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تعلم كيف ت�ضيطر على غ�ضبك
يعترب الغ�سب اأحد امل�ساعر الإن�سانية التي قد ت�ؤدي اإىل الكثري من 
الأ�سرار الجتماعية والنف�سية وال�سحية، ولتجنب هذه الأ�سرار ل 

بد من تعلم كيفية التحكم به.
التي وردت يف  الن�سائح  اإك�سرب�ض بع�ض  اإنديان  ن�سرت �سحيفة  وقد 

فيدي� حتفيزي ح�ل كيفية اإدارة املرء للغ�سب، على النح� التايل:
التفكري قبل التحدث: ين�سح اخلرباء بالتفكري قبل التحدث وخا�سة 
عند ال�سع�ر بالغ�سب، لأن ذلك قد مينعك من ق�ل كلمات �سيئة ت�ؤذي 

م�ساعر الأ�سخا�ض املقربني منك، اأو الأ�سخا�ض الذين تخاطبهم.
التزام ال�سمت: ي�سري الفيدي� اإىل اأنه رمبا يك�ن من الأف�سل التزام 
ال�سمت عندما تك�ن غا�سًبا وحمبًطا، وعندما تهداأ ميكنك معاجلة 
ال�سبب الذي دفعك لل�سع�ر بالغ�سب واتخاذ القرارات ال�سائبة حيال 
ذلك، لأنك لن تك�ن قادًرا على التعامل مع الأمر ب�سكل �سليم واأنت 

غا�سب.
تكرار عبارات ت�ساعدك على الهدوء

الأم�ر  "كل  اأو  بب�ساطة"،  الأم����ر  "خذ  مثل  ع��ب��ارات  بتكرار  ُين�سح 
�ستك�ن على ما يرام" يف �سرك عندما ت�سعر بالغ�سب، فهذه العبارات 

قد ت�ساعدك على التخل�ض من م�ساعر الغ�سب ب�سكل اأ�سرع.

اأغرب اأنواع الرهاب
تعد م�سكلة الرهاب اإحدى اأ�سكال الأمرا�ض النف�سية التي يعاين منها 
ورهاب  املرتفعات  رهاب  اأن  الرغم من  وعلى  الأ�سخا�ض،  الكثري من 
الأماكن ال�سيقة يعترب من اأكرث اأن�اع الرهاب �سي�عاً، غري اأن هنالك 

الكثري من اأن�اع الرهاب الأخرى التي ل نعرفها.
فيما يلي اأهم اأن�اع الرهاب التي قد ل يعرفها الكثريون بح�سب ما 

اأورد م�قع "اإم اإ�ض اإن" الإلكرتوين:
ت�سري  حياً.  ُيدفن  اأن  من  امل��رء  خ���ف  ه�  التاف�ف�بيا  التاف�ف�بيا: 
ال��ق��رن الثامن ع�سر  اأن��ه ن�ساأ ورمب��ا بلغ ذروت���ه خ��ال  اإىل  الأب��ح��اث 
امليادي يف وقت كان فيه الطاع�ن منت�سًرا، وكان النا�ض يخ�س�ن اأن 
الطبيني عن م�تهم باخلطاأ، ويتم دفنهم  املهنيني  اأو  الأطباء  يعلن 
وهم اأحياء. اإيزوبرتوف�بيا: اخل�ف من املرايا اأو ب�سكل اأكرث حتديًدا 
امل���راآة يف  اإىل  النظر  يت�سبب  اأن  امل���راآة. ميكن  انعكا�سك يف  روؤي��ة  من 
رهاب  م��ن  ي��ع��ان���ن  ال��ذي��ن  لاأ�سخا�ض  ال��ك��رب  اأو  باخلجل  ال�سع�ر 

الأيزوبروف�بيا ، وميكن اأن ي�ؤدي اإىل الكتئاب.
اأومربوف�بيا: ه� اخل�ف من املطر. يندرج �سمن فئة م�سطلح "رهاب 
ا الأعا�سري ، والثلج ، والربد ،  البيئة الطبيعية" ، والذي ي�سمل اأي�سً
والرياح. قد يك�ن الأ�سخا�ض امل�ساب�ن بهذا الرهاب من الأ�سخا�ض 
الذين يح�سل�ن على معل�مات وافرة متعلقة بالطق�ض، جتعلهم اأكرث 

وعياً باملخاطر التي قد تنط�ي عليها حالت الطق�ض الرديئة.

اكت�ضاف يف القلب ميثل اأهمية كبرية حلياتنا!
بتنظيم  القلب مرتبطا  يف  اخل��اي��ا  م��ن  ج��دي��دا  ن�عا  باحث�ن  ح��دد 
معدل �سربات القلب، ويعد الكت�ساف بتعزيز فهمنا لعي�ب واأمرا�ض 
نطاق  على  اخلايا  ه��ذه  درا���س��ة  مبجرد  الدم�ية،  والأوع��ي��ة  القلب 
اأو���س��ع. وُو���س��ف��ت اخللية اجل��دي��دة ب��اأن��ه��ا ن���ع م��ن اخل��اي��ا الدبقية 
النجمية  اخل��اي��ا  مثل   - الع�سبية  اخل��اي��ا  تدعم  التي  اخل��اي��ا   -
و�ُسّميت  ال�����س���ك��ي(.  )ال��دم��اغ واحل��ب��ل  امل��رك��زي  الع�سبي  يف اجل��ه��از 
nexus glia، وتقع يف جمرى تدفق القلب، وه� املكان الذي ت�جد 

فيه العديد من عي�ب القلب اخللقية.
وُعرث على ن�ع اخللية اجلديد لأول مرة يف الزرد، قبل اأن يتم تاأكيده 
اأجريت على  اأي�سا. ووجدت التجارب التي  يف قل�ب الفئران والب�سر 
�سمك الزرد اأنه عند اإزالة اخلايا، زاد معدل �سربات القلب. وعندما 
نب�ض  اأ�سبح  الدبقية،  اخلايا  من�  منع  اإىل  اجليني  التعديل  اأدى 
�سميث، من جامعة  الأحياء ك�دي  القلب غري منتظم. ويق�ل عامل 
ه��ذه اخل��اي��ا، ولكن  "ل نعرف متاما وظيفة  اإن��دي��ان��ا:  ن���ت��ردام يف 
املفه�م القائل باأنه اإذا تخل�ست منها، فاإن زيادة معدل �سربات القلب 
اخلايا  ه��ذه  اأن  اأعتقد  معينة.  مر�سية  بحالت  تربطها  اأن  ميكن 
الدبقية ميكن اأن تلعب دورا مهما جدا يف تنظيم القلب. وهذا مثال 
اآخر على كيف ميكن اأن ت�ؤدي درا�سة علم الأع�ساب الأ�سا�سي اإىل فهم 

العديد من ال�سطرابات املختلفة".
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ناقو�س خطر للعامل.. حتديد 
موعد الذوبان الكبري باأنتاركتيكا

دقت درا�سة جديدة ناق��ض اخلطر، حمذرة من ال��سع غري امل�ستقر الذي 
الحتبا�ض  اأن  الدرا�سة  تقّدر  اإذ  البيئية،  والأنظمة  العامل  مناخ  به  يت�سم 
احلراري ميكن اأن يدفع الغطاء اجلليدي يف القطب اجلن�بي اإىل ما بعد 

نقطة التح�ل يف غ�س�ن 10 �سن�ات.
"نيت�سر  ُن�������س���رت يف  ال���ت���ي  اجل����دي����دة،  درا����س���ت���ه���م  ال���ب���اح���ث����ن يف  وي���ق����ل 
)اأنتاركتيكا(  اجلن�بي  القطب  يف  اجلليدي  الغطاء  اإن  ك�مي�نيكاي�سنز"، 
و�سل اإىل نقطة الاع�دة من حيث فقدان الغطاء اجلليدي يف وقت اأبكر 

مما كان ُيعتقد �سابًقا.
وي�سيف�ن: "رمبا نك�ن بالفعل يف و�سط هذه املرحلة".

وه� الأم��ر الذي قد يك�ن له ع�اقب وخيمة عندما يتعلق الأم��ر بارتفاع 
م�ست�ى �سطح البحر على م�ست�ى العامل، والبيئة الطبيعية التي تعتمد 

عليها احلي�انات يف القارة القطبية اجلن�بية.
وحتى يتمكن الباحث�ن من الت��سل لهذه النتائج عادوا اإىل املا�سي وبحث�ا 
األف �سنة املا�سية - الع�سر اجلليدي  يف تاريخ القارة على مدار الع�سرين 
البحر. ولفهم  قاع  امل�ستخرج من  درا�سة لب اجلليد  الأخ��ري - من خال 
الأمر ب�سكل اأقل تعقيدا، يق�ل العلماء اإنه عندما تنف�سل اجلبال اجلليدية 
عن املثالج بالقارة القطبية اجلن�بية، فاإنها تطف� يف قناة رئي�سية ُتعرف 
البحر،  اإىل  اجلليدية  اجل��ب��ال  تن�سل  ث��م   ،)Iceberg Alley( با�سم 
وعندما تذوب يرتاكم احلطام العالق بهذه اجلبال يف قاع البحر، مما مينح 

الباحثني �سجا للتاريخ على بعد ح�ايل 3.5 كيل�مرت حتت املاء.

بدء اإنتاج اأقوى مروحية يف العامل
ت�����س��ه��د م��دي��ن��ة رو����س���ت����ف ع��ل��ى ال����دون 
انطاق  اجل���اري  ال��ع��ام  نهاية  الرو�سية 
يف  م��روح��ي��ة  لأق�����ى  ال�سناعي  الإن���ت���اج 
ال��ع��امل وه��ي م��روح��ي��ة "مي – 26 تي 

يف" .  2
وذلك بعد �سياغة كل ال�ثائق وامل�ستندات 

الازمة لإنتاجها على دفعات.
الراهن  ال���ق��ت  امل��روح��ي��ة يف  وت��خ�����س��ع 
لآخ����ر الخ���ت���ب���ارات احل��ك���م��ي��ة، ويكفي 
اأن حتقق ع��ددا قليا من الرحات  لها 
ذلك  اأع��ل��ن  اختباراتها.  لتنجح  اجل���ي��ة 
رو�سيا"  "مروحية  ���س��رك��ة   ع���ام  م��دي��ر 
اأن�����دري�����ه ب���غ��ي��ن�����س��ك��ي ال������ذي ق�����ال اإن 
مروحية "مي – 26 تي 2 يف" �ستك�ن 
جاهزة لإنتاجها على دفعات نهاية العام 

اجلاري.
من  ج����زءا  اأن  اإىل  ب�غين�سكي  واأ����س���ار، 
للق�ات  ت�����س��ل��ي��م��ه��ا  مت  ق���د  امل���روح���ي���ات 
امل�سلحة الرو�سية. واأعاد اإىل الأذهان اأن 
2 يف"  ت��ي   26 – "مي  النقل  مروحية 
حققت اأول رحلة ج�ية لها يف اأغ�سط�ض 
وارد من  على طلب  وبناء   .2018 عام 
بقمرة  املروحية  تزويد  الدفاع مت  وزارة 
بالتحليق  ت�سمح  التي  الرقمية  القيادة 
الطق�ض  ظ��روف  كافة  يف  الأوت�ماتيكي 

ليا ونهارا.

�أف�سل 7 م�سروبات لإنقا�ش 
�لوزن وفقا لأخ�سائيي �لتغذية �ص 23

نق�س هذا الفيتامني 
ي�ضبب جلطة دماغية

د" يزيد  "فيتامني  م�ست�يات  انخفا�ض  اأن  حديثة  طبية  درا�سة  ذك��رت 
ه�بكنز  ج�نز  جلامعة  وفقا  الدماغية،  بال�سكتة  الإ���س��اب��ة  خطر  م��ن 

الأمريكية.
من  العديد  لعمل  ���س��روري  الع�س�ي  املركب  ه��ذا  اأن  الباحث�ن  ووج��د 
الغذائي  التمثيل  اإىل  املناعة  من  الإن�سان  ج�سم  يف  الرئي�سية  الأنظمة 

للعظام.
حيث  الدم�ية،  والأوع��ي��ة  القلب  ب�سحة  ا  اأي�سً د"  "فيتامني  ويرتبط 
ي�ؤدي نق�سه اإىل م�ساعفة خطر حدوث ا�سطراب حاد يف اإمدادات الدم 

اإىل الدماغ، وفًقا ل�سحيفة "ديلي اإك�سرب�ض" الربيطانية.
ويتك�ن هذا املك�ن يف ب�سرة اجللد حتت تاأثري الأ�سعة ف�ق البنف�سجية، 
ي�جد  حيث  املماثلة،  والبلدان  املتحدة  اململكة  يف  نق�سه  ل�حظ  لذلك 

القليل من �س�ء ال�سم�ض.
وقال الأطباء اإنه يف اأ�سهر ال�ستاء، ميكن احل�س�ل على املادة املفيدة عن 

طريق تناول الأ�سماك الدهنية والبي�ض وكبد البقر واللنب.

املك�سرات
ل ميكن ال�ستغناء عن تناول املك�سرات ك�نها وجبة �سحية 
يف  الإ���س��راف  لكن  وامل��ع��ادن.  بالفيتامنيات  وغنية  للغاية 
باللتهاب  الأ���س��ن��ان  اإ���س��اب��ة  اإىل  ي�����ؤدي  امل��ك�����س��رات  ت��ن��اول 
ين�سح  ل���ذا،  الأ���س��ن��ان.  داخ���ل  عالقة  تظل  ال�����س��دي��د، حيث 

الأطباء ب�سرورة تنظيف الأ�سنان جيداً بعد تناولها.

الليمون ال�ساخن
الليم�ن يحت�ى على م�اد حم�سية حاّدة ت�ؤدي اإىل فقدان 
باحل�سا�سية  واإ�سابتها  الأ�سنان  على  امل�ج�دة  املينا  طبقة 

ال�سديدة.

مكعبات ثلج
اإّن م�سغ مكعبات الثلج ي�سبب اإجهاداً �سديداً ملينا الأ�سنان، 
كما قد ي�ؤدي اإىل تك�سر قطع من الأ�سنان. تخلي ف�راً عن 

هذه العادة ال�ساّرة.

م�سروبات الطاقة
ال�سكر  م��ن  عالية  ن�سب  على  ال��ط��اق��ة  م�سروبات  حت��ت���ي 
والأحما�ض، وتعمل على تغليف الأ�سنان مبادة تت�سبب، مع 
مرور ال�قت، ظه�ر جي�ب يف اللثة وبني الأ�سنان بالإ�سافة 

اإىل ت�س��ض الأ�سنان.

الزبيب مع ال�سوكوالتة
الزبيب مع ال�س�ك�لتة ي�ؤدي اإىل ت�س��ض الأ�سنان. فالزبيب 
وحده يحت�ى على كمية �سكر عالية، ف�سًا عن الت�ساقه 
اأي�ساً حتت�ي على ن�سب كبرية  بالأ�سنان. فيما ال�سك�لتة 

من ال�سكر اإذا مل تكن من الن�ع الأ�س�د.

احللويات
تت�سبب احلل�يات بت�س��ض الأ�سنان لغناها بال�سكر، ف�سًا 
عن الت�ساقها بالأ�سنان عند تناولها. لذلك ُين�سح باختيار 

الأ�سناف منخف�سة ال�سكر اأو اخلالية منه.

رقائق البطاط�س
يتح�ل  الذي  بالن�ساء  "ال�سيب�ض" غنية  البطاط�ض  رقائق 

اإىل �سكر يعلق بني الأ�سنان وي�سبب ت�س��سها.

الف�سار
ي��������ح��������ذر اأط��������ب��������اء 

الأ�����س����ن����ان، من 
الف�سار،  ت��ن��اول 
رغم اأنها وجبة 

�سحية.  خفيفة 
ف��ه��ي مت��ث��ل خطراً 

واللثة،  الأ���س��ن��ان  على 
نتيجة دخ�له بني الأ�سنان 

ويف اللثة، ما يت�سبب بالتهابها.

الفواكه املجففة
بالأ�سنان  تلت�سق  لكنها  �سحيح!  �سحية  املجففة  الف�اكه 
ين�سح  ل��ذل��ك  بالتنظيف،  حتى  منها  التخل�ض  وي�سعب 
وا�ستبدالها  املجففة  الف�اكه  تناول  بعدم  الأ�سنان  اأطباء 

بتلك الطازجة.

القهوة املثلجة
الإ�سراف يف تناول القه�ة املثلجة ومع مرور ال�قت، تف�سل 
الغدد اللعابية يف حماربة البكترييا التي تهاجم الأ�سنان، 

مما ي�ؤدي اإىل الت�س��ض.

عالج التهاب اللثة بو�سفات منزلية جمّربة
ت�سعرين باأّن اأ�سنانك ح�سا�سة، وتنزفني يف كل مرة تفر�سني 
اأ�سنانك فيها؟ لثتك حمراء ومنتفخة؟ اإذن اأنِت تعانني من 
التهاب اللثة، ويت�جب عليك زيارة طبيب الأ�سنان. واإذا ما 

تعذر الأمر عليك؛ جّربي بع�ض ال��سفات املنزلية.

املاء بامللح
به  ين�سح  ي���م��ي��اً؛  مرتني  امل��ال��ح  ب��امل��اء  الفم  م�سم�سة  اإنَّ 
ملعقة  ذّوب��ي  اللثة.  التهاب  من  للتخفيف  الأ�سنان  اأطباء 
ملح بك�ب من املاء الدافئ وق�مي بامل�سم�سة، مع مراعاة 
ي�ساهم يف منع من�  املحل�ل  فهذا  املالح.  امل��اء  ابتاع  عدم 

البكترييا يف الفم اإىل حد كبري.

زيت جوز الهند اأو زيت اللوز
دقيقة،   30 مل��دة  الل�ز  اأو  الهند  بزيت ج���ز  اللثة  ده��ن  اإّن 

من  التقليل  على  ي�ساعد  ق��د  ب��امل��اء،  ال��ف��م  تنظيف  ث��م  وم��ن 
التهاب اللثة، وبالطبع يجب مراعاة عدم بلعه.

اأكيا�س ال�ساي
دقائق،  خم�ض  مل��دة  مغلية  م��ي��اه  يف  اأ���س���د  ���س��اي  كي�ض  انقعي 
وعندما يربد الكي�ض �سعيه على لثتك امللتهبة لنح� 5 دقائق.  
بالإمكان ا�ستخدام ال�ساي الأخ�سر اأو الكركديه اأو الزجنبيل 
اأو الباب�جن لهذه الغاية. وُين�سح اأي�ساً با�ستخدام زيت ال�ساي؛ 
من خال خلط 3 قطرات منه يف ك�ب ماء دافئ، وامل�سم�سة 

به ثاث مرات يف الي�م.

جّربي هالم ال�سبار
اأظهرت  اإذ  اللثة؛  ع��اج  يف  اأي�ساً  مفيدة  الأل���ف��ريا  اأّن  يبدو 
اأ�سنان الأل�فريا له نف�ض فعالية املعاجني  اأّن معج�ن  اأبحاث 
"غارديان  اللثة، بح�سب  بكترييا  لتقليل  املخ�س�سة  التجارية 
الأل�فريا  ه��ام  ا�ستخدام  باإمكانك  الأمريكي.  دايركت"  اإن 
اأي  اإ�سافة  دون  فم  كغ�س�ل  اخل�سراء  الأوراق  داخ��ل  امل�ج�د 
ال�سع�ر  اإىل حني  الي�م  مادة عليه، وذلك ثاث مرات خال 

بالتح�سن.

اأوراق اجلوافة
وجدت درا�سات واأبحاث علمية خمتلفة اأن غ�س�ل الفم امل�سن�ع 
نظراً  ب�"الباك"؛  التحكم  ع��ل��ى  ق���ادر  اجل���اف��ة  اأوراق  م��ن 
اأوراق  خل�سائ�سه امل�ساّدة للبكترييا. لذا، ُين�سح بطحن �ست 
املغلي،  املاء  امل�سح�ق لك�ب من  واإ�سافة  من �سجرة اجل�افة، 

وتركه ليربد ملدة 15 دقيقة ومن ثم امل�سم�سة به ي�مياً.

كيف كان مناخ ال�ضرق الأو�ضط 
خالل  الع�ضر اجلليدي؟

العمل  م����ن  ع���ق���دي���ن  ق����راب����ة  ب���ع���د 
البحثي، ن�سرت جملة " ك�اتريناري 
�ساين�ض ريفي�" نتائج درا�سة زراعية 
مناخية تاريخية، ك�سفت عن نتائج 
مذهلة ح�ل املناخ والطق�ض والبيئة 
الزراعية يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

ط�ال 20 األف عام م�ست.
واأظ���ه���رت ال���درا����س���ة الن��ت��ق��ال من 
اإىل  ل���ل���غ���اي���ة،  ال����������ربودة اجل�����اف�����ة 
و�س�ل  الرطبة،  الغزيرة  الأم��ط��ار 
نهاية  ب��ع��د  ل���اع���ت���دال احل�������راري، 

الع�سر اجلليدي وقتئذ.
واأثبتت كيف اأن هذا التح�ل املناخي 
ك�����ان ح���دث���ا اأ����س���ا����س���ي���ا خ�����ال تلك 
ال�ساكنني  للب�سر  و�سمح  ال�سن�ات، 
يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة م��ن ال��ت��ح���ل من 
منط ال�سيد واللتقاط اإىل من�ذج 
الزراعية،  وال���س��ت��ق��رار  ال��ف��اح��ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��اأ���س��ي�����ض  وت��ال��ي��ا 
يف  الأوىل  احل���������س����ارات  ل��ت�����س��ك��ل 

منطقة ال�سرق الأو�سط.
العلمية  الأب�������ح�������اث  وان����ط����ل����ق����ت 
ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة م���ن م����ق���ع اأث������ري يف 
ال�سفة  يف  احل���ل��ة،  وادي  منطقة 
وجد  حيث  الأردن،  لنهر  الغربية 
1999 م�قعا  ع���ام  الآث����ار  ع��ل��م��اء 
التاريخ،  يف  زراع����ي  م�سنع  لأق����دم 
حيث وجدوا تراكما لأكرث من 60 
ن�عا من الر�س�بيات الزراعية، التي 
اإىل فرتات  منها  واح���دة  ُك��ل  ت��ع���د 
زمنية م��رتاك��م��ة، ت��ع���د لأك���رث من 

عام. األف   12
املُ�سع،  ال����ك����رب�����ن  وب���ا����س���ت���خ���دام   
تلك  م��ن  العينات  مئات  اأخ��ذ  وبعد 
العلماء  النباتية، متكن  الر�س�بيات 
لكيفية  وت�س�ر  من���ذج  ت�سكيل  من 
التي  املنطقة،  ه��ذه  يف  امل��ن��اخ  تط�ر 
الأو�سط،  ال�سرق  بلدان  و�سط  تقع 
من  ال��ك��ث��ري  مل��ع��رف��ة  اأداة  وت�����س��ك��ل 
املناخية  ال��ت��ح���لت  ع��ن  امل��ع��ط��ي��ات 

التي جرت يف هذه املنطقة.

هبوط اأول طائرة عمالقة 
على اجلليد الأزرق

وث��ق��ت ال��ك��ام��ريات حل��ظ��ات هب�ط 
مدرج  على  عماقة  مدنية  طائرة 
ك������ان ع����ب����ارة ع����ن ج���ل���ي���د يف ق����ارة 
"ديلي  وذكرت �سحيفة  اأنتاركتيكا. 
ميل" الربيطانية اأن منتجعا فاخر 
يف اأنتاركتيكا ا�ستاأجر طائرة �سحن 
 "340 اإي���ه  "اإيربا�ض  ط���راز  م��ن 
باملنتجع.  خا�سة  اإم�����دادات  جللب 
وا�ستغرق الرحلة التي انطلقت من 
مدينة كيب تاون يف جن�ب اإفريقيا 
اأكرث من 5 �ساعات، قطعت خالها 
كيل�مرت.   4500 نح�  ال��ط��ائ��رة 
الأول  اأم���������ض  ال���ط���ائ���رة  وه���ب���ط���ت 
ال��ث��اث��اء ع��ل��ى م����درج م��ن اجلليد 
بالغة  ع��م��ل��ي��ة  يف   اأن��ت��ارك��ت��ي��ك��ا  يف 

ال�سع�بة، لكنها متت بنجاح.

ت�ضو�س  ت�ضبب  اأطعمة   10
الأ�ضنان والتهاب اللثة

باالبت�سامة  لالحتفاظ  �سرورية  مهمة  باالأ�سنان  االعتناء 
كل  االأ�سنان  تنظيف  منك  تتطلب  املهمة  وه��ذه  اجلميلة. 
ال�سحيحة  وبالطريقة  دقيقتني  وملدة  وم�ساًء  �سباحًا  يوم 
ا�ستعمال اخليط. لكن تناول بع�س االأطعمة قد يتطلب  مع 
منك املبادرة اإىل تنظيف االأ�سنان بعد الوجبة ملنع الت�سو�س 
هذه  ما  االأطعمة.  هذه  عن  ينتج  قد  ال��ذي  اللثة  والتهاب 
يف  االإجابة  اللثة؟  والتهاب  الت�سو�س  ت�سبب  التي  االأطعمة 

املو�سوع االآتي بح�سب موقع DW االأملاين:
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�ش�ؤون حملية

جناح جامعة الإمارات امل�ضارك يف اإك�ضبو 2020 دبي يطلق  برنامج تعزيز مهارات الطلبة

برعاية منظمة االأمم املتحدة للمراأة

جناح املراأة يف اإك�ضبو 2020 يناق�س قوة الإر�ضاد يف دعم ومتكني رائدات الأعمال

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

حممد معني الدين

اأطلق جناح جامعة الإمارات امل�سارك يف اإك�سب� 2020 دبي 
برنامج   "تعزيز مهارات الطلبة" كاأحد الأن�سطة الرئي�سية 

للجناح، حيث ي�ستمر  الربنامج من �سهر ن�فمرب 2021 و 
حتى مار�ض 2022

امل�سارك  -النائب  مراد  علي  اأحمد  الدكت�ر  الأ�ستاذ  واأو�سح 
جلناح  ال��ع��ام  امل��ف������ض  ون��ائ��ب  ب��اجل��ام��ع��ة،  للبحث  العلمي 
اجلامعة امل�سارك يف  اإك�سب�- اأن برنامج تعزيز مهارات الطلبة 
الذي ينظمه اجلناح ه�  برنامج تعليمي �سمن بيئة تدريبية 

والبتكار،  الإب���داع  الطالب  على  ت�ساعد  متكاملة  تفاعلية 
حيث تتن�ع م�ا�سيع الربنامج التي تاأتي  �سمن �سعار اجلناح 
الطلبة  ومتكني  مهارات  تعزيز  بهدف  امل�ستقبل"  "جامعة 
وربطها ب�س�ق العمل ان�سجاماً مع روؤية اجلامعة يف  اأهمية 
بناء ك�ادر وطنية رائدة للم�ستقبل وتلبي طم�حات الدولة 

 ا�ستعداداً للخم�سني عاماً القادمة.    

التدري�ض  هيئة  اأع�����س��اء  ق��ب��ل  م��ن  ال��ربن��ام��ج  ت�سميم  ومت 
والباحثني يف  اجلامعة مع مراعاة التن�ع يف ن�عية وطريقة 
كاأداة  التحفيز  اعتماد  مت  وق��د  ال���دورات  التدريبية.  عر�ض 
هامة يف ت��سيل املعل�مات،  كما وتراعي هذه الربامج املرونة 
تعليمية  خمرجات  التي  ت�سمن  امل�ستقبلية  والديناميكية 
عالية اجل�دة مبا ي�سمن قدرة الطالب على  التاأقلم ال�سريع 

مع املتغريات يف �س�ق العمل.  
وتركز حماور الربنامج على : الفاعلية ال�سخ�سية، القيادة، 
كاأداة  الآيل  التعلم  احل��ي��اة،  ج���دة  اأهمية  التفكري  النقدي، 
ل��ل��ج��م��ي��ع. و���س��ي�����س��ارك يف  ه���ذه ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة طلبة 
لكل  20  طالب  مب��ع��دل  ال��ك��ل��ي��ات  خمتلف  وم���ن  اجل��ام��ع��ة 

برنامج.  . 

•• دبي- الفجر

عقدت يف جناح املراأة ، جل�سة نقا�سية حتت عن�ان 
من  للن�ساء  الن�ساء  اإر���س��اد  يف  الكامنة  "الق�ة 
برعاية  تنظيمها  مت  ال��ت��ي  الأعمال"  رائ�����دات 
تعرف  )ال���ت���ي  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
امل�ساواة  لتحقيق  املتحدة  الأمم  مبنظمة  اأي�سا 
باملراأة  وم�ؤ�س�سة مناء لارتقاء  امل��راأة(،  ومتكني 
اإط���اق  ع���ن  ل���اإع���ان  وذل����ك   ،)NAMA(
اإىل  الن�ساء  م��ن  م�جه  واإر���س��اد  ت�جيه  برنامج 
ال��ن�����س��اء م���ن رائ�����دات الأع���م���ال ب��ه��دف دعمهن 

ومتكينهن.
ميتد الربنامج الذي ينطلق من اإك�سب� 2020 
دب���ي، ع��ل��ى م���دى �ستة اأ���س��ه��ر، وي��ع��د ج����زءاً من 
باإر�ساد  وي��ه��ت��م  ل��ع��ام��ني  ي�����دوم  اأك�����رب  ب��رن��ام��ج 
املتاحة  ال��ف��ر���ض  ع��دد  ول��زي��ادة  للن�ساء،  الن�ساء 
ل���رائ���دات الأع���م���ال يف دول���ة الإم������ارات العربية 
النقا�سية عدد من  املتحدة، وقد ح�سر اجلل�سة 
اأدارتها جني  فيما  الإماراتيات،  الأعمال  رائدات 
الأمم  يف  الأع��م��ال  رائ��دات  م�ست�سارة  بادن��ض، 

املتحدة.
الكامنة  الق�ة  ح�ل  املتحدثني  بني  النقا�ض  دار 
رائ����دات  حت��ق��ي��ق  ت�سمن  وال��ت��ي  الإر�����س����اد،  وراء 
احل�س�ر  اأ�سئلة  اأو�سحت  كما  للنجاح،  الأعمال 
اجلل�سة،  ه��ذه  مثل  عقد  اأهمية  وا�ستف�ساراتهم 
لل�سك،  ي���رتك جم���ال  ل  ب�سكل  اأو���س��ح��ت  ال��ت��ي 
الذي  وال���دور  ل��ل��م��راأة  بالن�سبة  الإر���س��اد  اأهمية 
ك�سمام  الأع�����م�����ال،  رائ��������دات  ح���ي���اة  يف  ي��ل��ع��ب��ه 
اإطاق  ع��ن��د  للنجاح  حتقيقهن  ل�سمان  اأم����ان 

م�ساريعهن اخلا�سة.
وتت�سمن عملية الإر�ساد التي ينتهجها الربنامج 
تخطيط  "كيفية  بينها  م��ن  م������س���ع��ات،  ع���دة 
تك�ين  و"كيفية  لاأعمال"،  الأوىل  ال���ن����اة 

يف  العامة  ال��ع��اق��ات  و"دور  الأعمال"،  �سبكات 
املعل�مات  لتقدمي  بالإ�سافة  الأعمال"،  جن��اح 
�سبكات  ا���س��ت��خ��دام  ك��ي��ف��ي��ة  ح�����ل  ل��ل��م�����س��ارك��ات 
يف  الإلكرتونية  وامل���اق��ع  الجتماعي  الت�ا�سل 
الرتويج مل�ساريعهن، ف�سا على تقدمي الت�جيه 

الإداري واملايل لهن. 
 وق��د حت��دث��ت ال��دك��ت���رة م��رمي ع��ب��داهلل كتيت، 
رائدة اأعمال اإماراتية وم�ؤ�س�سة �سركة "�سيكارا" 
"الق�ة"،  وتعني  يابانية  كلمة  وه��ي  ق��ي��ث��ارا،  اأو 
ال��ذي يلعبه الإر���س��اد يف ريادة  ال��دور  اأهمية  عن 
و�سل  حلقة  ي�سكل  اأن  مي��ك��ن  وك��ي��ف  الأع���م���ال، 
كما  وعمائها،  ومنتجاتها  العمل  �ساحبة  بني 
ذكرت اأن م�ساعدة امل��راأة من خال زي��ادة وعيها 
�سبكة  تك�ين  اأهمية  ح���ل  لها،  الن�سح  وتقدمي 
ال��ت��ي ت��خ��دم م�سروعها،  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات  م��ن 
الركائز  املالية، تعد من  الن�سائح  وحتى تقدمي 
الأ�سا�سية التي ميكن للمراأة من خالها حتقيق 

النجاح املن�س�د. 
اإماراتية  اأع���م���ال  رائ�����دة  امل���ه���ريي،  ���س��ي��خ��ة  اأم����ا 

 MAD "وم�ؤ�س�سة جمم�عة "ماد لا�ستثمار
Investments  العاملة يف جمال ال�سيافة 
الأعمال  ري�����ادة  ب����اق���ع  ن��ه��ت��م  "الي�م  ف��ت��ق���ل: 
اأخ����ذ التجارب  امل����ه����ارات، م���ع ����س���رورة  وت��ن��م��ي��ة 
ال�سابقة يف نف�ض املجال بعني العتبار، لل�ق�ف 
على حال ال�س�ق ب�سكل عام، كما اأن طلب الإر�ساد 
من ذوي اخلربات وامل�ؤ�س�سات التي بيدها تقدمي 
امل�ساعدة، اأ�سبح جزءا ل يتجزاأ من جناح العمل 

ومن ريادة الأعمال".
وقال زاهر اإبراهيم،  نائب رئي�ض ال�سركة ل�س�ؤون 
بيكر  �سركة  يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
الآن،  ي���ج���ري  ال�����ذي  ب��ال��ت��ح���ل  "نهتم  ه���ي����ز: 
وبزيادة اأعداد الن�ساء املهتمات بتاأ�سي�ض اأعمالهن 
ال��دول��ة عرب  اخل��ا���س��ة، ومهمتنا ه��ي م�����س��اع��دة 
حيث  معنا،  امل�سرتكات  اأع���داد  وزي���ادة  التط�ير 
املهند�سات  م��ن  كبريا  ع��ددا  ال��ي���م  لدينا  اأ�سبح 
وال���ع���ام���ات يف جم����ال الأب����ح����اث وغ���ريه���ا من 
ول  �سعبة  يعتربها  املجتمع  ك��ان  التي  املجالت 

ت�سلح للمراأة".

مو�ضيقى واإبهار ب�ضري �ضمن عر�س البيانو الطائر  يف اإك�ضبو 2020 دبي
•• دبي-  الفجر

م��سيقية  م��ه��ارات  �سابة  اإي��ط��ال��ي��ة  ع��ازف��ة  م��زج��ت 
وقدرات بدنية يف عر�ض مميز ل� "البيان� الطائر" 
اأبهر اجلمه�ر يف منطقة الفر�ض باإك�سب� 2020 
فرباير  ���س��ه��ر  ح��ت��ى  ال��ع��ر���ض  ي�ستمر  ح��ي��ث  دب����ي، 

املقبل.
يختفي  مقعد  ف���ق  جل�ست  ك��ستانتيني  اإل��ي��ان���را 
خلف �سخامة ث�بها الأبي�ض النا�سع كث�ب زفاف، 
وب�����داأت ال���ع���زف اأم�����ام ج��م��ه���ر ج��ل�����ض ع��ل��ى كرا�ٍض 
للعر�ض  ال��رائ��ع��ة  الفنية  الأج�����اء  اأكملت  م�سيئة 
الفني الذي يقدمه اإك�سب� 2020 للمرة الأوىل يف 

اله�اء الطلق.

�سيئا ف�سيئا  ت��رت��ف��ع  اإل��ي��ان���را  اأخ����ذت  دق��ائ��ق،  ب��ع��د 
عن الأر���ض ف�ق مقعدها اخلفي بينما مل تت�قف 
امل��سيقي  تاأليف  من  مقط�عة  عزف  عن  اأ�سابعها 
ارتفاع  على  لت�ستقر  اإيان�دي،  ل�دوفيك�  الإيطايل 

ب�سعة اأمتار و�سط ت�سفيق احل�س�ر.
وق���ال���ت اإل���ي���ان����را، وه���ي ع���ازف���ة وم��در���س��ة لفن�ن 
البيان�، اإنها ت�ستمتع اأكرث بعرو�ض البيان� الطائر، 
دون  العزف  اأك��رث على  للرتكيز  القدرة  اإذ مينحها 
اللتفات للجمه�ر. واأ�سافت، ابنة مدينة البندقية 
البالغة من العمر 25 عاما: "هذه العرو�ض احلية 
واجلمه�ر.  ال��ع��ازف  ب��ني  احلقيقية  ال�سلة  متثل 
بداأت التدريب على اأداء هذه العرو�ض الطائرة قبل 

نح� عام، واأجدها مثرية بحق".

عرو�س فنية تركية مبنا�ضبة افتتاح جناح تركيا يف اإك�ضبو 2020 دبي
•• دبي– الفجر

 �سمن فعاليات افتتاح اجلناح الرتكي يف اإك�سب� 2020 دبي، قدمت فرق 
الدويل،  الأر�ض" يف م�قع احلدث  "م�سرح  متن�عة على  تركية عرو�ساً 

بكل  ال��ع��ري��ق  ال�سعب  ه���ذا  وح�����س��ارة  ال��رتك��ي��ة،  الثقافية  ال��ق��ي��م  عك�ست 
مك�ناتها و�سط تفاعل كبري من اجلمه�ر.

