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اكت�شاف علمي.. هذه املواد تبطئ ال�شيخوخة
تو�سل العلماء الكت�ساف علمي جديد، قد ي�ساعد على احلفاظ على 

العوامل اخلارجية املرتبطة بالكرب بال�سن. وتاأخري  "ال�سباب"، 
تو�سل  العظام،  تدهور  وراء  البيولوجية  االآليات  يف  بحثهم  وخللال 
علماء الكت�ساف ميكن اأن ي�ساعد يف معاجلة احلاالت املرتبطة بالعمر 
مثل ه�سا�سة العظام، من خال جتديد اخلايا اجلذعية التي تعترب 

اأ�سا�سية يف هذه العملية.
على  التغيريات  بع�ض  توؤثر  كيف  حديثا  املن�سورة  الدرا�سة  وتو�سح 
اأداء هذه اخلايا اجلذعية مع تقدم العمر، ولكنها تو�سح اأي�سا كيف 
ميكن ا�ستخدام "اأ�سيتات ال�سوديوم" الإعادة قدرتها على دفع تطوير 

مادة عظمية جديدة.
ومن الوظائف الطبيعية لل�سيخوخة اأن اأجزاء من ج�سم االإن�سان ال 
تعمل بال�سكل الذي كانت عليه من قبل، وينطبق ال�سيء نف�سه على 

اخلايا اجلذعية الو�سيطة يف نخاع العظام لدينا.
تقدمنا   يف  مللع  تتدهور  بذلك  القيام  على  قدرتهم  فللاإن  ذلللك،  ومللع 

ال�سن.
وقام العلماء بعزل اخلايا اجلذعية الو�سيطة، والتي تعرف بخايا 
للفئران وعاجها مبحلول مغذي  العظمي  النخاع  ال�سيخوخة، من 

يحتوي على اأ�سيتات ال�سوديوم، وهي مادة م�سافة غذائية �سائعة.
وحّول هذا العاج االأ�سيتات اإىل لبنة بنائية ترتبط باالإنزميات بعد 
ذلك بالهي�ستونات، مما زاد من الو�سول اإىل اجلينات وعزز ن�ساطها.

اإن�شتغرام ت�شعى اإىل احتواء الهو�س باجل�شد املثايل 
فح�سب  الرتكيز  عدم  على  امل�ستخدمني  ت�سجيع  "اإن�ستغرام"  تنوي 
النحيفة  املللللراأة  جل�سد  املللثللايل  للنموذج  تلللرّوج  الللتللي  املللنلل�للسللورات  على 
والر�سيقة القوام، اإثر �سدور مقال مفحم يف "وول �سرتيت جورنال" 
حول تداعيات حمتويات ال�سبكة على ال�سحتني النف�سية واجل�سدية 

للمراهقات.
ال�سباب  اأو�للسللاط  يف  جللّدا  الرائج  التطبيق  هللذا  على  القّيمون  وك�سف 
والتابع لل "في�سبوك" اأن مزيدا من اجلهود تبذل "للت�سّدي لل�سورة 

ال�سلبية للج�سد".
تركيز  ت�ستقطب  التي  "ال�سور  مللع  التعامل  �سبل  يف  يبحثون  وهللم 
اأجرته  حتقيق  على  رّدا  ن�سر  بلليللان  يف  جللاء  مللا  وفللق  امل�ستخدمني"، 

ال�سحيفة االقت�سادية االأمريكية.
واأفادت "وول �سرتيت جورنال" باأن ال�سبكة تعي هول امل�سكلة نتيجة 
ع�سرات  نف�سية  على  خطورتها  مللن  حتللّد  لكّنها  اخلللا�للسللة،  اأبحاثها 

مايني ال�سباب الذين يطلعون على من�سورات التطبيق كّل يوم.
داخلي  اجتماع  خللال  ُعر�ست  �سوئية  �سريحة  اأن  التقرير  وك�سف 
لطاقم ال�سركة يف 2019 اأّكدت اأن التطبيق "يفاقم العاقة ال�سيئة 

مع اجل�سد ملراهقة واحدة من كّل ثاث".
بزيادة  اإنلل�للسللتللغللرام  يّتهمن  "املراهقات  اأن  اأخللللرى  �سريحة  يف  وجلللاء 
م�ستويات القلق واالكتئاب"، يف خا�سة درا�سة حول الفتيات اللواتي 

يواجهن هذا النوع من امل�سكات.

اخلل ي�شر بالغ�شالة الأوتوماتيكية
حلللذر مللنللتللدى الللغلل�للسللل االأملللللللاين ملللن ا�للسللتللخللدام اخللللل ملللع الغ�سالة 
يف  املوجود  احلم�ض  الأن  نظراً  اجلللري؛  اإزالللة  بغر�ض  االأوتوماتيكية 

اخلل يهاجم االأجزاء املطاطية والبا�ستيكية وُيلحق ال�سرر بها.
واأ�ساف اخلرباء االأملان اأن اخلل ال يعد و�سيلة فعالة الإزالة ع�سر املاء؛ 
املللاء، والتي  املوجودة يف  الكال�سيوم  اأيونات  نظرا الأنه ال يق�سي على 

تت�سبب يف تكّون اجلري.
بالفعل على مواد  املعتادة حتتوي  الغ�سيل  اأن م�ساحيق  املنتدى  واأكد 
اإىل اأنلله ميكن اإ�سافة مللادة اأخللرى مل�سحوق  الإزالللة ع�سر املللاء، م�سرياً 
بدءا  اأي  �سديدا،  املللاء  اإذا كان ع�سر  املللاء،  اإزالللة ع�سر  الغ�سيل بغر�ض 

من 30 درجة.
ولفت اخلرباء االأملان اإىل اأن اإ�سافة اخلل اإىل درج التوزيع مع م�سحوق 

الغ�سيل قد تت�سبب يف اإ�سعاف مفعول امل�سحوق.
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منحوتات �شخرية يف ال�شعودية 
�شنة  اآلف  عمرها 7 

�سمال  اكُت�سفت يف  لاإبل وغريها من اجلمليات  تعود منحوتات �سخرية 
ال�سعودية اإىل 7 اآالف �سنة على االأقّل، اأي اأنها اأقدم بكثري مما ُقّدر لها وقت 
ك�سف النقاب عنها قبل ب�سع �سنوات، بح�سب ما اأفادت درا�سة دولية. ومتّثل 
هذه املنحوتات البارزة البالغ جمموعها 21 والتي ُنق�ست يف ثاثة نتوءات 
 ،2018 �سخرية يف �سحراء اجلوف جماال باحلجم احلقيقي. ويف العام 
قّدر علماء اآثار اأن تكون عائدة اإىل بداية ع�سرنا، نظرا الأوجه ال�سبه مع 
ح�سارة  اإىل  العائد  االأردن  يف  املجاور  البرتاء  موقع  يف  اأخللرى  منحوتات 
الثقافة  وزارة  بني  تعاون  �سياق  يف  اأطلق  بحثي  برنامج  واعتمد  االأنباط. 
الب�سري واملعهد  والتاريخ  للعلوم  االأملاين  ال�سعودية ومعهد ماك�ض بانك 
لتاأريخ  التقنيات  العلمية يف فرن�سا، على جمموعة من  الوطني لاأبحاث 
ال�سنني،  مّر  على  ب�سّدة  تدهورت  حالتها  اأن  �سّيما  ال  بدّقة،  االأعمال  هذه 
وفق ما جاء يف بيان �سادر عن معهد ماك�ض بانك. وخل�ض العلماء اإىل اأن 
بع�ض هذه املنحوتات ُنق�ض يف االألفية ال�ساد�سة قبل ع�سرنا، بوا�سطة اأدوات 
حجرية و�سط �سافانا كانت تنت�سر فيها االأ�سجار والبحريات حتّولت الحقا 
اإىل �سحراء. ويرى القّيمون على هذه الدرا�سة التي ُن�سرت تفا�سيلها يف 
جمّلة "جورنال اأوف اأركيولوجيكل �ساين�ض" يف هذا املوقع مثاال عن "حقبة 
تتفّن  ال�سعودية  �سمال  الرعاة يف  فيها جماعات  كانت  القدمي  التاريخ  يف 

على ال�سخور وت�سنع هياكل حجرية �سخمة".

بوت الكاوبوي جنم 
مو�شة اخلريف

 Cowboy الللللكللللاوبللللوي  بلللللوت  ميلللثلللل 
االأحلللللذيلللللة  مللللو�للللسللللة  جنلللللم   Boots
-2021 خللريللف-�للسللتللاء  يف  الللنلل�للسللائلليللة 
جريئة  اإطللالللة  امللللراأة  ليمنح   2022

ت�ستلهم الغرب االأمريكي املتوح�ض.
بوت  اأن   "Elle" جملللللللة  واأو�للللسللللحللللت 
اللللكلللاوبلللوي هلللو بللللوت يلل�للسللل طلللولللله اإىل 
وحليات  �سميك  بنعل  وميللتللاز  الللكللاحللل 
معدنية، م�سرية اإىل اأن بع�ض املوديات 
الف�سي  بلللاللللللللون  امللللو�لللسلللم  هللللذا  تللللتللللاأالأ 

امليتالك.
واأ�سافت املجلة املعنية باملو�سة واجلمال 
اإمكانيات  الكاوبوي ميتاز بتنوع  اأن بوت 
احلال  بطبيعة  ميكن  حيث  التن�سيق؛ 
تن�سيقه مع �سروال جينز ذي لون داكن 
اأو �سروال جينز يزدان مبطبوعات جلود 

احليوانات مثل مظهر الثعبان.
بلللوت  يللللبللللدو  ذللللللللك،  اإىل  وبللللاالإ�للللسللللافللللة 
الكاوبوي رائعاً مع الف�ساتني ذات الطابع 
التوليفة  هللذه  تخلق  حيث  الفلكلوري؛ 

اإطالة كا�سيكية اأ�سيلة.

الر�شاعة الطبيعية ولو لب�شعة 
اأيام ترتبط بخف�س �شغط الدم �ص 23

علماء يطورون تطبيقًا لكت�شاف 
الأمرا�س من �شوت ال�شعال

احلالة  اأو  االأمللرا�للض  ت�سخي�ض  ميكنه  تطبيق  تطوير  على  العلماء  يعمل 
ال�سحية التي يعاين منها �سخ�ض ما من خال اال�ستماع اإىل �سعاله.

وي�سجل الباحثون مايني حاالت ال�سعال با�ستخدام العديد من التطبيقات 
مبا يف ذلك تطبيق جماين طورته �سركة

ذللللك، يقومون  ديلللاويلللر. وبللعللد  مللقللرهللا يف  �للسللركللة  وهلللي   Hyfe Inc
بتدريب الذكاء اال�سطناعي لتحديد �سبب ظهور االأعرا�ض لدى املري�ض، 

وفًقا ل�سحيفة وول �سرتيت جورنال.
وياأمل الباحثون يف اأن يتمكن التطبيق يف امل�ستقبل من حتديد ما اإذا كان 
الرئوي  اأو مر�ض االن�سداد  الرئوي،  اأو االلتهاب  بالربو،  ال�سخ�ض م�ساًبا 

املزمن، اأو حتى فريو�ض كورونا، ومدى خطورة املر�ض.
بتحفيز  التنف�سية  املللجللاري  يزعج  ما  �سيء  يقوم  عندما  ال�سعال  ويحدث 
ير�سل  لذلك،  وا�ستجابة  الللدمللاغ،  اإىل  ر�سالة  ير�سل  مما  اجل�سم،  اأع�ساب 
الدماغ اإ�سارة اإىل ع�سات ال�سدر والبطن لطرد املهيج با�ستخدام الهواء 

من الرئتني.
اإن  ال�سركة  يف  االأطللبللاء  ورئي�ض  ال�سل  خبري  �سمول،  بيرت  الدكتور  وقللال 
املثال ال�سخ�ض  �سبيل  فعلى  خمتلًفا،  يبدو  �سعال  لها  املختلفة  "االأمرا�ض 
امل�ساب بالربو �سي�ساب باأزيز، بينما يعاين املري�ض امل�ساب بالتهاب رئوي 

من �سوت طقطقة يف رئتيه".

اأبرز  احلللق،  جاد  ليندا  الدكتورة  التغذية،  خبرية  وحتللدد 
"املزاج"، على  �ساأنها حت�سني  التي من  االأغذية الطبيعية 
"الريكوتا"،  االأجبان  ومن  راأ�سها حلم "الديك الرومي"، 
احللوة،  والبطاطا  امل�سلوقة  والبطاط�ض  املللوز  عن  ف�سا 
اإ�سافة اإىل ال�سعري والبابوجن واليان�سون والكاكاو )نظرا 
على  ت�ساعد  ملللواد  وجميعها  باملاغن�سيوم(،  غني  لكونه 

حت�سني املزاج وال�سحة النف�سية.
اأما جلهة ال�سحة العقلية، فت�سري جاد احلق يف ت�سريحات 
"�سكاي نيوز عربية"، اإىل اأن ثمة عاملني رئي�سيني  ملوقع 
هو  االأول  خللا�للض؛  ب�سكل  الللذاكللرة  بتح�سني  يت�سل  فيما 
االأغذية التي حتتوي على اأوميغا 3، والثاين هو االأغذية 

التي حتتوي على احلديد.
التونة  بتناول  اخلبرية  فتن�سح   ،3 لاأوميغا  وبالن�سبة 
واملك�سرات  احلللار  الزيت  عن  ف�سا  واملاكريل،  وال�ساملون 

)ال �سيما عني اجلمل(.
وتلفت اأخ�سائية التغذية يف الوقت نف�سه اإىل اأن "االأنيميا" 
وبالتايل  الذاكرة،  م�ساكل  يف  تت�سبب  التي  االأمرا�ض  من 
"الكبدة"،  مثل  باحلديد،  الغنية  االأطعمة  بتناول  تن�سح 

ومن بينها كبد الدجاج، اإ�سافة اإىل اللحوم والتمر.

درا�سة حديثة
ويتفق خرباء التغذية على ما يلعبه الغذاء كعن�سر اأ�سا�سي 
لل�سحة العقلية لل�سباب وال�سابات. وهو ما دعمته باالأدلة 
بني  مبا�سرا  ارتباطا  وجللدت  حديثة،  علمية  درا�سة  اأي�سا 

االأنظمة الغذائية ال�سحية وال�سامة العقلية.
االأمريكية،  "بينغهامتون"  جامعة  يف  الباحثني  وبح�سب 
فلللاإن تللنللاول وجللبللة االإفلللطلللار يللوملليللا، وممللار�للسللة التمارين 
بلل�للسللكللل مللتللكللرر، وتللقللللليللل ا�ستهاك  املللعللتللدلللة  الللريللا�للسلليللة 
ال�سحة  حت�سن  اإىل  اأدى  والكافيني،  ال�سريعة  الوجبات 
العقلية لل�سابات. وبالن�سبة للن�ساء النا�سجات يتم تطبيق 
ال�سيء نف�سه  مع اإ�سافة تناول كميات كبرية من الفاكهة 

يوميا.
امل�سحوبة  اليومية  التمارين  تللوؤدي  ال�سباب،  لللدى  بينما 
العقلية،  ال�سحة  زيللادة  اإىل  واللحوم  االألللبللان  با�ستهاك 
ال�سريعة  الللوجللبللات  تللنللاول  انخفا�ض  مللع  جنب  اإىل  جنبا 

والكافيني.
الذين  النا�سجني  الللرجللال  علللللى  نف�سه  االأمللللر  وينطبق 
يتناولون كمية اإ�سافية من املك�سرات يوميا، بح�سب نتائج 
"مت خالها درا�سة  5 �سنوات  ا�ستمرت ملدة  الدرا�سة التي 
االأمناط الغذائية والتمارين لل 2600 م�سارك"، ون�سرت 

نتائجها يف جملة Nutrients العلمية.

العقل ال�سليم
وال�سمنة،  العاجية  التغذية  ا�ست�ساري  ي�سع  وبللللدوره، 
الدكتور هاين جربان، "و�سفة" الأبرز االأغذية الطبيعية 
االأ�سا�سية، لي�ض فقط للتمتع ب�سحة وج�سد �سليم معافى، 
ذلك  يف  مبا  العقلية،  ال�سحة  دعللم  اأجللل  من  اأي�سا  ولكن 

تن�سيط الذاكرة واحلفاظ على الن�ساط البدين.

