  ول��ك��ن  �صخمة  ن�صبة 
%10 فقط من امل�صاحات القابلة  لأنه مت ا�صتغلل 
للتنقيب عن املعادن، لهذا ال�صبب نحن هنا نبحث عن 
بطريقة  تنزانيا  يف  وي�صتثمرون  ي��اأت��ون  م�صتثمرين 

مربحة للجانبني."
وقال موؤكدا: "تنزانيا لديها بالفعل علقات جتارية 
ولدينا  فيها،  وامل�صتثمرين  الإم���ارات  دول��ة  جيدة مع 
ا م�صاريع م�صركة حيث تعد دولة الإمارات، اأحد  اأي�صً

�صركائنا الأقوياء، بل اإنها �صريك رئي�صي."
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م�صوؤولون ومتخ�ص�صون يف قمة �صيتي �صكيب: فر�س 
كبرية لعقارات دبي بعد جتاوز تداعيات كوفيد - 19

•• دبي– الفجر

اأكد م�صوؤولون ومتخ�ص�صون يف القطاع العقاري وجود فر�ض كبرية للقطاع 
يف دبي بعد جتاوز تداعيات جائحة كوفيد19-، وذلك خلل م�صاركتهم يف 
اأعمال قمة �صيتي �صكيب العاملية، التي انطلقت اأم�ض الأول الأحد يف مركز 
دبي للمعار�ض يف اإك�صبو 2020  وا�صتمرت  فعالياتها حتى اأم�ض الثنني.

وناق�ض امل�صوؤولون واملتخ�ص�صون بوادر النتعا�ض الأوىل يف القطاع العقاري، 
مع ارتفاع اأ�صعار العقارات الفاخرة، والفر�ض الكبرية للقطاع العقاري يف 
دبي، خا�صة بعد جتاوزها تداعيات اجلائحة. وتناولت القمة اأي�صا امل�صاريع 
والتجديد  الإرث  م�صاريع  واآف��اق  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  ال�صخمة 
الرائدة، والتي ت�صري اإىل اأن منطقة ال�صرق الأو�صط على و�صك دخول اأكرث 
للعقارات يف  الكبري  الزده��ار  اأي��ام  منذ  العقاري  للقطاع  انتعا�صا  الأوق��ات 

منت�صف العقد الأول من القرن احلادي والع�صرين.
وق��ال �صلطان بطي ب��ن جم��رن، مدير ع��ام دائ���رة الأرا���ص��ي والأم���لك يف 
دبي: "نخطو خطوات واثقة نحو م�صتقبل عقاري واعد بعد اأن مل�صنا اآثار 
جائحة كورونا يف جميع جوانب حياتنا وجتاوزناها ب�صمود وقوة، لنكون 
الأزم��ة، لي�صبح  اإيجابيا من خلل حتدينا لهذه  ا�صتبقايني ونحقق منوا 

القطاع العقاري اأكرث قوة ون�صجا".
اأ�صاف بن جمرن: "بف�صل ح�صن اإدارة الأزمة من جانب احلكومة بتوفري 
كافة املمكنات والدعم واملحفزات، اإ�صافة اإىل التكامل امللمو�ض بني القطاع 
العام واخلا�ض، زادت ثقة امل�صتثمر يف اقت�صاد دبي وانعك�ض ذلك على اأداء 

ال�صوق العقاري، الذي حقق قفزات هائلة عززت من اأن�صطته وجاذبيته".
اإك�صبو  وبلغة الأرق��ام، وبخ�صو�ض ا�صت�صعار ال�صوق العقاري لتاأثري انعقاد 
الربع  خلل  العقارية  املبايعات  "حققت  جمرن:  بن  قال  دبي،   2020
الثالث من 2021 اأعلى قيمة للمبايعات العقارية منذ الربع الرابع من 
مليار   42 بقيمة  مبايعة  األ��ف   15 تخطت  مبايعات  بعدد   2013 العام 
درهم... وبالن�صبة للرهون العقارية، فقد �صهد الربع الأول من عام 2021 
ت�صجيل اأعلى عدد للرهون مت ت�صجيله يف دائرة الأرا�صي والأملك بعدد 

رهون تخطت �صتة اآلف رهن عقاري بقيمة تخطت 39 مليار درهم".
2020 دبي ل  اإك�صبو  اأر���ض  "اأقف على  يف ختام حديثة، قال بن جمرن: 
اأثني على جهود فرق العمل يف دبي على م�صيها يف حتقيق  اأن  اإل  ي�صعني 

روؤية قائد دبي واأن اأمتنى لكم قمة �صيتي �صكيب ناحجة وا�صتثنائية". 
مدينة  اأف�صل  لتكون   ،2040 لدبي  احل�صرية  اخل��ط��َة  القمُة  وتناولت 
لقطاع  التنفيذي  املدير  بو�صهاب،  نا�صر  وق��ال  العامل.  يف  والعمل  للعي�ض 
بدبي:  واملوا�صلت  الطرق  هيئة  يف  املوؤ�ص�صية  واحلوكمة  ال�صراتيجية 
"من املتوقع اأن يرتفع عدد ال�صكان املقيمني يف دبي من 3.3 مليون ن�صمة 
يف 2020 اإىل 5.8 مليون ن�صمة يف 2040. و�صريتفع عدد املتواجدين 
اإىل   2020 م��ل��ي��ون ن�صمة يف   4.5 ال��ن��ه��ار م��ن  ���ص��اع��ات  ب���الإم���ارة خ���لل 
املتوفرة  امل�ص�احات  ا�صتغلل  �صيتم  حيث   ،2040 يف  ن�صمة  مليني   7.8
�صمن حدود خط التنمية العمرانية احل�ايل، و�صتركز التنمية العمرانية 

يف نطاق املنطقة احل�صرية القائمة".
مراكز  تطوير  خ��لل  م��ن  ال�صكان  احتياجات  ك��ل  توفري  "�صيتم  اأ���ص��اف: 
خدمية متكاملة بكل مناطق دبي �صرياً على الأقدام اأو با�صتخدام الدراجة 
جودة  م�صتوى  رف��ع  على  والركيز  امل�صتدام،  التنقل  و�صائل  اأو  الهوائية 
احلياة، ورفع الكثافة ال�صكانية �صمن املناطق القريبة من حمطات النقل 

اجلماعي الرئي�صية". 
الإ�صكانية  الح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري   2040 احل�����ص��ري  امل��خ��ط��ط  ويت�صمن 
اأف�����ص��ل املعايري  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني يف جم��ت��م��ع��ات م��ت��ك��ام��ل��ة وف����ق 
واملرافق  ال��ت��ج��اري��ة  وامل���راك���ز  اخل�����ص��راء  امل�����ص��اح��ات  ت�صمل  التخطيطية، 
الرفيهية، مبا يعزز من جودة ورفاهية حياة املواطن لأكرث من 20 عاماً، 
 157 اإىل  املواطنني  لإ�صكان  املخ�ص�صة  الأرا���ص��ي  م�صاحة  �صت�صل  حيث 
املواطنني يف  اإ�صكان  اإع��ادة  وتت�صمن اخلطة   .2040 يف  مربعاً  كيلومراً 

املناطق القدمية لتعزيز ارتباطهم بتلك املناطق.
واحلدائق  والرفيهية  اخل�صراء  امل�صاحات  �صتت�صاعف  اخلطة،  وبح�صب 
�صبكة  اإن�صاء  و�صيتم  ال�صكان؛  من  عدد  اأك��رب  خلدمة  توزيعها  مع  العامة، 
واأماكن  ال�صكنية  واملناطق  اخلدمات  مناطق  تربط  اخل�صراء  املمرات  من 
العمل، لت�صهيل حركة امل�صاة والدراجات وو�صائل التنقل امل�صتدام يف اأنحاء 
و�صتت�صاعف  املعنية.  احلكومية  واجلهات  املطورين  مع  بالتن�صيق  املدينة، 
م�صاحة الأن�صطة الفندقية وال�صياحية بن�صبة %134؛ و�صرتفع م�صاحة 
الأن�صطة القت�صادية اإىل 168 كيلومرا مربعا، لتعزيز مكانة دبي كمركز 
املخ�ص�صة  الأرا�صي  م�صاحات  �صتزيد  اأي�صا،  عاملي؛  ولوجي�صتي  اقت�صادي 
ال�صواطئ  ط��ول  و�صيزيد  %25؛  بن�صبة  وال�صحية  التعليمية  للمن�صاآت 

املفتوحة للجمهور بن�صبة %400 يف عام 2040.
والتطوير  التنمية  خطة  ا�صتكمال   2040 احل�صرية  دبي  خطة  وت�صمل 
خطة  تطوير  اأي�صا  وتت�صمن  املقبلة؛  عاما  الع�صرين  خ��لل  حّتا  ملنطقة 
تنمية متكاملة للمنطقة تتما�صى مع توجه الدولة نحو ت�صجيع ال�صياحة 
الداخلية والعمل على ا�صتقطاب املزيد من ال�صياحة اخلارجية، وذلك من 
خلل تعزيز جاذبية منطقة حّتا ومقوماتها الطبيعية والراثية واحلفاظ 

على ا�صتدامة بيئتها.
ووفقاً للخطة، �صيتم احلفاظ على طبيعة منطقة حّتا وتنميتها واإعمارها 
امل�صاريع  ودع���م  لت�صجيع  ال��ف��ر���ض  وت��وف��ري  اخل��ا���ض،  ال��ق��ط��اع  مب�����ص��ارك��ة 
الوطنية املحلية لأهايل املنطقة، مبا يدعم تن�صيط ال�صياحة وت�صجيع رواد 
بالإ�صافة  املميزة،  وهويتها  طبيعتها  على  للحفاظ  �صوابط  وفق  الأعمال 
اإىل تطوير جممعات �صكنية متكاملة للمواطنني تلبي احتياجاتهم احلالية 

وامل�صتقبلية.
"توجد  اأك�صفورد:  جامعة  يف  والتنمية  العوملة  اأ�صتاذ  غولدين،  اإي��ان  وقال 
فر�ض كبرية لدبي، التي توفر العي�ض والعمل يف اأجواء ممتعة. اأنا متفائل، 
الوباء  قبل  راأي��ن��اه��ا  التي  بامل�صتويات  مقارنة  انتعا�صا  حقا  ن�صهد  فنحن 
و�صي�صتمر هذا...  و�صع دولة الإمارات العربية املتحدة مثايل، فهي ج�صر 

بني دول العامل ومركز هام، ف�صل عن و�صعها  القت�صادي املميز".

على هام�ص فعالية ا�ست�سافها جناح كولومبيا يف اإك�سبو 2020 دبي

رئي�صة بروكولومبيا: ن�صتهدف رفع قيمة التبادل التجاري مع دولة االإمارات اإىل مليار دوالر

للم�ساركة يف احتفال اإك�سبو 2020 دبي باليوم الوطني للمك�سيك

ال�صفينة ال�صراعية ال�صخمة »كواوتيموك« تقطع 775 األف ميل بحري 

حديقة احليوانات بالعني متنح موظفيها تذاكر جمانية الإك�صبو 2020 

حتت عنوان يوجا �سالالت املياه

اإك�صبو 2020 دبي يقدم درو�س يوغا �صباحية جمانية خم�ص�صة لل�صيدات

�سمن الفعاليات الثقافية والفنية يف اإك�سبو 2020 دبي

م�صرح الظل يعيد اإحياء مو�صيقى باليه »طائر النار« الإيغور �صرتافين�صكي

•• دبي – الفجر

التجارية  امل��ب��ادلت  قيمة  رف��ع  كولومبيا  ت�صتهدف   
املليار  نحو  اإىل  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مع 
دولر بحلول العام 2030، وذلك بدعم من خمتلف 
قطاعي  خ��ا���ص��ًة  للبلدين  الأه��م��ي��ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات 

الزراعة و�صناعة الغذاء.
 ج��اء ذل��ك خ��لل ح��وار اأج���راه فريق خ��دم��ات اإك�صبو 
الإخبارية مع فلفيا �صانتو�ض، رئي�صة بروكولومبيا، 
حلكومة  التنفيذي  للفرع  تابعة  حكومية  هيئة  وه��ي 
النطاقني  على  للبلد  ب��ال��روي��ج  تخت�ض  كولومبيا 
كولومبيا،  اأن  خلله  اأك��دت  وال�صتثماري،  ال�صياحي 
الغنية باملوارد الطبيعية والزراعية، تطمح لأن ت�صبح 
مبثابة املخزن الغذائي لدولة الإمارات بهدف حتقيق 
على  اأك���دت  كما  املنطقة،  ول���دول  لها  الغذائي  الأم���ن 
تعزيز التعاون مع الدولة وال�صتفادة من خربتها يف 

قطاع ريادة الأعمال والرقمنة وال�صياحة.
ن�ض احلوار

�صت�صارك يف احلدث  التي  ال�صركات  اأب��رز قطاعات  ما 
ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه ب��روك��ول��وم��ب��ي��ا، وك���ي���ف مي��ك��ن لهذه 
التجاري  التبادل  حجم  زي��ادة  يف  امل�صاهمة  ال�صركات 

بني البلدين؟
يت�صدر قطاع الأغذية الزراعية القطاعات امل�صتهدفة 
اقت�صاد  يف  لأهميته  نظرا  احل��دث،  هذا  يف  للم�صاركة 
الكبري  الإم��ارات��ي  الهتمام  ب�صبب  واأي�صاً  كولومبيا، 
مبزايا  تتمتع  فكولومبيا  ال��غ��ذائ��ي،   الأم���ن  مب�صاألة 
املجال  ه��ذا  يخ�ض  فيما  ال��ع��امل  يف  ف��ري��دة  تناف�صية 

الت�صميم  ق��ط��اع��ات  ع���ن  ف�����ص��ًل  وال����ه����ام،  احل���ي���وي 
اأ�صبح مهًما ج��ًدا لدولتنا، حيث يعد  ال��ذي  والأزي���اء، 
نعتمد  التي  ال�صراتيجية  الركائز  اأحد  احلدث  هذا 

عليها لإعادة النتعا�ض القت�صادي لدولتنا.
كيف �صت�صتفيد دولة الإمارات من وجود هذه املجموعة 

من ال�صركات الكولومبية هنا؟
اأوجه  خلق  اإىل  الكولومبية  الأع��م��ال  اأج��ن��دة  ت��ه��دف 
الأعمال  لرجال  متبادلة  فوائد  لد  توِّ و�صراكات  ت��اآزر 
الكولومبيني ونظرائهم من دولة الإمارات واملنطقة، 
ذات  القطاعات  على  كولومبيا  اأع��م��ال  ج��دول  ويركز 
الأغذية  قطاع  مثل  ال��ع��امل،  م��ن  اجل��زء  بهذا  ال�صلة 

الزراعية، واللحوم، حيث تعد بلدنا من اأكرب منتجي 
لو�صع قيمة  وه��ذه اجلهود تهدف  العامل،  اللحوم يف 
منطقة  دول  ل��دى  الغذائي  الأم���ن  قطاع  يف  م�صافة 
و�صمال  واآ���ص��ي��ا  الإم����ارات  فيها  الأو���ص��ط، مب��ا  ال�صرق 

اأفريقيا.
ما ال�صادرات الرئي�صية لكولومبيا؟ 

حالياً  كولومبيا  ت��ورده��ا  ال��ت��ي  الرئي�صية  امل��ن��ت��ج��ات 
القهوة  ه���ي  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة  اإىل 
الطازجة  وال��ف��واك��ه  الطبيعية،  وال��ن��ب��ات��ات  وال��زه��ور 
وامل��ج��ف��ف��ة، واخل�����ص��روات وال���زي���وت، وال��ده��ون واملوز 
التجميل  والكاكاو وم�صتقاته، وال�صكر وم�صتح�صرات 

التعبئة  م�����واد  ع���ن  ف�����ص��ل  واحل�����اوي�����ات،  والأدوي���������ة 
والتغليف، والكيماويات الزراعية، ولوازم امل�صت�صفيات، 

والكيماويات، من بني �صلع اأخرى كثرية.
الإمارات  دولة  العلقات مع  التي متثلها  الأهمية  ما 
حيث  م��ن  خ��ا���ص��ة  ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة؟  لل�صركات  بالن�صبة 

التو�صع يف الأ�صواق الإقليمية؟
كانت اأجندة كولومبيا قيد الإعداد منذ ما قبل اإك�صبو 
2020 دبي، وبالن�صبة لنا فاإن اإك�صبو 2020، لي�ض 
فقط نقطة انطلق، بل فر�صة لتعزيز حتقيق النتائج 
احلكومة  من  امل��دى،  وطويلة  متو�صطة  روؤى  ظل  يف 
وقطاع الأعمال والكيانات املختلفة امل�صاركة يف احلدث 
الدويل، فنحن نعلم اأن بناء الثقة هو اخلطوة الأوىل 
اإمتام ال�صفقات  اأن  لتوليد القيمة، لذلك بينما نعلم 
هدفا دائماً، فاإن م�صلحتنا الأكرب هي اأن يكون لدينا 
علقة طويلة املدى مع دولة الإمارات توؤهلنا لتثبيت 

اأقدامنا يف هذا ال�صوق الن�صط.
ما الأهداف امل�صتقبلية التي تتطلعون لتحقيقها عرب 

التبادل التجاري بني دولة الإمارات وكولومبيا؟
 30-20 تعمل كولومبيا ودول��ة الإم��ارات على روؤي��ة 
 10 م��دار  على  املمتدة  ال�صراتيجية  الأه���داف  ذات 
�صنوات، مثل زيادة قيمة ال�صادرات والتجارة الثنائية 
البحري  الت�����ص��ال  وتعزيز  دولر،  مليار  اإىل  بينهما 
ال�صراتيجية،  ال��ق��ط��اع��ات  وج���ذب  خ��ط��وط��ه،  وف��ت��ح 
م��ث��ل الب��ت��ك��ار والأع���م���ال ال��زراع��ي��ة وال��ب��ن��ى التحتية 
اأن  اأهم الأه��داف املو�صوعة بالطبع،  وال�صياحة، ومن 
فيما  الإم����ارات  ل��دول��ة  قويا  حليفا  كولومبيا  ت�صبح 

يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي ل�صكانها.
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ال�صراعية  ال�����ص��ف��ي��ن��ة  رح���ل���ة  ت�������ص���ارف 
با�صم  املعروفة  "كواوتيموك"،  ال�صخمة 
�صيز"  ذا  اأوف  "امبا�صادور" و"جنتلمان 
التابعة للقوات البحرية املك�صيكية، على 
بدبي،  را�صد  ميناء  يف  والر�صو  الو�صول 
اإك�صبو  اح��ت��ف��ال  امل�����ص��ارك��ة يف  م��ن  ك��ن��وع 
للمك�صيك  الوطني  باليوم  دبي،   2020

يف 10 نوفمرب اجلاري.
ال�صفينة  ت����ر�����ص����و  اأن  امل�����ق�����رر  وم�������ن 
"كواوتيموك"، يف ميناء را�صد يف الثامن 
اأن انطلقت يف رحلتها  من نوفمرب، بعد 
ال�صداقة  ع��ن  تعرب  ر�صالة  حتمل  ال��ت��ي 
وح�����ص��ن ال���ن���واي���ا ب���ني امل��ك�����ص��ي��ك ودول����ة 

الإمارات العربية املتحدة. 
وبو�صولها تكون ال�صفينة يف رحلتها التي 
حتمل ا�صم "اإك�صبو 2020 دبي"، تكرميا 

للحدث الدويل الذي يجمع العامل على 
 775،000 م�صافة   قطعت  قد  اأر�صه، 
م��ي��ل ب���ح���ري، ل��ت��ك��ون ب���ذل���ك ق���د اأمت���ت 
 39 م��دى  على  بحرية  رحلة   6،000
يوازي  ما  وه��و  ت�صغيلها،  ب��دء  منذ  عاما 

الطواف حول العامل اأربع مرات. 
متنها  على  حتمل  ال��ت��ي  ال�صفينة  م��رت 
�صخ�صا،   258 اأف��راده  عدد  يبلغ  طاقما 
يف رحلتها نحو دبي عرب اخلليج العربي، 
اإىل حاكم  وقد �صميت بهذا ال�صم ن�صبة 
الأزت����ي����ك الأخ�����ري ك���واوت���ي���م���وك، ال���ذي 
اخلام�ض  القرن  اأوائ��ل  يف  املك�صيك  حكم 
"املنق�ّض  ا�صمه  ويعني  امل��ي��لدي،  ع�صر 
�صورة  ال�صفينة  ت��زي��ن  ك��م��ا  كالن�صر"، 
لإي�صال  تهدف  مل�صة  الأزتيك يف  ل�صم�ض 

ر�صالة تقدير ملدينة دبي. 
ال�صفينة  توقفت  دب��ي،  اإىل  رحلتها  اأثناء 
"كواوتيموك" يف بنما، والوليات املتحدة 

ثم  ومن  واليونان  واإ�صبانيا،  الأمريكية، 
�صتتوجه نحو مالطا، واإ�صبانيا وريو دي 
جانريو يف الربازيل، حيث تختتم رحلتها 

يف 13 نوفمرب من عام 2022.
التنقل،  منطقة  يف  املك�صيك  ج��ن��اح  يقع 
ويركز  احلياة"،  "ن�صج  ���ص��ع��ار  وي��ح��م��ل 
والث������قافة،  وال�����������������ف��ن��ون،  احل���ي���اة،  ع��ل��ى 
الحتفال  ي�صتعر�ض  ك��م��ا  وال��������ت��ق��ال��ي��د، 
"يوم  عامليا  ال�صهري  املك�صيكي  ال��وط��ن��ي 

املوتى". 
ي�����ص��ت��ع��ر���ض اجل���ن���اح امل���وؤل���ف م���ن ثلثة 
والفرا�صات  املك�صيكية  الأزه�����ار  ط��واب��ق 
ويج�صد  اأن����ح����ائ����ه،  ج��م��ي��ع  يف  امل���ل���ك���ي���ة 
وحا�صرها  وما�صيها  املك�صيكية،  الثقافة 
خا�ض  ب�صكل  الركيز  م��ع  الديناميكي 
الزوار  ج��ذب  واأم��اك��ن  منتجعاتها،  على 
ماأكولتها  ع��ن  ف�صل  بها،  تتمتع  التي 

ال�صهية. 

•• العني - الفجر

موظفيها  منح  ع��ن  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  اأعلنت 
لزيارة  جمانية  تذاكر  قطاعاتها،  خمتلف  يف  العاملني 
اإك�صبو 2020، وذلك لتمكينهم من اكت�صاف ما يقدمه 
الأه��م من فر�ض وخ��ربات وممار�صات،  العاملي  املعر�ض 
واإتاحة املجال اأمامهم للتفاعل مع هذا الإجناز ال�صخم 
تاأتي  ال��ع��امل.  يف  املبدعة  العقول  اأف�صل  �صنعته  ال��ذي 
اإتاحة  على  احلديقة  حر�ض  منطلق  من  امل��ب��ادرة  ه��ذه 

الفر�صة ملوظفيها لزيارة هذا احلدث  ال�صتثنائي الذي 
عليهم و�صي�صتفيد منه كل من يقيم  اإيجابياً  �صينعك�ض 
ويعمل على اأر�ض الدولة من الأفراد واملوؤ�ص�صات، بف�صل 
وتنوع  ث���راء  لكت�صاف  خ��ي��ارات  ف��ر���ض  م��ن  يقدمه  م��ا 
يف  الأوىل  ول��ل��م��رة  دول���ة،   192 تقدمها  الأف��ك��ارال��ت��ي 
املنطقة. وتعليًقا على اإطلق املبادرة، قال جمعة خليفة 
الكعبي، مدير اإدارة املوارد الب�صرية: "اإن اإك�صبو 2020 
للم�صاهمة  الأعمال  لقطاعات  اإلهام  م�صدر  ميثل  دبي 
اأ�صا�صه التعاون وتبادل اخلربات  يف بناء م�صتقبل عاملي 

بهدف ازدهار الإن�صانية، م�صيفاً اأن م�صاركة موظفينا يف 
التفاعل مع احلدث �صت�صهم يف بث روح احلما�ض والإبداع 
يف نفو�صهم من خلل م�صاهدتهم حلجم الإجناز الذي 
�صنعته اأف�صل العقول بالعامل يف كافة زوايا املعر�ض".  
 2020 لإك�صبو  توفر  احلديقة  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
ت�صتمر  �صهرياً  رح��لت   10 مبعدل  اأ�صبوعياً  رحلتني 
امل��وظ��ف��ني  على  ب��ه��دف ت�صجيع  ال��ق��ادم   حتى دي�صمرب 
زيارة املعر�ض والتجول باأركانه لإثراء جتاربهم و�صقل 
على  حثهم  اإىل  اإ�صافة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  مهاراتهم 

املهنية  خرباتهم  لتطوير  الزيارات  هذه  من  ال�صتفادة 
ب�صكل  ال�صخ�صي  ال�صعيد  ملا يف ذلك من م�صلحة على 
وت�صعى  ع��ام.  ب�صكل  بالعني  احليوانات  وحديقة  خا�ض 
اإىل توظيف مهارات  امل��ب��ادرة  احلديقة من خ��لل ه��ذه 
اإىل جانب  املعرفة  وبناء  املوظفني يف جم��الت متنوعة 
امل�صاهمة يف تطوير كفاءاتهم من خلل ال�صتفادة من 
اخلربات العاملية املتخ�ص�صة يف معر�ض اك�صبو 2020 
ع��ل��ى جودة  م��ب��ا���ص��رة  ب�����ص��ورة  �صينعك�ض  ب����دوره  وال����ذي 

اخلدمات والتجارب التي تقدم  يف احلديقة.

•• دبي - الفجر 

�صيتاح لزوار اإك�صبو 2020 دبي من ال�صيدات، فر�صة 
امل�صاركة يف جل�صات اليوغا ال�صباحية املخ�ص�صة لهن 
اخللبة،  اإك�صبو  ���ص��للت  موقع  يف  تقام  التي  فقط، 

بقيادة مدربة اليوغا زينة ع�صاف.
�صتقام "يوغا �صللت املياه" ثلث مرات يف الأ�صبوع، 
التا�صعة  ال�صاعة  والثلثاء، من  والثنني  الأح��د  اأي��ام 
 9 من  ب��دءاً  والن�صف �صباحاً،  العا�صرة  اإىل  والن�صف 
نوفمرب، و�صتكون احل�ص�ض جمانية جلميع ال�صيدات 

اللتي لديهن تذكرة دخول اإك�صبو 2020 دبي.
اإح�����ص��ار احل�����ص��ائ��ر واملنا�صف  امل�����ص��ارك��ات  ي��ج��ب ع��ل��ى 
تطبيق  ع�����رب  م���ك���ان���ه���ن  وح����ج����ز  ب����ه����ن،  اخل����ا�����ص����ة 
GloFox. كما تتوفر خدمة �صف ال�صيارات جماناً 
جلميع امل�صاركات اللواتي ي�صجلن ح�صورهن لدرو�ض 

اليوغا. 
ال��دور الذي  اإىل تعزيز  امل��ب��ادرة اجلديدة  تهدف ه��ذه 
يلعبه اإك�صبو 2020 على �صعيد ت�صجيع اتباع اأ�صلوب 
ولت�صجيع  واحل��ي��وي��ة،  بالن�صاط  م��ل��يء  �صحي  ح��ي��اة 
التي  بالفعاليات  وال�صتمتاع  احل�صور  على  ال�صيدات 
اأقل  تعد  التي  ال�صباحية  الفرة  خلل  لهم  يقدمها 

فرات اليوم ازدحاما.
الو�صل  �صاحة  2020 دبي، بني  اإك�صبو  تقع �صللت 
والأر�ض  امل��اء  عنا�صر  بني  وجتمع  اليوبيل،  وحديقة 
الوقت  يف  وتبهجها  احل��وا���ض  تفاجئ  بطريقة  وال��ن��ار 
ذاته، وت�صم ال�صللت اأمواجا مائية عملقة تنحدر 
13 مراً، تتدفق نهاراً  بارتفاع  على جدران عمودية 
ن��اري��ة غ��ام�����ص��ة م��ت��ع��ددة الأل������وان، بينما  ن��ح��و حلقة 
تتحدى اجل��اذب��ي��ة الأر���ص��ي��ة ل��ي��ًل ع��رب ال��ت��دف��ق نحو 

الأعلى يف م�صهد خلب ي�صحر الناظرين.