ورق�سات  "كافكا�ض"  وال����  "اله�رون"  رق�����س��ات  ال��رتك��ي��ة  ال��ف��رق  واأدت 
واآلت  التقليدية،  ال�ترية  الآلت  با�ستخدام  اأخ��رى  متن�عة  فلكل�رية 

واملحت�ى  البديعة،  بت�سكياتها  متيزت  الإيقاع،  واآلت  اخل�سبية،  النفخ 
الثقايف الغني، حيث اأ�ساد املتابع�ن بالعرو�ض التي اأقيمت يف مكان قريب 

من جناح تركيا.
نظمت مبنا�سبة  التي  للفعاليات  تت�يجاً  الرتفيهية  الأم�سية  هذه  وتعد 

فتح اأب�اب اجلناح الرتكي يف اإك�سب� 2020 دبي ر�سمياً.
الرتكي، حممد  التجارة  وزي��ر  قبل  الفتتاح من  �سريط   حيث مت ق�ض 
م��ض، وال�فد املرافق الذي ميثل اجلهات الر�سمية الرتكية وامل�سرفني 

على اجلناح.
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مبنا�سبة االأ�سبوع العاملي للمطبخ االإيطايل

اإقليم لت�ضيو يف روما يقدم اليوم اأ�ضرار املطبخ الإيطايل واأ�ضهر ماأكولته يف اإك�ضبو 2020 دبي

اأ�سبوع حافل يف مركز اإك�سبو 2020 دبي الريا�سي

مع بطولة لتكرمي ذكرى مارادونا وتدريب على الكريكيت مع و�ضيم اأكرم  

اجلناح الكندي فى اك�ضبو 2020 دبى يد�ضن معر�س اأماكن الرتاث الوطنية 

•• دبي - الفجر 

املاأك�لت  اأ���س��ه��ر  الإي���ط���ايل  اإق��ل��ي��م لت�����س��ي���  ي��ق��دم 
يف  الهامة  الفعاليات  من  �سل�سة  �سمن  به  اخلا�سة 

اإك�سب� 2020 دبي
للمطبخ  العاملي  الأ�سب�ع  الفعاليات مبنا�سبة  وتقام 
فاخر مقدم  ع�ساء  اإق��ام��ة  ت�سمل  وال��ت��ي  الإي��ط��ايل، 
باأيد اأ�سهر الطهاة الإيطاليني احلائزين على جنمة 
م��ي�����س��ان ل���س��ت��ع��را���ض مت��ي��ز لت�����س��ي��� يف الأطعمة 

وامل�سروبات.
اخلالدة،  ب�املدينة  امل��ع��روف��ة  روم���ا،  ت�ستعر�ض  كما 

دولة  اإىل  بها  اخل��ا���ض  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال������اردات  �سل�سلة 
املحلية  لل�سركات  الأعمال  فر�ض  لت�فري  الإم��ارات 
الإيطالية والندماج يف الأ�س�اق الأجنبية لتحقيق 
الزراعية  ال�سناعات  قطاع  من  الق�س�ى  ال�ستفادة 

املعروف عاملياً. 
و�سيك�ن احلدث ملتقى لل�سناعات الغذائية الزراعية 
ال�س�ء  لت�سليط  ن�فمرب   25 الي�م   انعقاده  املقرر 
التكن�ل�جيا  يف  والجت��اه��ات  احل��ل���ل  اأح���دث  على 
عددا  احل��دث  يح�سر  اأن  املقرر  وم��ن  وال�ستدامة. 
من املتحدثني الرئي�سيني من بينهم كارل� ه��سمان 
ال���زراع���ة ، وال��ط��ه��اة انت�نيل�  ال��ع��ام ل��غ��رف��ة  امل��دي��ر 

ك�ل�نا، والي�ساندرو ميت�سيلي، اإىل جانب عددا من 
الن�سخة  عن  وممثلني  اخلليج  دول  يف  القطاع  رواد 

الثانية ع�سر من القمة العاملية للمطبخ الإيطايل
برات�سيان�  مركز  لنم�ذج  عر�ساً  احل��دث  �سي�سهد 
وال�سركات  امل��ب��ت��ك��رة  Braccianoلاأعمال 
ال�سناعات  ت����ري���د  ���س��ل�����س��ل��ة  جم����ال  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
الغذائية الزراعية، اإىل جانب عر�ض مقاطع فيدي� 
"الأف�سل يف لت�سي�" ل�ستعرا�ض  ومن�س�رات ح�ل 
جامبريو  م��ع  بالتعاون  امل��ج��ال  بهذا  الإقليم  متيز 
رو�س�. ويف نهاية الي�م، يقام ع�ساء خا�ض للرتويج 
وماأك�لته  ال��غ��ذائ��ي��ة  وم��ن��ت��ج��ات��ه  لت�����س��ي���  لإق��ل��ي��م 

الإيطايل  ال�سيف  قبل  م��ن  حت�سريها  �سيتم  التي 
اأنت�نيلل� ك�ل�نا.

ال��زراع��ي��ة ح�ايل  ل��اأغ��ذي��ة  ق��ط��اع لت�سي�  وي�����س��م 
م�ظف.  من70،000  واأك���رث  �سركة   50،000
�سجلت �سادرات القطاع قيمة جتاوزت 1 مليار ي�رو 
بعام  مقارنة   65.5 قدرها  بزيادة   ،2020 عام  يف 
اأكرث  بني  اخلام�سة  املرتبة  2018 وحتتل لت�سي� 
النم�ذجية،  للمنتجات  متثيا  الإيطالية  املناطق 
امل�سروبات  م��ن  ن���ع    36 و  منتًجا غذائًيا   29 م��ع 
ال��ت��ي ح�سلت ع��ل��ى اإق����رار ب��ع��ام��ة امل��ن�����س��اأ م��ن قبل 

الحتاد الأوروبي.

•• دبي- الفجر

العامل  م��ن  خمتلَفني  جانبني  م��ن  اأ�سط�رتان  ُت��زّي��ن 
قائمة الفعاليات الريا�سية التي ينظمها مركز اإك�سب� 
2020 دبي للريا�سة واللياقة البدنية الأ�سب�ع املقبل، 
يتم خالها تكرمي ذكرى جنم كرة القدم الأرجنتيني 
للزوار  الفر�سة  �ستتاح  فيما  مارادونا،  دييغ�  الراحل 
الباك�ستاين  الكريكيت مع الاعب  للتدرب على لعبة 

الفذ و�سيم اأكرم.
الذكرى  الأرجنتني  �سيحيي جناح  الي�م25 ن�فمرب، 

تنظيم  خ��ال  م��ن  م���ارادون���ا  ل���ف��اة  الأوىل  ال�سن�ية 
بط�لة كرة قدم لاعبني اليافعني. مارادونا، امل�ل�د 
يف لن������ض، الأرج��ن��ت��ني، ع��ام 1960، ك��ان ُيعترب من 
العامل على الإط��اق، وقد قاد منتخب  اأعظم لعبي 
باده للف�ز بكاأ�ض العامل يف عام 1986، وبعد ت�قفه 
عن اللعب، ا�ستقر يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، 

حيث خا�ض م�سرية اإدارية حافلة.
مع  بالتعاون  م  تنظَّ التي  م��ارادون��ا،  ي���م  بط�لة  تبداأ 
لكرة  الأرجنتيني  والحت��اد  للكرة  التكن�ل�جي  املعهد 
الإمارات،  دول��ة  بت�قيت   15:00 ال�ساعة  يف  ال��ق��دم، 

دبي  ال�سابق ملجل�ض  ال�سفري  اإحياء ذكرى  �سيتم  حيث 
الريا�سي باإطاق البال�نات، وعر�ض فيلم، وال�ق�ف 
لدقيقة �سمت اأول، ومن ثم �سي�سهد احل�س�ر انطاق 
اأك��ادمي��ي��ت��ي املعهد  ب��ني  ال���دي��ة  امل��ب��اري��ات  �سل�سلة م��ن 

التكن�ل�جي للكرة والحتاد الأرجنتيني لكرة القدم.
الكرة  اأرج���ح���ة  "ملك  ���س��ي��ق��دم  ن���ف��م��رب،   26 وغ����دا 
جل�سة  اأك����رم  و���س��ي��م  ال��ك��ب��ري  الكريكيت" ال��اع��ب  يف 
ت��دري��ب��ي��ة، م��ق��دم��ة م��ن م��ا���س��رتك��ارد، ���س��ري��ك اإك�سب� 
دع�ة  و�ستتم  امل��دف���ع��ات،  لتقنية  الر�سمي   2020
اجلمه�ر اأي�سا اإىل امل�ساركة يف م�سابقة تتمح�ر ح�ل 

لعبة الكريكيت لنيل فر�سة الف�ز ب� "مفاجاأة ل تقدر 
بثمن".

ن�فمرب،   28 ي�م  يف  الريا�سية  الفعاليات  وتت�ا�سل 
القدم  ل��ك��رة  العامل"  "كاأ�ض  ب��ط���ل��ة  ت��ن��ط��ل��ق  ح��ي��ث 
منها  كل  فريقا،   32 م�ساركة  �ست�سهد  التي  للرجال، 
امل�ساركني  5 لعبني، ومتثل هذه الفرق جميع  ي�سم 
الدوليني يف اإك�سب� من خمتلف اأنحاء العامل، وت�ستمر 
ت��ن��ظ��ي��م بط�لة  ذل����ك  و���س��ي��ع��ق��ب  ي���ن���اي���ر.   10 ح��ت��ى 
خم�س�سة لكرة قدم ال�سيدات يف الفرتة من 16 يناير 

اإىل 18 فرباير.

•• دبي -وام:

ك�سف جناح كندا يف اإك�سب� 2020 دبي، وبال�سراكة مع 
معر�ض  عن  كندا"،  "بارك�ض  الكندية  املتنّزهات  هيئة 
لثقافة  الدور اجل�هري  الف�ت�غرافية يخلد  لل�س�ر 

ال�سكان الأ�سليني يف حماية التن�ع البي�ل�جي.
الرتاث  "اأماكن  عن�ان  يحمل  الذي  املعر�ض،  وي�سكل 
ال�طنية يف كندا"، جزءاً من العر�ض الثقايف الكندي 
و�سيتم  اإك�سب�،  يف  وال�سم�لية  الت�سامح  اأ�سب�ع  خال 

تقدميه يف ال�ساحة الأمامية للجناح.
و�ستتغري امل��س�عات الرئي�سية للمعر�ض الف�ت�غرايف 
اأ�سابيع امل��س�عات ال�ساملة لإك�سب�،  مبا يتما�سى مع 
اجلهة  كندا"  "بارك�ض  وتعد  نهايته.  حتى  وي�ستمر 
امل�����س���ؤول��ة ع���ن ب��ع�����ض اأع���ظ���م الأم���ث���ل���ة ع��ل��ى ال����رتاث 
احلفاظ  مهام  تت�ىل  كما  لكندا،  والثقايف  الطبيعي 

على �سامتها البيئية والتاريخية لاأجيال القادمة.
املحمية  الأم���اك���ن  بع�ض  امل��ع��رو���س��ة  ال�����س���ر  وتعك�ض 
الأكرث �سهرة وجذباً يف كندا، كما ت�سرد ق�س�ساً مثرية 

والتاريخ،  وامل��ن��اخ،  البي�ل�جي،  التن�ع  عن  لاهتمام 
وثقافة ومعرفة ال�سكان الأ�سليني.

العام جلناح  املف��ض  وقالت ماري جينفييف م�نييه، 
، نحن فخ�رون  دبي   2020 اإك�سب�  كندا يف معر�ض 
املعر�ض  ه��ذا  لتقدمي  كندا"  "بارك�ض  م��ع  ب�سراكتنا 
 2020 اإك�سب�  وال�سم�لية يف  الت�سامح  اأ�سب�ع  خال 
الأ�سليني  ال�سكان  وم��ع��رف��ة  ثقافة  اأن  واأك����دت  دب���ي. 
الثقايف  ال��رتاث  على  للحفاظ  اأ�سا�سية  ركيزة  تعترب 
والطبيعي لكندا. ومن جانبه قال رون ه�ملان، الرئي�ض 
والرئي�ض التنفيذي لهيئة املتنّزهات الكندية "بارك�ض 
كندا": ي�سر بارك�ض كندا اأن تك�ن جزءاً من جناح كندا 
يف اإك�سب� 2020 دبي، واأن ت�سارك مع العامل ال�س�ر 
�سهرة  الأك��رث  املحمية  الأماكن  بع�ض  من  والق�س�ض 

وجذباً يف كندا.
واأ�ساف ان لطاملا كان ال�سّكان الأ�سليني حماة لاأر�ض 
ملا  بعيد  زم��ن  منذ  اجلليدية  واملناطق  املائية  وامل����ارد 
ُيعرف الآن بكندا ، وتعمل بارك�ض كندا ب�سكل وثيق مع 
ال�سع�ب واملجتمعات الأ�سلية من اأجل حماية ورعاية 

ال���ط��ن��ي��ة واملحميات  ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل��ت��ن��زه��ات  امل���اق��ع 
البحرية ال�طنية يف جميع اأنحاء كندا، وتلتزم هيئتنا 
الإرث،  ه��ذا  لإدارة  الأ�سليني  ال�سكان  م��ع  بالتعاون 
جذوره  يف  يرتكز  ال�طنية  ال���رتاث  لأم��اك��ن  وب��ن��ظ��ام 
ويحرتم  الأ�سليني،  لل�سّكان  التقليدية  املعارف  على 
ارتباطهم العميق بالطبيعة، ويثّمن اإ�سهامات وتقاليد 
�سامل  ب�سكل  كندا  تاريخ  ويحكي  الأ�سلية،  ال�سع�ب 

ومن وجهات نظهر متن�عة.
واأو�سح اىل ان كندا اأن�ساأت اأول هيئة خدمية للمتنّزهات 
ال�طنية على م�ست�ى العامل يف ماي� 1911. ولطاملا 
م�ست�ى  على  رائ���دة  الكندية  امل��ت��ن��زه��ات  هيئة  ك��ان��ت 
والثقايف  الطبيعي  ال��رتاث  ومتثيل  حماية  يف  العامل 
ال�طنية،  باملتنزهات  اخل��ا���س��ة  اأنظمتها  خ��ال  م��ن 
البحرية  وامل��ح��م��ي��ات  ال���ط��ن��ي��ة،  التاريخية  وامل���اق��ع 
اجلهة  ه���ي  كندا"  "بارك�ض  ان  وا����س���اف  ال���ط��ن��ي��ة. 
ح�سري  ومتنزه  وط��ن��ي��اً،  متنزهاً   47 ع��ن  امل�����س���ؤول��ة 
وطني واحد، وخم�ض حمميات بحرية وطنية، و171 
م�قعاً تاريخياً وطنياً، مبا يف ذلك ت�سع قن�ات تراثية 

، وتتم اإدارة اأكرث من 30 من هذه الأماكن من خال 
ال�سع�ب  مع  التعاونية  والرتتيبات  امل�سرتكة  الإدارة 
فى  كندا  جلناح  الرئي�ض  امل��س�ع  وي�سكل  الأ�سلية. 
فر�ض  لتعزيز  من�سة   ، دب��ى   2020 اك�سب�  معر�ض 
والهجرة،  وال�سياحة،  والتعليم،  وال�ستثمار،  التجارة، 
من جميع اأنحاء املقاطعات والأقاليم واملدن الكندية، 

ومن خمتلف �سرائح املجتمع.
الرائدة  املكانة  على  ال�س�ء  كندا  م�ساركة  ت�سلط  كما 
الذكاء  ذل��ك  يف  مب��ا  الرئي�سية،  القطاعات  يف  للباد 
ال�سطناعي /AI/ والروب�تات، والتعليم، والرقمنة، 
والتطبيب عن ُبعد، والتكن�ل�جيا النظيفة، والزراعة، 

والعل�م ال�سحية، والف�ساء، وغريها.
 2020 اإك�سب�  يف  ك��ن��دا  م�ساركة  م��ام��ح  وُت�ستلهم 
التن�ع  املتمثلة يف  الكندية الأ�سا�سية  القيم  ، من  دبي 
اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  الإن�سان  وحق�ق  وال�سم�لية 
بالقدرة  تتحّلى  و�ساملة،  دولة مزدهرة  لبناء  كاأ�سا�ض 
للتحديات  ح���ل����ل  ل��ت��ق��دمي  والإ������س�����رار  وال���ع���زمي���ة 

العاملية.

حتت �سعار تزدهر الب�سرية بازدهار املراأة
جناح املراأة يف اإك�ضبو 2020 دبي يوا�ضل عقد فعالياته 

الهادفة لتحقيق امل�ضاواة والتوازن بني اجلن�ضني
•• دبي- الفجر

ب��ال��ت��ع��اون مع  امل����راأة،  دب��ي جل��ن��اح   2020 اإك�سب�  فعاليات  ب��رن��ام��ج  ي��ق��دم 
على  التقدم  عجلة  تدفع  التي  الفعاليات  من  وا�سعة  جمم�عة  كارتييه، 
دول،  رئي�سات  مب�ساركة  امل����راأة،  ومت��ك��ني  اجلن�سني  ب��ني  امل�����س��اواة  م�ست�ى 

ورئي�سات وزراء، وعدد من دعاة امل�ساواة بني اجلن�سني.
وي�ست�سيف جناح املراأة، تاأكيداً ملبدئه "تزدهر الب�سرية بازدهار املراأة"، اأكرث 
من 170 فعالية �سمن اأربعة م�سارات خمتلفة، ت�سعى اإىل تعميم امل�ساواة 
امل�ساواة  ت�س�ده  مل�ستقبل  حل�ل  وا�ستعرا�ض  امل���راأة،  ومتكني  اجلن�سني  بني 
بني اجلن�سني، واإلقاء ال�س�ء على الدور الأ�سا�سي الذي يتعني على الن�ساء 

تاأديته حتى ي�ا�سل املجتمع تقدمه. 
بني  للت�ازن  الإم��ارات  ملجل�ض  العامة  الأمينة  �سالح،  �سم�سة  �سعادة  تق�ل 
والروؤى  اخل���ربات  لتبادل  هائلة  فر�سا  امل��ب��ادرة  ه��ذه  "جتلب  اجلن�سني: 
دولة  تعمل  ح��ي��ث  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب���  زوار  م��ع  وم�ساركتها  والأف���ك���ار، 
املبادرات،  ا�ست�سافة جمم�عة من�عة من  املتحدة، عرب  العربية  الإم��ارات 
واعتباره  اجلن�سني،  بني  الت�ازن  حتقيق  اأهمية  على  ال�س�ء  ت�سليط  على 
من  للتمكن  مناق�ستها  يجب  التي  اإحل��اح��ا،  الأك���رث  امل�ا�سيع  م��ن  واح���دا 

حتقيق الرفاهية والتط�ر امل�ستدام على م�ست�ى العامل اأجمع".
واأ�سافت: "بقيادة حرم �سم� ال�سيخ من�س�ر بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض 
ال���زراء وزير �س�ؤون الرئا�سة، �سم� ال�سيخة منال بنت حممد بن  جمل�ض 
ي�سعى  اجلن�سني،  بني  للت�ازن  الإم���ارات  جمل�ض  رئي�سة  مكت�م،  اآل  را�سد 
املجل�ض مل�ساركة جه�د واإجن��ازات دولة الإم��ارات يف هذا املجال مع املجتمع 
اإث���ارة النقا�سات وت��ب��ادل ال���روؤى والأف��ك��ار خ��ال فرتة  العاملي، وذل��ك عرب 
 2020 اإك�سب�  مع  بالتعاون  املجل�ض  يعمل  حيث  ال��دويل،  احل��دث  انعقاد 
على زيادة ال�عي ح�ل هذه الق�سية، والتعريف بالنجاح الذي حققته يف 
دعم املراأة واإجنازاتها املحققة، كما يلتزم ببناء ال�سراكات الدولية، للتمكن 
من امل�ساهمة يف ردم الفج�ة بني اجلن�سني وحتقيق امل�ساواة وذلك بالتما�سي 

مع ال�سرتاتيجيات الق�سرية والط�يلة الأجل".
الدوليني  امل�ساركني  �س�ؤون  اإدارة  اأول،  رئي�ض  نائب  الع�ي�ض،  هند  وقالت 
نح�  العمل  اإىل متكني  ال��دويل  احل��دث  "يهدف  دب��ي:   2020 اإك�سب�  يف 
اأن  امل��راأة  �س�اء، وعلى  الأر���ض على حد  م�ستقبل مزدهر لاإن�سان وك�كب 
اأجل  م��ن  املجتمع  قطاعات  جميع  يف  ومت�ساوية  كاملة  مب�ساركة  حتظى 
ويتيح  امل��راأة،  جناح  فعالياتنا حمت�ى  برنامج  يكّمل  الروؤية.  هذه  حتقيق 
للزوار التفاعل مع قادة حفزوا التغيري على م�ست�ى امل�ساواة بني اجلن�سني 
والتعّلم منهم. وعرب اإن�ساء بيئة ن�سطة مع ح�ار يحث على التفكري، نلهم 
العاملية  احلركة  من  ج��زءا  ليك�ن�ا  احلياة  مناحي  جميع  من  اجلماهري 
ب�ساأن امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة، وبالتايل، لي�ؤدوا دورهم يف �سنع 

غٍد اأف�سل للجميع".

روؤى وم�سريات
روؤاه���م،  مل�ساركة  املن�سة  على  ب��ق��ادة  وم�سريات"  "روؤى  فعالية  وت��رّح��ب 
بني  امل�����س��اواة  ت�����س���ده  م�ستقبل  اأج���ل  م��ن  و�سيا�ساتهم  وا�سرتاتيجياتهم، 
املتحدثني  وم��ن  ال�سخ�سية.  م�سريتهم  عن  ملحات  تقدمي  مع  اجلن�سني، 
فخامة �س�زانا كاب�ت�فا، رئي�سة جمه�رية �سل�فاكيا؛ ومعايل اآنا برنابيت�ض، 
لرئي�ض  الأول  النائب  ب���ار،  كامبل  اإب�سي  وم��ع��ايل  �سربيا؛  وزراء  رئي�سة 
الدولة  وزي���رة  ك��ات��اغ���م،  يال�اجي  م��رمي  وم��ع��ايل  ك��ستاريكا؛  جمه�رية 
لل�سناعة والتجارة وال�ستثمار يف نيجرييا؛ و�سعادة هند بنت خالد الزاهد، 
املراأة يف اململكة  الب�سرية والتنمية الجتماعية لتمكني  امل�ارد  وكيلة وزير 
العربية ال�سع�دية. وت�ست�سيف ال�سل�سلة اأي�سا متحدثني من منظمات غري 
حك�مية، مبا يف ذلك ف�مزيلي مامب�-نك�كا، م�ؤ�س�ض م�ؤ�س�سة "مامب�"، 

واملديرة التنفيذية ال�سابقة لهيئة الأمم املتحدة للمراأة.

دور املراأة يف التنمية
ويركز املجل�ض العاملي للمراأة الذي عقد بال�سراكة مع مبادرة املجل�ض العاملي 
امل�ستدامة �سمن  التنمية  امل��راأة يف  ال��دويل ال�سخم على دور  بهذا احل��دث 
فعاليات برنامج الإن�سان وك�كب الأر�ض من اإك�سب� 2020. حيث يتناول 
جمم�عة من م��س�عات اأ�سابيع امل��س�عات من منظ�ر الن�ع الجتماعي. 
دافعا  وال�سم�لية  "الت�سامح  التالية؛  امل��س�عات  على  املناق�سات  وت�ستمل 
لتعزيز حق�ق املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني"، و "132 ملي�ن فتاة: معاجلة 
التفاوت بني اجلن�سني يف تلقي التعليم"، و"هل اجلميع جاهز لانطاق؟ 
التنقل"، و"من مزارعة  امل��راأة عند  التي تتعر�ض لها  لي�ض بعد.. املخاطر 
اإىل �سيدة جمتمع: تعزيز امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف القطاع الزراعي". 

وتنطلق ال�سل�سلة التاريخية والثقافية املنعقدة بال�سراكة مع برنامج اأبحاث 
متحف الل�فر اأب�ظبي؛ "�سل�سلة املراأة يف �سبه اجلزيرة العربية والإ�سام" 
بدور  وحتتفل  الل�فر،  مبتحف  الفنية  الأعمال  من  اإلهامها  ت�ستقي  التي 
املا�سي  يف  باملجتمعات  النه��ض  يف  وم�ساهماتهن  وامل�سلمات  العرب  ن�ساء 
واحلا�سر، كما ت�سلط ال�س�ء على الرائدات يف جمالت الثقافة والتعليم 

وال�سحة والعافية والتنمية امل�ستدامة وغريها.
املعنية يف قطاعات متعددة، تتناول �سل�سلة  وبتن�سيق م�سرتك مع اجلهات 
الأُطر  يف  ع��ادة  تناولها  يجري  ل  اجل�انب  متعددة  ق�سايا  "اأوتاير" 
تعترب  امل��راأة، وهي  امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني  اأعمال  احلالية جل��دول 
مناق�سات )خارج ال�سندوق( لأهميتها وتاأثريها، مع تنظيم فعاليات ت�سمل 

م��س�عات التجارة، والعل�م، والرتاث، والقيادة. 
فعاليته  كارتييه  مع  بالتعاون   2020 اإك�سب�  يف  امل��راأة  جناح  وي�ست�سيف 
2022 حت��ت ق��ي��ادة م��ع��ايل رمي  ل��ل��م��راأة  ال����دويل  ال��ي���م  الرئي�سة خ���ال 
لإك�سب�  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال���دويل،  التعاون  ل�س�ؤون  ال��دول��ة  وزي���رة  الها�سمي، 

دبي.  2020
ويرحب املنتدى املُنعقد ي�م 8 مار�ض 2022 بجهات مهمة معنية يف جمال 
"�سنع انطباعات جديدة"، حيث ي�سلط  امل�ساواة بني اجلن�سني حتت �سعار 
املُ�سيئة،  النمطية  ال�س�ر  م��س�ع  معاجلة  عرب  امل��راأة،  قيادة  على  ال�س�ء 
اإىل كامل  الن�ساء  التي حت�ل دون و�س�ل  ال�سلبية  والأع��راف الجتماعية 
اإمكاناتهن يف قطاعات متن�عة. وبعيدا عن احلديث احلايل ب�ساأن احل�س�ض 
وتدابري بناء القدرات التي تتبناها امل�ؤ�س�سات عادة، تبحث الفعالية الع�ائق 
غري املرئية التي ت�اجهها الن�ساء، وتك�سفها، ما تنتج نقا�سات وا�سعة ومهمة 

لتجاوزها. 
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�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/3925
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/06 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
ا�سعد  ���س.ذ.م.م ( + حممد  ايليزيه كافيه ومطعم )فرع من جرينيت�س لال�ستثمار  �سده كرمز 

حممود زهدى عبداجلابر و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                      الو�سف  

 107,460                                                 معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ش �ملنازعات �ليجارية

70363 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/14852

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/06 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده اجيت فارغي�س ابراهام فارغي�س و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                            الو�سف  

 5,930                                                         اأثاث �سقه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ش �ملنازعات �ليجارية

70363 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/14657

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/06 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
املحجوزات  او�ساف  و  البلو�سي  اإبراهيمي  �سوري  عيد  جا�سم   + م.  م.   . �س  بيتزا  اأمانو  �سده 

على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                              الو�سف  

 13,350                                                       معدات مطعم   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ش �ملنازعات �ليجارية

70363 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/7776

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/12/06 االثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده �سركة نيون االمارات ذ.م.م  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                        الو�سف  

 2,000                                                  لوحه اعالنيه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ش �ملنازعات �ليجارية

70363

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ش  25 نوفمرب 2021 �لعدد 13401

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ش  25 نوفمرب 2021 �لعدد 13401

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ش  25 نوفمرب 2021 �لعدد 13401

من�ذج اإعان الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�سارك�ه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 165557
 باإ�سم: ال�سركة ال�طنية لل�سمان ال�سحي  )�سمان( �ض م ع

وعن�انه: �ض.ب. 128888 ،  اأب� ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2012/07/17 وامل�سجلة حتت الرقم: 165557 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :36
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سن�ات  املفع�ل ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 

2021/11/23 وحتى تاريخ: 2031/11/23

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ش  25 نوفمرب 2021 �لعدد 13401

EAT 179695
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MOJAU_2021- 0034832 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني  انه �سيق�م  العلم  يرجى 
الأطراف املذك�رة اأ�سماوؤهم ادناه :- 

من ال�سيد : احمد م��سى حممد جعفر البل��سي - اجلن�سية : الإمارات 
اإىل  ال�سيد: حممد �سبحي حممد احلمران - اجلن�سية : الإمارات 

بال�سم التجاري )وادي العي�ن لتجارة امل�اد الغذائية(  رخ�سة �سادرة من دائرة 
التنمية الإقت�سادية بعجمان رقم )67050( وامل�سجلة بغرفة جتارة و�سناعة 
عجمان  وعليه �سيق�م الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 

14 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا الإعان.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
MOJAU_2021- 0032941 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
يرجى العلم بانه �س�ف يق�م الكاتب العدل بالت�سديق على عقد تنازل عن رخ�سة 

من ال�سيد/ عبداهلل ا�سماعيل نعمان اليا�ض املازمى - اجلن�سية : الإمارات 
اىل ال�سيد/ حممد ميزان الرحمن حممد اب�طاهر اجلن�سية : بنغادي�سي 

يف الرخ�سة التجارية )واحة احلمرية لتجارة الدوات ال�سحية والكهربائية( رخ�سة �سادرة من 
القان�ين من م�ؤ�س�سة  ال�سكل  بال�سارقة رقم )782267( وتغيري  الإقت�سادية  التنمية  دائرة 
فردية اىل وكيل خدمات.  وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �س�ف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
MOJAU_2021- 0033503 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإماراتي   - املرزوقي  ابراهيم  �سامل  ح�سن  احمد  ال�سيد/  باأنني  للجميع  معل�ما  ليكن 
حممد  ال�سيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�ستي  كامل  عن  التنازل  يف  اأرغب  اجلن�سية 
يف   )%100( ن�سبته  لت�سبح  اجلن�سية  بنغادي�سي   - ح�سني  دياور  مياه  لقمان 
الرخ�سة با�سم )ن�ر الهدى للخياطة( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مب�جب الرخ�سة 
 ، خدمات  وكيل  اىل  فردية  م�ؤ�س�سة  من  القان�ين  ال�سكل  تغيري   -  )214584( رقم 
تنازل �ساحب الرخ�سة لخر.  وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان 
تاريخ هذا  ا�سب�عني من  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �س�ف يتم 
العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة 

لتباع الجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
MOJAU_2021- 0034968 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معل�ما للجميع باأنني ال�سيد/ ناك�ل �س�ري�ض باب� راجنا�س�امي �س�ري�ض باب� - هندي 
الدين  �سراج  ال�سيد/  اىل  البالغة )%15(  كامل ح�ستي  التنازل عن  اأرغب يف  اجلن�سية 
كاراباليم�ليل باريد - بنغادي�سي اجلن�سية ون�سبته )24%( لت�سبح ن�سبته )39%( يف 
الرخ�سة با�سم )ال�سهم الذهبي للخراطة الهند�سية ذ م م( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مب�جب الرخ�سة رقم )761705( ان�سحاب �سريك/ �سركاء،  وعمابن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سب�عني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممد ��سف حبيب   
مدين     SHCEXCICVS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0003148/ 

اإىل املحك�م عليه : حممد ا�سف حبيب 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ احمد ح�سني كاظم الكاظم  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطل�ب   تنفيذه كالآتي :

املجم�ع الكلي �ساما الر�س�م وامل�ساريف 32619 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( ي�ما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  
جوري �لكويت ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات و�ل�سباغ   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004920/ 
اإىل املحك�م عليه : ج�ري الك�يت ملقاولت التك�سية والر�سيات وال�سباغ   

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سالك مياه حممد �سراج علي - اجلن�سية بنجادي�ض  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
احلكم  ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذك�ر  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذك�ر   له  املحك�م  اأن  ومبا 

املطل�ب   تنفيذه كالآتي :
املجم�ع الكلي �ساما الر�س�م وامل�ساريف 6284  

 / اإعانك  تاريخ  ي�ما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
التنفيذ اجلربي  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعانكم 

املقررة قان�نا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000340/ 

اإىل املحك�م عليه : �سركة النفال لنظمة الب�اب الت�ماتيكية 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ولفريدو ت�مال ت�زون - اجلن�سية : فيلبيني  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطل�ب   تنفيذه كالآتي :

املجم�ع الكلي �ساما الر�س�م وامل�ساريف 21186 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( ي�ما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعانكم   /

اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء   �أمر   SHCFICICPL2021 /0007534 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحك�م عليه / ادهم ح�سني خلفان - العن�ان : 9369384  
الدع�ى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  لي�جد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاه ل�سالح / احمد علي عبدالنبي علي عبدالغني  التايل :
ن�ض احلكم 

بعد الطاع على الوراق 
درهم  الف  وخم�س�ن  �ستة   : مبلغ  للمدعي  ي�ؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  ناأمر 

والزمته بامل�سروفات.  
حكما قابا لا�ستئناف خال املدة القان�نية.

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0007775 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحك�م عليه / الق�سر اجلميل ملقاولت البناء - ذ م م - العن�ان : 9392510  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/11/3 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدع�ى 

بالرقم اأعاه ل�سالح / جا�سم احمد ح�سن حممد الري�سي -  بالتايل :
ن�ض احلكم 

قررت املحكمة : مبثابة احل�س�ري :- الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ 
22500 درهم "اثنان وع�سرون الف وخم�سمائة درهم" والزام املدعي عليه بالر�س�م 
وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما قابا لا�ستئناف خال املدة 

القان�نية اعتبارا من الي�م التايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

  �ل�سماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدع� / ندمي ر�س�ل 
بخ�ض غام ، تقدم بطلب تغيري املقطع الول من )ندمي( 
اىل )حممد( ل�سمه ، ليك�ن ا�سمه بعد التغيري / حممد 

ر�س�ل بخ�ض غام. 
وان من له م�سلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خال خم�سة 
ع�سر ي���م��ا م��ن ت��اري��خ الع���ان ام���ام ق�سم ال���س��ه��ادات يف 

حمكمة راأ�ض اخليمة.
قا�سي حمكمة ر�أ�ش �خليمة �لبتد�ئية

     حكومة  ر��ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9435(

املنذر/ في�س�اناث كانابانايا كاناهاىل ج�راياه - اجلن�سية بريطاين
املنذر اإليه / �سانثا ك�مار جايا ك�مار - اجلن�سية بريطاين

امل��س�ع : ي�جه املنذر هذا الإنذار اإىل املنذر اإليه لنفاذ مفع�له قان�ناً يف حقه وتنبه عليه ب�سرورة �سداد املبلغ امل�ستحق 
املنذر  قبل  من  امل�قع  �سيكات   3 قيمة  دره��م  ال��ف  وع�سرون  خم�سة  �سبعمائة   725000 مبلغ  وه���  ذمته  يف  واملرت�سد 
اليه 1- �سيك رقم 000060 امل�ستحق بتاريخ 2019/7/16 مببلغ 312،500 امل�سح�ب على بنك امل�سرق وارتد دون 

الر�سيد وال�سرف بتاريخ 2019/9/30
امل�سرق وارتد دون  امل�سح�ب على بنك   287،500 مببلغ   2019/4/17 بتاريخ  امل�ستحق   000051 رقم  2-�سيك 

الر�سيد وال�سرف بتاريخ 2019/9/30
امل�سح�ب على بنك امل�سرق وارتد دون   125،000 مببلغ   2019/5/16 بتاريخ  امل�ستحق   000059 رقم  3-�سيك 

الر�سيد وال�سرف بتاريخ  2019/9/30 
بالإ�سافة للف�ائد القان�نية عن التاأخري يف ال�سداد يف امليعاد والتع�ي�سات امل�ستحقة يف م�عد غايته خم�سة اأيام من تاريخ 

الإنذار والإ�سي�سطر اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات القان�نية فيها مع حفظ كافة حق�ق املنذر الأخرى قبلكم

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )9471/2021(

املنذر : �س�ريندار �سينغ تارا ا�سماعيل
املنذر اليه : امي اإ�سماعيل ا�سماعيل

امل��س�ع : تكليف ب�فاء مبلغ وقدره 100،000 درهم اإماراتي خال خم�سة ايام من 
تاريخ العان

ينذر املنذر املنذر اليه بالعلم مبا جاء بهذا النذار وب�سرورة �سداد مبلغ 100،000 درهم 
مئة الف درهم املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمنذر وذلك خال مدة اق�ساها )خم�سة ايام( من 
تاريخ ا�ستامه هذا النذار، وال �سي�سطر املنذر لإتخاذ كافة الجراءات القان�نية حلفظ 
حق�قه وطلب ا�ست�سدار امر الداء واملطالبة بالتع�ي�ض املنا�سب عن العطل وال�سرر مع 

حتمل املنذر اليه كافة الر�س�م و امل�ساريف الق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2021/9481(

املنذر : اأحمد �سياء الدين ح�سن
ب�كاله املحاميني / احمد ك�س�انى وح�سن ك�س�انى

املنذر اليها الثانية/ فاطمة جابر عبد القادر �سعيد )والدة املت�فى( م�سرية اجلن�سية
يخطر املنذر اىل املنذر اإليها مبا يلي :  بالتكليف بالت�سامن والت�سامم ب�سرعة ال�فاء 
الف  و خم�س�ن  )اأربعمائة  درهم   450،000 والبالغ قدرة  املن�ه عنه  ال�سيك  بقيمة 
درهم( وذلك يف مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستامهما هذا الإخطار و اإل �س�ف 
يك�ن م�سطراً لإتخاذ كافة الإجراءات القان�نية قبلهما مع حتمل املخطر اإليهم كافة 
املطالبة  تاريخ  12% من  ب�اقع  القان�نية  والفائدة  الق�سائية  وامل�سروفات  الر�س�م 

الق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  
موؤ�س�سة خط �لإبتكار لتجارة مو�د �لبناء ملالكها حمي �لدين هالل حممد عمر فاروق 
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002523/ 

اإىل املحك�م عليه : م�ؤ�س�سة خط الإبتكار لتجارة م�اد البناء ملالكها حمي الدين هال حممد عمر فاروق 
حممد  ملك  بناية   ، في�سل  امللك  �سارع  خلف   )K22( رقم  حمل   )4( رقم  �سناعية   ، ال�سارقة  اإمارة   : العن�ان 
عبداهلل عمران العمران ، �ض ب رقم 35193 هاتف رقم : 065379820 ، فاك�ض رقم : 065379821 ، 

هاتف متحرك : 0552608944 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة الدان�ب لتجارة م�اد البناء )ذ م م( - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطل�ب   
79593 درهم. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف  الكلي �ساما الر�س�م وامل�ساريف  تنفيذه كالآتي : املجم�ع 
ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( ي�ما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك 

)م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
مذكرة �إعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة �لذيد �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  عمايل   ADCFICILABMIN2021 /0000112 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحك�م عليه / اخليال املل�ن ملقاولت التك�سية والر�سيات وال�سباغ  
املحكمة يف  2021/10/25 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  بانه  نحيطكم علما 
الدع�ى بالرقم اأعاه ل�سالح / خيال زادا رحمت جان - بالتايل : حكمت املحكمة 
: بالزام املدعي عليها ملالكها املدع� خيال باد خان حبيب خان ان ي�ؤدي للمدعي 
مبلغ 16580 درهم )�ستة ع�سر الف وخم�سمائة وثمان�ن درهم( وتذكرة الع�دة 
اىل بلدة عند اللغاء واملغادرة ، والزمته املدعي عليها الر�س�م وامل�ساريف. و�س�ف 

يتم اتخاذ الإجراءات القان�نية للتنفيذ احلكم بعد ن�سره. 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية

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

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0003972 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بيت العرو�ض للخياطة والتطريز ذ م م  ومن ميثلها قان�نيا  
 : ت   4963209632 مكاين  رقم   2 الرو�سة  عجمان   : الإقامة  حمل  جمه�ل 

مطر   بناية  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سارع   0557613199
ال�سارقة  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/5 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدع�ى 1( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل 
تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاه - ب��سفك 

مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/11/23 م.   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : كيوريتيد باي ديزاين خلدمات اإدارة امل�ساريع - ذ م م   
العن�ان : مكتب رقم 125 ملك را�سد خليفة را�سد باله�ل املهريي - بردبي - الرب�ساء 
1 - ال�سكل القان�ين : ذات م�س�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 902565 رقم القيد 
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1509846 مب�جب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذك�رة اأعاه ، وذلك 
2021/10/10 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم  مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2021/10/10 بتاريخ  دب��ي 
امل�سفي املعني حممود كاظم ملراجعة احل�سابات العن�ان : مكتب 1908-1901-

  B 1707-1708 ملك ال�سيخ حممد بن زايد ال نهيان - املركز التجاري - ا�ستدامة
هاتف :    فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

70021 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  حممود كاظم ملراجعة احل�سابات 
ال  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ملك   1708-1707-1908-1901 مكتب   : العن�ان 
نهيان - املركز التجاري - ا�ستدامة B  هاتف :    فاك�ض :      مب�جب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاه لت�سفية كيوريتيد 
باي ديزاين خلدمات اإدارة امل�ساريع - ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  
 2021/10/10 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  وامل�ثق   2021/10/10
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
وذلك  الثب�تية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اه،  املذك�ر  العن�ان  على 

خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

70021

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
MOJAU_2021- 0034943 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اعان ن�سر 

ليكن معل�ما للجميع بان ال�سيد : غامن حممد �سعيد حممد املهريي ، اجلن�سية : الإمارات ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ بدرية علي حممد طليعة 
ال علي ، اجلن�سية الإمارات ، يف الرخ�سة امل�سماة )�سال�ن التاج البي�ض للحاقة( والتي تاأ�س�ست 
الإقت�سادية.  التنيمة  دائرة  من  ال�سادرة   )708976( رقم  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  باإمارة 

تعديات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : الريب لتجارة املن�سوجات واالقم�سة - �س ذ م م 
العن�ان : مكتب رقم 1501/30 ملك ذا غالرييا انفي�ستمنت�ض - املركز التجاري الأول 
القيد  908467 رقم   : الرخ�سة  ، رقم  ذات م�س�ؤولية حم��دودة   : القان�ين  ال�سكل   -
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1516210 مب�جب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذك�رة اأعاه ، وذلك 
مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/11/8 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل امل�سفي  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  2021/10/27 وعلى من لديه  بتاريخ 
ال�سيخ جمعه بن  308 ملك  العن�ان : مكتب رقم  ميثاق لتدقيق احل�سابات  املعني 
 : فاك�ض   04-2500781  : هاتف   - القره�د   - دي��رة   - مكت�م  ال  جمعه  بن  احمد 
2500782-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( 

ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ميثاق لتدقيق احل�سابات
 - مكت�م  ال  جمعه  ب��ن  احمد  ب��ن  جمعه  ال�سيخ  ملك   308 رق��م  مكتب   : العن�ان 
ديرة - القره�د - هاتف : 2500781-04 فاك�ض : 2500782-04 مب�جب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذك�ر اأعاه 
لت�سفية الريب لتجارة املن�سوجات واالقم�سة - �س ذ م م وذلك مب�جب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2021/11/8 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/10/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العن�ان املذك�ر 

والأوراق الثب�تية وذلك خال )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

70197

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن بالن�سر 

 316/2018/211 تنفيذ عقاري  
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهما/1-  �سانايل ه�لدينجز م م ح )منطقة حرة الفجرية( 2- حممد 
ن�ر احلق حممد احلق ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مالك / �سانايل ه�لدينجز م م ح 
)منطقة حرة الفجرية( -  جمه�ل حمل القامة مبا ان الطالب التنفيذ/ حممد بن 

مانع بن �سلطان اأبالعا  ، وميثله / امل عمري ال�سبيعي  
املحج�زتني  قطعتني  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�سة  ام�الكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
بالرقم 62 والقطعة رقم 124 الكائنتني مبنطقة جبل علي ال�سناعية الثالثة وذلك يف 

حدود املبلغ املنفذ به وقدره )61875658.50( درهم  
بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2021/9/9 

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 70197

 �عالن بالن�سر - للم�ستاأنف �سده للح�سور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى  
يف �سحيفتني �إحد�هما ناطقة باللغة �لإجنليزية 

يف �لإ�ستئناف رقم 2021/1925 مدين
الإحتاد  بنك   - التجاري  اأب�ظبي  بنك   : امل�ستاأنف  طلب  علي  بناء 

ال�طني �سابقا  اىل امل�ستاأنف �سده : ر�سا غل�م �سعيد غل�م 
انت مكلف باحل�س�ر امام مكتب اإدارة الدع�ى رقم )2(  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
وذل��ك يف  امل�ستندات  كافة  بها  الدع�ى مرفقا  على  مذكرة ج�ابية 
رقمها  املذك�ر  الدع�ى  2021/11/30 يف  امل�افق  الثاثاء  ي�م 

اأعاه - ب��سفك م�ستاأنف �سده.
مكتب �د�رة �لدعوى       

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �ل�ستئنافية
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توقعان   STRIPE و   Hub71
�ضراكة جديدة لتعزيز �ضال�ضة املدفوعات

•• اأبوظبي-وام:

عن  اأم�����ض  اأب���ظ��ب��ي  يف  العاملية  التكن�ل�جيا  منظ�مة   Hub71 اأع��ل��ن��ت 
Stripe �سركة تكن�ل�جيا عاملية متخ�س�سة يف  ت�قيع �سراكة جديدة مع 
�سركات  و�ستتمكن  لاإنرتنت.  القت�سادية  التحتية  البنية  تط�ير  جمال 
تب�سيط  من   Stripe مدف�عات  من�سة  خ��ال  من  النا�سئة  التكن�ل�جيا 
متّ�ل  التي  الإي����رادات  حت�سيل  للم�ؤ�س�سات  يتيح  مم��ا  امل��ال��ي��ة،  امل��ع��ام��ات 
الإعان  مت  التي   - ال�سراكة  وتتيح  اأك��رب.  وفعالية  ب�سه�لة  اأعمالها  من� 
 Hub71 وت�سارك فيه   2021 اأب�ظبي  “فينتك”  عنها خال مهرجان 
املئة  يف   50 بن�سبة  خمف�ض  ب�سعر  ال��س�ل  للم�ؤ�س�سني   - داع��م  ك�سريك 
اإىل Stripe Atlas، جمم�عة اأدوات ال�سركات النا�سئة من Stripe التي 
تتيح لرواد الأعمال اإطاق �سركات نا�سئة جديدة من اأي مكان من العامل 
اإىل منتجات  باأول�ية ال��س�ل   Hub71 خال دقائق. و�ستحظى �سركات 
Stripe التي ت�سّهل  التجريبية اجلديدة وامل�ساركة يف فعاليات   Stripe
جيدا  وقالت  مبتكرة.  دفع  حل�ل  عن  الباحثني  امل�ؤ�س�سني  على  الت�ا�سل 
 Stripe م��ع  ال�����س��راك��ة  ت�سمن   :Hub71 يف  العمليات  م��دي��رة  ع��ي��ت��اين، 
وت�سّم  عمائها،  م��ن  اآم��ن��ة  م��دف���ع��ات  النا�سئة  �سركاتنا  جمتمع  تلّقي 
اأي قطاع  اأكرث من  املالية  �سركات نا�سئة يف جمال التكن�ل�جيا   Hub71
اآخر، وبالتايل يعزز التعاون مع Stripe ك�سريك ا�سرتاتيجي القيمة التي 
ميكننا تقدميها ملجتمعنا من خال تزويده مبن�سة عاملية لت�سهيل ت��ّسعه. 
اإىل  امل�ست�ى مبدية تطلعها  Stripe عاملية  اأن من�سة مدف�عات  واأك��دت 
العمل معاً ب�سكل وثيق وال�ستفادة من التكن�ل�جيا املالية املقدمة و�سبكتها 
العاملية ال�ا�سعة ل�سمان حتقيق م�ؤ�س�سي ال�سركات النا�سئة ورواد الأعمال 
كامل اإمكانياتهم واحل�س�ل على فر�ض جديدة جلني الإي��رادات من اأجل 

الرتقاء مب�ؤ�س�ساتهم.

اقت�ضادية اأم القيوين توقع مذكرة تفاهم مع 
»طلبات« لدعم امل�ضاريع املنزلية يف الإمارة

•• اأم القيوين-وام:

القي�ين مذكرة تفاهم مع من�سة  اأم  التنمية القت�سادية يف  دائ��رة  وقعت 
املنزلية  امل�ساريع  لدعم  امل�ستمرة  كجزء من م�ساعيها  الإمارات”  “طلبات 
“اإبداع”  املذكرة يح�سل حامل� رخ�سة  الإم���ارة.  ومب�جب  داخ��ل  املحلية 
مما  على فر�سة عر�ض منتجاتهم الغذائية وبيعها عرب من�سة “طلبات”، 
خال  من  الإل��ك��رتوين  ح�س�رهم  وتعزيز  اأعمالهم  بتط�ير  لهم  ي�سمح 
اإمكانية ال��س�ل املبا�سر اإىل قاعدة العماء الكبرية و�سبكة خدمات النقل 
والإمداد ال�ا�سعة التي تتمتع بها “طلبات«.  و اأو�سحت �سيخة ال�سام�سي 
ال�سراكة  اأن هذه  القي�ين  باأم  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  عام  نائب مدير 
القي�ين  اأم  يف  املنزلية  امل�ساريع  اأ�سحاب  اأم��ام  الطريق  متهيد  اإىل  تهدف 
لتعزيز من� اأعمالهم وامل�ساهمة يف ازدهار امل�سهد القت�سادي داخل الإمارة.  
ت�سعى من خال  القي�ين  ب��اأم  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
ت�قيع املذكرة اإىل تك�ين املزيد من ال�سراكات املتينة مع م�ؤ�س�سات القطاع 
الأعمال  الأع���م���ال ودع���م رواد  م��زاول��ة  �سه�لة  ت��ع��زي��ز  اأج���ل  م��ن  اخل��ا���ض 

واأ�سحاب امل�ساريع املنزلية يف قطاع الأغذية وامل�سروبات داخل الإمارة.
 واأ���س��اف��ت اأن ه��ذه اخل��ط���ة تن�سجم م��ع ب��رن��ام��ج ال��ت��ح���ل ال��رق��م��ي التي 
، بدعم  ال��ق��ي���ي��ن  اأم  اق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��زام  اع��ت��م��دت��ه الإم�����ارة وال����ذي يعك�ض 
والرتقاء  التجارية  الأن�سطة  مزاولة  ت�سهيل  املحلية من خال  ال�سركات 
ب�اقع خمتلف القطاعات القت�سادية احلي�ية، مبا ي�سمن ت�ا�سل ازدهار 

الإمارة وحمافظتها على ميزتها التناف�سية يف جميع املجالت.

اأبوظبي لال�ضتدامة تعلن اأ�ضماء الفائزين 
بجوائز ريادة الأعمال امل�ضتدامة

•• اأبوظبي-وام:

بج�ائز  الفائزين  اأ�سماء  عن  اأم�ض  لا�ستدامة  اأب�ظبي  جمم�عة  اأعلنت 
تقنية  ع��رب  اأق��ي��م��ت  فعالية  اأب���ظ��ب��ي خ��ال  امل�ستدامة يف  الأع��م��ال  ري���ادة 
الأمني  الظاهري  �سامل  �سيخة  الدكت�رة  �سعادة  بح�س�ر  املرئي  الت�سال 
العام لهيئة البيئة - اأب�ظبي . تعترب ج�ائز ريادة الأعمال امل�ستدامة التي 
هيئة  م��ن  بدعم  عام2015  يف  لا�ستدامة  اأب�ظبي  جمم�عة  اأطلقتها 
املعنية  املنطقة  يف  ال�حيدة  امل�ستقلة  ال�سن�ية  اجل�ائز  – اأب�ظبي  البيئة 
ال�ستدامة  ممار�سات  باأف�سل  لاحتفاء  وم�سممة  ال�ستدامة  ب��اإجن��ازات 
وتعزيزال�عي بف�ائد اإدارة ال�ستدامة للم�ؤ�س�سات. واأكدت الدكت�رة �سيخة 
املنطقة وهي تخط�  امل�ؤ�س�سات يف  روؤي��ة  اأهمية  كلمتها  الظاهري يف  �سامل 
جه�د  تكرمي  على  البحر�ض  اىل  نح�ال�ستدامة،م�سرية  كبرية  خط�ات 
اخلا�سة  ال�ستدامة  ج�ائز  خ��ال  من  املتميزين  والأ�سخا�ض  امل�ؤ�س�سات 
الفائزين  جلميع  بالتهنئة  ل��ا���س��ت��دام��ة..وت��ق��دم��ت  اأب���ظ��ب��ي  مبجم�عة 
وكانت  امل�ؤ�س�سات.  لتلك  وفخر  ر�سيد  ه�  متميز  اإ�سهام  كل  ب��اأن  ،من�هة 
امل�ساركة يف هذه اجل�ائز ال�سن�ية مفت�حة جلميع امل�ؤ�س�سات الكربي التي 
اأب�ظبي واملنطقة. وتطلبت  250 م�ظًفا والتي تعمل يف  اأكرث من  ت�سم 
��ا لإجن�����ازات ال���س��ت��دام��ة خ���ال ال�سنتني  ف��ئ��ات اجل��ائ��زة ه���ذا ال��ع��ام ع��ر���سً
لل�سركات  لل�سماح  ممتدة  زمنية  ف��رتة  وه��ي   ،2021-2020 املا�ستني 

بعر�ض اإجنازاتها خال الفرتة التي انت�سر فيها وباء ك�فيد 19.

اإىل 7 مليارات درهم مكا�سب متولدة يف دورة ن�ساط االإنفاق االقت�سادي  3

اقت�ضاديون: »معاجلة ديون املتعرثين« تعزز التعايف القت�ضادي وترفع م�ضتويات الثقة يف مناخ الأعمال
•• اأبوظبي-وام: 

اأنباء  اأكد خرباء اقت�سادي�ن يف ر�سد اأجرته وكالة 
معاجلة  “�سندوق  اإع�����ان  اأن  “وام”  الإم�������ارات 
الدي�ن املتعرثة” اأم�ض الأربعاء عن قيام 20 بنكا 
4511 م�اطنا  باإعفاء  وم�سرفا وم�ؤ�س�سة مت�يل 
من  اأك��رث  تبلغ  اإجمالية  بقيمة  مدي�نياتهم،  م��ن 
ي�سكل  دره����م،  األ���ف  و388  ملي�نا  و157  م��ل��ي��ار 
يف  بالتعايف  الإ���س��راع  بتحفيز  ت�سهم  جديدة  خط�ة 
يف  الثقة  م�ست�يات  وت��رف��ع  الق��ت�����س��ادي،  الن�ساط 

مناخ الأعمال.
كما ت�سمل الآثار الإيجابية للمبادرة، تعزيز النم�، 
للم�اطنني  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  بت�فري  وال���س��ت��م��رار 
وت�جه  والأ���س��ري،  الجتماعي  ال�ستقرار  وحتقيق 
املتعرثين اإىل الدخ�ل يف تاأ�سي�ض امل�ساريع ال�سغرية 

وخا�سة اخلدمية ما يدعم القت�ساد ال�طني.
واأو�سح ه�ؤلء اأن املبادرة يت�لد عنها اآثار اقت�سادية 
قطاعات  كافة  يف  مبا�سرة  وغ��ري  مبا�سرة  اإيجابية 
امل�ساهمة  نتيجة  القت�سادي والجتماعي،  الن�ساط 
الطلب،  م�ست�يات  وزي���ادة  جديدة  ت�سغيل  دورة  يف 
اآثار اقت�سادية ترتاوح ما بني  وما يت�لد عنها من 
3 اإىل 7 مليارات درهم وفقاً للم�ساعف القت�سادي 
اإ�سافة  املحلية،  ال�س�ق  يف  ت��دوي��ره  يتم  دره��م  لكل 

اإىل اأن نقل جزء من خم�س�سات حمفظة التح�ط 
حمفظة  اإىل  ال��ردي��ئ��ة  ال��ق��رو���ض  مل�اجهة  بالبن�ك 
الإقرا�ض يدعم عمليات التم�يل وي�سهم مبزيد يف 

ن�ساط القطاع امل�سريف.
احلميد  عبد  الدكت�ر  القت�سادي  امل�ست�سار  وق��ال 
ر�س�ان : ت�سكل هذه املبادرة اآلية من اآليات تن�سيط 
عرب  ال�طني  القت�ساد  ودع��م  القت�سادية  ال��دورة 
ال��ت��ي مت جت��ن��ي��ب��ه��ا يف حمفظة  امل��خ�����س�����س��ات  ن��ق��ل 
�سخها  واإع���ادة  املتعرثين  قرو�ض  ملقابلة  التح�ط 
م����رة اأخ������رى ع���رب حم��ف��ظ��ة الإق����را�����ض مب���ا يعزز 
ويدعم  للبن�ك،  امل���اءة  م���ؤ���س��رات  وم��ن  التم�يل 

الن�ساط القت�سادي.
اآليه  وف��ق  القت�سادية  الدرهم  دورة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
امل�����س��اع��ف الق��ت�����س��ادي ل��ك��ل دره����م ي��ت��م ���س��خ��ه يف 
مبا�سرة  اقت�سادية  اآث��ار  عنه  يت�لد  املحلي  ال�س�ق 
وغري مبا�سرة تعادل درهمني /للمنهج التحفظي/ 
زي��ادة يف حجم  انفاقه، مبا يعني  عن كل دره��م مت 
مليار   2.3 تقريبيه  بقيمة  القت�سادي  الن�ساط 

درهم.
واأو�سح اأن مبادرة اإعفاء 4511 م�اطناً من الدي�ن 
املتعرثة ترفع م�ست�ى الثقة يف مناخ الأعمال وت�سهم 
با�ستكمال امل�ساريع اخلا�سة �س�اء من حمال جتارية 

اأو م�ساكن اأو احتياجات اأ�سرية.

واأف���اد ر���س���ان ب��اأن ه��ذه امل��ب��ادرة تخفف ك��ث��رياً من 
يعزز  م��ا  املتعرثين  على  ك���رون��ا  جائحة  ت��داع��ي��ات 
فر�ض ع�دتهم للحياة القت�سادية والت�جه لتفعيل 

الأن�سطة القت�سادية لديهم .
واأو�سح اأن دورة الدرهم القت�سادية ووفقا للمنهج 
التحفظي يتحقق من خالها درهمان عن كل درهم 
مت اإنفاقه مبا يعني زيادة يف القت�ساد بقيمة 2.3 

مليار درهم.
ال���ط���ه ع�����س��� املجل�ض  اأف�������اد و�����س����اح  م����ن ج���ان���ب���ه، 
يف  وال���س��ت��ث��م��ار  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ملعهد  ال���س��ت�����س��اري 
الإمارات، باأن املبادرة تاأتي يف اإطار النظرة العميقة 
مب�اطنيها  والهتمام  الرعاية  يف  الإم���ارات  لدولة 
وت�فري اأعلى م�ست�يات احلياة الكرمية لأبنائها يف 
وقت عجزت فيه دول كربى عن حتقيق هذا النهج 

مل�اطنيها ب�سبب تاأثريات اجلائحة.
الإم�����ارات بدعم  ت���ؤك��د منهج  امل���ب���ادرة  اأن  واأ����س���اف 
ل��دي��ه��ا يف منهج وطني  ال��ب�����س��ري��ة  ال����رثوة  وت��ع��زي��ز 

خال�ض.
ينعك�ض  الدي�ن  تبعات  التحرر من  اإن  الطه:  وقال 
الإنفاق  م��ن  مب��زي��د  وي�سهم  املجتمع  على  اإي��ج��اب��اً 
املحرك الرئي�ض لاقت�ساد ويرفع م�ست�يات الثقة 
امل�ؤ�سرات  ل��ل��دول��ة يف  ج���دي���دة  ي�����س��ه��م مب���راك���ز  م���ا 

القت�سادية العاملية.

بدوره، قال اخلبري القت�سادي ر�سا م�سلم : اأولت 
الإمارات منذ تاأ�سي�سها اهتماما كبريا باأبنائها برفع 
م�ست�ى املعي�سة و�سمان احلياة الكرمية، وا�ستمرار 

الطاقة الإيجابية لدى امل�اطنني.
املتعرثين مرتبطة  اأنه يف حال كانت دي�ن  واأو�سح 
ببناء م�سكن اأو احتياجات اأ�سرية فاإن الإعفاء يعيد 

للمتعرثين الدورة الطبيعية للن�ساط القت�سادي.
ال�ساملة للدرهم  ال��دورة القت�سادية  اأن  اإىل  ولفت 
مبا  اأ�سعاف  خم�سة  قيمته  ما  عنها  ينتج  اأن  ميكن 

يحقق بنح� 7 مليارات درهم يف كافة القطاعات.
واأكد اخلبري القت�سادي اأحمد الدرمكي، اأن املبادرة 
تك�سف عن تط�ر عمل امل�س�ؤولية املجتمعية واهتمام 
امل�اطنني  على  الأع��ب��اء  بتخفيف  الر�سيدة  القيادة 

بكافة الطرق.
اإع���ف���اوؤه���م من  ال���ذي���ن مت  امل��ت��ع��رثي��ن  اأن  واأو����س���ح 
بت�جهاتهم  ث��ق��ت��ه��م  ���س��ي�����س��ت��ع��ي��دون  ال����ق����رو�����ض 
عدد  تاأ�سي�ض  نح�  بالت�جه  ي�سهم  ما  القت�سادية 
اخلدمات  قطاع  يف  وخا�سة  ال�سغرية  امل�ساريع  من 

والإنفاق على ال�سفر وال�سياحة الداخلية.
القت�سادية  العجلة  دوران  ع���دة  الدرمكي  وت�قع 
ب�س�رة كاملة العام املقبل نتيجة ل�سيا�سات احلك�مة 
بتحفيز القت�ساد ال�طني مبختلف الآليات، اإ�سافة 

اإىل تداعيات انطاقة اإك�سب� 2020 دبي.

»حديد الإمارات« ت�ضتعر�س اأحدث التقنيات ال�ضناعية خالل القمة العاملية لل�ضناعة والت�ضنيع 2021

اإطالق تطبيق الإر�ضاد الزراعي يف اأبوظبي

•• دبي-وام:

ت�ستعر�ض �سركة حديد الإمارات خال 
العاملية  ال��ق��م��ة  اأع���م���ال  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
اأح���دث   2021 وال��ت�����س��ن��ي��ع  لل�سناعة 
التقنيات ال�سناعية التي تتبناها اإ�سافة 
واإجراءاتها  الت�سغيلية  عملياتها  اإىل 
وخططها  ابتكاراتها  واأح���دث  املح�سنة 
جميع  ع��رب  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح���ل  لت�سريع 
جمم�عة  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال���ق���ط���اع���ات 
مبا  اجل����دة  عالية  النهائية  منتجاتها 
اأ�ساك  ول��ف��ائ��ف  الت�سليح  ح��دي��د  فيها 
احل��دي��د وامل��ق��اط��ع الإن�����س��ائ��ي��ة والأل�����اح 

الرتكازية.
على  ال�����������س������ء  ال���������س����رك����ة  وت���������س����ل����ط 

للتح�ل  امل���ت���ك���ام���ل���ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
ال�سناعية  ال����ث�����رة  مل����اك���ب���ة  ال���رق���م���ي، 
تقنياتها  م����ن  وال����س���ت���ف���ادة  ال���راب���ع���ة 
العمليات  اأج��ل حت�سني  م��ن  الإح��ال��ي��ة 
والأداء يف ما يخ�ض ال�ستدامة والبيئة 
وال�سامة  وال�����س��ح��ة  ال��ط��اق��ة  وك���ف���اءة 
الإم��داد وغريها من اجل�انب  و�سل�سلة 
وتعزيز  الإن��ت��اج��ي��ة  زي����ادة  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اجل����دة وال���س��ت��خ��دام الأم��ث��ل لاأ�س�ل 
التكلفة  ووف����رات  الإج����راءات  وحت�سني 

وغريها.
و�سارك املهند�ض �سعيد غمران الرميثي، 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م���ع��ة اأرك�����ان 
ل�����س��رك��ة حديد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ض 
رفيعة  ن��ق��ا���س��ي��ة  ح��ل��ق��ة  يف  الإم����������ارات، 

امل�ست�ى بعن�ان “م�سروع 300 مليار .. 
�سنع يف الإمارات” �سمن جدول اأعمال 
وتناولت   .. ال��ق��م��ة  م���ن  ال���ث���اين  ال���ي����م 
ال�سناعية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ن��ق��ا���س��ات 
لدولة الإمارات “م�سروع 300 مليار” 
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ت��ط���ي��ر  يف  واأث���ره���ا 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول���ة الإم�����ارات كمركز 
مع   ،2031 ع��ام  بحل�ل  عاملي  �سناعي 
زيادة م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي 
احلايل  م�ست�اه  م��ن  للدولة  الإج��م��ايل 
 300 اإىل  دره����م  م��ل��ي��ار   133 ال��ب��ال��غ 

مليار درهم.
النقا�سية  احللقة  يف  املتحدث�ن  ناق�ض 
القت�ساد  دع���م  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  دور 
دولة  يف  وامل��ع��رف��ة  الب��ت��ك��ار  على  القائم 

التنمية  اأه�������داف  وخ���دم���ة  الإم���������ارات، 
تقنيات  ودور  املتحدة،  لاأمم  امل�ستدامة 
ال����ث�����رة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة يف رف���اه 
القيمة  برنامج  عن  ف�سًا  املجتمعات، 
املحلية »IVC« ودوره يف دعم ال�سناعة 

واملنتجات ال�طنية يف دولة الإمارات.
الإم���ارات  حديد  كانت  لطاملا  واأ���س��اف: 
ال�����س��رك��ات احل��ري�����س��ة على  يف ط��ل��ي��ع��ة 
الرقمي  التح�ل  فر�ض  من  ال�ستفادة 
يف جميع عملياتها، بدًءا من �سراء امل�اد 
اإنتاج ال�سلب .. وباعتبارنا  اخلام وحتى 
القت�سادي  التن�يع  يف  رئي�ض  م�ساهم 
امل�����س��ارك��ة يف  الإم�����ارات، ي�سعدنا  ل��دول��ة 
مناق�سة  اإىل  ونتطلع  العام،  ه��ذا  القمة 
ال�سلب  �سناعة  يف  والب��ت��ك��ار  الرقمنة 

•• اأبوظبي - وام:

املتخ�س�سة يف جمال  �سال،  �سركة  وقعت 
الغذائية الطازجة والتكن�ل�جيا  املنتجات 
تفاهم  مذكرة  اأب�ظبي  اإم��ارة  يف  الزراعية 
الف�اكه  ل���ت����ف���ري  ل����ل����  جم���م����ع���ة  م����ع 
واخل�����س��ار ال��ط��ازج��ة امل���زروع���ة حم��ل��ي��اً يف 
جميع  يف  للم�ستهلكني  اأب���ظ��ب��ي  م�����زارع 

اأنحاء الدولة.
ح�سر الت�قيع .. معايل مرمي بنت حممد 
�سعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي 
والبيئة وال�سيخ املهند�ض �سامل بن �سلطان 
القا�سمي – رئي�ض دائرة الطريان املدين يف 
راأ�ض اخليمة رئي�ض �سركة ون هايف�معايل 
املهند�ض ع�ي�سة مر�سد املرر رئي�ض دائرة 
الدكت�رة  و����س���ع���ادة  اأب����ظ���ب���ي  يف  ال��ط��اق��ة 
�سيخة �سامل الظاهري الأمني العام لهيئة 
– اأب�ظبي، و�سعادة �سعيد البحري  البيئة 
اأب�ظبي  هيئة  ع��ام  مدير  ال��ع��ام��ري  �سامل 
وع���دد من  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وال�سامة  ل��ل��زراع��ة 
ك��ب��ار امل�����س���ؤول��ني م��ن اجل��ان��ب��ني وذل����ك يف 
ح��ف��ل اأق��ي��م ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ع��ل��ى هام�ض 
“اأ�سب�ع  م���ن  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
الذي  الغذائي”  والأم��ن  للزراعة  اأب�ظبي 

ت�سارك فيه �سال ب�سفتها الراعي امل�سارك 
للحدث. وقع املذكرة �سعادة املهند�ض جمال 
�سامل الظاهري، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
����س���ال، وي������س��ف ع��ل��ي م������س��ل��ي��ام، رئي�ض 
ملجم�عة  املنتدب  والع�س�  الإدارة  جمل�ض 

الل�ل� العاملية.
�سامل  ج���م���ال  امل���ه���ن���د����ض  ����س���ع���ادة  ق�����ال  و 
الظاهري: “ي�سرنا ت�قيع مذكرة التفاهم 
على  �ست�ساعدنا  التي  ل�ل�  جمم�عة  م��ع 
الغذائية  املنتجات  و�س�ل  وت��اأم��ني  ت�زيع 
اجل�دة  وذات  املتن�عة  ال��ط��ازج��ة  املحلية 
العالية لكافة اأفراد جمتمع دولة الإمارات. 
جه�دنا  م��ع  متا�سياً  ال�سراكة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
الرامية لزيادة مبيعات وت�سجيع ا�ستهاك 
املزروعة  ال���ط���ازج���ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
للمزارعني،  م�ستدام  دخل  ل�سمان  حملياً 
للم�ستهلكني  ومغذية  ط��ازج��ة  وو�س�لها 
اإن مذكرة  املتاجر.  اإىل رف�ف  املزرعة  من 
بت�فري  التزامنا  اأي�ساً  ت�ؤكد  التفاهم هذه 
للم�ستهلكني من  منتجات غذائية طازجة 
اأه��م جت��ار التجزئة يف  التعاون م��ع  خ��ال 
الرئي�سي  هدفنا  حتقيق  وبالتايل  الدولة، 
ال��زراع��ي وحتقيق  القطاع  دع��م  املتمثل يف 
الإمارات.”  ل����دول����ة  ال����ذات����ي  الك���ت���ف���اء 

وبدوره، قال ي��سف علي م��سليام: “نحن 
التعاون  ه����ذا  ن��ع��ت��رب  ل����ل����  جم��م���ع��ة  يف 
واجبا وطنيا لفتح الأب�اب ملجه�دات �سال 
يف  املحلية  ال��زراع��ي��ة  للمنتجات  للت�س�يق 
يف  املحليني  امل��زراع��ني  ب�ا�سطة  الإم����ارات 
“اأزرع  دول����ة الإم�������ارات. وت��ك��ت�����س��ب ح��م��ل��ة 
حم��ل��ي��اً..ت��ن��اول حملياً” زخ��م��ا ك��ب��ريا من 
الإقت�ساد  ت��دع��م  ل  لأن���ه���ا  ال���ع���امل  ح�����ل 
املحلي فقط واإمنا تبني نظاما غذائيا بيئيا 
جمم�عة  “متلك   : واأ���س��اف  م�ستداما.” 
ل���ل��� ت��اري��خ��ا م��ن ال�����س��راك��ات امل��ث��م��رة مع 
ال�سركات ال��رائ��دة يف دول��ة الإم���ارات، مثل 

�سراكتنا مع م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب 
وذلك  الهمم  اأ�سحاب  تدعم  والتي  الهمم 
عرب منحهم م�ساحات يف جميع متاجرنا، 
بالإ�سافة اإىل ذلك نق�م بتنظيم مهرجان 
�سن�ي لاإحتفاء باملنتجات الإمارات “بكل 
يف جميع ف��روع ل�ل�  فخر من الإمارات” 
ه���اي���رب م���ارك���ت يف ال����دول����ة، وي���اأت���ي ذلك 
البيع  قطاع  يف  امل�ستمرة  مبادراتنا  �سمن 
التجارية  للعامات  للت�س�يق  بالتجزئة 
اقت�ساد  حت��ق��ي��ق  يف  وامل�����س��اه��م��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
�ستق�م  التفاهم،  ق�ي.” ومب�جب مذكرة 
جمم�عة ل�ل� بت�س�يق املنتجات الطازجة 

ليك�ن اأكرث ا�ستدامة و�سديقة للبيئة.
اأق�سى  حت���ق���ي���ق  اإىل  ن�����س��ع��ى  وق��������ال: 
لإدارة  املذهلة  الإم��ك��ان��ات  م��ن  ا�ستفادة 
الذكاء  حل�ل  تبني  خال  من  البيانات 
باأف�سل  الدقيق  والتنب�ؤ  ال�سطناعي، 
على  واحل���ف���اظ  امل�����س��ان��ع  ت�سغيل  ط���رق 
وحتقيق  ال��ف��ائ��ق��ة،  الت�سغيلية  حالتها 
واإدارة  الأ���س���ل  اإت��اح��ة  م�ست�يات  اأع��ل��ى 

اجل�دة، وغريها.
اأن حديد الإم��ارات كانت  جدير بالذكر 
ق���د ا���س��ت��ك��م��ل��ت ح��دي��ًث��ا ���س��ف��ق��ة ت�حيد 
اأعمالها ال�سرتاتيجية مع �سركة اأركان 
�سركة  اأك���رب  ب��ذل��ك  ليكّ�نا  ال��ب��ن��اء  مل����اد 
حديد وبناء يف دولة الإمارات مدرجة يف 

�س�ق اأب�ظبي لاأوراق املالية.

امل��ح��ل��ي��ة ال��ت��ي ت���ف��ره��ا ���س��رك��ة ���س��ال من 
اأنحاء  ف��روع��ه��ا يف خم��ت��ل��ف  ك��اف��ة  خ����ال 
دولة الإمارات، وذلك من خال تخ�سي�ض 
لت�س�يق  خا�سة  عر�ض  وم�ساحات  رف���ف 
و�ستدعم  للم�ستهلكني.  ���س��ال  منتجات 
�سركة �سال املزارعني املحليني من خال 
اأ�س�اق  كافة  اإىل  ال��س�ل  فر�سة  منحهم 
ال��دول��ة م��ن خ���ال ال���س��ت��ف��ادة م��ن �سبكة 
ال��ت��ي متتلكها  ال��ن��ط��اق  ال���ت����زي���ع وا���س��ع��ة 
تعزيز  على  ال�سركة  �ستحر�ض  كما  �سال، 
الطازجة  للمنتجات  التناف�سية  ال��ق��درة 

املزروعة حملياً.

•• اأبوظبي-وام:

وال�سامة  للزراعة  اأب�ظبي  هيئة  اأطلقت 
ال���غ���ذائ���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق الإر�������س������اد ال����زراع����ي 
الل�حية  والأج�����ه�����زة  ال���ذك���ي���ة  ل��ل��ه���ات��ف 
الهيئة  ت��ق��دم��ه��ا  م��ن�����س��ة م��ع��رف��ي��ة  وي��ع��د 
الفنية  امل��ع��رف��ة  ن�سر  ب��ه��دف  للمتعاملني 
وم�ساعدة  امل�����س��ت��دام��ة  ال���زراع���ة  مبفاهيم 
على  احلي�انية  ال��رثوة  ومربي  امل��زارع��ني 
تطبيق اأف�سل املمار�سات الزراعية وتنمية 
ال���رثوة احل��ي���ان��ي��ة. ي��اأت��ي اإط���اق تطبيق 
الإر���س��اد ال��زراع��ي يف اإط���ار ال��ت��زام الهيئة 
بتط�ير منظ�مة الإر�ساد الزراعي وتبني 
جمالت  ك��اف��ة  يف  احل��دي��ث��ة  التكن�ل�جيا 
ال��ع��م��ل والع���ت���م���اد ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا يف 
وحتقيق  اخل�����دم�����ات  وحت�������س���ني  ت���ط����ي���ر 
التزاماً  امل��ت��ع��ام��ل��ني وذل���ك  و���س��ع��ادة  ر���س��ا 
زايد  بن  من�س�ر  ال�سيخ  �سم�  بت�جيهات 
اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير 
هيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الرئا�سة  �س�ؤون 

الغذائية،  وال�����س��ام��ة  ل��ل��زراع��ة  اأب���ظ��ب��ي 
حيث ي�ستهدف التطبيق متكني املزارعني 
احل�س�ل  م��ن  احلي�انية  ال���رثوة  وم��رب��ي 
املمار�سات  وتطبيق  املتكاملة  املعرفة  على 
الازمة  قدراتهم  وبناء  اجليدة  الزراعية 

لتحقيق ال�ستدامة الزراعية.
وي��ع��د ال��ت��ط��ب��ي��ق مب��ث��اب��ة امل��ن�����س��ة الأك����رث 
الفرتا�سي  ال��زراع��ي  ل��اإر���س��اد  م�ث�قية 
فنية  معل�مات  من  يقدمه  ما  خ��ال  من 
واإر�سادية متخ�س�سة يف خمتلف جمالت 
وفق  واحلي�اين  النباتي  ب�سقيها  الزراعة 
اأحدث املراجع العلمية واخلربات العاملية.

احلمادي  �سلمان  حم��م��د  ال��دك��ت���ر  وق���ال 
رئي�ض الفريق الفني امل�سرف على تط�ير 
الإر�ساد  تطبيق  باإطاق  نعتز   : التطبيق 
اأب�ظبي  اأ�سب�ع  فعاليات  خ��ال  ال��زراع��ي 
للزراعة والأمن الغذائي وبح�س�ر معايل 

املهريي  ح���ارب  �سعيد  حممد  بنت  م��رمي 
يعد  حيث  والبيئة  املناخي  التغري  وزي���رة 
التطبيق مبثابة من�سة معرفية �ستتح�ل 
زراعية  م������س���ع��ة  ت���ك����ن  لأن  ت��دري��ج��ي��اً 
تف�سيلية  معل�مات  على  متكاملة حتت�ي 
ملختلف  الزراعية  املمار�سات  اأف�سل  ح���ل 
املحا�سيل التي تائم بيئة دولة الإمارات 
اأف�سل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
والأبقار  الإبل  برتبية  اخلا�سة  املمار�سات 
احلي�انية،  ب��ال��رثوة  وال��ع��ن��اي��ة  والأغ���ن���ام 
الأمن  تعزيز  بهدف  ال�سمكي  وال�ستزراع 
ال��غ��ذائ��ي واحل��ي���ي. واأك���د ح��ر���ض الهيئة 
التكن�ل�جية  ال���ت���ط����رات  م���اك��ب��ة  ع��ل��ى 
التحديات  م�اجهة  يف  منها  وال���س��ت��ف��ادة 
ومربي  امل��زارع��ني  وع��ي  وتنمية  املعرفية 
ب�سكل  واجل���م���ه����ر  احل���ي����ان���ي���ة  ال�������رثوة 
ع����ام ب���اأمن���اط ال����زراع����ة احل��دي��ث��ة وطرق 

اأف�سل  وفق  والزراعة  باملحا�سيل  العناية 
طرق  ب��الإ���س��اف��ة  عاملياً  املتبعة  امل��م��ار���س��ات 
ال���رتب���ي���ة ال�����س��ح��ي��ح��ة ل���اب���ل والأب����ق����ار 
اللتزام  مع  وتنمتها،  والدواجن  واملا�سية 
ب�����س��م��ان ���س��ح��ة احل����ي�����ان وا����س���رتاط���ات 
اأب�ظبي  اأن هيئة  واأو�سح  الأمن احلي�ي. 
اأهمية  ت�يل  الغذائية  وال�سامة  للزراعة 
امل�ثقة  العلمية  املعل�مات  لت�فري  كبرية 
ال��زراع��ي واحل��ي���اين لأهميتها  امل��ج��ال  يف 
يف ب��ن��اء ق���درات امل��زارع��ني وم��رب��ي الرثوة 
اأف�سل  ب�ساأن  معارفهم  وتنمية  احلي�انية 
احلديثة مبا  الزراعة  واأ�ساليب  املمار�سات 
الطبيعية  امل�����ارد  ا���س��ت��دام��ة  على  ي�ساعد 
وال����س���ت���غ���ال الأم����ث����ل ل���ل���رتب���ة وامل����ي����اه، 
وحت�سني  امل����زارع  اإن��ت��اج��ي��ة  م��ن  وي�ساعف 
ال��رثوة احلي�انية  وتنمية  املنتجات  ج���دة 

يف العزب واملزارع.