ومنتجات  والبي�ض  واالأ�سماك  اللحوم  الو�سفة  وتت�سمن 
عن  ف�سا  االأبي�ض،  الع�سل  اإىل  اإ�سافة  عموما،  االألللبللان 
وتقليل  بانتظام،  الريا�سة  ممار�سة  جانب  اإىل  الفواكه، 

الكافيني ب�سكل خا�ض.
اإىل  عربية"،  نلليللوز  "�سكاي  ملللوقللع  ت�سريحات  يف  وي�سري 
اأن تلللنلللاول غللللذاء �للسللحللي ُيللحلل�للسللن احللللاللللة امللللزاجللليلللة، مما 
لل�سباب  بالن�سبة  �سيما  ال  العقلية،  ال�سحة  بللدوره  يدعم 
ال�سعور  اأغذية مرتبطة مبنح  وال�سابات، وي�ستدل بوجود 

بال�سعادة ومقاومة االكتئاب.
وي�سدد جربان ب�سكل خا�ض على "وجبة االإفطار" كعن�سر 
اأ�للسللا�للسللي ال غللنللى عللنلله، والللتللي مللن املللهللم اأن حتللتللوي على 
اخلبز  من  قطع  تناول  مثل  املتكاملة،  الغذائية  العنا�سر 

االأ�سمر مع البي�ض وع�سري الربتقال الطبيعي.
وين�سح يف هذا االإطار بالتقليل ب�سكل كبري من الكافيني 
والوجبات ال�سريعة، وهو ما ذهبت اإليه الدرا�سة املذكورة.

الطاقة" التي  "م�سروبات  ذلك  اإىل  اال�ست�ساري  وي�سيف 
اعتاد عليها كثري من ال�سباب، باعتبارها غنية بال�سكريات 
والكافيني، وميكن اأن تعطي �سعورا وقتيا بالن�ساط، لكنها 
بالقلب  م�ساكل  اإىل  ت�سل  قد  �سحية  م�ساكل  يف  تت�سبب 

وتوؤثر بالقطع على ال�سحة النف�سية والعقلية بالتبعية.
ويختتم حديثه اإىل موقع "�سكاي نيوز عربية"، بالقول: 
اأجل  مللن  غللذائللي،  نظام  اأي  مللن  اأ�سا�سي  جللزء  "الريا�سة 
ال�سهرية  املقولة  توؤكده  ما  وهللو  والعقل..  اجل�سم  �سحة 

منذ اآالف ال�سنني "العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم".

اأ�شهر ال�شتعرا�شات 
املو�شيقية تعود اإىل برودواي 
"االأ�سد  اإىل  "هاميلتون"  من 
تعود  "�سيكاغو"،  بللل  امللك" ملللرورا 
ال�سهرية  املو�سيقية  اال�ستعرا�سات 
جديد  مللوؤ�للّسللر  يف  بلللللللرودواي،  اإىل 
املعهودة  تلك  من  قريبة  حياة  اإىل 
التوّقف  �سهرا من   18 بعد  �سابقا 
تقف  كوفيد19-.  وبلللللاء  بلل�للسللبللب 
جلليللنللي ملليللانللو�للسللكللي االآتلللليللللة مع 
ابنتها من بو�سطن، يف ال�سف منذ 
اأما  �سباحا  والن�سف  اخلام�سة 
مللل�للسللاهللدة عر�ض  يف �للسللراء بللطللاقللة 
ريت�سارد  م�سرح  يف  "هاميلتون" 
�سكوير.  �ساحة تاميز  روجرز قرب 
وهللي تللقللول لللوكللالللة فللرانلل�للض بر�ض 
"اأع�سق هذا العر�ض. لقد �ساهدته 
11 مرة. �سن�سهد اليوم على طاقة 

مذهلة".
وتعيد م�سارح برودواي فتح اأبوابها 
تدريجا منذ مطلع ال�سهر اجلاري، 
لللكللّن ملل�للسللرحلليللات كللثللرية ملللن بني 
عرو�سها  ا�ستاأنفت  �سعبية  االأكللر 
بلدية  رئللليللل�لللض  وقللللللال  الللللثللللاثللللاء. 
نيويورك بيل دي بازيو "هذه ليلة 
مدينة  علللودة  طللريللق  على  عظيمة 
احتفال  غلللداة  وذللللك  نيويورك"، 
"ميت غاال" الذي ا�ستقطبت مئات 
االأوىل  للمرة  واملوؤثرين  امل�ساهري 
ويف   .2019 اأيلللللار-ملللللايلللللو  ملللنلللذ 
ر�سد  اأمكن  �سكوير،  تاميز  �ساحة 
الثاثاء  بلللللرودواي  علللودة  تبا�سري 
ك�سك  فتح  اإعلللادة  اأي�سا من خللال 
اليوم  لعرو�ض  تللذاكللر  �للسللراء  يتيح 
نف�سه مع االأمل يف اقتنا�ض بع�ض 
التي  الللتللذاكللر  علللللى  التخفي�سات 
يللتللخللطللى �للسللعللر اللللواحلللدة مللنللهللا يف 

املعدل مئة دوالر.

�شاعة اأبل اجلديدة.. مباذا 
تتميز عن الن�شخ القدمية؟

خلللال مللوؤمتللرهللا اللل�للسللنللوي، الذي 
اللللثلللاثلللاء، ك�سفت  ملل�للسللاء  عللقللدتلله 
�سركة اأبل االأمريكية عن الن�سخة 
اجلديدة من �ساعتها الذكية التي 

حتمل ا�سم "اأبل ووت�ض 7".
باأن  اجلللديللدة  اأبلللل  �للسللاعللة  وتتميز 
الن�سخة  من  قليا  اأكللرب  �سا�ستها 
ولهذا   ،"6 "ووت�ض  الللل�لللسلللابلللقلللة 
ملللزايلللاه، فلل�للسللا عللن اأنللهللا ت�سحن 
الذكية  اللل�للسللاعللة  بلل�للسللرعللة وجللللاءت 
االأ�سود  منها  األلللوان،  بل5  اجلديدة 

الداكن واالأحمر واالأزرق.
مزيدا  تعني  ال  الكبرية  وال�سا�سة 
اأ�سعار ال�ساعة  من االأمللوال، وتبداأ 
وهو  دوالرا،   399 مللن  اجلللديللدة 
نللفلل�للض اللل�للسللعللر الللللللذي تللللبللللداأ منه 

الن�سخة ال�سابقة من ال�ساعة.
�سكلها  يعترب  ال�سكل،  ناحية  ومن 
مع  االأقلللدم  الن�سخة  عللن  متطورا 
اأنها  اأكللللر �للسللطللوعللا، كللمللا  �للسللا�للسللة 

مرفقة بنوع جديد من االأحزمة.

لتح�شني النف�شية.. اأطعمة حت�شن من �شحتك العقلية

عادة ما يتم الربط -يف الن�سائح الغذائية- بني طبيعة 
النظام الغذائي وال�سالمة ال�سحية واجل�سدية، لكن 
جدول  على  تو�سع  اأن  يتعني  �سرورية  اأغذية  ثمة 
"ال�سحة  لـ  فوائدها  اإىل  بالنظر  الغذائي  النظام 

العقلية والنف�سية" ب�سكل اأ�سا�سي.
�سلطوا  وخمت�سون  خــراء  اإليه  يلفت  ما  هو  وهــذا 

الغذائية  الأنــظــمــة  تلك  اأهــمــيــة  على  الــ�ــســوء 
ال�سحية، لي�س فقط من اأجل "اجل�سم ال�سليم" 

ولكن اأي�سا من اأجل "العقل ال�سليم" واحلالة 
النف�سية امل�ستقرة.

الأطعمة  بــاأبــرز  قائمة  هـــوؤلء  وو�ــســع 
يف  مهما  دورا  تلعب  التي  الطبيعية 
والنف�سية،  العقلية  ال�سحة  حت�سني 
الغذائي،  النظام  �سمن  بها  ون�سحوا 

جنبا اإىل جنب مع ممار�سة الريا�سة.
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�ش�ؤون حملية

•• العني- الفجر

احتفاءه  العامل  االإملللارات  جامعة  ُت�سارك 
باليوم الدويل حلفظ طبقة االأوزون الذي 
املتحدة  للللاأمم  الللعللامللة  اجلمعية  حللّددتلله 
على  تاأكيداً  عللام،  �سبتمرب من كل   16 يف 
التي  القرارات واالإجللراءات اجلماعية،  اأن 
الوحيدة  الطريقة  هي  بالعلم،  ت�سرت�سد 

حلّل االأزمات العاملية الكربى.
بهذه املنا�سبة قال الدكتور يونغووك كيم، 
االأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم  علوم احلياة، كلية 
"نحتفل   : الللعلللللوم يف جللامللعللة االإمللللللارات  
الللدويل، على  التعاون  وبف�سل  العام،  هذا 
التي  فيينا  اتفاقية  على  عاماً   36 مللرور 

احلماية  من  عاماً   36 مللرور  يف  �ساهمت 
باأن  ونللفللتللخللر  االأوزون.  لطبقة  الللعللامللليللة 
دولللللة االإمللللللارات كللانللت مللن اأوائلللللل اللللدول 
اتفاقية  اإىل   1985 التي ان�سّمت يف عام 
فيينا حلماية طبقة االأوزون، و�ساهمت مع 
التخّل�ض  يف  واحلكومات  الللدويل  املجتمع 
املُ�ستنفذة  املللللواد  جميع  مللن   99% مللن 

لطبقة االأوزون".
االأوزون  طبقة  اأن  كيم  الللدكللتللور  واأو�للسللح 
مهّماً وحيوياً يف حماية �سحة  تلعب دوراً 
الللكللائللنللات احلللّيللة على االأر�للللض مللن خال 
البنف�سجية  فللوق  ال�سم�سية  الطاقة  منع 
مللن اخللللرتاق اجللللللد، حلليللث يللللوؤدي فقدان 
%1 من طبقة االأوزون اإىل حوايل مليون 

يف  �سنوياً  الب�سر  عند  جلد  �سرطان  حالة 
جميع اأنحاء العامل، اإ�سافة اإىل االإ�سابات 
باإعتام عد�سة العني و�سعف جهاز املناعة. 
اإىل  االأوزون  طللبللقللة  تلللرّقلللق  يللللللوؤدي  كللمللا 
النظم  وتعطيل  الللزراعلليللة  الللغللال  تقليل 

االإيكولوجية.
واأ�ساف قائًا: "حتر�ض جامعة االإمارات 
املُتعّلقة  العلمية  االأبلللحلللاث  تللطللويللر  علللللى 
من  الللرغللم  وعلى  املللنللاخ،  وحماية  بالبيئة 
اأن بيئة كوكب االأر�ض قد اأخذت ا�سرتاحة 
خللال عمليات االإغللللاق الللعللام الللعللاملللي يف 
اأن الباحثني يف جامعة  2020، غري  عام 
علللللى تطوير  كلللللل  بللا  يعملون  االإملللللارات 
وفقاً  ُم�ستدامة  علمية  ودرا�للسللات  اأبللحللاث 

الأعلللللللى املللعللايللري الللدوللليللة للللللملل�للسللاعللدة يف 
اأ�سرار بيئية، واالإ�سهام  اأية  جتّنب حدوث 
اال�سرتاتيجية  احلكومية  روؤيللة  تعزيز  يف 
ُم�ستدامة  خ�سراء  بيئة  اإىل  الو�سول  يف 

وحت�سني جودة احلياة".
"فيما  بللللالللللقللللول:  تللل�لللسلللريلللحللله  واخللللتللللتللللم 
الدمار  من  العاملي  االنتعا�ض  اإىل  نتطلع 
االجللتللمللاعللي واالقلللتللل�لللسلللادي الللنللاجللم عن 
اأن  عللللليللنللا  يللجللب  كوفيد19-،  جللائللحللة 
واأكللر قدرة  اأقللوى  نلتزم ببناء جمتمعات 
جهودنا  نوظف  اأن  وعلينا  ال�سمود.  على 
املناخ  لللتللغللري  الللتلل�للسللدي  وا�للسللتللثللمللاراتللنللا يف 
االإيكولوجية  والنظم  الطبيعة  وحماية 

التي تبقينا على قيد احلياة".

•• اأبوظبي- الفجر

التابعة  الكلى"،  لللرعللايللة  "�سحة  اأطلللللقللت 
ل�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة"، 
اأكلللللرب �للسللبللكللة للللللرعللايللة اللل�للسللحلليللة يف دوللللة 
االأول  برناجمها  املتحدة،  العربية  االإمللارات 
ي�ستهدف  الذي  الكلى،  للتدريب على رعاية 
والللعللربلليللة يف  االإمللاراتلليللة  التمري�ض  كللللوادر 
�سركة �سحة، معتمداً على اأف�سل املمار�سات 
اإطار  يف  وا�للسللع  نللطللاق  على  املُتبعة  الللدوللليللة 
ملمر�سي  االأمريكية  "اجلمعية  كفاءات  عمل 
�ستة  مب�ساركة   ،)ANNA( الكلى"  طللّب 
اأفراد من كوادر التمري�ض العاملة يف مرافق 

�سبكة "�سحة".
"�سحة  الللتللدريللبللي ملللن  اللللربنلللاملللج  ويللتلليللح 
الللللكللللوادر  اأمللللللللام  فلللر�لللسلللة  الكلى"  للللرعلللايلللة 
مهاراتها،  لتطوير  املُلل�للسللاركللة  التمري�سية 
ومنهجيات  لطرق  وفهمها  معرفتها  واإثللراء 
الفر�ض  كللانللت  الللُكلللللى، حيث  رعللايللة مر�سى 
ال�سحية  الللرعللايللة  يف  للتخ�س�ض  املللتللاحللة 
اأمام  للُكلى قبل انطاق الربنامج حمدودة 

كوادر التمري�ض املحلية.
املدير  هللولللت،  �ستيفني  الللربوفلليلل�للسللور  وقلللال 
الكلى":"  للللرعلللايلللة  للل�للسللحللة  اللللتلللنلللفللليلللذي 
تزويد  االأكللرب من مهمتنا يف  اجلللزء  يتمثل 
لدينا  ال�سحية  الللرعللايللة  يف  املتخ�س�سني 

بللفللر�للض الللتللعلللللم والللتللطللويللر اللللوفلللرية التي 
امللل�للسللاهللمللة يف حتللللّول خدمات  متللكللنللهللم ملللن 
امل�ستوى  علللللى  املللقللدمللة  اللل�للسللحلليللة  الللرعللايللة 
الللتللمللريلل�للض التي  تللعللد كللللوادر  اإذ  االإقللللليللمللي، 
التدريب  اأو  التخ�س�سية  بللاخلللربة  تتمتع 
على رعاية مر�سى الكلى نادرة على امل�ستوى 

العاملي. 
مركزة  منهجية  يتمد  الربنامج  اأن  واأ�ساف 
فلليلله بالدعم  امللل�للسللاركللني  لللتللزويللد  و�للسللاملللللة 
لللتللطللويللر خللرباتللهللم يف طلللّب الكلى،  الللللازم 
�ستمتلك  اللللربنلللاملللج،  ملللن  االنلللتلللهلللاء  وبلللعلللد 
املللل�لللسلللاركلللة خمتلف  الللتللمللريلل�للسلليللة  الللللكللللوادر 
تقدمي  لها  تتيح  الللتللي  والللكللفللاءات  املللهللارات 

الكلى  ملللر�للسللى  �سة  متخ�سّ �للسللحلليللة  رعلللايلللة 
مب�ستوى عاملي.