•• دبي  - الفجر

فيتا" عر�ض  جيوكو  "تياترو  �صركة  قدمت 

 The" النار  طائر  املذهلة  الظل  م�صرحية 
الفعاليات  ���ص��م��ن  وذل����ك   ،"Firebird
اإك�صبو  ينظمها  التي  والثقافية  الرفيهية 

للمعار�ض. دبي  مركز  يف  دبي،   2020
وع��ر���ص��ت ال�����ص��رك��ة واح����دا م��ن اأه���م واأ�صهر  
بالكامل  املبنية  الظل،  لعبة  وهي  اإنتاجاتها 
على  ال�صرد الراق�ض حلكاية قدمية  تتك�صف 
ومن  وغ��ي��اب��ه،  ال�صوء  ا�صتخدام  خ��لل  م��ن 
املو�صيقى  تتبع  التي  اجل�صم  حركات  خ��لل 
املجازي  ب���ني  ي������راوح  اإي���ح���ائ���ي  ت������وازن  يف 
والتجريدي تارة، وبني الواقع واخليال تارة 
اأخ���رى، لإح��ي��اء واح���دة م��ن اأه��م املقطوعات 
الرو�صي  امل��و���ص��ي��ق��ار  األ��ف��ه��ا  ال��ت��ي  املو�صيقية 
لفرقة   1910 ع���ام  �صرافين�صكي  اإي���غ���ور 
اأعمال  امل�صرحية  اأع����ادت  ال��رو���ص��ي.  الباليه 
جمددا  احلياة  اإىل  املو�صيقية  �صرافين�صكي 
من خلل هذه امل�صرحية، التي تقدم حكاية 

يتم �صردها عرب املو�صيقى والرق�ض،  متا�صيا 
م��ع الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �صركة 
تياترو جيوكو فيتا منذ عام 1971، والتي 
بني  مت��زج  لل�صباب  م�صرحيات  ب��اإن��ت��اج  تهتم 
املتحركة والظلل، كما متكنت من  الر�صوم 
اإثبات الإمكانات الرائعة مل�صرح الظل، واختيار 
الرق�ض كلغة تعمل كو�صيط خلب ب�صحبة 
املو�صيقى. حترك ممثلن وراق�ض واحد على 
من  م�صتوحاة  خيالية  لوحة  ليقدما  امل�صرح 
باج،  اإنريكو  الإيطايل  الفنان  ر�صومات  عامل 
توازن  وال�صور معا يف  الرق�ض  بينما مت��ازج 
والتجريدية.  ال��ت�����ص��وي��ري��ة  م��اب��ني  م��ث��ايل 
مون�صي:  فابريزيو  امل�صرحية  خمرج  ويقول 
"عر�ض امل�صرحية يف اإك�صبو 2020 هو اأمر 

رائع حقا، ب�صبب العلقة التي ميكن اأن تن�صاأ 
الأحيان  بع�ض  ففي  اجل��م��ه��ور،  وب��ني  بيننا 
عندما يدخل النا�ض اإىل العر�ض ل يعرفون 
احل�صور  يفهم  ل  قد  واأحيانا  يتوقعون،  ما 
اأحيان  يف  بينما  تقدميه،  مت  "الأداء" الذي 
تفا�صيل  بكل  حقا  مفتونني  يكونون  اأخ��رى 
الظل  م�صرح  خ��لل  "من  العر�ض." وتابع: 
ن���ب���داأ مب��ف��ه��وم ج���دي���د، وال�����ذي ي��ج��م��ع بني 
والهندية  اجل��اوي��ة   مثل  القدمية  التقاليد 
م�صرحنا  ول��ه��ذا  وال��ك��م��ب��ودي��ة،  والتايلندية 
م��ل��يء ب��ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ح��ًق��ا بهذه 
التقاليد القدمية، والتي تعك�ض كذلك �صعار 
"توا�صل العقول و�صنع  2020 دبي  اإك�صبو 

امل�صتقبل"."
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�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �ل�سهول ملقاوالت �لبناء - ذ م م    
)جزئي( عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003793/ 

اإىل املحكوم عليه :  ال�صهول ملقاولت البناء - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ جمدى حممد �صوقي على �صلمة  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 66914 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعله خلل )15( يوما من تاريخ اإعلنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعلنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
)جزئي(  عمايل    SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003625/ 

اإىل املحكوم عليه :  الم�صاء ملقاولت البناء - ذ م م  
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ ح�صن دميي�صي ميكونني  
يف الق�صية امل�صار اليها اأعله 

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

املجموع الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 4377  درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعله خلل )15( يوما من 
تاريخ اإعلنك / اإعلنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2020 /0000791 يف  �لدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة �إعالنات �ملحكمة 
امل�صتاأنف �صده : ركن اللوؤلوؤة للتجارة العامة ) �ض ذ م م( وميثلها مديرها / حممد ح�صني مهدي 
كرمييان زاده - عنوانه : دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مبنى �صبا تاور 1 - �صقة 27 مكتب 
1253374230  ليكن معلوما  971506590195 رقم مكاين  2703  - هاتف  رقم 
لديك اأن امل�صتاأنف : مهدي حممد باقري رف�صنجاين )ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته �صريك ومدير 
�صركة / هيل جيت للو�صاطة التجارية ) �ض ذ م م( امل�صتاأنف : هيل جيت للو�صاطة التجارية ) �ض 
ذ م م( )وميثلها مديرها مهدي حممد باقري رف�صنجاين(  قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بتاريخ 
املحكمة    AJCAPCICOM2020  /0000791 رقم  الإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...
حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  فيقت�صي  )كلي(   جتاري  املدنية  الإ�صتئنافية 
�صباحا   9.00 ال�صاعة   2021/12/21 املوافق    ....... يوم   ...... الق�صاء  بدار  عجمان 
ف�صتنظر  قانونا  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي 

املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

ميثاء �لنعيمي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
)كلي( جتاري   AJCAPCICOM2020 /0000791 يف  �لدعوى رقم

بالن�سر وعلى لوحة �إعالنات �ملحكمة 
امل�صتاأنف �صده : ديدا�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م  

عنوانه : دبي بردبي برج خليفة هاتف 97144385238  فاك�ض 97144385265 
ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : مهدي حممد باقري رف�صنجاين )ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته 
�صريك ومدير �صركة / هيل جيت للو�صاطة التجارية ) �ض ذ م م( امل�صتاأنف : هيل جيت للو�صاطة 
التجارية ) �ض ذ م م( )وميثلها مديرها مهدي حممد باقري رف�صنجاين(  قد ا�صتاأنف احلكم 
  AJCAPCICOM2020 /0000791 ال�صادر بتاريخ .../..../...20 ، يف الدعوى الإبتدائية رقم
امام  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  فيقت�صي  )كلي(   جتاري  املدنية  الإ�صتئنافية  املحكمة 
 9.00 ال�صاعة   2021/12/21 املوافق    ....... يوم   ...... الق�صاء  بدار  عجمان  حمكمة 
قانونا  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �صباحا 

ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

ميثاء �لنعيمي 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8989(

املنذر : املك للتمويل )�صركه م�صاهمه عامة(
                            Anarvva DMCC                          صد / املنذر اإليها :انارفا م د م �ض�

املو�صوع الت�صريح باعلن املنذر اليها بالن�صر للنذار رقم 2021/1/208528 
اىل   2020/11/1 م��ن  الي��ج��اري��ة  ال��ف��رة  ع��ن  ذمتكم  املر�ص�د يف  للمبلغ  ب��ال��وف��اء  اإل��ي��ه��ا  – املخطر  امل��خ��ط��رة  ت��ن��ذرا 
5250 درهم ر�صوم جتديد العقد و�صداد مبلغ  99088 ( درهم و�صداد مبلغ وقدرة  والبالغ قيمتها )   2021/10/1
ت�صجيل العقد بال�صافة ايل مبلغ 2100 درهم غرامه ارجتاع ال�صيكات بال�صافة ايل مبلغ 33915  ر�صوم  درهم   200
تاريخ  30 يوم من  �ص�روط عقد اليجار، وذلك خلل مدة  ال�ي مبوجب  ب�ال�ص�اف�ة  ال�م�ت�اخ�ر  ال�ص�داد  دره�م غ�رام�ه ع�ن 
اإ�صتلمه هذا الإخطار واإل �صي�صطر املنذر لإقامة الدعوى الق�صائية للمطالبة باإخلء العني املوؤجرة للتاأخري يف �صداد 
القيمة الإيجارية وت�صليمها خالية من الأ�صياء والأ�صخا�ض وباحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد مع اإلزامه ب�ص�داد املبالغ 
املتاأخرة يف ذمته و ما ي�صتجد من قيمة اإيجارية حتى تاريخ الإخلء التام وبراءة الذمه من هيئة الكهرباء واملياه وكذلك 

التعوي�ض اجلابر للعطل وال�صرر مع اإلزام املنذر اإلية بالر�صوم وامل�صروفات واأتعاب املحاماة.
املنذر

املك للتمويل )�صركه م�صاهمه عامة(

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8491(

املنذر : ريك�صل المارات ذ.م.م
�صد 

املنذر اليه الول: ايلمك للعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م 
املنذر اليه الثاين: رهيف حنا ابراهيم 

)جمهولة حمل الإقامة( )جمهولة العنوان(
�صيغة الإعلن بالن�صر

مائة  فقط   )118،440( ومقدرها  ذمتكم  يف  املر�صدة  املديونية  ب�صداد  ويكلفكم  املنذر  يخطركم 
وثمانية ع�صر الف واربعمائة واربعون درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% وذلك خلل خم�صة 
الق�صائية  اجلهات  اإىل  للجوء  اآ�صفني  �صن�صطر  واإل  الإخ��ط��ار  ه��ذا  اإ�صتلمكم  تاريخ  من  عمل  اأي��ام 
املدنية منها واجلزائية للح�صول على حقوقنا كما �صلف بيانها و�صن�صطر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات 
التحفظية يف مواجهتكم كاحلجز على ح�صاباتكم البنكية وممتلكاتكم اأيا كانت اأماكن تواجدها وذلك 

حلني اإ�صتيفائنا حلقوقنا كاملة دون نق�ض فيها
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن بالن�سر

رقم )8979/2021(
املعلنة اإنكوملند بي تي اإي اإل تي دي

�صنغافورة ٠٦٨٩٠٢، �صنغافورة .  ،03-03 رقم  رود  روبن�صون   112
وميثلها ال�صيد/ رجائي عبد اللطيف علي، �صوداين اجلن�صية، من افريدي واجنل م�صت�صارون قانونيون 

مبوجب وكالة قانونية �صادرة بتاريخ 26 �صبتمرب 2019 وم�صدقة بالرقم: 10927126.
F0AM، 0270 املعلن اإليها : هاويتزر �ض.م.ح

بلوك اخلدمات - اجلزيرة - منطقة احلمراء ال�صناعية 
مناطق راأ�ض اخليمة القت�صادية - راأ�ض اخليمة 

الإمارات العربية املتحدة
املو�ص�����وع

تعلن املعلنة املعلن اإليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )٧٨٦،٠٥٢( يورو ومبلغ) ٢٣٤،٢٠٠( دولر اأمريكي )ما يعادل 
نحو 4،288،308،37 درهم اإماراتي( )املبلغ امل�صتحق( وذلك يف خلل مدة اأق�صاها )30( يوما من تاريخ ن�صر 
هذا الإعلن ويف حالة عدم ال�صداد ف�صوف تتخذ املنذرة اإجراءات قانونية يف مواجهة املنذر اإليها، مبا يف ذلك على 
، و�صتحمل  2016 ب�صاأن الإفل�ض  9 ل�صنة  اإقامة دعوى مبوجب القانون الحت��ادي رقم  �صبيل املثال ل احل�صر 

املنذر اإليها تكلفة وتبعات كل ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2021/1/8993(
املنذر : حممد عبدالدائم عو�ض على

هوية اماراتية رقم 784198296820636 
عنوانه : الإمارات العربية املتحدة، امارة دبي، ديرة ، الورقاء 1 ، �صارع العوير ، بناية اأنانا�ض 3 الطابق 6 ، 

�صقة رقم 605 مكاين 3925085926 
abduldaimomda@gmail.com هاتف رقم 0507635755 امييل

املنذر اإليه : حازم عبدالبا�صط عبدال�صمد �صليمان ال�صاعر 
هوية اماراتية رقم ٧٨٤١٩٨٩٧٦٠٤٣٩٨٨ 

عنوانه : المارة : ال�صارقة - ال�صارع : اماره ال�صارقه – 
هاتف املنزل: 00971521302240   الهاتف املتحرك : 0506295651

يخطر املنذر/ املنذر اليه برد قيمة ال�صيك مو�صوع هذا النذار واملبني عاليه وذلك خلل خم�صة اي�ام من 
تاريخ هذا الن��ذار وال �صن�صطر لتخاذ الج��راءات القانونيه قبلكم فور انتهاء هذه املده مع حفظ كافه 

احلقوق الخري ملوكلنا .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�نذ�ر عديل وتكليف بالوفاء بالن�سر

رقم )2021/8981(
املنذرة : منجرة واملونيوم اجلا�صم ذ.م.م

املنذر اإليه: مروان نا�صر خليل �صمور - اأردين اجلن�صية 
)جمهول حمل الإقامة(

قدره  مبلغا  الدين  قيمة  بكامل  الوفاء  ب�صرورة   - املنذرة  تنذر  النذار  هذا  مبوجب 
و�صبعة  واأربعمائة  األفاً  وثمانون  وثمانية  اأربعمائة   )488427.53( اإليه  املنذر 
الإعلن  هذا  تاريخ  من   )) اأيام  ))خم�صة  خلل  فلو�ض  وخم�صون  وثلثة  وع�صرون 
واإل �صوف تتخذ بحقك كافة الإجراءات القانونية والق�صائية واإلزامك بالوفاء مببلغ 
الدين وبالفائدة القانونية عنه بواقع 5 % �صنويا من تاريخ املطالبة القانونية ولغاية 

ال�صداد التام و بالر�صوم وامل�صاريف الق�صائية ومقابل اأتعاب املحاماة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن بالن�سر

رقم )8911/2021(
املعلنة �صركة خري احل�صاد التجارية املحدودة.

وميثلها ال�صيد/ خليف�ه عب�داهلل �صعيد ب�ن ه�وي�دن الكتب�ي ، اماراتي اجلن�صية،مبوجب وكال�ة قانونية �صادرة من 
وزارة العدل بتاريخ )2021/9/26(  حتت رقم )2021-00230661(

العنوان : �ض.ب 31707 - جدة ٢١٤١٨ - اململكة العربية ال�صعودية
املعلن اإليها : امامي الدولية م.م.ح

العنوان : املنطقة احلرة باحلمرية – مكتب رقم )G-7 20( - �ض.ب ٤٢٦٨٥
ال�صارقة - الإمارات العربية املتحدة.

املو�صوع
اإل��ي��ه��ا ب�����ص��رورة ���ص��داد م��ب��ل��غ وق����دره )252،620،33( ري����ال ���ص��ع��ودي )م���ا ي��ع��ادل نحو  ت��ع��ل��ن امل��ع��ل��ن��ة امل��ع��ل��ن 
اأق�صاها )5( اأيام من تاريخ ن�صر هذا الإعلن واإل �صت�صطر  اماراتي( وذلك يف خلل مدة  248،030،63 درهم 
املعلنة اآ�صفا اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات الق�صائية للمطالبة مبا ذكر بالإ�صافة اىل تعوي�ض اجلابر للعطل وال�صرر 

مع حتميل املعلن اليها بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8959(

املنذر: حممد رفيع حممد �صعيد �ض.ذ.م.م  وميثله املحامية/ اإميان الرفاعي مبرجب الوكالة رقم 155417/1/2020. 
وميثلها ال�صتاذ/ اإ�صلم حممد عبدالفتاح ريا�ض ال�صراج مبوجب وكالة رقم 246643/1/2019

املنذر اإليه : امل�صتوى الرفيع لتجارة اللكرونيات �ض.ذ.م.م
املو�صوع

يوجه املنذر هذا العلن اىل املنذر اليه لتنبيه مبا ورد فيه ونفاذ مفعوله قانونيا بالتي:
اليج�ار للفت�رة اليجاري�ة م�ن ت�اريخ 10/02/2019 حت�ى ت�اريخ09/02/2021 قيم�ة  �ص�داد  و�ص�رعة  ب�ص�رورة   -1

ت�صليم الوحدة بحالة جيدة كما مت ت�صليمها وقت التعاقد. ب�صرورة   -2
متعلقة بذات الوحدة ال�صكنية. اخرى  فواتري  واي  واملاء  للكهرباء  النهائية  الفاتورة  ت�صليم  ب�صرورة   3-

بواق�ع 5% م�ن قيم�ة ال�عق�د ع�ن �ص�نة 2020 و �صنة 2021 بقيم�ة 3،250 درهم امل�صافة  القمي�ة  �ص�داد  ب�صرورة   -4
وذل�ك خ�لل )30( ثلثون يوم�اً م�ن ت�اري�خ اع�لن هذا الإنذار بالن�ص�ر وف�ي ح�ال ف�وات ه�ذه امل�دة دون �صداد قيمة املبالغ املذكورة �صلفاً 
يعن�ي ذل�ك اخ�للأ م�ن املنذر الي�ه ببن�ود واحك�ام عقد اليج�ار ي�ح�ق مع�ه للمن�ذر اتخاذ كاف�ة الج�راءات القانوني�ة لخلء امل�ص�تاأخر م�ن 
الع�ني وفقا لن�ض املادة 25/1/1 م�ن الق�انون رق�م 26 ل�صنة 2007 املعدل بالقانون رقم 33 ل�صنة 2008 ب�ص�اأن تنظيم العلق�ة 
ذل�ك الخ�لل م�ع احتفاظ  اث�ر  املحاماة  واتعاب  الر�ص�وم وامل�صاريف  بامارة دبي. وا�ص�افة كاف�ة  العقارات  ب�ني موؤجرى وم�صتاأجرى 

امل�وؤجر بحق�ه باملطالب�ة بالتعوي�ض عن ف�صخ العقد وفوات املنفعة واإي ا�صرار اخرى تلحق اثر اخلل املنذر اليه.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن بالن�سر

رقم )8978/2021(
املعلنة ماركت لند بي تي وايليمتد

الطابق 14، �صارع اليزابيث 179 - �صيدين – نيو �صاوث ويلز
ا�صراليا .

وميثلها ال�صيد/ رج�ائ�ي عب�داللطيف عل�ي �ص�وداين اجلن�صية، م�ن افريدي واجن�ل م�صت�ص�ارون 
قانونيون مبوجب وكالة قانونية �صادرة بتاريخ 26 �صبتمرب 2019 وم�صدقة

بالرقم : 13073805
املعلن اإليها : وورد تريدينغ �ض م ح - ذ.م.م 

مركز الأعمال براكز - مناطق راأ�ض اخليمة القت�صادية 
راأ�ض اخليمة - الإمارات العربية املتحدة

املو�ص�����وع
تعلن املعلنة املعلن اإليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره ) 5،426،206،50 ( دولر اأمريكي )ما يعادل 19،927،743،37 
درهم اإماراتي( )املبلغ امل�صتحق( يف ذمة املنذر اإليها ويف حال عدم �صداد املبلغ امل�صتحق كامل خلل )30( يوما عمل من 
تاريخه، ف�صوف تتخذ املنذرة اإجراءات قانونية يف مواجهة املنذر اإليها، مبا يف ذلك على �صبيل املثال ل احل�صر اإقامة دعوى 

مبوجب القانون الحتادي رقم 9 ل�صنة 2016 ب�صاأن الإفل�ض، و�صتحمل املنذر اإليها تكلفة وتبعات كل ذلك.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم �الإنذ�ر  )8990/2021(
املنذرة/ يونى كاب

�صد
CN2644074- املنذر اإليهما : 1- الوطنية املتميزة للتجارة العامة. ذ م م - رقم رخ�صة

اجلن�صية(  )م�صري  منجود  عرفان  ال�صيد  نبيل  ا�صامة   -2
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليهما الإنذار الآتي:

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي: 
فاأن املنذرة تنذركما بهذا النذار للعلم مبا جاء به ونفاذ مفوله قانونا وتطالب املنذر اليما ب�صرعة �صداد قيمة املديونية 
تاريخ  اأي��ام من  واربعمائة دره��م( يف موعد خم�صة  الف  “مائة وثلثة وخم�صون  153،400 دره��م  البالغة مبلغ وق��دره 
وذلك  اأع��له  املذكور  املبلغ  ل�صداد  املنا�صبة  القانونية  الإج���راءات  كافة  جتاهكم  املنذرة  تتخذ  ف�صوف  واإل   .. الإن���ذار  ه��ذا 
فيها احلجوزات  وامل�صتعجلة مبا  املو�صوعية  الدعاوى  اإقامة  ذلك  ي�صتاأدى حقه مبا يف  لكي  �صبيل  الق�صاء  باإتخاذ طريق 
املطالبة  مع  حقوقها  كامل  ت�صتاأدي  حتى  الو�صول  وترقب  ال�صفر  من  واملنع  التجارية  والرخ�ض  البنكية  احل�صابات  على 

بالتعوي�صات عن جميع الأ�صرار التي حلقت بها جراء المتناع عن �صداد املبلغ املذكور اعله

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0027414
اخطار عديل للوفاء مببلغ 5،500 درهم

– وميثلها ال�صيد/ رفيندرن بلي �صاجيف وميثله ال�صيد / عل�ي حمم�د  ال�صرح - مقدم من املخطر/ �صركة الأوتار ملقاولت تركيب وحدات التكييف ذ،م،م 
العنوان:   -  2020/11/4 بتاريخ   SH20201104D52411 املحرر  برقم  ال�صارقة   - العدل  الكاتب  لدى  امل�صدقة  الوكالة  مبوجب  املازم�ي،  عم�ر 
رقم:  هاتف   - الهرمودي  اأحمد  عبداهلل   - املازمي  غلوم  اإبراهيم  عي�صي  – ملك   )3( رقم  – مكتب  الإمارات  �صارع  خلف   - ال�صناعية  ال�صجعة   - ال�صارقة 

0564063333
�صد - املخطر اليه / ديل جيورج جاكوب � هندي اجلن�صية - جواز رقم : J0700634- هوية رقم 784198668535945 

العنوان: ال�صارقة / هاتف رقم 0555370018 / الرقم املوحد 3611118954
ال�وق�ائ�ع

جمال تركيب وحدات التكييف ،  يف  تعمل  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة  الأمر  طالب  املخطر   .1
جاكوب – هندي اجلن�صية – هوية رقم 784198668535945  جيورج  ديل   / اليه  املخطر   .2

بتاريخ  التجاري رقم )000021(  اأبوظبي  باإ�صدار �صيك �صادر من بنك  اليه  اليه قام املخطر  �صابقة بني املخطر واملخطر  جتارية  لتعاملت  نتيجة   .3
اإجمالية “5،500” “خم�صة اآلف وخم�صمائة درهم فقط” وعند تقدمي ال�صيك للبنك مت اإرجاع ال�صيك ب�صبب عدم كفاية الر�صيد،  "2019/10/14 بقيمة 
املخطر املخطر اإليه مرارا وتكرارا ب�صداد املبالغ اإل ان كل املحاولت مل تفلح،  ترتب على �صوء احلقائق املذكورة اأعله العديد من اخل�صائر والأ�صرار  4.طالب 
ب�صبب رف�صكم �صداد املبلغ مو�صوع ال�صيكات، الأمر الذي يحق معه للمخطر مطالبتكم باأداء قيمة املبلغ املر�صد يف ذمتكم وذلك عمل بن�ض املادة )338( 
والتي توجب وفاء احلق متى ا�صتويف �صروط اإ�صتحقاقه القانونية فاأن تخلف املدين وجب تنفيذه جربا عليه تنفيذا عينيا اأو تعوي�صيا طبقا للن�صو�ض القانونية 
، كما اأن املادة )318( قررت اأنه ل ي�صوغ لأحد اأن ياأخذ مال غريه بل �صبب �صرعي فاإن اأخذه فعلية رده، فبالتايل يكون املخطر اليها ملزمة قانونا ب�صداد 
تلك املبالغ للمنذر لثبوت احلق يف ذمتها،  لذلك ، فاإن املخطر يخطر كم ب�صرورة �صداد املبلغ املر�صد بذمتكم وقدره “5،500” “خم�صة اآلف وخم�صمائة 
درهم فقط” وذلك خلل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ هذا الإخطار واإل �صن�صطر للجوء اإىل الق�صاء واتخاذ ما يلزم من اإجراءات قانونية مع حتميلكم 

امل�صئولية ومطالبتكم بكافة التعوي�صات املرتبة على ذلك وحتميلكم ما قد ير�صد يف ذمتكم من مبالغ م�صتقبل،
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0025275
اإخطار عديل 

مقدم من املخطر/اإفتخار اأحمد اأ�صيل خان-باك�صتاين اجلن�صية ويحمل هوية اإماراتية بالرقم784198868606934 وميثله ال�صيد/ علي حممد عمر 
784197935216131   مبوجب الوكالة امل�صدقة لدي الكاتب العدل - ال�صارقة برقم  اإماراتية بالرقم  املازمي - اجلن�صية جزر القمر ويحمل هوية 
رقم  – مكتب  الإمارات  �صارع  خلف   -- ال�صناعية  ال�صجعة   - ال�صارقة  العنوان:  املحرر MOJAU_2021_0024843 بتاريخ 2021/10/5  

رقم: 0564063333 هاتف   - الهرمودي  اأحمد  عبداهلل   - املازمي  علوم  اإبراهيم  عي�صي  ملك   -  )3(
�صد/ املخطر اليه/ �صميع اهلل موؤمن خان-باك�صتاين اجلن�صية يحمل هوية اإماراتية بالرقم 784198862768245

العنوان: اأبو ظبي- هاتف رقم: 0552485541 غري م�صتخدم 
ال�وق�ائع: 1. املخطر طالب الأمر قام ببيع �صيارة للمطلوب �صده الأمر مببلغ قدره 18،000 درهم،

2. املخطر اليه قام ب�صراء ال�صيارة باملقابل اأعله و�صدد منها 1000 درهم نقدا،
اإجمايل  بلغ  املخطر  املتبقي بني املخطر واملخطر اليه قام املخطر اليه باإ�صدار �صيك بالرقم 000019 ي�صرف ل�صالح  املبلغ  ول�صداد  البيع  لعقد  نتيجة   .3
اإليه مرارا  4. طالب املخطر املخطر  األف درهم” ومل يتم ال�صحب نتيجة لعدم كفاية الر�صيد يف احل�صاب،   “�صبعة ع�صر  “17،000” درهم  مبلغ ال�صيك 
وتكرارا ب�صداد املبلغ اإل ان كل املحاولت مل تفلح،  5. قام املخطر بقيد بلغ بالرقم 2021/199/ال�صارقة/الذيد “اإعطاء �صيك ب�صوء نية” وقد متت اإدانة 
املخطر اإليه وتغرميه مبلغ 2000درهم،  ترتب على �صوء احلقائق املذكورة اعله العديد من اخل�صائر والأ�صرار ب�صبب رف�صكم �صداد املبلغ مو�صوع ال�صيك، 
الأمر الذي يحق معه للمخطر مطالبتكم باأداء قيمة املبلغ املر�صد يف ذمتكم وذلك عمل بن�ض املادة )338( والتي توجب وفاء احلق متى ا�صتويف �صروط 
اإ�صتحقاقه القانونية فاأن تخلف املدين وجب تنفيذه جربا عليه تنفيذا عينيا اأو تعوي�صيا طبقا للن�صو�ض القانونية كما اأن املادة )318( قررت اأنه ل ي�صوغ 
لأحد اأن ياأخذ مال غريه بل �صبب �صرعي فاإن اأخذه فعلية رده، فبالتايل يكون املخطر اليها ملزمة قانونا ب�صداد تلك املبالغ للمنذر لثبوت احلق يف ذمتها، 
لذلك ،  1. فاإن املخطر يخطر كم ب�صرورة �صداد املبلغ املر�صد بذمتكم “17،000” درهم “�صبعة ع�صر األف درهم”، وذلك خلل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام 
من تاريخ هذا الإخطار واإل �صن�صطر للجوء اإىل الق�صاء واإتخاذ ما يلزم من اإجراءات قانونية مع حتميلكم امل�صئولية ومطالبتكم بكافة التعوي�صات املرتبة 

على ذلك وحتميلكم ما قد ير�صد يف ذمتكم من مبالغ م�صتقبل،
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0027428
اخطار عديل للوفاء مببلغ 9،343،43درهم

ال�صرح  - اإخطار عديل
مقدم من املخطر/ �صركة الأوتار ملقاولت تركيب وحدات التكييف ذ،م،م – وميثلها ال�صيد/ رفين�درن بلي �صاجيف وميثله ال�صيد / عل�ي حمم�د عم�ر املازم�ي، 
مبوجب الوكالة امل�صدقة لدى الكاتب العدل - ال�صارقة برقم املحرر SH20201104D52411 بتاريخ 2020/11/4، العنوان: ال�صارقة - ال�صجعة 
�صد-  ال�صناعية - خلف �صارع الإمارات – مكتب رقم )3( – ملك عي�صي اإبراهيم غلوم املازمي - عبداهلل اأحمد الهرمودي - هاتف رقم: 0564063333 
املخطر اليه / ا�صوتا اجاي كومار - هندي اجلن�صية - جواز رقم : Z1870492 – رقم الهوية 78419553635293 – الرقم املوحد 7125745 

- العنوان: دبي / هاتف رقم 0505012917
ال�وق�ائ�ع 

م�صوؤولية حمدودة تعمل يف جمال تركيب وحدات التكييف ،  2. املخطر اليه / ا�صوتها اجاي كومار - هندي اجلن�صيةرقم  ذات  �صركة  الأمر  املخطر طالب   .1
اأبوظبي  بنك  �صيك �صادر من  باإ�صدار  اليه  املخطر  قام  اليه  واملخطر  املخطر  �صابقة بني  لتعاملت جتارية  نتيجة   .3  ،  78419553635293 الهوية 
التجاري رقم 006994 بتاريخ 2021/01/15 بقيمة اإجمالية “9،343،43” “ت�صعة اآلف وثلثمائة وثلث واأربعون درهم و ثلث و اأربعون فل�ض “ 
وعند تقدمي ال�صيك للبنك مت اإرجاع ال�صيك ب�صبب عدم كفاية الر�صيد،  4. طالب املخطر املخطر اإليه مراراً وتكرارا ب�صداد املبالغ اإل ان كل املحاولت مل تفلح، 
ترتب على �صوء احلقائق املذكورة اعله العديد من اخل�صائر والأ�صرار ب�صبب رف�صكم �صداد املبلغ مو�صوع ال�صيكات، الأمر الذي يحق معه للمخطر مطالبتكم 
باأداء قيمة املبلغ املر�صد يف ذمتكم وذلك عمل بن�ض املادة )338( والتي توجب وفاء احلق متى ا�صتويف �صروط ا�صتحقاقه القانونية فاأن تخلف املدين وجب 
تنفيذه جربا عليه تنفيذا عينيا اأو تعوي�صيا طبقا للن�صو�ض القانونية ، كما اأن املادة )318( قررت اأنه ل ي�صوغ لأحد اأن ياأخذ مال غريه بل �صبب �صرعي فاإن 
اأخذه فعلية رده، فبالتايل يكون املخطر اليها ملزمة قانونا ب�صداد تلك املبالغ للمنذر لثبوت احلق يف ذمتها، لذلك - فاإن املخطر يخطر كم ب�صرورة �صداد املبلغ 
املر�صد بذمتكم وقدره “9،343،43” “ت�صعة اآلف وثلثمائة وثلث واأربعون درهم و ثلث و اأربعون فل�ض “ وذلك خلل مدة اأق�صاها خم�صة اأيام من 
تاريخ هذا الإخطار واإل �صن�صطر للجوء اإىل الق�صاء واإتخاذ ما يلزم من اإجراءات قانونية مع حتميلكم امل�صئولية ومطالبتكم بكافة التعوي�صات املرتبة على 

ذلك وحتميلكم ما قد ير�صد يف ذمتكم من مبالغ م�صتقبل،
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8692(

املنذرة / اأك�ص�ض هاير ميدل اي�صت ) �ض . ذ . م . م ( - رخ�صه جتاريه رقم 805173
بوكالة املحامية / موزة اخلظر

املنذر اإليها الأوىل : املتحدة للمقاولت والهند�صة والتدبري – �ض.م.ل – اوف- �صور - ابوظبي 
املنذر اإليها الثاين : تي ايه يف تيبي اكفني انف�صتمنت كون�صرك�صن اند اوبريي�صن – اأبوظبي 

وقدره  مببلغ  للمنذرة  بالوفاء  اإليهما  املنذر  لنكلف  الأخرية  للمرة  ننذركم  هذا  بكتابنا  جئنا 
و�صبعمائة واأربعون درهم  األف  ع�صر  و�صتة  ومائة  )مليون  اإماراتي  درهم   1،116،740،09
وت�صعة فل�ض( املر�صد يف ذمتكم وذلك يف غ�صون خم�صة اأيام تلي تاريخ تبلغكم هذا الإنذار واإل 
�صن�صطر اآ�صفني لإتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة اأمام املراجع الق�صائية املخت�صة حلماية 
والنفقات  وامل�صاريف  الر�صوم  كافة  تكبيدكم  و�صيتم  املذكور  املبلغ  ولتح�صيل  املنذرة  حقوق 
تاريخ  من  �صنوياً   %12 بواقع  القانونية  الفوائد  اىل  بالإ�صافة  املحاماة  واأتعاب  القانونية 

الإ�صتحقاق وحتى تاريخ ال�صداد الفعلي.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن �نذ�ر عديل بالن�سر
رقم �ملحرر )8997/2021(

املخطر : اإبراهيم حممد �صريف بال�صلح، اإماراتي اجلن�صية
املخطر اإليه : خالد �صامل �صعيد، اإماراتي اجلن�صية )جمهول حمل القامة(

ارقام  ال�صيكات  قيمة  �صداد  بوجوب  يخطركم  املخطر  اأن  مبا 
امل�صحوبة  درهم   )296،000( قدرها  البالغ   82٫83،84،89،88،90،91
جميعها على بنك الحتاد الوطني خلل مهلة اأ�صبوع من تاريخه. واعتبار هذا 
الخطار تكليفاً لكم بالوفاء وفقاً للقانون. ويف حال تخلفكم عن ال�صداد فاننا 

�صنبا�صر الجراءات القانونية بحقكم على م�صوؤوليتكم ونفقتكم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/8982(

املخطر : اأحمد عبد الرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�صية 
املخطر اإليها : دوهوم لل�صفر وال�صياحة �ض.ذ.م.م

)جمهولة حمل الإقامة(
مبوجب هذا الإخطار فاإن املخطر يتوجه اىل املخطر اإليها ويكلفها ب�صرورة الوفاء مببلغ وقدره 14،000 ع�صر األف 