�ضالل تتعاون مع جمموعة لولو العاملية
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تبداأ دورتها االأوىل حتت مظلة »م�ساريع اخلم�سني«

القت�ضاد تطلق قمة الإمارات لال�ضتثمار »انف�ضتوبيا« لتجمع القادة 
وامل�ضتثمرين لبناء الفر�س وامل�ضاهمة يف �ضياغة م�ضتقبل ال�ضتثمار العاملي

•• دبي-وام:

اأعلن معايل عبداهلل بن ط�ق املري وزير 
القت�ساد، عن اإطاق الدورة الأوىل من 
“انف�ست�بيا”  لا�ستثمار  الإم���ارات  قمة 
مار�ض  �سهر  م��ن   28 يف  �ستعقد  وال��ت��ي 
امل�����ؤمت����ر  خ������ال  ذل������ك  ج������اء   .2022
القت�ساد،  وزارة  نظمته  ال��ذي  ال�سحفي 
وم�ساركة  ب���ح�������س����ر  ب����دب����ي،  مب���ق���ره���ا 
ع��دد وا���س��ع م��ن و���س��ائ��ل الإع����ام املحلية 

والدولية.
تنطلق  عاملية  قمة  “انف�ست�بيا”  ومتثل 
م���ن دول�����ة الإم��������ارات وجت���م���ع ب���ني ق���ادة 
حك�مات ومنظمات غري حك�مية والقطاع 
اخلا�ض والبن�ك ال�ستثمارية وال�سركات 
وم�ؤ�س�سات  ال�ستثمار  و�سناديق  العائلية 
اأكادميية وبحثية ومكاتب ال�ستثمار على 
م�ست�ى العامل لإطاق الأفكار و�سناعة 
الفر�ض ومتكني ا�ستثمارات امل�ستقبل لكي 

تبداأ من الي�م.
وق���ال م��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن ط����ق امل���ري - 
دولة  “ اإن   :  - ال�سحفي  امل���ؤمت��ر  خ��ال 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، دول���ة �سابة 
طم�حة ذات روؤية وقيادة متفردة، وتتمتع 
مرونة  الأك��رث  تعد  اقت�سادية  مبنظ�مة 
يف  ال��ف��ر���ض  ت�ليد  على  وق���درة  ون�ساطا 

ب�سكل  ت��ع��م��ل  ال���دول���ة  اأن  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة. 
القطاعات  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  م�ستمر 
وا�ستقطاب  اجل������دي������دة  امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
امل�����اه����ب م����ن جميع  اأب�������رز  واح���ت�������س���ان 
م�سرية  يف  �سركاء  ليك�ن�ا  العامل  اأنحاء 
التح�ل نح� من�ذج اقت�سادي قائم على 
وي�ست�يف  املتقدمة  والتكن�ل�جيا  املعرفة 

متطلبات النم� امل�ستدام«.
وت������اب������ع: “ جن���ت���م���ع ال�����ي������م لإط�������اق 
تنطلق  عاملية  قمة  وه��ي  “انف�ست�بيا”، 
ال��ع��امل، من�سة  م��ن دول���ة الإم�����ارات اإىل 
العامل  اقت�سادات  م�ستقبل  ب�ساأن  للح�ار 
اإم��ارات��ي��ة واإمن����ا هي  ..ف��ه��ي لي�ست ق��م��ة 
الإم����ارات،  دول���ة  م��ن  تنطلق  عاملية  قمة 
ونقدم من خالها ف�ساء جديد ل�سياغة 
مناذج مبتكرة لبيئة الأعمال يف امل�ستقبل 
فر�سا  �ست�لد  ال��ت��ي  ال�����س��راك��ة  ولأمن����اط 
الرتقاء  على  ق���ادرة  ج��دي��دة  ا�ستثمارية 

بالنم� نح� اآفاق غري م�سب�قة«.
واأو�����س����ح اب����ن ط�����ق اأن ق��م��ة الإم�������ارات 
ل���ا����س���ت���ث���م���ار مت���ث���ل اإح��������دى امل�����ب�����ادرات 
احلزمة  �سمن  الرئي�سية  ال�سرتاتيجية 
التي  اخلم�سني”  “م�ساريع  م��ن  الأوىل 
اأعلنت عنها حك�مة دولة الإم��ارات، وهي 
م�سممة لتقدم ف�ساء جديد للح�ار ح�ل 
اأنها  كما  امل�ستقبلية،  ال�ستثمار  ف��ر���ض 

تدعم الطم�حات ال�طنية وبرامج جذب 
م�����س��ت��ه��دف��اً طم�حاً  وت��ت��ب��ن��ى  ال���س��ت��ث��م��ار 
اإىل  ال���س��ت��ث��م��ارات  ج��ذب  وت���رية  بت�سريع 
550 م��ل��ي��ار درهم  ال��دول��ة وا���س��ت��ق��ط��اب 
من ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر ال�ارد اإىل 
القادمة،  الت�سع  ال�سن�ات  خ��ال  ال��دول��ة 
و�س�ًل اإىل 1 تريلي�ن درهم بحل�ل عام 

.2051
مكانة  ُت��ر���س��خ  “انف�ست�بيا”  اأن  وت��اب��ع 
الدولة كمركز عاملي ل�ستقطاب الأعمال 
الأجنبية  وال�ستثمارات  الأم�ال  وروؤو�ض 
وتطرح اأول من�سة لت�حيد جميع فر�ض 
التنم�ية  وامل�ساريع  ال�طنية  ال�ستثمار 
ين�سجم  مبا  الدولة  اإم���ارات  خمتلف  من 
م�����ع روؤي���������ة وم�����ب�����ادئ اخل���م�������س���ني، عرب 
القطاعات الرئي�سية ذات الأول�ية ومنها 
والت�سالت  امل��ع��ل���م��ات  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  يف 
و�سا�سل  وال��ن��ق��ل  وال�����س��ح��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
الل�ج�ستية  والت�ريد واخلدمات  الإمداد 
والرتفيه والإعام، والتكن�ل�جيا املالية، 

والطاقة واملياه والف�ساء.
ومن املقرر عقد الدورة الأوىل من القمة 
ب���اأج���ن���دة عمل  امل��ق��ب��ل،  28 م���ن م���ار����ض 
قادة  م��ن   50 م��ن  اأك��رث  مكثفة وح�س�ر 
و300  العامل  يف  التغيري  و�سناع  الفكر 
وامل�ستثمرين  احل��ك���م��ات  م�����س���ؤويل  م��ن 

والقطاع اخلا�ض اخلرباء والأكادمييني، 
حا�سنات  اأك������رب  م����ن  ع�����دد  ج���ان���ب  اإىل 
ال���ع���امل���ي���ة، بهدف  وم�������س���رع���ات الأع����م����ال 
وفر�سة  م��ب��ت��ك��رة  ف���ك���رة   100 اإط������اق 
واملنطقة  ال���ع���امل  يف  ل��اأع��م��ال  ج���دي���دة 

ودولة الإمارات.
اأج��ن��دة متخ�س�سة  ال��ق��م��ة ع��ل��ى  وت��رت��ك��ز 
وامل�ستدام،  امل�����س���ؤول  ال���س��ت��ث��م��ار  ت��ت��ن��اول 
بيئياً  امل�س�ؤول  ال�ستثمار  لتعزيز ممكنات 
والجتماعي،  ال��ت��ن��م���ي  اأث����ره  وت��ع��ظ��ي��م 
والث�رة  الرقمي  التح�ل  يف  وال�ستثمار 
ال����ت����ج����ارة  ال���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ة خ����ا�����س����ة يف 
الرقمية،  الم���داد  و�سا�سل  واخل��دم��ات 
ودرا�سة التح�ل يف مناذج العمل عن بعد 
والت�س�ق عن بعد والتعلم عن بعد، وه� ما 
ال�سطناعي  للذكاء  اأو�سع  م�ساحة  يفتح 
ت�����س��ني وخدمات  وال��ب��ل���ك  وال���روب����ت���ات 
خدمات اجليل اخلام�ض لات�سالت والتي 
�سيك�ن لها اأول�ية ل�سمان ا�ستقرار حياة 

الأفراد وال�سركات واحلك�مات م�ستقبًا. 
بيانات  ق��اع��دة  اأك���رب  ال��ق��م��ة  �ست�فر  ك��م��ا 
ال�ستثمار  وت�سهيات  وح���اف��ز  لفر�ض 
�ستتيح  ح��ي��ث  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف  يف 
اأم�����ام خم��ت��ل��ف ح��ك���م��ات العامل  امل���ج���ال 
والفر�ض  التنم�ية  م�ساريعهم  لعر�ض 
اأمام  ال�ستثمارية واحل�افز والت�سهيات 
املنظمة  الت�سريعية  والبيئة  امل�ستثمرين 

لا�ستثمار بتلك الأ�س�اق.
وتتبنى القمة م�ستهدفاً وطنياً با�ستقطاب 
550 مليار درهم من ال�ستثمار الأجنبي 
حتى 2030.. و1 تريلي�ن درهم بحل�ل 
2051، وقد حققت دولة الإمارات مبلغا 
 10 تراكميا لا�ستثمار الأجنبي يف اآخر 
مبت��سط  دره��م  مليار   420 بلغ  �سن�ات 
�سجلت  ك���م���ا   .11% اإىل  ي�����س��ل  من����� 
ال�ستثمارات ال�سادرة من الإمارات 450 
مليار درهم خال الع�سر �سن�ات املا�سية 

مت��سط من� ت�سل اإىل 36%.

القمة العاملية لطاقة امل�ضتقبل 2022 ت�ضتعر�س 
التطورات العاملية للمياه واملدن الذكية واملناخ والبيئة

•• اأبوظبي -وام:

اأب�ظبي  اأ���س��ب���ع  �سمن   2022 امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ت�ست�سيف 
لا�ستدامة ثاث فعاليات تتمح�ر ح�ل التنمية امل�ستدامة خم�س�سة لأ�سحاب 

امل�ساريع والهيئات احلك�مية وامل�ستثمرين يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
واملناخ  البيئة  ومنتدى  الذكية  امل��دن  ومنتدى  امل��ي��اه  ومنتدى  معر�ض  وي�سم 
والبتكار  التكن�ل�جيا  وم���زودي  ال�سناعة  يف  ال���رواد  املتحدثني  من  جمم�عة 
الدوليني وعار�سني على م�ست�ى عاملي، كما �سيتبادل امل�سارك�ن الروؤى مع اأق�ى 
امل�ستثمرين يف ال�سرق الأو�سط وامل�ستفيدين من احلك�مة وال�سركات واأ�سحاب 

امل�ساريع واملبتكرين ومزودي التكن�ل�جيا.
وت�فر هذه الفعاليات الثاث من�سة مثالية لأ�سحاب الأعمال للت�ا�سل والقيام 
بالأعمال ب�سكل �سخ�سي، وبالتايل دفع الطاقة النظيفة والتنمية امل�ستدامة يف 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا لاأمام.
وي�سم معر�ض املياه عار�سني عامليني مثل �سركة اأكي�نا واأندريتز وجينل� للمياه 
وي�تيك� الذين �سيعر�س�ن اأحدث ابتكاراتهم وتقنياتهم يف حتلية املياه و�سبكات 
�سي�ست�سيف  كما  للمياه  الذكية  والإدارة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ومعاجلة  املياه 

منتدى املياه متحدثني رئي�سيني يف ال�سناعة.
وملعر�ض املياه اأهمية كبرية لل�سرق الأو�سط فيما اأعلنت دولة الإمارات عن ثاث 
املائي ومن  الأم��ن  اأجل رفع م�ست�ى  البحر من  اإ�سافية لتحلية مياه  حمطات 
420 ملي�ن  اإىل  2023 بقدرة ا�ستيعابية ت�سل  اأن تكتمل بحل�ل عام  املت�قع 
ب�سركة  التجاري  املدير  روزا،  ل  دي  خ�لي�  وق��ال  ي�مياً.  اإم��رباط���ري  جال�ن 
اأكي�نا ملنطقة ال�سرق الأو�سط : تفخر �سركة “اأكي�نا” بامل�ساركة يف القمة العاملية 
لطاقة امل�ستقبل 2022، كما جند اأنها فر�سة ت�سهل علينا ال��س�ل والت�ا�سل 
مع �سناع القرار الرئي�سيني واأ�سحاب امل�ساريع الذين يق�دون م�ساريع ال�ستدامة 
يف ال�سرق الأو�سط. من جانبه قال املهند�ض حممد يحيى، املدير الفني يف جينل� 
 : املتكاملة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  معاجلة  حل�ل  يف  ال���دويل  واخل��ب��ري  للمياه 
نتطلع نح� م�ساركتنا الأوىل يف معر�ض ومنتدى املياه يف القمة، كي نتمكن من 
تقدمي ابتكاراتنا يف معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي احلا�سلة على براءة اخرتاع 
اإىل رجال ال�سناعة يف ال�سرق الأو�سط، فندرة املياه يف املنطقة جعلتها من بني 
اأكرث املناطق جفافاً يف العامل، ولكن الت��سع يف ن�سر تقنيات املحافظة على املياه 

اجلديدة مينح املزيد من الأمل يف حتقيق ا�ستقرار مائي.

نا�ضئة ال�ضارقة تدرب منت�ضبيها على مهارات 
الدخار وخطوات تاأ�ضي�س ال�ضتثمارات الواعدة

•• ال�سارقة-الفجر:

واإدارة  امل��ال��ي��ة  الإدارة  م��ه��ارات  منت�سبيها  اإك�����س��اب  على  حر�سها  اإط���ار  يف 
امل�سروفات ال�سخ�سية وفقاً لأف�سل املمار�سات؛ نظمت “نا�سئة ال�سارقة”، 
بعن�ان  واملبتكرين، برناجماً  القادة  ل�سناعة  “ربع قرن”  مل�ؤ�س�سة  التابعة 
“الثقافة املالية” حتت �سعار “الدخار”، بهدف ت�عية النا�سئة وال�سباب يف 
الأعمار من 12 اإىل 18 عاماً، باأ�ساليب وطرق احلد من القرتا�ض ل�سراء 
ال�ستهاك  تر�سيد  م��ه��ارات  على  تدريبهم  اإىل  اإ�سافة  ال��ف��اخ��رة،  ال�سلع 
العطر،  اهلل  عبد  قدمه  ال��ذي  الربنامج  ا�ستمل  الإنفاق.  معدلت  وتقليل 
م�ست�سار مايل و�سانع حمت�ى، عرب تقنيات الت�سال املرئي، على جمم�عة 
امل��ال��ي��ة، وتب�سيط  ال��ث��ق��اف��ة  ال��ت��ع��ري��ف مب��ب��ادئ  امل��ه��م��ة، منها  امل���ح���اور  م��ن 
مفاهيم الدخار، وال�ستثمار، وحماية راأ�ض املال، يف �سرد ق�س�سي واقعي، 
ميكن  ال��ت��ي  العملية  والتطبيقات  واملفاهيم  الأف��ك��ار  م��ن  جمم�عة  ���س��ّم 
ال�ستفادة يف تعلم  فن�ن الدخار ال�سليم، بعيداً عن الثقافة ال�ستهاكية 
على  الربنامج  يف  امل�سارك�ن  وتعرف  فائدة.  دون  من  الأم����ال  تبدد  التي 
اإ�سافة  التفاعلية،  الأ�سئلة  من  جمم�عة  عرب  امل��ايل  التخطيط  مراحل 
ت�سريعه، وتعلم�ا  اأهدافه، ومراحل  اأهمية حتديد  اإىل كيفية الدخ��ار مع 
مهارات ال�سرف احلكيم، والفرق بني الأ�سا�سيات والكماليات، للتمكن من 
اإدارة امل�سروفات بطريقة �سحيحة، كما تعرف�ا اإىل اأن�اع راأ�ض املال ومتى 
ا�ستثمر وكيف؟.  كما تدرب امل�سارك�ن على خط�ات تاأ�سي�ض م�ساريع جتارية 
منا�سبة وحت�يلها اإىل ا�ستثمارات واعدة، عرب حتديد احتياجات اجلمه�ر 
من املنتجات واخلدمات، وطرق عر�سها، وحتديد التكلفة الفعلية واأ�سعار 
ت�س�يق  واأ�ساليب  ت���اج��ده،  واأم��اك��ن  امل�ستهدف  اجلمه�ر  وحتديد  البيع، 
املنتجات، وكيف �سيح�سل اجلمه�ر على املنتج، وخدمات ما بعد البيع، من 
حيث ا�ستقبال �سكاوى املتعاملني والرد عليهم واإقامة ما ي�سمى بالعاقة 

ط�يلة املدى مع املتعاملني.

�سارك فيها رجال اأعمال وموؤ�س�سو �سركات نا�سئة من خمتلف دول العامل

الدورة اخلام�ضة من »ال�ضارقة لريادة الأعمال« ت�ضهد �ضل�ضلة 
من ور�س العمل الداعمة لرواد الأعمال واأ�ضحاب امل�ضاريع النا�ضئة 

•• ال�سارقة-الفجر:

مهرجان  م��ن  اخلام�سة  ال���دورة  �سهدت 
انعقد  ال���ذي  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  ال�سارقة 
اإك�سب�  م���رك���ز  يف  ي����م���ني  م�����دى  ع���ل���ى 
ال�����س��ارق��ة، جم��م���ع��ة م��ن ور�����ض العمل 
رواد  اإلهام  اإىل  هدفت  التي  التحفيزية 
الأعمال وم�ساعدتهم على �سق طريقهم 
ونظم  وال��ت��م��ي��ز،  ال��ن��ج��اح  ن��ح���  العملية 
العاملية  فايل”  مايند  “من�سة  ال���ر���ض 
املتخ�س�سة يف ت�فري املحت�ى والتدريب 
وامل�ساريع  امل��ب��دع��ة  الأف���ك���ار  لأ���س��ح��اب 
اخلرباء  م��ن  نخبة  وق��دم��ه��ا  ال��ن��ا���س��ئ��ة، 
يف  واملتخ�س�سني  ال��ت��ج��ارب  واأ���س��ح��اب 

العل�م ال�سل�كية والذهنية. 
وق����دم رون�����ان اأول���ي���ف���ريا، م����ؤل���ف كتاب 
ل�  امل���ؤ���س�����ض  وال�����س��ري��ك  ب�دي”  “ه�ل� 
  )10xFitness( فيتن�ض”   ×10“
عن  “مقدمة  ب��ع��ن���ان  الأوىل  ال���ر���س��ة 
قدم  بينما  ال�ساملة”،  الأع��م��ال  ري���ادة 
ال����ر����س���ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي ح��م��ل��ت عن�ان 
“عقلية رائد الأعمال”، في�سن لقياين، 
والرئي�ض  وامل������ؤل�����ف  الأع�����م�����ال  رائ�������د 
 « “مايندفايل،  مل��ن�����س��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�ر�سة  وا�ست�سافت   ،)Mindvalley(
الثالثة “اإعادة برجمة العقل الباطن”، 
اأعمال ونا�سطة يف  ريجان هيلري، رائدة 

جم��ال الأع��م��ال اخل��ريي��ة، وق���اد في�سن 
لق��ي��اين ال���ر���س��ة ال��راب��ع��ة ال��ت��ي حملت 

عن�ان “تغيري ال�س�رة النمطية«، 

ور�س اليوم الثاين من املهرجان
الي�م  يف  “مايندفايل”  و�سهدت من�سة 
الثاين واخلتامي من املهرجان 6 ور�ض 
م�ؤلف  اأوليفريا،  رون��ان  ا�ستهلها  عمل، 
 ،10X Fitness م���ؤ���س�����س��ي  واأح�����د 
ال�����ذي ق����دم ور����س���ت���ني، ع���ر����ض خالها 
العقل  ل���دم���ج  ن���اج���ح���ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
واجل�����س��د وال����روح ل��دف��ع عجلة الب���داع 
ل��دى رواد الع��م��ال، وحملت  والب��ت��ك��ار 

امل����ح����ارب  “روتني  ع�����ن������ان  ال�����ر�����س����ة 
ال�ر�سة  خ��ال  حت��دث  بينما  ال�سلمي” 
“بي�ل�جيا  بعن�ان  ج��اءت  التي  الثانية 
احلفاظ  اأه��م��ي��ة  ح���ل  العايل”،  الأداء 
اأداء ع���ايل يف  ع��ل��ى اجل�����س��دي��ة ل�����س��م��ان 
وقدمت  الذهني.  ال�سعيد  على  العمل 
الت�ا�سل  جمتمع  رئي�ض  �سيلف�،  اإي��ن��ي 
ور�سة بعن�ان “اأهمية  يف “مايندفايل”، 
اأكدت  املال”،  راأ����ض  لبناء  املجتمع  ق���ة 
خ��ال��ه��ا اأه���م���ي���ة ال���ع���اق���ات يف اإجن����اح 
ال�سخ�سية،  الأه��داف  وحتقيق  الأعمال 
الأعمال جيمي  امل�ؤلف ورجل  فيما قدم 
نارين، ور�سة بعن�ان “ت�ا�سل بكاريزما 

تناول فيها م��س�ع  وثقة وم�سداقية”، 
بناء الثقة بالنف�ض، والبتعاد عن مقارنة 
الذات بالآخرين. واختتمت ور�ض العمل 
التي �ساحبت الدورة اخلام�سة ملهرجان 
بعن�ان  ب�ر�سة  الأعمال  لريادة  ال�سارقة 
“ك�سر اخل�ف، قدمتها زان ب�ن، املدربة 
بعن�ان  وور����س���ة  ال���دول���ي���ة،  وامل��ت��ح��دث��ة 
الرئي�ض  ق��دم��ه��ا  امل�ست�ى”،  “تعزيز 
 « “مايندفايل،  مل��ن�����س��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

)Mindvalley( في�سن لقياين. 
ي�سار اإىل اأن املهرجان نظم بال�سراكة مع 
كل من �سندوق تط�ير قطاع الت�سالت 
وتقنية املعل�مات - اإحدى مبادرات هيئة 

الرقمية  واحلك�مة  الت�سالت  تنظيم 
املتحدة،  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات  ل����دول����ة 
)�سم�ض(،  ل��اإع��ام  ال�����س��ارق��ة  وم��دي��ن��ة 
وجمم�عة األف، وهيئة الإمناء التجاري 
املهرجان  وينظم  بال�سارقة.  وال�سياحي 
تط�ير  �سندوق  م��ن  ك��ل  م��ع  بال�سراكة 
امل��ع��ل���م��ات -  ق��ط��اع الت�����س��الت وتقنية 
اإحدى مبادرات هيئة تنظيم الت�سالت 
واحل��ك���م��ة ال��رق��م��ي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات 
ال�سارقة  وم��دي��ن��ة  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ل���اإع���ام )���س��م�����ض(، وجم��م���ع��ة األ���ف، 
وال�سياحي  ال���ت���ج���اري  الإمن������اء  وه��ي��ئ��ة 

بال�سارقة.

•• ال�سارقة-الفجر:

ورّواد  م���������س�����ؤول�����ن  ا����س���ت���ع���ر����ض 
اأب�����رز امل���زاي���ا ال��ت��ي تتمتع  اأع���م���ال 
حا�سنة  كبيئة  ال�سارقة  اإم��ارة  بها 
واإطاق  لتاأ�سي�ض  الأع��م��ال  ل���رّواد 
امل�ساريع النا�سئة، م�سريين اإىل اأّن 
يف  وروؤيتها  ال�سارقة  حك�مة  دع��م 
تهيئة بنية حتتية جاذبة لل�سركات 
�سه�لة  ج����ان����ب  اإىل  ال���ن���ا����س���ئ���ة، 
امل�ساريع،  ل��ت��اأ���س��ي�����ض  الإج��������راءات 
ومرونة �س�ق الإم��ارة الذي يت�سم 
ب�سه�لة و�سرعة ممار�سة الأعمال، 
تعزيز  يف  ت�سهم  ع���ام��ل  جميعها 
ريادة  ال�سارقة على خارطة  مكانة 
م��ث��ال��ي��ة للبدء  ك���ج��ه��ة  الأع���م���ال 
والن������ط������اق. ج������اء ذل������ك خ���ال 
ا�ست�سافت  النقا�سية التي  اجلل�سة 
ال�سيخ، مدير  ب��ن  ك��ًا م��ن م��رمي 
ال�سارقة  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�ض 
ب����الإن����اب����ة، و����س���رم���د ال����زدج����ايل، 
م�ؤ�س�ض م�سارك يف �سركة “مغامر 
�س�يطر  وف���اط���م���ة  ك�م”،  دوت 
واأدارتها  “اآرك”،  مقهى  م�ؤ�س�سة 
�سركة  م�ؤ�س�سة  الأن�ساري،  جناء 
“ن�ت �سبي�ض” حتت عن�ان “ملاذا 
لبدء  املنا�سب  املكان  هي  ال�سارقة 

م�سروعك؟«.

املعرفة،  دائ��رة  وت��سيع  والط��اع 
وم���ن ث���م ال��ت��ف��رغ، ا���س��ت��ط��اع��ت اأن 
�س�يطر:  وق��ال��ت  لهدفها.   ت�سل 
“لي�ض بال�سرورة اأن ترتك عملك 
م�سروعك  يف  ل��ل��ب��دء  ال���ظ��ي��ف��ي 
ب���ّد م��ن امل�ازنة   ل��ك��ن ل  اخل��ا���ض، 
لك���ت�������س���اب اخل��������ربة وال���ت���ج���رب���ة 
املنا�سبة، التي ت�سمن ال�ستمرارية، 
وعندما نتحدث عن ريادة الأعمال 
اح���ت���م���الت  ا����س���ت���ث���ن���اء  ل مي���ك���ن 
البداية  يف  وال��ف�����س��ل  امل���خ���اط���رة، 
لي�ض نهاية كل �سيء، اإمنا قد يك�ن 
جديد”.  م��ن  لانطاق  مفتاحاً 
ال�سارقة  اإم���ارة  بيئة  اأن  م��سحة 
ري���ادة  ع��ل��ى  ت�سجع  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
الأعمال  رّواد  وحتت�سن  الأع��م��ال، 
بّد من  ول  والطم�حني،  احلاملني 
للتجربة  ال��ع���ام��ل  ه��ذه  ا�ستثمار 
وينظم  واق��ع.  اإىل  احللم  وحت�يل 
امل��ه��رج��ان ب��ال�����س��راك��ة م��ع ك��ل من 
الت�سالت  قطاع  تط�ير  �سندوق 
وتقنية املعل�مات - اإحدى مبادرات 
هيئة تنظيم الت�سالت واحلك�مة 
العربية  الإم��ارات  لدولة  الرقمية 
املتحدة، ومدينة ال�سارقة لاإعام 
وهيئة  األ��ف،  وجمم�عة  )�سم�ض(، 
وال�سياحي  ال����ت����ج����اري  الإمن���������اء 

بال�سارقة.

اإمارة �سديقة
 لل�سركات النا�سئة

وق�����ال ���س��رم��د ال�����زدج�����ايل: “من 
خ�����ال جت��رب��ت��ن��ا اخل���ا����س���ة، ف����اإن 
اإمكانية  ت��ت��ي��ح  ال�������س���ارق���ة  اإم�������ارة 
الازمة  الرخ�ض  على  احل�س�ل 
لبدء ممار�سة الأعمال خال فرتة 
وج��ي��زة ج���داً، وب���اإج���راءات �سريعة 
الذي  ال�����س���ق  اأّن  ك��م��ا  وب�����س��ي��ط��ة، 
بح�سن  مي��ت��از  الإم������ارة  ب��ه  تتمتع 
عليك  ي�سهل  بحيث  ال��ت��خ��ط��ي��ط، 
م��ع��رف��ة اأم����اك����ن اجل������ذب، وم���دى 
منها،  ك�����ّل  يف  ال�������س���رائ���ي���ة  ال����ق�����ة 

وامل��ن��اط��ق احل��ي���ي��ة، وغ��ريه��ا من 
ت�ساعد  وال��ت��ي  امل��ه��م��ة،  التفا�سيل 
بطريقة او باأخرى يف تعزيز جناح 

الفكرة اأو امل�سروع.

روؤية تنموية داعمة
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ت���ن���اول���ت م�����رمي بن 
اأعمال  �سيدات  جمل�ض  دور  ال�سيخ 
ال�سارقة يف متكني الن�ساء، وت�فري 
بيئة  خللق  ل��ه��ّن،  املختلف  ال��دع��م 
وحتديد  ل���اأع���م���ال،  م�����س��ت��دام��ة 
احتياجات �سيدات الأعمال لتقدمي 
الر����س���ادات امل��ن��ا���س��ب��ة، وه���� بذلك 

ومعرفة  للت�ا�سل  فر�سة  ي�سكل 
و�سع الأ�س�اق يف ال�قت الراهن. 

وق�������ال�������ت م���������رمي ب�������ن ال���������س����ي����خ: 
�سيدات  دع���م  امل��ج��ل�����ض  “ا�ستطاع 
خمتلفة  م�����راح�����ل  يف  الأع������م������ال 
م��ن م�����س��اري��ع��ه��ن، م��ن خ���ال نهج 
ت�فري  يت�سمن  وم�����س��ت��دام  �سامل 
التي تغطي  اخل��ربة والإر����س���ادات، 
التجارية  امل�ساريع  ج�انب  جميع 
وت������ق������دمي امل���������س����اع����دة ال�����ازم�����ة 
ل���ل�������س���ي���دات ال����راغ����ب����ات ب���اإط���اق 
الروؤية  اإن  الإم���ارات.  يف  اأعمالهن 
ال��ت��ن��م���ي��ة ل��ل�����س��ارق��ة مت��ك��ن��ن��ا من 

الجتماعية  الحتياجات  حتديد 
والق���ت�������س���ادي���ة خ�����ال الأع���������ام 
اخلطط  و�سع  وبالتايل  القادمة، 

والربامج بناًء على ذلك«.

حيث تتحول 
االأحالم اإىل واقع 

�س�يطر  فاطمة  حت��دث��ت  ح��ني  يف 
اإطاق م�سروعها  عن جتربتها يف 
مقهى “اآرك” يف ال�سارقة، م�سرية 
وراء  ال�����س��ّر  ك����ان  ���س��غ��ف��ه��ا  اأّن  اإىل 
ب��داي��ت��ه��ا مل  اأن  جن���اح���ه���ا، ح��ي��ث 
الدرا�سة  ب��ع��د  ول��ك��ن  ���س��ه��ل��ة،  ت��ك��ن 

»�ضتاليونز الإمارات« ت�ضتحوذ على 
% من »دبليو اإف �ضي« القاب�ضة  70

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستح�اذها على  عن  اإ�ض جي”  “اإيه  اأعلنت جمم�عة �ستالي�نز الإم��ارات 
قطاع  يف  املتخ�س�سة  القاب�سة  �سي”  اإف  “دبلي�  يف   70% بن�سبة  ة  ح�سّ
واملتخ�س�سة  البيانات  وحتليات  التكن�ل�جيا  بحل�ل  املدع�مة  اخلدمات 
 »BPO« ال��ت��ج��اري��ة  للعمليات  خ��ارج��ي��ة  ال���س��ت��ع��ان��ة مب�����س��ادر  يف جم���ايل 
عرب  القاب�سة،  �سي”  اإف  “دبلي�  وت��ق���م   .»MPO« العاملة  ال��ق���ى  و 
و”مركز  ك�نك�سن”  “ووركف�ر�ض  من  كًا  ت�سم  التي  �سركاتها  حمفظة 
و”ملتي  ك�ن�سلتانت�ض”  �س�لي��سنز  و”ك�رب�ريت  املتكامل”  الأع��م��ال 
�سريف للطباعة ومتابعة املعامات” بتزويد العماء بحل�ل متكاملة من 

اخلدمات امل�ساندة عرب العديد من القطاعات واملجالت املختلفة.
التي  اجله�د  مظّلة  حتت  ال�سركة  هذه  على  ال�ستح�اذ  �سفقة  وتن�س�ي 
يف  ا�ستثماراتها  تن�يع  اأج��ل  من  الإمارات”  “�ستالي�نز  جمم�عة  تبذلها 
جمالت جديدة ومبا يتما�سى مع اأعمالها الرئي�سية يف جمالت الهند�سة 
والبناء والتط�ير واإدارة العقارات واخلدمات، كذلك لا�ستفادة من زخم 

الطلب املتزايد على تعهيد خدمات الق�ى العاملة يف دولة الإمارات.
وقال مطر �سهيل اليبه�ين الظاهري، رئي�ض جمل�ض اإدارة جمم�عة “اإيه 
اأ�سا�سية  ُيعد خط�ة  ال�سفقة  اإجن��از هذه   : الإم���ارات  �ستالي�نز  اإ���ض جي” 
اأو�سع من النم� مب���ازاة حت�سني م�ست�يات  اآفاق  �سننطلق من بعدها نح� 
عمائنا  ع��ن  نيابًة  ومراقبتها  العاملة  ال��ق���ى  عمليات  اإدارة  يف  كفاءتنا 
ة بن�سبة %70 يف �سركة دبلي� اإف �سي،  الكرام، وعقب ا�ستح�اذنا على ح�سّ
من�  خلطة  وفقاً  ال�سحيح  امل�سار  على  من�سي  باأننا  كبرية  ثقة  على  فاإننا 
ال�سركة، كما �سندعم تط�ير قدراتها احلالية يف جمالت الت�ظيف الدائم 
الت�ظيف  وخ��دم��ات  للحدود  العابرة  والعمليات  املُ���دارة  الأع��م��ال  وحل�ل 

بنظام التعاقد وغري ذلك من احلل�ل املتطّ�رة يف اإدارة فرق العمل.

- عبداهلل بن طوق: قمة االإمارات لال�ستثمار »انف�ستوبيا« هي رابط 
بني اقت�ساد احلا�سر وامل�ستقبل تنطلق من دولة االإمارات اإىل العامل

- ت�سع ركائز مل�ستقبل اأكرث ازدهارا ومنو م�ستدام على اأجندة دورتها 
االأوىل ت�سمل اال�ستثمار امل�ستدام, التحول الرقمي, الثورة التكنولوجية

م�ضوؤولون ورواد اأعمال: ال�ضارقة وجهة مثالية لتاأ�ضي�س واإطالق امل�ضاريع الريادية 



29

املال والأعمال
اخلميس   25  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13401  
Thursday     25   November   2021   -  Issue No   13401

�ضلطان بن اأحمد القا�ضمي يفتتح منتدى ال�ضارقة الدويل لل�ضياحة وال�ضفر 2021

غرفة اأبوظبي توؤكد متانة العالقات الإماراتية الهندية على خمتلف امل�ضتويات القت�ضادية
•• اأبوظبي-وام:

نائب مدير  القبي�سي  اأكد عبداهلل غرير 
على  اأب�ظبي  و�سناعة  عام غرفة جت��ارة 
الهندية؛  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��اق��ات  م��ت��ان��ة 
متميزة،  تاريخية  رواب��ط  اإىل  وامل�ستندة 
ت�سهده  ال��������ذي  ال����ت����ط����ّ�ر  اإىل  لف�����ت�����اً 
ه�����ذه ال���ع���اق���ات يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
الق���ت�������س���ادي���ة، ومب����ا ي��خ��ل��ق امل���زي���د من 
الفر�ض اجلديدة لنم� وازدهار القت�ساد 
والأعمال، وجذب املزيد من ال�ستثمارات، 
الثنائي  التجاري  التبادل  معدلت  ورفع 

اإىل اآفاق جديدة.
ج��اء ذل��ك خ��ال الجتماع ال��ذي نّظمته 
اأب����ظ���ب���ي يف م��ب��ن��اه��ا م���ع غرفة  غ���رف���ة 
بجمه�رية  وال�سناعة  للتجارة   IMC
ال���ه���ن���د، ب��ح�����س���ر ����س���ع���ادة ي������س��ف علي 
جمل�ض  لرئي�ض  الثاين  النائب  م��سليام 
ج����زار  وال�����س��ي��د  اأب���ظ��ب��ي،  غ��رف��ة  اإدارة 
الهندي،  ال�����ف����د  رئ���ي�������ض  خ�����راك����ي�����ال 
انديان  بي��ستادت  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
ك���ب���ري من  ع�����دد  ج���ان���ب  اإىل  ل��ي��م��ي��ت��د، 
رج����ال الأع���م���ال وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن وممثلي 
م����ن خمتلف  وامل����ؤ����س�������س���ات  ال�������س���رك���ات 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة. وق�����ال نائب 
اأب���ظ��ب��ي خ��ال كلمته  ع��ام غرفة  مدير 
اإن جمه�رية  األ��ق��اه��ا يف الج��ت��م��اع  ال��ت��ي 
ال��ه��ن��د ت��ع��د ث���اين اأك����رب ���س��ري��ك جتاري 
%9 من  تبلغ  بن�سبة  الإم����ارات،  ل��دول��ة 

•• ال�سارقة -وام:

افتتح �سم� ال�سيخ �سلطان بن اأحمد بن 
ال�سارقة،  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان 
الأربعاء، يف مركز اجل�اهر  اأم�ض  �سباح 
منتدى  وامل�ؤمترات،فعاليات  للمنا�سبات 
وال�سفر  ل��ل�����س��ي��اح��ة  ال������دويل  ال�����س��ارق��ة 
الإمن����اء  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ذي   ،2021
�سعار  حت����ت  وال�������س���ي���اح���ي،  ال����ت����ج����اري 

“ال�سياحة الذكية والتحديات العاملية«.
واأك�����د م��ع��ايل ال��دك��ت���ر اأح���م���د ب���ن عبد 
دولة  وزي��ر  الفا�سي  باله�ل  حميد  اهلل 
ال�سغرية  وامل�����س��اري��ع  الأع���م���ال  ل���ري���ادة 
وامل��ت������س��ط��ة، رئ��ي�����ض جم��ل�����ض الإم�����ارات 
حفل  خ������ال  ك��ل��م��ت��ه  يف   - ل��ل�����س��ي��اح��ة 
الإماراتي  ال�سياحة  قطاع  اأن   - الفتتاح 
التط�ر  م���ن  ج���دي���دة  مل��رح��ل��ة  ي�����س��ت��ع��د 
والنم� التي ت�اكب ت�جهات دول العامل 
يت�قع  جديدة  بابتكارات  القطاع  لرفد 
اأن ت�ساهم يف حتقيق من� مطرد للقطاع 

خال ال�سن�ات القادمة.
الذكية من  ال�سياحة  اأن  باله�ل  واأو�سح 
املت�قع،  النم�  لهذا  الأ�سا�سية  املحركات 

العامليني  ال�سياح  من   84% اأف��اد  حيث 
اأن ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ت��ع��زز م���ن ث��ق��ت��ه��م يف 
قطاع ال�سفر، م��سحاً اأن دولة الإمارات 
م��ه��دت ل��ه��ذا ال��ت���ج��ه م��ن خ��ال البنية 
متتلكها  التي  الق�ية  الرقمية  التحتية 
الذكي،  الت�ا�سل  بتعزيز  �ساهمت  والتي 
اخلم�سني”  “م�ساريع  اإط��اق  اأدى  كما 
زي��ادة الهتمام بتدريب املربجمني،  اإىل 
 100 تدريب  حالياً  الدولة  وت�ستهدف 
“الربنامج  خ����ال  م���ن  م���ربم���ج  األ�����ف 
ي�سعى  وال����ذي  للمربجمني”  ال���ط��ن��ي 
لتاأ�سي�ض  ودعمهم  مهاراتهم  �سقل  اإىل 
اأعمالهم يف الإمارات ، الأمر الذي ي�سكل 

داعما حقيقيا للتط�ر ال�سياحي.
و�سلط رئي�ض جمل�ض الإمارات لل�سياحة 
ال�����س���ء ع��ل��ى ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الإم������ارات 
والتي  ال�����س��ي��اح��ي  ب��ال��ق��ط��اع  ل��ل��ن��ه������ض 
تت�سمن  حم������اور  ث���اث���ة  ع���ل���ى  ت���رت���ك���ز 
من  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سياحة  تط�ير  حم���ر 
وحققت  نفذتها  ال��ت��ي  احل��م��ات  خ��ال 
جناحاً كبرياً مثل حملة “اأجمل �ستاء يف 
من  يقرب  ما  ا�ستقطبت  التي  العامل”، 
ع���ائ��د بقيمة  زائ��ر وحققت  األ��ف   100