وملللن جللانللبللهللا، قللالللت الللدكللتللورة مللللاري كيم 
جيم�ض، املدير التنفيذي للتمري�ض باالإنابة: 
لرعاية  "�سحة  يف  التمري�ض  كوادر  "ت�سكل 
الكلى" العمود الفقري ل�سبكة "�سحة"، ومن 
خال عملنا على تعزيز فر�ض و�سولها اإىل 
موارد التعليم املحلية والتدريب الذي يلبي 
املعايري الدولية، �سنتمكن من تعزيز قدرتنا 
اإىل  بللاالإ�للسللافللة  الللُكلللللى،  رعللايللة مر�سى  على 
تر�سيخ مكانة "�سحة لرعاية الكلى" كمركز 
اإذ يحظي هذا  الللُكلللللى،  رائلللد يف جمللال طللب 
االإمارات  االأول من نوعه يف دولة  الربنامج 

العاملة  التمري�ض  كوادر  كبري من  باهتمام 
يف مرافق "�سحة".

يللذكللر  اأن بللرنللامللج الللتللدريللب اجلللديللد على 
التعليم  برامج  اإطللار  يف  يندرج  الكلى  رعاية 
"�سحة"  تللوفللرهللا  الللتللي  اللل�للسللاملللللة  الللطللبللي 
"�سحة" يف  اأطلللللقللت  اإذ  الللعللاملللللة،  لللكللوادرهللا 
وقت �سابق من هذا العام، �سراكة مع جامعة 
خليفة يف برنامج �سهادة االأبحاث ال�سريرية 
كما  "�سحة"،  ملللوظللفللي   )KU-CRC(
بداأت �سراكة اأخرى مع جامعة ال�سارقة تتيح 
احل�سول  فللر�للسللة  "�سحة"  مللوظللفللي  اأمللللام 
ال�سوتية  فوق  املوجات  يف  مهني  دبلوم  على 

الأخ�سائيي الت�سوير باالأ�سعة.

•• اأبوظبي-الفجر

مبنا�سبة  احتفالية  اأبوظبي  �سرطة  نظمت 
يلللوم املللهللنللد�للض الللعللاملللي والللللذي يلل�للسللادف 15 
عللام ومبلل�للسللاركللة مهند�سي  كللل  مللن  �سبتمرب 
طريان  اإدارة  و  الهند�سية   امللل�للسللاريللع  اإدارة 
املللللرور  هللنللد�للسللة  واإدارة   ، اأبلللوظلللبلللي  �للسللرطللة 

و�سامة الطرق.
 وياأتي احلفل  تقديراً  للمجهودات الكبرية 
للكوادر الوطنية من املهند�سني واملهند�سات 
البيئة  تللوفللر  رائلللللدة  ملل�للسللروعللات  تللنللفلليللذ  يف 
املائمة التي حتفز على اإجنللاز مهام العمل 
م�سرية  على  وتنعك�ض  واالأملللنلللي،  ال�سرطي 
نتائج  حتللقلليللق  يف  والللتللحلل�للسللني  اللللتلللطلللويلللر 

اإيجابية ومتميزة. واأكد اللواء خليفة حممد 
يف  واخلللدمللات  املالية  قطاع  مدير  اخلييلي 
ال�سرطية  الللقلليللادة  اهتمام  اأبللوظللبللي  �سرطة 
للمهند�سني  والللتللحللفلليللز  املللمللكللنللات  بللتللوفللري 
يف  الكبرية  جلهودهم  تللقللديللراً  واملهند�سات 
الللقلليللادة العامة  اإجنلللللاز ملل�للسللروعللات مللبللاين 
تواكب  والللتللي  اأبوظبي  اإملللارة  م�ستوى  على 
التطورات الع�سرية وتطبيق اأف�سل املعايري، 
اخلدمية،  اأم  الهند�سية  امل�سروعات  يف  �سواء 
العمل  م�سرية  تعزيز  يف  اإيجابياً  تنعك�ض  و 
تلل�للسللريللح مبنا�سبة  واأ�لللسلللاف يف  اللل�للسللرطللي.  
باإجنازات  نعتز  اإنللنللا  الللعللاملللي:  املهند�ض  يللوم 
الطائرات  �سيانة  ويف  املعمارية  املهند�سني 
حيث  واالأجللهللزة  والتقنيات  امللللرور  وهند�سة 

تقف منظومة املدينة االآمنة �ساهدا ومعلماً 
بارزا ملجهوداتهم يف العمل ال�سرطي واالأمني 
ومتابعتها  االأمنية  للم�ستجدات  ومواكبتهم 

وفق اأف�سل املعايري العاملية.  
راعلللللي احللللفلللل واحلللل�لللسلللور فيلماً  و�لللسلللاهلللد   
اأبوظبي  �للسللرطللة  املللهللنللد�للسللني يف  عللن جللهللود 
واالإ�سراف على امل�ساريع الهند�سية من حيث 
مطابقة املوا�سفات، والتاأكد من �سري العمل 
واي�سا  للم�ساريع  الللزمللنللي  اجللللدول  ح�سب 
مللتللابللعللة �سامة  امللللللرور يف  جلللهلللود هللنللد�للسللة 
�سيانة  يف  اأبوظبي  �سرطة  وطللريان  الطرق 
الطائرات . واطلع على عر�ض حول  اإجنازات 
اإدارة امل�ساريع الهند�سية ومن اأبرزها ت�سكيل 
جلنة خمططات االإخاء والطوارئ للمباين 

الللتللابللعللة  للل�للسللرطللة اأبللوظللبللي حلليللث  اأجنلللزت 
م�سروعات لنحو73 اإدارة منذ بداية  ت�سكيل 
م�سروع  تنفيذ  و   العام2020  يف  اللجنة  
غللرفللة الللتللحللكللم املللركللزيللة . واأو�لللسلللح  املقدم 
مدير  ال�سام�سي  الللعلل�للسللري  حللمللد  الللدكللتللور 
 19 ربللط  مت  اأنلله  الهند�سية   امل�ساريع  اإدارة 
الطاقة  ا�ستهاك  لتوفري  الكرتونيا  مبنى 
199 مبنى  ، وربللط لللوحللات احلللريللق لعدد 
بنف�ض الغرفة  االلكرتونية ملراقبة االأعطال 
وربط جميع اأجهزة التكييف  التابعة ملباين 
القيادة العامة الكرتونيا ومتابعة  االأعطال 
واإ�ساحها  و توفري نظام الكرتوين  لنقل 
املعرفة  بني املوظفني عن االأرا�سي واملباين 
اأر�سفة  ونلللظلللام  اأبللوظللبللي  للل�للسللرطللة  الللتللابللعللة 

االأرا�سي  وربط  املباين وق�سائم   ملخططات 
املباين واإحداثياتها  بنظام البيانات  املكانية  
ال�سركات   مللوحللد  جلميع  بللرنللامللج  وتللوفللري 
امللللتلللعلللاقلللد ملللعلللهلللا  عللللرب االنللللرتنللللت حلللللاالت 
ويف  الثابتة.   وال�سيانة  الطارئة  الباغات 
نللهللايللة احلللفللل كللللرم  اللللللللواء خللللليللفللة حممد 
املتميزين   املللهللنللد�للسللني  اخللليلليلللللي،  ملللبلللارك 
ملل�للسلليللداً  بللجللهللودهللم  امللل�للسللتللمللرة  يف ت�سخري  
ونقلها   االإبداعية   واالأفللكللار   العلم احلديث 
الواقع   اأر�للض  اإىل   الورقية  الت�ساميم   من 
بها  تعتز  يف  م�سروعات  هند�سية  متميزة  
القيادة العامة يف امل�ساركة  بتميز يف  النه�سة  
الللعللمللرانلليللة  واحلللل�لللسلللاريلللة  امللللتلللطلللورة التي 

ت�سهدها  اإمارة  اأبوظبي .

جامعة الإمارات حتتفي باليوم الدويل حلفظ طبقة الأوزون

فر�سة مفتوحة اأمام الكوادر التمري�سية للتخ�س�س يف رعاية الكلى من خالل برنامج تدريب معتمد دوليًا

�شحة لرعاية الكلى تطلق برناجمها الأول لتدريب الكوادر التمري�شية على رعاية مر�شى الُكلى

 �شرطة اأبوظبي حتتفل بيوم املهند�س العاملي

تركز على تقدمي جتربة اأكادميية متميزة 
كلية العلوم ال�شحية يف جامعة اأبوظبي 

ت�شتعر�س خططها ال�شرتاتيجية 
•• اأبوظبي- الفجر

ا�ستعر�ست كلية العلوم ال�سحية يف جامعة اأبوظبي خطتها اال�سرتاتيجية 
بالربامج االأكادميية التي توفرها للطلبة مبا يتما�سى مع  للم�سي قدماً 
للكلية  اال�ست�ساري  املجل�ض  اأع�ساء  وتو�سيات  الوطنية  االأجللنللدة  اأهلللداف 
جتربة  تقدمي  موا�سلة  بهدف  وامل�ستقبلية،  احلالية  ال�سوق  واحتياجات 

اأكادميية �ساملة ومتميزة لطلبة الكلية. 
وحلللللللددت الللكللللليللة جللملللللة مللللن االإجلللللللللراءات 
واخلطط امل�ستقبلية التي ت�سلط ال�سوء على 
اأهمية موا�سلة االرتقاء باجلهود البحثية يف 
الكلية من خال تطوير ا�سرتاتيجية بحثية 
هيئة  اأع�ساء  بللني  البحثي  التعاون  لتعزيز 
بيانات  قللاعللدة  واإنلل�للسللاء  والطلبة  الللتللدريلل�للض 
ينبثق عنها وحدة للبيانات ال�سخمة وكذلك 
مع  تتنا�سب  التي  البحثية  املجاالت  حتديد 

احتياجات املجتمع املحلي. 
التنظيمي  هلليللكلللللهللا  الللكللللليللة  وا�للسللتللعللر�للسللت 

احليوية،  ال�سحية  العلوم  ق�سمّي  ي�سم  الذي 
وال�سحة العامة والبيئة، وامل�ساقات املطروحة اأمام الطلبة و�سبل تعزيزها، 
اإ�سافة اإىل فر�ض تاأ�سي�ض كليات جديدة يف اجلامعة. جاء ذلك خال اجتماع 
الأع�ساء املجل�ض اال�ست�ساري للكلية الذي عقدته اجلامعة موؤخراً، بح�سور 
اأ.د. و�سيم العلماوي، عميد كلية العلوم ال�سحية بجامعة اأبوظبي، وباقي 
اأع�ساء املجل�ض من خمتلف املوؤ�س�سات االأكادميية وال�سحية املحلية والعاملية 
من الواليات املتحدة االأمريكية وكندا وجنوب اأفريقيا ولبنان والبحرين.   
وعلى هام�ض االجتماع، قال اأ.د. و�سيم العلماوي: "نوا�سل يف كلية العلوم 
وامل�ستقبلية  احلالية  الفر�ض  ا�ستك�ساف  اإىل  الرامية  اجلللهللود  ال�سحية 
تواكب  رائدة  برامج �سحية  وتقدمي  الطلبة  بتجربة  واغتنامها لارتقاء 
ظل  يف  �سيما  ال  املحلي،  املجتمع  احتياجات  وتلبي  العمل  �سوق  احتياجات 
ما ي�سهده العامل من حتٍد �سحي ا�ستثنائي ي�ستدعي وترية اأ�سرع للتكيف 
والتطوير اأكر من اأي وقت م�سى."  واأ�ساف العلماوي: "�سعدت بان�سمام 
الذي  املثمر  لاجتماع  ال�سحية  العلوم  لكلية  اال�ست�ساري  املجل�ض  اأع�ساء 
تر�سيخ  يف  �سك  با  �ست�سهم  التي  واخللللربات  واالأفللكللار  االآراء  فيه  تبادلنا 
بكفاءات  ال�سوق  ترفد  رائللدة  اأكادميية  كموؤ�س�سة  اأبوظبي  جامعة  مكانة 
مميزة يف خمتلف املجاالت ال �سيما يف قطاع الرعاية ال�سحية، وذلك من 
كلية  ال�سحية." وُتعد  العلوم  كلية  تقدمها  التي  املبتكرة  الربامج  خال 
العلوم ال�سحية اأحدث الكليات التي افتتحتها اجلامعة اأمام الطلبة، وتركز 
على تقدمي جتربة اأكادميية متميزة يف ال�سحة العامة وال�سحة وال�سامة 
البيئية والتغذية والعلوم الطبية احليوية، اإ�سافة اإىل توفري فر�ض بحثية 

متقدمة للطلبة والتفاعل مع املجتمعات املحلية والعاملية على حد �سواء. 

اأكادميية �شيف بن زايد تبحث التعاون مع  
مركز الأزمات باأبوظبي والحتاد للقطارات

•• اأبوظبي-الفجر

للعلوم  زايللد  بن  �سيف  اأكادميية  مدير  ال�سام�سي  بطي  ثاين  اللواء  التقى 
عام  مدير  النعيمي  حميد  نا�سر  الدكتور  مكتبه  يف  واالأمنية   ال�سرطية 
مركز اإدارة الللطللوارئ واالأزمللللات والللكللوارث-اأبللوظللبللي بللاالإنللابللة، وعللدد من 
التعاون  تعزيز  فر�ض  بحث  ومت  املللدين  للدفاع  اأبوظبي  بهيئة  امل�سوؤولني 

التدريبي يف جماالت اإدارة الطوارئ واالأزمات .  
واأكد مدير عام مركز اإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث-اأبوظبي باالإنابة 
اأهمية  تعزيز التعاون بني اجلهات املعنية  يف خمتلف املجاالت ذات العاقة 
باإدارة االأزمات والكوارث مبا ي�سهم يف حتقيق روؤية وا�سرتاتيجية حكومة 

اأبوظبي .
يف  واالأمنية  ال�سرطية  للعلوم  زايللد  بن  �سيف  اأكادميية  مدير  التقى  كما 
مكتبه �سادي ملك، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة االحتاد للقطارات،  ومت بحث 

و�سع اخلطوات االأوىل يف اتفاقية للتعاون امل�سرتك بني اجلهتني.
وتهدف االتفاقية اإىل تعزيز التعاون يف املجال االأمني والتدريبي، وتاأهيل 
الللكللوادر الب�سرية يف كافة اجلللوانللب و�للسللواًل  اإىل االأهلللداف امل�سرتكة  من 
مع  اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  يف  ال�سراكة  مبداأ  وتر�سيخ  ودعللم   ، اجلهتني 

االحتاد للقطارات  للمرحلة املقبلة.
ح�سر اللقاء العميد الدكتور را�سد حممد بور�سيد، نائب مدير االأكادميية 
ومدراء االإدارات، وحممد را�سد املرزوقي املدير التنفيذي ل�سوؤون ال�سكك 

احلديدية، وخالد بن في�سل ال�سحي مدير قطاع العاقات احلكومية.
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اأظهرت درا�سة حديثة اأن الأطفال الذين ر�سعوا ر�ساعة طبيعية، حتى 
الطفولة  مرحلة  عند  الدم  �سغط  يف  بانخفا�س  يتمتعون  اأيام،  لب�سعة 

املبكرة.
القلب  �سحة  يف  حت�سن  اإىل  الــدم  �سغط  يف  النتائج  هــذه  ُترتجم  وقــد 

والأوعية الدموية عند البلوغ.
 Journal of the American ووجدت الدرا�سة، التي ن�سرت يف جملة
القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  خطر  عوامل  اأن   Heart Association
يف  تبداأ  اأن  ميكن  الــدم،  �سغط  ارتفاع  ذلك  يف  مبا  الدموية،  والأوعية 

مرحلة الطفولة.