درهماً وهي عبارة عن :
عن املدة من تاريخ 2021/10/5 ولغاية 2021/12/5  الإيجار  عقد  من  الأوىل  الدفعة  قيمة  درهم   -7،500

ال�صريبة امل�صافة بواقع 5% من القيمة الإيجارية ال�صنوية . قيمة  درهم   -2،250
درهم قيمة مبلغ التاأمني ل�صمان �صيانة املاأجور .  -4،250

مع التنبيه باأنه يف حال عدم اللتزام بتنفيذ ما ورد بالإخطار الراهن خلل مدة اأق�صاها )30( يوم من تاريخ هذا 
العني  من  واإخلئها  اإليها  املخطر  جتاه  والق�صائية  القانونية  الإجراءات  كافة  اتخاذ  اإىل  املخطر  �صي�صطر  الإعلن 
املوؤجرة واإلزامها باملر�صد يف ذمتها حتى تاريخ الإخلء التام وكذا كافة امل�صتحقات املرتبة على العني املوؤجرة ل�صالح 
هيئة الكهرباء واملياه وذلك طبقاً لن�ض املادة )٢٥( الفقرة )1( البند )اأ( من القانون رقم )٢٦( ل�صنة ٢٠٠٧ ب�صاأن ايجار 

الأماكن يف امارة دبي.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9004(

املنذر : �صحر كمال ح�صن ال�صادق - بريطانية اجلن�صية 
العنوان : اإمارة دبي - مر�صى دبي - هاتف رقم : 0555388682
املنذر اإليه : بيت�ض ووك لتاأجري بيوت العطلت �ض.ذ.م.م )م�صتاجر(

العنوان : اإمارة دبي – الرب�صاء الوىل - �صارع ام �صقيم – مبنى اريديوم - مبنى ملك را�صد خليف�ة ب�ال�هول املهي�ري – مكت�ب 
رق�م 13+14 – رق�م م�ك�ان�ي : 1926579299 – ه�اتف رقم 0565374722 

ينذر املنذر - املنذر اليه ب�صرورة دفع قيمة ال�صيك املرجتع بالبيانات التالية ال�صيك رقم )50( و البالغ قيمته )20،000( 
درهم و امل�صتحق بت�اريخ 2020/11/5 م  وامل�صحوب عل�ى بن�ك دبي التجاري - و املحررة من ح�صاب املنذر اإليه الثاين – وما 
ي�صتجد من اأجرة، وذلك خلل مدة اأق�صاها ثلثون يوم من تاريخ ن�صر هذا الإنذار ، و يف حال عدم التزام املنذر اإليه ب�صداد 
القيمة  و�صداد  العق�ار  املنذر مفتاح  ت�صليم  و  املوؤجرة  العني  اإخلء  عليه  يتوجب  اأجرة  ي�صتجد من  وما  املرجتع  ال�صيك  قيمة 
املاء  ا�صتهلك  مبالغ  كامل  و�صداد  ال�صواغل  من  خالية  للمنذر  العقار  وت�صليم  التام،  الإخلء  تاريخ  حتى  للعق�ار  الإيجارية 
والكهرباء حتى تاريخ الإخلء و كافة الر�صوم و امل�صاريف و الغرامات املن�صو�ض عليه�ا ف�ي عقد الإيجار وذل�ك ف�ي م�دة اأق�صاها 
ثلثون ي�وم م�ن ت�اريخ ا�صتلمه للإنذار واإل �صوف ي�صطر املنذر اإىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ ل�ه ح�ق�ه مب�ا 
فيه�ا اق�ام�ة ال�دعاوى الق�صائية واملطالب�ة ب�التعوي�ض عن اأي ا�ص�رار اأخ�رى ترتب عل�ى ع�دم التزام املنذر اإلي�ه ب�اإخلء العني ، 

م�ع حتميل املنذر اإلي�ه بالر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0025611
املخط�ر :حممد جمال ر�صمي حمجوب - �صوريا اجلن�صية واحمل بطاقة هوية رقم )784195793536186( ب�صفتي وكيل عن 
ال�صيد/ حممد امني ح�صن عبد الرزاق - �صوريا اجلن�صية مبوجب وكالة رقم )SH20150917B12896( ب�صفته مالك العقار 
الكائن باإمارة ال�صارقة - مبنطقة ال�صناعية 3 – مبوجب- �صند ملك رقم ) 11485( - رقم حكومي ) 1610( ورقم ملك ) 1075( 
�صكن عمايل   - العقبة  – �صارع  بناية المني   -3 ال�صناعية  ال�صارقة - مبنطقة   : العن�وان   -  )2015/11/03  ( بتاريخ  وال�صادر   -

البلدية - هاتف رقم : )0563003304(
املخطر اإليه : املنارة للمقاولت ال�صحية وال�صباغ ذ م م – ومن ميثلها 

العن�وان : ال�صارقه -املجاز- خلف �صارع اخلان - مكتب رقم 104 - هاتف رقم : )0506280756(
مو�صوع الإخطار : اخطار ب�صداد القيمة الإيجارية

حيث ان املخطر اإليه ي�صتاأجر من املخطر العقار الكائن مبنطقة ال�صناعية 3- بناية المني �صكن عمايل رقم
 )M5/109/113/110/112/115(

يقم ب�صداد القيمة اليجارية املتاأخرة و قام با�صتلم العقد للت�صديق عليه و مل يقم بارجاعه ، ومل يقم  مل  اليه  املخطر  اأن  • حيث 
بتجديد عقد الإيجار املنتهي وعليه فاإن املخطر ينذر املخطر اإليه ب�صرورة ال�صداد للقيمة الإيجارية وت�صديق العقود ،

ل�دى جلنة ف�ض املنازعات الإيجارية واملطالبة بكل ما ذكر من الإجراءات القانونية من  اإيجاري�ة  دعوى  برفع  املخطر  �صيقوم  • واإل 
احت�صاب اليجار وغرامات وال�صيكات املرجتعة واأي خمالفات ناجتة عن ذلك ، • حيث اأن املخطر يرغب باإخطار املخطر اإليه بدفع قيمة 
املبلغ امل�صتحق عليه وجتديد العقد خلل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ الخطار.  • اإل اذا �صوف يقوم باإتخاذ الجراءات القانونية اللزمة 

وعليه يلتم�ض املخطر من �صعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�صميا، جتاه املخطر اإليه. • 
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0028678
املخط�ر : جوزيف كونا جورج – اجلن�صية: الهند ، واأحمل هوية اإماراتية رقم )784199943942914( ب�صفتي وكيل عن ال�صيد 
عي�صى عبيد خليفة غامن احلمريي – اجلن�صية: المارات ، واأحمل هوية اإماراتية رقم )784196449590403( مبوجب وكالة 

م�صدقة من الكاتب العدل برقم mojau_2021_0022399 بتاريخ 2021-09-22
العنوان : ال�صارقة – حلوان - هاتف رقم : 0584205496

املخطر اإليه : ب�صري �صواي – اجلن�صية: �صوريا
العنوان : ال�صارقة - الفيحاء – بالقرب من حديقة الفيحاء – مقابل امل�صجد - هاتف رقم : 0558747651

مو�صوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )5000( درهم ،
الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر اليه قد حررا عدد 1 �صيكات بقيمة اجمالية و قدرها 5000،

وبيانات ال�صيك كالتي :
1. �صيك رقم )000008( بقيمة )5000( درهم وتاريخ ا�صتحقاق 2021/10/05 و امل�صحوب على بنك ابوظبي التجاري ،

اليهم مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�صداد املبلغ املر�صد بذمته ولكن دون جدوى ، املخطر  املخطر  • طالب 
و مل يلتزم مبوا�صفات العقود مما ا�صر باملخطر الجناز  يف  تاأخر  اليه  املخطر  ان  • وحيث 

تاريخ  ايام من  اق�صاه )5(  وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد  املبلغ املر�صد بذمته  �صداد  اليهم ب�صرورة  املخطر  املخطر يخطر  اأن 
تبلغكم هذا الإخطار وال �صوف ي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�ض 
القانونية  الآثار  كافة  ول�صريان  ملفعولة  ونفاذا  به  للعمل مبا جاء  بهذا الخطار  ، فاملخطر يخطركم  باقي احلقوق. لذلك  مع حفظ 

املرتبة عليه يف مواجهتكم
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/20544
املخطرة : الطاهر لتجارة احلديد والملنيوم ذ،م،م، وعنوانها املختار / مكتب احلمد للمحاماة وال�صت�صارات القانونية الكائن بال�صارقة 
- املجاز 3 � �صارع اخلان � برح املوارد الطابق الثاين رقم 204 / رقم الهاتف / 5549449 – 06 - للر�صاد هاتف متحرك رقم / 

حمد القوا�صى  / املحامي  بوكالة   0508652600
اإىل املخطر اإليه: جاويد اأحمد بيتايف �صحبت على خان � باك�صتاين اجلن�صية، 

العنوان / اإمارة ال�صارقة - ال�صناعية10  مبنى احلطيم لتجارة �صكراب احلديد والملونيوم 
هاتف رقم / 0507502040، �صندوق بريد رقم / 28871 ال�صارقة، 

املو�صوع: تكليف بالوفاء ب�صداد مبلغ وقدره 100،000درهم،
- وحيث اأنه قد تر�صد للمخطرة بذمة املخطر اإليه مبلغ 100،000درهم ))مائة األف درهما(( م�صتحق الدفع ، وقد قام املخطر اإليه 
بتحرير �صيك للمخطرة مببلغ الدين املذكور اعله، مبوجب ال�صيك رقم 100005 املوؤرخ 2014/5/30 بقيمة 100،000درهم، 
امل�ص�حوب من ح�صاب املخطر اإليه لدى بنك دبي ال�صلمي، وحيث اأنه قد �صرعت املخطرة يف �صرف ال�صيك املذكور اعله اإل انه مت رف�ض 
�صرف ال�صيك لعدم وجود ر�صيد ، وطالبة املخطرة املخطر اإليه بالطرق الودية ب�صداد املبلغ املر�صد يف ذمته �صالف البيان اإل اأنه ماطل 
و امتنع عن ال�صداد بدون وجه حق ، ومن ثم تكلف املخطرة املخطر اإليه ب�صداد مبلغ الدين حمل املطالبة املر�صد يف ذمته البالغ قدره 

من تاريخه واإل �صوف ن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صدكم، اأق�صى  كحد  اأيام  خم�صة  خلل   ، درهم   100،000
100،000درهم  البالغ قدره  املخطرة  ل�صالح  املالية  ذمتكم  املر�صد يف  امل�صتحق  الدين  �صداد مبلغ  ب�صرعة  فاإننا نخطركم   ، ل�ذلك 
القانونية �صدكم  الإجراءات  كافة  ا�صفني لتخاذ  �صوف ي�صطر  واإل  تاريخه  اق�صى من  اأيام كحد  درهما(( خلل خم�صة  األف  ))مائة 

حلفظ حقوق املخطرة، 
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�نذ�ر بالن�سر

رقم )2021/8976(
املن�ذرة : النخيل الذهبي التجارية �ض ذ م م

 بوكالة املحامي / ابراهيم على املو�صى
املنذر اليهما : 1- �صركة البحر الكبري للتجارة العامة ذ م م

�صتي – ايراين اجلن�صية �صرد  هادي  حممد  حامد   -  2
مبلغ  �صداد  وجوب  اىل  النذار  هذا  مبوجب  الخرية  للمرة  اليهما  املنذر  املنذرة  تدعو 
التبليغ  تاريخ  من  ايام  خم�صة  اق�صاها  مهلة  يف  القانونية  الفائدة  مع  درهم   4،500،000
بهذا النذار ويف حالة النذار ويف حالة امتناعه فان املنذرة �صوف ت�صطر اآ�صفا اىل اتخاذ كافة 
املبلغ املطالب به ، مع حتميلكم منذ الآن  الجراءات القانونية التي ت�صمن حقوقها بتح�صل 
، مع حفظ  اخرى  قانونية  اية ملحقات  تن�صاأ عن  اأخرى قد  واية م�صاريف  امل�صوؤولية  كامل 

كافة حقوق املنذرة الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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بهدف تعزيز اأُطر التعاون مع القطاع اخلا�ص 

جمل�س �صيدات اأعمال عجمان يوقع مذكرة تفاهم مع الينز لال�صت�صارات الهند�صية
•• عجمان-الفجر: 

اأُطر التعاون وال�صراكة مبجالت  �صعياً نحو تعزيز 
امل�صاريع  لأ����ص���ح���اب  امل��وج��ه��ة  اخل���دم���ات  ت���ق���دمي 
جمل�ض  وق��ع  املحلية،  التنمية  عملية  يدعم  ومب��ا 
����ص���ي���دات اأع����م����ال ع��ج��م��ان ال���ت���اب���ع ل��غ��رف��ة جت���ارة 
“لينز  و�صناعة عجمان، مذكرة تفاهم مع �صركة 
لل�صت�صارات الهند�صية”، بهدف تبادل اخلربات يف 

املجالت التي تهم اجلانبني. 
ووق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ك��ل م��ن ���ص��ع��ادة الدكتورة 
اآمنة خليقة اآل علي، رئي�صة جمل�ض �صيدات اأعمال 
عجمان، واملهند�ض مروان حممد العيا�ض مدير عام 
�صركة لينز للإ�صت�صارات الهند�صية، وذلك بح�صور 
عائ�صة خلفان النعيمي نائب رئي�ض جمل�ض �صيدات 

اأعمال عجمان.
ويف هذا الإطار ، قالت �صعادة الدكتورة اآمنة خليفة 
يعمل  عجمان  اأع��م��ال  �صيدات  جمل�ض  اأن  علي،  اآل 
ع��ن قنوات  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  وم�����ص��ت��م��ر  ح��ث��ي��ث  ب�صكل 
ل��ت��ن��وي��ع م�����ص��اري��ع��ه وم���ب���ادرات���ه وخدماته  ج��دي��دة 
يف  الأع��م��ال  ورواد  ع�صواته  جلميع  يقدمها  التي 

روؤي���ة حكومة عجمان  ي��واك��ب  اإم���ارة عجمان، مب��ا 
لتعزيز تناف�صية الإمارة ورفع م�صاهمة قطاع ريادة 

الأعمال يف القت�صاد املحلي.

واأ�صافت �صعادتها:” ت�صكل �صراكة القطاع احلكومي 
مع جهات وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض حجر الأ�صا�ض 
يف تنمية ودعم تطوير قطاع الأعمال والتعاون على 

بالفائدة  تعود  م�صركة  م��ب��ادرات  وتنفيذ  اإط��لق 
من  ج��دي��دة  اآف���اق  وتفت���ح  الأط�����راف،  جميع  على 
امل�صاريع  اأ���ص��اح��ب  اأم����ام  التحفيزية  الت�صهيلت 
يف اإم�����ارة ع��ج��م��ان. م���وؤك���دة ح��ر���ض امل��ج��ل�����ض على 
القت�صادي  للقطاعني  ال��دع��م  �صبل  ك��اف��ة  ت��وف��ري 
وال�صتثماري وتو�صيع �صبكة علقات املجل�ض �صمن 

ذات الإطار«. 
ومن خ������������لل املذكرة �صيتعاون اجلانبان مبجالت 
ذات  وامل���ب���ادرات  امل�����ص��اري��ع  يف  امل�����ص��رك  التن�ص�������يق 
اإىل جانب  ب�����رواد ورائ������دات الع��م�����������������������ال،  ال�����ص��ل��ة 
والجتماعات،  امل����وؤمت����رات،  ت��ن��ظ��ي��م  يف  امل�����ص��ارك��ة 
بالطرف����ني  املتعلق��������ة  العم�������ل  وور���ض  وال��ن��دوات 

واملعار�ض اخلارجية. 
ك��م��ا �صيعمل ال��ط��رف��ني ع��ل��ى ال��ب��ح��ث وال��ت��ع��اون يف 
جمالت و�صع اخلطط الرويجية وا�صتثمار قنوات 
التوا�صل الجتماعي للإعلن عن برامج كليهما، 
العمل  وور���ض  التدريبية  الربامج  من  وال�صتفادة 
والأن�صطة والفعاليات واملوؤمترات التي ينظمها كل 
اإي��ج��اد جم��الت جديدة  الطرفني، ف�صًل عن  من 

تخدم امل�صالح امل�صركة. 

موانئ اأبوظبي تو�صع اأ�صطول �صركتها ميكو با�صتحواذها على 31 �صاحنة قالبة

قرر تعيني حامد علي يف من�سب الرئي�ص التنفيذي ل�سوق دبي املايل

جمل�س االإدارة اجلديد ل�صركة �صوق دبي املايل يناق�س اخلطط التطويرية
ا�ستحداث جلنة جديدة لالمتثال معنية بالقواعد التنظيمية لل�سوق واعتماد ت�سكيل جلان جمل�ص االإدارة االأُخرى 
اإقــرار دعـوة اجلمعية العمومية للنظر يف تعديـل النظـام االأ�سـا�سـي لزيادة عـدد اأع�سـاء املجل�ص اإىل ت�سـعة اأع�ساء

•• اأبوظبي-وام: 

للخدمات  “ميكو”  ���ص��رك��ة  ا���ص��ت��ح��وذت 
مل��ج��م��وع��ة موانئ  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
وذلك  قّلبة  �صاحنة   31 على  اأبوظبي، 
تقدمي  يف  التو�صع  اإىل  �صعيها  اإط���ار  يف 
لقطاعات  م���ت���ك���ام���ل  ل��وج�����ص��ت��ي  دع�����م 
امل���ع���ادن يف دولة  الإن�������ص���اءات وت�����ص��ن��ي��ع 
وتنويع  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
املتنامية  الحتياجات  لتلبية  خدماتها 
ال�صاحنات  ت�صغيل  و�صيتم  للمتعاملني. 
اجلديدة �صمن اأ�صطول �صركة “ميكو” 
الذي ي�صم اأكرث من 400 �صاحنة تخدم 
الأدوي�����ة،  بينها  م��ن  خمتلفة  ق��ط��اع��ات 
الغذائية  وامل�����واد  ال�����ص��ح��ي��ة،  وال��رع��اي��ة 

الطازجة، والب�صائع العامة.
الإجمالية  ال�صتيعابية  الطاقة  وتبلغ 
 2،300 من  اأك��رث  اجلديدة  لل�صاحنات 
ط������ن، وه������ي ق���������ادرة ع���ل���ى ن���ق���ل امل������واد 
والإمدادات بني املوانئ وامل�صانع ومواقع 

اأبوظبي  اإم����ارة  اأرج����اء  جميع  يف  ال��ب��ن��اء 
ودولة الإمارات العربية املتحدة، وقد مت 
والذي  الأ�صاطيل  اإدارة  بنظام  تزويدها 
ي�صتمل على اأحدث تقنيات التتبع الآين 
وحتديد النطاق اجلغرايف والت�صالت.

���ص��ات��ون، رئ��ي�����ض القطاع  وق����ال روب�����رت 
اأبوظبي  – جمموعة موانئ  اللوج�صتي 
اإىل  اجل���دي���دة  ال�����ص��اح��ن��ات  اإ����ص���اف���ة  اإن 
“ميكو”  ل�����ص��رك��ة  احل���دي���ث  الأ����ص���ط���ول 
ي�����ص��اع��د يف ت��و���ص��ي��ع ن���ط���اق اخل���دم���ات 
ت��ق��دم��ه��ا جمموعة  ال���ت���ي  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
موانئ اأبوظبي، ويعزز ريادتها يف جمال 

�صل�صلة التوريد اللوج�صتية.
خدماتنا  ت��و���ص��ي��ع  “ياأتي  واأ������ص�����اف: 
الرعاية  ق��ط��اع��ات  ت��غ��ط��ي ح��ال��ي��اً  ال��ت��ي 
ال�������ص���ح���ي���ة، وال����ت����ج����زئ����ة، وال����ت����ج����ارة 
ال�صتهلكية،  وال�����ص��ل��ع  الإل���ك���رون���ي���ة، 
الثقيلة،  واحل���م���ولت  وال���غ���از،  وال��ن��ف��ط 
�صوق  لت�صمل  البل�صتيكية  وال��ل��دائ��ن 
بتنويع  ال��ت��زام��ن��ا  ل��ي��وؤك��د  الإن���������ص����اءات، 

توفري  اأج���ل  م��ن  التناف�صية  حمفظتنا 
اخلدمات احليوية لأحد اأهم القطاعات 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  القت�صادية 

املتحدة وتعزيز خدمة املتعاملني«.
نائب  دي�صوزا،  كليفورد  ق��ال  جانبه  من 
التنفيذي  والرئي�ض  التنفيذي،  الرئي�ض 
“ميكو”   – ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة  ل����ل���������ص����وؤون 
ميكو  “توظف  اللوج�صتية:  للخدمات 
بقدرات  م����ع����ززًة  امل���ت���م���ي���زة،  خ��دم��ات��ه��ا 
حمفظة جمموعة موانئ اأبوظبي لدعم 
اإىل  ب��ح��اج��ة  ج��دي��دة،  �صوقية  ق��ط��اع��ات 

املزيد من اخلدمات والدعم«.
يف  ال����ص���ت���ث���م���ار  ل���ن���ا  “يتيح  واأ������ص�����اف: 
ال�����ص��اح��ن��ات ال��ق��ّلب��ة امل���ت���ط���ورة، توفري 
اإمدادات ثابتة وموثوقة من مواد البناء 
امل�صانع،  اأو  املوانئ  الآتية من  واملنتجات 
البناء  م��واق��ع  اإىل  م��ب��ا���ص��رة  واإي�����ص��ال��ه��ا 
الأمر الذي ميّكن متعاملينا من حتقيق 
..وي�صكل تو�صيع  وف��ورات مالية وزمنية 
اللوج�صتية  خدماتنا  وتكامل  ق��درات��ن��ا 

ل�صراتيجية  الأ�صا�صية  الأرك����ان  اأح���د 
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  “ميكو”  ���ص��رك��ة 
املحلية  الأ���ص��واق  يف  متعاملينا  تناف�صية 
�صركة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وال��ع��امل��ي��ة«. 
بداأت  اللوج�صتية  للخدمات  “ميكو” 
�صحن،  ك�صركة   1978 ع��ام  عملياتها 
ب��ه��دف خ��دم��ة ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف 
اليوم  اإىل  وجن���ح���ت  الأوىل،  امل���رح���ل���ة 

يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع م���ا ي��زي��د ع��ل��ى 80% 
ال��ن��ف��ط والغاز  م�����ص��اري��ع  اإج���م���ايل  م���ن 
اأبوظبي،  اإم�����ارة  يف  وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات 
ووا�صلت منذ ذلك احلني تنفيذ عمليات 
تو�صع متتالية لتغطي خدماتها قطاعات 
اقت�صادية جديدة حيث حققت جناحات 
لفتة واأظهرت قدرات فريدة على جتاوز 

كافة التحديات والعقبات.

•• دبي - وام:

ل�صركة  اجل��دي��د  الإدارة  جمل�ض  ع��ق��د 
“�ض. م. ع.” اجتماعه  امل��ايل  �صوق دبي 
اأم�ض برئا�صة �صعادة هلل �صعيد  الأول 
املري وناق�ض واعتمد عدداً من القرارات 
ب���ت���ط���ورات الأع����م����ال وخطط  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
والرامية  امل��ايل  دب��ي  �صوق  يف  التطوير 
لدبي كمركز  الرائدة  املكانة  تعزيز  اإىل 
ع��امل��ي لأ�����ص����واق راأ������ض امل����ال وف����ق روؤي����ة 
را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  �صاحب 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 

والهادفة اإىل الرتقاء باأ�صواق املال.
ال�صيد  بتعيني  ق����راراً  املجل�ض  واع��ت��م��د 
الرئي�ض  من�صب  يف  علي  اأح��م��د  ح��ام��د 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��وق دب���ي امل����ايل يف اإط���ار 
امل�������ص���اع���ي احل���ث���ي���ث���ة ل��ت��م��ك��ني ق���ي���ادات 
ج���دي���دة، م��ن��وه��اً يف ه����ذا ال�����ص��دد مبا 
ميتلكه من خربات كبرية واإجن��ازات يف 

جمال اأ�صواق املال.
وق����رر امل��ج��ل�����ض ت�����ص��ك��ي��ل جل��ن��ة جديدة 
الإدارة  جمل�ض  ع��ن  ُمنبثقة  للمتثال 
التنظيمية  ب��ال��ق��واع��د  م��ع��ن��ي��ة  وت���ك���ون 
اأف�صل  وف����ق  ال�������ص���وق  يف  ب��ه��ا  امل���ع���م���ول 
اأي�صاً  امل��م��ار���ص��ات ال��ع��امل��ي��ة، ك��م��ا اع��ت��م��د 
الأخرى  الإدارة  جمل�ض  جل��ان  ت�صكيل 
الر�صيح  وجلنة  التدقيق،  جلنة  وه��ي 

واملكافاآت وجلنة ال�صتثمار.
العمومية  املجل�ض دعوة اجلمعية  وقرر 
النظام  ت��ع��دي��ل  يف  ل��ل��ن��ظ��ر  ل��لن��ع��ق��اد 
اأع�صاء  ع��دد  ل��زي��ادة  لل�صركة  الأ�صا�صي 

اإىل  اأع�����ص��اء  �صبعة  م��ن  الإدارة  جمل�ض 
دعوة  ن�ص�ر  يتم  اأن  على  اأع�صاء،  ت�صعة 
انعقادها  وم��وع��د  العمومية  اجلمعية 
املالية  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  م��واف��ق��ة  ح�����ص��ب 
وال�����ص��ل��ع. وت��وج��ه ���ص��ع��ادة ه���لل �صعيد 
�صوق  �صركة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  امل��ري، 
اإىل  بال�صكر  ع.”  م.  “�ض.  امل����ايل  دب���ي 
�صعادة  ب��ق��ي��ادة  ال�صابق  الإدارة  جمل�ض 
عي�صى كاظم ُمثمناً ما بذلوه من جهد 
وم���ا ق��دم��وه م��ن اإ���ص��ه��ام��ات ع��ل��ى مدى 
�صوق  اأن  على  و�صدد  املا�صية.  ال�صنوات 
القيام  ملوا�صلة  ُموؤهل متاماً  املايل  دبي 
اأف�صل نحو ممكن  ب��دوره احليوي على 
اأرح����ب، وذلك  اآف����اق  والرت���ق���اء ب��ه اإىل 
اأ�صا�صية  ب��ن��ي��ة  م��ن  ميتلكه  م��ا  بف�صل 
وتنظيمية عاملية امل�صتوى وكوادر خبرية 

العظمى  الغالبية  الإم��ارات  اأبناء  ُي�صكل 
ت�صافر  اأه���م���ي���ة  اإىل  م�������ص���رياً  م��ن��ه��م، 
روؤية  لتحقيق  ال��دوؤوب  والعمل  اجلهود 

القيادة ب�صاأن تطوير اأ�صواق املال يف دبي 
ثقة  م�صتوى  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  ي��ك��ون  واأن 

القيادة.

وزير اأملاين ي�صيد مب�صروع جممع حممد بن را�صد للطاقة ال�صم�صية
•• دبي - وام:

اأ����ص���اد م���ع���ايل اأن���دري���ا����ض ف��ي�����ص��ت وزي���ر 
اأملانيا  يف  وال��ط��اق��ة  للقت�صاد  ال��دول��ة 
مب�صاريع ومبادرات هيئة كهرباء ومياه 
را�صد  ب��ن  �صيما جم��ّم��ع حم��م��د  دب���ي ل 
ومركز  ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
الذي  املجمع  يف  للهيئة  التابع  البتكار 
ل�صتك�صاف  للزوار  فريدة  جتربة  يوفر 
تقنيات  جم����ال  يف  الب���ت���ك���ارات  اأح�����دث 

الطاقة النظيفة.
ج����اء ذل����ك خ����لل ل���ق���اء م���ع���ايل �صعيد 
الرئي�ض  املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد 
دبي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وزير الدولة للقت�صاد والطاقة الأملاين 

ح��ي��ث ج����رى ب��ح��ث ���ص��ب��ل ت��ر���ص��ي��خ اأطر 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ال��ت��ع��اون يف جم���الت 
ال�صداقة  اأوا���ص��ر  تقوية  اإىل  بالإ�صافة 

وتبادل اخلربات.
اأطر  تعزيز  اأهمية  الطاير  معايل  واأك��د 
الهيئة  ب���ني  ال����ص���رات���ي���ج���ي  ال���ت���ع���اون 
وامل���وؤ����ص�������ص���ات وال�������ص���رك���ات الأمل���ان���ي���ة يف 
املجالت املتعلقة بقطاعي املياه والطاقة 
البيئية  وال�صتدامة  والنظيفة  املتجددة 
وغريها  واملياه  الذكية  وامل��دن  والبتكار 

من املجالت ذات الهتمام امل�صرك.
اللقاء  خ������لل  م���ع���ال���ي���ه  وا����ص���ت���ع���ر����ض 
وامل�����ب�����ادرات واخلطط  امل�������ص���اري���ع  اأب������رز 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة حت��ق��ي��ق��اً لروؤية 
على  العتماد  ل��زي��ادة  الر�صيدة  القيادة 

وكيفية  وامل���ت���ج���ددة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال��ط��اق��ة 
الثورة  ملواكبة  اإمكاناتها  الهيئة  ت�صخري 
ال�صناعية الرابعة والتقنيات الإحللية 
مدينة  اإىل  دب��ي  حت��وي��ل  يف  للم�صاهمة 

ذكية م�صتدامة.
كهرباء  هيئة  يف  لدينا   : الطاير  وق���ال 
وا�صحة  ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة  دب�����ي  وم����ي����اه 
الطاقة  ن�صبة  ل��زي��ادة  واأه����داف حم��ددة 
املتجددة والنظيفة �صمن مزيج الطاقة 
يف دبي ومن اأبرز امل�صروعات التي تنفذها 
بن  حممد  جمّمع  الهدف  هذا  لتحقيق 
يف  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ص��د 
يف  ال�صم�صية  للطاقة  جممع  اأك��رب  دب��ي 
موقع واحد على م�صتوى العامل و�صتبلغ 
ميجاوات   5000 الإن��ت��اج��ي��ة  ق���درت���ه 

بحلول عام 2030.
ال�����ص��وء ع��ل��ى م�صروع  و���ص��ل��ط م��ع��ال��ي��ه 
د�صنته  الذي  الأخ�صر”  “الهيدروجني 
اآل  را���ص��د  ب��ن  الهيئة يف جم��م��ع حم��م��د 
ويعد  دب��ي  يف  ال�صم�صية  للطاقة  مكتوم 
يف  نوعه  م��ن  الأول  التجريبي  امل�صروع 
منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 
لإن����ت����اج ال���ه���ي���دروج���ني الأخ�������ص���ر ومت 
تنفيذه بالتعاون بني هيئة كهرباء ومياه 
و�صيمن�ض  دب���ي   2020 واإك�����ص��ب��و  دب���ي 
والتطوير  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  يف  للطاقة 
ال���ت���اب���ع ل��ل��ه��ي��ئ��ة يف جم��م��ع حم��م��د بن 
ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د 
الأخ�صر  ال��ه��ي��دروج��ني  اأن  اإىل  ..لف��ت��اً 
يحظى باهتمام عاملي متزايد يف الفرة 