م��ل��ي��ار دره�����م، اأم����ا امل���ح����ر ال���ث���اين فه� 
تط�ير ال�سياحة العاملية مع ارتفاع ن�سبة 
عاملياً،   19 ك�فيد  لقاح  على  احلا�سلني 
املزيد  ت�ستقبل  الإم����ارات  اأ�سبحت  فقد 
معر�ض  وا�ستقبل  العامليني،  ال�سياح  من 
الأ�سابيع  خ���ال  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��� 
 3.5 اأكرث من  الأوىل لنطاقه  ال�ستة 
الثالث  املح�ر  يتمثل  فيما  زائ��ر.  ملي�ن 
وتط�ير  ال��ب�����س��ري��ة  ال���ك���ف���اءات  ب���ن���اء  يف 
اخلدمات الفندقية، اإىل جانب اخلطط 
من  املزيد  ل�ستقطاب  وال�سرتاتيجيات 

امل�اطنني للعمل يف القطاع ال�سياحي.
املدفع،  جا�سم  خالد  �سعادة  اأك��د  ب���دوره 
رئي�ض هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي 
بال�سارقة، - يف كلمته خال حفل افتتاح 
م�ؤثر  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  اأن   - امل��ن��ت��دى 
ق�ي على القت�ساد العاملي للدول حيث 
ي�سكل ما ن�سبته %10.4 من القت�ساد 
دولر  تريلي�ن  يقارب /9،2  ما  العاملي، 
اأمريكي/ من الناجت املحلي العاملي، وذلك 
وفق اإح�سائيات املجل�ض العاملي لل�سياحة 
نف�سه  العام  ويف   .2019 لعام  وال�سفر، 
وت���اأث���ريات���ه���ا: و�سلت  اجل��ائ��ح��ة  وق���ب���ل 

1.5 مليار  اأك��رث من  اإىل  ال�سياح  حركة 
�سائح ح�ل العامل، يف دللة وا�سحة على 
اأ�سا�سية  كركيزٍة  ال�سياحة  اأهمية  م��دى 

ل�سمان ا�ستدامة اقت�ساد الدول.
ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  اأن  امل���دف���ع  واأو����س���ح 
م��رح��ل��ة بحث  ك���ان يف  وال��ق��ائ��م��ني عليه 
دائ���م���ة خ����ال ال���ع���ام���ني امل��ا���س��ي��ني عن 
لتاأثريات  ل��ل��ت�����س��دي  ال��ف��ع��ال��ة  ال�����س��ب��ل 
اجل��ائ��ح��ة واآل����ي����ات ال��ت��ع��ايف م��ن��ه��ا، وقد 
جنحنا يف اإمارة ال�سارقة يف تبني وتنفيذ 
الكثري منها، ول �سيما يف قطاع ال�سياحة، 
مليئا  ب��دوره قطاعاً حي�ياً  ال��ذي يعترب 
بالفر�ض ال�اعدة. ويف عام 2021 وه� 
ب���رزت فيه م��ام��ح مرحلة  ال��ع��ام ال���ذي 
العاملي،  امل�ست�ى  على  والتفاوؤل  التعايف 
اأ�سبح للدول ت�جهات جديدة ت�ست�سرف 
ل�سمان  الفر�ض  يف  وت�ستثمر  امل�ستقبل 
التي  احلي�ية  قطاعاتها  كافة  ا�ستدامة 
تقرتب  ك��م��ا  اق��ت�����س��اده��ا.  عليها  ي��رت��ك��ز 
دول����ة الإم�������ارات م���ن ع��ام��ه��ا اخلم�سني 
م�ستقبلها  وت�ست�سرف  الإجن�����ازات،  م��ن 
مرحلة  يف  ال���ق���ادم���ة،  ع���ام���اً  للخم�سني 
خمتلف  يف  �ساملة  وت��ن��م���ي��ة  ت��ط���ي��ري��ة 

ح���ج���م جت�������ارة الإم�����������ارات م����ع ال����ع����امل، 
النفطية  غ��ري  ال�����س��ادرات  م��ن  و13% 
التجارة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  الإم����ارات����ي����ة، 
العام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��ال  البينية 
21 مليار دولر،  2021 بلغت  اجل��اري 
املماثلة  ب��ال��ف��رتة  م��ق��ارن��ة   70% بنم� 
القبي�سي  ن����ه  ك��م��ا  امل��ا���س��ي.  ال���ع���ام  م���ن 
اأهم  ثالث  تعترب  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل 
م�سدر ل�اردات الهند، وت�ستح�ذ وحدها 
اإج��م��ايل جت��ارت��ه��ا مع  % م��ن   40 على 
اإع���ادة ت�سدير  يتم  ال��ع��رب��ي، كما  ال��ع��امل 
ن��ح��� 13 % م��ن ����س���ادرات ال��ه��ن��د عرب 
دول��ة الإم��ارات اإىل دول جمل�ض التعاون 
دول  وبع�ض  وال��ع��راق  واإي����ران  اخلليجي 

ج�زار  ع��رّب  جهته،  م��ن  ال��سطى.  اآ�سيا 
الزائر  الهندي  ال�فد  رئي�ض  خ�راكي�ال 
لغرفة جتارة  وت��ق��دي��ره  �سكره  ب��ال��غ  ع��ن 
و�سناعة اأب�ظبي لتنظيم هذا الجتماع؛ 
ا�ستقبال  ح�سن  من  مل�س�ه  ما  على  مثنياً 
بني  العمل  جم��الت  لتط�ير  وا�ستعداد 
بالنه�سة  اإعجابه  عن  معرباً  اجلانبني، 
اأب�ظبي  اإم����ارة  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�ساملة 
القت�سادية  امل���ج���الت  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
اأب�ظبي  اأن  كلمته  يف  واأك���د  والتنم�ية. 
ت��رت��ب��ط��ان بعاقات  ال��ه��ن��د  وج��م��ه���ري��ة 
م��ت��ي��ن��ة وق�����ي����ة يف خم���ت���ل���ف امل����ج����الت 
والتجاري  الق��ت�����س��ادي  امل��ج��ال  ل�سيما 
وال�ستثماري ..لفتاً اإىل رغبة ال�سركات 

تعزيز  اإىل  ال��ه��ن��د  يف  الأع����م����ال  ورواد 
وال�ستثماري  التجاري  التعاون  اأوا���س��ر 
اأب���ظ��ب��ي يف ظل  اإم����ارة  م��ع نظرائهم يف 
الإمارة،  يف  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�ض 
لا�ستثمار  ه���ام���اً  م���رك���زاً  ج��ع��ل��ه��ا  مم���ا 
وج������ذب ال�������س���رك���ات وروؤو����������ض الأم��������ال 
الهندية. واأ�سار خ�راكي�ال اإىل ما تتمتع 
واعدة  ا�ستثمارية  ف��ر���ض  م��ن  الهند  ب��ه 
اإم���ارة  م��ن  الإم���ارات���ي���ة  لل�سركات  مي��ك��ن 
اأب�ظبي ال�ستفادة منها على اأو�سع نطاق، 
اأب���ظ��ب��ي ورج����ال الأعمال  داع��ي��اً غ��رف��ة 
الهند  ل���زي���ارة ج��م��ه���ري��ة  الإم���ارات���ي���ني 
ال�سانحة،  ال��ف��ر���ض  اأه���م  على  ل��اط��اع 
وال�ستفادة من الت�سهيات التي ت�فرها 

م�ستقبل  وم��ن��ه��ا  احل��ي���ي��ة،  ق��ط��اع��ات��ه��ا 
�سلطان  ال�سيخ  �سم�  وتف�سل  ال�سياحة. 
بتكرمي  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن 
امل��ت��ح��دث��ني وامل�����س��ارك��ني يف امل��ن��ت��دى من 
�سناع القرار وكبار امل�س�ؤولني يف القطاع 

ال�سياحي من خمتلف دول العامل.
وي���ن���اق�������ض م���ن���ت���دى ال�������س���ارق���ة ال�����دويل 
لل�سياحة وال�سفر 2021 خال جل�ساته 
امل��ت��غ��ريات وال��ت���ج��ه��ات لقطاع  وور����س���ه 
ال�سياحة العاملي، والت�س�رات امل�ستقبلية 
ال�سارقة  اإم������ارة  يف  ب��ال��ق��ط��اع  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
وامل��ن��ط��ق��ة وذل���ك مب�����س��ارك��ة اأب����رز �سناع 
ال�سياحي  القطاع  يف  واملخت�سني  القرار 

من خمتلف اأنحاء العامل.
ح�سر افتتاح املنتدى ..ال�سيخ حممد بن 
الإح�ساء  دائ��رة  رئي�ض  القا�سمي  حميد 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، وال�����س��ي��خ في�سل  وال��ت��ن��م��ي��ة 
مطار  هيئة  م��دي��ر  القا�سمي  �سع�د  ب��ن 
ال�����س��ارق��ة ال������دويل، وال�����س��ي��خ ���س��امل بن 
حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي م��دي��ر ه��ي��ئ��ة الإمن����اء 
ال��ت��ج��اري وال�����س��ي��اح��ي، وع����دد م��ن كبار 
القطاع  ال���ق���رار يف  و���س��ن��اع  امل�����س���ؤول��ني 

ال�سياحي، وممثلي و�سائل الإعام.

الهند لتاأ�سي�ض الأعمال وال�ستثمار، مبا 
من �ساأنه الإ�سهام يف تعظيم حجم التبادل 
التجاري بني البلدين ال�سديقني. و�سهد 
الج��ت��م��اع ع��ر���ض ف��ي��دي��� ح����ل م��ا مييز 
اأب�ظبي  اإم����ارة  يف  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  البيئة 
قدم  كما  فيها،  الأع��م��ال  ق��ط��اع  وف��ر���ض 
 /ADIO/ لا�ستثمار  اأب�ظبي  مكتب 
نظرة عامة على بيئة الأعمال والفر�ض 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف اأب����ظ���ب���ي، وخ��ا���س��ة يف 
جمالت ال�سناعة والعل�م والتكن�ل�جيا 
باإتاحة  الج���ت���م���اع،  واخ��ت��ت��م  امل��ت��ق��دم��ة. 
والت�ا�سل  الأع��م��ال  رج��ال  للقاء  امل��ج��ال 
ال�سركات  اأ���س��ح��اب  م��ن  امل�����س��ارك��ني  ب��ني 

واملعنيني.

اأ�ضبوع غاز البرتول امل�ضال بدبي ي�ضتقطب 
اأكرث من 2000 م�ضارك من 72 دولة

•• دبي -وام:

دبي  هيئة  رئ��ي�����ض  م��ك��ت���م  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سم�  رع��اي��ة  حت��ت 
للطريان الرئي�ض الأعلى ملجم�عة طريان الإمارات، تتهياأ جمم�عة اإين�ك 
�سريك الطاقة املتكاملة الر�سمي لإك�سب� 2020 دبي ل�ست�سافة “اأ�سب�ع 
غاز البرتول امل�سال” بالتعاون مع “غاز الإمارات” ع�س� جمم�عة اين�ك 
وال�سركة الرائدة يف قطاع الغاز بدولة الإم��ارات حيث من املت�قع ح�س�ر 
نخبة متميزة من خرباء القطاع يف احلدث الهجني الذي تنظمه “اجلمعية 
العاملية لغاز البرتول امل�سال” للمرة الأوىل على الإطاق ال�سهر القادم يف 

دبي.
�سعار  حتت  احلدث  فعاليات  وتنطلق 
“طاقة من اأجل الغد” بني ي�مي 5 
التجاري  دبي  دي�سمرب يف مركز   9 و 
اأكرث  ا�ستقطاب  ل��ه  وي��ت���ق��ع  ال��ع��امل��ي 
 90 م�����ن  م���������س����ارك   2،000 م�����ن 
ل�ستعرا�ض  دول������ة   72 يف  ����س���رك���ة 
ومناق�سة  الدولية  املمار�سات  اأف�سل 
اأب����رز ال��ت��ح��دي��ات املُ��رت��ب��ط��ة مبعايري 
القطاع  ق�����ادة  اأب������رز  ول���ق���اء  ال��ق��ط��اع 
الفر�ض  وب��ح��ث  ال�����س��ي��ا���س��ات  و���س��ّن��اع 
لبناء عاقات الأعمال اجلديدة على 

م�ست�ى املنطقة والعامل.
لغاز  ال��ع��امل��ي��ة  “اجلمعية  ت��اأ���س�����س��ت 

البرتول امل�سال” يف عام 1987 وح�سلت على “�سفة ا�ست�سارية خا�سة” 
لدى املجل�ض القت�سادي والجتماعي التابع لاأمم املتحدة يف عام 1989 
باعتبارها اجلهة الر�سمية املمثلة لقطاع غاز البرتول امل�سال العاملي وُتغّطي 
امل�سال”  البرتول  غاز  “اأ�سب�ع  وتنّظم اجلمعية   .. للقطاع  القيمة  �سل�سلة 
�سن�يا يف م�اقع خمتلفة مب�ساركة العديد من الروؤ�ساء التنفيذيني لُكربى 

�سركات غاز البرتول امل�سال اإىل جانب ال�زراء وكبار ممثلي القطاع.
اين�ك:  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�ض  الفا�سي  حميد  �سيف  �سعادة  وق��ال 
للنقا�سات  رائ����دة  ع��امل��ي��ة  من�سة  امل�سال”  ال���ب���رتول  غ���از  “اأ�سب�ع  ي���ّف��ر 
واحل�ارات البّناءة ح�ل ال�ستهاك العاملي وعمليات الإنتاج وال�ستثمار يف 
قطاع غاز البرتول امل�سال ولطاملا ت�سدرت اين�ك م�سرية اختبار وا�ستخدام 
اأحدث التقنيات البديلة لتعزيز املعايري اخل�سراء وامل�ستدامة يف اإمارة دبي 
يف  �ست�سهم  احل��دث  �سي�سهدها  التي  املُعّمقة  املناق�سات  اأن  ثقة  على  ونحن 
دعم م�سرية تطّ�ر القطاع وحت�له اإ�سافة اإىل حتفيز وترية تبني مبادرات 
مع  اأك��رب  ب�سكل  مت�افقة  جمتمعات  بناء  يف  وامل�ساهمة  امل�ستدامة  التنمية 
يف  امل�سال”  البرتول  غاز  “اأ�سب�ع  ال��ذي حققه  النجاح  اأعقاب  البيئة. ويف 
لعام  احل���دث  ن�سخة  فعاليات  تنعقد   2020 ل��ع��ام  الف��رتا���س��ي��ة  ن�سخته 
2021 وفق اأ�سل�ب يجمع بني احل�س�ر ال�سخ�سي والندوات الإلكرتونية 
لي�فر بذلك فر�سة قّيمة للم�ساركة والتفاعل ملجم�عة اأكرب من املعنيني 

يف قطاع غاز البرتول امل�سال من خمتلف اأنحاء العامل.

جممع دبي للمعرفة: الربجمة مكون اأ�ضا�ضي للتنمية وال�ضتدامة ولغة امل�ضتقبل 
•• دبي-الفجر: 

ب����ع����د اإط�����������اق ال�����ربن�����ام�����ج ال����ط���ن���ي 
للمربجمني يف وقت �سابق من هذا العام، 
الرتكيز  اأه��م��ي��ة  �سبب  اخل����رباء  ي�����س��رح 
والهند�سة  والتكن�ل�جيا  ال��ع��ل���م  على 
وال��ري��ا���س��ي��ات يف امل���راح���ل امل��ب��ك��رة ويف 
م��ق��دم��ت��ه��ا ل��غ��ة ال���ربجم���ة ال��ت��ي تتخذ 
ال�سرتاتيجية  اخلطط  يف  رئي�ساً  دوراً 
يف  القت�سادية  التنمية  تعزيز  وج��ه���د 
الدولة، حيث مل يكن هناك طلب كبري 
على الربجمة كمهارة، ولكن بعد مرور 
وجمتمعية  اقت�سادية  بتغريات  العامل 
امل��ا���س��ي وحتديداً  ال��ع��ق��د  ك��ب��رية خ���ال 
الرقمي  التح�ل  لتعزيز  اأدى  اجلائحة 
يف خمتلف القطاعات واأدركت الدول اأن 
للتعايف  و�سيلة  لي�ست  الرقمية  احلل�ل 

فح�سب، بل لازدهار اأي�ساً.
يف وق����ت ���س��اب��ق م���ن ه����ذا ال���ع���ام، اأطلق 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكت�م،  اآل 
جمل�ض ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
ب��رن��اجم��اً ج���دي���داً ط��م���ح��اً ي��ه��دف اإىل 
مربمج   100000 وج�����ذب  ت���دري���ب 
يف  رق���م���ي���ة  ����س���رك���ة   1000 واإن���������س����اء 

الدولة.
للمربجمني  ال�طني  الربنامج  ويعمل 
حت��������ت اإ������������س�����������راف م�����ك�����ت�����ب ال�������ذك�������اء 
بالتعاون  الإم��������ارات،  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي 
غ�غل،  مثل  التكن�ل�جيا  عمالقة  م��ع 
ومايكرو�س�فت، واأمازون، و�سي�سك�، واآي 
بي اإم، واإت�ض بي اإي، ولينكد اإن، واإنفيديا 
وفي�سب�ك، ويعترب جممع دبي للمعرفة 
رئي�ض  بدور  للم�ساهمة  يف م�قع مثايل 
يف حتقيق اأهداف الربنامج، لك�نه ميثل 

مركزاً رائداً لتنمية امل�اهب.
ق���ال حم��م��د عبداهلل،  الإط������ار،  ه���ذا  يف 
الأكادميية  دب����ي  مل��دي��ن��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
زي��ادة عدد  “اإن  للمعرفة:  دبي  وجممع 
امل�ه�بني من املربجمني املهرة اأمر بالغ 
للنم�  الإم����ارات  روؤي���ة  لتعزيز  الأه��م��ي��ة 
وحتقيق الأه��داف امل�ستقبلية، ول �سيما 
يف  الرقمي  التح�ل  جه�د  ا�ستمرار  مع 
الت�سارع، ويعّد اإتقان الربجمة والرتميز 

حمفزاً لابتكار والإبداع«.
تعليمياً  م����رك����زاً   15 م���ن  اأك�����رث  وم����ع 
من  ملجم�عة  الربجمة  مهارات  لتعليم 
الأطفال  بينها  وم��ن   - العمرية  الفئات 
الذين مل يتجاوزا �سن ال�سابعة- ي�ا�سل 
جممع دبي للمعرفة لعب دور رئي�ض يف 
بناء جمم�عة من امل�اهب القادرة على 
يف  ال��رق��م��ي  الق��ت�����س��اد  متطلبات  تلبية 
التي  ال��ربام��ج  م��دة  وت���رتاوح  امل�ستقبل. 
دبي  جم��م��ع  يف  التعلم  م��راك��ز  تقدمها 
اأ���س��ه��ر وعامني،  ب���ني ث��اث��ة  ل��ل��م��ع��رف��ة 
املدار�ض  اأط��ف��ال  م��ن  اجلميع  وتنا�سب 

التكن�ل�جيا،  اأ�سا�سيات  يتعلم�ن  الذين 
اإىل طاب اجلامعات الذين ي�سع�ن اإىل 
�سريهم  اإىل  املطل�بة  امل��ه��ارات  اإ���س��اف��ة 
الذاتية، اإىل املهنيني الذين ي�سع�ن اإىل 

الت��سع يف خيارات حياتهم املهنية.
ال�سف  منذ  ال�سغار  ل��اأط��ف��ال  ومي��ك��ن 
لغات  اأ���س��ا���س��ي��ات  تعلم  يف  ال��ب��دء  الأول؛ 
الربجمة مثل بايث�ن وجافا، يف برميري 
دبي  ب��داأت عملها يف جممع  التي  جيني 
منذ  وت��سعت   2014 عام  يف  للمعرفة 
ذل��ك احل��ني يف جميع اأن��ح��اء الإم���ارات، 
ويف العامل اأي�ساً، للعمل مع الطاب يف 

الف�س�ل املدر�سية وبعد املدر�سة.
ب�رمان،  م��ال���ي  ق��ال  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ربمي��ري جيني:  ال��رئ��ي�����ض 
فر�سة  فاإن  الأطفال،  له�ؤلء  “بالن�سبة 
املمار�سة العملية لهذه الأدوات منذ �سن 
تك�ين،  �سن�ات  ه��ذه  لأن  جيدة،  مبكرة 
اإىل  فيه  ي�سل�ن  ال��ذي  ال�قت  وبحل�ل 
�سيبدوؤون  ال���راب���ع،  اأو  ال��ث��ال��ث  ال�����س��ف 
كان  اإذا  ع��م��ا  ف��ك��رة  ت��ك���ي��ن  ب��ال��ف��ع��ل يف 

التعلم،  رح��ل��ة  مل�ا�سلة  ال�سغف  لديهم 
جمال  اإىل  املهنية  بحياتهم  والجت����اه 

التكن�ل�جيا«.
هذا  منح  على  القدرة  “ت�سهم  واأ�ساف: 
ملجم�عة  م��ب��ك��رة  م��رح��ل��ة  يف  ال��ك�����س��ف 
ف���اع���ًا يف  دوراً  الأط����ف����ال  م���ن  ك���ب���رية 
امل�ه�بني  م��ن  غنية  جمم�عة  تط�ير 
والهند�سة  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ال��ع��ل���م  يف 
القت�ساد  يف  للتخ�س�ض  وال��ري��ا���س��ي��ات 

على املدى الط�يل«.

الربجمة تعلم 
مهارات قابلة للتحويل

من جانبها قالت اأوران�سي بانك مديرة 
فاغ�ن؛  ل����  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ت�����س���ي��ق 
مدر�سة الربجمة الفرن�سية التي فتحت 
اأب����اب���ه���ا يف جم��م��ع دب����ي ل��ل��م��ع��رف��ة يف 
املزيد  اإن�ساء  “�سيتم   :2020 �سبتمرب 
من ال�ظائف ذات ال�سلة بالتكن�ل�جيا 
-مب�����ا يف ذل�����ك وظ����ائ����ف ج����دي����دة غري 
اأي�ساً  ب��ع��د- و���س��ت��ك���ن ه��ن��اك  م����ج����دة 

حاجة اإىل املهارات التقنية يف ال�ظائف 
احلالية لاأ�سخا�ض الذين ل يعمل�ن يف 
“نعتقد  التكن�ل�جيا«. واأ�سافت:  قطاع 
يف ل� فاغ�ن اأنه يجب اأن ت�ستمل مناهج 
كل مدر�سة على الربجمة، فالأمر يتعلق 
بالعديد من املهارات مثل حل امل�سكات 
يف  ا�ستخدامها  مي��ك��ن  وال��ت��ي  وامل��ن��ط��ق، 
م�ا�سيع اأخرى؛ والت�ا�سل لأنك حتتاج 
لأن ت��ك���ن ق������ادراً ع��ل��ى ���س��رح اأف���ك���ارك، 
�سياق  يف  امل��ه��ارة  ه��ذه  ا�ستخدام  وميكن 
اأي عمل يعتمد على الفريق؛ اإ�سافة اإىل 
الإب��داع، فعند الربجمة، يجب اأن تك�ن 
خمتلفة  ح��ل���ل  يف  التفكري  على  ق����ادراً 

حلل م�سكلة معينة«.
تدريب  خ����ال  “من  ب���ان���ك  واأردف�������ت 
ه��ن��ا، �سنبطئ  امل����اه���ب  م���ن  جم��م���ع��ة 
الآن،  ي��ح��دث  ال���ذي  التعهيد  مم��ار���س��ات 
الن�ساط  ت��غ��ذي��ة  اإىل  ذل����ك  و����س���ي����ؤدي 
الإم���ارات  دول��ة  الق��ت�����س��ادي، وم�ساعدة 
اأهدافها  حتقيق  على  املتحدة  العربية 

ط�يلة الأمد«.

�ضراكة بحثية بني »مطارات 
اأبوظبي« وجمل�س املطارات الدويل

•• اأبوظبي -وام:

يف  اخلم�سة  ل��ل��م��ط��ارات  وامل�سغل  امل��ال��ك  اأب���ظ��ب��ي،  م��ط��ارات  �سركة  وق��ع��ت 
واملحيط  اآ�سيا  مبنطقة  للمطارات  ال���دويل  املجل�ض  م��ع  �سراكة  الإم����ارة، 
الهادئ، الذي يرّكز على مطارات املناطق الأ�سرع من�اً ح�ل العامل يف اآ�سيا 
اأب�ظبي،  واملحيط الهادي وال�سرق الأو�سط، وذلك لدعم وتعزيز تطلعات 

ودعم قطاع اإدارة املطارات يف دولة الإمارات وعلى م�ست�ى املنطقة.
�سيبداأ العمل وفقا لل�سراكة يف كل من ه�نغ ك�نغ، حيث يقع مقر املجل�ض 
.. وي�ستمر حتى  اأب�ظبي  الهادئ - ويف  -اآ�سيا واملحيط  الدويل للمطارات 
نهاية مار�ض 2022 حيث �سيتم ت�سليم تقرير يت�سمن الت�قعات اخلا�سة 
اإدارة  م�ستقبل  على  �ست�ؤثر  ال��ت��ي  ال��ت���ج��ه��ات  وحت��دي��د  امل���ط���ارات،  بقطاع 

املطارات يف املنطقة.
اإبرام  ياأتي  اأب�ظبي:  ملطارات  التنفيذي  الرئي�ض  الها�سمي،  �سريف  وق��ال 
هذه ال�سراكة مع املجل�ض الدويل للمطارات - اآ�سيا واملحيط الهادي يف وقت 
الأدلة  اأبحاث ترتكز على  �سيمكننا من تقدمي  الذي  الأم��ر  هام لقطاعنا، 
تتيح لنا و�سع اإ�سرتاتيجية م�ستقبلية �ساملة لنا كمطارات يف جميع اأنحاء 
اأب�ظبي ودولة الإم��ارات العربية املتحدة، واملنطقة ب�سكل عام للتعايف من 

تداعيات جائحة ك�فيد -19.
اأ�سحاب  وك��ذل��ك  ���س��رك��ائ��ن��ا،  م��ع  ال��ع��م��ل  اإىل  اأت��ط��ل��ع   : الها�سمي  واأ����س���اف 
امل�سلحة املعنيني يف جميع اأنحاء ال�سرق الأو�سط لل��س�ل لأف�سل ال�سبل 

التي متكننا من الرتقاء بقطاعنا.
من جانبه قال �ستيفان� بارون�سي، املدير العام ل�لمجل�ض الدويل للمطارات 
- اآ�سيا واملحيط الهادي: ي�سعدنا اأن نتعاون مع مطارات اأب�ظبي يف م�سروع 
الأبحاث الهام هذا، ويجب علينا اأن ُنربز الدور الريادي ملطارات اأب�ظبي 
ودولة الإمارات على م�ست�ى املنطقة والعامل باأ�سره، يف ظل التعايف ال�سريع 
وامل�ستدام لقطاعنا من التحديات ال�سابقة. واأ�ساف: يفخر املجل�ض الدويل 
املنطقة،  اأنحاء  اأع�سائه يف جميع  بدعم  الهادي  واملحيط  للمطارات-اآ�سيا 

من خال تقدمي اأبحاث وت��سيات جديدة ومبتكرة ترتقي بقطاعنا.
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�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2021/20856( 

املنذر / بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حمم�د ب�سفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مب�جب ال�كالة القان�نية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سامي مب�جب ال�كالة القان�نية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعن�انه امارة دبي - 

منطقة ديرة ب�ر�سعيد - بناية بزن�ض ب�ينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / ب�بان باب� جي�رج - هندي اجلن�سية - عن�انه : اإمارة ال�سارقة - منطقة ال�سارقة - بناية 501 - القا�سمية - 

متحرك رقم 0525318189 
امل��س�ع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )44034( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد مت�يل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )44034( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املره�نة اليه واتخاذ الجراءات القان�نية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2016ف�سي ني�سان �سني 3ال�سارقة28669
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�ساها ا�سب�ع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القان�نية جتاهكم لتح�سيل حق�قنا وفقا ل�سحيح القان�ن مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2021/20855( 

املنذر / بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حمم�د ب�سفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مب�جب ال�كالة القان�نية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سامي مب�جب ال�كالة القان�نية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعن�انه امارة دبي - 

منطقة ديرة ب�ر�سعيد - بناية بزن�ض ب�ينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / مرحبا للخياطة الرجالية - عن�انه اإمارة اب�ظبي - منطقة اب�ظبي - �سقة رقم 1 - حمل مرحبا للخياطة 

الرجالية - رقم 1  - بالقرب من ات�سالت - متحرك رقم 026346381 
امل��س�ع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )26622( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد مت�يل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )26622( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املره�نة اليه واتخاذ الجراءات القان�نية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2011ابي�س/لوؤلوؤيتويوتا كامري 13ابوظبي 11306
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�ساها ا�سب�ع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القان�نية جتاهكم لتح�سيل حق�قنا وفقا ل�سحيح القان�ن مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2021/21023( 

املنذر / بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حمم�د ب�سفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مب�جب ال�كالة القان�نية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سامي مب�جب ال�كالة القان�نية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعن�انه امارة دبي - 

منطقة ديرة ب�ر�سعيد - بناية بزن�ض ب�ينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / امين عبدال�هاب ج�سام - عراقي اجلن�سية - وعن�انه اإمارة اب�ظبي - مدينة اب�ظبي - بناية فيا - �سقة رقم 

 0529121904 رقم  متحرك   - زايد  بن  حممد  �سارع   -  11
امل��س�ع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )20781( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد مت�يل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )20781( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املره�نة اليه واتخاذ الجراءات القان�نية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2016ابي�سني�سان جيوك17ابوظبي28097
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�ساها ا�سب�ع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القان�نية جتاهكم لتح�سيل حق�قنا وفقا ل�سحيح القان�ن مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2021/20854( 

املنذر / بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حمم�د ب�سفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مب�جب ال�كالة القان�نية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سامي مب�جب ال�كالة القان�نية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعن�انه امارة دبي - 

منطقة ديرة ب�ر�سعيد - بناية بزن�ض ب�ينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / جيناباتي راما كري�سنا ا�ساري - هندي اجلن�سية - عن�انه : اإمارة الفجرية - منطقة الفجرية - �سقة رقم 203 

- بناية غام - متحرك رقم 0508748355 
امل��س�ع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )69924( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد مت�يل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )69924( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املره�نة اليه واتخاذ الجراءات القان�نية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2017ابي�سميت�سوبي�سي مونتريوC الفجرية 35738
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�ساها ا�سب�ع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القان�نية جتاهكم لتح�سيل حق�قنا وفقا ل�سحيح القان�ن مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2021/20852( 

املنذر / بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حمم�د ب�سفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مب�جب ال�كالة القان�نية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سامي مب�جب ال�كالة القان�نية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعن�انه امارة دبي - 

منطقة ديرة ب�ر�سعيد - بناية بزن�ض ب�ينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / كري�ض تيل� - فلبيني اجلن�سية - عن�انه اإمارة اأب�ظبي - منطقة : اب�ظبي - �سقة رقم  304 - بناية �سحارة 

- متحرك رقم 0503180236 
امل��س�ع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )28044( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد مت�يل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )28044( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املره�نة اليه واتخاذ الجراءات القان�نية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2016ا�سود�سريي تيجوه 12ابوظبي 95062
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�ساها ا�سب�ع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القان�نية جتاهكم لتح�سيل حق�قنا وفقا ل�سحيح القان�ن مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2021/21025( 

املنذر / بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حمم�د ب�سفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مب�جب ال�كالة القان�نية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سامي مب�جب ال�كالة القان�نية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعن�انه امارة دبي - 

منطقة ديرة ب�ر�سعيد - بناية بزن�ض ب�ينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / دونالد ايجني مي�ض - امريكي اجلن�سية - وعن�انه : اإمارة اب�ظبي - مدينة اب�ظبي - بناية ماركي�ض 294 - 

فيا رقم 4 - متحرك رقم 05552654709 
امل��س�ع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )104949( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد مت�يل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )104949( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املره�نة اليه واتخاذ الجراءات القان�نية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2014احمرلون�س ايفورا12ابوظبي69109
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�ساها ا�سب�ع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القان�نية جتاهكم لتح�سيل حق�قنا وفقا ل�سحيح القان�ن مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004177 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ح�سانة بل�بيل�ض ومن ميثلها  - جمه�ل حمل الإقامة : عجمان - رقم مكاين 

)4845110246( هاتف رقم 0567460390  

عجمان  حمكمة  الدع�ى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/12 بجل�سة  باحل�س�ر  مكلف  انت 

او ب�ا�سطة وكيل  1( �سخ�سيا  املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدع�ى 

معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل 

تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاه - ب��سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/24   
مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

70533 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

�د�ء     �أمر   AJCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0001482/ 
اإىل املحك�م عليه : مركز �سبا�ض للتجارة العامة - ذ م م  فرع رقم 4  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �س�رة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ليك �سب�رت�ض للتجارة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحك�م له املذك�ر  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذك�ر ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطل�ب  تنفيذه كالآتي : املجم�ع الكلي �ساما الر�س�م وامل�ساريف : 34074.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( ي�ما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قان�نا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70197

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2021/21021( 

املنذر / بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حمم�د ب�سفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مب�جب ال�كالة القان�نية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سامي مب�جب ال�كالة القان�نية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعن�انه امارة دبي - 

منطقة ديرة ب�ر�سعيد - بناية بزن�ض ب�ينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / �سراج دين قادر كناكبيانتكات عبدالعزيز - هندي اجلن�سية - وعن�انه اإمارة راأ�ض اخليمة - مدينة راأ�ض اخليمة 

- بج�ار برج خزام - �سقة رقم A3 - متحرك رقم 0564804425 
امل��س�ع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )23189( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد مت�يل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )23189( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املره�نة اليه واتخاذ الجراءات القان�نية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2016ف�سيميت�سوبي�سي الن�سرCراأ�س اخليمة17839
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�ساها ا�سب�ع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القان�نية جتاهكم لتح�سيل حق�قنا وفقا ل�سحيح القان�ن مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2021/21024( 

املنذر / بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حمم�د ب�سفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مب�جب ال�كالة القان�نية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سامي مب�جب ال�كالة القان�نية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعن�انه امارة دبي - 

منطقة ديرة ب�ر�سعيد - بناية بزن�ض ب�ينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / ب��سي حممد عبداملنعم احمد - م�سرية اجلن�سية - وعن�انه : اإمارة اب�ظبي - مدينة اب�ظبي - بناية �سينما 

الدرة - �سقة رقم 1301 - متحرك رقم 0564395002 
امل��س�ع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )48834( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد مت�يل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )48834( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املره�نة اليه واتخاذ الجراءات القان�نية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2017برتقايلتويوتا ياري�س 17ابوظبي63958
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�ساها ا�سب�ع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القان�نية جتاهكم لتح�سيل حق�قنا وفقا ل�سحيح القان�ن مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 70392
�إخطار عديل - رقم �لت�سديق )2021/21022( 

املنذر / بنك دبي الإ�سامي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حمم�د ب�سفته وكيا عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مب�جب ال�كالة القان�نية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�ض اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
ال�سامي مب�جب ال�كالة القان�نية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعن�انه امارة دبي - 

منطقة ديرة ب�ر�سعيد - بناية بزن�ض ب�ينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
رقم  �سقة   - بناية حممد عمارة   - ال�سارقة  - مدينة  ال�سارقة  اإم��ارة   : - وعن�انه  ال�سيارات  لتاأجري  الدولفني   / اليه  املنذر 

 0506286264 رقم  متحرك   -   01
امل��س�ع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )160217( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد مت�يل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )160217( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املره�نة اليه واتخاذ الجراءات القان�نية على املركبة التي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�سرقم املركبة

2015ف�سي ني�سان �سنرتا 2ال�سارقة76422
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاه خال مدة اأق�ساها ا�سب�ع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال الجراءات القان�نية جتاهكم لتح�سيل حق�قنا وفقا ل�سحيح القان�ن مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008197 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سالح با�ض عبد الهادي 
جمه�ل حمل الإقامة ال�سارقة بناية �سامر �سقه 901 خلف بحرية الك�رني�ض خلف ن�ف� �سينما املجاز 3

نعلمكم اأن املدعي اأحمد حممد حم�سن ي��سف احمد ال�سريف 
قد اأقام الدع�ى املذك�رة اأعاه ويطالب فيها بالتي : اأول :- قيد الدع�ى وحتديد اأقرب م�عد لنظره واإعان املدعى علية 
بن�سخة من �سحيفتها و امل�ستندات املرفقة. ثانيا : اأ�سليا / اإلزام املدعى علية باأن يدفع للمدعى مبلغا وقدره 21،200 
درهم “فقط واحد وع�سرون األف ومائتي درهم“ والفائدة القان�نية عنه ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام والر�س�م وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماه. وعلى �سبيل الإحتياط / اإحالة الدع�ى للتحقيق ل�سماع �سهادة 

ال�سيدة / اأمرية حممد حم�سن ب�سان اإ�ستام املدعى عليه مبلغ املطالبة منه
ثالثا : ويف كافة الح�ال / اإلزام املدعى علية بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. 

 - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  الدع�ى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2021/11/30 بجل�سة  باحل�س�ر  انت مكلف 
مكتب رقم )مكتب مدير الدع�ى( �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة 
امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر رقمها اعاه - ب��سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2021/11/23   

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

70197

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008891 يف  �لدعوى رقم

اإل��ى املدعى عليه : بدر جمدي من�س�ر ي��سف املن�س�ر
جمه�ل حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة منطقة الرملة فيا رقم )6( هاتف رقم 0505440411 

BADIR.MAJDI@GMAIL.COM بريد الكرتونى
األف  وت�سع�ن  واأرب��ع��ة  )مائتان  دره��م   294،830،43 وق�������دره  م��������بلغ  للمدعي  ي���ؤدي  ب��اأن  عليه  املدعى  ب��اإل��زام 
تاريخ  حتى  املدعي  البنك  ل�سالح  ذمته  يف  تر�سد  ما  اإجمايل  فل�سا(  واأربع�ن  وثاثة  درهما  وثاث�ن  وثمامنائة 
وما ي�ستجد مع الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة القان�نية وحتى متام ال�سداد.  2021/7/14

باإلزام املدعى عليه بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة
انت مكلف باحل�س�ر بجل�سة 2021/12/8 اأمام مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية 
على  ج�ابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا   )10 رقم  الدع�ى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   -
الن�سر وذل��ك للنظر يف  تاريخ  اي��ام من  امل�ستندات وذل��ك خال مدة ل تزيد على ع�سرة  بها كافة  الدع�ى مرفقا 

الدع�ى املذك�ر رقمها اعاه - ب��سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/11/24 م.
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 70021
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/9503(

املنذره : حديد المارت للمقاولت )�سركة ذات م�س�ؤلية حمدوده(
ب�كالة املحامي /ح�سني حممد احل��سني

املنذر اليهم : 1- اورينت اوي�س�ض لاعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م
�ساكاليكال حمزه  ليكال  �ساكا  ي��سف   -2

فان املنذره تنذركم وف�ر تبليغكم الخطار اىل �سرورة تنفيذ ما جاء بالخطار العديل 
48301،68 درهم )ثمانية واربع�ن الف وثاثمائة وواحد  مع �سرورة �سداد مبلغ 
درهم وثماين و�ست�ن فل�ض( املرت�سدة يف ذمة املنذر اليها مب�جب ال�سيك ل�سالح املنذره 
يف خال خم�سة ايام من اعان هذا الخطار بالن�سر واأل �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة 

الجراءات القان�ينة �سدكم.  مع حفظ كافة حق�ق املنذره الخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية

�إعالن ح�سور �إجتماع بالت�سال �ملرئي عن بعد
)SHCFICIPOR2021/0008460 ( يف �لق�سية رقم

اعان بالن�سر يف جريدة وا�سعة النت�سار
بناء على طلب : املدعي )ة( : بنك راأ�ض اخليمة ال�طني )�ض.م.ع(

اىل : املدعى عليه : �سيخة خزعل �سعيد خري
280،886.97 درهم )مائتان  قد اقام الدع�ى يطالب فيها : باإلزام املدعى عليها بان ي�ؤدي للمتنازع بع���������لغ وق�������دره 
وثمان�ن األف وثمامنائة و�ست وثمان�ن درهم و�سبعة وت�سع�ن فل�ض( اإجمايل ما تر�سد يف ذمته ل�سالح املتنازع حتى تاريخ 
12% من تاريخ املطالبة القان�نية وحتى متام ال�سداد. و باإلزام املدعى  ب�اقع  القان�نية  الفائدة  مع   .2021/7/14

عليها بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف بح�س�ر الجتماع املرئي رقم EM00022713 واملقرر بتاريخ 2021/12/13 ، ال�ساعة 08:30 والذي 
ب�ا�سطة  بعد  عن  اخلام�سة  ال��دائ��رة  والتجارية  املدنية  ال�احد  الي�م  دائ��رة  دائ��رة  الإحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  يف  �سيعقد 

الت�سال املرثي عرب م�قع وزارة العدل
 https://smartjustice.moj.gov.ae/chrysalisif/eMeeting/search

ب�ابة اجلل�سات الإجتماعات املرئية. �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد، اأو قم مب�سح الرمز املبني اأدناه بكامريا الهاتف بيانات 
غري  امل�ستندات  واإرف��اق  الدع�ى  على  اجل�ابية  املذكرة  تقدمي  وميكنكم   EM00022713 الجتماع  رقم   : الجتماع 

النظام اللكرتوين بعد ت�سريح املحكمة لكم بذلك.
مركز �سعادة �ملتعاملني 

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

70021 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�إخطار باحلجز �لتنفيذي )ن�سر�( 

يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 296 ل�سنة 2017
اىل املنفذ �سده / عبدالعزيز حممد زمان ال علي - اماراتي اجلن�سية

ل�سالح املنفذ له / بنك دبي التجاري
ت�قيع احلجز  باأنه مت  اإعامكم  اأع��اه،  التنفيذية  الق�سية  التنفيذ( يف  )دائ��رة  املحكمة  قررت 

التنفيذي على العقار  امل��سح بياناته ادناه :
قطعة رقم )427( ملك مبنطقة ح��سي باإمارة ال�سارقة

والبي�ع  البتدائية الحتادية ق�سم احلج�زات  ال�سارقة  لذلك يت�جب عليكم مراجعة حمكمة 
خال �سبعة اأيام من تاريخ العان يف حال وج�د اإي اإعرتا�ض. ويف حال تخلفكم عن احل�س�ر 

يف امليعاد والتاريخ املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر اجراءات البيع يف غيابكم. 
رئي�ش ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

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

70021

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�نذ�ر بالن�سر

)2021/9496( 
TENDER TRACK DMCC   املنذرة : �سركة تندرد تراك م.د.م.�ض

�سد / املنذر اليها الويل : اجلمل ملقاولت البناء “ذ . م . م” )حاليا( 
و عرب البحار ملقاولت البناء )�سابقا(

املنذر اليه الثاين : �سيخ حممد على �سيخ احمد على
عن�انهم : امارة راأ�ض اخليمة - منطقة احلمرا ال�سناعية - �سارع حممد بن �سامل بج�ار اجلمعية الثقافية 

الن�سائية - هاتف رقم 0501176505/0507492422/0509676566
INFO@ABRALBEHARCONT.COM : الربيد اللكرتوين

خال  ذلك  و  درهم(  امل��س�ع : تنذر املنذرة ، املنذر اليهما بتكلفتهما بال�فاء ب�سداد مبلغ )47076.24 
الكفيلة  الازمه �سدكم  القان�نية  الج���راءات  اتخاذ  يتم  �س�ف  ال  و   ، الن��ذار  تاريخ هذا  اي��ام من  خم�سة 
بحفظ و حماية حق�ق املنذرة من اي ن�ع كانت و ا�ست�سدار امر اداء مع حتميلكم بكافة امل�سروفات و الفائدة 

القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق و حتى �سداد التام.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
تنازل/ بيع

اإعان بالن�سر
ليكن معل�ماً للجميع باأن : ال�سيد/مهدي م��سى مهدي علي احلافظي - اجلن�سية: 
الإمارات - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل 
الرخ�سة  بنغادي�ض، يف   : اجلن�سية   - احمد  م��سى  احلاج  بن  ال�سيد/ حممد ح�سن 
بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  القه�ة(  بيت  )كافترييا  امل�سماه 
برخ�سة رقم )604632(، تعديات اأخرى : تغيري ال�سكل القان�ين للرخ�سة من 
)م�ؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(، وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
اقت�سى ن�سر  العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �سان  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 
هذا العان للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني 
من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
تنازل/ بيع

اإعان بالن�سر
ليكن معل�ماً للجميع باأن : ال�سيد/طالب جان دلرب خان - اجلن�سية: باك�ستان - يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيد/ جل�سن اقبال 
ال�سيارات(  ل�سيانة  القلم  )ور�سة  امل�سماه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية:باك�ستان،   - م��ريزاده 
ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )28441(، تعديات 
اأخرى: لي�جد، وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه 
ا�سب�عني من تاريخ هذا العان  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الج��راء  �س�ف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع 

الجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
MOJAU_2021- 0035114 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان بالن�س�ر

ليكن معل�ما للجميع باأن : ال�سيد / �سريفه حم�د حممد - اجلن�سية المارات - يرغب 
)الن�سيب  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف 
بال�سارقة  التنمية القت�سادية  ال�سادرة من دائرة  ال�سيارات(  لت�سليح كهرباء و مكيفات 
برخ�سة جتارية رقم )523406(، اإىل ال�سيد / احمد عبداهلل حميد القامه ال�س�يدي 
- اجلن�سية المارات ، تعديات اخرى : لي�جد.  وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العان للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من 
تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
تنازل/ بيع

اإعان بالن�سر 
ليكن معل�ما للجميع بان : ال�سيد/ عماد ي�ن�ض داود املاين - اجلن�سية : الردن ، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حيدر مالك كاظم كاظم - اجلن�سية 
: العراق ، يف الرخ�سة امل�سماة )معر�ض عماد ي�ن�ض املاين لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة( ال�سادرة من 
دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )528619( تعديات اخرى : تغيري ال�سكل 
القان�ين للرخ�سة من )وكيل خدمات( اىل )�سركة ال�سخ�ض ال�احد ذ م م( - تغيري ال�سم التجاري 
ال�سيارات  لتجارة  )ع�ستار  اىل  امل�ستعملة(  ال�سيارات  لتجارة  املاين  ي�ن�ض  )معر�ض  من  للرخ�سة 

امل�ستعملة ذ م م  - �سركة ال�سخ�ض ال�احد( 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
تنازل/ بيع

اعان بالن�سر
ليكن معل�ما للجميع باأن ال�سيد/ حممد اف�سل حاجي حممد كال�، اجلن�سية : باك�ستان يرغب 
�ساه  زي��ر ويل   / ال�سيد  اىل  100% وذل��ك  البالغة  50% من ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
اف�سل حاجي حممد كال�، اجلن�سية  ال�سيد / حممد  ، ويرغب  باك�ستان  �ساه، اجلن�سية:  باغي 
: باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل عن 50% من ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ 
اف�سل  حممد  )ور���س��ة  امل�سماه  بالرخ�سة  باك�ستان  اجلن�سية:  خ��ان،  حممد  �سري  خ��ان  نعمان 
من  ال�سادرة   )776523( رقم  رخ�سة  مب�جب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  ل�سيانة 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقه، تعديات اخرى: ل ي�جد
2013 يف  وعمابن�ض امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحت��ادي رقم )4( ل�سنة  
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �س�ف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سب�عني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
MOJAU_2021- 0035131 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�ان

حيث اأن ال�سيد : علي خليفة علي دمل�ك الكتبي - اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�سة جتارية 
)فجر ال�سحراء ملقاولت ال�سباغ( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مب�جب رخ�سة 
اجلن�سية  اماراتي   - الكتبي  دمل���ك  علي  علي خليفة   : ال�سيد  ان  )737160( حيث  رقم 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته يف الرخ�سة التجارية ))فجر ال�سحراء ملقاولت 
ال�سباغ(( البالغة )100%( اإىلال�سيد : �سرم بابر و�سيم - باك�ستاين اجلن�سية ، تنازل 
و    ، القان�ين من م�ؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات  ال�سكل  الرخ�سة لخرتغيري  �ساحب 
�ساأن  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القان�ن  من  عما بن�ض املادة )14 ( فقره 5 
الكاتب العدل ، فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعان للعلم و انه �س�ف يتم الت�سديق على الأجراء 
اأي اعرتا�ض على ذلك عليه  اأ�سب�عني من تاريخ هذا الإع��ان فمن لديه  اإليه بعد  امل�سار 

اتباع ال�سبل القان�نية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
MOJAU_2021- 0021698 رقم �ملعاملة

 �إخطار عديل بالوفاء 
اإنذار عديل بال�فاء

رقم  بال�كاله  ال�دي�ن  وحت�س�ي�ل  القان�نيه  لاإ�ست�سارات  الع�دل  ت��ازن  ع�ن   - وكيا  ب��س�فته  خ�ان  ن�ام��ض  خ�ان  ريح�ان   : املن�ذر   : من  مقدم 
ال�سيد / عمري قري�ض �سكيل احمد - ب�سفته  عن   2021/1/76984 رقم  بال��ك�ال�ه  وكيل�ه  ب�سفتها   MOJAU_2021_0021554
املالك ل�سركة جريتلينك لل�سحن �ض ذ م م وحتمل رخ�سه رقم 761183 - ويحمل ج�از رقم EF2030198 ، العن�ان : اإمارة دبي - اخلليج 
التجاري - �سارع الأعمال - برج كل�فر باى -الدور 23-مكتب رقم 2309 - هاتف رقم :0563434934 ، بريد : 5000094 قطعه رقم 
بن علي بن حممد الر�سيد – ويحم�ل ه��ي�ه رق�م 784197735260917 – �سع�دي اجلن�سيه  ر�سيد   : اإلي�ه  املنذر   : �سد   ،  454-346
وحتمل رق�م رخ�س�ه : rakia19rz404136642 �سركة ذات م�سئ�ليه حمدوده ،  م  م  ذ  ان�د�سرتي�ض  اوي�ل  راف  ل�سركة  مال�ك  – ب�س�فته 
، فاك�ض رقم   +97172432999 ، هاتف رقم  املتحده  العربيه  الإمارات  راأ�ض اخليمه -  ال�سناعيه -  PLA17B منطقة احلمرا   : العن�ان 

 +97172432900
امل��س�ع : اإنذار عدىل ب�سرورة اإ�ستعادة مبلغ وقدره 136،361،90 درهم )مائة و�ستة وثاث�ن األفا وثاثمائة واإحدى و�ست�ن درهما وت�سع�ن فل�سا( ،

- حيث اأن املنذر اإليه حت�سل على مبلغ مايل منى يقدر بقيمة 136،361،90 درهم )مائة و�ستة وثاث�ن األفا وثاثمائة واإحدى و�ست�ن درهما 
وت�سع�ن فل�سا( درهم بطريقة غري قان�نيه وذلك بحكم التعامل اخلا�ض بيني وبينه بالتجاره )خدمات ال�سحن( التي جعلتني اأئتمنه على املال 
اخلا�ض بي وذلك وف�ر اأن حت�سل على املبالغ املاليه مل يجب على اإت�سالتي ول المييات ال�سادره له وحيث اأنه قام باإعطائي م�عد ل�سداد تلك 
املبالغ املاليه اكرث من مره ومل يقم بتنفيذ وعده مما ي�ست�جب اإنذاره قان�نا بال�سداد ،  الأ�سانيد القان�نيه ، وحيث ن�ست املادة 318 من قان�ن 
املعامات املدنية الإماراتي على اأنه:- )لي�س�غ لأحد اأن ياأخذ مال غرية با�سبب �سرعي فاإن اأخذه فعلية ردة( ، لذلك ، فاإن املنذر يبادر بتكليف 
املنذر اإليه بدفع املبلغ املقدر بقيمة 136،361،90 درهم )مائة و�ستة وثاث�ن األفا وثاثمائة واإحدى و�ست�ن درهما وت�سع�ن فل�سا( يف م�عد 

اأق�ساه خم�سة و اأيام واإل �سنتخذ كافة الإجراءات القان�نيه جتاهه

�لكاتب �لعدل

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

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

70408
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�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن بالن�سر 

 1488/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعان وتكليف بال�فاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
���س��اري حم��م��د بدر  ب��ن ف��ال��ح ال�سبيعي 2- حم��م��د  امل��ن��ف��ذ ���س��ده��م��ا/1-  ع��ل������ض  اىل 

ار�سروملي -  جمه�يل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/احمد طارق قابيل 

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)190276( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر        
 7295/2021/60 �مر �أد�ء 

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

اإىل املدعي عليهما : 1- �سركة الفجرية ال�طنية للمقاولت ذ.م.م 2- ي��سف حنا زهرة  
 جمه�يل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :دبي با�سرت دراي مك�ض ذ.م.م 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/11/15 الزام املدعي عليهما 
بالت�سامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره )60.448.50( درهم �ست�ن الف واربعمائة ثمانية واربع�ن 
درهما وخم�س�ن فل�سا - والفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ قيد الدع�ى احلا�سل يف 2021/11/9 
وحتى ال�سداد التام وبالر�س�م وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك 
من طلبات وتن�ه املحكمة ان طلي �سم�ل المر بالنفاذ املعجل لمربر له لذا ق�ست برف�سه ، ولكم 

احلق يف ا�ستئناف المر خال 15 ي�م من الي�م التايل لن�سر هذا العان. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن حكم بالن�سر        
3227/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اإىل حمك�م عليهما 1- �سيلك�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- دار وب�ريدى فين�ج�بال  

 جمه�يل حمل الإقامة 
مبا ان حمك�م له : فا�ست لتاجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م

وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�سي 
بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام    2021/11/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
واربعة وخم�س�ن درهما  الف  واربع�ن  اربعة  ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره )144.054.50( درهم مائة  بان 
وحتى   2020/8/23 يف  احلا�سل  الدع�ى  قيد  تاريخ  من  �سن�يا   %5 ب�اقع  الفائدة  مع   ، فل�سا  وخم�س�ن 
ذلك من طلبات.   ماعدا  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  والف  بامل�سروفات  والزمتها  التام  ال�سداد 
حكما مبثابة احل�س�ري قابا لا�ستئناف خال ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العان 

�سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن حكم بالن�سر        
3057/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اإىل حمك�م عليهما 1- ووتر ويل لل�سناعات �ض.ذ.م.م  2- فاروق عبدالغفار  

 جمه�يل حمل الإقامة 
مبا ان حمك�م له : �سينمار للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�سي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/11/2  بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما 
وخم�س�ن  واربعة  الفا  وثمان�ن  واثنان  ثاثمائة  درهم   )382.054.80( مبلغ  للمدعية  ت�ؤديا  بان  بينهما 
درهما وثمان�ن فل�سا - والفائدة القان�نية ب�اقع 5% �سن�يا من تاريخ املطالبة قيد الدع�ى احلا�سل يف 
املحاماة.  حكما  اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�سروفات ومبلغ  والزامهما  ال�سداد  2021/8/11 وحتى متام 
مبثابة احل�س�ري قابا لا�ستئناف خال ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العان �سدر 

با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن بالن�سر 

 8649/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بال�فاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  جمم�عة نا�سر لا�ستثمار �ض.ذ.م.م 2- بروكلي بيتزا وبا�ستا 

-  جمه�يل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة المارات ملعدات املطابخ ذ.م.م

وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�سي 
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)1034368.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر 
 8280/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  اميتيك خلدمات الفنية �ض.ذ.م.م -  جمه�ل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/املحيط الهادي ل�سناعة مفاتيح الت�سغيل الكهربائية ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)112976.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر 
 8276/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  لياقت نظري للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م -  جمه�ل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�سنع مين�تى دراي مك�ض 

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)70179.02( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:1266/2021/361 ��ستئناف �أمر �أد�ء 

املنظ�رة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201
م��س�ع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم:2021/4059 اأمر اأداء ، والر�س�م 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:ديال بيلدينج ماترييال تريدرز

عن�انه:اإمارة دبي - املنطقة احلرة اجلن�بية - بجبل علي 
املطل�ب اإعانه :  1- الن�سر للهند�سة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

م��س�ع الإعان :  نبلغكم بقيد الق�سية املذك�رة اعاه ل�ستئناف احلكم ال�سادر يف اأمر الداء 
ال�ساعة 10.00 �ض  امل�افق  2021/12/15   الرب��ع��اء   املقيد من قبلكم. وح��ددت لها جل�سة ي�م 
قان�نيا ويف حالة تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�سى ح�س�ركم  ، وعليه  بعد  التقا�سي عن  بقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
70459

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن بالن�سر        

 816/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- عزيز ر�سا عي��ض قا�سم زاده  - جمه�ل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :البنك التجاري الدويل �ض.م.ع 

قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )110.585.30( 
البنك  ل�سالح   - فل�ض  وثاث�ن  دره��م  وثمان�ن  وخم�سة  وخم�سمائة  الف  وع�سرة  مائة  دره��م 
الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  �سن�يا من  ب�اقع %12  قان�نية  فائدة  ب��اأداء  الزامه  املدعي مع 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�س�م  عليه  املدعي  ال��زام  مع  املدي�نية  مبلغ  لكامل  التام  ال�سداد 

املحاماة. 
وحددت لها جل�سة ي�م الثاثاء امل�افق 2021/11/30 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70021 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر 
 7020/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  جلف انرتنا�سي�نال انرتبرايزي�ض م.م.ح
جمه�ل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/األيد لتجارة ال�سيارات م.م.ح 
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)484023.55( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر 
 8583/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  بي�س� اجيت �ساركار
جمه�ل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/كيه ايه اف انرتنا�سي�نال للتجارة �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)374370.43( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر        
 6503/2021/60 �مر �أد�ء 

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

املغازي ح�سني 3-  املغازي ح�سني 2- حممد م�سطفى  املدعي عليهم : 1- احمد م�سطفى  اإىل 
اأمنية احلياة لتجارة امل�اد الغذائية ذ.م.م   -  جمه�يل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :حممد علي �سامل عبداهلل النعيمي
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/10 بالزام املطل�ب 
�سدهم بالت�سامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا للطالب مبلغ )100000( درهم فقط مبلغ وقدره مائة 
الف درهم - والفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامهم 
 ، ذلك من طلبات  ورف�ست ماعدا  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  وامل�ساريف وخم�سمائة  الر�س�م 

ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خال 15 ي�م من الي�م التايل لن�سر هذا العان. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن بالن�سر        
 6963/2021/60 �مر �أد�ء 

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

اإىل املدعي عليه : 1- م�سطفى عبداهلل علي�ه حممد تركي   -  جمه�ل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :اوديك العقارية ملديرها عبدالعزيز احمد عبدالكرمي 

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/11/1 بالزام 
املطل�ب �سده بان ي�ؤدي للطالبة مبلغ )90500( درهم فقط مبلغ وقدره ت�سعني الف 
وحتى متام  ال�ستحقاق  تاريخ  5% من  ب�اقع  القان�نية  والفائدة   - درهم  وخم�سمائة 
املحاماة ورف�ست  اتعاب  وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل  الر�س�م  والزامه  ال�سداد 
ماعدا ذلك من طلبات ، ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خال 15 ي�م من الي�م التايل 

لن�سر هذا العان. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر )تظلم(    
                  يف  �لدعوى رقم:249/2021/80 تظلم من �مر �أد�ء 

املنظ�رة يف:دائرة تظلمات اوامر الداء رقم 204
والر�س�م  اداء  اأم���ر  رق���������م:6075/2021  بالق�سية  ال�����س��ادر  ال���ق���رار  م��ن  تظلم   : ال���دع����ى  م������س���ع 

وامل�ساريف. 
املتظلم:مدر�سة الحتاد اخلا�سة - فرع

عن�انه:المارات  -امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركزدبي املايل العاملي - ب�ابة رقم 
3 - الطابق ال�ساد�ض - مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680

وميثله:خالد حممد �سعيد ب�ج�سيم
املطل�ب اإعانه :  1- مازن فا�سل �سيم�عه   -  �سفته : متظلم �سده 

م��س�ع الإعان :  قد اأقام عليكم التظلم تظلم من القرار ال�سادر بالق�سية رق��م:6075/2021 اأمر 
اداء والر�س�م وامل�ساريف - وحددت لها جل�سة ي�م الثاثاء  امل�افق  2021/11/30  ال�ساعة 11.00 �ض 
يف قاعة التقا�سي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70021 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:177/2021/26 عقاري كلي 

املنظ�رة يف:الدائرة العقارية الكلية الوىل رقم 96
م��س�ع الدع�ى : املطالبة الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )10.278.279.88( درهم املبلغ املرت�سد يف ذمة املدعي 
 - ال���ح��دة  على  امل�ستحقة  وامل�ساريف  الر�س�م  اىل  بال�سافة  والخ��ري  التا�سع  الق�سط  وحتى  الثالث  الق�سط  من  عليها 
ثالثا:الزام املدعي عليها ب�سداد الف�ائد القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام - رابعا:الزام 

املدعي عليها بر�س�م وم�ساريف الدع�ى. 
املدعي:�سركة داماك للتط�ير �ض.ذ.م.م

عن�انه:المارات - ام��ارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع مر�سى دراي��ف - وي�ست بريي تاور 1 - الطابق 19 
- مكتب 1901 - 1909

املطل�ب اإعانه :  1- كارمن عبدالعزيز عبدامللك �سابري  -  �سفته : مدعي عليه 
م��س�ع الإعان :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )10.278.279.88( 
درهم املبلغ املرت�سد يف ذمة املدعي عليها من الق�سط الثالث وحتى الق�سط التا�سع والخري بال�سافة اىل الر�س�م وامل�ساريف 
امل�ستحقة على ال�حدة - ثالثا:الزام املدعي عليها ب�سداد الف�ائد القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
ال�سداد التام - رابعا:الزام املدعي عليها بر�س�م وم�ساريف الدع�ى - وحددت لها جل�سة ي�م الثاثاء  امل�افق  2021/12/7  
ال�ساعة 09.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:6821/2021/60 �مر �د�ء 

املنظ�رة يف:اوامر الداء وانفاذ العق�د التجارية رقم 203
الفائدة  مع  دره��م   )98750( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  ب��ال��زام  الم��ر  با�سدار  املطالبة   : ال��دع���ى  م��س�ع 
القان�نية ب�اقع 5% �سن�يا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سم�ل المر بالنفاذ املعجل والر�س�م 

وامل�ساريف. 
املدعي:الفق لل��ساطة التجارية )�سركة ال�سخ�ض ال�احد ذ.م.م(

عن�انه:المارات - امارة دبي - ب�ر�سعيد - ديره - دبي - �سارع الحتاد - مبنى بناية اخليمة - �سقة ميزانني 
رقم 3 - وميثله:حممد خليفة �سامل الغفلي

املطل�ب اإعانه :  1- كارين للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
م��س�ع الإعان :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/25 - بالزام 
املطل�ب �سدها بان ت�ؤدي للطالبة مبلغ )98750( درهم فقط مبلغ وقدره وثمانية وت�سعني الف و�سبعمائة 
وخم�سني درهم ، والفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والزامها الر�س�م 
وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف 

المر خال 15 ي�م من الي�م التايل لن�سر هذا العان.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:968/2021/16 جتاري جزئي 
املنظ�رة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثامنة رقم 137

م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2216937( درهم والر�س�م وامل�ساريف واتعاب 
و�سم�ل  التام  ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف:2016/2/25 وحتى  تاريخ  �سن�يا من  والفائدة %12  املحاماة 

احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
املدعي:�س�زين فران�سي�سك�تتي ميتال�رجيكا ليميتادا - �س�زين فران�سي�سك�تتي لل�سناعات املعدنية املحدودة

عن�انه:خارج الدولة الربازيل وحملها املختار/مكتب نا�سر مال اهلل للمحاماه - الم��ارات - امارة دبي - 
منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع برج خليفة - مبنى برامي تاور - �سقة 2809

املطل�ب اإعانه :  1- ال�احة الف�سية للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مبلغ  للمدعية  ي����ؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�����س���ري  مبثابة  املحكمة  حكمت    : الإع���ان  م��س�ع 
من  �سن�يا   %5 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  الم��ارات��ي  بالدرهم  مايعادله  او  امريكي  دولر   )604.070.00(
تاريخ:2021/2/28 وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�س�م وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ، حكما مبثابة احل�س�ري قابا لا�ستئناف خال ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا 

العان �سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:4106/2021/16 جتاري جزئي 

املنظ�رة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�ساد�سة رقم 10
والت�سامم مببلغ وقدره )66658.60( درهم  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة   : الدع�ى  م��س�ع 
والر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2021/4/28 وحتى ال�سداد التام 

�سم ملف النزاع التجاري رقم 2413/2021. 
املدعي:جيه بي ام ا�س��سيتز للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

عن�انه:المارات - امارة دبي - ب�ر�سعيد - ديره - دبي - �سارع ال مكت�م - مبنى برج امل�سع�د 2 - �سقة 702
املطل�ب اإعانه :  1- ليجيتا اجي�ض ك�مار  -  �سفته : مدعي عليه 

م��س�ع الإعان :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
ال�ستحقاق  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  مببلغ وقدره )66658.60( درهم 
ي�م  لها جل�سة  وح��ددت   -  2413/2021 رقم  التجاري  النزاع  التام �سم ملف  ال�سداد  يف:2021/4/28 وحتى 
اأو  فاأنت مكلف باحل�س�ر  التقا�سي عن بعد لذا  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة  امل�افق  2021/12/5   الح��د  
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

على الأقل.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:2586/2021/16 جتاري جزئي 

املنظ�رة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�ساد�سة رقم 10
م��س�ع الدع�ى : الت�سريح بقيد الدع�ى وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها واعان املدعي عليها ب�س�رة منها وقبل الف�سل يف امل��س�ع:احالة ملف 
الق�سية اىل القا�سي امل�سرف لبيان مدة ت�افر �سروط اأمر الأداء من عدمه ويف حاله ت�افرها الت�سريح باإخطار املدعي عليها وا�سدار المر 
بالزامها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )93.734.55( درهم ثاثة وت�سع�ن الف و�سبعمائة واربعة وثاث�ن درهما وخم�سة وخم�س�ن فل�سا - 
والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2021/1/31 مع الزامها بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - ثالثا ويف امل��س�ع 
الق�ساء بالزام املدعي عليها باملبلغ املطالب به والبالغ قيمته مبلغ )93.734.55( درهم ثاثة وت�سع�ن الف و�سبعمائة واربعة وثاث�ن درهما 

وخم�سة وخم�س�ن فل�سا - والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة مع الزامها بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة الرب�ة للخدمات الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م

عن�انه:المارات - امارة دبي - الرباحه - ديره - دبي - مبنى برج بي ت� بي - �سقة مكتب 202 - ملك مديه بطي �سلطان
وميثله:حممد علي �سعيد حميد اخلييلي

املطل�ب اإعانه :  1- برادف�رد للخدمات الفنية ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
م��س�ع الإعان :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها الت�سريح بقيد الدع�ى وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها واعان املدعي عليها ب�س�رة منها 
وقبل الف�سل يف امل��س�ع:احالة ملف الق�سية اىل القا�سي امل�سرف لبيان مدة ت�افر �سروط اأمر الأداء من عدمه ويف حاله ت�افرها الت�سريح 
باإخطار املدعي عليها وا�سدار المر بالزامها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )93.734.55( درهم ثاثة وت�سع�ن الف و�سبعمائة واربعة وثاث�ن 
درهما وخم�سة وخم�س�ن فل�سا - والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2021/1/31 مع الزامها بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة - ثالثا ويف امل��س�ع الق�ساء بالزام املدعي عليها باملبلغ املطالب به والبالغ قيمته مبلغ )93.734.55( درهم ثاثة وت�سع�ن الف 
و�سبعمائة واربعة وثاث�ن درهما وخم�سة وخم�س�ن فل�سا - والفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة مع الزامها بالر�س�م وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة - وح��ددت لها جل�سة ي�م الح��د  امل�افق  2021/12/5  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 

باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  1374/2021/208 تنفيذ مدين 

املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، الدع�ى رقم 2020/607 مدين جزئي  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  م��س�ع 

وقدره )317881( درهم �ساما للر�س�م وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : ابهيجيت ، هندي اجلن�سية ب�سفته ال�سخ�سيه وب�سفته من ورثة املت�يف/ابهيا�ض نان� نان� 

، هندي اجلن�سية )ابن املت�يف( واخرون
عن�انه:المارات - امارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع املمزر - مبنى ا�سا�ض - �سقة 504 - ج�ار م�سرف 

ال�سارقة ال�سامي
وميثله:عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد

املطل�ب اإعانهم : 1- حممد امني ماج�ر الرحمن 2- �ساتي�ض ك�مار �سريدهاران بيارى 3- �سركة ني� ايج 
ذ.م.م 4- جل�بال جرين بريدج للمقاولت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

م��س�ع الإعان : قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)317881( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70312

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6671/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اداء  اأم��ر  رقم 2021/366  الدع�ى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  م��س�ع 
وقدره )224.652( درهم �ساما للر�س�م وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : م�ؤ�س�سة باريك خان للنجارة واحلدادة امل�سلحة وميثلها/باريك خان رامال
عن�انه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع مرا�سى درايف - مبنى وي�ست 

بريى - �سقة مكتب 406
وميثله:حممد عبداهلل حم�سن عبدالرحيم الربيكي

املطل�ب اإعانه : 1- �سركة هايف ملقاولت البناء ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
م��س�ع الإعان : قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)224652( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:1990/2021/300 ��ستئناف مدين 

املنظ�رة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83
م��س�ع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم:2207/2021 مدين جزئي والر�س�م 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:ريا�ض ثنجياكاث

عن�انه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ض - مبنى القرق - �سقة الثاين ع�سر - 
�سقة 1204 - ب�ر�سعيد  - وميثله:ي�ن�ض حممد عبداهلل ح�سن البل��سي 

املطل�ب اإعانه :  1- وينتينج ىل  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
م��س�ع الإعان :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدع�ى رقم:2021/2207 مدين جزئي. 
وحددت لها جل�سة ي�م الثاثاء  امل�افق  2021/11/30  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد 

، وعليه يقت�سى ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�ستئناف    
70533 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر 
 8875/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بال�فاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  علي �سامل ح�سن وليد احلمادي -  جمه�ل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك دبي الإ�سامي - �سركة م�ساهمة عامة 

قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)134588.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذك�ر خال 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�ش �ل�سعبة    

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر        
 5673/2021/60 �مر �أد�ء 

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

اإىل املدعي عليه : 1- رامي�ض كال�جنال ك�ماران   -  جمه�ل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :جلف ط�ب لا�سمنت ذ.م.م

وميثله:منذر حممد مال اهلل �سليمان احلمادي 
بالزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/9/21  ا�ست�سدار امر  طلب 
عليهما بان ي�ؤديا بالت�سامن للمدعية مبلغ )مائتي الف واربعة ع�سر دراهم( والفائدة القان�نية 
وبالزامهما  ال�����س��داد  مت��ام  وح��ت��ى   2020/5/25 يف  احل��ا���س��ل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %5 ب���اق��ع 
بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خال 15 

ي�م من الي�م التايل لن�سر هذا العان. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
10533



32 اخلميس   25  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13401  
Thursday     25   November   2021   -  Issue No   13401

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  7757/2021/209 تنفيذ عمايل 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228

 ، جزئي  عمايل   3091/2021 رقم  العمالية  الدع�ى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  م��س�ع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2053( درهم �ساما للر�س�م وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : روز �سيتي للمقاولت �ض.ذ.م.م
ت��اور - مكتب رقم  اونتاري�  بناية   - �سارع العمال   - باي  بزن�ض  ام��ارة دبي -   - عن�انه:المارات 

502 - رقم مكاين:1519776806
املطل�ب اإعانه : 1- كل معني اخرت معني - �سفته : منفذ �سده

م��س�ع الإعان : قد اأقام عليكم الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  ، وعليه فان املحكمة  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  به وق��دره )1890.00( درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال )15( ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا العان.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70533

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن بال�سد�د حتت طائلة �لبيع بالن�سر 

 565/2009/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بال�فاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  عبدالنا�سر عبداهلل �سالح بن حنظل -  جمه�ل حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك امل�سرق 
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  ب��ت��اري��خ:2021/11/21 اخطاركم  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
وقدره )592025.18( درهم خال 15 ي�م من تاريخ التبليغ وال بيع العقار رقم 810 
من   152 امل��ادة  ن�ض  ملقت�سيات  وفقا  امل��زاي��دة  بطريق  لكم  والعائدة  ال�حيده  منطقة 

قان�ن الجراءات املدنية. 
رئي�ش �ل�سعبة    

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن بال�سد�د حتت طائلة �لبيع بالن�سر        

 5476/2021/60 �مر �أد�ء 
اإعالن اأمر اأداء بالن�سر

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهما : 1- �سركة الأهلي للتجارة العامة ذ.م.م 2- احمد �سعيد علي خما�ض اليماحي   

  جمه�يل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة املطاحن الكربى �ض.م.ع وميثلها قان�نا:حمدان حممد علي �سامل ال�سيعري

وميثله:�سيخة احمد عبداهلل �سلطان 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/28 اول:انفاذ العقد التجاري 
املربم بني الطرفني - ثانيا:الزام املدعي عليهم بالت�سامن بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )2.876.639( 
القان�نية  والفائدة   ، درهم  وثاث�ن  وت�سعة  و�ستمائة  الف   و�سبع�ن  و�ستة  وثمامنائة  ملي�ن  اثنني  درهم 
ب�اقع 5% من تاريخ ا�ستحقاق كل فات�رة وحتى ال�سداد التام   وبالر�س�م وامل�ساريف ومبلغ الفي درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات  وتن�ه املحكمة ان طلب �سم�ل المر بالنفاذ املعجل لمربر له 

ق�ست برف�سه ، ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خال 15 ي�م من الي�م التايل لن�سر هذا العان. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن بالن�سر        

 21/2021/19 عمايل جزئي - جافز� 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- ارمن العاملية م.م.ح  - جمه�ل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�س�رنالينجام كاروببياه 

وميثله : احمد مري مطلب مري مرت�سى اأمريي 
قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )198.725( درهم 
رفع  تاريخ  من  �سن�يا   %5 ب�اقع  القان�نية  والفائدة  )1000(دره����م  مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة 

الدع�ى وحتى ال�سداد التام والر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة ي�م الربعاء امل�افق 2021/12/8 ال�ساعة 10:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�س�ر  فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  عن 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:4702/2020/16 جتاري جزئي 
املنظ�رة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12

الثانية والثالثة والرابعة بالت�سامن بان ي�ؤدوا للمدعية  م��س�ع الدع�ى : املطالبة بالزام املدعي عليهم 
مبلغ وقدره )1.500.000( درهم املرت�سد يف ذمتهما نظري بيع مطعم اأ�س�ل وم�ج�دات املدعي عليها الوىل 

مطعم كات�ساب ب�ليفارد الزام املدعي عليهم بالر�س�م وامل�ساريف والتعاب. 
املدعي:�سركة ا�سرتاجتيك ا�س��سيت�ض انرتنا�سي�نال ليمتد وميثلها ال�سيد/عبدالرازق عبد الحد

عن�انه:المارات - امارة دبي - الرب�ساء الثانية - بردبي - دبي - مبنى �سنجيل بيزن�ض تاور
وميثله:ح�سن عبدالرحمن ح�سن عبداهلل

املطل�ب اإعانه :  1- حل�يات اأب�سار الإيرانية �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
اعاه  املذك�رة  الدع�ى  ب��ت��اري��خ:2021/7/12 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة  بان  :نعلنكم  الإع��ان  م��س�ع 
بالزام  الحد  عبد  ال�سيد/عبدالرازق  وميثلها  ليمتد  انرتنا�سي�نال  ا�س��سيت�ض  ا�سرتاجتيك  �سركة  ل�سالح/ 
املدعي عليها الثانية بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )735000( درهم وف�ائده ب�اقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى 
متام ال�سداد والزمتها امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما 
مبثابة احل�س�ري قابا لا�ستئناف خال ثاثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�سر هذا العان �سدر 

با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

70408

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:4269/2021/16 جتاري جزئي 
املنظ�رة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�ساد�سة رقم 10

الفائدة  زائ���دا  دره��م   )68.491.00( وق���دره  مبلغ  ب���اداء  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع���ى  م��س�ع 
ومقابل  التقا�سي  وامل�سروفات  الر�س�م  زائ��دا  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %5 ب�اقع  القان�نية 

اتعاب املحاماة. 
املدعي:كن�ساي بينت مينا �ض.ذ.م.م

عن�انه:المارات - امارة دبي - بردبي - الكرامة - مكتب 201 مبلك م�ؤ�س�سة دبي العقارية - القطعة 318-
875 - وميثله:اأب�بكر عبدالقادر حممد ي��سف كرم�ستجي

املطل�ب اإعانه :  1- اأوتاد ميدل اإي�ست للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
وقدره  مبلغ  ب��اداء  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��ان  م��س�ع 
)68.491.00( درهم زائدا الفائدة القان�نية ب�اقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام زائدا الر�س�م 
  2021/11/30 امل���اف��ق   الثاثاء   ي���م  جل�سة  لها  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  التقا�سي  وامل�سروفات 
ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:832/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظ�رة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي����ؤدوا  ب��ان  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع���ى  م��س�ع 
)4.530.348.84( درهم اربعة مايني وخم�سمائة وثاثني الفا وثاثمائة وثمانية واربع�ن درهما واربعة 
التام  ال�سداد  وحتى   2021/9/18 من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م   - فل�سا  وثمانني 

و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة . 
املدعي:بنك بان�رينت فرن�سا - بل�م بنك فرن�سا �سابقا

عن�انه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى برامي تاور - �سقة ار�سي
  وميثله:حكمت حمم�د فيا�ض

املطل�ب اإعانه :  1- راجي�ض ك�مار كري�سنا  -  �سفته : مدعي عليه 
م��س�ع الإعان :  قد اأقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن 
بان ي�ؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )4.530.348.84( درهم اربعة مايني وخم�سمائة وثاثني الفا وثاثمائة 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م   - فل�سا  وثمانني  واربعة  درهما  واربع�ن  وثمانية 
2021/9/18 وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة - وحددت لها جل�سة ي�م الثاثاء  
امل�افق  2021/11/30  ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو من ميثلك 

قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:6668/2021/60 �مر �د�ء 
املنظ�رة يف:اوامر الداء وانفاذ العق�د التجارية رقم 203