مرتبطة  الطبيعية  الللر�للسللاعللة  اأن  اأيلل�للسللا  الللدرا�للسللات  واأكللللدت 
الللقلللللب واالأوعية  بلللاأملللرا�لللض  االإ�لللسلللابلللة  بللانللخللفللا�للض خمللاطللر 
الدموية يف مرحلة البلوغ. ومع ذلك، فاإن مقدار وطول فرتة 
الر�ساعة الطبيعية الازمة لتحقيق فوائد القلب واالأوعية 

الدموية مل يت�سح بعد.
م�سوؤولة  ميليكو،  كوزيتا  الرئي�سية  الدرا�سة  موؤلفة  وقالت 
 CHILD Cohort Study يف  اللل�للسللريللريللة  الللعلللللوم 
and post، وزميلة دكتوراه يف الطب يف جامعة ماكما�سرت 
االأوىل  الدرا�سة  هي  "هذه  كندا:  يف  باأونتاريو  هاميلتون  يف 
من  االأوىل  االأيللللام  يف  الطبيعية  الللر�للسللاعللة  ارتللبللاط  لتقييم 
االأطفال  املبكرة.  الطفولة  مرحلة  يف  الللدم  و�سغط  احللليللاة 
الذين تلقوا حتى كمية �سغرية ن�سبيا من حليب االأم مبكرا، 
�سنوات،   3 عمر  يف  الللدم  �سغط  يف  انخفا�ض  على  يح�سلون 
تلقوا  عندما  اأو  الطبيعية  الر�ساعة  مللدة  عن  النظر  بغ�ض 

اأطعمة تكميلية اأخرى.
بعوامل  خللا�للض  ب�سكل  غني  الللثللدي  حليب  اأن  املللعللروف  ومللن 
النمو واملكونات املناعية واخلايا اجلذعية التي تعترب مفيدة 

للغاية حلديثي الوالدة وال توجد اإال يف حليب االأم الب�سري.
وا�ستخدم الباحثون بيانات من الدرا�سة الكندية لفوج الطفل، 
3000 طفل ولللدوا بني  اأكللر من  اأجريت على  وهي درا�سة 
احلني  ذلللك  منذ  متابعتهم  ووقعت   2012-2009 عامي 

لفهم كيف ت�سكل جتارب احلياة املبكرة ال�سحة والتنمية.
وقاموا بتحليل معلومات تغذية الر�سع التي مت جمعها من 
حلوايل  الرعاية  مقدمي  وا�ستبيانات  امل�ست�سفيات  �سجات 

طفل.  2400
اإىل  الثدي  %98 من  اإر�ساع  االأطفال، مت  هللوؤالء  ومن بني 
حد ما، مبا يف ذلك %4 تلقوا "اإر�ساعا حمدودا مبكرا من 
الطبيعية  الر�ساعة  من  قليل  عللدد  اأنلله  على  الثدي" ُيعرف 
االأطللفللال يف  مللن  و%2 فقط  امل�ست�سفى.  االإقللامللة يف  اأثللنللاء 

الدرا�سة مل ير�سعوا من الثدي على االإطاق.
ومن بني االأطفال الذين مت اإر�ساعهم ر�ساعة طبيعية، وقع 
و62%  اأكللر  اأو  اأ�سهر  �ستة  ملللدة  الثدي  %78 من  اإر�للسللاع 
وقع اإر�ساعهم ر�ساعة طبيعية ح�سرية ملدة ثاثة اأ�سهر على 
الثدي  حليب  تعني  اخلال�سة  الطبيعية  والر�ساعة  االأقلللل. 
اأو �سوائل اأخرى  اأو اأطعمة �سلبة  فقط، دون تركيبة غذائية 
منذ الوالدة. ويف املتو�سط، كانت االأمهات اللواتي مل ير�سعن 
احلمل  اأثللنللاء  للتدخني  عر�سة  واأكلللر  �سنا،  اأ�للسللغللر  اأطللفللاال 
الثانوية، مقارنة  بعد  �سهادة ما  واأقل عر�سة للح�سول على 
بعد  اأو  وجيزة  لفرتة  الثدي  من  ير�سعن  الائي  باالأمهات 

اإقامتهن يف امل�ست�سفى.
ووجد الباحثون:

-يف �سن 3 �سنوات، كان لدى االأطفال الذين مل ير�سعوا قط 
 60/103 )متو�سط  اأعلللللى  دم  �سغط  مقايي�ض  الللثللدي  مللن 
طبيعية  ر�ساعة  ر�سعوا  الذين  باأولئك  مقارنة  زئبق(،  ملم 

الأي مدة )متو�سط 58/99 ملم زئبق(.
-من بني االأطفال الذين تلقوا اإر�ساعا مبكرا حمدودا فقط 
اأثناء وجودهم يف امل�ست�سفى بعد الوالدة، كانت مقايي�ض �سغط 
57/99 ملللللم زئللبللق( مقارنًة  اأقلللل )مبللتللو�للسللط  اأيلل�للسللا  اللللدم 

60/103 ملم  اأبللدا )مبتو�سط  الذين مل ير�سعوا  باأولئك 
زئبق(.

وكان �سغط الدم بني االأطفال ال�سغار الذين ر�سعوا ر�ساعة 
 3 النظر عن موؤ�سر كتلة اجل�سم يف �سن  اأقل بغ�ض  طبيعية 
اأو املتعلقة بنمط احلياة  اأو ال�سحية  اأو العوامل االجتماعية 

الأمهاتهم.
وكان �سغط الدم اأي�سا اأقل بني االأطفال ال�سغار الذين ر�سعوا 
ر�ساعة طبيعية، بغ�ض النظر عن مدة الر�ساعة الطبيعية اأو 

ما اإذا كانوا يتلقون اأغذية واأطعمة تكميلية اأخرى.
واأ�سارت، ميغان اآزاد، نائب مدير درا�سة جمموعة االأطفال، 
واأ�ستاذة طب االأطفال و�سحة الطفل يف جامعة مانيتوبا، 
يف  االأطلللفلللال  م�ست�سفى  اأبللحللاث  معهد  يف  اأبللحللاث  وعللاملللة 
مانيتوبا يف وينيبيغ، كندا: "اإن فوائد الر�ساعة الطبيعية 
احلاالت  من  للعديد  جيدا  موثقة  واحل�سرية  امل�ستمرة 
ال�سحية، مبا يف ذلك التهابات اجلهاز التنف�سي واأمرا�ض 

ذلك  املزمنة مبللا يف  واحللللاالت  الطفولة،  اأثللنللاء  االإ�للسللهللال 
الربو وال�سمنة يف وقت الحق من احلياة. وت�سري درا�ستنا 

اإىل اأنه بالن�سبة لنتائج القلب واالأوعية الدموية مثل �سغط 
الدم، حتى فرتة وجيزة من الر�ساعة الطبيعية مفيدة. 

وهذا ي�سري اإىل اللباأ )يق�سد به االأيام االأربعة االأوىل 
للر�ساعة( كعامل رئي�سي يف ت�سكيل عمليات النمو 

عديدة،  والأ�سباب  احلديثة.  الللوالدة  فرتة  خال 
بقوة،  امل�ستمرة  الطبيعية  الر�ساعة  دعم  يجب 

قطرة  "كل  اأن  نللفللهللم  اأن  اأيلل�للسللا  املللهللم  وملللن 
مهمة"، خا�سة يف تلك االأيام القليلة االأوىل 

احلا�سمة من احلياة ."
والحلللظ الللبللاحللثللون اأن هللنللاك مللا يربر 

التحقيقات لفح�ض  اإجراء مزيد من 
امللللكلللونلللات الللنلل�للسللطللة بلليللولللوجلليللا يف 

تللاأثللريه على  اللللللبللاأ، وفللهللم كيفية 
الدموية  واالأوعلليللة  القلب  منللو 
طويلة  ارتلللبلللاطلللاتلللهلللا  وحتلللديلللد 
واالأوعية  القلب  ب�سحة  املللدى 

الدموية.
بع�ض  على  الدرا�سة  وحتتوي 
القيود مبا يف ذلك ت�سميمها 
اللللقلللائلللم علللللى امللللاحلللظلللة، ما 
يعني اأنها ال ت�سمح للباحثني 
ال�سبب  عللللاقللللة  بلللتلللاأكللليلللد 
الر�ساعة  بلللني  والللنللتلليللجللة 
يف  اللللدم  و�سغط  الطبيعية 

وقت مبكر من احلياة.

وجود مكونات ن�سطة بيولوجيا يف اللباأ

الر�شاعة الطبيعية ولو لب�شعة اأيام ترتبط بخف�س �شغط الدم

التدخني، حيث  الرئة هو  ل�سرطان  �سيوعا  االأكر  وال�سبب 
اأن اأكر من %70 من جميع احلاالت مرتبطة بالتدخني.

ومتيل العامات االأكر �سيوعا ل�سرطان الرئة اإىل التاأثري 
�سعاال  ت�سمل  قد  والتي  مفاجئا،  لي�ض  وهللذا  الرئتني،  على 
ال يتوقف، اأو �سيقا يف التنف�ض. ومع ذلك، ميكن اأن ت�سبب 

احلالة اأي�سا تغيريات اأخرى يف اجل�سم قد تتجاهلها.
وهناك خم�سة "اأعرا�ض وعامات مفاجئة" ل�سرطان الرئة 

يجب اأن تكون على دراية بها.

وياحظ بع�ض املر�سى تغريات طفيفة يف اأظافرهم، حيث 
اأحد  اأطللراف االأ�سابع، وهو  تبداأ االأظافر يف االنحناء حول 

االأعرا�ض املعروفة با�سم "تعجر االأ�سابع".
وميكن اأن يحدث اأي�سا اأمل الذراع والكتف ب�سبب نوع معني 

من �سرطان الرئة، اإذا انت�سر اإىل االأع�ساب.
اأن  ال�سرطان يف بريفارد من  وحللذرت مراكز رعاية مر�سى 
�سرطان الرئة قد يوؤدي اإىل تغريات طفيفة يف ال�سوت. وقد 
يبدو ال�سوت اأج�سا اأكر من املعتاد، اأو قد ي�سدر اأ�سواتا مل 

ي�سابون  املر�سى  جميع  من   20% اإىل  ي�سل  تعتدها.وما 
بالعط�ض امل�ستمر وكرة التبول.

كما يجب على اجلميع اأي�سا اأن يبحثوا عن اجلفن املتديل 
كونه عامة على متازمة هورنر املرتبطة ب�سرطان الرئة 

املتقدم.
كنت  "اإذا   :Cancer Care Centers مركز  وقللال 
تعتقد اأن اأكر اأعرا�ض �سرطان الرئة �سيوعا ت�سمل الرئتني، 
امل�ستمر  اللل�للسللعللال  يللعللد  اللللواقلللع،  يف  �لللسلللواب.  علللللى  ف�ستكون 
التنف�ض  الزائد و�سيق  املخاط  اأو  بالدم  امل�سحوب  وال�سعال 
واأمل ال�سدر كلها عامات �سائعة ل�سرطان الرئة. وما قد ال 
تعرفه، مع ذلك، هو اأن �سرطان الرئة ميكن اأن ي�سبب بع�ض 
الوا�سحة  العامات  من  لي�ست  التي  اجل�سم  يف  التغيريات 

الأمل ال�سدر اأو ال�سعال الذي ال يختفي".
التي  االأعللرا�للض  على  "تعرف  ال�سحية:  املوؤ�س�سة  واأ�سافت 
التحدث مع  وتللاأكللد من  يجب مراقبتها، وثللق يف غللرائللزك، 
اإذا كنت  طبيبك حول حتديد موعد فح�ض �سرطان الرئة، 

تعتقد اأن هناك خطرا كبريا".
واأف�سل طريقة لتجنب االإ�سابة ب�سرطان الرئة هي االإقاع 
عن التدخني اإذا كنت مدخنا. كما ميكن التقليل من تناول 
باملر�ض.  االإ�سابة  خطر  من  ومللتللوازن  �سحي  غذائي  نظام 
ويجب على اجلميع اأن ياأكلوا خم�ض ح�س�ض على االأقل من 

الفاكهة واخل�سروات كل يوم
التمارين  متللار�للض  واأن  ن�سطا،  تللظللل  اأن  اأيلل�للسللا  املللهللم  وملللن 

الريا�سية ملدة 150 دقيقة على االأقل كل اأ�سبوع.

قد تدل على الإ�سابة ب�سرطان الرئة

خم�س »عالمات واأعرا�س مفاجئة« يجب األ نتجاهلها 
يعد �سرطان الرئة اأحد اأكرث اأنواع ال�سرطان �سيوعا، ولكن نادرا ما يتم اكت�سافه يف مراحله املبكرة.

ومن ال�سروري اأن ينتبه اجلميع للعالمات التحذيرية الرئي�سية ل�سرطان الرئة، على الرغم من اأنها 
قد ل تكون وا�سحة كما يعتقد.
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املال والأعمال

انطالق موؤمتر ومعر�س تكنولوجيات 
القت�شاد الرقمي »�شيمل�س« 29 �شبتمرب

•• اأبوظبي -وام:

حتت رعاية الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
العام  االأملللني  الغيط  اأبللو  اأحللمللد  معايل  وح�سور  الداخلية  وزيللر  الللللوزراء 
تكنولوجيات  ومعر�ض  موؤمتر  فعاليات  تنطلق  العربية،  الللدول  جلامعة 
االقت�ساد الرقمي “�سيمل�ض ال�سرق االأو�سط 2021 “ يف دبي يومي 29 
جل�سات  يف  و�سي�سارك  العاملي.  التجارة  مركز  يف   2021 �سبتمرب   30 و 
العربية و�سركة  الللدول  بالتعاون مع جامعة  يتم تنظيمه  الللذي   - املوؤمتر 
يف  احلكوميني  امل�سوؤولني  من  عللدد   - املللوؤمتللرات  لتنظيم  العاملية  تريابني 
املنطقة العربية ونخبة من القياديني يف القطاع اخلا�ض وعدد من اخلرباء 
الرقمية،  احلكومة  ت�سمل  والتي  للموؤمتر  الرئي�سية  املحاور  يف  الدوليني 
وتكنولوجيات  االإلكرتونية،  التجارة  ومن�سات  االإلكرتونية،  واملدفوعات 
والهوية  امل�سرفية،  واخلللدمللات  املللاللليللة،  والتكنولوجيا  الللتللجللزئللة،  قللطللاع 

الرقمية، واخلدمات اللوج�ستية.
ومن�سات  للفعاليات  مبا�سراً  بثاً  املللوؤمتللر  من  العام  هللذا  ن�سخة  و�ست�سهد 
افرتا�سية للجل�سات وامل�ساركة عن بعد، والتي �ستلقي ال�سوء على اأحدث 
 10 ح�سور  املتوقع  ومن  الرقمية.  الثورة  عامل  يف  والتحديات  التقنيات 
 300 و  دولياً  عار�ساً   350 وم�ساركة  بعد”  وعن  “ح�سوريا  زائللر  اآالف 
اال�سرتاتيجية  املبادرات  اأهم  بع�ض  االإعللان عن  املتوقع  متحدث.كما من 
املنبثقة عن “الروؤية العربية لاقت�ساد الرقمي” التي مت االإعان عنها يف 

.« “ قمة اأبوظبي 2018 

»بن حامد لال�شتثمارات العقارية باأم 
القيوين« : الإمارات تعترب بيئة اآمنة 
لتحقيق التنمية القت�شادية امل�شتدامة

•• اأم القيوين- وام:

�سهد القطاع العقارى فى دولة االإمللارات انطاقة كبرية على مدار ال�سنوات 
املا�سية ب�سكل عام واالأ�سهر االأخرية على وجه اخل�سو�ض ، وذلك ملا يتمتع به 
، وجاذبا  العامل  اإمكانيات هائلة ومميزات كبرية جعلته مناف�سا قويا فى  من 
املواطن رجل االعمال عبداهلل بن  امل�ستثمر  . وثمن  العاملية  ال�سركات  لكربى 
القيوين  باأم  العقارى  لا�ستثمار  حامد  بن  �سركة  ادارة  جمل�ض  رئي�ض  حامد 
التى تعمل فى جمال �سراء وبيع وتاأجري وادارة العقارات والو�ساطة العقارية 
فى حوار مع وكالة اأنباء االإمارات / وام / القوانني والت�سريعات للقيادة الر�سيدة 
لدعم خمتلف القطاعات االقت�سادية والت�سجيع على جذب امل�ستثمرين ورجال 
االقت�سادية  البيئة  يجعل  �سوف  بللدوره  والللذى  واالجانب  املواطنني  االعمال 

اإىل  .واأ�سار  ن�ساطا  اكر  واال�ستثمارية 
اآمنة لتحقيق  بيئة  االإمللارات تعترب  اأن 
التنمية االقت�سادية امل�ستدامة رغم كل 
االمر   ، والعاملية  االقليمية  التحديات 
العاملية  ال�سركات  ثقة  مللن  عللزز  الللذى 
فى العمل واال�ستثمار بالدولة وحتقيق 
مللزيللد مللن النمو بللاالمللارات الفللتللا اىل 
ان م�سرية النمو الهائلة التى ت�سهدها 
دوللللللة االملللللللارات جللعلللللت مللنللهللا واحللللدة 
واأ�ساف   . العامل  فى  الللدول  اأغنى  من 
بللان االملللارات عللززت من اأهميتها على 
الللعللاملللى مللن خال  خريطة االقللتلل�للسللاد 
روؤيلللتلللهلللا واهلللدافلللهلللا االمنلللائللليلللة طويل 