ي�صاند  نظيفا  وق��ودا  باعتباره  الأخ���رية 
اجلهود العاملية املبذولة حالًيا لتخفيف 
والتعامل  العاملية  الكربونية  النبعاثات 
والحتبا�ض  املناخي  التغري  ق�صية  م��ع 
الهيدروجني  اإن���ت���اج  وي��ع��د  احل�������راري. 
كهرباء  هيئة  ج��زءا من جهود  الأخ�صر 
وم���ي���اه دب����ي ل���دع���م ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة دبي 
وم���ب���ادرة   2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
احل��ي��اد ال��ك��رب��وين لإم����ارة دب���ي لتوفري 
%100 من القدرة الإنتاجية للطاقة 
بحلول  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر  م��ن 
امل�����ص��روع يف  ه��ذا  2050 وي�صهم  ال��ع��ام 
اأخ�صر  اقت�صاد  لبناء  ال��ط��ري��ق  متهيد 
قائم على الطاقات النظيفة ومن بينها 

الهيدروجني الأخ�صر.
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طريان االإمارات وجارودا االإندوني�صية 
توقعان مذكرة تفاهم لتو�صيع نطاق ال�صبكتني

•• دبي - وام:

مذكرة  “جارودا”  وقعت طريان الإمارات والناقلة الوطنية الإندوني�صية 
تفاهم لإن�صاء �صراكة بالرمز بني الناقلتني تتيح لعملئهما ال�صفر ب�صل�صة 

و�صهولة اإىل وجهات يف الأمريكتني وال�صرق الأو�صط واأفريقيا واأوروبا.
وبالإ�صافة اإىل تو�صيع نطاق �صبكتي الناقلتني واإتاحة ال�صفر بتذكرة واحدة، 
�صتدر�ض طريان الإمارات وجارودا اأي�صا فر�ض التعاون يف برناجمي مكافاأة 
ولء امل�صافرين الدائمني لتمكني عملئهما من ك�صب وا�صتبدال الأميال 

والنقاط مقابل تذاكر مكافاأة وترقيات ومزايا ح�صرية اأخرى عديدة.
وبح�صور �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم رئي�ض هيئة دبي للطريان 
الرئي�ض الأعلى ملجموعة طريان الإمارات و كارتيكا ويرجوامتوجو النائب 
على  وق��ع   .. اإندوني�صيا  جمهورية  يف  احلكومية  ال�صركات  ل��وزي��ر  ال��ث��اين 
يف  التجارية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  كاظم  عدنان  التفاهم  مذكرة 

طريان الإمارات ورئي�ض جارودا اإندوني�صيا عرفان �صيتيابوترا.
اعتبارا من  التنفيذ  بالرمز حيز  امل�صاركة  اتفاقية  اأن تدخل  املنتظر  ومن 
يناير 2022 بعد نيل املوافقات التنظيمية املطلوبة لتوفر مزايا للعملء 
وت�صجيل  واح��دة  اأمتعة  و�صيا�صة  التذاكر  واإ���ص��دار  ال�صل�ض  احلجز  ت�صمل 
18 خطا  ال�صفر عرب  اإىل مزايا  النهائية بالإ�صافة  اإىل الوجهة  الو�صول 

على ال�صبكة امل�صركة.
طريان  يف  التجارية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  كاظم  ع��دن��ان  واأع���رب 
الإمارات عن �صعادته لإبرام اتفاقية رمز م�صرك مع جارودا الإندوني�صية 
.. وقال: اإندوني�صيا �صوق مهمة لنا و�صراكتنا مع جارودا �صهادة على التزام 
طريان الإمارات بتعزيز �صبكتنا با�صتمرار، و�صوف توفر التفاقية لعملئنا 
اأي�صا  اإندوني�صيا كما �صتتيح لهم  اإ�صافية يف  اإمكانية الو�صول اإىل وجهات 
ال�صتمتاع ب�صفر �صل�ض ومريح من واإىل ثماين وجهات حملية يف اإندوني�صيا 

واإىل �صبكتنا العاملية عرب جاكرتا ودبي وثلث وجهات عرب دينبا�صار.
واأ�صاف عدنان كاظم : ميكننا من خلل ال�صبكة املو�صعة وامل�صركة لكل 
الناقلتني اأن نقدم لعملئنا بتذكرة واحدة جتربة اأكرث �صل�صة من خلل 
ت�صجيل الو�صول وفح�ض احلقائب وال�صعود اإىل الطائرة يف جميع مراحل 
اإندوني�صيا عرفان �صيتيابوترا  اأعرب رئي�ض جارودا  الرحلت . من جانبه 
عن �صعادته بالإعلن عن ال�صراكة مع طريان الإم��ارات ما مينح العملء 
اإندوني�صيا مرتبطة ب�صبكة جارودا  اإىل وجهات يف  القادمني و�صول �صل�صا 
املحلية .. وقال : �صي�صتفيد عملوؤنا اأي�صا من هذه ال�صراكة لأنها تتيح لهم 
الو�صول اإىل جمموعة وا�صعة من الوجهات التي تخدمها طريان الإمارات، 
م�صريا اإىل اأن هذه ال�صراكة جاءت يف الوقت املنا�صب حيث بداأت دول العامل 
�صتوفر  كما  ال�صفر  قيود  وتخفيف  الدولية  للرحلت  حدودها  فتح  اإع��ادة 

مزيدا من الفر�ض لأن�صطة التجارة وال�صياحة يف اإندوني�صيا.
من  امل�صرك  الرمز  اتفاقية  مبوجب  الإم���ارات  ط��ريان  عملء  و�صيتمكن 
ال�صفر من واإىل دينبا�صار و�صورابايا وماكا�صار وباليكبابان ومانادو وميدان 
وبادانغ على رحلت جارودا اإندوني�صيا من جاكرتا اإىل دبي وعربها بتذكرة 
طريان  رح���لت  على  رم��زه��ا  الإندوني�صية  الناقلة  �صت�صيف  كما  واح���دة 
والبحرين  ودينبا�صار  ج��اك��رت��ا   / دب��ي  ه��ي  وج��ه��ات  ث��م��اين  اإىل  الإم�����ارات 

ومو�صكو وجوهان�صربغ والقاهرة ولندن هيرثو ومان�ص�صر.

اأرا�صي عجمان تقيم املزاد 
العقاري االأول لعام 2021

•• عجمان-وام:

اأقامت دائرة الأرا�صي والتنظيم العقاري يف مقرها بعجمان املزاد العقاري 
الأول لعام 2021 مت خلله عر�ض جمموعة من العقارات للبيع مبناطق 
عمري  بن  عمر  املهند�ض  �صعادة  وق��ال  والزاهية.  وم�صريف   ”3 “النعيمية 
الدائرة  اإن  بعجمان  العقاري  والتنظيم  الأرا���ص��ي  دائ��رة  عام  املهريي مدير 
الأرا�صي  اإىل تنظيم عمليات بيع  العقارية  امل��زادات  اإقامة  ت�صعي من خلل 
والعقارات باأ�صلوب ع�صري ومبتكر يدعم توجهات القيادة الر�صيدة ويحقق 
التي  املت�صاعدة  النمو  وت��رية  تعزيز  اإىل  الرامية  الإ�صراتيجية  الأه���داف 
الإقت�صاد  وزي��ادة م�صاهمته يف حتفيز  العقاري يف عجمان  القطاع  ي�صهدها 
يو�صف  اأك���د  جانبه  م��ن  وواع����دة.  ج��دي��دة  اإ�صتثمارية  ف��ر���ض  وخ��ل��ق  املحلي 
ال�صام�صي رئي�ض جلنة املزادات اأن الدائرة جنحت يف تنظيم الن�صخة الأوىل 
من املزاد العقاري ب�صيغته اجلديدة وذلك بح�صور عدد وا�صع من امل�صتثمرين 
واملتعاملني الراغبني يف �صراء العقارات املعرو�صة بكل �صفافية وي�صر و�صهولة 
يف الإجراءات ..م�صريا اإىل اأن دائرة الأرا�صي والتنظيم العقاري حر�صت على 
تنظيم املزاد العقاري وفق اللوائح والقوانني التي و�صعتها حكومة عجمان 
ورجال  امل�صتثمرين  ثقة  وت��ع��زي��ز  الأط����راف  جميع  ح��ق��وق  ل�صمان  وذل���ك 
الأعمال يف املناخ الإقت�صادي باإمارة عجمان وبالأخ�ض القطاع العقاري الذي 

مير بفرة انتعا�ض ملحوظة منذ مطلع العام اجلاري.

Date 9/ 11/ 2021  Issue No : 13387
Dubai Courts of First Instance

Notification of Payment by Publication
In lawsuit No. 963/2021/207-Civil execution

Sixth Executive Circuit No. 227
Case Subject : executive of Judgment issued in lawsuit No. 12/2020 Civil General, to 
pay amount (DH 3.050.015) including fees and expenses.
The Claimant: Roberto Sciorilli
Address: UAE - Emirate of Dubai - Al Wast- Dubai -Sheikh Zayed St-Emgate Building 
- Al Mezaneen apartment - AM04- Business Bay Metro Station by Attorney \ Khadija 
Sahil. Represented by: Khadija Sahil Hassan Khalfan Asaady.
The Defendant: 1- Brendan Smith  Capacity as: Defendant
2-Deals On Wheels Used Automobile Trading LLC Capacity as: Defendant
3- Mohamed Reza Ansar Ali Kassam Ali Abdullah Capacity as: Defendant
Notification Subject: The above-mentioned executive lawsuit has been field against you 
and obligated you to pay the executed amount of DH 3050015.00 to the claimant or the 
court treasury. Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in 
the case of non-compliance with the aforementioned decision within 15 days from the 
date of notification of Publication.
Prepared by Hessa Mohamed Al-Baloshi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

امل�صوؤولة،  املمار�صات  وتعزيز  لن�صر  جهودها  اإط���ار  يف 
تفيد  ال��ت��ي  املجتمعية  ل��ل��ن�����ص��اط��ات  اأج���ن���دة  وت��اأ���ص��ي�����ض 
ب��ت��ع��زي��ز وع���ي ال�صركات  ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض، وال���ت���زام���اً 
غرفة  اأعلنت  ن�صاطاتهم،  يف  املمار�صات  ه��ذه  باأهمية 
 18 اإىل   14 م��ن  ال��ف��رة  خ���لل  تنظيمها  ع��ن  دب���ي 
نوفمرب احلايل فعاليتها ال�صنوية “ اأ�صبوع غرفة دبي 

لل�صتدامة 2021«. 
افرا�صياً  �صيعقد  ال��ذي  ال�صتدامة،  اأ�صبوع  وي��ه��دف 
حت��ت ع��ن��وان “ الح��ت��ف��ال ب��ال��ت��ن��وع والن���دم���اج لبناء 
زيادة  ال�صركات على  اإىل م�صاعدة  �صاملة”،  بيئة عمل 

والندماج يف  التنوع  اإمكانات  لت�صخري  قدراتها  تعزيز 
الكبري  ال��ت��اأث��ري  على  ال�صوء  و�صت�صلط  العمل،  مكان 

والإيجابي للتنوع والندماج يف مكان وبيئة العمل. 
و�صي�صمل الأ�صبوع على �صل�صلة من الفعاليات والندوات 
التنفيذيني”  ال��روؤ���ص��اء  “حوار  واأب���رزه���ا  وامل���ب���ادرات 
وال���ذي ي��ه��دف اإىل زي���ادة ال��وع��ي ب��ني ال�����ص��رك��ات حول 
يف  والن��دم��اج  للتنوع  والتجارية  ال�صخ�صية  الفوائد 
العملي وممار�صات  التنوع  لتعزيز  العمل، وحملة  بيئة 
وم��ب��ادرات الإن��دم��اج يف م��ك��ان ال��ع��م��ل، وط��اول��ة نقا�ض 
اخلا�صة  وال��ف��ر���ض  ال��ت��ح��دي��ات  اأب����رز  ح���ول  م�صتديرة 
املخ�ص�ض  احل���وار  اإىل  بالإ�صافة  والن��دم��اج،  بالتنوع 
لل�صركات املعنية لت�صليط ال�صوء على التقنيات املختلفة 

والأدوات املبتكرة ودرا�صات احلالة التي �صاعدت يف رفع 
وقال  ال��ع��م��ل.  م��ك��ان  وال�����ص��م��ول��ي��ة يف  ال��ت��ن��وع  م�صتوى 
الدكتور بلعيد رتاب، رئي�ض قطاع الأبحاث القت�صادية 
تهدف  الغرفة  ان  دب��ي  غرفة  يف  امل�صتدامة  والتنمية 
تعزيز  اإىل  ال�صنوي  ال�صتدامة  لأ�صبوع  تنظيمها  من 
بالإ�صافة  امل�صلحة،  واأ�صحاب  ال�صركات  بني  التعاون 
وممار�صات  ا�صراتيجية  يف  التغيري  على  حر�صها  اإىل 
الأع���م���ال يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل م���ن اأج����ل ال��ت��ح��ول الثقايف 
اأداء  وحت�صني  التكاليف  وتوفري  الت�صغيلية  والكفاءة 

الأعمال الجتماعية والبيئية. 
اأ�صبوع غرفة  �صعار  اختيار  قائًل:” مت  رت��اب  واأ���ص��اف 
الإيجابي  التاأثري  ب�صبب  العام  لهذا  لل�صتدامة  دب��ي 

الكبري للتنوع والندماج على بيئة الأعمال، بالإ�صافة 
“توا�صل  دب��ي   2020 اإك�صبو  �صعار  مع  التما�صي  اإىل 
العقول و�صنع امل�صتقبل”. كما مت اختيار �صعار الأ�صبوع 
للحتفال بالذكرى اخلم�صني لتاأ�صي�ض دولة الإمارات 
كدولة حتت�صن العامل من خمتلف اجلن�صيات والثقافات 
الذي مت  الأعمال  اأخلقيات  واللغات.«  ويعترب مركز 
اإط��لق��ه يف غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي ع���ام 2004 
املركز الأقدم والأهم من نوعه يف دولة الإمارات نظراً 
لدوره البارز يف الرويج ملفهوم امل�صوؤولية الجتماعية 
دبي  غرفة  اأع�صاء  بت�صجيع  املركز  ويقوم  ل��لأع��م��ال.  
على تطبيق ممار�صات الأعمال امل�صوؤولة التي ت�صاهم يف 

تعزيز اأداء موؤ�ص�صاتهم وقدراتهم التناف�صية.

حتت �سعار االحتفال بالتنوع واالندماج لبناء بيئة عمل �ساملة

غرفة دبي ت�صتعد الإطالق اأ�صبوع اال�صتدامة 2021 افرتا�صيًا خالل االأ�صبوع 

االإمارات ت�صارك يف االجتماع الـ 114 للجنة التعاون املايل واالقت�صادي يف دول التعاون
•• املنامة - وام: 

تراأ�ض معايل حممد بن هادي احل�صيني 
وفد  اأم�ض  املالية  لل�صوؤون  الدولة  وزير 
 114 ال���  الجتماع  يف  امل�صارك  ال��دول��ة 
للجنة التعاون املايل والقت�صادي بدول 
العربية،  التعاون لدول اخلليج  جمل�ض 
والذي عقد يف مملكة البحرين، ملناق�صة 
التو�صيات والنتائج الواردة يف الجتماع 
التح�صريي ال� 63 للجنة وكلء وزراء 
ف�صًل   ، ال��ت��ع��اون  جمل�ض  ب��دول  املالية 
عن املوا�صيع املتعلقة بالحتاد اجلمركي 
بالإ�صافة  امل�صركة  اخلليجية  وال�صوق 
اىل املوا�صيع ال�صريبية املطبقة يف اإطار 
جمل�ض التعاون ودعم التبادل التجاري 

بني الدول الأع�صاء.
امل�صارك يف الجتماع  الدولة  و�صم وفد 
اإىل ج���ان���ب م���ع���ايل حم��م��د ب���ن ه���ادي 
احل�صيني، �صعادة يون�ض حاجي اخلوري 
وك��ي��ل وزارة امل��ال��ي��ة، و���ص��ع��ادة اأح��م��د بن 
لح����ج م���دي���ر ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة 
يف  املعنيني  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ل��ل��ج��م��ارك، 
وزارة املالية، اإىل جانب اأ�صحاب املعايل 
املجل�ض،  ب��دول  املالية  وزراء  وال�صعادة 
لدول  ال��ت��ع��اون  ملجل�ض  ال��ع��ام  والأم����ني 

اخلليج العربية.
واأكد معايل حممد بن هادي احل�صيني 
- خ����لل الج���ت���م���اع - م��وا���ص��ل��ة دول���ة 
للمحافظة  ال���داع���م  نهجها  الإم������ارات 
ال��ت��ي حققها الحت���اد  امل��ك��ت�����ص��ب��ات  ع��ل��ى 
اجلمركي وال�صوق اخلليجية امل�صركة، 
وطموحات  تطلعات  لتحقيق  و�صعيها 
قادة و�صعوب جمل�ض التعاون اخلليجي. 
الإم���ارات  دول��ة  وق��ال معاليه: حتر�ض 
امل�صرك  التعاون والتن�صيق  على تعزيز 
التعاون  مل��ج��ل�����ض  ال��ع��ام��ة  الأم����ان����ة  م���ع 
ل�������دول اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي���ة م����ن خلل 
والبتكار  الإبداع  اإر�صاء ثقافة  موا�صلة 
وال��ت��ط��وي��ر وا���ص��ت�����ص��راف امل�����ص��ت��ق��ب��ل يف 

التكامل  ل��دع��م م�����ص��رية  امل���ح���اور  ك��اف��ة 
عنه  تكلل  م��ا  وه��و  امل�صرك،  اخلليجي 
اع��ت��م��اد ال��ن��اف��ذة الإل��ك��رون��ي��ة ل����وزارة 
 »GCC-TAKAMUL« امل����ال����ي����ة 
جمل�ض  دول  م�صتوى  ع��ل��ى  وتطبيقها 
هام�ض  على  ال��ي��وم  وتد�صينها  ال��ت��ع��اون 
اجتماعات اللجنة.”  وتف�صيًل، ناق�صت 
والقت�صادي  امل������ايل  ال���ت���ع���اون  جل���ن���ة 
املرفوعة  ال��ت��و���ص��ي��ات  خ���لل الج��ت��م��اع 
موؤ�ص�صات  حم��اف��ظ��ي  جل��ن��ة  م��ن  اإل��ي��ه��ا 
املجل�ض،  بدول  املركزية  والبنوك  النقد 
وهيئة الحتاد اجلمركي، وجلنة ال�صوق 
اخلليجية امل�صركة، اإىل جانب تو�صيات 
جلنة روؤ�صاء ومدراء الإدارات ال�صريبية 
وم����ب����ادرات جمموعة  امل��ج��ل�����ض،  ب�����دول 
التي  امل��ايل  امل�صار  يف   G20 الع�صرين 
املجل�ض،  دول  ع��ل��ى  ت��ع��م��ي��م��ه��ا  مي��ك��ن 
ف�صًل عن قرارات الجتماع 21 للجنة 

الوزارية املكلفة مبتابعة تنفيذ القرارات 
ذات العلقة بالعمل اخلليجي امل�صرك، 
الوحدة  حتقيق  برنامج  اىل  بالإ�صافة 
بحلول  املجل�ض  دول  ب��ني  الق��ت�����ص��ادي��ة 

عام 2025م.
ود�������ص������ن������ت جل�����ن�����ة ال������ت������ع������اون امل�������ايل 
الجتماع  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  والق���ت�������ص���ادي 
GCC-« الإل�����ك�����رون�����ي�����ة  ال�����ن�����اف�����ذة 
مبعاجلة  اخل��ا���ص��ة   ،»TAKAMUL
وال�صكاوى  وامل��لح��ظ��ات  الإ�صتف�صارات 
بال�صوق  اخل����ا�����ص����ة  والإق���������راح���������ات 

اخلليجية امل�صركة.
اأط��ل��ق��ت نظام  ق��د  امل��ال��ي��ة  وك��ان��ت وزارة 
العام  يف   »GCC-TAKAMUL«
جهة   26 ب����رب����ط  وي�����ق�����وم   ،2012
ح���ك���وم���ي���ة يف ال�����دول�����ة ع����رب ال���ن���اف���ذة 
ل��ل��م��لح��ظ��ات، مم���ا ي�صهل  امل��خ�����ص�����ص��ة 
املعنية  اجل��ه��ات  اإىل  ال��و���ص��ول  عملية 

الوقت  ويقلل  امل��ع��ام��لت،  حالة  ملتابعة 
توفري  ع��ن  ف�صًل  امل��ه��ام،  لأداء  ال���لزم 
ب���ي���ان���ات دق���ي���ق���ة ح������ول ج���م���ي���ع اأن�������واع 
واملقرحات  وال�صتف�صارات  ال�صكاوى 
املتعاملني،  ق��ب��ل  م��ن  اه��ت��م��ام��اً  الأك����رث 

وتقييم جودة اخلدمات املقدمة.
ويف اإط���ار ال��ت��ع��اون امل�����ص��رك ب��ني دولة 
ملجل�ض  ال���ع���ام���ة  والأم�����ان�����ة  الإم���������ارات 
العربية، مت نقل  التعاون لدول اخلليج 
الأمانة  اإىل  امل��ال��ي��ة  وزارة  م��ن  ال��ن��ظ��ام 
تاأكيداً على اأهمية الدور ال�صراتيجي 
الذي تلعبه دولة الإمارات على ال�صاحة 
اإر�صاء  موا�صلة  خ��لل  م��ن  اخلليجية 
والتطوير  والب���ت���ك���ار  الب������داع  ث��ق��اف��ة 
حماور  ك��اف��ة  يف  امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف 
م�صرية  ل��دع��م  احل��ك��وم��ي  امل���ايل  العمل 
التكامل القت�صادي اخلليجي، وتر�صيخ 
رائ��د يف  الإم����ارات كنموذج  مكانة دول��ة 

وتقنية  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا  جم���ال 
الإقليمي  ال�صعيدين  ع��ل��ى  امل��ع��ل��وم��ات 

والدويل.
املايل  التعاون  جلنة  اأن  بالذكر  جدير 
هام�ض  ع���ل���ى  ع����ق����دت  والق����ت���������ص����ادي 
م�صركاً  اج��ت��م��اع��اً   ،114 اج��ت��م��اع��ه��ا 
التجاري  ال���ت���ع���اون  ك���ل م���ن جل��ن��ة  م���ع 
التفاو�صي.  الفريق  رئي�ض  ومب�صاركة 
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن جلنة وكلء وزراء 
املالية كانت قد عقدت م�صبقاً اجتماعها 
ال� 63 التح�صريي للجتماع ال� 114 
للجنة التعاون املايل والقت�صادي بدول 
العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض 
اخلوري  حاجي  يون�ض  �صعادة  بح�صور 
مناق�صة  ب��ه��دف  امل���ال���ي���ة،  وزارة  وك��ي��ل 
ال��ع��دي��د م��ن امل��وا���ص��ي��ع ال��ت��ي مت ذكرها 
ب�صاأنها  املنا�صبة  التو�صيات  ورفع  �صابقاً 

للوزراء.

االإمارات تدعو اإىل تكثيف العمل العربي لزيادة حترير 
التجارة وتطوير النظام التجاري املتعدد االأطراف

•• اأبوظبي - وام:

اأك���د م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق امل���ري وزي���ر الق��ت�����ص��اد، اأن دول���ة الإم����ارات 
حرية  بدعم  ملتزمة  الر�صيدة،  قيادتها  من  بتوجيهات  املتحدة،  العربية 
التجارة وتنميتها على امل�صتوى العاملي، واإتاحة الفر�ض لتدفق �صل�ض لل�صلع 
النمو  وت��رية  لتحفيز  اأك��ي��دة  �صمانة  باعتباره  وال�صتثمارات  واخل��دم��ات 
الزدهار  حتقيق  يف  لت�صب  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  ودف��ع  القت�صادي 

والرخاء ملختلف البلدان وال�صعوب.
الفرا�صي  التح�صريي  الج��ت��م��اع  يف  معاليه  م�صاركة  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
لوزراء التجارة يف الدولة العربية الذي ي�صبق املوؤمتر الثاين ع�صر ملنظمة 
�صارك   .2021 نوفمرب   30 يف  جنيف  يف  انعقاده  املقرر  العاملية  التجارة 
من�صق  – باعتبارها  ال�صعودية  العربية  اململكة  نظمته  ال��ذي  الجتماع  يف 
اأعمال املجموعة العربية يف اإطار منظمة التجارة العاملية – معايل الوزراء 
عن  ممثلني  جانب  اإىل  العربية،  ال��دول  يف  والتجارة  بالقت�صاد  املعنيني 

منظمات اإقليمية ودولية معنية واحتادات غرف التجارة العربية.
امل�صتوى  على  العمل  تكثيف  اإىل  معاليه  دع��ا  الج��ت��م��اع،  اأم���ام  كلمته  ويف 
الإقليمي والعاملي لتحقيق املزيد من التحرير يف التجارة والقت�صاد، ول 
التجارة  التي فر�صتها جائحة كوفيد-19 على  التحديات  �صيما يف �صوء 
اأجل  م��ن  العربي  ال��ت��ع��اون  تكثيف  اأن  اإىل  م�صرياً  العاملية،  والق��ت�����ص��ادات 
حترير وت�صهيل وتنمية التجارة ميثل ركيزة رئي�صية يف اجلهود نحو التعايف 
والعبور نحو مرحلة ما بعد اجلائحة مبقومات اقت�صادية مرنة ومنفتحة 

وم�صتدامة.
وقال معاليه اإن حترير التجارة مثل حموراً رئي�صياً يف املنهجية التي اتبعتها 
دولة الإم��ارات للتعامل مع جائحة كوفيد-19، وذلك من خلل حتويل 
�صاملة  ب�صورة  للدولة  القت�صادي  النموذج  اإىل فر�صة، وتطوير  التحدي 
وامل�صتقرة  الآمنة  امل�صتقبلية  للتنمية  الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  تتوافق 
الإم���ارات  مئوية  وم�صتهدفات  اخلم�صني  م��ب��ادئ  حددتها  كما  وال�صاملة 
اإىل اأن “م�صاريع اخلم�صني” التي اأطلقتها حكومة دولة  2071، م�صرياً 
اأعلى  الإم���ارات ت�صب يف تعزيز هذا الجت��اه من خلل حتقيق م�صتويات 
من الرتباط وال�صراكات والنفتاح على الأ�صواق العاملية وتي�صري التجارة 
القت�صاد  وانفتاح  ال�صتثمار  اأم��ام منوها وحترير  اأي عوائق  واإزال��ة  معها 
اقت�صادية  الإم��ارات كوجهة  دولة  يعزز مكانة  الأعمال، مبا  ومرونة مناخ 

رائدة عاملياً.
املتعدد  التجاري  للنظام  املحوري  بالدور  توؤمن  الإم��ارات  دولة  اأن  واأو�صح 
اأهمية العمل  اأك��رث من رب��ع ق��رن، م��وؤك��داً يف الوقت نف�صه  الأط���راف منذ 
بجهود جماعية يف املرحلة الراهنة على تطويره مبا يتنا�صب مع معطيات 
الع�صر ويواكب التغريات التي طراأت على التجارة واأ�صكالها بحيث يبقى 

النظام فاعًل ويعمل باآليات اأكرث كفاءة.
لإجناح  العربية  املجموعة  م�صتوى  على  التعاون  اأهمية  ط��وق  اب��ن  واأك���د 
املوؤمتر الوزاري الثاين ع�صر ملنظمة التجارة العاملية وتوؤيد ت�صافر اجلهود 
لكي يخرج املوؤمتر بقرارات تعالج اهتمامات كافة الدول الأع�صاء وتخدم 
منو التجارة العاملية وت�صاعد يف رفع �صوية النظام العادل يف املنظمة، وركز 
معاليه على عدد من املو�صوعات الفنية التي �صيتناولها البيان العربي يف 
الزراعة  واتفاقية  الأ�صماك،  م�صائد  دعم  اتفاقية  مقدمتها:  يف  املوؤمتر، 
مع الأخذ يف احل�صبان اهتمامات الدول التي تعد م�صتورداً �صرفاً للغذاء، 
برامج  وتوفري  النامية،  للدول  بالن�صبة  والتف�صيلية  اخلا�صة  واملعاملة 
املتعلق بالتجارة  النامية الأع�صاء، واملو�صوع  الذاتية للدول  بناء القدرات 
التجارة  ودم��ج  والطبية،  وال�صحية  الغذائية  الإم��داد  و�صل�صل  وال�صحة 
الإلكرونية والقت�صاد الرقمي �صمن قواعد ونظم واآليات النظام التجاري 

املتعدد الأطراف ل�صمان ا�صتمرارية فاعليته امل�صتقبلية.
كما اأكد اأهمية التفاق العربي على دعم مراجعة القواعد املتعلقة باملنظمات 
يف  املختلفة  الهيئات  اأع��م��ال  يف  امل��راق��ب  �صفة  ملنحها  الدولية  احلكومية 
منظمة التجارة العاملية، مبا فيها طلب اجلامعة العربية، وطلب فل�صطني 

للح�صول على الع�صوية ب�صفة مراقب يف اأعمال املنظمة.