م��س�ع الدع�ى : املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�سامن والتكافل فيما بينهما 
ع�سر  ثمانية  ومائتان  الفا  وثاث�ن  وخم�سمائة  ملي�ن  درهم   )1.530.218.73( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي�ؤديا  بان 
درهما وثاثة و�سبع�ن فل�سا- مع الف�ائد القان�نية ب�اقع 12% �سن�يا من تاريخ ال�ستحقاق يف:2021/8/11 وحتى 
ال�سداد التام 2- ت�سمني املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�سامن والتكافل فيما بينهما كافة الر�س�م وامل�سروفات 
املادة )229(  الفقرة )1( من  بالنفاذ املعجل بدون كفالة - عما باحكام  اتعاب املحاماة 3- �سم�ل احلكم  ومقابل 

اجراءات مدنية. 
املدعي:جراند جرنال تريدجن م.م.ح

عن�انه:عن�انها املختار مكتب وكيلها القان�ين ابراهيم على امل��سى للمحاماة وال�ست�سارات القان�نية - المارات - 
امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �سارع زعبيل - مبنى م�نتانا - �سقة 503

املطل�ب اإعانهما :  1- اي جي ام جالك�سي للتجارة �ض.ذ.م.م 2- اأكرب حممد ح�سني كي�ه جي معماري  -  �سفته 
: مدعي عليه

بالزام   - ب��ت��اري��خ:2021/11/12  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�ست�سدار  :طلب  الإع���ان  م��س�ع 
املدعي عليهما بالت�سامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.530.218.73( درهم ملي�ن وخم�سمائة وثاث�ن الفا 
ومائتان ثمانية ع�سر درهما وثاثة و�سبع�ن فل�سا ، مع الف�ائد القان�نية ب�اقع 5% �سن�يا من تاريخ ال�ستحقاق 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الفي  ومبلغ  امل�ساريف  يف  بالت�سامن  والزمتهما  التام  ال�سداد  وحتى  يف:2021/8/11 

وامرت بالنفاذ املعجل با كفالة.ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خال 15 ي�م من الي�م التايل لن�سر هذا العان.
رئي�ش �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1110/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

بال�ستئناف  وامل��ع��دل  كلي  ع��ق��اري   2020/112 رق��م  ال��دع���ى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م������س���ع 
للر�س�م  �ساما  دره���م   )2292174.47( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد   ، ع��ق��اري  ا�ستئناف  رق������م:2021/565 

وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : بنك المارات دبي ال�طني �ض.م.ع

عن�انه:امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بج�ار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رق���م:043874225 - 
وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اهلي

املطل�ب اإعانه : 1- كري�ستيان الك�سندر هان�ض �ست�سنيدر - �سفته : منفذ �سده
املنفذ به وقدره  املبلغ  املذك�رة اعاه والزامكم بدفع  التنفيذية  اأق��ام عليكم الدع�ى  م��س�ع الإع��ان : قد 
)2292174.47( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خال )15( ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  193/2015/211 تنفيذ عقاري 

املنظ�رة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2014/111 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )1121305( درهم �ساما للر�س�م وامل�ساريف وتنفيذ احلكم وفق منط�قه.
طالب التنفيذ : ج�زار علي عبيدي علي

عن�انه:امارة دبي - ديرة - قرب �ساحة نا�سر - بناية الت�كل - حمل رقم 12 - مقابل فندق رايف - 
�ض.ب:103987

املطل�ب اإعانه : 1- خلف ديفيل�برز �ض.م.ح - �سفته : منفذ �سده
م������س���ع الإع����ان : ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2021/11/23 اخ��ط��ارك��م ب�����س��داد املبلغ 
الرا�سي  ال��ع��ق��ار  ب��ي��ع  وال  التبليغ  ت��اري��خ  م��ن  ي����م   15 خ���ال  دره���م  وق����دره )1121305(  ب��ه  امل��ن��ف��ذ 
رقم:1213/1196/1223 من منطقة وادي ال�سفا 7 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض 

املادة 295 من قان�ن الجراءات املدنية.
رئي�ش �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
Notifying the Defendant by Publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - 
KHAT AL IBTIKAR BUILDING MATERIALS TRADING, 

owned by Mr. MOHIEDDIN HELAL MOHAMED OMAR FAROUK. 
Notification for payment Case No. SHCEXCIPOR2021/0002523- Commercial (Partial)

To the Defendant : KHAT AL IBTIKAR BUILDING MATERIALS TRADING, owned by 
Mr. MOHIEDDIN HELAL MOHAMED OMAR FAROUK.
Address: Sharjah, Industrial Area (4), shop no. (K22) behind King Faisal Street, building of 
Mohamed Abdulla Omran Al Omran, P. O. Box: 35193, Tel: 065379820, Fax: 065379821, 
Mob: 0552608944
Whereas, on ..... a judgment, copy attached, was issued against you in favour of the 
Plaintiff "the executant" Al Danube Building Materials LLC in the above mentioned case. 
And whereas, the said Plaintiff has requested to execute the said judgment, and has paid 
the required fees for the same, and whereas the judgment needs to be executed is: Payment 
of a total amount of 79593 Dirhams. 
Therefore: You are obliged to execute the above mentioned execution deed within (15) 
days from the date of this notification. Failing to do so, the court will proceed with the legal 
forced execution procedures against you.
Judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392 Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
Appeal Court 

Warrant Service by Publishing (Appeal)
In the appeal No.: 300/2021/1990 Appeal Civil
Reviewed by: The Third Civil Appeal Circuit No. (83)
Merits of Appeal: To appeal the judgment issued in the case No. 2207/2021 
civil partial, fees, expenses and advocacy's fees.
Appellant: Riyas Thengilakath
Address: UAE, Emirate of Dubai - Deira » Dubai - Bany Yas Street - Al Gerg 
Building - 12 floor-Flat No.: 1204 - port Seed. 
Represented by: Younis Mohammed Abdullah Hassan Alblooshi
The party to be served: Wenting Li - her capacity: Appellee
Subject of Service : To appeal the judgment issued in the case No. 2207/2021 
civil partial, and for which the hearing was scheduled on Tuesday 30-11-2021 
at 10:00 a.m in the remote trail hall, therefore, you are required to attend or 
your legal attorney. In case of your failure to attend the hearing the court will 
proceed the legal procedures during your absence. 
Prepared by: Nasser Saeed Srour Rashid Alyahyaheei

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
Service by publication

In case No. : 4106/2021/16 Commercial Partial
Filed before : 6th Commercial Partial Circuit No. 10
Subject matter of case : Claim for obliging the defendants jointly and severally to pay 
the amount of (AED 66658.60), with charges, expenses, lawyer fees and interest of 
9% as from due date, 28/4/2021 till full payment, in addition to including commercial 
dispute file No. 2413/2021
Plaintiff  : JPM Associates Technical Services LLC  Its address : UAE, Dubai, Port Said, 
Deira, Al Maktoum St., Al Masaood 2, Office No.702
Party to be notified : 1- Lijitha Ajesh kumar in his capacity as defendant
The subject matter of Service of summons : The abovementioned plaintiff has filed the 
mentioned case against you claiming for obliging the defendants jointly and severally 
to pay the amount of (AED 66658.60), with charges, expenses, lawyer fees and interest 
of 9% as from due date,28/4/2021 till full payment, in addition to including commercial 
dispute file No. 2413/2021. The session of Sunday being 5/12/2021 at 9:00 a.m. at hall 
of distance hearing BUILDING_DESC is determined for hearing this case, so you are 
required to attend this determined hearing personally or via your legal representative 
and submit the documents or memoranda you have to the court at least three days before 
the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
Legal Notice with Announcement

No.: 9435/2021
Notice by/Warner: Vishwanat kanapanayakanahalli gowraiah - British National 
Notice to / Warnee: Santhakumar Jayakumar - British National
Subject
The Warner hereby gives this notice to the Warnee for legal validity to its favor asserting 
the necessity of paying the due amount recognized under his custody of AED 725000 
(seven hundred twenty-five thousand dirhams) against the value of 3 cheques signed 
by the Warnee:
1. Cheque no. 000060 due on 16/07/2019 with an amount of AED 312,500 withdrawn on 
Mashreq Bank returned without disbursement for insufficient balance on 30/09/2019;
2. Cheque no. 000051 due on 17/04/2019 with an amount of AED 287,500 withdrawn on 
Mashreq Bank returned without disbursement for insufficient balance on 30/09/2019; 
3. Cheque no. 000059 due on 16/05/2019 with an amount of AED 125,000 withdrawn on 
Mashreq Bank returned without disbursement for insufficient balance on 30/09/2019.
This in addition to legal interests for delay in payment as well as any due compensations 
within five days as a maximum from receiving this notice. Otherwise, the Warner shall 
be forced to take all legal proceedings while keeping any other rights for the Warner of 
any type whatsoever.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
Declaration and mandate to fulfill publication

Execution no : 7757/2021/209 Labor execution
In: Seven Execution Department No. 228
Execution subject: Execution of the judgment issued in Labor Case No. 3091/2021, 
Partial Labor, for the payment of the executed amount of 2053 dirham, including 
fees and expenses.
Execution request: Rose City Contracting LLC
Address: Emirates, Dubai, Business Bay, Business Street, Ontario Tower Building, 
Office 502,–Makani no: 1519776806
To be announced: 1- Kol Mueen Akhtar Moeen as: an executed against him
Execution subject: the above-mentioned executive case has been filed against you 
and you are obliged to pay the amount and amount executed 1890.00 AED to 
execution request or court treasury. So, the court will initiate executive procedures 
against you in the event of non-compliance with the aforementioned decision 
within 15 days from the date of publishing this notice.
Preparation: Amal Abdullah Mohammed

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533

Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 21022/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent:  Dolphin Rent A Car, being at the Emirate of Sharjah, Sharjah, Mphsmad Emara, Flat 01, 
Mobile No 050-628 6264

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  160,217
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 160,217; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

76422 Sharjah 2 Nissan Sentra Silver 2015

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

70392 Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 21021/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Serajuddin Qadir Kanakpilantakat Abdul-Aziz, Indian national, residing at the Emirate of 
Ras Al Khaimah, Ras Al Khaimah, next to Khuzam Tower, Flat A3, Mobile No 056-480 4425

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  23,189
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 23,189; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

17839 Ras Al Khaimah C Mitsubishi Lancer Silver 2016

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

70392

Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 21025/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Donald Eugene Mels, US national, residing at the Emirate of Abu Dhabi, Abu Dhabi,
Marrakesh Building 294. Villa 4, Mobile No 055-526 54709

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  104949
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 104949; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

69109 Abu Dhabi 12 Lotus Evora Red 2014

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

70392

Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 20856/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Buban babu George, Indian national, Emirafe of Sharjah, Sharjah, Building No 501, 
Qasimia, Moblle No 052-531 8189

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  44,034
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 44,034; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

28669 Sharjah 3 Nissan Sunny Silver 2016

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

70392

Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 20855/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Marhaba Gents Talloring, Emirate of Abu Dhabi, Abu Dhabi, Flat No 1, Marhaba Gents 
Tailoring Shop No 1, near Elisalat-Mobile No 02-634 6381

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  26,622
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 26,622; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

11306 Abu Dhabi 13 Toyota Camry White/Pearl 2011

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud
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Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 20852/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Chris Tillo, Filipino national, Emirate of Abu Dhabi, Abu Dhabi, Flat No 304, Sahara 
Building, Mobile No 050-318 0236

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  28,044
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 28,044; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

95062 Abu Dhabi 12 Cherry Tiggo Black 2016

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

70392

Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 20854/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Jenabathi Rhama Krishna Ashari, Indian national, Emirate of Fujairah, Fujairah, Flat No 203, 
Ghulam Building, Mobile No 050-874 8355

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED  69,924
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 69,924; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas 
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle 
described below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

35738 Fujairah C Mitsubishi Montero White 2017

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

70392

�لعدد 13401 بتاريخ 2021/11/25 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لتنفيذ رقم  2540/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظ�رة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

م��س�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدع�ى رقم 2018/1960 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )11340052.64 
درهم( �ساما للر�س�م وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك ال�طني العماين )�ض م ع ع( فرع دبي  
عن�انه : دبي - بردبي - ام ال�سيف - معر�ض 4 ملك �سندوق دبي للدعم املايل ، قطعة رقم 267625 ، �ض ب 66106 ، تلف�ن : فاك�ض 

: ، متحرك 0506417005 ، رقم مكاين 1951080510 دبي ، الإمارات العربية املتحدة  
وميثله : اأحمد ح�سن رم�سان اآل علي  

املطل�ب اإعانه : مان�ج جايكي�سني به�ج�اين - ب�سفته المني وال�سامن ورئي�ض جمل�ض الإدارة وامل�س�ؤول لكل املدعى عليهم  
عن�انه : دبي ، �سارع ابراج ، منطقة اخلليج التجاري ، بايزووتر ، مبنى اأمنيات ، ال�سقة 1306 ، الطابق 13 ، رقم مكاين 2505986498 

sales@capital-marketing.me - 0000000000 - دبي ، الإمارات العربية املتحدة
م��س�ع الإعان :  املنفذ �سده :  كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م   ، املنفذ �سده :  ك�مال مان�ج به�ج�اين - ب�سفته المني ، املنفذ 
�سده :  كابيتال ميديا )�ض م ح( - ب�سفته المني ، املنفذ �سده :  كابيتال ماركتينج للدعاية والعان - ذ م م  - ب�سفته المني ، املنفذ �سده :  

جل�بال ل�جي�ستك اند �سريفي�سيز �ض م ح - ب�سفته المني ، املنفذ �سده :  كابيتال جروب منطقة حرة - ذ م م - ب�سفته المني 
العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/12/8 امل���اف��ق  الرب��ع��اء  ي���م  يف  اأن��ه 
http://www. الإل��ك��رتوين  م�قعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�سافه  امل��سحة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممن�ع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�سرة التالية لر�س�م املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يق�م باإيداع كامل 

الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
ن�ع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 12 - امل�ساحة : 134،40 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : 

بايزووتر باي بي اأمنيات - رقم ال�حدة : 2106 - القيمة الكلية : 1059914.79 
1 - ا�سم  12 - امل�ساحة : 150،58 مرت مربع - رقم املبنى :  2- ن�ع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 

املبنى : بايزووتر باي بي اأمنيات - رقم ال�حدة : 1306 - القيمة الكلية : 1177143.19 
1 - ا�سم  12 - امل�ساحة : 153،84 مرت مربع - رقم املبنى :  3- ن�ع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 

املبنى : بايزووتر باي بي اأمنيات - رقم ال�حدة : 1307 - القيمة الكلية : 1201942.22 
ماحظات :1- يدفع املبلغ ف�را ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70448 Date 25/ 11/ 2021  Issue No : 13401

Notarial Notice by Publication
No (9338/2021)

Notarial number: 231599/1/2021
The Notifier: AL MAZROUI - ICAS (L.L.C) - DUBAI BR 
The Notified Party:
1- BEAVER GULF CONTRACTING. LLC. 2- Rajesh Kumar Krishna
Notice to Pay - Subject matter
First: The Notifier is a limited liability company, practicing its activity of trading parts and equipment 
under Commercial License No. 519634 issued by the Department of Economic Development in Dubai.
Second: The First Notified Party is a limited liability company. practicing its activity of installing glass 
and aluminum works under Commercial License No. 621551 issued by the department of Economic 
Development in Dubai, The Second Notified Party is the manager and signatory to the cheques.
Third: The Second Notified Party released the following cheques from the account of the First Notified 
Party in favor of the Notifier:
Cheque Value  Cheque No Cheque Date  Bank 
27,953.10 409290 30/9/2021 First Abu Dhabi 
24,780.00 367792 30/9/2021 First Abu Dhabi 
28,208.25 408891 30/9/2021 First Abu Dhabi 
15,120.00 409779 30/9/2021 First Abu Dhabi 
15,091.65 017375 31/8/2021 Commercial  Bank of Dubai 
5,214.30 408890 31/8/2021 First Abu Dhabi 
13,833.75 409477 31/8/2021 First Abu Dhabi 
3,465.00 367797 31/8/2021 First Abu Dhabi 
7,560.00 001623 31/8/2021 First Abu Dhabi 
141,226.05 Total Dirhams     
Fourth: When produced on the due date, the cheques were returned unpaid for insufficient funds. Though 
repeatedly and amicably requested, the notified parties failed to pay their amounts.
Therefore, The Notifier directs this notice to the Notified Parties, ordering them to pay the value of the 
above-mentioned cheques amounting to 141,226.05 (One Hundred Forty-One Thousand Two Hundred 
Twenty Six Dirhams and Five Fils) within five days from the date of receiving this notice. Otherwise, 
legal procedures will be taken to claim this debt and the interests thereof, the court fees and expenses.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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ما  مثل  ال��وزن  على  كبري  تاأثري  ت�سربه  ملا  يكون  اأن  ميكن 
تاأكله. ورغم عدم وجود م�سروب �سحري الإنقا�س الوزن, اإال 

اأن بع�س امل�سروبات تبقيك يف حالة �سبع لفرتة اأطول.
الغذائي  التمثيل  عملية  تعزز  قد  امل�سروبات  بع�س  اأن  كما 
بكفاءة  احلرارية  ال�سعرات  حرق  من  تتمكن  حتى  لديك 

اأكرب.
اإنقا�س  حت��اول  كنت  اإذا  امل�سروبات  اأف�سل  بع�س  واإليك 

الوزن. 

بع�سها تبقيك يف حالة �سبع لفرتة اأطول

اأف�ضل 7 م�ضروبات لإنقا�س الوزن وفقا لخت�ضا�ضيي التغذية

اإي��ري��ن��ا بريجنايا،  ال��دك��ت���رة  اأع��ل��ن��ت 
اله�سمي،  اجلهاز  اأمرا�ض  اأخ�سائية 
خبرية التغذية الرو�سية، اأن ال�سخ�ض 
 500-400 ت��ن��اول  ميكنه  ال�سليم 
غرام من اللح�م احلمراء يف الأ�سب�ع 

دون اأي �سرر.
لرادي�  ح��دي��ث  يف  اخل��ب��رية،  وت�سري 

اخلرباء  بع�ض  اأن  اإىل  "�سب�تنيك"، 
ين�سح�ن بالتخلي نهائيا عن تناول 
اللح�م احلمراء. فما هي فائدة هذه 

اللح�م وما �سررها؟.
اإط�������اق كلمة  ل���ه���ا، مي���ك���ن  ووف����ق����ا 
وال�ساأن.  البقر  حلم  "حمراء" على 
هذه اللح�م غنية بامل�اد املفيدة، مثل 

وفيتامينات  وال�سيليني�م  احل��دي��د 
الدهنية  والأح��م��ا���ض   В جم��م���ع��ة 
امل�سبعة،  غ���ري  امل��ت��ع��ددة  الأ���س��ا���س��ي��ة 
ال�������������س������روري������ة ل������دع������م م���ن���ظ����م���ة 
املركزي  الع�سبي  واجل���ه���از  امل��ن��اع��ة 

والع�سات.
اجل�سم  ح���اج���ة  ف��م��ث��ا  وت�������س���ي���ف، 

ال��ي���م��ي��ة م���ن احل���دي���د م����ج����دة يف 
الأحمر،  اللحم  م��ن  �سغرية  قطعة 
ول��ل��ح�����س���ل ع��ل��ى ه���ذه ال��ك��م��ي��ة من 
احلديد من الأطعمة النباتية، يجب 
تناول ثاثة كيل�غرامات من التفاح 
احلنطة  من  كيل�غرام  اأو  ال��ي���م،  يف 

ال�س�داء.
وال��ل��ح���م احل���م���راء ���س��روري��ة اأكرث 
ن�ساطا  مي���ار����ض  وم����ن  ل��ل��ري��ا���س��ي��ني 

بدنيا.
ريا�سيا،  ال�سخ�ض  ك��ان  "اإذا  وتق�ل، 
مكثفا،  ب��دن��ي��ا  ن�����س��اط��ا  مي���ار����ض  اأو 
احلمراء،  اللح�م  يتناول  اأن  فيجب 
ال��ذي يعد منط  ال�سخ�ض  اأك��رث من 
الع�سات حتتاج  حياته خاما. لأن 
الأحما�ض  م���ن  ك���ب���رية  ك��م��ي��ة  اإىل 

الأمينية".
يتناول  اأن  ي��ج��ب  ل��ل��خ��ب��رية،  ووف��ق��ا 
ال�سخ�ض ال�سليم 400-500 غرام 
الأ�سب�ع.  يف  احل���م���راء  ال��ل��ح���م  م��ن 
يعان�ن  ال���ذي���ن  الأ����س���خ���ا����ض  واأم������ا 
م��ن ال����زن ال��زائ��د وارت��ف��اع م�ست�ى 
واأمرا�ض  دم��ه��م  يف  ال��ك���ل��ي�����س��رتول 
ال��دم���ي��ة فعليهم  ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة 
جت���ن���ب ت����ن����اول ال����ل����ح�����م احل����م����راء 
"نحن ن��ح��د من  ال��ده��ن��ي��ة. وت��ق���ل، 
اللح�م  م���ن  م��ع��ي��ن��ة  اأن��������اع  ت���ن���اول 
كبرية  كمية  ع��ل��ى  اح��ت���ائ��ه��ا  ب�سبب 
م����ن ال���ك����ل���ي�������س���رتول والأح����م����ا�����ض 
ال�سرورية.  غري  الدهنية  الأمينية 
امل�سبعة  املتح�لة غري  الده�ن  اأما  و 
يعاجلها  اجل�سم  ف��اإن  فيها  امل���ج���دة 
ب�سه�لة، وترتاكم ب�سه�لة على �سكل 

ل�يحات الك�لي�سرتول".

وكم  التفاح،  ف�ائد  هي  ما  الرو�سية،  التغذية  خبرية  م�ي�سيينك�،  رميا  الدكت�رة  اأو�سحت 
تفاحة ميكن لل�سخ�ض اأن يتناول يف الي�م ب�سكل �سحي.

ال�سيف  نهاية ف�سل  اأنه يف  اإىل  "�سب�تنيك"،  وت�سري اخلبرية، يف حديث لرادي� 
والعنا�سر  الفيتامينات  م��ن  كافية  كمية  على  احل�س�ل  م��ن  الإن�����س��ان  يتمكن 
املعدنية من حم�س�ل التفاح اجلديد. ولكن هل يرتبط وج�د امل�اد املفيدة يف 

ثمار التفاح بل�نها؟
"اإذا كان احلديث عن �سخ�ض �سليم يتمتع بقدرة طبيعية على  تق�ل اخلبرية، 
ه�سم التفاح ، فاإن جميع اأن�اع التفاح الأحمر والأخ�سر والأ�سفر مفيدة. واإذا 
كان املق�س�د كبار ال�سن، فعليهم اختيار اأن�اع التفاح املحت�ية على ن�سبة قليلة 
من �سكر الفركت�ز، وهذه الأن�اع معتدلة الطعم ل حام�سة ول حل�ة، و كقاعدة 
عامة، ل�نها اأ�سفر اأو اأخ�سر، وحتت�ي عمليا على نف�ض الن�سبة من الفيتامينات 

والعنا�سر املعدنية".
وت�سيف، من الأف�سل تناول التفاح يف الن�سف الأول من 
النهار، اأو بعد الظهرية كحد اأق�سى، حيث ميكن تناول 

بحدود 300 غرام من التفاح يف الي�م.
 100 ت��ن��اول  ال�����س��ت��اء وال��رب��ي��ع  "يكفي يف  وت��ق���ل، 
بداية  ال�سيف-  نهاية  الآن يف  اأما  التفاح.  غرام من 
اخل��ري��ف ف���اإن ت��ن��اول 300 غ���رام ه��� م��ع��ي��ار ي�مي 
بتناول  الإف����راط  ي��ج���ز  ل  ول��ك��ن  ال�سحة.  لتح�سني 
يح�سل  ول���ن  ال�سهية  ف��ق��دان  �سي�سبب  لأن���ه  ال��ت��ف��اح، 
الازمة،  الغذائية  والأل��ي��اف  الربوتينات  على  اجل�سم 

لذلك يجب تن�يع الأطعمة".
وت�سيف، "لي�ض من ال�سروري تق�سري التفاح، بل يكفي 
غ�سله جيدا. لأن الق�سرة حتت�ي على م�اد الب�ليفين�ل 
غذائية  واأل��ي��اف  الأك�سدة  م�سادات  من  عالية  ون�سبة 
غري قابلة لله�سم. وي�سري وج�د الدود يف التفاحة اإىل 
اأنها جيدة ول حتت�ي على ن�سبة عالية من النرتات 
التفاحة  غ�سل  يكفي  احل��ال��ة  ه���ذه  ويف  وامل��ب��ي��دات، 

واإزالة اجلزء التالف منها".
الذين  الأ���س��خ��ا���ض  على  اأن  اإىل  اخل��ب��رية،  وت�سري 
يعان�ن من اأمرا�ض البنكريا�ض والأمعاء، التخلي 

عن تناول التفاح، اأو تناوله مطب�خا.

�ضحيًا.. كم تفاحة ميكننا اأن ناأكل يف اليوم؟ما كمية اللحوم احلمراء الآمنة لالإن�ضان؟

-املاء:  1
املاء ه� اأحد اأف�سل اخليارات خل�سارة ال�زن. وتق�ل كري�ستني غيلي�سبي اآر دي، طبيبة 
اإن املاء لي�ض   ،Option Care Health دعم التغذية املعتمدة يف �سركة 
ل  حتى  بال�سبع  اأي�سا  ي�سعرنا  اإن��ه  بل  فح�سب،  احلرارية  ال�سعرات  من  خاليا 

نفرط يف تناول الطعام.
املاء ارتبطت  اأن زي��ادة تناول   2019 اأجريت عام  ويف ال�اقع، وجدت مراجعة 

بفقدان مت��سط قدره %5.15 يف وزن اجل�سم.

االأخ�سر: ال�ساي   2-
تق�ل غيلي�سبي اإن ال�ساي الأخ�سر يحت�ي على مادة الكاتيكني والكافيني، وهما 
مركبان قد يعززان عملية التمثيل الغذائي. وت�سري الأبحاث اإىل اأن مادة الكافيني، 
قد ت�ساعد يف حرق الده�ن وزيادة عدد ال�سعرات احلرارية التي حترقها اأثناء الراحة.

ووجدت درا�سة اأن تناول مزيج ال�ساي الأخ�سر مع 150 ملليغرام من الكافيني 
ملدة ثاثة اأ�سهر كان مرتبطا بزيادة فقدان ال�زن وفقدان الده�ن، بالإ�سافة 

اإىل انخفا�ض اأكرب يف حميط اخل�سر، مقارنة مبن �سرب�ا دواء وهميا.

االأ�سود: ال�ساي   3-
مثل ال�ساي الأخ�سر وال�ساي الأ�س�د مليء مب�سادات الأك�سدة، وخا�سة 

الب�ليفين�ل، والتي تقلل من خطر الإ�سابة بال�سمنة.
مادة  اأن   2018 ع��ام  اأج��ري��ت  وج���دت مراجعة  امل��ث��ال،  �سبيل  وع��ل��ى 
اجل�سم  امت�سا�ض  كمية  تقلل  ال�ساي  يف  امل���ج���دة  الب�ليفين�ل 
للده�ن وال�سكريات، وبالتايل تقلل من تناول ال�سعرات احلرارية 

وتدعم فقدان ال�زن.
 3 �سرب  اأن   2014 ع��ام  درا���س��ة �سغرية  ذل��ك، وج��دت  اإىل  بالإ�سافة 
زيادة  اأ�سهر قلل من خطر  ملدة ثاثة  الأ�س�د ي�ميا  ال�ساي  اأك���اب من 
ال�زن لدى امل�ساركني وقلل حميط اخل�سر بنح� 2 �سم مقارنة مبجم�عة 
الكافيني،  وحمت�ى  النكهة  بنف�ض  م�سروبا  تناول�ا  للذين  ال�همي  ال��دواء 

ولكن من دون مادة الب�ليفين�ل.

الهندي: -4الفطر 
 61 اإىل  األبان خممر يحت�ي على ما ي�سل  الهندي ه� م�سروب  الفطر 

�سالة من الربوبي�تيكات ال�سحية لاأمعاء.
 Nutrition ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ك��ي��ن��ي،  اإي���ري���ن  وي���ق����ل 
Rewired: "لقد ثبت اأن الربوبي�تيك تقلل ال�زن وده�ن البطن 
الإن�س�لني واللتهابات وتخزين  الذي تلعبه يف مقاومة  الدور  ب�سبب 

الده�ن".
اأن الن�ساء ذوات   2016 اأجريت عام  يف ال�اقع، وجدت درا�سة �سغرية 
مبنتجات  غنيا  غذائيا  نظاما  يتبعن  الل�اتي  وال�سمنة  ال��زائ��د  ال���زن 
من  وجبتني  ي�سربن  الائي  احلرارية  بال�سعرات  مقيد  وغري  الألبان 
م�سروبات الفطر الهندي ي�ميا ملدة ثمانية اأ�سابيع كان لديهن انخفا�ض 
باأولئك  مقارنة  اخل�سر،  وحميط  اجل�سم  كتلة  وم�ؤ�سر  ال���زن  يف  كبري 

الل�اتي مل ي�ستهلكن هذا امل�سروب.

الربوتني: خمفوق   5-
ال�س�يا  وب��روت��ني  ال��ل��نب  م�سل  ب��روت��ني  م��ث��ل  ال���ربوت���ني،  م�ساحيق  اأن  ث��ب��ت 
اإنقا�ض  ت�ساعد يف  البازلء  الكازين وبروتني  البي�ض وبروتني  بيا�ض  وبروتني 
بال�سبع  ت�سعر  الربوتني يجعلك  امل�ج�د يف خمف�ق  الربوتني  لأن  ذلك  ال���زن. 
ليه�سمها ج�سمك، لذلك حترق  الطاقة  املزيد من  اأي�سا  وي�ستهلك  اأط���ل  لفرتة 

املزيد من ال�سعرات احلرارية.

عدد  من  يزيد  اأن  ميكن  الربوتينات  ه�سم  اأن   2014 عام  اأجريت  مراجعة  ووج��دت 
ال�سعرات احلرارية التي يحرقها ج�سمك اأثناء الراحة بن�سبة %15 اإىل %30 بينما 

ت�سبب الكرب�هيدرات والده�ن زيادة بن�سبة %3 اإىل %10 فقط.
وميكن اأن ي�ساعد ذلك يف تف�سري �سبب حرق الأنظمة الغذائية الغنية بالربوتني مزيدا 
من ال�سعرات احلرارية بعد تناول الطعام ب�ساعات مقارنة بالأنظمة الغذائية الأخرى.

وت��سي م�ؤ�س�سة Reisdorf بتناول 20غ من الربوتني لكل خمف�ق.

ال�سوداء: القهوة   6-
ثبت اأن �سرب القه�ة يقلل من ال�سهية وتناول ال�سعرات احلرارية على مدار الي�م ولكنه 
يزيد اأي�سا من عدد ال�سعرات احلرارية التي حترقها اأثناء الراحة. على �سبيل املثال، 

وجدت درا�سة �سغرية اأجريت عام 2020 اأن �سرب اأربعة اأك�اب من القه�ة ي�ميا ملدة 
24 اأ�سب�عا كان مرتبطا بانخفا�ض ن�سبة الده�ن يف اجل�سم بن�سبة %4 لدى البالغني 

الذين يعان�ن من زيادة ال�زن.

التفاح: خل   7-
ويقلل  الغذائي  التمثيل  عملية  يعزز  التفاح،  خل  يف  الن�سط  املك�ن  اخلليك،  حم�ض 
ال�سهية، وفقا لغيلي�سبي. وبالإ�سافة اإىل ذلك، قد يبطئ من معدل اإفراغ الطعام من 
املعدة، وبالتايل يجعلك ت�سعر بال�سبع لفرتة اأط�ل. وميكن اأن جترب خلط 1 اإىل 2 
ماعق كبرية من خل التفاح يف ك�ب واحد من املاء و�سربه ي�ميا، كما تق�ل غيلي�سبي. 

وهذا ما قد مينع تاآكل مينا الأ�سنان ب�سبب احلم�ض.
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لأول مرة  ال��ع��ا���س��ر  امل������س��م  وي�����س��ه��د 
تنظيم  ال���ربن���ام���ج  ان���ط���اق���ة  م���ن���ذ 
�سلطنة  يف  لل�سعراء  مقابات  ج�لة 
ُع��م��ان، ن��ظ��ًرا ل��اإق��ب��ال ال��اف��ت من 
قبل ال�سعراء الُعمانيني، الأمر الذي 
�سلطنة  جت��ع��ل  اأن  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  دع���ا 
ُعمان �سمن قائمة ج�لت مقابات 

ال�سعراء.
الرابعة  الت�سجيلية  احللقة  و�سافرت 
تقنية  عرب  النبطي  ال�سعر  بجمه�ر 
الت�������س���ال امل���رئ���ي م���ن م�����س��ق��ط اإىل 
اأب�ظبي، حيث ر�ست حروف الق�سيد 
�ساطئ  م�سرح  على  الإب����داع  وكلمات 
اإ�سادة  على  ال�س�ء  م�سلطًة  الراحة، 
بق�سائد  ال���ربن���ام���ج  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة 
بع�سها،  على  وماحظاتهم  ال�سعراء 
ال�سعراء  بها  حظي  التي  والإج����ازات 
تفا�سيل  م���ن  وامل���زي���د  ال��ُع��م��ان��ي��ني، 
ولقاءات  املقابات  ت�س�ير  وك�الي�ض 
م��ع ع��دد م��ن ال�سعراء، وال��ت��ي ميكن 
لع�ساق ال�سعر النبطي متابعة اإعادتها 
امللي�ن على ي�تي�ب  عرب قناة �ساعر 
اأو م��ن خ��ال امل���ق��ع الإل��ك��رتوين اأو 

التطبيق اخلا�ض بالربنامج.
متيز �سعراء ُعمان

جلنة  ع�س�  العميمي،  �سلطان  ق��ال 
اإن  ال�سعر،  اأكادميية  مدير  التحكيم 
ي�سل  اأن  ا�ستطاع  ال��ُع��م��اين  ال�ساعر 
امل�ا�سم  يف  امللي�ن  �ساعر  نهائي  اإىل 

ال�سابقة، ويف هذا امل��سم متيز �سعراء 
وم��ن حيث  امل�ست�ى  ُعمان من حيث 

عدد امل�ساركات.
واأك������د ح��م��د ال�����س��ع��ي��د، ع�����س��� جلنة 
ُعمان  و���س��ع��راء  اأن   ُعمان  التحكيم، 
ل  وح��ت��ى  اجل����ل���ة،  ه���ذه  ي�ستحق�ن 
ي��ف��ق��د ال��ربن��ام��ج ه���ذه ال��ك���ك��ب��ة من 

خ�س�ست  ُع����م����ان  ���س��ل��ط��ن��ة  ����س���ع���راء 
ل�ستقطاب  م�سقط  يف  املحطة  ه��ذه 
ومقابلة ال�سعراء الُعمانيني املبدعني 
ي��ك���ن لهم  اأن  م��ع��ت��ق��دا  وامل��م��ي��زي��ن، 

ن�سيب يف قائمة املائة.
واأ�سار الدكت�ر غ�سان احل�سن، ع�س� 
ُعمان  ج�لة  اأن  اإىل  التحكيم،  جلنة 

ال�سعراء  لأن  امل������س��م  ه���ذا  اأ���س��ي��ف��ت 
للم�سابقة  تقدم�ا  الذين  الُعمانيني 
الربنامج  واإدارة  ك���ث���ريي���ن،  ك���ان����ا 
امل�ساركات،  تختار اجل�لت وفق عدد 
فاإذا و�سلت م�ساركات ال�سعراء يف اأي 
دولة اإىل عدد كبري فاإنهم ي�ستحق�ن 

اأن تذهب اإليهم اللجنة ملقابلتهم.

امللي�ن”  “�ساعر  ُعمانيني:  ���س��ع��راء 
ي��خ��ت�����س��ر ال�����ق����ت وامل�������س���اف���ات نح� 

النج�مية
اأكد �سعراء ُعمانيني، �سارك�ا يف ج�لة 
�ساعر  برنامج  اأن  م�سقط،  مقابات 
وامل�سافات  ال���ق��ت  يخت�سر  امل��ل��ي���ن 
نح� النج�مية؛ لأن الربنامج يعطي 

لل�ساعر حقه يف الظه�ر اإعامياً اأمام 
ع�ساق ال�سعر، فه� برنامج جماهريي 

ي�سل اإىل قل�ب املايني.
الربنامج  يف  احل���اف��ز  اأن  واأ���س��اف���ا 
اأ�سبح  الربنامج  اأن  واأب��رزه��ا  كثرية، 
ال�سعرية يف منطقة اخلليج  القاعدة 
والداعم  ال��ع��رب��ي،  وال��ع��امل  ال��ع��رب��ي 

واأن  وط��م���ح��ه��م،  ل��ل�����س��ع��راء  الأول 
الراحة  �ساطئ  م�سرح  اإىل  ال��س�ل 
اإليه  ينظر  ال��ذي  الكبري  الهدف  ه� 

ال�ساعر يف م�سريته ال�سعرية.
ُعمان  ���س��ل��ط��ن��ة  م����ن  ����س���ع���راء   10

ينظم�ن اإىل قائمة املائة
انتهت ج���ل��ة م��ق��اب��ات ال�����س��ع��راء يف 

اأع�ساء جلنة  �سلطنة ُعمان، واجتمع 
حمد  العميمي،  )�سلطان  التحكيم 
غ�����س��ان احل�سن(  ال��دك��ت���ر  ال�����س��ع��ي��د، 
)بدر  ال�ست�سارية  اللجنة  واأع�����س��اء 
لتقييم  امل��ري��خ��ي(،  وت��رك��ي  ال�سف�ق 
لقائمة  املتاأهلني  واختيار  امل�ساركات 

املائة من ج�لة م�سقط.
وتاأهل 10 �سعراء من ج�لة �سلطنة 
وهم  املائة،  قائمة  مرحلة  اإىل  ُعمان 
)ح��م��د ب���ن خ����ادم ال���زرع���ي، م�سعب 
عبداهلل  ����س���ق���ر  ال���ف���ط���ي�������س���ي،  ع���ل���ى 
الب��سعيدي،  احمد خليفة  املزروعي، 
ن��اظ��م مبارك  ال��ع���يف،  اح��م��د حممد 
�سليمان  ع������ب������داهلل  ال������ربي������دع������ي، 
را�سد  البهل�يل،  حمد  بدر  الربيكي، 
من�س�ر  ع���ب���داهلل  ال�����س��ع��ب��ن��ي،  ع��ل��ى 

الرا�سدي(.
العا�سمة  يف  اجل�����������لت  خ����ام���������ض 
الثاثاء  “اأب�ظبي”..  الإم���ارات���ي���ة 

القادم
دي�سمرب   1 القادم  الثاثاء  تبث ي�م 
2021، احللقة الت�سجيلية اخلام�سة 
جل�لة مقابات جلنة حتكيم برنامج 
العا�سر،  مب��سمه  امللي�ن”  “�ساعر 
ال�سعراء  مقابات  ت�ستعر�ض  والتي 
“اأب�ظبي”،  الإماراتية  العا�سمة  يف 
التا�سعة  ال�������س���اع���ة  مت�����ام  يف  وذل������ك 
وال��ن�����س��ف م�����س��اًء ب��ت���ق��ي��ت الإم�����ارات 

عرب قناتي بين�نة والإمارات.