، ويلقى كل قطاع بالدولة الدعم  االجل والتى ال تدخر جهدا نحو حتقيقها 
املطلوب للنمو كميا ونوعيا النها و�سعت خطتها االمنائية وفق معايري عملية 
مثلى.واأو�سح ان روؤية االمارات ترمى اىل خلق اأقت�ساد قائم على املعرفة واأ�س�ض 
متينة للتنمية على ال�سعيد االجتماعى والثقافى والبيئى والب�سرى ، كما ان 
وقللادرة على مواجهة  التحول اىل دولة جاذبة لا�ستثمار  الدولة متكنت من 
امل�سوؤولون  يبذله  اللللذى  اجلللهللد  ان  اىل  وفاعلية.ولفت  كللفللاءة  بكل  املناف�سة 
بالدولة لتطوير القطاع االقت�سادى وال�سناعى والعقارى يجعلنا نقوم اأي�سا 
التجاريني من  ال�سركاء  واقت�ساد  دولتنا  يت�سنى القت�ساد  بنف�ض اجلهد حتى 
التطور ومواكبة متطلبات الو�سع االقت�سادى العاملى اجلديد.واأ�ساف عبداهلل 
بن حامد رئي�ض جمل�ض ادارة �سركة بن حامد لا�ستثمار العقارى بام القيوين 
بان جميع هذه القوانني والت�سريعات التى �سدرت عن حكومة االمارات موخرا ، 
�سوف تعطى حافزا قويا اأمام امل�ستثمرين املواطنني واالجانب للم�ساهمة باجتاه 
�سخ املزيد من االموال لت�ساهم فى دعم قطاع اال�ستثمار مبختلف انواعه من 
.واأو�سح  واالجنبية  الوطنية  اال�ستثمارات  املزيد من  ا�ستقطاب وجذب  خال 
باأن االإمارات توىل اهتمام كبريا فى جذب ال�سركات النا�سئة الواعدة ا�ستعدادا 
الواعدة  النا�سئة  ال�سركات  م�سروع جذب  اهمية  موؤكدا  النفط  بعد  ما  لع�سر 
و�سط الدعم الكامل واالهتمام فى الدولة ، االأمر الذى �سيتيح فر�سة �سانحة 
باأن االإمللارات مقدمة على  النا�سئة بفتح فروع لها بالدولة.واأ�ساف  لل�سركات 
حدث عاملى اأك�سبو 2020 الذى �سي�سيف عامل جذب اىل خمتلف القطاعات 
، ال�سيما قطاع العقارات ، كما ي�سيف زخما �سديدا من وراء تنظيم هذا احلدث 
الذى يعد واحدا من اأكرب الفعاليات العاملية.ولفت اإىل اأن دولة االإمارات كونها 
مقومات  من  به  تتمتع  ما  ظل  فى  بها  موثوق  وعاملية  اأقليمية  اأعمال  من�سة 
وامكانيات جتعلها قادرة على املناف�سة فى اأ�ستقطاب اال�ستثمارات ذات القيمة 
امل�سافة والنوعية العاملية م�سريا اىل ان حكومة االإمارات و�سعت االأطر املنا�سبة 
لتحقيق املزيد من عوامل اجلذ لرووؤ�ض االموال للدولة مو�سحا ، اإن تخ�سي�ض 
احل�سا�سة  والقطاعات  املتطورة  كالتكنولوجيا  بعينها  قطاعات  فى  اال�ستثمار 
�سي�سهم فى تنظيم هذه اال�ستثمارات مبا يعود بالفائدة على االقت�ساد الوطنى 
بن  .واأو�للسللح  ال�سابة  الوطنية  الللكللوادر  من  متطورة  نوعية  اأيجاد  فى  وي�سهم 
حامد باأن االإمارات اأعتمدت موؤخرا ، تعديل قانون ال�سركات التجارية والغاء 
ال�سرط الذى يلزم امل�ستثمرين االجانب وال�سركات العاملية التى ترقب فى فتح 
بللاأن يكون لها وكيل من مواطنى الدولة ، وذلللك من  فللروع لها داخللل الدولة 
جل تعزيز مرونة االقت�ساد الوطنى ودعمه ورفع جاذبية البيئة اال�ستثمارية 
بالدولة اىل م�ستويات رائدة عامليا من خال االنفتاح اأو املرونة فى الت�سريعات 
لتوفري مناخ اقت�سادى وفق اأف�سل االجتاهات واملمار�سات احلديثة فى جمال 
اأعرب  املقبلة. كما  الدولة للخم�سني عاما  اال�ستثمار ومبا يواكب م�ستهدفات 
بن حامد عن امتنانه للقيادة الر�سيدة لدولة االإمارات ، مثمنا دعمهم الكبري 
ومتابعتهم الدائمة لرجال االأعمال وامل�ستثمرين مواطنني اأو اأجانب من خال 
الوقوف على احتياجاتهم والتحديات التى تواجههم وتذليل ال�سعوبات التى 

تعرت�ض اأعمالهم .

املجل�س ي�ست�سرف امل�ستقبل بخطط عملية وم�ساريع واعدة

الأمني العام لـ»اأبوظبي للجودة« : املجل�س يقدم 596 
خدمة حا�شلة على العتماد الدويل

�شركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني تقدم خدمات التاأمني 
ال�شحي لل�شركات امل�شجلة يف �شوق اأبوظبي العاملي

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأبلللوظلللبلللي  �لللسلللركلللة  اأعلللللللنلللت 
التاأمني  �للسللركللات  اإحلللللدى  للللللتللاأمللني، 
التاأمني  حلللللللول  تلللوفلللري  يف  الللللرائللللدة 
املُلللبلللتلللكلللرة لللللاأفللللراد وامللللوؤ�لللسللل�لللسلللات يف 
تللللوفللللريهللللا خلطط  علللللن  امللللنلللطلللقلللة، 
املختلفة  ال�سحي  التاأمني  ومنتجات 
لللللل�للسللركللات واالأعللل�لللسلللاء امللل�للسللجلللللني يف 
�للسللوق اأبللوظللبللي الللعللاملللي، املللركللز املايل 

الدويل يف اإمارة اأبوظبي.
ال�سركات  املللللبللللادرة  هللللذه  و�للسللتللمللكللن 
العاملي  اأبلللوظلللبلللي  �للسللوق  يف  امللل�للسللجلللللة 
ال�سحي  التاأمني  وثللائللق  اإ�للسللدار  مللن 
بوابة  خلللللال  مللللن  و�لللسلللهلللوللللة  بلليلل�للسللر 

)ACCESSADGM( التابعة 
الللعللاملللي، والللتللي تلغي  اأبللوظللبللي  ل�سوق 
اأو  الفردية  احلاجة لتقدمي الطلبات 
الطبي  بالتاريخ  املتعلقة  ال�سجات 
العملية  �للسللتلل�للسللاهللم  كللمللا  للللللعللمللاء. 
ال�سعوبات  تلللقللللللليلللل  يف  اجللللللديلللللدة 
التاأمني  وثلللائلللق  بلللاإ�لللسلللدار  املللرتللبللطللة 
ال�سحي، وت�سمن توفري جتربة �سل�سة 
املنا�سبة،  وبهذه  للعماء.  وحم�ّسنة 
اإدري�ض الرئي�ض التنفيذي  اأحمد  قال 
للتاأمني:  الوطنية  اأبللوظللبللي  ل�سركة 
الوطنية  اأبوظبي  �سركة  “ي�سعدنا يف 
يف  امل�سجلة  ال�سركات  تزويد  للتاأمني 
خطط  باأف�سل  العاملي  اأبوظبي  �سوق 
ب�سهولة  احل�سرية  ال�سحي  التاأمني 

جت�سيد  يف  بالتايل  وامل�ساهمة  وي�سر، 
اأهداف �سوق اأبوظبي العاملي الرامية 
متكاملة  عللمللل  مللنللظللومللة  بلللنلللاء  اإىل 
واالأعمال  لل�سركات  وجذابة  وداعمة 
التجارية يف قلب العا�سمة اأبوظبي«. 
ملللن جللانللبلله، قللللال ظلللاهلللر بلللن ظاهر 
ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�ض  املهريي، 
اللللتللل�لللسلللجللليلللل لللللللدى �للللسللللوق اأبلللوظلللبلللي 
اأبوظبي  �لللسلللوق  “يعترب  الللللعللللاملللللي: 
املللاللليللة الدولية  امللللراكلللز  الللعللاملللي مللن 
امللللللرملللللوقلللللة اللللللتلللللي تلللللللللتللللزم بلللتلللزويلللد 
امل�سجلة  الللل�لللسلللركلللات  ملللن  االأعللل�لللسلللاء 
ترتقي  اللللتلللي  اخلللللدمللللات  مبللخللتلللللف 
حلول  اإدراج  ويعد  امل�ستويات.  الأعلى 
املللبللتللكللرة ل�سركة  الللتللاأمللني  وخلللدملللات 
اأبللوظللبللي الللوطللنلليللة للللللتللاأمللني �سمن 
 ACCESSADGM بللللوابللللة 
مبثابة دليل هام على هذا االلتزام، اإذ 
نتطلع لتب�سيط اآلية توفري اخلدمات 
امل�سجلة  لل�سركات  وال�سماح  املختلفة 
على  اأكللرب  ب�سكل  الرتكيز  مللن  لدينا 

جناح وتطوير اأعمالها«. 
اأبوظبي  �سوق  اأ�سهم  تاأ�سي�سه،  ومنذ 
العاملي يف تعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي 
من  واالأعللمللال  للتجارة  عاملي  كمركز 
خال عمله كحلقة و�سل ا�سرتاتيجية 
منطقة  يف  النامية  االقت�سادات  بني 
اللل�للسللرق االأو�لللسلللط واإفللريللقلليللا وجنوب 
ويعترب  العامل.  مناطق  وباقي  اآ�سيا، 
�سوق اأبوظبي العاملي مركز عاملي رائد 
للتمويل وممار�سة االأعمال مبا يوفره 
يف  ت�ساهم  فريدة  جتارية  فر�ض  من 
يف  ال�سركات  اأعللمللال  وتو�سيع  تطوير 

بيئة جتارية داعمة وحمفزة. 
وتللاأتللي هللذه املللبللادرة يف اإطلللار اجلهود 
املتوا�سلة التي تبذلها �سركة اأبوظبي 
ال�سركات  لللدعللم  للللللتللاأمللني  الللوطللنلليللة 
املنطقة من  الللتللجللاريللة يف  واالأعلللملللال 
خال تزويدها باأف�سل حلول وخطط 

التاأمني املبتكرة يف املنطقة. 

الإمارات لل�شحن اجلوي تنظم 16 رحلة لنقل خيول ال�شباق
•• دبي - وام:

نللقلللللت طلللائلللرة �للسللحللن تللابللعللة للللطلللريان االإملللللللارات 40 
خامتة  “بلجيكا”  اإىل  “اليابان”  من  مللوؤخللرا  خيًا 
االإمللارات لل�سحن اجلوي  16 رحلة قامت بها  بذلك 
لييج وطللوكلليللو يف ختام  بللني  االأبلللطلللال  اخللليللول  لنقل 
العار�سة  الللرحللات  اأكللرب عمليات  لللواحللدة من  ناجح 

“الت�سارتر” يف تاريخ النقل اجلوي.
واأعرب نبيل �سلطان نائب رئي�ض اأول طريان االإمارات 
لعملية  الناجح  باخلتام  �سعادته  عن  ال�سحن  لدائرة 
الريا�سية  االأحلللداث  اأرقللى  اإىل واحللد من  نقل اخليل 
خرباتنا  من  “ا�ستفدنا  اأننا  اإىل  ...م�سريا  العامل  يف 
الوا�سعة يف نقل اخليول لاأحداث الريا�سية يف جميع 
اأنحاء العامل على مدار العقدين املا�سيني لت�سيري 16 
رحلة بني لييج وطوكيو وبذل فريق االإمارات لل�سحن 
التخطيط  مللن  �سهورا  تطلبت  هائلة  جللهللودا  اجلللوي 
ل�سمان  املعنية  وال�سلطات  �سركائنا  مللع  والتن�سيق 
وجتربة  رعاية  اأف�سل  على  االأبطال  اخليول  ح�سول 
ثماين  اجللللوي  لل�سحن  االإمللللللارات  طلللريان«.و�لللسلللريت 
رحات لنقل 316 خيا من لييج اإىل طوكيو وثمان 

اأخرى الإعادة 323 خيا على مدى �سبعة اأ�سابيع.
الرحات  يف  اجلللوي  لل�سحن  االإمللللارات  وا�ستخدمت 
 777F الل16 ثاث طائرات �سحن من طراز بوينج
ما اأتاح ملا بني 9 و11 مرافقا بال�سفر على كل رحلة. 
“الت�سارتر”  العار�سة  الللرحللات  جميع  على  و�سافر 
336 من�سة  بني لييج وطوكيو157 مرافقاً ونقلت 
وقاد  وامل�سروبات  واالأطعمة  املعدات  من  طناً  و160 
الرحات 60 طيارا.وعملت االإمارات لل�سحن اجلوي 

18 �سهرا بتن�سيق تام مع االحتاد الدويل  على مدى 
 Peden FEI و�سركة بيدن بلود�ستوك  للفرو�سية 
نقل  جمللال  يف  املتخ�س�سة   Bloodstock Ltd
اأثناء  عناية  اأفلل�للسللل  على  ح�سولها  ل�سمان  اخللليللول 
الللنللقللل وو�للسللولللهللا علللللى اأمت ا�للسللتللعللداد للللللملل�للسللاركللة يف 
الت�سارتر  رحلللات  تخطيط  فللريللق  ال�سباقات.وعمل 
يف االإملللللللللارات لللللل�للسللحللن اجللللللوي علللللى �للسللمللان ح�سن 
الطائرات  تللاأمللني  ذلللك  يف  مبللا  باأكملها  العملية  �سري 
الدعم  وفللرق  التحميل  وم�سريف  والطيارين  املنا�سبة 
الللفللنللي االأر�للسلليللة.وكللانللت تلللللك هللي امللللرة االأوىل التي 
�سحن  رحللات  اجلللوي  لل�سحن  االإملللارات  فيها  ت�سّغل 
بتن�سيق  وعملت  هانيدا  مطار  اإىل  خيول  متنها  على 
تلللام مللع اللل�للسلللللطللات املللحللللليللة للل�للسللمللان اإنلللللزال وحتميل 
اخللليللول ب�سا�سة واأمللان.وتللعللد طللريان االإمللللارات من 
ال�سركات العاملية الرائدة يف نقل اخليل جواً لاأحداث 
اإكوين  “االإمارات  حللل  الناقلة  وطلللورت  الللريللا�للسلليللة. 
املتخ�س�ض الذي ي�سمن   »Emirates Equine
توفري بيئة هادئة ومريحة للخيل طوال الرحلة على 
مللن طللائللراتللهللا احلللديللثللة لل�سحن مللن طلللراز بوينج 
اأياتا لنقل احليوانات  777 والذي يتوافق مع لوائح 
االأخرى  والتدابري  االإر�سادات  وجميع   LAR احلية 
ذراع طريان  هللي  اجلللوي  لل�سحن  املللعللتللمللدة.االإمللارات 
االإمللارات لل�سحن وتنقل من خال مركزها احلديث 
يف دبي الب�سائع اإىل اأكر من 140 وجهة عرب �سبكة 
لعمائها  الناقلة  ال�ست.وتوفر  القارات  تغطي  عاملية 
�للسللعللة �للسللحللن علللللى اأ�للسللطللولللهللا احللللديلللث ملللن طائرات 
اللل�للسللحللن وجللملليللع طلللائلللرات اللللركلللاب الللبللويللنللج 777 

.A380 واالإيربا�ض

مليون درهم ت�شرفات عقارات دبي اأم�س  897
•• دبي - وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأماك بدبي اأم�ض اأكر من 897 مليون درهم حيث �سهدت 
الدائرة ت�سجيل 229 مبايعة بقيمة 580.01 مليون درهم منها 23 مبايعة لاأرا�سي بقيمة 96.29 

مليون درهم و206 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 483.73 مليون درهم.
 14 17 مليون درهللم يف منطقة راأ�للض اخلللور تليها مبايعة بقيمة  اأهللم مبايعات االأرا�سي بقيمة  وجللاءت 
مليون درهم يف منطقة املركا�ض تليها مبايعة بقيمة 10 مايني درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن 
را�سد.وت�سدرت منطقة ند ال�سبا الثالثة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 6 مبايعات بقيمة 16 
مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي االأوىل بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 مايني درهم وثالثة يف اليفرة 
2 بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 مايني درهم.وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل جاءت مبايعة 
بقيمة 27 مليون درهم مبنطقة املركا�ض كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم يف منطقة 

مر�سى دبي واأخرياً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.