م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي ي�صت�صيف اجتماعات تعارف �صريعة
 ت�صتك�صف فر�س التعاون مع �صركات عاملية يف جمال التقنيات املالية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ا�صت�صاف م�صرف اأبوظبي الإ�صلمي، جمموعة اخلدمات املالية الإ�صلمية 
الرائدة، بالتعاون مع برنامج م�صرع التقنيات املالية من “فينتك هايف” 
التابع ملركز دبي املايل العاملي، جمموعة من اجتماعات التعارف ال�صريعة، 
املالية،  التقنيات  ابتكار  جمال  يف  العاملة  الواعدة  ال�صركات  من  عدد  مع 

وذلك للعام اخلام�ض على التوايل.
دولة  نا�صئتني يف  �صركتني   على  ال��ت��ع��رف  الج��ت��م��اع��ات،  ه��ذه  خ��لل  ومت 
املتحدة  واململكة  املتحدة  وال��ولي��ات  م�صر  م��ن  �صركات  و�صتة  الإم����ارات، 
وابتكاراتهم،  عرو�صهم  قدموا  والذين  و�صنغافورة،  الت�صيك  وجمهورية 
وخرباءه  امل�صرف  م�صوؤويل  كبار  مع  مثمرة  ثنائية  مباحثات  يف  و�صاركوا 

للخدمات امل�صرفية الرقمية.
املالية  التقنيات  بني  النا�صئة،  ال�صركات  عر�صتها  التي  املفاهيم  وتنوعت 
امل�صاعدة  املالية  واخل��دم��ات  املتحركة،  الأج��ه��زة  عرب  وال��دف��ع  الإ�صلمية 
ال�صغرية  ال�����ص��رك��ات  ومت��وي��ل  ال���ص��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء  بتقنيات  امل��دع��وم��ة 
ت�صعى  حيث  ت�صني.  ب��ل��وك  تقنية  ع��رب  ال��ت��ج��اري  وال��ت��م��وي��ل  وامل��ت��و���ص��ط��ة، 
بفر�صة  حتظى  اأن  اإىل  الج��ت��م��اع��ات  ه��ذه  خ��لل  م��ن  النا�صئة  ال�صركات 
ت�صتكمل  فّعالة  حلول  لتطوير  الإ�صلمي  اأبوظبي  م�صرف  مع  التعاون 

جمموعة حلوله الرقمية املتطورة لتعزيز جتربة عملئه.
وقال فيليب كينج، الرئي�ض العاملي لقطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف 
م�صرف اأبوظبي الإ�صلمي: “اأ�صبح جمتمع ال�صركات النا�صئة اليوم، اأحد 
الرحيب  يتم  التي  ال�صركات  وهي  املبتكرة.  املالية  التقنيات  م�صادر  اأه��م 
ترحب  ون�صطة  �صاملة  منظومة  توجد  حيث  الإم����ارات،  دول��ة  يف  هنا  بها 
بال�صركات النا�صئة العاملة يف جمال التقنيات املالية، بالإ�صافة اإىل وجود 
فر�ض وفرية لتاأ�صي�ض واطلق �صركات رائدة وواعدة من هنا. فيما تاأتي 
ال�صركات العاملية الرائدة يف جمال التقنيات املالية اإىل هنا بهدف التعاون 
اجتماعات  تقدمها  التي  القيمة  ه��ي  وه��ذه  النا�صئة،  ال�صركات  تلك  م��ع 

التعارف �صمن برنامج “فينتك هايف” من مركز دبي املايل العاملي.«
واأ�صاف كينج: “ي�صعى م�صرف اأبوظبي الإ�صلمي اإىل تعزيز مكانته كاأكرث 
امل�صارف ال�صلمية ابتكاًرا يف العامل. ويعد التعاون مع �صركات التقنيات 
املالية الرائدة من دولة الإمارات والأ�صواق الأخرى جزًءا اأ�صا�صًيا من هذه 
ال�صراتيجية. وناأمل من خلل هذه الجتماعات اأن ن�صتك�صف كيف ميكننا 

توفري هذه التقنيات املبتكرة خلدمة عملئنا على نطاق وا�صع.«

االإمارات ولوك�صمبورغ تبحثان فتح اآفاق اأو�صع للتعاون االقت�صادي
•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى م���ع���ايل ع���ب���داهلل ب���ن ط����وق امل����ري، 
وزي����ر الق��ت�����ص��اد، ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امللكي 
ع��ه��د دوقية  ن��ا���ص��و ويل  الأم����ري غ��ي��وم دي 
فعاليات  الكربى، على هام�ض  لوك�صمبورغ 
بح�صور  دب�����ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���ض 
اأح��م��د ب��ال��ه��ول الفل�صي  م��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
وامل�صاريع  الأع����م����ال  ل���ري���ادة  دول�����ة  وزي�����ر 
الدكتور  وم��ع��ايل  وامل��ت��و���ص��ط��ة،  ال�����ص��غ��رية 
ثاين بن اأحمد الزيودي وزير دولة للتجارة 
وزير  دي��ل��ي�����ض  ليك�ض  وم��ع��ايل  اخل��ارج��ي��ة، 
وال�صياحة  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع 
خلل  اجلانبان  وبحث  لوك�صمبورغ.  لدى 
التعاون  واأوج���ه  ال�صداقة  ع��لق��ات  اللقاء 
القت�صادي الثنائي يف املجالت التي تخدم 
اآفاق  فتح  يف  وت�صهم  املتبادلة  م�صاحلهما 
الإمارات  دول��ة  بني  امل�صرك  للعمل  اأو���ص��ع 

ولوك�صمبورغ، وتبادل وجهات النظر ب�صاأن 
تهم  التي  واملو�صوعات  الق�صايا  م��ن  ع��دد 
اجل��ان��ب��ني. واأك���د م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن طوق 
القت�صادية  ال����رواب����ط  ت��ع��م��ي��ق  اأن  امل����ري 
�صركائها  م��ع  الإم����ارات  ل��دول��ة  والتجارية 
الثوابت  اأح�����د  مُي���ث���ل  ال����ص���رات���ي���ج���ي���ني، 
الرئي�صية يف ال�صيا�صات واخلطط التنموية 
ل��ل��دول��ة، ح��ي��ث ي��ع��د اأح���د مم��ك��ن��ات تطوير 
م��ن��اخ��ه��ا الق��ت�����ص��ادي وي�����ص��اه��م يف حتقيق 
م�صتدام  تنموي  من��وذج  تاأ�صي�ض  يف  روؤيتها 
والبتكار خلل  املعرفة  على  وقائم  وم��رن 

اخلم�صني عاماً املقبلة.
ال��ت��ي جتمع  ال���ع���لق���ات  اإىل ع��م��ق  واأ�����ص����ار 
قيادة  وح����ر�����ض  ال�������ص���دي���ق���ني،  ال���ب���ل���دي���ن 
الدولتني على تعزيز التعاون على امل�صتويني 
احلكومي واخلا�ض، وتنويع اأن�صطة التعاون 
الق��ت�����ص��ادي ع��ل��ى ك��اف��ة الأ���ص��ع��دة، والتي 
العلقات  لتنمية  ال�صا�صية  الركيزة  متثل 

خلل الفرة املقبلة ملرحلة ما بعد “كوفيد 
19” ل�صيما يف جمال التجارة وال�صياحة 

وامل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة والف�صاء.
وقال ابن طوق: دولة الإمارات تعد ال�صريك 
حيث  للوك�صمبورغ،  عربياً  الأول  التجاري 
اإجمايل  من   30% نحو  الدولة  ت�صتحوذ 
املنطقة.  دول  م���ع  ل��وك�����ص��م��ب��ورغ  جت�����ارة 
و�صنعمل خلل املرحلة املقبلة على تاأ�صي�ض 
القت�صادي  للتعاون  ازده���اراً  اأك��رث  مرحلة 
ال��ت��ج��اري وال���ص��ت��ث��م��اري وت��ك��ث��ي��ف العمل 
التنمية  ف���ر����ض  ل���ت���ب���ادل  م�������ص���ارات  خل��ل��ق 
وت�صليط ال�صوء على القطاعات امل�صتقبلية، 
وا�صحة  خطط  و�صياغة  ر�صم  عن  ف�صًل 
ل��ت��ط��وي��ر اأوج����ه ال��ت��ع��اون يف امل���ج���الت ذات 
الهتمام امل�صرك مع و�صع اآليات للمتابعة 
املنا�صبة  احللول  واإيجاد  التحديات  ور�صد 
لتجاوزها وحتقيق التقدم املاأمول لعلقات 

التعاون القت�صادي بني البلدين.

واط�������ل�������ع م������ع������ايل ب�������ن ط���������وق اجل�����ان�����ب 
ال���ت���ط���ورات التي  ال��ل��وك�����ص��م��ب��ورغ��ي ع��ل��ى 
���ص��ه��دت��ه��ا ال��ب��ي��ئ��ة الق���ت�������ص���ادي���ة يف دول���ة 
وامل�صاريع  املا�صية،  الفرة  الإم��ارات خلل 
حكومة  اأطلقتها  التي  ال��رائ��دة  وامل��ب��ادرات 
اخلم�صني”،  “م�صاريع  ل���ص��ي��م��ا  ال���دول���ة، 
اقت�صادي  من����وذج  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  وج���ه���ود 
ف�صًل عن  ومرونة،  ا�صتدامة  اأك��رث  جديد 
الت�صريعات  منظومة  يف  �صاملة  التطورات 
الأعمال  مم��ار���ص��ة  لت�صهيل  الق��ت�����ص��ادي��ة 
وتعزيز جاذبية الدولة للم�صاريع الريادية 
وال�������ص���رك���ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��م��ي��زة وامل���واه���ب 

والبتكارات.
من ناحيته، اأكد معايل ليك�ض ديلي�ض تطلع 
بلده اإىل تقوية روابط التعاون القت�صادي 
القطاعات  يف  ال�����ص��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
على  ب��ال��رك��ي��ز  امل�����ص��رك  اله���ت���م���ام  ذات 
ال�صغرية  وامل�صاريع  الأع��م��ال  ري���ادة  قطاع 

اأ�صواق  اإىل  و���ص��ول��ه��م  ودع����م  وامل��ت��و���ص��ط��ة 
اجلديدة  ال��ف��ر���ض  وا���ص��ت��ك�����ص��اف  ال��ب��دي��ن 
يف  ال�صركات  بني  ال�صراكات  وبناء  للتعاون 
الإماراتي  الأع��م��ال  وجمتمع  لوك�صمبورغ 
وال�صتثمارية  التجارية  التبادلت  وزي���ادة 

فيما بينهما.
تطوير  اأط����ر  اجل���ان���ب���ان  ب��ح��ث  ذل����ك،  اإىل 
قطاع  على  بالركيز  القت�صادي  التعاون 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، وخلق  امل�����ص��اري��ع 
الأعمال  ملجتمعي  ومتنوعة  جديدة  فر�ض 
الأولوية،  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
التبادل  ل��دع��م  املتاحة  الإم��ك��ان��ات  وتعزيز 
التجاري غري النفطي وتنويع ال�صتثمارات 
ملرحلة  م�صتدام  اقت�صادي  لنمو  املتبادلة 
وت�صجيع   ،”19 “كوفيد  جائحة  بعد  م��ا 
املتاحة  الفر�ض  ا�صتك�صاف  على  ال�صركات 
وال�����ص����ت����ث����م����ار يف ق����ط����اع����ات ج�����دي�����دة يف 
دعم  �صبل  ناق�صا  ك��م��ا   .. ال��ب��ل��دي��ن  اأ����ص���واق 
والتكنولوجيا  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ت��ع��اون 
وتعزيز  املالية،  اجل��رائ��م  ومكافحة  املالية 
الدائري،  الق��ت�����ص��اد  ال��ت��ع��اون يف جم���الت 
وال����ص���ت���ث���م���ارات ال��ف�����ص��ائ��ي��ة. وب���ل���غ حجم 
التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين 
لعام 2020 اأكرث من 100 مليون دولر، 
20 دولة  وتاأتي دولة الإم��ارات �صمن اأهم 
اإجمايل  وجتاوز  لوك�صمبورغ،  يف  م�صتثمرة 
البلدين  يف  امل��ت��ب��ادل��ة  ال���ص��ت��ث��م��ارات  حجم 
ويرتبط   ،2019 بنهاية  دولر  مليار   86
اجلانبان بعدد من التفاقيات ملنع الزدواج 
ال�صتثمار  وت�صجيع  وح��م��اي��ة  ال�����ص��ري��ب��ي 
الغرف  بني  واتفاقيات  اجلوية  واخلدمات 
م�صتوى  على  ال�صراكة  لتعزيز  التجارية 

القطاع اخلا�ض وزيادة ال�صتثمارات.
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املال والأعمال

اأبوظبي تفوز بـ4 من جوائز ال�صياحة العاملية

موؤمتر ومعر�س االحتاد الدويل للطرق ينظم جل�صة حوارية بعنوان طرق اإىل الغد.. م�صارات للتنقل امل�صتدام

•• اأبوظبي-وام:

جوائز  م��ن   4 ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي  ح�صلت 
والع�صرين،  الثامنة  العاملية  ال�صياحة 
تر�صيخ  اإىل  الرامية  جلهودها  تقديراً 
عاملية  ���ص��ي��اح��ي��ة  ك���وج���ه���ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 

مف�صلة.
 وُتعترب هذه اجلوائز ال�صنوية الأعلى 
قيمة والأكرث تقديراً يف قطاع ال�صياحة 
جميع  يف  بالتميز  حتتفي  اإذ  ال��ع��امل��ي، 
وال�صياحة،  ال�����ص��ف��ر  ���ص��ن��اع��ة  جم����الت 
املتخ�ص�صني  ت�صويت  على  بالعتماد 
ممثلي  ج���ان���ب  اإىل  ف��ي��ه��ا  وال��ع��ام��ل��ني 

و�صائل الإعلم واجلمهور.
ومت�صي اأبوظبي يف تعزيز ريادتها على 
اخلريطة ال�صياحية العاملية من خلل 
م���ب���ادرات دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة-

اأبوظبي القائمة على التعاون والتن�صيق 
ال�صراتيجي مع ال�صركاء من اجلهات 
على  ال�صياحة  بقطاع  واملعنية  العاملة 

امل�صتويني املحلي والعاملي.

•• دبي-وام:

طرق  احلوارية  اجلل�صات  اأوىل  انطلقت 
يف  امل�صتدام  للتنقل  م�صارات  الغد:  اإىل 
املوؤمتر واملعر�ض العاملي ال� 18 للحتاد 
اأم�����ض وال����ذي ت�صتمر  ال����دويل ل��ل��ط��رق 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ح��ت��ى 10 ن��وف��م��رب اجل���اري 

ومب�صاركة عاملية وا�صعة.
ال��ل��ورد فيليب ه��ام��ون��د وزير  ب���داأ  وق���د 
كلمته  املتحدة  اململكة  يف  ال�صابق  املالية 
بالتحدث عن الب�صمة الكربونية الهائلة 
احلياة  على  الكبري  وتاأثريها  العامل  يف 
ككل ..م�صريا اإىل التكنولوجيا احلديثة 
اآم��ال للب�صرية يف احلد  وما حتمله من 
م���ن ال���ت���اأث���ري ال���ك���رب���وين ع��ل��ى الأر������ض 
املركبات  يف  تتمثل  التكنولوجيا  وه��ذه 
ال�صطناعي  وال�����ذك�����اء  ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
الأ�صياء  واإن��رن��ت  الذكية  والتطبيقات 
بالإ�صافة اإىل امل�صاركة احلكومية القوية 

يف هذا املجال.
يف  نفكر  اأن  “يجب  ه��ام��ون��د:  واأ����ص���اف 
البنى  وا���ص��ت��دام��ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  م��رك��ب��ات 
التحتية كما نفكر يف الراحة والرفاهية 
ال�صتدامة  مفهوم  اإن  حيث  بيوتنا  يف 

ال�صياحية  احل����رك����ة  ت�����ص��ه��د  وب��ي��ن��م��ا 
�صاهم  م�����ص��ط��رداً،  من����واً  الإم������ارة  اإىل 
ومن�صاآتها  وم��ع��امل��ه��ا  م��ق��وم��ات��ه��ا  ت��ن��وع 
�صياحة  “وجهة  ج���وائ���ز  اإح����رازه����ا  يف 
ال�����ص��رق الأو�صط  ال��رائ��دة يف  الأع��م��ال 
2021” و”وجهة ال�صياحة الريا�صية 
 ”2021 الأو���ص��ط  ال�صرق  ال��رائ��دة يف 
يف  ال����رائ����دة  ال��ت�����ص��وي��ق��ي��ة  و”احلملة 
و”وجهة   ”2021 الأو���ص��ط  ال�����ص��رق 
ال�صرق  يف  ال���رائ���دة  ال���زف���اف  ح��ف��لت 

الأو�صط 2021«.
“وجهة  اأب���وظ���ب���ي ج���ائ���زة  وج����اء م��ن��ح 
ال�صرق  ال���رائ���دة يف  الأع���م���ال  ���ص��ي��اح��ة 
الأو�صط 2021” تقديراً ل�صت�صافتها 
جمموعة وا�صعة من فعاليات الأعمال 
فر�صاً  اأت��اح��ت  وال��ت��ي  امل�صتوى،  عاملية 
ع���دي���دة ل��ل��ت��وا���ص��ل وت���ب���ادل اخل����ربات 

يتعدى املركبات والطرق لي�صمل املجتمع 
وطرق العي�ض الرغيد” ..موؤكدا اأن كل 
املواءمة  وج���ود  ب���دون  يتحقق  ل��ن  ذل��ك 
الر�صينة  التحتية  والبنية  املجتمعية 

للحد من احلوادث وال�صتدامة املالية.
وزير  اأندريانيت�ض  بوري�ض  م��ارك  وع��رب 
التحول الرقمي يف جمهورية �صلوفينيا 
���ص��غ��ف��ه مبحاور  ب���داي���ة ح��دي��ث��ه ع���ن  يف 
الكهربائية  وامل��رك��ب��ات  ال�صتدامة  مثل 
وم�صاركة  ال���ق���ي���ادة  ذات���ي���ة  وامل���رك���ب���ات 

احلوار  جانب  اإىل  املمار�صات  واأف�صل 
مع اأملع ال�صخ�صيات الدولية، فيما تكرم 
“احلملة الت�صويقية الرائدة يف  جائزة 

حديثه  معر�ض  يف  ت��ن��اول  كما  املركبات 
كذلك اأنه بحلول العام 2035 لن يتم 
القارة  اأي مركبة غري كهربائية يف  بيع 
اإىل  العجوز  ال��ق��ارة  و�صت�صل  الأوروب��ي��ة 

احلياد الكربوين بحلول العام 2050.
وختم الوزير ال�صلوفيني حديثه بالقول 
الطائرات  اأف�صل  الآن  تطور  ب��لده  اإن 
الكهربائية على م�صتوى العامل ..موؤكدا 
رغبة بلده يف العمل مع �صركاء دوليني 
والتقنيات  امل���ع���رف���ة  ت���ب���ادل  جم����ال  يف 

حملتها   ”2021 الأو����ص���ط  ال�����ص��رق 
ت�صمنت  ال��ت��ي  ال�صيفية  ال��روي��ج��ي��ة 
والفعاليات  الأن�������ص���ط���ة  م���ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
جميع  ت��ط��ل��ع��ات  لتلبية  ال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
وال�����زوار خلل  امل��ح��ل��ي  املجتمع  ف��ئ��ات 

مو�صم ال�صيف.
ال�صياحة  “وجهة  ج����ائ����زة  وت�������ص���ّل���ط 
الأو�صط  ال�صرق  يف  الرائدة  الريا�صية 
الإم���ارة  جن��اح  على  ال�صوء   ”2021
يف ا�صت�صافة اأهم البطولت الريا�صية 
الحتاد  “جائزة  ذل��ك  يف  مب��ا  العاملية 
ل��ل��ط��ريان ال���ك���ربى ل��ل��ف��ورم��ول 1 يف 
العاملية  مبادلة  و”بطولة  اأبوظبي” 
النزال  ج��زي��رة  وم��ن��اف�����ص��ات  للتن�ض” 
وغ��ريه��ا. وحتتفي  اإف �صي”  “يو  م��ن 
جائزة “وجهة حفلت الزفاف الرائدة 
باملواقع   ،”2021 الأو�صط  ال�صرق  يف 

واخلربات يف هذا املجال.
وا���ص��ت��ه��ل��ت ال���دك���ت���ورة اأم������اين اأب�����و زيد 
م��ف��و���ض ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ط��اق��ة يف 
بالتاأكيد على  الأفريقي كلمتها  الحتاد 
�صعي دول التحاد الأفريقي على حتقيق 
والبتكار  ال��ن��ق��ل  اأن��ظ��م��ة  يف  ال��ت��ك��ام��ل 
العامة  امل��وا���ص��لت  ���ص��ب��ك��ات  ت��ط��وي��ر  يف 

هناك.
“تعمل القارة ال�صمراء  اأبو زيد:  وقالت 
على تطوير برنامج ملدة /10/ �صنوات 

وامل���ن�������ص���اآت وامل�����راف�����ق ال���رائ���ع���ة وك����رم 
والتي  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الأ���ص��ي��ل  ال�صيافة 
لتنظيم  الأف�������ص���ل  ال���وج���ه���ة  جت��ع��ل��ه��ا 

مرا�صم وحفلت الزفاف.
وقال �صعادة علي ح�صن ال�صيبة، املدير 
والت�صويق  ال�صياحة  لقطاع  التنفيذي 
يف دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي: 
حافًل  ب��رن��اجم��اً  اأب��وظ��ب��ي  “حتت�صن 
والرفيهية  الريا�صية  الفعاليات  من 
واأن�������ص���ط���ة الج����ت����م����اع����ات واحل����واف����ز 
العام  وامل��وؤمت��رات واملعار�ض على م��دار 
مقومات  م���ن  مت��ت��ل��ك��ه  م���ا  ج��ان��ب  اإىل 
فريدة،  وطبيعية  وث��ق��اف��ي��ة  �صياحية 
التي  التجارب  اأث��راء  الركيز على  مع 
وال���زوار يف  املحلي  املجتمع  بها  يحظى 

الإمارة ..
ومتنحنا هذه اجلوائز العاملية املرموقة 
دف��ع��ة ق��وي��ة مل��وا���ص��ل��ة م�����ص��رية الإب����داع 
التجارب  من  املزيد  لتطوير  والبتكار 
عن  وتنوعاً  متيزاً  الأك��رث  والفعاليات 

اأي وقت م�صى«.

ال��ع��ام��ة والطاقة  امل��وا���ص��لت  يف جم��ال 
والتحول الرقمي وحتقيق ال�صتدامة يف 
امل�صاركة  على  واأك��دت  جميع حماوره”. 
الفاعلة للمراأة يف هذا املجال وذلك من 
امل��راأة يف  خلل برنامج ي�صمى م�صاهمة 
البنية التحتية ..داعية امل�صتثمرين من 
يف  ال�صتثمار  اإىل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
الأفريقية  ال��ق��ارة  يف  ال�صتدامة  جم��ال 
الفر�ض  م����ن  ب���ال���ك���ث���ري  ت���زخ���ر  لأن����ه����ا 

الواعدة.

جلفود ي�صلط ال�صوء على اأحدث التقنيات يف دبي 
ودور االإمارة يف تعزيز �صل�صلة التوريد العاملية

•• دبي-وام: 

الأكرب  املعر�ض   - للت�صنيع  جلفود  معر�ض  م��ن  ال�صابعة  ال���دورة  ت�صهد 
الأغذية  ل�صناعة  اآ�صيا  وج��ن��وب  واأفريقيا  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  نوعه  م��ن 
من  العديد   - اللوج�صتية  وخدماتها  وتغليفها  ومعاجلتها  وامل�����ص��روب��ات 
املتخ�ص�صني  الأعمال  ورواد  املبتكرين  اأه��م  مب�صاركة  احلوارية  اجلل�صات 
ب�صفتها من�صة عاملية  دبي  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  ملناق�صة  الت�صنيع  يف جمال 
هذا  يف  حتدثه  اأن  ميكن  ال��ذي  اجل��ذري  والتغيري  اللوج�صتية  للخدمات 

القطاع احليوي على م�صتوى العامل.
واأ�صاد امل�صاركون يف املعر�ض با�صتجابة دبي الفورية واملرنة للتحديات التي 
واجهتها �صل�صلة التوريد واأعربوا عن حما�صهم للقاء اأهم ال�صركات العاملية 
من  كاملة  جمموعة  وا�صتك�صاف  وتغليفها  الأغذية  مبعاجلة  املتخ�ص�صة 
املكونات الغذائية واأحدث التطورات التي ي�صهدها قطاع الإنتاج والتي تلبي 

احتياجات الت�صنيع احلالية حتت �صقف واحد.
واأمريكا  واأفريقيا  اآ�صيا  دول  �صعي  مع  للت�صنيع  جلفود  انطلق  ويتزامن 
العاملي  اللوج�صتي  اجل���واز  م��ب��ادرة  اإىل  للن�صمام  والو�صطى  اجلنوبية 
وهو برنامج جتاري جديد مت اإطلقه بتوجيٍه من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي”رعاه اهلل«. وانطلقت املبادرة و�صط الأزمة ال�صحية العاملية لتكون اأول 
منهجية ولء يف قطاع ال�صحن يف العامل من حيث احلجم والنوع وت�صجع 
املوؤ�ص�صات املحلية ووكلء ال�صحن والتجار على زيادة حجم جتارتهم مقابل 
حوافز جمزية بهدف تعزيز اإمكانية الرابط على ال�صعيد العاملي ومتكني 
العاملي  اللوج�صتي  اجل��واز  ويهدف  النا�صئة.  الأ���ص��واق  يف  التجارة  فر�ض 
الوطنية  التجارية  املوؤ�ص�صات  بها  تتميز  التي  القوة  نقاط  اإىل اجلمع بني 
متعددة  واملوؤ�ص�صات  اللوج�صتية  اخل��دم��ات  قطاع  يف  ال��رائ��دة  وال�صركات 
اجلن�صيات يف حتالف وثيق يركز على منو التجارة. ومن املتوقع اأن ت�صاهم 
النا�صئة يف  الت�صنيع  التوريد وربط مراكز  �صل�صلة  املبادرة يف تطوير  هذه 
اآ�صيا واأفريقيا مع دبي وتعزيز املكا�صب املحققة حيث جمعت  جنوب �صرق 
16 دولة من خمتلف اأنحاء العامل بدءاً من اأمريكا اجلنوبية وحتى �صبه 

القارة الهندية ومن ال�صرق الأق�صى وحتى و�صط اأفريقيا حتى الآن.
التجارية  البتكارات  بف�صل  القطاع  رواد  اأب��رز  للت�صنيع  جلفود  ا�صتقطب 
التي �صجلتها �صل�صلة التوريد يف دبي والتي تقدمها 1،250 �صركة عار�صة 
من 55 دولة ..وفيما تويل خمتلف اجلهات العار�صة اأهميًة كربى للكفاءة 
املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف  تتطلع  الأغ��ذي��ة  و�صلمة  وال�صتدامة  الرقمية 

لتفعيل دور حلول �صل�صلة التوريد يف القطاع.
وت�صم قائمة اجلهات العار�صة اأبرز رواد قطاع الت�صنيع ومعاجلة الأغذية 
وتغليفها ممن يجتمعون لت�صليط ال�صوء على اأحدث التطورات يف جمال 
لإدارة  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  مريماند  ل��وه  تريك�صي  وق��ال��ت  الإن��ت��اج. 
املعار�ض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العاملي اإن جميع القطاعات 
لتمكني  الرقمي  التحّول  على  متزايد  تركيز  و�صط  مرابط  ب�صكل  تعمل 
..وتت�صدر  الأغذية  و�صلمة  ال�صتدامة  جوانب  وتطوير  التوريد  �صل�صلة 
دبي اليوم جهود التحول الرقمي يف �صل�صلة التوريد ..متوقعة اأن يثمر هذا 
التجمع ال�صناعي املهم عن عدٍد من ال�صراكات بف�صل املوؤمتر اخلا�ض به 

واحلوارات احل�صرية املتخ�ص�صة يف القطاع.

مليون درهم ت�صرفات   899
عقارات دبي اأم�س

•• دبي -وام:

اأكرث  اأم�ض  بدبي  والأم��لك  الأرا�صي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  بلغت 
من 899 مليون درهم حيث �صهدت الدائرة ت�صجيل 296 مبايعة بقيمة 
 211.11 بقيمة  للأرا�صي  مبايعة   26 منها  دره��م  مليون   724.03
مليون   512.91 بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعة   270 و  دره���م  مليون 
درهم. وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 140 مليون درهم يف منطقة 
احلبية  منطقة  يف  دره��م  مليني   6 بقيمة  مبايعة  تليها  الأول  معي�صم 
الرابعة.  5 مليني درهم يف منطقة احلبية  تليها مبايعة بقيمة  الرابعة 
وت�����ص��درت منطقة احل��ب��ي��ة ال��راب��ع��ة امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث ع���دد امل��ب��اي��ع��ات اإذ 
�صجلت 10 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة املطار 
 5 ال�صفا  وادي  يف  وثالثة  دره��م  مليني   5 بقيمة  مبايعات   6 بت�صجيلها 
بت�صجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات 
ال�صقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم مبنطقة مر�صى دبي 
احلبية  منطقة  يف  دره��م  مليون   12 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
الثالثة واأخريا مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة جمريا الثانية. 
وت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق 
والفلل اإذ �صجلت 39 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة مر�صى 
126 مليون درهم وثالثة يف الرب�صاء  35 مبايعة بقيمة  دبي بت�صجيلها 
و�صجلت  دره��م.  مليون   13 بقيمة  مبايعة   23 بت�صجيلها  الرابعة  جنوب 
لأرا�ض  ره��ن��ا   17 منها  دره���م  مليون   163.33 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون 
 62.63 بقيمة  و�صقق  لفلل  رهنا  و38  دره��م  مليون   100.71 بقيمة 
مليون درهم وكان اأهمها مبنطقة جبل علي ال�صناعية الثانية بقيمة 51 
مليون درهم واأخرى يف منطقة الثنية اخلام�صة بقيمة 21 مليون درهم. 
اأما الهبات فقد �صهدت ت�صجيل 4 هبات بقيمة 11.67 مليون درهم كان 
اأهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة 8 ملينب درهم واأخرى يف منطقة الثنية 

الثالثة بقيمة مليونني درهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �صركة الحتاد للقطارات، 
ال�صكك  ل�صبكة  وامل�صغل  املطور 
دولة  ال��وط��ن��ي��ة يف  احل��دي��دي��ة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
اأعمال  م��ن   50% اإجن����از  ع��ن 
بحري  ج�������ص���ر  اأول  اإن�����������ص�����اء 

ي��اأت��ي �صمن  ال��دول��ة، وال���ذي  لل�صكك احل��دي��دي��ة يف 
الثانية من م�صروع  يف املرحلة  “ب”  اأعمال احلزمة 
ميتد اجل�صر على طول كيلومر  “قطار الحتاد”. 
واحد لريبط ميناء خليفة ب�صبكة ال�صكك احلديدية 

الوطنية.
و�صيلعب اجل�صر دوراً مهماً يف ت�صهيل وتعزيز حركة 
ن��ق��ل ال��ب�����ص��ائ��ع يف امل��ن��ط��ق��ة، وال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن تكاليف 
ال�صحن والتجارة، كما واأنه ي�صاهم يف حتقيق م�صاعي 
الحتاد للقطارات لإن�صاء �صبكة �صكك حديدية وطنية 
اإماراتية تربط اأهم املوانئ الرئي�صية بنقاط الت�صنيع 

اإىل  بالإ�صافة  الدولة،  ال�صكانية يف  واملراكز  والإنتاج 
البيئة  على  واحلفاظ  الكربونية  النبعاثات  خف�ض 
من خلل خف�ض حركة مرور ال�صاحنات على الطرق 

الرئي�صية.
من  مكعب  م��ر   18،300 ح���وايل  ا���ص��ت��خ��دام  ومت 
اخلر�صانة امل�صلحة و4،117 طًنا من احلديد ال�صلب 
موازياً  ي��اأت��ي  ال��ذي  للج�صر  الإن�صائية  العمليات  يف 
جل�صر بري ميتد بنف�ض الطول ويربط الرب الرئي�صي 

لإمارة اأبوظبي مبحطة احلاويات البحرية.
ويتم تنفيذ عمليات بناء اأول ج�صر بحري يف ال�صبكة 

مبا يتما�صى مع اأف�صل املعايري البيئية العاملية، حيث 
على  احل��ف��اظ  على  للقطارات  الحت���اد  �صركة  تعمل 
التاأكد  خ��لل  م��ن  وذل��ك  املائية،  ال��ت��ي��ارات  ان�صيابية 
م��ن اأن ام���ت���دادات ورك����ام اجل�����ص��ر ال��ب��ح��ري اجلديد 
تتما�صى مع اجل�صر احلايل الذي يوازيه يف الجتاه، 
والتي  املائية،  التيارات  ان�صيابية  ي�صمن  الذي  الأمر 
املرجانية  ال�صعاب  تعد عامًل مهماً يف احلفاظ على 

املحيطة باجل�صر.
وفق  للج�صر  الإن�صائية  العمليات  ال�صركة  وتوا�صل 
التغلب  خ��ط��ط م���درو����ص���ة جن��ح��ت م���ن خ��لل��ه��ا يف 

املناخية  ال���ت���ح���دي���ات  ع���ل���ى 
فرق  ت��واج��ه  ال��ت��ي  والبيئية 
البناء  العمل خلل عمليات 
اجلغرافية  للطبيعة  ن��ظ��راً 
وت���ت���م���ث���ل هذه  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، 
البحري،  امل���د  يف  ال��ت��غ��ريات 
وت������غ������ري ������ص�����رع�����ة ال������ري������اح 
واجت���اه���ه���ا، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

ارتفاع درجات احلرارة والرطوبة.
ك��ان��ت الحت�����اد ل��ل��ق��ط��ارات ق���د اأع��ل��ن��ت م���وؤخ���راً عن 
ا�صتكمال الأعمال الإن�صائية للحزمة )اأ( من املرحلة 
 139 والتي متتد على م�صافة  امل�صروع،  الثانية من 
ك��ي��ل��وم��راً وت��رب��ط ب��ني ال��غ��وي��ف��ات على احل���دود مع 
الأوىل من  وامل��رح��ل��ة  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
امل�����ص��روع، وال��ت��ي مت��ت��د ع��ل��ى م�����ص��اف��ة 264 ك��م من 
ال��ذي يعد خطوة هامة  الأم��ر  الروي�ض،  اإىل  حب�صان 
تقرب ال�صركة اأكرث فاأكرث من اإجناز م�صروع “قطار 

الحتاد” وفق اجلدول الزمني املعتمد. 