•• ال�سارقة-الفجر:

الفرح  م�����س��اع��ر  م����ن  م���زي���ج  و����س���ط 
واإقبال  ال�طني،  والع��ت��زاز  والفخر 
ج��م��اه��ريي ك��ب��ري م��ن ك��اف��ة الفئات 
ومن خمتلف مدن الإم��ارة، افتتحت 
لحتفالت  ال�سارقة  اإم����ارة  “جلنة 
الأول  اأم�����ض  م�ساء  ال�طني”  ال��ي���م 
الثاثاء يف مدّرج خ�رفكان فعاليات 
اخلم�سني  الذكرى  مبنا�سبة  الإم��ارة 
العربية  الإم��ارات  دولة  تاأ�سي�ض  على 

املتحدة. 
و�سهد احلفل ال�سيخ �سعيد بن �سقر 
�سم�  مكتب  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  القا�سمي 
احل��اك��م يف خ���رف��ك��ان، ب��ح�����س���ر كل 
من: �سعادة خالد جا�سم املدفع رئي�ض 
جلنة اإمارة ال�سارقة لحتفالت الي�م 
�سعيد عاي  و�سعادة طارق  ال�طني، 
خمي�ض  ورا�سد  اللجنة،  رئي�ض  نائب 
ال��ن��ق��ب��ي رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض ال��ب��ل��دي يف 
ال�س�يدي،  علياء  و�سعادة  خ�رفكان، 
جلنة  يف  الإع��ام��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����ض 
الي�م  ال�����س��ارق��ة لح���ت���ف���الت  اإم������ارة 
ال���ط��ن��ي، و���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س��ة ف�زية 
مدينة  بلدية  م��دي��ر  القا�سي  را���س��د 
خ�رفكان وعدد من روؤ�ساء ومديري 
الدوائر احلك�مية يف اإمارة ال�سارقة، 
ومب�ساركة عريفي احلفل الإعاميني 

رائد ال�سايب واأمل النقبي.

»يوبيل الفخر«
الفخر(،  )ي���ب��ي��ل  اأوب���ري���ت  وي�����س��رد 

الفنانني  م����ن  ن���خ���ب���ة  مب�������س���ارك���ة 
والريادة  املجد  ذكريات  الإماراتيني 
من  ال��ث��اين  يف  بريقها  انطلق  التي 

دي�سمرب عام 1971. 
وب�������داأ الأوب������ري������ت مب�����س��ه��د اأدائ������ي 
الي�بيل  مبعنى  ابنته  يعرف  ل�الد 
ي��ح��م��ل��ه م���ن معاٍن،  ال���ذه���ب���ي، وم����ا 
فايز  الفنانني  حناجر  انطلقت  ث��م 
ال�����س��ع��ي��د وف��ي�����س��ل اجل��ا���س��م ووليد 
باأداء الأ�سعار التي نظمتها  اجلا�سم 
ب��ن��ت خ����رف���ك���ان، ال�������س���اع���رة مرمي 
الكلمة  ت���ع���ان���ق���ت  ح���ي���ث  ال���ن���ق���ب���ي، 
ال���ه���ادف���ة م����ع ج���م���ال���ي���ات الأحل������ان 
ل�حة  ل��ت��خ��رج  ال�����س���ت��ي،  والأداء 
اجلماهري  م�ساعر  األ��ه��ب��ت  وط��ن��ي��ة 
ال�طنية  ال��ق��ي��م  فيهم  وا���س��ت��ن��ف��رت 
ال�����س��ام��ي��ة، ك��ل ذل���ك ب��ال��ت��زام��ن مع 

اأداء تراثي اأ�سيل قدمته بكل مهارة 
طالبات مدر�سة عبد اهلل بن مبارك 

للتعليم الأ�سا�سي بخ�رفكان. 

فنون الرتاث االإماراتي
وقدمت فرقة املزي�د احلربية عدداً 
من الفقرات الرتاثية ال�سعبية التي 
ت�زعت ما بني فن العازي، والعيالة 
والرزيف، حيث تفاعل اجلمه�ر مع 
املمزوجة  ال�سعبية  الرق�سات  تلك 
الإمارات  ال�طنية يف حب  بالأ�سعار 
و���س��م��ائ��ل وخ�����س��ال اأه��ل��ه��ا، ث��م قدم 
ال�سحي  داوود  الإم���ارات���ي  ال�����س��اع��ر 

ق�سيدة نبطية يف حب الإمارات.
الاعب  ق�����دم  ال���ل���ي���زر  ف���ق���رة  ويف 
اأظهر  ا�ستعرا�ساً  الظاهري  حميد 
مهاراته يف اإبهار اجلمه�ر بامل�ؤثرات 

ال�س�ئية التي اأبرزت خال حركتها 
�س�ر اأ�سحاب ال�سم� حكام الإمارات، 
ال�ساعر  اأدى  كما  الإماراتي،  والعلم 
والفنان م�فق العامري فقرة العزف 

على الع�د برفقة اآلة الكمان. 
ل�حات فنية عاملية

التي  التعاي�ض  قيم  م��ن  وان��ط��اق��اً 
ثانياً  ج��ع��ل��ت م���ن الإم�������ارات وط���ن���اً 
عاملية،  جن�سية   200 م���ن  لأك����رث 
ال�طني  الي�م  احتفالت  يف  �ساركت 
جمم�عة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اخل��م�����س��ني 
م���ن ال���ف���رق ال�����س��ع��ب��ي��ة م��ث��ل��ت ع���دداً 
والأجنبية،  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان  م��ن 
ل�حة  لبنانية  ف��رق��ة  ق��دم��ت  ح��ي��ث 
فنية من الفلكل�ر ال�سعبي اللبناين، 
رو�سيا  دول��������ة  م�����ن  ف����رق����ة  واأدت 
ال�سديقة رق�سة �سعبية من الرتاث 

الرو�سي، كما اأدت “فرقة ال�سمائل” 
العراقية واحداً من اأجمل عرو�سها 

الغنائية. 

روؤى حكيمة
بال�سام  الحتفال  فعاليات  وب��داأت 
ل�سعادة  وكلمة  الإم��ارات��ي،  ال�طني 
“ن�ستذكر  فيها:  ق��ال  املدفع،  خالد 
القائد  ج���ه����د  امل��ن��ا���س��ب��ة  ه�����ذه  يف 
امل����ؤ����س�������ض امل���غ���ف����ر ل�����ه- ب�������اإذن اهلل 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  تعاىل- 
ال�����س��ي���خ، الذين  ن��ه��ي��ان، واإخ�����ان����ه 
املدى،  بعيدة  حكيمة  بروؤية  متتع�ا 
اأث���م���رت ع���ن ق��ي��ام دول����ة الإم������ارات 
العربية املتحدة، التي يتفياأ اأبناوؤها 
ب��خ��ريات��ه��ا، وت�����س��ع��د ك���ل م���ن وطئ 

اأر�سها باإجنازاتها وخريها«.

دول����ة  اأن  امل����دف����ع  خ���ال���د  واأ������س�����اف 
الإم������ارات اأ���س��ح��ت يف ظ��ل الحت���اد 
�ستى  يف  ال�����ع�����امل  دول  ت���ن���اف�������ض 
الق���ت�������س���ادي���ة، حتى  ال���ق���ط���اع���ات 
اأ���س��ب��ح��ت ق�����ة اق��ت�����س��ادي��ة خال 
تتطلع  وه��ي  م�ست،  ع��ام��اً  خم�سني 
اإىل  القادمة  اخلم�سني  دخ�لها  مع 
م��رح��ل��ة اأك����رث ت���ط����راً وازده�������اراً يف 
ت�سعى  التي  الر�سيدة  قيادتها  ظ��ل 

للمراكز الأوىل دائماً.
ال�سرح  ه���ذا  اأن  اإىل  امل���دف���ع  ون�����ه 
ال����ذي ت��ق��ام ف��ي��ه اح��ت��ف��الت��ن��ا يربز 
�ساحب  يبذلها  التي  اجله�د  م��دى 
بن  �سلطان  الدكت�ر  ال�سيخ  ال�سم� 
املجل�ض  ع�����س���  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
الأعلى حاكم ال�سارقة، قائد احلركة 
يف  ماحمها  ت��ب��دو  ال��ت��ي  التنم�ية 

التط�ير امل�ستمر بدءاً من الإن�سان، 
القت�سادية  القطاعات  �سائر  يف  ثم 

واخلدمية والجتماعية. 

اأيام عز وفخر
را�����س����د خمي�ض  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
البلدي  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال��ن��ق��ب��ي، 
مل��دي��ن��ة خ���رف��ك��ان، مت��ث��ل احتفالت 
دولتنا بالي�م ال�طني اخلم�سني اأيام 
عزة وفخر نعتز بها ومب�سرية ن�سف 
قرن من الزمن، �سطر خالها رجال 
الإجنازات  اأرق��ى  ون�ساوؤها  الإم��ارات 
اأن  م���ؤك��داً  جميعاً،  بها  نفتخر  التي 
التي  العاملية  والفعاليات  املنا�سبات 
اأ�سبحت دولة الإم��ارات حمطة لها 
ه��ي اأك���رب دل��ي��ل ع��ل��ى ال���ري���ادة التي 
اأث���م���ر ع��ن��ه��ا احت����اد دول����ة الإم�����ارات 

املبارك. 
ن�����س��ك��ر اجله�د  ال��ن��ق��ب��ي:  واأ�����س����اف 
الطيبة التي ي�ليها �ساحب ال�سم� 
ح����اك����م ال�������س���ارق���ة مل���ن���اط���ق وم����دن 
ب�����س��ت��ى �س�ؤون  الإم������ارة م���ن ع��ن��اي��ة 
التط�ر فيها، من اخلدمات والبنى 
فيها  غدت  حتى  املتط�رة،  التحتية 
وجهات �سياحية ت�ستقطب الزائرين 
وال�����س��ي��اح م��ن �ستى م���دن واإم�����ارات 
ال����دول����ة.  ويف خ���ت���ام احل���ف���ل، كرم 
القا�سمي،  �سقر  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ 
النقبي  خ��م��ي�����ض  را�����س����د  ي���راف���ق���ه 
ال�سركاء  جم��م���ع��ة  امل��دف��ع  وخ��ال��د 
اأ�سمهمت  ال�����ذي�����ن  وال�����داع�����م�����ني 
الي�م  احتفالت  جن��اح  يف  جه�دهم 
بلدية  وه��ي:  خ�رفكان،  يف  ال�طني 
التجاري  الإمن��اء  وهيئة  خ�رفكان، 
وال�������س���ي���اح���ي ب���ال�������س���ارق���ة، ودائ������رة 
املنطقة  و�سرطة  بال�سارقة،  الثقافة 
امل���دين،  ال���دف���اع  واإدارة  ال�����س��رق��ي��ة، 
يف  للكتاب  ال�����س��ارق��ة  هيئة  وم��ك��ت��ب 
ال�سارقة  ومعهد  ال�سرقية،  املنطقة 
خ�رفكان،  نا�سئة  وم��رك��ز  ل��ل��رتاث، 
و�سركة  الريا�سي،  خ�رفكان  ونادي 
ب���ي���ئ���ة، ون�������ادي ال�������س���ارق���ة ال�����دويل 
للريا�سات البحرية، والهيئة العامة 
لرعاية ال�سباب والريا�سة باملنطقة 
ال�سرقية، ودائرة الت�سجيل العقاري 
و�سناعة  جت��ارة  وغ��رف��ة  بال�سارقة، 
ومركز  خ���رف��ك��ان(،  )ف��رع  ال�سارقة 
ال�سارقة لات�سال وجمعية ال�سارقة 

التعاونية. 

�سمن احللقة الت�سجيلية الرابعة للربنامج والتي بثت عرب قناتي بينونة واالإمارات

»�ضاعر املليون« يوا�ضل مقابلة ال�ضعراء يف عا�ضمة �ضلطنة ُعمان »م�ضقط«

اإقبال جماهريي كبري على احلدث االحتفايل وفنون ا�ستعرا�سية �سعبية حملية وعربية وعاملية

»مدّرج خورفكان« يروي م�ضرية اخلم�ضني الإماراتية يف اأوبريت »يوبيل املجد«

�سعراء ُعمانيون: »�ساعر املليون« يخت�سر الوقت وامل�سافات نحو النجومية
ين�سمون �إىل قائمة �ملائة ُعمان  �سلطنة  من  �سعر�ء   10

•• اأبوظبي-الفجر: 

تنظمه  وال��ذي  املليون,  �ساعر  برنامج  يوا�سل 
وال��ربام��ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة  وتنتجه 
ملقابلة  جوالته  باأبوظبي,  والرتاثية  الثقافية 
احللقة  تناولت  حيث  النبطي,  ال�سعر  جن��وم 
الت�سجيلية الرابعة جولة مقابالت جلنة حتكيم 
ُعمان  �سلطنة  عا�سمة  يف  لل�سعراء  الربنامج 
قناتي  عرب  تفا�سيلها  بثت  والتي  “م�سقط”, 

بينونة واالإمارات.
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مل يعد هناك مقيا�س لت�سدر �سخ�س )الرتند(

وفاء عامر: اأمتنى تقدمي عمل عن نظرة املجتمع للفنان

عربت الفنانة جناء بدر، عن �سعادتها بامل�ساركة يف حكاية "ويبقى 
على  حالًيا  ُتعر�ض  والتي  اأنا"،  "اإل  م�سل�سل  حكايات  الأثر" �سمن 

."dmc" ف�سائية
وعن ردود الأفعال التي تلقتها عقب عر�ض اأوىل حلقات العمل، قالت 
جناء:"اأ�سعر بحالة من الت�تر ح�ل ردود الأفعال التي حتدث الآن 
ردود  لكن  ي�مًيا،  ط�يلة  �ساعات  لعدد  اأ�س�ره  فاأنا  العمل،  ب�سبب 

من  بحالة  واأ�سعر  للغاية  �سعيدة  جعلتني  راأيتها  التي  الأفعال 
الر�ساء التام".

ما  اأك���رث  ه��ي  العمل،  يتناولها  ال��ت��ي  "الق�سايا  واأ���س��اف��ت: 
مييزه، وقليًا ما نرى ذلك يف الأعمال، فكل ق�سة للعمل 

بها تفا�سيل جمتمعية نعي�سها حالًيا، مثل ق�سة جميلة 
ع��ض "لزم اأعي�ض" التي تناولت فكرة التنمر" .

وملىء  كبرية،  قيمة  ذو  عام  ب�سكل  "العمل  وتابعت: 
التي  الفكرة  اإي�سال  على  املعتمدة  بالتحديديات 

تام�ض قل�ب اجلمه�ر وحياتهم العادية ب�سكل 
جيد، واأعتقد اأن امل�سل�سل ا�ستطاع اأن يفعل 

ذلك بطريقة مميزة للغاية".
الأثر"،  "ويبقى  حكاية  وتتناول 

وم�اجهة  ال����زوج  ف���راق  اأمل 
متاعب  ل��ك��ل  ال����زوج����ة 

وم�����س��اع��ب احل���ي���اة وال��ع��ي�����ض ع��ل��ى ذك�����رى احل����ب ب���ني الطرفني، 
الأربعاء  اإىل  ال�سبت  من  ُتعر�ض  حلقات   10 عرب  ُتقدم  واحلكاية 
الكبري لطفي  الفنان  اأ�سب�عني، وي�سارك يف احلكاية كا من؛  ملدة 
والفنان  ك����ج���اك،  وك����رمي  ل��ب��ي��ب، 
حممد التاجي، مب�ساركة اإينا�ض 
دروي�ض،  وم�����س��ط��ف��ى  ك���ام���ل، 
واحلكاية  م��ن�����س���ر،  وران��ي��ا 
الفخراين،  ي�����س��رى  ف��ك��رة 
و���س��ي��ن��اري��� وح������ار اأم���اين 
ويخرجها  ال���ت����ن�������س���ي، 

اأحمد ي�سري.

�سعادتها  ع��ن  رئ��ي�����ض،  رن��ا  الفنانة  ت  ع���ربَّ
عائلي"  "م��س�ع  م�سل�سل  عر�ض  بقرب 
الفنان  اأم�����ام  ب��ط���ل��ت��ه  ت�����س��ارك يف  ال����ذي 
ال���ك���دواين، م��ع��رب��ة ع��ن متنياتها  م��اج��د 

بنجاح العمل.
واأ������س�����ادت، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ف��ن��ان ماجد 
ال���ك���دواين، م���ؤك��دة اأن��ه��ا ا���س��ت��ف��ادت كثرًيا 
الذي  امل�سل�سل  ه���ذا  خ���ال  م��ع��ه  بالعمل 
الآباء  عاقة  ح���ل  مهمة  ق�سية  يناق�ض 

بالأبناء يف �سن املراهقة. 
اإنها  امل�سل�سل قالت رئي�ض،  وعن دورها يف 
تفتقد  ال��ت��ي  "�سارة"  ���س��خ�����س��ي��ة  جت�����س��د 
احلنان الأ�سري بعد م�ت جدها، وتت�اىل 
الأحداث مبعرفة م�سريها وكيف �ستنتمي 

لعائلة. 
ح�ل  عائلي"،  "م��س�ع  اأح����داث  وت���دور 
حياة  يعي�ض  ال���ذي  "اإبراهيم"  �سخ�سية 
بعد  وذل����ك  ن�����س��ب��ًي��ا،  وم�����س��ت��ه��رتة  ب�سيطة 
خ�سارته زوجته "ليلى" قبل نح� ع�سرين 
ع��اًم��ا، وق���راره بعدم الرت��ب��اط م��ن اإمراأة 

اأخرى اأو حتّمل اأي اأعباء عائلية.
ول ي�ستطيع "اإبراهيم" اأن ين�سى ما فعله 
على  اأ���س��ّر  ال��ذي  "ليلى" امللي�نري،  وال��د 
واأبعدها  وفاتها،  قبل  عنه  ابنته  انف�سال 

ق�سًرا اإىل لندن حيث ت�فيت هناك.
القطيعة،  على  عاًما   20 من  اأك��رث  وبعد 
مع  جم��������دًدا  "ليلى"  وال�������د  ي���ت����ا����س���ل 
مفاجًئا  ن��ًب��اأ  اإل��ي��ه  ح��ام��ًا  "اإبراهيم"، 
جمدًدا  ويعيده  الأب��د،  اإىل  حياته  �سيغري 
الذي ظن  وامل�س�ؤوليات  العائلي  اإىل اجل� 

باأنه لن يعي�سها على الإطاق.
و تبداأ من�سة "shahid vip"، عر�ض 
عائلي"،  "م��س�ع  م�سل�سل  حلقات  اأوىل 
للنجم ماجد الكدواين، ي�م 25 ن�فمرب 

اجلاري. 
وامل�سل�سل مك�ن من 10 حلقات، وي�سارك 
يف بط�لته مع ماجد الكدواين، كا من؛ 
حممد �ساهني، اإينا�ض كامل، �سريين ر�سا، 
اإبراهيم،  �سما  ر�س�ان،  رئي�ض، حممد  رنا 
اإخراج  الفنانني، وه� من  اآخ��ر من  وع��دد 
اأحمد اجلندي، وتاأليف حممد عز، وكرمي 

ي��سف، واأحمد اجلندي، و�سامح جمال. 

رنا رئي�س: تعلمت كثرًيا من ماجد 
الكدواين يف )مو�ضوع عائلي(

جنالء بدر �ضعيدة بامل�ضاركة 
يف حكاية "ويبقى الأثر"

الب�ساطة والتلقائية �سر جناحها, ا�ستطاعت بتاريخها الفني واختيارها الأدوارها اأن تك�سب ثقة اجلمهور, 
اأنها  ي�سعرون  موؤخرا وجعلهم  جمهورها  اأمتعه  التى  عامر,  وفاء  الفنانة  هي  العائلة,  من  واح��دة 

ب�سخ�سية "اآمال" االأم املطلقة التى جتد نف�سها اأمام اختيار �سعب بني 
"اإن  التى قدمها يف حكاية  اأخرى,  الزواج مرة  ابنها وبني حقها يف 
عن   , القمر"  "زي  م�سل�سل  حلقات  �سمن  عر�ست  التى  اأبنك"  كرب 
لها  و�سلت  التى  االأفعال  وردود  العمل  هذا  يف  م�ساركتها  اأ�سباب 

عليه وغريها الكثري, كان هذا احلوار...

"اإن  حكاية  يف  للم�ساركة  دفعك  ال��ذى  ما  ال��ب��داي��ة..  فى   •
كرب اأبنك"؟

-اأننى �ساهدت احلكايات التى عر�ست يف م�سل�سل "زي القمر" 
عامر  واآي��ن  و�سربين  �ساهني  اإلهام  ببط�لتها  قامت  التى 
الذي يقدمه  باملحت�ى  �سعيدة  ومي ك�ساب وغريهم، وكنت 
مت�ض  اجتماعية  ق�سايا  يقدم  العمل  اأن  ووج��دت  امل�سل�سل 
الكثري من البي�ت، وعندما عر�ض علَى تقدمي حكاية "اإن 
كرب اأبنك " اأعجبت بالق�سة كما اأنني عندي ثقة يف املنتجة 
�سيك�ن  املخرج  اأن  عرفت  عندما  حما�سي  وزاد  �سليم،  مها 
يهتم�ن  الذين  املهمني  املخرجني  من  لأن��ه  ح�سام،  معتز 

بكل تفا�سيل العمل.
"اآمال"؟ �سخ�سية  يف  املميز  • ما 

- اأنها ت�سبه الكثري من ال�سيدات املطلقات امل�ج�دين يف 
جمتمعنا، ونرى من خالها حالة الأنانية التى تظهر 
من الأبناء على الرغم من اأنهم يف �سن ي�ستطيع�ن 
فيه العتماد على اأنف�سهم اإل اأنهم ي�سرون دائماً 
يك�ن  اأن  فيجب  يعط�ا،  اأن  دون  ي��اأخ��ذوا  اأنهم 
هناك مرونة اأكرث من املجتمع، ول ت�جد 
وابنها  مطلقة  �سيدة  تك�ن  اأن  م�سكلة 
اق����رتب ع��ل��ى خ��ط���ة ال�����زواج واأن 
اأخرى  م���رة  ت��ت��زوج  اأن  ت��ق��رر 
لأنها ل تبحث عن �سيء 
غري ال�ن�ض وهذا من 

حقها.
وجدتي  ك��ي��ف   •
اأف�����ع�����ال  ردود 

الدور؟
ردود   -
الأف�����ع�����ال 
ك�����������ان�����������ت 
اإي���ج���اب���ي���ة 
ج����������������������������دا، 

وتعليقات  ميديا  ال�س��سيال  على  احللقات  ه��ذه  اأحدثتها  ال��ت��ى  وال��ث���رة 
اجلمه�ر والنقاد عليها ابهرين جداً.

ابنها  �سعط  بعد  ال��ط��اق  زوج��ه��ا  م��ن  "اآمال"  طلب  ف��ك��رة  م��ع  ه��ل   •
عليها؟

- ه� امل��س�ع ن�سبي من اأم لأخرى ومن �سخ�ض لآخر، فهناك اأم من املمكن 
اأن هذا حقي،  وتق�ل لبنها  والغرور  الأنانية  ي�سيبها  واآخ��ري  ت�سحى  اأن 
وهنا هي اكت�سفت اأن اأبنها ه� احلب الأكرب وقد يك�ن ذلك ب�سبب الع�سرة 
الأط�ل اأو الت�سحية التى قدمتها من اأجله يف البداية، ومن وجهة نظري 

اأن احلالة ال�سيك�ل�جية التى �سيطرت على هذا العمل �سليمة جداً.
الأعمال  من  الن�ع  هذا  يف  فيها  ت�ساركي  التى  الأوىل  املرة  لي�ست  • هذه 
ال��ت��ى ت��ت��ن��اول ق�����س�����ض ق�����س��رية ف��م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رك م���ا ���س��ر جن����اع هذه 

امل�سل�سات؟
- اأنه ن�ع جديد من الفن�ن يتما�سى مع ع�سر ال�سرعة وامل�سكات احلياتيه 
التى ن�اجهها الآن، لكن �ستظل اأعمال ال�30 و45 و60 حلقة لها بريقها، 
فاإذا ما قدمنا نف�ض احلكايات والق�سايا مبجم�عة كبرية من الأبطال بعدد 

حلقات اأكرب �ستحقق نف�ض النجاح.
فني؟ عمل  يف  تقدميه  اأن  تتمنى  م��س�ع  اأو  ق�سية  هناك  • هل 

املثال عندما  اأمتنى تقدمي عمل عن نظرة املجتمع للفنان، فعلى �سبيل   -
البائع يعطيها  اأج��د  5 جنيهات  ا�سرتي حاجه ثمنها  لكى  بياع  اإىل  اأذه��ب 
يل ب�10 جنيهات ملجرد اأنني م�سه�رة، فاأنا نف�سى اأقدم املمثلة ابنة الطبقة 

املت��سطة.
التى  النتقادات  راأيك يف  ما  للفنان  املجتمع  نظرة  اإننا حتدثنا عن  • مبا 

حدثت لعدد كبري من الفنانات اأثناء مهرجان اجل�نة؟
عندما  فالنا�ض  ال��ع��امل،  يف  مهرجان  اأي  مثل  اجل���ن��ة  مهرجان  اأن  اأرى   -
ت�ساهد مهرجان "كان" لكى ترى اأزياء النج�م على ال�سجادة احلمراء فهذا 
العاملية،  املاركات  نف�ض  يرتدون  النجمات  ا  اأي�سً الأمر طبيعي، ويف اجل�نة 

لذلك ل نريد اأن ياأخذ امل��س�ع اأكرب من حجمة.
الرتند؟ الفنانات  ه�ؤلء  ت�سدر  هذا  من  الغر�ض  اأن  ترى  • هل 

- يف احلقيقة مل يعد هناك مقيا�ض لت�سدر �سخ�ض الرتند، فامل��س�ع يك�ن 
بال�سدفة، فعلى �سبيل املثال ف�ؤجت بعد ما حتدثت عن زوجي يف برنامج 
الت�ا�سل  م�اقع  على  الرتند  ت�سدر  ا�سمه  اأن  اأدي��ب  عمرو  الإع��ام��ي  مع 

الجتماعي.
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العلماء يعيدون النظر يف تعليمات 
D حول ال�ضم�س وفيتامني

وذلك   ، اأج�سامهم  يف   D فيتامني  م�ست�ى  رف��ع  حاليا  الكثريون  يحاول 
بق�ساء اأط�ل وقت ممكن يف اله�اء الطلق حتت ال�سم�ض.

اأن  اأج��روا جتربة، وات�سح لهم  الباحثني  اإىل ان   ،PNAS وت�سري جملة 
 D"" التعليمات اخلا�سة بالكمية املثلى من �س�ء ال�سم�ض لتك�ين فيتامني

حتتاج اإىل مراجعة جذرية.
وت�سيف، اأجرى علماء كلية لندن امللكية درا�سة، ت�سكك نتائجها بالتعليمات 

ال�سارية ب�سان اإنتاج اجل�سم لفيتامني D حتت تاأثري اأ�سعة ال�سم�ض.
خمربية  جت��ارب  نتائج  على  مبنية  ال�سارية  التعليمات  للباحثني،  ووفقا 
ت���ؤث��ر يف  ال�سم�ض  اأ�سعة  اأن  ات�سح  ولكن  اجل��ل��د.  م��ن  على من��اذج  اأج��ري��ت 
ي�ساهم  ال��ذي   ،D فيتامني  لتك�ين  الإن�سان احلي بطريقة خمتلفة  جلد 
الكال�سي�م  لمت�سا�ض  ���س��روري  وه���  اجل�سم  داخ��ل  خمتلفة  عمليات  يف 
والف��سف�ر يف الأمعاء. اأي بعبارة اأخرى ه� �سروري للن�سيج العظمي ومن� 
الأطفال، ومنع الإ�سابة بالك�ساح وغريه من الأمرا�ض مبا فيها ال�سكري 
ال�قاية  اأنه يفيد يف  "ك�فيد19-" ات�سح  وال�سمنة.وخال فرتة جائحة 

من التهابات اجلهاز التنف�سي احلادة.
الطعام  من  بي�ل�جًيا،  الفعالة  املهمة  امل��ادة  هذه  م�ست�ى  جتديد  وميكن 
اأ�سعة  اأو بق�ساء وقت معني بانتظام حتت  وخا�سة من الأ�سماك الدهنية، 

ال�سم�ض.
وينتج اجل�سم فيتامني D3 حتت اجللد بتاأثري الأ�سعة ف�ق البنف�سجية، 
ال�سريع  ���س��رط��ان اجل��ل��د،  ت��ط���ر  اأن ت�سبب احل����روق وحت��ف��ز  ال��ت��ي مي��ك��ن 
النت�سار يف اجل�سم. لذلك على الأطباء ت��سيح كم من ال�قت ميكن البقاء 
الفيتامني، ومنع  الازمة من  الكمية  للح�س�ل على  ال�سم�ض  اأ�سعة  حتت 
اأن الأ�سعة ف�ق البنف�سجية يف �س�ء  خطر الإ�سابة ب�سرطان اجللد. ومع 
ال�سم�ض ل تزيد عن 5 باملئة، اإل اأنها ال�سبب يف 80 باملئة من حروق اجللد 

التي ت�سببها اأ�سعة ال�سم�ض.
واإنتاج  البنف�سجية  ف���ق  لاأ�سعة  امل�جي  الط�ل  بني  العاقة  اأن  ويذكر 
فيتامني D3 اكت�سفت قبل اأكرث من 30 عاما. ومنذ ذلك احلني تغريت 
متطلبات الدرا�سات اجلارية يف هذا املجال، حتى اأن بع�ض العلماء ي�سكك�ن 

يف نتائجها.
تاأثري  لقيا�ض  جديدة  جتربة  بريطاني�ن  علماء  اأج��رى  ذل��ك،  على  وبناء 
 ،D3 الأ�سعة ف�ق البنف�سجية ذات ط�ل م�جي خمتلف، يف اإنتاج فيتامني
وخال  قبل  جيدة  ب�سحة  يتمتع�ن  �سابا   75 دم  يف  م�ست�اه  قا�س�ا  حيث 
خمتلف  يف  امل�جي  الط�ل  خمتلفة  البنف�سجية  ف���ق  الأ�سعة  تاأثري  وبعد 

مناطق اجللد.
النظر  اإع����ادة  ال�����س��روري  م��ن  اأن���ه  ال��ت��ي ح�سل�ا عليها،  ال��ن��ت��ائ��ج  واأث��ب��ت��ت 

بالتعليمات ال�سابقة التي عمرها اأكرث من 30 عاما.

احلمراء 
اأفر�ست؟ قمة  ت�سلق  من  اأول  • من 

اأدم�ند هياري
العربية؟ الدول  جلامعة  عام  اأمني  اأول  • من 

عبد الرحمن عزام با�سا
املتحدة؟ لالأمم  عام  �سكرتري  اأول  • من 

الرنويجي تريغفي يل 
الثانية؟ العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  اأن�سئت  منظمة  اأول  • ما 

جامعة الدول العربية
بالطائرة؟ االأطلنطي  عرب  طيار  اأول  • من 

ليندبرج

الأزرق. الل�ن  اإىل  يتح�ل  لاأك�سجني  تعر�سه  عند  ولكن  الل�ن  عدمي  البحر  جراد  دم  اأن  تعلم  • هل 
اجلن�ض. نف�ض  من  وكلها  واحد  وقت  يف  جراء   4 تنجب  اأن  ميكن  املدرع  حي�ان  اأنثى  اأن  تعلم  • هل 

امل�ز. اأكل  يحب  الرّنة  • حي�ان 
ثانية.  13 هي  للدجاج  ت�سجيلها  مت  طريان  م�سافة  اأط�ل  اأن  تعلم  • هل 

طعامها. ابتاع  من  لتتمكن  الأر�سية  للجاذبية  حتتاج  الطي�ر  اأن  تعلم  • هل 
الإجنليزية. اللغة  يف  ا�ستخداما  احلروف  اأكرث  ه�   E حرف  اأن  تعلم  • هل 

واللغة  الإ�سبانية  واللغة  ال�سينية  امل��ان��دري��ن  لغة  ه��ي  ال��ع��امل  يف  �سي�عا  اللغات  اأك��رث  اأن  تعلم  ه��ل   •
الإجنليزية. ح�سب عدد املتحدثني بها.

ال�احد  10 كيل�غرام لل�سخ�ض  ال�س�ك�لته مبا يعادل  ال�س�ي�سري ي�ستهلك معظم  ال�سعب  اأن  • هل تعلم 
يف �سن�ياً.

وزوجته. زوج  بني  جدال  اأي  حلدوث  الأول  ال�سبب  ه�  • املال 
للكاب. �سامة  تعترب  املكادمييا  اأو  اجلندل  مك�سرات  اأن  تعلم  • هل 

درجة   54،000 او  م��ئ���ي��ة  درج����ة   30000 اإىل  ي�����س��ل  ف��اإن��ه  ي�����س��رب  ح��ني  ال����ربق  اأن  ت��ع��ل��م  ه��ل   •
فهرنهايت.

اإيطاليا. ماو�ض  ميكي  اإ�سم  ه�  ت�ب�لين�  اأن  تعلم  • هل 

التاجر واأعماله ال�صاحلة
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الكاكاو 
اأكدت درا�سة حديثة اأن املركبات 
يف  امل���ج���دة  الن�سطة  احلي�ية 
على  احل��ف��اظ  ال��ك��اك��او ميكنها 

�سحة القلب.
ف���ى جامعة  ل��ل��ب��اح��ث��ني  ووف���ق���ا 
)���������س��������ارى( ف������ى ب���ري���ط���ان���ي���ا 
املركبات  م���ن  ال���ن����ع���ني  ف�����اإن 
ت��ع��رف با�سم  احل��ي���ي��ة وال��ت��ى 
)الفافان�ل( و)بر�سينيدينز(، 

يت�سرفان ب�سكل خمتلف فى اجل�سم.
وت��ع��ت��رب )امل��رك��ب��ات احل��ي���ي��ة( م��ن امل��رك��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ف��ي��دة لل�سحة، 
واكت�سبت مركبات )الفافان�ل( املت�اجدة فى الكاكاو اخلام اهتماما عمليا 
امل���اد احلي�ية،  تتاألف من ن�عني من  الأخ���رية، وه��ى  ال�سن�ات  كبريا فى 
وهما )الفاف�ن�ل(، )وبرو ر�سيانيدين�ض(، حيث اأن كا املجم�عتني من 
،الت�ت،  العنب  التفاح،  مثل  الف�اكه  من  ع��دد  فى  اأي�سا  تت�اجد  املركبات 
كنم�ذج  اخل��ام  الكاكاو  اإ�ستخدام  ف��اإن  وبالتايل  والبق�ل،  احلب�ب  وبع�ض 
ر�سيانيدين�ض( من  )الفاف�ن�ل(، )وبرو  املحت�ية على مركبى  لاأغذية 

املرجح اأن ي�ساعد فى احلفاظ على �سحة القلب.
)الفاف�ن�ل(،  ملركبى  الي�مى  ال�ستهاك  اأن  متعددة  درا�سات  واأظهرت 
)وب������رو ر���س��ي��ان��ي��دي��ن�����ض( ي�������ؤدى اإىل حت�����س��ني م�����س��ت���ي��ات ���س��غ��ط ال���دم 
حتى  ولكن  الدم�ية،  الأوع��ي��ة  مرونة  وي�سمن  ال��دم  فى  والك�لي�سرتول 
الآن، كان من غري ال�ا�سح اإىل اأى مدى ت�سهم هذه املركبات الطبيعية فى 

اكت�ساب الف�ائد املر�س�دة، وما اإذا كانا يتعاونان معا اأم ل.

كان احمد تاجرا طيبا �ساحلا يفعل اخلري �سرا ول�جه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�سرتي 
بكل ذلك ج�اهر وياق�تا ودررا فاخرة، حتى جاء ي�م كاد له �سديقه كيدا عند ال�ايل فما كان من ال�ايل ال 
ار�سل حرا�سه ليقتادوه اىل ال�سجن ظلما وعدوانا.. وقبل ان يدق احلرا�ض بابه يف ذلك الي�م كان يجل�ض يف 
�سحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جم�هرات وذهب وياق�ت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى 
بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار وال�رود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ض الذين اقتادوه اإىل ال�ايل الذي امر 

مب�سادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�سجن.
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ض مدة ط�يلة هي �سن�ات جاءت فيها ف�س�ل وذهبت ف�س�ل ومل يفكر احد من 
ا�سدقائه او ا�سحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�سة بعد ان متت م�سادرة كل ما يف البيت 

وا�سبح خاويا على عرو�سه فجف الب�ستان ويب�ض.
مات ال�ايل، ومن جاء بعده اطلق �سراح التاجر بعدما عرف انه حب�ض ظلما، وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�سا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�سه يف احلديقة وما القى فيها من ج�اهر فت�ساءل يا ترى هل هناك 
من �سئ منها... فذهب اإىل امل��سع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�ض وجد احدى ج�اهره حتى 
وجدها كلها ومل ي�سع منها واحدة.. و�سبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ض ماله فحمد اهلل وعلم انه قد 

بقيت له اأعماله ال�ساحلة يف الدنيا.

بري�سون فودزين�سكي لدى و�سولها اإىل حفل توزيع جوائز املو�سيقى االأمريكية لعام 2021 يف لو�س اأجنلو�س. رويرتز

خل�ست درا�سة ن�سرت يف دورية "لن�سيت" م�ؤخرا اإىل اأن جائحة 
ك�فيد19- اأدت اإىل زيادة يف حالت القلق وا�سطرابات اكتئابية 

كبرية يف اأنحاء العامل، خا�سة لدى الن�ساء وال�سباب.
وقال الباحث�ن اإن ال�سباب عان�ا يف ظل بعدهم عن اأ�سدقائهم 
نتيجة اإغاق اأماكن الدرا�سة، ووجد العديد من الن�ساء اأنف�سهن 
يتحملن العبء الأكرب من الأعمال املنزلية وي�اجهن خماطر 

عنف اأ�سري اأكرث.
و�سجلت الدرا�سة، التي قادها اأكادميي�ن بجامعة ك�ينزلند يف 
اأ�سرتاليا، 76 ملي�ن حالة اإ�سافية من ال�سطرابات املرتبطة 
بالقلق و53 ملي�ن حالة من ال�سطراب الكتئابي الكبري مع 
انت�سار ك�فيد19- يف 2020. وقالت األيز فرياري امل�ساركة يف 

اإعداد الدرا�سة: "لاأ�سف، ولأ�سباب عدة، الن�ساء كن دائما الأكرث 
عر�سة للتاأثر بالتبعات الجتماعية والقت�سادية للجائحة".

واأ�سافت اأن "امل�س�ؤوليات الإ�سافية للرعاية واملنزلية متيل لأن 
تقع على عاتق الن�ساء، ولأن الن�ساء اأكرث عر�سة لأن يكن �سحايا 

للعنف الأ�سري الذي زاد يف مراحل خمتلفة من اجلائحة".
اإغ��اق املدار�ض وغري ذلك من القي�د حد من  اأن  واأ�سارت اإىل 

اأقرانهم". مع  والتفاعل  التعلم  على  ال�سباب  "قدرة 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  �سابقا  اأج��ري��ت  درا���س��ة   48 البحث  و�سمل 
العامل، وعمل على جتميع نتائجها يف حتليل اإح�سائي لتحديد 
الدول  204 من  العقلية يف  ال�سحة  ا�سطرابات  انت�سار  مدى 

واملناطق يف 2020.

ارتفاع عدد حالت القلق مع جائحة كورونا وخا�ضة لدى الن�ضاء