•• اأبوظبي -وام:

ملجل�ض  العام  االأمللني  الكعبي  هللال  الدكتور  �سعادة  اأكللد 
يللعللمللل وفقا  املللجللللل�للض  اأن  للللللجللودة واملللطللابللقللة  اأبللوظللبللي 
الللتللي ترتكز على منو  اأبلللو ظبي  روؤيلللة حكومة  ملللحللددات 
باال�ستفادة  وذللللك  النفطية  غللري  احللليللويللة  الللقللطللاعللات 
من مقارنات معيارية مع عدد من دول العامل املتقدمة 
البنية  ملحوظني يف جمال  �سبقا وتطوراً  والتي حققت 
اأنباء  وكالة  مع  حللوار  يف  �سعادته  للجودة.وقال  التحتية 
وا�سحة  ا�سرتاتيجية  لديه  املجل�ض  اإن  “وام”  االإمللارات 
متكنه من تبوء مقدمة ال�سفوف والعمل ملرحلة جديدة 
من البناء والتقدم مبا يواكب طموحات اخلم�سني عاما 
اإىل  امل�ستندة  اال�سرتاتيجية  الللروؤى  خال  من  القادمة 
االبتكار  على  معتمدة  واعلللدة  وملل�للسللاريللع  عملية  خطط 
واملعرفة واأحدث الو�سائل العلمية والعملية املرتكزة على 
تليق  التي  الريادة  نحو  ومنطلقني  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 

با�سم اإمارة اأبو ظبي ودولة االإمارات.
العديد من االإجنازات  املجل�ض حقق  اأن  واأ�ساف �سعادته 
املللتللملليللزة يف خمللتلللللف قللطللاعللاتلله مللنللذ تللاأ�للسلليلل�للسلله يف العام 
املختلفة  للللللقللطللاعللات  خللدمللاتلله  تللقللدمي  وبللللدء   2009
باالإمارة يف العام 2011 خا�سة خال العام املا�سي على 
الرغم من الظروف اال�ستثنائية جلائحة “كورونا” التي 
ي�سهدها العامل االأمر الذي انعك�ض اإيجابيا على خمتلف 

القطاعات وعلى االأ�سواق وامل�ستهلكني يف اأبوظبي.
حا�سلة  خللدمللة   596 يللقللدم  املجل�ض  اإن  الكعبي  وقلللال 
بلغ  حني  يف  املا�سي  العام  بنهاية  الللدويل  االعتماد  على 
 29.33 عدد العينات التي مت فح�سها يف املجل�ض نحو 
اأن  293.333 فح�سا م�سيفا  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة  عينة 
اإىل  التفتي�ض عليها و�سل  التي مت  املنتجات  عدد عينات 
التي  القانونية  القيا�ض  اأدوات  بلغ عدد  71.484 فيما 

مت التحقق منها 10.779 اأداة.
واأو�سح �سعادته اأن االأثر املتوقع لتطبيق برامج املطابقة 
والوثائق الفنية على القطاعات املختلفة وفق الدرا�سات 
ما  توفري  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  مللن  املجل�ض  اأجللراهللا  التي 
تخفي�ض  نتيجة  �سنويا  درهللم  مليون   320 على  يزيد 
مكعب  مللرت  مليون   50 وحتلية  امللليللاه  ا�ستهاك  تكلفة 
من املياه اإ�سافة اإىل تخفي�ض ا�ستهاك الطاقة الازمة 
الإنارة ال�سوارع بن�سبة تزيد على %70 وما يرفق ذلك 

من خف�ض االنبعاثات الكربونية.
الللفللنلليللة ت�سهم يف  املللطللابللقللة والللوثللائللق  بللرامللج  اأن  وذكلللر 
نتيجة  �سنويا  درهللم  مليون   700 عللن  يزيد  مللا  توفري 
جيجاوات   5.550 مبقدار  الكهرباء  ا�ستهاك  تر�سيد 
املجل�ض متكن من  اأن  الكعبي  ال�سنة.واأ�ساف  �ساعة يف   -
توحيد خمتربات الفح�ض احلكومية حتت مظلة واحدة 
كفاءة  رفللع  يف  �ساهم  ممللا  املركزي”  الفح�ض  “خمترب 
منظومة الفح�ض يف االإمارة وتقدمي خدمات فح�ض يف 
باأنواعها  واملياه  وامل�سروبات  كاالأغذية  متنوعة  جماالت 
وفللحللو�للسللات االإ�للسللعللاع ومللللواد الللبللنللاء والللبلليللئللة واالأدويلللللة 
والزراعة  التجميل  وم�ستح�سرات  الطبية  واالأجللهللزة 
 3250 من  واأكللر  رئي�سية  خدمة   473 �سملت  والتي 
خدمة فح�ض فرعية تقّدم من خال خمتربه الرئي�سي 

يف  االإنلل�للسللاءات  وخمترب  العني  مدينة  وفللرع  اأبوظبي  يف 
اأبوظبي. . اإ�سافة اإىل تقدمي خدمات جديدة مثل خدمة 
2014 والتي كان  ا�ستحدثت عام  التي  برامج اجلللدارة 
لللهللا اأثلللر كللبللري يف دعلللم مللنللظللومللة اعللتللمللاد املللخللتللربات يف 
الدولة، وتقدم حالًيا 94 برناجًما يف جماالت الفح�ض 
للجودة  اأبللوظللبللي  ملجل�ض  الللعللام  االأملللني  املختلفة.واأ�سار 
جمموعة  موائمة  على  عمل  املجل�ض  اأن  اإىل  واملطابقة 
كبرية من املوا�سفات والتي بلغت 253 وثيقة تقيي�سيه 
البنية  ملوا�سفات  االإر�سادي  الدليل  اإ�سدار  اأبرزها  ومن 
�ساهم يف  والللذي  اأبللو ظبي  اإملللارة  للخدمات يف  التحتية 
االإمللارة يف هذا  موائمة متطلبات اجلهات احلكومية يف 
املجال اإ�سافة اإىل اإ�سدار 58 برنامج مطابقة خلدمات 

االأفراد، و39 برنامج مطابقة للمنتجات.
واأو�سح �سعادته اأن املجل�ض حر�ض على حتقيق االأهداف 
واملطابقة،  املللوا�للسللفللات  خللدمللات  لقطاع  اال�سرتاتيجية 
ليكون الداعم الرئي�سي لتطوير خدمات البنية التحتية 
الوثائق  ومواءمة  واملعايرة  التقيي�ض  جمال  يف  للجودة 
الفنية وخدمات برامج املطابقة مبا يعزز جودة وتناف�سية 

ال�سلع واخلدمات املقدمة يف اإمارة ابوظبي.
وامل�ستهلكني..  االأ�للسللواق  خدمات  قطاع  اإجنلللازات  وحللول 
قال الكعبي اإن القطاع ي�سعى منذ اإطاق اأوىل خدماته 
يف عام 2011 اإىل تطوير وحت�سني وا�ستدامة خدماته 
املتعلقة  املنهجيات  من  العديد  وتنفيذ  تبني  خال  من 
بللاال�للسللتللخللدام االأملللثلللل للللللمللوارد املللتللاحللة وتللعللزيللز كفاءة 
موظفيه ومتكينهم وتدريبهم، باالإ�سافة اإىل التخطيط 
واملتابعة  والتنفيذ  االإعلللللداد  لعمليات  والللكللفللوؤ  الللّفللعللال 
والللقلليللا�للض خلللدمللاتلله املللقللدمللة الللتللي ملللن �للسللاأنللهللا تنمية 
و�سمان  تناف�سيتها  وتعزيز  املحلية  ال�سناعات  وتطوير 

�سامة وحقوق امل�ستهلكني يف االإمارة.
وامل�ستهلكني خال  االأ�لللسلللواق  خللدمللات  قللطللاع  وا�للسللتللطللاع 
ال�سنوات الع�سر املا�سية اأن يحقق جميع اأهدافه املخطط 
2020 على الرغم من جائحة  لها ال �سيما خال عام 
التي اجتاحت العامل حيث جنح القطاع   ”19 “كوفيد 
على  مرتولوجي  حتقق  عملية   ”10779“ اإجلللراء  يف 
اأدوات قيا�ض قانونية ت�سمل املوازين التجارية ذات الدقة 
البرتولية  امل�ستقات  بيع  وعلللدادات  واملنخف�سة  العالية 
قيا�ض  واأدوات  االأر�سية  والقبانات  اخلدمة  حمطات  يف 
الللطللول و�للسللغللط االإطللللللارات كللمللا مت اإجلللللراء “3481” 
م�سبًقا  املللعللبللاأة  الللعللبللوات  مللن  مللرتولللوجللي  عملية حتقق 
على  تفتي�ض  عملية   ”71484“ اإجللراء  اىل  باالإ�سافة 
االأجهزة  ت�سمل  والتي  املقيدة،  املنتجات  و�سامة  مطابقة 
املركبات  واطللارات  االأطفال  والعاب  املنزلية  الكهربائية 
املام�سة  واملللواد  املنزلية  واملنظفات  والكبرية  ال�سغرية 

لاأغذية ومنتجات التبغ وال�سجائر.
واأ�ساف �سعادته اأنه لتحقيق الهدف اال�سرتاتيجي يف اأن 
يكون املخترب املركزي مركًزا اإقليمًيا متميًزا يف خدمات 
الفح�ض وتقييم املطابقة قدم املجل�ض خدمات فح�ض يف 
جماالت االأغذية وامل�سروبات واملياه باأنواعها، وفحو�سات 
االإ�سعاع ومواد البناء واالن�ساء والبيئة واالأدوية واالأجهزة 
ت�سمل  والتي  والزراعة  التجميل  وم�ستح�سرات  الطبية 
3250 فح�سا فرعيا  واأكللر من  473 خدمة رئي�سية 

اأبلللو ظبي وفرع  الرئي�سي يف  تللقللدم مللن خللال خمللتللربه 
مدينة العني، وخمترب االإن�ساءات يف اأبو ظبي.

وذكلللر �للسللعللادتلله اأن علللدد الللفللحللو�للسللات املللنللفللذة مللنللذ دمج 
4.5 مليون  اأكلللر مللن  بلللللغ   2014 علللام  املللخللتللربات يف 
�ستى  يف  قللدراتلله  تو�سيع  على  املخترب  عمل  وقللد  فح�ض 
و�سمعته  نتائجه  ودقللة  املخترب  لكفاءة  ونللظللًرا  املللجللاالت 
فقد مت ت�سجيل املخترب املركزي من قبل منظمة االأغذية 
والزراعة لاأمم املتحدة فاو FAO كع�سو يف خمتربات 
الرتبة العاملية GLOSOLA كما مت اختيار خمترب 
طرق  لتوحيد  اإقليمي  كقائد  الع�سوية  غللري  الكيمياء 

العمل لفحو�سات الرتبة يف املنطقة.
وحلللول اإجنللللازات معهد االإملللللارات للللللمللرتولللوجلليللا.. قال 
الكعبي اإن املعهد يعد م�سروًعا وطنًيا رائًدا على م�ستوى 
على  ومبا�سر  اإيجابي  ب�سكل  تاأ�سي�سه  اأثللر  فقد  املنطقة، 
القطاعات االقت�سادية واحليوية املختلفة يف الدولة مبا 

اخلدمات  كلفة  تقليل  خللال  مللن  ال�سناعة  قطاع  فيها 
والوقت امل�ستغرق لتقدميها باالإ�سافة اإىل ت�سهيل القبول 
الدويل لل�سناعات الوطنية االإمارتية واالرتقاء بالقدرة 
املعهد ودوره عن  الدولة وتو�سعت خدمات  االإنتاجية يف 
املقايي�ض مبا  املنطقة يف جمال  لت�سمل  الوطني  النطاق 
كفاءة  مللن  ورفلللع  اخلليجي  املللرتولللوجللي  الللدعللم  يحقق 
التي  املعايرات  عللدد  بلغت  حيث  املرتولوجية  املنظومة 
خدمة   ”708“ نحو   2020 عللام  خللال  املعهد  قدمها 
بللالللدولللة ودول  الللقللطللاع احلللكللومللي واخلللا�للض  لعمائه يف 

جمل�ض التعاون اخلليجي.
واإ�لللسلللدار كتيب  اإعللللداد  املنا�سبة مت  اأنللله وبللهللذه  واأ�للسللاف 
اإجنازات املجل�ض الذي يحتوي على العديد من الروابط 
الوثائق  مللن  عللدد كبري  االطلللاع على  مللن  الللتللي متكن 
من  �للسللنللوات  ع�سر  خللال  املجل�ض  مللن  اللل�للسللادرة  الفنية 

العطاء يف جمال البنية التحتية للجودة يف االإمارة.

-ا�سرتاتيجية وا�سحة ملرحلة جديدة من البناء والتقدم للخم�سني عاما القادمة
- 29.33 األف عينة مت فح�سها و تنفيذ293.3 األف فح�س والتحقق من 10.77 اآلف اأداة قيا�س
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املال والأعمال

التغري املناخي والبيئة ت�شدر قرارا وزاريا ب�شاأن نظام رخ�س قوارب ال�شيد اجلديدة

»اأبوظبي للتنمية« ميول م�شروع تطوير ميناء تانيت لل�شيد 
يف موريتانيا بقيمة 24 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

اأم�ض  للتنمية  اأبللوظللبللي  �للسللنللدوق  وقلللع 
املوريتانية  احلكومة  مللع  تفاهم  مللذكللرة 
للللتلللملللويلللل ملللل�للللسللللروع تللللطللللويللللر املللللرافللللق 
واخللللدملللات االأ�للسللا�للسلليللة يف ملليللنللاء تانيت 
للثلج  م�سنع  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  لل�سيد، 
وتربيدها  االأ�لللسلللملللاك  حللفللظ  يف  يلل�للسللهللم 
تقارب  بقيمة  الت�سديرية،  القدرة  ورفع 
24 مليون درهم اإماراتي ما يعادل 6.5 

مليون دوالر اأمريكي.
كفاءة  رفللللع  املللل�لللسلللروع يف  يلل�للسللاهللم  كللمللا   
مب�ستوى  واالرتقاء  الت�سغيلية  العمليات 
ميناء  يف  لل�سيادين  املللقللدمللة  اخلللدمللات 
ال�سغرية  للللللللزوارق  املللخلل�للسلل�للض  اللل�للسلليللد 
التخزينية  امل�ساحات  ويوفر  واملتو�سطة، 
ملعاجلة  املللطلللللوبللة  واخلللللدمللللات  املللللللربدة 
لا�ستفادة  لهم  املجال  واإتاحة  االأ�سماك 
بها  تتمتع  الللتللي  ال�سمكية  الللللروة  مللن 

�سواحل موريتانيا.
 وقع املذكرة كل من �سعادة حممد �سيف 

اأبوظبي  �سندوق  عللام  مدير  ال�سويدي، 
كان،  مللامللودو  عثمان  ومللعللايل  للتنمية، 
وترقية  االقلللتللل�لللسلللاديلللة  الللل�لللسلللوؤون  وزيلللللر 
موريتانيا،  يف  االإنلللتلللاجللليلللة  الللقللطللاعللات 
بللحلل�للسللور عللللدد ملللن املللل�لللسلللوؤوللللني يف كا 