يربط ميناء خليفة ب�سبكة ال�سكك احلديدية الوطنية

% من االأعمال االإن�صائية  االحتاد للقطارات تنجز 50 
الأول ج�صـر بحــري لل�صـــكك احلـديـديـة يف الدولــــة   

•• ال�سارقة-وام:
ح��ق��ق ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري يف اإم�����ارة ال�����ص��ارق��ة من���واً كبرياً 
خلل الربع الثالث من العام اجلاري، حيث و�صل حجم 
الإم��ارة حتى  العقاري يف  النقدية لل�صتثمار  ال��ت��داولت 
درهم،  7.5 مليار  1202 اإىل  ع��ام  م��ن  �صبتمرب  نهاية 
متت من خلل 187،61 معاملة، بن�صبة منو و�صلت اإىل 
العام املا�صي، وبلغ  من  الفرة  بنف�ض  7.22% مقارنة 
حجم امل�صاحة املتداولة يف معاملت البيع 5.61 مليون 
قدم مربع، وذلك ح�صب ما ك�صفه تقرير حركة الت�صرفات 
دائرة  اأ�صدرته  ال��ذي  الإم���ارة  وم��دن  العقارية يف مناطق 

الت�صجيل العقاري يف اإمارة ال�صارقة.
اأحمد ال�صام�صي مدير عام دائرة  واأكد �صعادة عبدالعزيز 
الت�صجيل العقاري بال�صارقة اأن القطاع العقاري يف الإمارة 
عاد اإىل و�صعه ال�صابق قبل جائحة كورونا بف�صل الدعم 
�صاحب  قبل  م��ن  القطاع  يلقاها  التي  وال��رع��اي��ة  الكبري 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د القا�صمي 
ع�صو امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة، وم��ت��اب��ع��ة �صمو 
ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد 
ونائب حاكم ال�صارقة، رئي�ض املجل�ض التنفيذي، و�صل�صلة 

الر�صيدة  احلكومة  اتخذتها  التي  واملحفزات  الإج���راءات 
والهادفة اإىل ت�صجيع ال�صتثمار، حيث غدت اإمارة ال�صارقة 
للم�صتثمرين  جاذبة  بيئة  الكرمية  الرعاية  ه��ذه  بف�صل 
واأو�صح  التقرير.  الدولة وخارجها كما يو�صح  داخل  من 
ال�صام�صي اأن احلياة اأخذت تعود لطبيعتها يف الإمارة بعد 
اأ�صرار طالت  وما خلفته من  كورونا  التعايف من جائحة 
اأن  اإىل  خمتلف القطاعات القت�صادية يف العامل، م�صرياً 
الإمارة  يف  العقاري  بالقطاع  حتقق  ال��ذي  الكبري  النمو 
امل�صتثمرين  وثقة  اجلائحة،  اآث��ار  من  التعايف  هذا  يعك�ض 
ب��ع��د �صل�صلة  ال��ع��ق��اري يف الإم�����ارة خ�����ص��و���ص��اً  ال�����ص��وق  يف 
املجل�ض  اأطلقها  التي  والت�صهيلت  القت�صادية  املحفزات 
اأ�صهم  مما   ،0202 ع��ام  من  نوفمرب  �صهر  يف  التنفيذي 
مقارنة  العقارية  التداولت  حجم  يف  الزيادة  ا�صتمرار  يف 
بالعام ال�صابق. وا�صتحوذ الفرع الرئي�صي على 7.49 % 
من اإجمايل حجم التداول امل�صجل يف الإمارة، فيما �صكل 
3.5% م��ن اإجمايل  حجم ال��ت��داول يف الأف���رع الأخ���رى 
ح��ج��م ال���ت���داول خ���لل ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ع���ام 1202. 
وحقق فرع املنطقة الو�صطى ن�صبة تداول و�صلت %6.3 
اإجمايل حجم التداول، وبلغت ن�صبة التداول يف فرع  من 

التداول،  حجم  اإج��م��ايل  5.0% م��ن  خ��ورف��ك��ان  مدينة 
فرع  اأم��ا   ،  %2.0 دبا احل�صن  بينما �صجل فرع مدينة 
التداول  اإجمايل حجم  1% من  مدينة كلباء فقد �صكل 
التقرير  واأو�صح  اجل��اري.  العام  من  الثالث  الربع  خلل 
الدائرة  معاملت  اإجمايل  يف  ملحوظاً  ارتفاعاً  هناك  اأن 
خلل الربع الثالث من عام 1202 مقارنة بنف�ض الفرة 
م��ن ال��ع��ام املا�صي، مم��ا ي��دل على ب��دء اخل���روج م��ن اأزمة 
كورونا، حيث بلغ الإرتفاع يف اجمايل املعاملت ما ن�صبته 
بن�صبة  امللكية  ���ص��ن��دات  م��ع��ام��لت  وارت��ف��ع��ت   ،%9.21
كما  املا�صية،  ال�صنة  الفرة من  بنف�ض  4.43% مقارنة 
ارتفعت معاملت البيع مقارنة بنف�ض الفرة من ال�صنة 
املا�صية مما يدل على اإقبال امل�صتثمرين على ال�صتثمار يف 
ال�صارقة. وت�صدرت معاملت �صهادات الإفادة عن الأملك 
تلتها  926،9 معاملة،  بلغ عددها  املعاملت حيث  باقي 
معاملت �صندات امللكية ب� 857،4 معاملة، ثم معاملت 
عقود البيع املبدئية ب� 061،1 معاملة، ومعاملت الرهن 
ب� 099 معاملة، يف حني جاءت معاملت التثمني يف املركز 
الرهن  معاملت  جمموع  وبلغ  الأخري ب� 442 معاملة. 
الربع  خلل  ال�صارقة  لإم��ارة  التابعة  املناطق  خمتلف  يف 

الثالث من العام اجلاري 099 معاملة، بقيمة بلغت 4.2 
مليار درهم.

الإمارة  مناطق  خمتلف  يف  البيع  معاملت  ع��دد  وو�صل 
266،1 معاملة،  العام اجل��اري  الثالث من  الربع  خلل 
5.25% مقارنة بنف�ض الفرة  بن�صبة زيادة و�صلت اإىل 
م���ن ال���ع���ام امل��ا���ص��ي، وا���ص��ت��ح��وذت م��دي��ن��ة ال�����ص��ارق��ة على 
 39 يف  ج��رت  معاملة   245،1 ب�  الأك��رب منها  الن�صيب 
2.2 مليار درهم، وانح�صرت  منطقة، بقيمة و�صلت اإىل 
46% من معاملت البيع يف خم�ض مناطق وهي: اخلان، 
مويلح التجارية، الرقيبة، ال�صجعة ال�صناعية، وحو�صي، 
وذلك من خلل 789 معاملة، فيما توزعت 63% من 

معاملت البيع املتبقية على 88 منطقة.
معاملت  ع��دد  فو�صل  الو�صطى  للمنطقة  بالن�صبة  اأم��ا 
2.04 مليون  بلغت  بقيمة  24 معاملة،  اإىل  فيها  البيع 
02 م��ن��ط��ق��ة خم��ت��ل��ف��ة، وتركزت  دره�����م، ح��ي��ث ج���رت يف 
اإجمايل  6.82% م��ن  �صكلت  وال��ت��ي  امل��احل��ة  منطقة  يف 
معاملت البيع التي متت من خلل 21 معاملة، يف حني 
توزعت باقي معاملت البيع والبالغ عددها 03 معاملة 

على عدة مناطق باملنطقة الو�صطى.

مليار درهم قيمة التداوالت املالية لال�صتثمار العقاري يف ال�صارقة خالل الربع الثالث  5.7
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�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن بالن�سر 

 211/2021/905 تنفيذ عقاري 
اإعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اىل املنفذ �صده/١-  فهد بن اعجاز اعجاز احمد  -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صركة امل�صرق ال�صلمي للتمويل - م�صاهمة خا�صة
وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  . وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )٣٥٨٢٠(
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل ١٥ يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:6074/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣

مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )٧٦٢٢٦( درهم مع الفائدة 
القانونية بواقع ١٢% وذلك من تاريخ ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف. 

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

٣ - الطابق ال�صاد�ض - مكتب رقم ٦٠٥ - رقم مكاين:٢٦٨٢٥٨٩٦٨٠
املطلوب اإعلنه:  ١- �صياء في�صل مالك  -  �صفته : مدعي عليه

ب��ت��اري��خ:٢٠٢١/٩/٢٢ -   اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�صت�صدار  الإع��لن :طلب  مو�صوع 
ال��واردة تفا�صيله بالطلب مببلغ )٧٦٫٢٢٦( درهم  ال�صيك  يوؤدي للمدعي قيمة  بان  املدعي عليه  بالزام 
وبالر�صوم  ال�صداد  املطالبة يف ٢٠٢١/٩/١٤ وحتى متام  تاريخ  �صنويا من   %٥ بواقع  القانونية  والفائدة 
وامل�صاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت املحكمة مازاد على ذلك من طلبات .ولكم احلق 

يف ا�صتئناف المر خلل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:6465/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
مو�صوع الدعوى : املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )٧١٤١٩٫١١( درهم و الفائدة 

القانونية بواقع ٩% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
املدعي:المارات دي�صريكت كولينج )امييكول( �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي بردبي - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - بوابة رقم 
٣ - الطابق ال�صاد�ض - مكتب رقم ٦٠٥ - رقم مكاين:٢٦٨٢٥٨٩٦٨٠

املطلوب اإعلنه:  ١- روز بريي �صوبرماركت ذ.م.م - فرع  -  �صفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:٢٠٢١/١٠/٥ -   اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�صت�صدار  الإع��لن :طلب  مو�صوع 
الف واربعمائة  ت��وؤدي للمدعية مبلغ قدره )٧١٫٤١٩٫١١( درهم واحد و�صبعون  بان  املدعي عليها  ال��زام 
القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة احلا�صل يف  وت�صعة ع�صر درهم واح��دى ع�صر فل�ض - والفائدة 
.ولكم  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  وامل�صاريف  وبالر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى   ٢٠٢١/٩/٢٩

احلق يف ا�صتئناف المر خلل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:753/2020/20 جتاري كلي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية الوىل رقم ٣١

وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  ب��ان  والتكافل  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
 ، )٤٢٫٣٥٧٫٤٠٧٫٩٠( درهم اثنني واربعون مليون وثلثمائة و�صبعة وخم�صون الف واربعمائة و�صبعه دراهم وت�صعون فل�ض 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ ال�صتحقاق ٢٠٢٠/٤/٣٠ وحتى متام ال�صداد 

و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
املدعي:بنك ال�صتثمار �ض.م.ع

عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع ال�صعادة - مبنى ا�صبكت - الطابق ٣٤ -�صقة ٣٤٠١ 
- ابراج رجال العمال

املطلوب اإعلنه :  ١- حممد غ�صوب الرفاعي  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعلن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/٩/٢٩ يف الدعوى املذكورة اعله ل�صالح/ بنك 
ال�صتثمار �ض.م.ع بالزام املدعي عليهم بالت�صامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )٤١٫٠٢٠٫٢٧٥٫٥٦( درهم فقط 
واحد واربعون مليون وع�صرون الف ومائتان وخم�صة و�صبعون درهم و ٥٦ فل�ض ، والفائدة القانونية بواقع ٥% �صنويا من تاريخ 
املطالبة الق�صائية يف:٢٠٢٠/٧/٢٨ وحتى متام ال�صداد والزمتهم امل�صروفات والر�صوم ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن حكم بالن�سر        
18/2020/635 عقاري جزئي 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه ١- حممد بن حيدر بن حممد اجلرا�ض  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�ص�صة عقارات عجمان - عقار
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

املذكورة  الدعوى  يف    ٢٠٢٠/٩/٩ بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
للمدعية  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  - عقار  ل�صالح/ موؤ�ص�صة عقارات عجمان  اع��له 
الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %٩ بواقع  والفائدة  دره��م   )١٤٨٫٤٣١( وق��دره  مبلغ 
وحتى ال�صداد التام كما الزمته امل�صاريف وثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

�عالن بالن�سر        
 687/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : ١- ريجينا اوك�صيانو �صنتياجو  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :بنك دبي ال�صلمي - �صركة م�صاهمة عامة 
وميثله : بدر حممد علي القرق 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى مطالبة مببلغ وقدره )٧٤٫٤٠١٫٠٠( درهم 
اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم   - درهما  وواح��د  واربعمائة  ال��ف  و�صبعون  اربعة 

املحاماة. 
قاعة  يف  �صباحا   ٠٨:٣٠ ال�صاعة   ٢٠٢١/١١/١٤ املوافق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
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 بثلثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

�عالن بالن�سر        
 6520/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : ١- املتنوع لركيب التجهيزات املعدنية �ض.ذ.م.م ٢- مادهوران كاناتيتو اناندان   
-  جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�صركة بييل �صبي�ض لدارة امل�صاريع �ض.ذ.م.م
وميثله:علي عبداهلل ماجد ال�صام�صي 

املطلوب  بالزام  ب��ت��اري��خ:٢٠٢١/١٠/١٠  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة  فقد  اداء  ام��ر  ا�صت�صدار  طلب 
�صدهما بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للطالبة مبلغ )٤٥٩٣٧٥( درهم فقط مبلغ وقدره )اربعمائة 
تاريخ  م��ن   %٥ ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة   ، دره��م��ا  و�صبعني  وخم�صة  وثلثمائة  وخم�صني  وت�صعة 
ال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد والزامهما الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  

ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خلل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

�إعالن منفذ �سده بالن�سر 
حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �ر�س �لعجائب لالعالن ذ.م.م

جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004251/ 
اإىل املحكوم عليه :اأر�ض العجائب للعلن ذ.م.م 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ:مطبعة الن�صر ذ.م.م 

يف الق�صية امل�صار اليها اأعله  ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع 

الكلي �صامل الر�صوم وامل�صاريف 16665 درهم .
اأعله خلل )15(  اليه  امل�صار  التنفيذي  ال�صند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك  بهذا  اإعلنكم   / اإعلنك  تاريخ  يوما من 

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

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ال�ستئناف رقم:1566/2021/322 ��ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الوىل رقم ٩٠

والر�صوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:١٢٤٦/٢٠٢١  الدعوى  يف  احلكم  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 
وامل�صاريف والتعاب. 

امل�صتاأنف:موؤ�ص�صة عقار
عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
٩ - هاتف:٠٥٠٦٧٦٧٦١٦ - بريد الكروين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين ٣٢٤٤٥٩٤٨٢٦ - 

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

املطلوب اإعلنه :  ١- حممد عبداهلل علي عبداهلل الدخيل  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعلن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:١٢٤٦/٢٠٢١ عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  ٢٠٢١/١١/١٦  ال�صاعة ١٠٫٠٠ �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ال�ستئناف رقم:1573/2021/322 ��ستئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة ال�صتئناف العقارية الوىل رقم ٩٠
والر�صوم   ، جزئي  عقاري  رق����م:١٠٢٨/٢٠٢١  الدعوى  يف  احلكم  اإ�صتئناف   : ال�صتئناف  مو�صوع 

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

عنوانه:امارة دبي - �صارع املطار - منطقة بور�صعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
٩ - هاتف:٠٥٠٦٧٦٧٦١٦ - بريد الكروين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين ٣٢٤٤٥٩٤٨٢٦ - 

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

املطلوب اإعلنه :  ١- حممد ح�صام الدين احمد ح�صن  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
مو�صوع الإعلن :  قد اأ�صتاأنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم:١٠٢٨/٢٠٢١ عقاري جزئي. وحددت 
لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  ٢٠٢١/١١/١٦  ال�صاعة ١٠٫٠٠ �ض بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:671/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم ٢٤٩

وقدره  مبلغ  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��ان  والت�صامن  بالتكافل  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل��ك��م   : ال��دع��وى  مو�صوع 
)٣٫٧٥٩٫١٧٦( درهم ثلثة مليني و�صبعمائة وت�صعة وخم�صون الفا ومائة و�صتة و�صبعون درهما - وبفائدة تاأخريية 

بواقع ١٢% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل لتعلقه مبادة جتارية. 
املدعي:طلل فار�ض حممد عبدالواحد

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - الكرامة - ابوظبي - �صارع املطار تقاطع �صارع دملا - مبنى برج النيادي - �صقة 
احلادي ع�صر - مكتب رقم  - اعلى حمل ا�صتديو كلي - وميثله:�صعيد مبارك عبيد احمد الزحمي

املطلوب اإعلنه :  ١- احمد مهدي عبد املنعم الطوي  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احلكم بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن بان يوؤدوا 
للمدعي مبلغ مبلغ وقدره )٣٫٧٥٩٫١٧٦( درهم ثلثة مليني و�صبعمائة وت�صعة وخم�صون الفا ومائة و�صتة و�صبعون 
درهما - وبفائدة تاأخريية بواقع ١٢% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
لتعلقه مبادة جتارية - وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  ٢٠٢١/١١/١٤  ال�صاعة ٠٨٫٣٠ �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 بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1604/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�صابعة رقم ٢٢٨

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠٢٠/١٢٦٥ ا�صتئناف مدين ، ب�صداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )١٫٣٩٥( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : �صركة عمان للتاأمني �ض.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �صارع ال مكتوم مبنى املكتوم رقم ٢٤ بالقرب من دوار ال�صاعة مقابل 

مركز الدانة - وميثله:حممد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب اإعلنه : ١- اأف بي اأن لتاأجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١٣٩٥( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
ن�صر هذا  تاريخ  يوما من  املذكور خلل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 
�سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقة �الحتادية , �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه  

�أد�ء �أمر   SHCFICICPL2021 يف �لدعوى رقم 0008134/ 
اإىل املحكوم عليه :حممد ح�صني �صيد عبداللطيف

 العنوان:9401246.
، قد حكمت عليك هذه املحكمة يف  نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد 
ابوال�صعود  عبداملنعم  ل�صالح:م�صباح  اعله  بالرقم  املذكورة  الدعوى 

م�صباح 
على  الطلع  بعد  بتاريخ:2021/10/18   انه  احلكم  ن�ض  بالتايل 
الوراق نامر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ )ثلثون الف 

درهم( والزمته بامل�صروفات - حكما قابل لل�صتئناف.  
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقة �الحتادية , �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه  
جزئي مدين   SHCFICIREA2021 يف �لدعوى رقم 0005335/ 

اإىل املحكوم عليه :جوزيف اوجو�صتني -  العنوان:9320520.
نحيطكم علما بانه بتاريخ:2021/10/28 ، قد حكمت عليك هذه املحكمة 

يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�صالح:اأجرة ال�صارقة 
عليه  املدعي  بالزام  ح�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  احلكم  ن�ض  بالتايل 
الف  ع�صر  احدى  درهم   )11.599.09( وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  بان 
وخم�صمائة وت�صعة وت�صعون درهما و 09 فل�ض - مع الفائدة بواقع %5 من 
تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام على ال تزيد الفائدة على ا�صل 

املبلغ املق�صي به وبالر�صوم وامل�صاريف .  
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة حمكمة �ل�سارقة �الحتادية , �ملحكمة �البتد�ئية �ملدنيه  
جزئي مدين   SHCFICIREA2020 يف �لدعوى رقم 0004938/ 

اإىل املحكوم عليه :ريت�صارد اوو�صو بواتينج -  العنوان:9159639.
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   ، بتاريخ:2021/3/18  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�صالح:اأجرة ال�صارقة 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ح�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  احلكم  ن�ض  بالتايل 
للمدعية مبلغا وقدره )اثنان وع�صرون الف واربعمائة وثلثة واربعون درهما و 84 
فل�ض( - مع الفائدة بواقع %5 من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام على 
به وبالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم  املق�صي  املبلغ  الفائدة على ا�صل  ال تزيد 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض طلب املنع من ال�صفر - حكما قابل لل�صتئناف خلل 

املدة القانونية .  
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:1347/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�صة رقم ٢٠٠

مو�صوع الدعوى : ف�صخ عقد بيع العقار رقم ٤١٠٦ باي �صنرال - العقد رقم ٨٥٦٩/٢٠٢١ مع الزام املدعي 
عليها ب�صداد مبلغ )١٨٠٫٧٧٥( درهم والفوائد القانونية بواقع ٩% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد . 

املدعي:اأردا كاندميري
عنوانه:ويعلن مكتب نا�صر مال اهلل للمحاماة - المارات - امارة دبي - �صارع برج خليفه - بيزن�ض باي - 

برامي تاور - الطابق ٢٨ - مكتب رقم:٢٨٠٩ 
 وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن

املطلوب اإعلنه :  ١- اآنا بوكل  -  �صفته : مدعي عليه 
مو�صوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها ف�صخ عقد بيع العقار رقم ٤١٠٦ باي �صنرال - العقد 
بواقع ٩% من  القانونية  والفوائد  ب�صداد مبلغ )١٨٠٫٧٧٥( درهم  املدعي عليها  ال��زام  رقم ٨٥٦٩/٢٠٢١ مع 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد - وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  ٢٠٢١/١١/١٤  ال�صاعة ٠٨٫٣٠ �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007949 يف  �لدعوى رقم

امل�صوؤول عن �صركة/موناليزا لتجارة  املدير  الباي�ض )ب�صخ�صه وب�صفته  اإىل املدعي عليه : حممد خليل دروي�ض 
ال�صرياميك - وكيل خدمات )حاليا( 

اديب  ا�صامة  امللك في�صل �صربه رقم ١ ملك  �صارع  ال�صارقة �صناعية رقم ٤  امارة  الإقامة:العنوان  جمهول حمل 
احلوراين �ض.ب:٣٣٢١٤ - هاتف رقم:٠٥٠٦٦٦٨٤٨

نعلمكم ان املدعي بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعله ويطالب فيها بالتي:اول:قبول 
ت�صجيل هذه النزاع وحتديد اأقرب جل�صة لنظره واعلن املدعي عليه بها - ثانيا:�صم ملف التوفيق وامل�صاحلة رقم 
٢٠٢١/١٥٩٨ توفيق وم�صاحلة جتاري مللف الدعوى املاثلة - ثالثا:بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم بان 
يوؤديا للبنك املدعي مبلغا وقدره )٢١٣٣٥١٫٩٩( درهم مائتان وثلثة ع�صر الفا وثلثمائة وواحد وخم�صون درهما 
املدعي  الزام  رابعا   ، ال�صداد  املطالبة حتى متام  تاريخ  بواقع ٩% من  القانونية  والفائدة   - فل�صا  وت�صعون  وت�صعة 

عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املحكمة  ال�صارقة الحتادية  الدعوى حمكمة  اإدارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�صور بجل�صة ٢٠٢١/١١/١٤  لذلك 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٧م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0007949 يف  �لدعوى رقم

لتجارة  �صابقا/فل�صطني  وامل�صماه   - حاليا  خدمات(  )وكيل  ال�صرياميك  لتجارة  موناليزا   : عليه  املدعي  اإىل 
ال�صرياميك والدوات ال�صحية )وكيل خدمات( 

 -١٠٣-٤٠ رقم  مكتب   - اجلامعية  املدينة  �صارع  خلف   - مويلح  منطقة   - ال�صارقة  الإقامة:امارة  حمل  جمهول 
الطابق رقم ١ - ملك عبيد عو�ض عبيد ال�صوايه الطنيجي - هاتف رقم:٠٥٠٨٦٦٦٨٤٨

نعلمكم ان املدعي بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعله ويطالب فيها بالتي:اول:قبول 
ت�صجيل هذه النزاع وحتديد اأقرب جل�صة لنظره واعلن املدعي عليه بها - ثانيا:�صم ملف التوفيق وامل�صاحلة رقم 
٢٠٢١/١٥٩٨ توفيق وم�صاحلة جتاري مللف الدعوى املاثلة - ثالثا:بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم بان 
يوؤديا للبنك املدعي مبلغا وقدره )٢١٣،٣٥١٫٩٩( درهم مائتان وثلثة ع�صر الفا وثلثمائة وواحد وخم�صون درهما 
املدعي  الزام  رابعا   ، ال�صداد  املطالبة حتى متام  تاريخ  بواقع ٩% من  القانونية  والفائدة   - فل�صا  وت�صعون  وت�صعة 

عليهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املحكمة  ال�صارقة الحتادية  الدعوى حمكمة  اإدارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�صور بجل�صة ٢٠٢١/١١/١٤  لذلك 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008195 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ح�صني حجت اله توانكر رجنري 
جمهول حمل الإقامة  : امارة دبي منطقة داون تاون برج خليفة �صقة رقم ٩٠٠٧ الدور ٩٠ هاتف 

متحرك:٠٥٥٥٤٥٩٠١٤ - ٠٥٥١٣٣٤٠٤٠
اعلن املدعي عليه ن�صرا باللغة العربية والجنليزية

الق�صاء برباءة ذمة املدعي من الدين املطالب به مبوجب احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٤٠٨٥ 
ل�صنة ٢٠١٨ جتاري جزئي ، الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

انت مكلف باحل�صور بجل�صة ٢٠٢١/١١/١٧ امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الحتادية 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا   )١٠ الدعوى رقم  - مكتب رقم )مكتب مدير  املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة 
ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٨م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007449 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مقبول خان تاج حممد خان 
جمهول حمل الإقامة  : ال�صارقة - منطقة العزره �صارع ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي بناية 

�صكن �صائقي اجرة ال�صارقة
اول:قيد الدعوى وحتديد موعد لنظرها واعلن املدعي عليه - ثانيا:الزام املدعي عليه ب�صداد 
مبلغ وقدره )١١٣٧٨٫٦٤( احد ع�صر الفا وثلثمائة وثمانية و�صبعون درهم و ٦٤ فل�ض والفائدة 
ثالثا:الزام   - التام  ال�صداد  تاريخ  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %١٢ بواقع  القانونية 

املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�صور بجل�صة ٢٠٢١/١١/١٤ امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم ٦( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٧م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008317 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ار�صلن عمر خان حممد 
جمهول حمل الإقامة  : ال�صارقة - منطقة العزره �صارع ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي بناية 

�صكن �صائقي اجرة ال�صارقة رقم الهاتف:٠٥٥٦٢٣١٤٣٢
وثلثون  وواحد  ومائة  الفا  ع�صر  ثمانية   )١٨١٣١٫٧٥( وقدره  مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  الزام 
درهم و ٧٥ فل�ض والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى تاريخ ال�صداد 

التام - الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�صور بجل�صة ٢٠٢١/١١/١٤ امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الحتادية 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم ٦( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد - وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل 
تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤م 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن حكم بالن�سر        
3968/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه ١- �صديقي افتخار علي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : باب املدينة لتاجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م
عليه  املدعي  ب��ال��زام    ٢٠٢١/٦/١ بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
الفا و�صبعمائة واثنان  ي��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )١٣٫٧٢٢٫٥٠( درهم ثلثة ع�صر  بان 
وع�صرون درهما وخم�صون فل�صا - والفائدة القانونية بواقع ٥% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�صوري قابل لل�صتئناف خلل ثلثني يوما 
لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

�عالن حكم بالن�سر        
3890/2020/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل الإعلن بالن�صر 
اإىل حمكوم عليه ١- حممد قيوم باغ ح�صني  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : باب املدينة لتاجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  ٢٠٢٠/١١/١٨ يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  �����ض.ذ.م.م  ال�صيارات  لتاجري  املدينة  ب��اب  ل�صالح/  اع��له 
للمدعية مبلغ ثلثة وثلثني الف و�صبعمائة واثنني وثمانني درهم - والفائدة القانونية 
ال�صداد  مت��ام  وحتى   ٢٠٢٠/٦/١١ يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %٩ ب��واق��ع 
يوما  ثلثني  خ��لل  لل�صتئناف  قابل  احل�صوري  مبثابة  حكما  بامل�صروفات.   والزمته 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العلن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

�عالن بالن�سر        
 6148/2021/60 �مر �أد�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : ١- اأوفي�صت للإن�صاءات �ض.ذ.م.م ٢- حممد غازي يو�صف قاعود
 جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جمري النيل ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م
وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�صي 

طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢١/١٠/٦ بالزام املدعي عليهما 
تاريخ  من   %٥ والفائدة  دره��م  ال��ف  مائتان  دره��م   )٢٠٠٫٠٠٠( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�صامن 
كفالة  بل  املعجل  بالنفاذ  الم��ر  �صمول  مع  ال�صداد  متام  وحتى  يف:٢٠٢١/٩/٢٠  الق�صائية  املطالبة 
والزمت املدعي عليهما بالت�صامن يف امل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم ،  ولكم احلق يف ا�صتئناف المر 

خلل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8199/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم ٢٢٩

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/٥٢٦٤ اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )١٩٠٣٢٠( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : �صيف حممد �صعيد املري
اأ -  عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بردبي - منطقة الو�صل - املنطقة رقم ٣٤٣ - �صارع رقم ٣٠ 

مكاين:٢٤٣١٩٨٨٢٣٤
املطلوب اإعلنه : ١- موؤ�ص�صة زعيم للمقاولت - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )١٨٩٣٠٠(  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6945/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١٨٤

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم امر على عري�صة �صيغة تنفيذية ٢٠٢١-٣٥ 
، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )١٠٠٩٣١٢٦٩٫٠٢( درهم �صامل للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : �صركة ديوانوف )اأجنيل( �ض.ع
عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مرا�صي داريف - ميدان اخلليج - بناية 

٧ - الطابق ١ - مكتب ١٠٧
املطلوب اإعلنه : ١- كري�صتزوف ويتولد نيزجودا - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعلن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١٠٠٩٣١٢٦٩٫٠٢( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

 مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ال�ستئناف رقم:97/2021/387 ��ستئناف تظلم جتاري 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�صتعجلة والتنفيذ - ا�صتئناف رقم ٨٩
مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم يف الدعوى رقم:٥٢/٢٠٢١ تظلم جتاري ، والر�صوم 

وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:الب�صرى لطلء املنتوجات املعدنية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - ال�صناعية ١٥ - �صارع مليحة 
 وميثله:عبداهلل احمد احمد غنيم ال�صحي 

املطلوب اإعلنه :  ١- اكيل موراىل �صريوفاكامتوراىل كري�صنان  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م:٢٠٢١/٥٢ تظلم  مو�صوع الإعلن :  قد 
جت��اري ب��ت��اري��خ:٢٠٢١/٤/٢١. وح��ددت لها جل�صة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  ٢٠٢١/١٢/١٥  
ال�صاعة ٠٥٫٣٠ م�صاءا بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
 �إعالن �سحيفة �ال�ستئناف    

                       يف  �ال�ستئناف رقم:104/2021/324 ��ستئناف تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�صتعجلة والتنفيذ - ا�صتئناف رقم ٨٩

مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم يف الدعوى رقم:٣١٢٢ �صنة ٢٠٢٠ جتاري ، والر�صوم وامل�صاريف 
والتعاب. 

امل�صتاأنف:�صتار جروب للعقارات �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع املطار - مبنى بيزن�ض بوينت - �صقة 

M09 - خلف معر�ض �صيارات ني�صان 
 وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�ض ال�صام�صي 

INFO@omalc.:املطلوب اإعلنه :  ١- طاهر جربائيل بابابور كلخوان  - وعنوانه يعلن على الربيد
٢٦٦٣٠٢/٢٠٢١ املهمة  رقم   -  ae

مو�صوع الإعلن :  يقت�صي ح�صوركم امام املحكمة يف يوم الربعاء املوافق:٢٠٢١/١٢/١٥ ال�صاعة ٠٥:٣٠ 
م�صاءا بقاعة التقا�صي عن بعد والتي ميكن الو�صول اليها من خلل موقع حماكم دبي اللكروين - 

اخلدمات العامة - جداول جل�صات الق�صايا وذلك للنظر يف ال�صتئناف املذكور اعله.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:5212/2020/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣

والفائدة  دره��م   )١٢٫٦٩٥٫٥٠( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ام��ر  ا�صدار   : الدعوى  مو�صوع 
القانونية بواقع ١٢% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام مع �صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبل كفالة - 

الزام املدعي عليها بالر�صوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:�صركة املرج لتعبئة املواد الغذائية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع امل�صتقبل - مبنى ا�صبيكت - �صقة ٢٥٠٢ - 
وميثله:عبدهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي

املطلوب اإعلنه:  ١- �صوبر ماركت �صناء املدينة �ض.ذ.م.م  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع الإعلن :قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢١/٢/١٦ -  الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ )١٢٫٦٩٤٫٥٠( درهم اثني  ع�صر الف و�صتمائة واربعة وت�صعون درهم وخم�صون فل�ض - والفائدة القانونية 
بواقع ٩% من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف ٢٠٢٠/٨/٣١ وحتى ال�صداد التام وبالر�صوم ومبلغ ثلثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �صمول المر بالنفاذ املعجل لمربر 

له لذا ق�صت برف�صه .ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خلل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:6323/2021/60 �مر �د�ء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠٣
وثلثه  مائة  دره��م   )١٢٣٫٢٨٦٫٣٣( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  �صده  امل�صتدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�صوع 
وع�صرون الف ومئتان و�صته وثمانون درهم وثلثه وثلثون فل�ض - مع الفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ 
ال�صتحقاق احلا�صل بتاريخ:٢٠٢٠/٣/١١ وحتى متام ال�صداد مع �صمول القرار بالنفاذ املعجل بل كفالة حتميل 

امل�صتدعي �صده الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:يونيك �صفن �صتار للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع الحتاد - مبنى بزن�ض افنيو - �صقة ٥١٤ - خلف 
معر�ض ني�صان لل�صيارات - وميثله:يو�صف حممد احمد يو�صف احلمادي

املطلوب اإعلنه:  ١- فندق �صانت جورج  -  �صفته : مدعي عليه
مو�صوع الإعلن :طلب ا�صت�صدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:٢٠٢١/١٠/٤ -  بانفاذ العقد 
ي��وؤدي للطالبة مبلغ )١٢٣٢٨٦٫٣٣( درهم فقط مبلغ وق��دره مائة وثلثه  بان  التجاري وبالزام املطلوب �صده 
تاريخ  ٥% من  بواقع  القانونية  والفائدة   ، فل�صا  وثلثون  وثلثه  درهم  وثمانون  و�صته  ومئتان  الف  وع�صرون 
املطالبة وحتى متام ال�صداد والزامه الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا 

ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خلل ١٥ يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العلن.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:74/2021/39 جتاري م�سارف كلي 

املنظورة يف:دائرة امل�صارف الكلية رقم ٢٥٠
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن مببلغ وقدره )٦٢٥٠٦٣٩٨( درهم والر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٥% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام. 
املدعي:بنك اأبوظبي التجاري

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �صارع الكرا - بناية بنك اأبوظبي التجاري الفرع الرئي�صي - الدور ١٦
املطلوب اإعلنه :  ١- راجي�ض كومار كري�صنا  -  �صفته : مدعي عليه 

بالت�صامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��لن  مو�صوع 
مببلغ وقدره )٦٢٥٠٦٣٩٨( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٥% من تاريخ املطالبة 
الق�صائية وحتى ال�صداد التام - وحددت لها جل�صة يوم الثلثاء  املوافق  ٢٠٢١/١١/١٦  ال�صاعة ١١٫٠٠ 
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 قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

�أد�ء  �أمر   SHCFICICPL2021 /0008217 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : وائل حممد حممد فتحي مهدي - م�صري اجلن�صية 
نعلمكم بان املدعي/علي حممد حجي القبي�صي 

المارات العربية املتحدة/اجلن�صية
قد اقام الدعوى املذكورة اعله للمطالبة احلكم انه بتاريخ:٢٠٢١/١٠/٢٠ 
للمدعي  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  نامر  الوراق  على  الطلع  بعد 
مبلغ )ثلثه وثلثون الف و�صتمائة درهم( والزمته بامل�صروفات. حرر 

بتاريخ ٢٠٢١/١١/٤م 
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
MOJAU_2021- 0031305 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�صيد:ح�صن حممد ح�صن عبداهلل بوالهو�ض - المارات اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل كل من/1- ال�صيد:حممد بلل �صفوان 
ال�صيد:احمد �صفوان اخل�صري - �صوري اجلن�صية   -2  - %50 ن�صبة  اخل�صري - و�صوري اجلن�صية 
50%  ، بالرخ�صة امل�صماه )الربق لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة( تاأ�ص�صت بامارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة 

رقم 218422 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.
تعديلت اخرى:تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - تغيري 
ال�صم التجاري من )الربق لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة( اىل )الربق لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة ذ.م.م(

وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 

ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه اتباع  الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
MOJAU_2021- 0031304 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�صيد:منري يو�صف حممود عقل - اجلن�صية الردن - يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% اىل ال�صيد/جمدي زكريا م�صطفى �صلمي�ض - اجلن�صية 
الردن يف الرخ�صة امل�صماه )حدائق الزنبق للتجارة( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة 

برخ�صة رقم 775868
الواحد  ال�صخ�ض  )�صركة  للرخ�صة من )وكيل خدمات( اىل  القانوين  ال�صكل  اخرى:تغيري  تعديلت 
للتجارة  الزنبق  للتجارة( اىل )حدائق  الزنبق  للرخ�صة من )حدائق  التجاري  ال�صم  - تغيري  ذ.م.م( 

ذ.م.م - �صركة ال�صخ�ض الواحد(
وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 

ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه اتباع  الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
MOJAU_2021- 0030771 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معلوما لدى اجلميع بان ال�صيد:�صوميث ماناكاتيل لو هيثاك�صان - اجلن�صية الهند ، يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/�صوغاتان �صاجي توزهو تومبارامبيل 
بامارة  تاأ�ص�صت  والر�صومات(  لن�صخ اخلرائط  امل�صماه )مردف  الرخ�صة  ، يف  الهند  �صوغاتان اجلن�صية 

ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم 744418 ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.
تعديلت اخرى

تعديلت اخرى:تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - تغيري 
ال�صم التجاري من )الربق لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة( اىل )الربق لتجارة ال�صيارات امل�صتعملة ذ.م.م(

وعملبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 

ا�صبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه اتباع  الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�عالن بالن�سر        

 503/2021/480 نز�ع تعيني خربة جتاري 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �صدهما : ١- �صيد علي �صيد م�صطفى حمدث �صبزواري 
٢- �صيد مهدى �صيد على حمدث �صبزوارى  - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان  املتنازع :عبداهلل على احمد حممد العور - وميثله : فهد عبداهلل قمرب حممد  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها )١( ندب خبري ح�صابي �صاحب الدور تكون مهمته الطلع على كافة ح�صابات 
واوراق �صركة )مطبخ �صباب الإمارات ال�صعبي �صركة اعمال مدنية( بالرخ�صة رقم )٦١٤٨٤٢( حل�صاب ح�صة املدعي 
عليهما من الربح واخل�صارة منذ تاريخ ٢٠١٩/٥/١٩ وهو تاريخ مغادرة املدعي عليه الول )ال�صريك/املدير( للدولة 
وحتى تاريخ رفع الدعوى وفقا للأ�ص�ض املبنية �صابقا.   ٢- احلكم باإخراج املدعي عليهما من ال�صركة والرخ�صة 
التجارية ل�صركة )مطبخ �صباب الإمارات ال�صعبي �صركة اأعمال مدنية( بالرخ�صة رقم )٦١٤٨٤٢( و�صطب ا�صمهما 
من ال�صجل التجاري اخلا�ض بال�صركة والرخ�صة وت�صجيل ذلك الإخراج على عقد التاأ�صي�ض لدى ديوان حمكمتكم 

املوقرة ا�صول. ٣- الزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  بالتقا�صي  �صباحا   ٩٫٠٠ ال�صاعة   ٢٠٢١/١١/١٥ املوافق  الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة 

اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004097 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صركة �صويت هومز للعقارات ذ.م.م 
 - هاتف:٠٤٢٩٥٥٦٤٠   -  ٣ الرا�صيدية  عجمان  امارة   : الإقامة   حمل  جمهول 

فاك�ض:٠٤٢٩٥٥٦٤١
باللغتني العربية والجنليزية

انت مكلف باحل�صور بجل�صة ٢٠٢١/١١/٢٣ امام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
دائرة   - الدعوى٢  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الحتادية 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   - معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الواحد(  اليوم 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ ٢٠٢١/١١/٧م 

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
منطقة  )"موؤ�ص�صة   1341 رقم  رخ�صة  ح��رة   منطقة  موؤ�ص�صة  م.م.ح.،  اي�صت  ميدل  اأيدك�ض 
، دولة الإم��ارات العربية  ، دبي   293825 حرة"( والكائنة باملنطقة احلرة ملطار دبي  �ض.ب 
للكافة  قرارها  اإع��لن  يف  ترغب  دب��ي،  ملطار  احل��رة  املنطقة  �صلطة  لدى  واملرخ�صة  املتحدة، 
3 مايو  بتاريخ  الذي عقد  اإجتماعه  ل�صريكها يف  الإدارة  بوا�صطة جمل�ض  اإتخاذه  وال��ذي مت 
اإىل  املنطقة احلرة ملطار دبي  املنطقة احلرة من �صلطة  ب�صاأن نقل ترخي�ض موؤ�ص�صة   2021

�صلطة املنطقة احلرة جلبل علي.
وفقاً لذلك، تهيب موؤ�ص�صة املنطقة احلرة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى 
14  يوماً من تاريخ هذا الإع��لن عن طريق  مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خلل 

الربيد امل�صجل اأو الإت�صال ب� :
اأيدك�ض ميدل اي�صت م.م.ح.

+   971  4 �ض.ب: 293825  دبي، الإمارات العربية املتحدة  هاتف رقم :2600300 
skawale@idexcorp.com :الربيد الإلكروين

* لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرة الإ�صعار واملحددة ب�   14  يوماً.  

�إ�سعار نقل رخ�سة
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

 مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ال�ستئناف رقم:97/2021/387 ��ستئناف تظلم جتاري 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�صتعجلة والتنفيذ - ا�صتئناف رقم ٨٩
مو�صوع ال�صتئناف : اإ�صتئناف احلكم يف الدعوى رقم:٥٢/٢٠٢١ تظلم جتاري ، والر�صوم 

وامل�صاريف والتعاب. 
امل�صتاأنف:الب�صرى لطلء املنتوجات املعدنية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - ال�صناعية ١٥ - �صارع مليحة 
 وميثله:عبداهلل احمد احمد غنيم ال�صحي 

املطلوب اإعلنه :  ١- �صريوفاكات موراىل كري�صنان  -  �صفته : م�صتاأنف �صده
اأ�صتاأنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م:٢٠٢١/٥٢ تظلم  مو�صوع الإعلن :  قد 
جت��اري ب��ت��اري��خ:٢٠٢١/٤/٢١. وح��ددت لها جل�صة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  ٢٠٢١/١٢/١٥  
ال�صاعة ٠٥٫٣٠ م�صاءا بقاعة التقا�صي عن بعد ، وعليه يقت�صى ح�صوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن بالن�سر 

�لدعوى رقم 6504 ل�سنة 2021 جتاري جزئي. 
 لدى حمكمة �ل�سارقة �البتد�ئية – �مارة �ل�سارقة

املدعية : �صركة الدانوب ملواد البناء )ذ.م.م( 
الهاتف متحرك / 0506365658

Salah@dab-lawfirm.com - Info@dab-lawfirm.com / بريد الكروين
Info@daralbalaghadvocate.com - abdelaziz@dab-lawfirm.com

 املعلن اليهم : املدعى عليه: /1 - �صريا�صان فيتيل ماليكال حممد جنيب - هندي اجلن�صية. 
ال�صحية الأدوات  لتجارة  – الفجر   2

اأنتم مدعوون حل�صور اجتماع اخلربة احل�صابية يف الدعوى رقم 6504 ل�صنة 2021 جتاري جزئي ال�صارقة، املقامة من �صركة 
 11/11/2021 املوافق  يوم اخلمي�ض  �صيف،  �صعبان  ال�صيد/ حممود  اأمام اخلبري احل�صابي  وذلك  )ذ.م.م(  البناء  مل�واد  الدانوب 
ال�صاعة 3.00 ظهرا وذلك يف مقر مكت�ب اخلبري، وعنوانه: اإمارة ال�صارقة – مدينة ال�صارقة – كورني�ض بحرية خالد – بعد فندق 
كورني�ض ال�صارقة )هلتون �صابقا( - برج �صعيد الغفلي )B( املدخل اخللفي- الطابق الأول - مكتب رقم )102( ح�صني ال�صم�صي 

حما�ص������ب��ون ق��انونيون، ه��اتف 0582375452 – 065582999 ، 
Mahmoud.exp20@gmail.com  الربي�د الإلكرون��ي

�خلبري �حل�سابي / حممود �سعبان �سيف 
قيد وز�رة �لعدل )634(

هاتف متحرك : 0582375452  

�إجتماع خربة 
�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/8988(

املنذرة : اية ون لتجارة قطع غيار ال�صيارات �ض.ذ.م.م
بوكالة املحامي / نا�صر يو�صف اخلمي�ض

املنذر اإليه : اميريت�ض اندو للتجارة العامة ذ.م.م
لذلك ، 

ينبه املنذر على املنذراليه �صرعة �صداد قيمة الفواتري مو�صوع الإنذارباأجمايل مبلغ 
وقدره 255،358.45 درهم )مئتان وخم�صة وخم�صون الف وثلثمائة وثمانية 
وخم�صون درهم وخم�صة واربعون فل�صا( خلل املدة القانونية خم�صة اأيام من تاريخ 
ت�صلمكم الإنذار وال �صوف يتخذ املنذر �صدكم كافة الإجراءات القانونية باإلزامكم 
برد هذا املبلغ من تاريخ املطالبة وحتي متام ال�صداد مع حتملكم كافة الر�صومدل 

وامل�صاريف املقررة ومقابل اتعاب املحاماة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9001(

املنذر : �صحر كمال ح�صن ال�صادق - بريطانية اجلن�صية 
العنوان : اإمارة دبي - مر�صى دبي - هاتف رقم : ٠٥٥٥٣٨٨٦٨٢

املنذر اإليه : حممد خرم جميل جميل احمد - باك�صتاين اجلن�صية )حمرر ال�صيكات(
 العنوان : اإمارة دبي - الرب�صاء الوىل - �صارع ام �صقيم – مبنى اريديوم - مبنى ملك را�صد خليفة بالهول املهي�ري – مكت�ب 

رق�م 13+14 – رق�م م�ك�ان�ي : 1926579299 – ه�اتف رق�م - 0565374722
قيمت�ه  الب�الغ  و   )50( رقم  ال�صيك   : التالية  بالبيانات  املرجتع  ال�صيك  قيمة  دفع  ب�صرورة  اليه  املنذر   - املنذر  ينذر 
ح�صاب  من  املحررة  و   - التجاري  دب�ي  بن�ك  عل�ى  وامل�صحوب  م    2020/11/5 بت�اريخ  امل�ص�تحق  و  دره�م   )20،000(
املنذر اإليه الثاين – وما ي�صتجد من اأجرة، وذلك خلل مدة اأق�صاها ثلثون يوم من تاريخ ن�صر هذا الإنذار ، و يف حال 
عدم التزام املنذر اإليه ب�صداد قيمة ال�صيك املرجتع وما ي�صتجد من اأجرة يتوجب عليه اإخلء العني املوؤجرة و ت�صليم املنذر 
مفتاح العقار و�صداد القيمة الإيجارية للعقار حتى تاريخ الإخلء التام، وت�صليم العقار للمنذر خالية من ال�صواغل و�صداد 
كامل مبالغ ا�صتهلك املاء والكهرباء حتى تاريخ الإخلء وكافة الر�صوم و امل�صاريف و الغرامات املن�صو�ض عليها يف عقد 
الإيجار وذلك يف مدة اأق�صاها ثلثون يوم من تاريخ ا�صتلمه للإنذار واإل �صوف ي�صطر املنذر اإىل اتخاذ كافة الجراءات 
القانوني�ة الت�ي حتفظ ل�ه ح�ق�ه مب�ا فيه�ا اق�ام�ة ال�دعاوى الق�صائية واملطالبة بالتعوي�ض عن اأي ا�صرار اأخرى ترتب على 

عدم التزام املنذر اإليه باإخلء العني ، مع حتميل املنذر اإليه بالر�صوم وامل�صاريف واأتعاب املحاماة

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13387 بتاريخ 2021/11/9 
�إعالن  بالن�سر

رقم )2021/8975(
املن�ذرة :  النخيل الذهبي التجارية �ض ذ م م 

بوكالة املحامي / ابراهيم على املو�صى
املنذر اليهما : 1- جي تي اآت�ض جلوبال تريد هاو�ض �ض ذ م م 

كور�ض �صيد مو�صى منتظر – ايراين اجلن�صية  -2
مبلغ  �صداد  وجوب  اىل  النذار  هذا  مبوجب  الخرية  للمرة  اليهما  املنذر  املنذرة  تدعو 
التبليغ  تاريخ  من  ايام  خم�صة  اق�صاها  مهلة  يف  القانونية  الفائدة  مع  درهم   3،662،000
بهذا النذار ويف حالة النذار ويف حالة امتناعه فان املنذرة �صوف ت�صطر ا�صفا اىل اتخاذ كافة 
املبلغ املطالب به ، مع حتميلكم منذ الآن  الجراءات القانونية التي ت�صمن حقوقها بتح�صل 
، مع حفظ  اخرى  قانونية  اية ملحقات  تن�صاأ عن  اأخرى قد  واية م�صاريف  امل�صوؤولية  كامل 

كافة حقوق املنذرة الأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 9/ 11/ 2021  Issue No : 13387
No. 8959/ 2021

The notifying party: Muhammad Rafi’ Muhammad Saeed LLC
Represented by lawyer/ Eman Al-Rifai - under POA no. 155417/1/2020
Who is represented by Mr. Islam Muhammad Abdel Fattah Riyad Al-Sarraj - under POA No. 
246643/1/2019.
The notified party: Top Class Electronics Trading LLC

Subject
The notifying party directs this notice to the notified party to notify him of what is stated therein and 
to legally take effect as follows:
1. The necessity and urgent payment of the rent for the rental period from 10/02/2019 to 09/02/2021.
2. The unit shall be delivered in good condition as it was delivered at the time of contracting.
3. It is necessary to deliver the final bill of electricity and water and any other bills related to the same 
residential unit.
4. The need to pay VAT at the rate of 5% of the contract value for the years 2020 and 2021, at a value 
of AED 3,250.
This is within (30) thirty days from the date of this notice of publication. In the event of the lapse 
of this period without paying the value of the aforementioned amounts, this means a breach of the 
notified party with the terms and provisions of the lease contract and therefore, the notifying party 
shall be entitled to take all legal measures to evict the tenant from the leased premises in accordance 
with the text of Article 25/ 1/a of Law No. 26 of 2007 amended by Law No. 33 of 2008 regulating the 
relationship between landlords and tenants of real estate in the Emirate of Dubai.
All fees, expenses and attorney fees shall be added as a result of that breach, while the lessor reserves 
his right to claim compensation for termination of the contract, loss of benefit, and any other damages 
incurred as a result of the breach by the notified party.
Regards,
Notary Public

LEGAL NOTICE OF 
PUBLICATION

Date 9/ 11/ 2021  Issue No : 13387
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance 
in Case No. SHCFICIREA2021/0008317 civil (partial)

To the defendant: Arsalan Umar Khan Muhammad
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street Sharjah, Taxi Drivers residence building, mobile no. 0556231432
You are assigned to attend the hearing 14/11/2021 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 
6) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, 
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the 
defendant.
The Claim:
First: Obligate the defendant to pay an amount of (18131.75 dirhams) Eighteen thousand 
one hundred thirty-one dirhams and seventy-five fils, and the legal interest at 12% from the 
date of the judicial claim until the date of full payment.
Second: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Alharmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 9/ 11/ 2021  Issue No : 13387
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in  Case No. SHCFICIREA2021/0007449 civil (partial)

To the defendant: Maqbool Khan Taj Muhammad Khan
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi 
Street Sharjah, Taxi Drivers residence building
You are assigned to attend the hearing 14/11/2021 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 6) in 
person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied 
by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, 
in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant. 
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the 
defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (11378.64 dirhams) Eleven thousand 
three hundred seventy-eight dirhams and sixty-four fils, and the legal interest at 12% from 
the date of the judicial claim until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
Judicial Services Office Aisha 
Ibrahim Alharmoudi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 9/ 11/ 2021  Issue No : 13387
Public Notice Memorandum

Issued from Sharjah Court, Civil Court of First Instance
In the civil (partial) lawsuit No. (SHCFICIREA2020/0004938)

To:
The Defendant Mr. Richard owusu Boateng, Address: 9159639
We would like to inform you that on 18/03/2021, this court decided its ruling in the 
above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows:
The ruling text:
The court ruled in in presence:
I) To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 22443.84 (Twenty 
-Two thousand four hundred forty-three and eighty-four fils) with interest equals 5% as 
of the lawsuit registration date until the full payment, provided that it shall not exceed 
the ruled amount.
II) Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees of 500. 
judgment could be appealed during the legal period
Judge / Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 9/ 11/ 2021  Issue No : 13387
Public notice Memo 

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0005335 civil (partial)

To the defendant:
Joseph Augustine, Address: 9320520
We inform you that on 28/10/2021, this court ruled against you in the above-
mentioned case in favor of Sharjah Taxi, as follows:
The judgement
The court ruled in my presence:
Obligate the defendant to pay an amount of (11,599.09 dirhams) Eleven thousand 
five hundred ninety-nine dirhams and nine fils, and the legal interest at 5% from 
the date of the judicial claim until the date of full payment, provided that the 
interest does not exceed the original amount due, and to pay fees and expenses.
Judge/ Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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ُيعرف اخلرف باأنه م�سطلح �سامل ملجموعة من االأعرا�ص املرتبطة 
بالتدهور التدريجي للدماغ. ورغم اأن فقدان الذاكرة هو ال�سمة 
العار�ص  يكون  ال  قــد  اأنــه  االأبــحــاث  تو�سح  للخرف،  املميزة 

"االأول".
لكن  الزهامير،  مبر�ص  الذاكرة  فقدان  النا�ص  معظم  ويربط 

ت�سري االأبحاث اإىل اأنه قد ال يكون املوؤ�سر االأول.
يف  حققت  التي  املنهجية  للمراجعة  الرئي�سية  النتيجة  هي  وهــذه 

االأدبيات املوجودة.

واأجرى الباحثون م�صحا وا�صعا للأدبيات - امتد 
2016 - يف حماولة  اإىل ع��ام   1937 من ع��ام 
ال���ت���ي �صبقت  ال���ع���لم���ات والأع�����را������ض  ل��ت��وث��ي��ق 

ت�صخي�ض مر�ض الزهامير.
الإدراكي  وال�صعف  الكتئاب  اأن  الباحثون  ووجد 
 98.5% ل��دى  ظهرت  التي  الأع��را���ض  اأول  كانا 
بداء  امل�صابني  درا���ص��ة  الأف���راد يف  م��ن  و99.1% 
يف  التوايل  على  و80%  و9%  املتاأخر،  الزهامير 

بداية مر�ض الزهامير.
وُقّدم فقدان الذاكرة يف وقت مبكر، واخُترب ملدة 
12 عاما قبل الت�صخي�ض املحدد �صريريا ملرحلة 

الزهامير املتاأخرة.
املراجعة  ه��ذه  "نتائج  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
والكتئابية  الع�صبية  ال�صلوكيات  اأن  اإىل  ت�صري 

هي احلدوث املبكر".
"الدرا�صة كانت حم��دودة ب�صبب  اأن  اإىل  واأ���ص��اروا 
حقيقة اأن كل نتيجة من النتائج كانت ت�صتند اإىل 

درا�صة واحدة".

الكتئاب - الأعرا�ض املو�صحة
ق��د ي��ك��ون ال��ت��ع��رف على الك��ت��ئ��اب ل��دى �صخ�ض 
م�صاب مبر�ض الزهامير اأمرا �صعبا، حيث ميكن 
اأن ي�صبب اخلرف بع�ض الأعرا�ض نف�صها. ووفقا 

على  الأمثلة  ت�صمل   ،)AA( الزهامير  جلمعية 
الأعرا�ض ال�صائعة لكل من الكتئاب واخلرف ما 

يلي:
•  اللمبالة.

والهوايات. بالأن�صطة  الهتمام  •  فقدان 
الجتماعي. •  الن�صحاب 

•  العزلة.
الركيز. يف  •  �صعوبة 

التفكري. •  �صعف 
ول يبدو الكتئاب يف مر�ض الزهامير دائما مثل 
امل�صابني مبر�ض  الكتئاب لدى الأ�صخا�ض غري 

الزهامير.
الأ�صخا�ض  ل���دى  الك��ت��ئ��اب  اأن   AA وك�����ص��ف��ت 

امل�صابني مبر�ض الزهامير:
حدة. اأقل  يكون  •  قد 

الأعرا�ض  تاأتي  وق��د  طويل  ي�صتمر  ل  قد    •
وتختفي.

الزهامير  امل�صاب مبر�ض  ال�صخ�ض  •  قد يكون 
اأقل عر�صة للتحدث مع الغري.

ل  ال��زه��امي��ر  ملر�ض  الدقيق  ال�صبب  لأن  ون��ظ��را 
ي���زال غ��ري م��ع��روف، ف��ل ت��وج��د ط��ري��ق��ة معينة 

للوقاية من هذه احلالة.
ولكن، ميكن اأن ي�صاعد اأ�صلوب احلياة ال�صحي يف 

تقليل املخاطر. وربطت اأمرا�ض القلب والأوعية 
الدموية بزيادة خطر الإ�صابة مبر�ض الزهامير 

واخلرف الوعائي.
ل���ذل���ك، ق���د ت���ك���ون ق������ادرا ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل خماطر 
الإ�صابة بهذه احلالت - بالإ�صافة اإىل امل�صكلت 
الدماغية  ال�����ص��ك��ت��ات  م��ث��ل  الأخ������رى،  اخل��ط��رية 
ات��خ��اذ خطوات  خ��لل  م��ن   - القلبية  وال��ن��وب��ات 
وفقا  الدموية،  والأوعية  القلب  �صحة  لتح�صني 

.NHS �ل
وت�صمل:

التدخني. عن  •  التوقف 
الكحول. من  •  التقليل 

يف  مبا  ومتوازن،  �صحي  غذائي  نظام  •  تناول 
الفاكهة  ذل��ك ما ل يقل عن خم�ض ح�ص�ض من 

واخل�صروات كل يوم.
على  دقيقة   150 مل��دة  الريا�صة  مم��ار���ص��ة    •
اأ����ص���ب���وع ع���ن ط��ري��ق ال��ق��ي��ام بن�صاط  الأق�����ل ك���ل 
هوائي متو�صط ال�صدة )مثل ركوب الدراجات اأو 

امل�صي ال�صريع(، اأو بقدر ما ت�صتطيع.
فيه  والتحكم  الدم  �صغط  فح�ض  من  •  التاأكد 

من خلل الفحو�صات ال�صحية املنتظمة.
من  فتاأكد  ال�صكري،  ب��داء  م�صابا  كنت  اإذا    •

اتباع نظامك الغذائي وتناولك الدواء.

االأعرا�س "االأوىل" للخرف قد ال تكون فقدان الذاكرة

وال�����ك�����ل�����ى اأع���������ص����اء 
ب�����ح�����ج�����م ق���ب�������ص���ة 
ال����ي����د ت���ت���ع���ام���ل مع 
ال�صوائل  م�صتويات 
واملواد الكيميائية يف 

اجل�صم.
كليتني،  النا�ض  وميتلك 
واح�����دة ع��ل��ى ك���ل ج��ان��ب من 
العمود الفقري خلف الكبد واملعدة 

والبنكريا�ض والأمعاء.
وت��ن��ظ��ف ال��ك��ل��ى ال�����ص��ل��ي��م��ة ال�����دم من 
البول، وتتحكم  الف�صلت وتزيلها مع 
والبوتا�صيوم  ال�صوديوم  م�صتويات  يف 

والكال�صيوم يف الدم.
وهي  الكال�صيوم،  بح�صوات  ي�صمى  ما  وهناك 
اأك���رث الأن�����واع ���ص��ي��وع��ا ون��اجت��ة ع��ن ك���رثة ال��ك��ال�����ص��ي��وم يف 

الكلى.
وهناك عدد من عوامل اخلطر التي تزيد من احتمالية 
يف  انخفا�ض  لديك  ك��ان  ال��ك��ل��ى.واإذا  بح�صوات  اإ�صابتك 
رطوبة  على  حتافظ  ل  اأن��ك  يعني  فهذا  ال��ب��ول،  كمية 
اأن تعالج ما مير بها، ما  كافية واأن الكلى ل ت�صتطيع 

يوؤدي اإىل تكوين ح�صوات الكلى.
اأي�صا دورا يف تكوين ح�صوات  ويلعب النظام الغذائي 
الكلى، ووجد اأن احلميات الغذائية الغنية بامللح تزيد 

من الإ�صابة بح�صوات الكلى.
بالربوتني  نظام غذائي غني  اتباع  ي��وؤدي  اأن  وميكن 

احليواين، مثل الدجاج وحلم البقر والأ�صماك، اإىل زيادة فر�ض 
الإ�صابة بح�صوات الكلى.

وت�صمل العوامل الأخرى التي ميكن اأن تزيد من فر�ض الإ�صابة 
كرون  مر�ض  مثل  الأمعاء  واأمرا�ض  ال�صمنة  الكلى:  بح�صوات 
والتهاب القولون التقرحي وبع�ض الأدوية واملكملت بالإ�صافة 

اإىل العوامل الوراثية.

ما هي اأعرا�ض ح�صى الكلى؟
وفقا ل� NHS، ت�صمل اأعرا�ض ح�صوات الكلى ما يلي:

اأمل  الرجال من  الفخذ - قد يعاين  اأو  البطن  • اأمل يف جانب 
يف اخل�صيتني.

عالية. • حرارة 
بالتعرق. • ال�صعور 

ويذهب. ياأتي  الذي  ال�صديد  • الأمل 
القيء. اأو  بالغثيان  • ال�صعور 

البول. يف  • دم 
البول. • عدوى 

ويف بع�ض احلالت، ميكن حل�صوات الكلى اأن ت�صد احلالب، وهو 
اأنبوب يربط الكلى باملثانة، وميكن اأن يوؤدي اإىل التهاب الكلى.

الكلى،  ح�صوات  اأع��را���ض  م��ع  الكلى  ع���دوى  اأع��را���ض  وتت�صابه 
ولكنها قد ت�صمل اأي�صا:

عالية. • حرارة 
ورجفة. • ق�صعريرة 

التعب. اأو  ال�صديد  بال�صعف  • ال�صعور 
• اإ�صهال.