اجلانبني.
ال�سويدي  �سيف  حمللمللد  �للسللعللادة  قلللال  و   
للتنمية  اأبللللوظللللبللللي  �لللسلللنلللدوق  يلللرتلللبلللط 
بعاقات وطيدة مع احلكومة املوريتانية، 
حيث �ساهم منذ اأكر من ثاثة عقود يف 
التنموية يف  امل�ساريع  العديد من  متويل 
والزراعة  كال�سناعة  متنوعة،  قطاعات 
املتجددة،  والطاقة  واملللوا�للسللات  والنقل 
اللل�للسللنللدوق يف  اأن متللويللات  اإىل  ملل�للسللرياً 
القطاعات اال�سرتاتيجية تركت تاأثريات 
اإيجابية على املجتمع املحلي و�ساهمت يف 
حت�سني جودة حياة ال�سكان يف العديد من 

املناطق واملدن املوريتانية.
واأ�ساف ال�سويدي: “ نحن �سعداء اليوم 
للم�سروع  التفاهم  بالتوقيع على مذكرة 
حيوي  قللطللاع  تطوير  يف  ي�ساهم  واللللذي 

املوريتاين،  لاقت�ساد  رافللًدا  ي�سكل  مهم 
ويللدعللم �للسللادراتلله مللن اللللروة ال�سمكية، 
االقت�سادية  التنمية  م�سرية  يللعللزز  ممللا 
واالجللتللمللاعلليللة مللن خلللال الللرتكلليللز على 
ذلك  يف  مبللا  اال�سرتاتيجية،  االأوللللويلللات 
والللللروة  البيئية  امللللللوارد  علللللى  احلللفللاظ 
الللغللذائللي يف  االأملللللن  لتحقيق  اللل�للسللمللكلليللة 

موريتانيا«.
مامودو  عثمان  مللعللايل  قللال  جانبه،  مللن 
كان: “ اإن �سراكتنا مع �سندوق اأبوظبي 
للتنمية متثل حمطة مهمة لتحقيق روؤية 
واأهللداف احلكومة املوريتانية يف حت�سني 
ال  وتطويرها،  التحتية  البنية  م�ساريع 
ال�سندوق  من  املقدم  التمويل  واأن  �سيما 
بللتللطللويللر ملللرافلللق ملليللنللاء تانيت  يلل�للسللهللم 
املقدمة  اخلللدمللات  مب�ستوى  واالرتلللقلللاء 
فيه، مما يتيح لنا فر�سة موا�سلة م�سرية 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية، ودعم 
التنمية  ويللحللقللق  اللل�للسللمللكلليللة  الللل�لللسلللادرات 

امل�ستدامة يف الباد«.
 واأ�لللللسلللللاف يلللعلللزز املللل�لللسلللروع املللللمللللول من 

الو�سول  ال�سيادين يف  ال�سندوق قدرات 
اإىل االأ�سواق املحلية والعاملية، عن طريق 
توفري خمازن تربيد، ووحدات للتجميد 
املطلوبة  اخللللدملللات  وتلللقلللدمي  اللل�للسللريللع، 
االأ�سماك،  تانيت ملعاجلة  لت�سغيل م�سنع 
املقدمة  اخلللدمللات  مب�ستوى  يرتقي  كما 
لللللل�للسلليللاديللن مللن خلللال تللطللويللر املرافق 
اخلللدملليللة، مبللا يف ذللللك ور�للسللة الإ�ساح 
مرتا   150 مب�ساحة  الللقللوارب  و�سيانة 
مربعا وعوامات بحرية ومعدات ال�سامة 

واملكاتب االإدارية.
لاأ�سماك  ٍر  م�سدِّ اأكرب  موريتانيا  وتعد   
العربي،  الللعللامل  يف  ال�سمكية  واملنتجات 
 58% على  يقارب  ما  االأ�سماك  ومتثل 
مللن اللل�للسللادرات املللوريللتللانلليللة، كللمللا ت�سكل 
10 يف املائة من الناجت املحلي االإجمايل، 
املوريتانية  اللل�للسللادرات  معدل  يبلغ  فيما 
األللللف طن  ملللن االأ�لللسلللملللاك حللللوايل 900 
مليناء  اال�ستيعابية  القدرة  وتبلغ  �سنوًيا. 
تللانلليللت لللللل�للسلليللد ملللا يلللقلللارب علللللى 400 
ويهدف  احلجم،  ومتو�سط  �سغري  زورق 

ملل�للسللروع تللطللويللر امللليللنللاء وملللرافلللقللله اإىل 
ال�سيادين  مللعلليلل�للسللة  ملل�للسللتللوى  حتلل�للسللني 
الذين امتهنوا هذه احلرفة وعائاتهم، 
وتطوير قدرات املرافق مبا يعزز قدرتهم 
ال�سمكية  الللروة  على تلبية الطلب على 

وفق اأعلى املعايري العاملية والدولية.
رافًدا  التقليدية  ال�سيد  مهنة  وت�سكل 
ا�سرتاتيجًيا لاقت�ساد املحلي املوريتاين، 
يف  الللعللاملللللني  اآالف  عليها  يعتمد  حلليللث 
تاأمني حياتهم اليومية على طول �سواطئ 

موريتانيا الغنية بالروة ال�سمكية.
ن�ساطه  بلللداأ  اللل�للسللنللدوق  اأن  اإىل  ويلل�للسللار   
 ،1977 عللام  يف  موريتانيا  يف  التنموي 
ت�سعة  ذلك احلني  ال�سندوق منذ  ومللول 
اإجمايل  بلللللغ  حلليللث  تللنللمللويللة،  ملل�للسللاريللع 
درهللللم  مللللللليلللون   363 املللل�لللسلللاريلللع  قلليللمللة 
99 مللللليللون دوالر  يلللعلللادل  اإمللللاراتللللي ملللا 
القطاعات  مللن  الللعللديللد  �سملت  اأمللريللكللي 
الللتللنللمللويللة اال�للسللرتاتلليللجلليللة، مبللا يف ذلك 
الزراعة وال�سحة، والنقل وطاقة الرياح 

وال�سناعة.

•• دبي -وام:

املناخي  اللللتلللغلللري  وزارة  اأ�لللللسلللللدرت 
والللبلليللئللة قللللراراً وزاريلللللاً بلل�للسللاأن نظام 
اجلديدة  اللل�للسلليللد  قللللللوارب  رخللل�لللض 
لدعم  ا�سرتاتيجيتها  �سمن  وذلللك 
قلللطلللاع الللل�لللسللليلللد، وتلللعلللزيلللز االإنللللتللللاج 
اللل�للسللمللكللي املللحلللللي واحلللللفللللاظ على 
ا�ستدامة املهنة التي ترتبط بثقافة 

وتراث املجتمع االإماراتي، .
ل�سنة   212 رقللللم  الللللقللللرار  ويللللاأتللللي 
قيد  للللتلللوجللله  تللللعللللزيللللزاً   ،2021
العام  اللل�للسللجللل  يف  جللللدد  �للسلليللاديللن 
لاإيقاف  تقييم  وكللاإعللادة  للللللوزارة، 
املللللوؤقللللت الإ�لللللسلللللدار رخللل�لللض قلللللوارب 
ال�سيد الذي مت اإقراره قبل �سنوات، 
ومت ا�ستغاله ب�سكل خطاأ ما اأوجد 
�سوق موازي بقيم مالية مبالغ فيها 

لبيع رخ�ض القوارب.
ومبوجب القرار اجلديد يتم اإيقاف 
ل�سنة   372 رقلللم  بللالللقللرار  الللعللمللل 
والللللذي  احلللكلللامللله  واإلللللغللللاء   2013
تراخي�ض  اإ�للسللدار  بللاإيللقللاف  اخت�ض 
ويتاح  موؤقتاً،  جديدة  �سيد  قللوارب 
اإ�سدار هذه الرخ�ض وفق جمموعة 
التي  واملتطلبات  اال�للسللرتاطللات  مللن 
تعزز ريادة االأعمال يف جمال ال�سيد 

ا�ستدامة  علللللى  احللللفلللاظ  وتلل�للسللمللن 
املللهللنللة، وملل�للسللاهللمللتللهللا بلل�للسللكللل فعال 
الغذاء  وا�للسللتللدامللة  اأمللللن  تللعللزيللز  يف 
و�سمان  املحلي  االإنللتللاج  زيلللادة  عللرب 

ا�ستدامته.
وقلللللللال مللللعللللايل الللللدكللللتللللور علللبلللداهلل 
التغري  وزيللللللر  الللنللعلليللمللي  بلللللحلليللف 
�سمان  اإن   “ واللللبللليلللئلللة:  امللللنلللاخلللي 
وتعزيزها  ال�سيد،  حرفة  ا�ستدامة 
عرب حتفيز ريللادة االأعللمللال بها من 
قبل املواطنني وخا�سة فئة ال�سباب 
للل�للسللمللان ملل�للسللاهللمللتللهللا بلل�للسللكللل فعال 
يف تللعللزيللز االأملللللن الللغللذائللي وزيللللادة 
ت�سمن  بلللاآلللليلللات  امللللحلللللللي  االإنلللللتلللللاج 
للعاملني  االقت�سادي  النفع  حتقيق 
ا�ستدامة  على  واحلللفللاظ  بالقطاع 
اأهم  اأحللللد  ميللثللل  ال�سمكية  الللللروة 
التي  اال�للسللرتاتلليللجلليللة  االأوللللللويلللللات 
 “ الوزارة.” واأ�للسللاف:  عليها  تعمل 
خال الفرتة املا�سية عكفت الوزارة 
لقاءات واجتماعات مع  على تنظيم 
واللجنة  املعنية  املحلية  ال�سلطات 
وتنمية  وحللمللايللة  ال�ستغال  العليا 
وال�سيادين  احلية  املائية  اللللروات 
على  للوقوف  الدولة  م�ستوى  على 
تواجه  اللللتلللي  اللللتلللحلللديلللات  طللبلليللعللة 
خطط  تنفيذ  على  والعمل  القطاع 

ومللبللادرات من دورهللا تعزيز قدرات 
واأ�للللسللللار  احليوي.”  اللللقلللطلللاع  هلللللذا 
الهامة  اللللتلللحلللديلللات  اأحلللللد  اأن  اإىل 
املللوؤقللت الإ�سدار  االإيللقللاف  متثلت يف 
اأفرزت  والتي  ال�سيد  قللوارب  رخ�ض 
لبيع  ملللوازي  �للسللوق  اإيللجللاد  اإ�سكالية 
بللاأ�للسللعللار مبالغ  الللقللدميللة  الللرخلل�للض 
بالتن�سيق  اللللوزارة  عملت  لللذا  فيها، 
من  اال�سرتاتيجيني  �سركائها  مللع 
حل�سر  املخت�سة  املحلية  ال�سلطات 
اأعداد القوارب املوجودة يف كل اإمارة 
العمل  مع  منها  املفعل  غري  واإلللغللاء 
علللللى اإ�لللسلللدار رخلل�للض قلللللوارب �سيد 
الللقللطللاع وحتفيز  لللتللعللزيللز  جلللديلللدة 
وبالتن�سيق مع هذه  االأعمال،  ريللادة 
اللل�للسلللللطللات مت و�للسللع جمللمللوعللة من 
املللعللايللري واال�للسللرتاطللات الللتللي تتيح 
على  للح�سول  الللتللقللدم  للللللراغللبللني 
رخ�سة قوارب �سيد جديدة.” و�سدد 
بالتن�سيق  الللللوزارة  اأن  على  معاليه 
على  حر�ست  املحلية  ال�سلطات  مع 
اأمام  املجال  فتح  عملية  تت�سبب  اأال 
اإ�لللسلللدار رخلل�للض قلللللوارب جلللديلللدة يف 
املخزون  ا�للسللتللغللال  مللعللدالت  زيللللادة 
ب�سكل غري مدرو�ض، حيث  ال�سمكي 
مت الللعللمللل علللللى االأمللللر مللن جانبني 
االأول ح�سر عدد الرخ�ض املوجودة 

الفاعلية  وتقييمها من حيث  حالياً 
املهنة، ويف حال  وااللللتللزام مبللزاولللة 
يللتللم اتخاذ  ثلللبلللوت عللللدم فللاعللللليللتللهللا 
االإجللراءات الإلغائها، ويف املقام ياأتي 
باإ�سدار  واخلللا�للض  الللثللاين  اجلللانللب 
ا�ستقطاب  ت�ستهدف  جديدة  رخ�ض 
توازن  اأعللمللال جللدد مبا يحقق  رواد 
للقطاع  االقللتلل�للسللاديللة  الللقلليللمللة  بللني 
ويلللحلللافلللظ علللللى ا�لللسلللتلللداملللة امللللللوارد 
ال�سمكي  واملللللللخللللللزون  الللطللبلليللعلليللة 

للدولة.
حددها  التي  اال�للسللرتاطللات  وت�سمل 
القرار اأن يكون املتقدم من مواطني 
الدولة، واأن يجتاز اختبار احل�سول 
ترخي�سه  ويتم  ال�سيد  رخ�سة  على 
باالإ�سافة  املخت�سة،  ال�سلطات  من 
اإىل اختبار قيادة قارب ال�سيد، واأن 
وت�سغيل  الإدارة  طللبلليللاً  الئللقللاً  يللكللون 
املتقدم  يكون  اأال  يجب  كما  القارب، 
للوزارة  اللللعلللام  اللل�للسللجللل  يف  مللقلليللداً 

ولدية رخ�سة قارب �سيد �سابقاً.
املتقدم  يكون  اأال  ال�سروط  وت�سمل 
الأحد  االأوىل  اللللدرجلللة  اأقلللللارب  مللن 
ولدية  اللللللوزارة  �سجل  يف  املللقلليللديللن 
�سيد،  قلللللللارب  رخللل�لللسلللة  مللللن  اأكلللللللر 
مبزاولة  الللطلللللب  مللقللدم  يلللللتللزم  واأن 
يلتزم  كللمللا  بنف�سه،  اللل�للسلليللد  حللرفللة 

حتددها  الللتللي  ال�سيد  طللرق  باتباع 
الوزارة، ومراعاة كافة اال�سرتاطات 
ال�سلطات  مللن  اللل�للسللادرة  االإ�للسللافلليللة 
واأن  ال�سيد.  حرفة  ملللزاولللة  املحلية 
نتيجة  على  الطلب  مللقللدم  يح�سل 
وفقا   70% عللللن  تلللقلللل  ال  تللقلليلليللم 
للطلبات  املللعللتللمللد  الللتللقلليلليللم  لللنللظللام 
4 بنود تقييم رئي�سة  والذي ي�سمل 
والدخل  ال�سيد،  ملهنة  التفرغ  هللي 
اأفراد اال�سرة وغري  ال�سهري، وعدد 

ذلك من معايري التقييم.
وبلللاللللتلللوازي ملللع اإ�للللسللللدار الللللقللللرار ، 
تلللوا�لللسلللل اللللللللللوزارة بللالللتللنلل�للسلليللق مع 
تقييم  املخت�سة  املحلية  ال�سلطات 
رخللل�لللض قللللللوارب اللل�للسلليللد امللللوجلللودة 
فعلياً، للوقوف على مدى فاعليتها 
حلرفة  عليها  احلا�سلني  ومللزاولللة 
دخا  ميثل  ومبللا  باأنف�سهم  ال�سيد 
والتزامهم  لهم  رئي�سيا  اقت�ساديا 
ال�سيد  وا�للسللرتاطللات  واآللليللات  بنظم 
وال�سلطات  الللللللوزارة  ملللن  املللعللتللمللدة 
الواجب  الرخ�ض  لتحديد  املحلية، 
اإيجاد  ل�سمان  والللغللاوؤهللا،  ايقافها 
الرخ�ض اجلديدة  عللدد  بللني  تلللوازن 
والللعللاملللللة فعلياً  اإ�لللسلللدارهلللا  املللزمللع 
مبلللللا يللللعللللزز الللللنللللمللللو االقللللتلللل�للللسللللادي 
ا�ستدامة  علللللى  ويللحللافللظ  للللللقللطللاع 

وخمزونها  املحلية  البحرية  البيئة 
اللل�للسللمللكللي.و�للسلليلل�للسللاهللم الللللقللللرار يف 
ال�سيد  التزام مزاويل حرفة  تعزيز 
باملمار�سات امل�ستدامة عرب التزامهم 
بللالللنللظللم واال�للللسللللرتاطللللات امللللحلللددة 
بالتن�سيق  الللرقللابللة  تللكللثلليللف  وعلللرب 
االحتادية  اجلللهللات  بللني  والللتللعللاون 
عملية  �سيعزز  كما  املعنية،  واملحلية 
االإماراتيني  املواطنني  اأعللداد  زيللادة 
ال�سيد  حللللرفلللة  فللعللللليللا  املللللزاولللللني 
و�للسلليللفللتللح امللللجلللال ال�للسللتللقللطللاب رواد 
اأعللللمللللال جللللدد علللرب تللعللزيللز امللللللردود 
االقللللتلللل�للللسللللادي لللللله، و�لللسللليللل�لللسلللاهلللم يف 
بحرفة  املرتبطة  املللجللاالت  تن�سيط 

ال�سيد من ت�سويق وت�سنيع.