كريهة. برائحة  العكر  • البول 

املوؤ�صرات ال�صبعة للمعاناة من ح�صوات الكلى!
وهناك  البول.  يف  الكيميائية  املواد  من  تتكون  �سلبة  اأج�سام  باأنها  الكلى  ح�سوات  ُتعرف 

العديد من االأنواع، ولكنها جميعا ذات اأعرا�ص مت�سابهة، وقد تكون مزعجة للغاية.

الثالثاء   9  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13387  
Tuesday     9   November   2021   -  Issue No   13387
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البطل لي�ص بعدد احللقات لكن باالأحداث واملعاجلة الدرامية

حنان مطاوع: اجلوائز اأمر ي�صعب توقعه اأو التنبوؤ به

 تراهن الفنانة هالة فاخر على جناح الفيلم امل�صري ال�صعودي اجلديد 
مفاجاأة  مبثابة  تعتربه  ال��ذي  العمل  يف  ودوره��ا  مهمة"  م�ض  "مهمة 

اأحداثه  ت��ق��دم خ���لل  اأن��ه��ا  اإىل  ل��ل��ج��م��ه��ور، لف��ت��ة 
ب�صكل  ول��ك��ن  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ك��وم��ي��دي��ا  دورا 

ج�صدتها  ال��ت��ي  الفنية  اأدوراه����ا  ع��ن  خمتلف 
الفيلم  اأبطال  كل  اأن  اإىل  م�صرية  قبل،  من 
بال�صكل  العمل  ليخرج  كبريا  جهدا  بذلوا 
اأن يحظى  اأم��ل��ه��ا يف  ع��ن  امل��ط��ل��وب، معربة 

الفيلم بر�صا و ا�صتح�صان اجلمهور والنقاد 
عند طرحه يف دور العر�ض ال�صينمائي خلل 

الفرة املقبلة.
وقالت هالة فاخر: "اإنه مت ت�صوير 

م��ن م�صاهد  ك��ب��ري  ع���دد 
داخل  الفيلم 

الت�صوير اخلارجي  اأم��اك��ن  واأح���د  داخ��ل��ي��ة  ا���ص��ت��دي��وه��ات  ب��ني  م��ا  م�صر 
ا�صتكمال  اأن يتم  – الإ�صكندرية ال�صحراوي، ومن املقرر  بطريق م�صر 

ت�صوير باقي م�صاهد العمل يف اململكة العربية ال�صعودية".
لها يف عامل  بالن�صبة  يعد جتربة جديدة وخمتلفة  الفيلم  اأن  واأ�صافت 
ال�صينما، تتميز بطابع كوميدي مب�صاركة جمموعة من جنوم الكوميديا 
يف م�صر وال�صعودية واإنتاج م�صري �صعودي م�صرك، حيث ي�صارك يف 
بطولته كل من الفنانني بيومي فوؤاد، اأحمد فتحي وكارولني عزمي 
كل  اإىل  بالإ�صافة  وغريهم،  البنا  وم�صطفى  �صريع  اأب��و  وم�صطفى 
وعبد  فيا�ض  وهيا  الرهيدي  املجيد  عبد  ال�صعوديني  الفنانني  م��ن 
اهلل الكاتب وغريهم، و الفيلم من تاأليف اأمني جمال و حممد حمرز 

وحممود حمدان، واإنتاج اأمين يو�صف و اإخراج اأمين العلي.
اأن��ه��ا م��ا زال��ت تفا�صل حاليا ب��ني ع��دد م��ن الأعمال  واأ���ص��ارت اإىل 
�صتح�صم  اأنها  اإىل  لفتة  اجل��دي��دة،  وال�صينمائية  الدرامية 
الأعمال  تلك  يف  م�صاركتها  اأم��ر  املقبلة  الأي���ام  خ��لل 
اخلا�صة  الن�صو�ض  ك��اف��ة  ق���راءة  م��ن  انتهائها  بعد 
بها و دورها فيها، ف�صل عن ا�صتمرارها يف تقدمي 
الف�صائيات  اإح��دى  على  التليفزيوين  برناجمها 

التليفزيونية.

لبلبة: دوري يف )اجلواهرجي( 
خمتلف وجديد 

عربت الفنان لبلبة عن �صعادتها بال�صراك مع النجمة منى زكي يف عمل 
طبيعة  ب�صبب  بالن�صبالها  جديد  حتديد  مبثابة  �صيكون  جديد  �صينمائي 

ال�صخ�صية التي تقدمها خلل اأحداثه.
وقالت لبلبة، اإنها �صعيدة بال�صراك مع منى زكي لأنها ممثلة ذو قدرات 

العمل بجوارها يف عمل فني، لفتة  متثيلية كبرية للغاية، وفخر لها 
اإىل اأن العمل ملىء باملفاجاآت.

خمتلفة  �صخ�صية  ت��ق��دم  لأن��ه��ا  بالعمل  قبلت  اأن��ه��ا  اإىل  واأ����ص���ارت 
وجديدها عليها، وهو ال�صبب يف قبولها الدور، خا�صة مع وجود 

�صيتم  العمل  اأن  اإىل  الكوميدي حممد هنيدي، لفتة  الفنان 
عر�صه قريًبا للجمهور.

زكى  ومنى  هنيدى  حممد  بطولة  )اجل��واه��رج��ي( 
ول��ب��ل��ب��ة واأح���م���د ال�����ص��ع��دن��ى ال����ذي ي��ج�����ص��د دورا 

وتليه  الفيلم  اأح����داث  خ���لل  وحم��وري��ا  مهما 
اآ�صر  ال���ف���ن���ان  ث����م  م�����ص��ط��ف��ى،  رمي  ال���ف���ن���ان���ة 
يا�صني، والفنانون اأحمد حلوة، وعارفة عبد 
الر�صول، وتارا عماد، والعمل تدور احداثه فى 

اطار كوميدى، ويخرجه ا�صلم خريى، وتاليف 
عمر طاهر.

وت�صارك لبلبة خال الفرة املقبلة يف العديد من الأعمال الفنية 
عامل  يف  ا�صمها  ملع  التي  الفنانات  اإح��دى  وه��ي  املختلفة، 

الفن وبالأخ�ض يف ال�صينما مع الزعيم عادل اإمام 
وبع�ض الفنانني الآخرين.

�سعادتها  عن  مطاوع  حنان  الفنانة  ت  عربرّ
من  ممثلة  اأف�سل  جائزة  على  باحل�سول 
يف  لــدورهــا  ال�سويد،  يف  )هــوب(  مهرجان 
فيلم )قابل للك�سر(، وحتدثت حنان يف هذا 
ون�ساطها  اجلديدة،  م�ساريعها  عن  احلــوار 

الفني يف الفرتة االأخرية..

هالة فاخر: دورى يف )مهمة م�س مهمة( مفاجاأة للجمهور

•  حدثينا عن �صعورك بعد فوزك بجائزة اأف�صل ممثلة من مهرجان 
ال�صويد؟ "هوب" يف 

- رغم اأنني مل اأمتكن من ال�صفر حل�صور املهرجان وت�صلم اجلائزة، التي 
كانت من املفاجاآت ال�صارة بالن�صبة يل، فاإن �صعوري بال�صعادة ل يو�صف، 
لكونها عن فيلم "قابل للك�صر"، وهو من الأفلم املهمة بالن�صبة يل، التي 
عملت عليها طويًل يف جتربة ا�صتثنائية بكل ما حتمله الكلمة 
بالإ�صافة  ر�صوان،  اأحمد  واملنتج  املخرج  مع  معنى  من 
اإىل كونها جائزة دولية مهمة اأي�صاً، فالفنان 
ي�صعد  لعمله  تقدير  عندما يح�صد جائزة 

بهذا الأمر من دون �صك.
الفنانة  عنك  نيابة  اجل��ائ��زة  ت�صلمت    •

اإلهام �صاهني، كيف وجدت هذا الأمر؟
- تربطني علقة �صداقة قوية مع اإلهام 
�صاهني، وهي واحدة من اأهم الفنانات، 
بامل�صادفة،  ك���ان  ل��ل��ج��ائ��زة  وت�صلمها 
و�صعدت اأنها جاءت بها اإىل القاهرة، 
فما حدث اأنها علمت بوجود جائزة 
وكانت حا�صرة،  املهرجان،  يل يف 
وبادرت بت�صلمها، و�صكرتها على 
ه���ذا امل���وق���ف، وه���و اأم���ر لي�ض 
الإطلق،  على  عليها  غريبا 
وفنانة  راقية  اإن�صانة  فهي 
اجلائزة  وت�صلمت  مميزة 
م����ن����ه����ا ع�����ل�����ى ه���ام�������ض 
الإ�صكندرية  م��ه��رج��ان 
�صناعه  اأ����ص���ر  ال�����ذي 

على الحتفاء بي.
تفكرين  ه�����ل    •
عند  اجل�����وائ�����ز  يف 
على  امل������واف������ق������ة 

الأفلم؟
- عندما توافق 
ع�������ل�������ى ع����م����ل 
التفكري  ف��اإن 
الأ�����ص����ا�����ص����ي 
ي��������ك��������ون يف 
ت���������ق���������دمي 
العمل  هذا 
يقة  بطر
ج�������ي�������دة 
م�����������������ن 
ل  خل

اإتقان الدور، اأما م�صاألة اجلوائز فهي اأمر ي�صعب توقعه اأو التنبوؤ به، لأن 
كل فيلم يكون له ظروفه، وهناك جتارب ميكن اأن تتوقع لها النجاح ول 

يحالفها لأ�صباب عديدة، فالأمر يختلف دائما من جتربة لأخرى.
تالت"؟ "و�ض  م�صل�صل  يف  اجلديدة  جتربتك  عن  •  حدثينا 

- ينتمي امل�صل�صل اإىل نوعية الأعمال الدرامية ذات ال�15 حلقة، واأ�صارك 
فيه مع حممود عبداملغني وجمموعة كبرية من الفنانني، وكتبه حممد 
علي، ويخرجه معتز ح�صام، ومن املقرر عر�صه قريباً على ال�صا�صات خارج 
اأدواري  ع��ن  خمتلفة  �صخ�صية  اأج�صد  خلله  وم��ن  الرم�صاين،  املو�صم 
ال�صابقة، بالإ�صافة اإىل حالة التفاهم املوجودة بيني وحممود عبداملغني 

بحكم �صداقتنا، وهو من اأحد اأبرز اأ�صباب حما�صي لهذه التجربة.
ب�صكل  اجلمهور  جتذب  اأ�صبحت  الق�صرية  امل�صل�صلت  اأن  ترين  •  هل 

اأكرب؟
نتحدث  فنحن  الختيارات،  وتنوع  الأذواق  اختلف  نحرم  دعنا   -

عن جمهور كبري لي�ض يف م�صر فقط، بل يف الوطن العربي اأي�صاً، 
وهذا الأمر يكون له انعكا�صات ايجابية على �صوق الدراما ب�صبب 

الق�صرية  احللقات  ذات  وامل�صل�صلت  ي��وف��ره،  ال���ذي  التنوع 
الطويلة  وامل�صل�صلت  وتطويل،  مط  بدون  ق�صايا  تعالج 

تناق�ض مو�صوعات حتتاج لهذا العدد من احللقات، لذا 
يتم تقدميها،  التي  املعاجلة  دائما على  الرهان  يكون 
ال�صا�صات  على  �صواء  العر�ض،  لو�صيلة  بالن�صبة  اأم��ا 
اأي�صاً  الأم���ر  ف��ه��ذا  املن�صات،  خ��لل  م��ن  اأو  مبا�صرة 
املطلوب،  التنوع  وبتحقيق  ت�صويقية  ب��اأم��ور  يرتبط 
ولكني اأعتقد اأن الأعمال التي تعر�ض على املن�صات 
�صت�صهد زيادة كبرية يف الفرة املقبلة لتزايد اقبال 

اجلمهور عليها.
ال�30  م�صل�صلت  فكرة  اأن  ذلك  يعني  وهل   ...•

حلقة لن تكرر كثرياً يف الفرة املقبلة؟ 
لكن  احللقات  ب��ع��دد  لي�ض  دائ��م��ا  البطل   -

ب���الأح���داث وامل��ع��اجل��ة ال��درام��ي��ة التي 
تقدميها،  ي��ت��م  ف��ك��رة  ك��ل  تتحملها 

وه�����ذا ه���و الأم������ر ال�����ذي يجعل 
���ص��ن��اع ال���درام���ا ي��ب��ح��ث��ون عن 

املختلفة  واملعاجلات  الأفكار 
وال�����ط�����ري�����ق�����ة الأف���������ص����ل 

يوجد  ف��ل  لتقدميها، 
تكراره  من��وذج ميكن 

يف  ال�صورة  بنف�ض 
ك����ل الأع����م����ال 
من دون تغيري، 

وامل���������ص����ت����ف����ي����د 
الأك������رب م���ن هذا 

�صناعة  ه���و  الأم������ر 
ت�صهد  ال��ت��ي  ال���درام���ا، 

وتطورا  حقيقية  طفرة 
وازده��ارا كبريا يف الفرة 

العديد من  اأم��ام  الفر�صة  واإتاحة  الإنتاج،  غ��زارة  اإىل  بالإ�صافة  احلالية، 
الوجوه اجلديدة لإبراز موهبتها.

احلالية؟ الفرة  يف  الفنية  للأعمال  اختيارك  معايري  تغريت  •  هل 
التفا�صيل  ببع�ض  اهتماماً  اأك��رث  اأ�صبحت  لكني  تتغري،  مل  معايريي   -
واملخرج وغريها من  الكاتب  معه  �صاأتعاون  الذي  العمل  بفريق  اخلا�صة 
ملعرفة مدى  بالن�صبة يل  اأول��وي��ة  يعترب  ال��ذي  ال���دور  اإىل جانب  الأم���ور 

قدرتي على تقدميه بال�صورة التي اأعتقد اأنها منا�صبة.
بارتداء  البحريي  ه��اين  الأزي���اء  م�صمم  عر�ض  يف  م��وؤخ��راً  �صاركت    •

ف�صتان فرعوين... حدثينا عن هذه التجربة؟
اأنا من ع�صاق املو�صة، واأحر�ض على متابعتها با�صتمرار، وم�صاركتي يف   -
اإط��ار عر�ض لت�صجيع  البحري يف  العر�ض جاءت بر�صيح من هاين  هذا 
ودعم ال�صناعة امل�صرية، لذا مل اأتردد يف املوافقة على التجربة، وكنت 
�صعيدة بالإطللة الفرعونية، وردود الفعل عليها من 
الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  وكذلك  احل�صور، 
ال��ف��رع��ون��ي��ة يف  ل���لإط���للت  فبجانب ح��ب��ي 
يل  بالن�صبة  فر�صة  ال��ع��ر���ض  ك��ان  الأزي����اء 

لت�صجيع ال�صناعات امل�صرية.
"ورد"  م�صل�صل  م�����ص��روع  ع��ن  م���اذا    •
الذي كان يفر�ض اأن ينطلق ت�صويره 

العام املا�صي؟
لكن  ت�������ص���وي���ره،  ب��ال��ف��ع��ل  ب����داأن����ا   -
من  اإنتاجية  لأ�صباب  توقف  امل�صروع 
العام املا�صي، واأمتنى اأن نعود قريباً 
التي  الأع��م��ال  من  فهو  ل�صتكماله، 
اأن  واأمت��ن��ى  ب�صدة،  اأحببتها 

ي�صاهده اجلمهور.
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ثماين طرق ال�صتعادة وظيفة 
االأمعاء بعد وليمة د�صمة

يتغري النظام الغذائي املعتاد للكثريين يف ايام العطل والأعياد، ب�صبب تناول 
مواد غذائية متنع الأمعاء من اأداء وظيفتها الطبيعية خلل عدة اأيام .

الأطعمة  ع��ن  مت��اًم��ا  التخلي  للجميع  ميكن  ل  بالطبع،  للخرباء  ووف��ق��ا 
اإذا وجهت  العمل  العطل والأعياد. ولكن ما  اأي��ام  التي تقدم يف  التقليدية 

�صربة قوية للأمعاء؟ هناك ثماين طرق لتجاوز هذه امل�صكلة.
الكو�صة  ف��اإن  الطعام،  بتناول  ال�صخ�ض  اأف��رط  اإذا  الأوىل:  الطريقة   •
�صت�صاعد الأمعاء على التعايف والعودة للعمل ب�صورة طبيعية. لأن الكو�صة 
حتتوي على كربوهيدرات �صهلة المت�صا�ض، وت�صاعد على ا�صتعادة متعج 
بالألياف  غنية  اأنها  كما  للمعدة.  املخاطي  الغ�صاء  تهيج  اأن  دون  الأم��ع��اء، 
و   ،  C و   A وفيتامني  الأمينية  والأحما�ض  الفوليك  وحم�ض  الغذائية 
الزياك�صانثني  ومركبات  والبوتا�صيوم  واملغني�صيوم  والكال�صيوم  احلديد 

واللوتني.
للبول،  م��درا  بكونه  القرنبيط  يتميز  القرنبيط:   الثانية  الطريقة   •
والألياف   ،К وفيتامني   C فيتامني  م��ن  عالية  ن�صبة  على  وب��اح��ت��وائ��ه 

الغذائية وم�صادات الأك�صدة واأحما�ض اأوميغا 3- الدهنية.
الربوكلي  يف  امل��وج��ودة  الغذائية  الأل��ي��اف  ت�صرع  الثالثة:   الطريقة   •
الكبد ويحفز  اإيجابيا يف  يوؤثر  اأن الربوكلي  الغذائي. كما  التمثيل  عملية 
 B9 و   E وفيتامينات  للربوتينات  مهم  م�صدر  اأن��ه  كما  ال�صفراء.  اإف��راز 
والكال�صيوم  الأمينية  والأحما�ض  الأك�صدة  وم�صادات  اأوميغا  واأحما�ض 

والنحا�ض والبوتا�صيوم والفو�صفور.
لأن  الأمعاء.  عمل  ا�صطراب  حالة  يف  البنجر  يفيد  الرابعة-  • الطريقة 
املخاطي  الغ�صاء  ا�صتعادة  يف  ي�صاهم  البنجر  يف  امل��وج��ود  البكتني  مركب 

للأمعاء ويغلفها ويخفف اللتهابات، ومينع تكاثر البكترييا اخلطرة.
انكارها  ميكن  ل  مهمة  خ�صائ�ض  ل��لأف��وك��ادو  اخلام�صة:   الطريقة   •
مفيدة للجهاز اله�صمي. والأفوكادو يفيد يف حالة الإم�صاك، لأن الألياف 
ملئمة  ظروفا  وتخلق  الأم��ع��اء،  يف  اإيجابيا  توؤثر  فيه  املوجودة  الغذائية 
جيدة  ن�صبة  على  يحتوي  ه��ذا،  اإىل  بالإ�صافة  املفيدة.  البكترييا  لتكاثر 
والكال�صيوم  واليود  الفوليك  B وحم�ض  و   A و   K و   C فيتامينات  من 

والفو�صفور والبوتا�صيوم والنحا�ض وال�صوديوم.
التني  تناول  والإ�صهال  الإم�صاك  حالة  يف  ميكن  ال�صاد�صة:   • الطريقة 
اله�صمي عموما، وكذلك يف  الأمعاء واجلهاز  اإيجابيا يف حالة  يوؤثر  لأنه 

عملية التمثيل الغذائي.
• الطريقة ال�صابعة:  ت�صاعد الكمرثى على حت�صني ميكروبيوم الأمعاء. 
ال�صار.  الكولي�صرول  م�صتوى  تخف�ض  فيها  املوجودة  الغذائية  والألياف 
والتانني   B و   C و   P وفيتامينات  البوتا�صيوم  على  حت��ت��وي  اأن��ه��ا  كما 

والبوتا�صيوم واحلديد والفو�صفور.
التغذية  خبرية  دي��ك،  تاتيانا  ال��دك��ت��ورة  تن�صح  الثامنة:   الطريقة   •
الرو�صية يف حديث لوكالة نوفو�صتي الرو�صية للأنباء، بالإكثار من تناول 
اللنب  تناول  الد�صمة. كما ميكن  الوليمة  بعد  واملاء  الطازجة  اخل�صروات 
الرائب اأو الزبادي لتح�صني ميكروبيوم الأمعاء. وتن�صح كذلك بالتحرك 

بن�صاط بعد وليمة العيد الد�صمة.

االأردن؟ يف  اأغتيل  لبناين،  وزراء  رئي�ص  اأول  هو  • من 
- ريا�ض بك ال�صلح

االإن�سان؟ ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  هي  • ما 
- هي ع�صلة الفك

الكبري؟ العمري  امل�سجد  يوجد  • اأين 
 - يف بريوت

جي�ص؟ ليها  لي�ص  التي  االأوروبية  الدولة  هي  • ما 
- �صوي�صرا

العربية؟ الدول  جامعة  ت�سكيل  مت  • متى 
- يف عام 1945

- اأطول احل�صرات عمراً... من ف�صيلة اخلناف�ض حتمل ا�صم � اخلنف�صاء الرائعة � اإذ اأن حتولها من طور الريقة 
اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �صنة كاملة.

فق�صت حمكمة  باإجنلرا..  هارتبول  و�صت  �صاطئ  اإىل  زورق �صغري  على منت  قرد  و�صل  عام1705  - يف 
ع�صكرية باإعدامه �صنقاً ، بتهمة التج�ص�ض حل�صاب فرن�صا .

 1.5 فيبلغ  ق�صرتها  ُو�صمك  تقريباً،  كيلوجرام   2 وزنها  النعامة،  بي�صة  هي  الآن  العامل  يف  بي�صة  اأك��رب   -
ميليمر تقريباً، وميكن ل�صخ�ض وزنه 98 ر126 كيلوجرام اأن يقف عليها دون اأن تتحطم .

- اأول مدينة زودت ب�صبكة هاتفية . . هي باري�ض عام 1880م .
- عدد خليا املخ الب�صري اأثني ع�صر مليون خلية تتحكم بالع�صلت والأع�صاب واأجهزة اجل�صم املختلفة .

- البعو�صة لها اأ�صنان ، وعدد اأ�صنانها 47 �صنة وللأرنب  28 �صناً ، وللفيل 32 ، وللجمل 34 ، وللكلب 42 
�صناً

- امل�صري،اكرب الكواكب ال�صم�صية ،  قطره 88 األفاً و700 ميل . . ولو افر�صنا اأن عداء يجري ب�صرعة 6 
اأميال يف ال�صاعة ،  فاإنه �صيحتاج اإىل خم�ض �صنوات ليقوم بدورة كاملة حوله .

- الدينا�صور " �صتيجو�صورو�ض " الذي كان يزن 80 األف رطل، كان لديه دماغان، اأحدهما يف راأ�صه والأخر 
يف ذيله

- من الغريب واملده�ض اأن ال�صر�صور، بعد احتكاكه بالإن�صان، ي�صارع اإىل خمبئه لتنظيف نف�صه .

�سلوى الك�سولة
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الربتقال 
اأهم  اأح����د  ال���ربت���ق���ال 
ال������ف������واك������ه امل����ف����ي����دة 
فهذه  وال���������ص����ح����ي����ة، 
التي  الغنية  الفاكهة 
حتتوي على كم هائل 
الفيتامينات  م�����ن 
وبخا�صة  والعنا�صر، 
معزز  ���ص��ي  ف��ي��ت��ام��ني 
امل������ن������اع������ة وامل������ق������وى 

لدفاعات اجل�صم �صد العدوى واملر�ض.
ال�صتوية  الفاكهة  اأن��واع  اأه��م  11 فائدة للربتقال التي جتعله  اأب��رز  وه��ذه 

التي ل غنى عنها.
وبجانب العنا�صر والفيتامينات التي يحتويها الربتقال، والألياف الغذائية 

املهمة، ما يعزز من فوائده التي من بينها:
-ال�صعور بال�صبع �صريعاً بعد تناوله
-خف�ض ن�صب الكول�صرول يف الدم

-مقاومة ال�صرطانات املتعددة كالقولون والرئة
-يعزز فكرة نق�صان الوزن ل�صعراته احلرارية املنخف�صة

-يفيد يف �صحة العظام وتقوية املفا�صل
-يعزز من �صحة العينني والروؤية

-تعزيز �صحة اجللد والب�صرة
-يقوى املناعة والوقاية من نزلت الربد

-الوقاية من ت�صلب ال�صرايني
- الوقاية من قرحة املعدة

خرجت �صلوى من بيتها وهي غا�صبة فهي تريد النوم ولكن ماما تريد لها اأن تذهب اإىل املدر�صة لذلك غ�صبت 
واأخذت ترغي وتزبد وهي يف الطريق وتقول كل يوم مدر�صة ليتها تقع وتختفي.. وهذه ال�صم�ض احلارقة ليتنا 
ما نراها، وهذا الطريق الطويل كل يوم ام�صيه ليته مل يكن موجوداً وهذه الكتب الثقيلة.. وهذا الهواء الذي 

ي�صايقني وتلك الزحمة نا�ض هنا ونا�ض هناك.. اأمتنى اأن يختفي كل ذلك..
مل يطل.. الأمر فقد اظلمت الدنيا �صريعاً لأن ال�صم�ض اختفت وعندما و�صلت املدر�صة مل جتدها فقد اختفت 
واختفت معها اأي�صاً حقيبتها املدر�صية واأ�صبح الهواء ثقيل ل هواء ول ت�صتطيع اأن تتنف�ض جيداً ثم اختفى 

الطريق!.
اأي��ن ذه��ب��وا؟.. كل �صيء تغري فجاأة ل �صم�ض ل ه��واء ل  اأي��ن النا�ض  اإىل بيتنا؟  اأي��ن الطريق وكيف �صاأعود  اآه 
مدر�صة، والطريق اختفى حتى املنازل ذهبت، كل �صيء ذهب فوقفت مكانها ل ت�صتطيع احلركة ثم بكت ب�صدة 
اأري��د اأمي ف�صمعت من يقول ل ميكن اأن تاأتي فل يوجد طريق مت�صي عليه ول هواء  واأخ��ذت ت�صرخ وتقول 
للتنف�ض منه والظلم حالك فال�صم�ض غا�صبة ذهبت ولن تعود والنا�ض اختفت لأن اجلو اأ�صبح باردا جداً بدون 
ال�صم�ض، والقمر عرف ما حدث فاختفى مثل ال�صم�ض ولن يخرج لنا والآن رمبا �صنموت كلنا ل هواء ول �صم�ض 
ول قمر ول اأي �صيء ف�صرخت و�صرخت بقوة وهي تقول يا اإلهي كم اأن اآ�صفة اأنا اآ�صفة بحق اأنا املخطئة ليتني 
ما متنيت هذه الأم��اين الطائ�صة املرعبة لعن اهلل ك�صلي ول�صاين الذي ينطق باخلطاأ وعقلي ال�صغري الذي 
يتمنى الأ�صياء ال�صئية ليتني ما نطقت ليتني ما نطقت، وركعت على ركبتيها و�صط الطريق تبكي ندماً فاأح�صت 
باأ�صواتاً واأ�صواء بداأت تظهر فنظرت فاإذا ال�صم�ض ت�صرق من جديد والهواء يداعب �صفريتيها واأ�صوات النا�ض 
بجوارها  وحقيبتها  انتظارها  يف  مدر�صتها  وقفت  بعيد  ومن  مزدحماً  ظهر  والطريق  تكرث  واخلطوات  تعلو 
فاأخذتها م�صرعة وهي تقفز قفزاً يف طريقها اإىل املدر�صة يف قمة ال�صعادة ومن يومها مل ينطق ل�صانها بخطاأ اأو 

يتمنى قلبها �صيئاً �صيئا لكنها اأي�صاً مل حتكي ملاما.

املغنية واملمثلة كري�ستني ت�سينويث على خ�سبة امل�سرح خالل احتفاالت ما قبل بطولة كاأ�ص نا�سكار يف حلبة �سباق فينيك�ص. ا ف ب

اأو�صحت درا�صة جديدة اأن ق�صاء اأقل من خم�ض 
دق��ائ��ق ع��ل��ى و���ص��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي قد 

يكون كافيا جلعلك مكتئبا.
"توير"  يت�صفحون  الذين  الأ�صخا�ض  وي��رى 
"يوتيوب"  ع��ل��ى  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  ي�����ص��اه��دون  اأو 
يعرثون  ع��ن��دم��ا  ب�صرعة  ي��ت��ده��ور  م��زاج��ه��م  اأن 
على الأخبار ال�صيئة. ووجد اخلرباء يف جامعة 
اأخبارا  �صاهدوا  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ض  اأن  اإ�صيك�ض 
غري �صارة  متعلقة ب�"كوفيد19-" على و�صائل 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، ي��ع��ان��ون م��ن انخفا�ض 

ال�صعادة. وكبري" يف  "فوري 
اأن  ه��ذا ميكن  اأن  ال��درا���ص��ة  امل�صاركون يف  وزع��م 
دقائق  اأرب����ع  اإىل  دق��ي��ق��ت��ني  غ�����ص��ون  ي��ح��دث يف 
ف��ق��ط، ول��ك��ن اإذا ب��ح��ث ال��ن��ا���ض ب���دل م���ن ذلك 

اأفعال  على  ال�صوء  ت�صلط  التي  امل�صاركات  ع��ن 
اأن يكونوا يف حالة  التعاطف، فمن غري املرجح 
بقيادة  البحث،  فريق  واأو���ص��ح  �صيئة.  مزاجية 
"حتى  بوكانان:  كاثرين  الدكتورة  النف�ض  عاملة 
ب�����ص��ع دق��ائ��ق م��ن ال��ت��ع��ر���ض ل��لأخ��ب��ار املتعلقة 
بكوفيد على و�صائل التوا�صل الجتماعي ميكن 
ل��ل�����ص��خ�����ض. ومن  امل��زاج��ي��ة  ب��احل��ال��ة  ي�����ص��ر  اأن 
بهذه  دراي���ة  على  نكون  اأن  جميعا  لنا  الأف�صل 
الت�صفح  ب��ني  امل���وازن���ة  يف  ن��ف��ك��ر  واأن  ال��ع��واق��ب 

ال�صيء مع بع�ض الت�صفح الإيجابي".
وا���ص��ت��ج��وب��ت ال���درا����ص���ة، ال��ت��ي ُن�����ص��رت يف جملة 
�صخ�ض   1000 ن���ح���و   ،PLOS One
اأخبار  م�صاهدة  اأو  ق���راءة  بعد  �صعورهم  ح��ول 
التوا�صل  و����ص���ائ���ل  ع��ل��ى  "كوفيد19-"  ع���ن 

الجتماعي. ووجدوا اأن احل�صول على معلومات 
بانخفا�ض  "يوتيوب" مرتبط  "توير" اأو  من 

الإيجابية وجعل النا�ض ي�صعرون بتفاوؤل اأقل.
بداأ  عندما  حتى  �صحيحة  النتائج  ه��ذه  وكانت 
���ص��يء خمتلف  بت�صفح  ال��درا���ص��ة  امل�����ص��ارك��ون يف 
طريق  ع���ن  �صلبية  ق�ص�صا  ���ص��ادف��وا  ول��ك��ن��ه��م 
اخلطاأ. واأ�صار الباحثون: "تو�صح الدرا�صة اأن ما 
ل يزيد عن دقيقتني من التعر�ض لأخبار �صلبية 
عواقب  ل��ه  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  كوفيد19-  ح���ول 
الأ�صخا�ض  م���ن  ال��ع��دي��د  لأن  ون���ظ���را  ���ص��ل��ب��ي��ة. 
يق�صون ما بني خم�صة اإىل ع�صرة اأ�صعاف مقدار 
الوقت يف التفاعل مع الأخبار املتعلقة بكوفيد-
19 كل يوم، فمن املحتمل اأن يقدم هذا تقديرا 

متحفظا للآثار العاطفية".

درا�صة: خم�س دقائق فقط على و�صائل التوا�صل االجتماعي كفيلة بجعلك تعي�صا