ا�ستقطبت من�ستها امل�ستثمرين من خمتلف الدول للتعرف على امتيازاتها 

»حرة مطار ال�شارقة الدويل« تختتم م�شاركة ناجحة يف معر�س اخلم�شة الكبار
•• ال�شارقة-الفجر:

اخللتللتللمللت هلليللئللة املللنللطللقللة احللللللرة ملطار 
اللل�للسللارقللة اللللللدويل، ملل�للسللاركللة نللاجللحللة يف 
الدورة الثانية واالأربعني من معر�ض “ذا 
املتخ�س�ض  الكبار  اخلم�سة  فايف”  بيغ 
يف قطاع البناء والت�سييد، الذي اأقيم يف 
مركز دبي التجاري العاملي خال الفرتة 

12-15 �سبتمرب اجلاري.
حيث حققت من�سة الهيئة جناحا كبريا 
عرب ا�ستقطابها ملمثلي كربى الفعاليات 
البناء  بللقللطللاع  واملللعللنلليللني  االقللتلل�للسللاديللة 
امل�ساركة  اللللدول  خمتلف  مللن  والت�سييد 

يف املعر�ض، 
م�ستهدفاتها  حتللقلليللق  ا�للسللتللطللاعللت  كللمللا 
اللوج�ستية  قللدراتللهللا  ا�للسللتللعللرا�للض  عللرب 
ومنظومة اخلدمات املتكاملة التي تلبي 
من  والت�سييد،  البناء  قطاع  احتياجات 
بنية حتتية متطورة وم�ستودعات حديثة 
متنوعة  وجمموعة  االأغللرا�للض،  متعددة 
م�ساحتها  تبداأ  التي  االأرا�سي  قطع  من 

من 2،500 مرت مربع.
امل�ستثمرين  مللن  عللدد كبري  اأظللهللر  وقللد 
الذين زاروا من�سة املنطقة احلرة ملطار 
ال�سارقة الدويل اهتمامهم مبا تقدمه من 
تنعك�ض  م�سافة  وقيمة  متميزة  خدمات 
باعتبارها  فيها  العاملة  ال�سركات  على 
قطاع  يف  املتخ�س�سة  لل�سركات  وجللهللة 
البناء والت�سييد وال�سناعات املتعلقة بها 

احللول  جمموعة  نالت  كما  املنطقة،  يف 
احليوي  الللقللطللاع  هلللذا  يف  تقدمها  الللتللي 
امل�ستثمرين، لقدرتها على تلبية  اإعجاب 
اأ�سواق  متطلباتهم ومتكينهم من دخول 
اإىل  والو�سول  اأعمالهم  وتنمية  جديدة 

اأقاليم اأو�سع.

ناجحة بكل املقايي�س
وقال �سعادة �سعود �سامل املزروعي، مدير 
ال�سارقة  مللللطلللار  احللللللرة  املللنللطللقللة  هلليللئللة 
الللدويل: “لقد كانت م�ساركتنا يف واحد 
من اأكرب الفعاليات املتخ�س�سة يف جمال 
ال�سرق  منطقة  يف  واملقاوالت  االإن�ساءات 
االأو�لللسلللط نللاجللحللة بللكللل املللقللايلليلل�للض، حيث 
ا�ستطاعت من�سة الهيئة اأن جتتذب عدد 
اإليها  الللعللامللليللني  امل�ستثمرين  مللن  كللبللري 
التي  التاف�سية  املللزايللا  عللن  لا�ستف�سار 
تقدمها املنطقة والتي اأهلتها الحت�سان 
البناء  قطاع  يف  العاملية  ال�سركات  كربى 

والت�سييد، 
كما متكن فريق عمل الهيئة خال اأيام 
لللقللاءات مللع العديد  اإجلللراء  املعر�ض مللن 
من الفاعلني واملخت�سني يف هذا القطاع، 
قطاع  م�ستقبل  درا�سة  �ساأنه  من  والللذي 
االإنللل�لللسلللاءات والللعللقللارات والللبللنللاء عموما 
عن  ف�سا  لدينا،  للم�ستثمرين  ونقلها 
االطاع على اأحدث امل�سروعات اجلديدة 
وتلللدار�لللض الللفللر�للض اال�للسللتللثللمللاريللة التي 
يجب اأن توفرها املنطقة م�ستقبا ليتم 

يلبي  على �سوئها تطوير اخلدمات مبا 
احتياجات العاملني يف هذا القطاع«.

مزايا تناف�سية
الدويل  ال�سارقة  مللطللار  حللرة  وحللر�للسللت 
ا�ستعرا�ض  علللللى  املللعللر�للض  اأيلللللام  خللللال 
والتي  للم�ستثمرين  املتنوعة  خدماتها 
جللعلللللتللهللا مللللن اأهللللللم امللللنلللاطلللق احلللللللرة يف 

املنطقة، 

ال�سوء على مزاياها  ف�سا عن ت�سليط 
جمركية،  تلل�للسللهلليللات  ملللن  الللتللنللافلل�للسلليللة 
كللمللا تلل�للسللمللل احللللوافلللز وامللللزايلللا االأخللللرى 
الكاملة  امللكية  املنطقة  يف  للم�ستثمرين 

لاأعمال بن�سبة 100%، 
بن�سبة  واالأربللللللللللاح  املللللللال  راأ�لللللللض  واإعلللللللللادة 
الدخل  �للسللرائللب  مللن  واإعللفللاء   ،100%
على ال�سركات واالأفراد بن�سبة 100%، 
ال�سادرات  على  اللل�للسللرائللب  مللن  واإعللفللاء 

وخدمات   ،100% بن�سبة  والللللللواردات 
االأ�سبوع،  اأيللام  كامل  ال�ساعة  مللدار  على 
اإىل جانب الرتاخي�ض التي يتم اإ�سدارها 

خال �ساعة واحدة،
والتخلي�ض  اللل�للسللحللن  عللمللللليللات  واإجنلللللاز   
االأمن  ب�سكل فوري، وخدمات  اجلمركي 
ال�ساعة،  مللدار  على  املتوفرة  والللطللوارئ 
املنطقة  �سمن  الللعللمللال  م�ساكن  وتللوفللر 

احلرة.

جوائز غازتك املرموقة ت�شتقطب ع�شرين 
م�شاركة من ع�شر دول خمتلفة 

•• دبي-الفجر: 

جلوائز  النهائيني  املُر�سحني  قائمة  عللن  غللازتللك  ومللوؤمتللر  معر�ض  اأعلللللن 
2021، والتي تت�سمن ع�سرين م�ساركًة من ع�سر  املرموقة لعام  غازتك 
دول خمتلفة من االأمريكيتني واأوروبا وال�سرق االأو�سط واآ�سيا. وا�ستقطبت 
40 دوللللة، و�سيتم  250 م�ساركة مللن  الللعللام مللا يللزيللد عللن  اجلللوائللز هللذا 
اأ�سماء الفائزين خال حفل خا�ض �سُيقام بدبي يوم االثنني  االإعان عن 

20 �سبتمرب، بح�سور جمموعة من كبار ال�سخ�سيات وقادة القطاع.
الغاز  لقطاع  الللعللامل  يف  االأكلللرب  واملللوؤمتللر  املعر�ض  غللازتللك،  و�سي�ست�سيف 
والغاز الطبيعي املُ�سال والهيدروجني والطاقة، حفل توزيع جوائز غازتك 
املرموقة خال فعالية حية ومبا�سرة يف فندق الريتز كارلتون- مركز دبي 
املايل العاملي. وباعتبارها فعاليًة رئي�سيًة يف اأجندة قطاع الطاقة، �سي�سهد 
حفل توزيع اجلوائز ح�سور اجلهات املعنية الرئي�سية يف القطاع، اإ�سافًة اإىل 
العديد من الوزراء واملُدراء وامل�سوؤولني التنفيذيني وغريهم من اخلرباء 

يف جميع جماالت �سل�سلة القيمة لقطاع الطاقة.
وُيعقد حفل جوائز غازتك برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الللوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل. وُتر�سي هذه اجلوائز معياراً عاملياً رائداً للتميز من خال ت�سليط 
وكذلك  املتميزة،  والتقنيات  واملللبللادرات  واالأفللللراد  ال�سركات  على  ال�سوء 
منخف�سة  الطاقة  م�سادر  نحو  التحول  تدعم  التي  وال�سراكات،  امل�ساريع 
الكربون. كما ُتكّرم اجلوائز ال�سركات واالأفراد ممن يعتمدون طرقاً اأكر 
اإزالة الكربون من قطاع الطاقة ومواكبة  واإبداعاً ملعاجلة عمليات  ابتكاراً 

النمو امل�ستمر للطلب العاملي على الطاقة.
وت�سمل جوائز غازتك �ست فئات رائدة يف القطاع هي: جائزة اأف�سل رئي�ض 
تنفيذي للعام؛ وجائزة اأف�سل �سركة داعمة للتنوع وال�سمول؛ وجائزة اأف�سل 
م�سروع للغاز اأو الغاز الطبيعي امل�سال اأو الهيدروجني للعام؛ وجائز اأف�سل 
�سراكة  اأف�سل  وجائزة  الكربونية؛  االنبعاثات  تخفي�ض  يف  للعام  ُم�ساهم 
�سن  حتت  الطاقة  لقطاع  م�ستقبلي  قائد  اأف�سل  وجائزة  للعام؛  هند�سية 
30 عاماً. وت�سم القائمة النهائية مر�سحني من خمتلف دول العامل، مبا 
املتحدة،  واململكة  وبلجيكا،  و�سنغافورة،  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  فيها 
ال�سعودية،  العربية  واململكة  والللربازيللل،  وماليزيا،  وباك�ستان،  و�سوي�سرا، 

واالإمارات العربية املتحدة.
وتخ�سع املُ�ساركات يف جوائز غازتك ملُراجعة جلنة حتكيٍم ت�سم ُمتخ�س�سني 
�سل�سلة  جللوانللب  جميع  اأيلل�للسللاً  الللطللاقللة، ممللن ميثلون  م�ستقلني يف جمللال 

القيمة لقطاع الطاقة. 
ومتثل �سركة يونيرب اجلهة الراعية الرئي�سية جلوائز غازتك، اإىل جانب 
برتوليوم  وبريت�ض  لينده  �سركات  مثل  االأخلللرى  اجلللهللات  مللن  جمموعة 

ومكديرموت وميت�سوي اأو اإ�ض كيه املحدودة ويوكوجاوا. 
و�سُيعقد معر�ض غازتك 2021 بني 21 و23 �سبتمرب 2021 يف مركز 
الطاقة  فعاليًة جديدًة ومبتكرًة يف جمال  باعتباره  العاملي،  التجاري  دبي 
خلرباء قطاعات التنقيب، والنقل والتخزين، واملعاجلة والتكرير. و�ست�سهد 
واملتخ�س�سني  اخلللرباء  من  األللف   15 ُم�ساركة  العام  لهذا  املعر�ض  ن�سخة 
بللالللطللاقللة مللع اأكلللر مللن 250 �للسللركللة مللن اجلللهللات الللعللار�للسللة، مبللا فيها 
�سركات النفط الوطنية الكربى و�سركات النفط الدولية و�سركات الطاقة 
املتكاملة، ومرافق الطاقة العاملية، واملُقاولني املتخ�س�سني بخدمات البناء 
ت�سنيع  �سركات  عن  ف�سًا  ال�سفن،  بناء  و�سركات  وامل�سرتيات،  والهند�سة 
و�سركات  التقنية  احللول  ومقدمي  الت�سنيع،  وجهات  االأنابيب،  خطوط 
العاملية  القيمة  �سل�سلة  يف  حمللوري  دور  للعب  يتطلعون  ممن  اخلللدمللات، 

لقطاع الطاقة.

جمموعة »اينوك« ت�شتكمل جناحها 
املبتكر �شمن اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي-وام:

اأكملت جمموعة اينوك �سريك الطاقة املتكاملة الإك�سبو 2020 دبي اجناز 
جناحها احلديث واملبتكر يف موقع احلدث حتت �سعار “اإلهام من الطاقة” 
وهو م�سمم وفقاً الأرقى معايري اال�ستدامة والت�سميم التي و�سعها فريق 
الت�سييد  خطة  �سمن  االإرث  مفاهيم  بللني  ويللدمللج  دبللي   2020 اإك�سبو 

والرتكيز على ا�ستخدام املواد املحلية والقابلة للتدوير.
ت�ستك�سف  ملهمة  رحلة  يف  العاملي  احلدث  زوار  ال�ستقبال  اجلناح  وي�ستعد 
دور الطاقة ما�سياً وحا�سراً وم�ستقبًا ليفتح بذلك اآفاقاً جديدة للتفاعل 
واحلوار البّناء لتطوير القطاع. وت�ستمر اجلولة يف املباين االأربع ملدة 51 
دقيقة مقدمًة للزوار جتربة غري م�سبوقة جت�ّسد �سعار اجلناح: اإلهام من 

الطاقة.
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املال والأعمال

معر�س دبي للطريان 2021 ي�شتقطب م�شاركة وا�شعة من اأبرز اجلهات يف قطاع الطريان ال�شعودي

موارد ال�شارقة جتتاز ترقية �شهادة املوا�شفات 
القيا�شية الدولية »اآيزو« يف التدريب

•• ال�شارقة -الفجر:

املوا�سفات  �سهادة  ترقية  اجتياز  يف  بال�سارقة  الب�سرية  امللللوارد  دائللرة  جنحت 
القيا�سية الدولية املعتمدة الآيزو التدريب 10015 االإ�سدار االأخري، حمافظة 

على هذا االإجناز للعام الرابع على التوايل .
وذلك بعد التدقيق واملراجعة ودرا�سة الوثائق ، والتحقق من مطابقة الدائرة 
لكافة اإجراءات العمليات ، وتقيدها ب�سروط نظام اإدارة اجلودة ح�سب معايري 

املوا�سفة واملمار�سات العاملية.
رئي�ض  التنفيذي  املجل�ض  خللادم ع�سو  بن  �سلطان  الدكتور طللارق  �سعادة  وقللال 
للدائرة  اإجنللازاً جديداً  اأن هذا النجاح ي�سكل  الب�سرية بال�سارقة  املللوارد  دائللرة 
يعك�ض متانة هيكلها االإداري لاإجراءات ، وحر�سها على تطبيق موؤ�سرات االأداء 

واالأنظمة االإدارية املتكاملة وتعزيز اجلودة والتميز. 
وبني اأنه �سمن متطلبات �سهادة االآيزو ا�ستحدثت الدائرة وطورت العديد من 
املحاور، اأبرزها حتليل فجوة كفاءة املوظف الذي ي�ستهدف رفع كفاءة املوظفني 
ثم  ومن  ؛  لديهم  املهارات  فجوات  واكت�ساف  ال�سنة  مللدار  على  اأدائهم  بقيا�ض 
االأثر  وقيا�ض  الللتللاأهلليللل.  واإعللللادة  الللتللدريللب  عللرب  وتطويرها  �سقلها  تخطيط 
معهم  ال�سراكة  وتعزيز  اخلارجية  اجلهات  موظفي  على  التدريب  من  العائد 
يف جمريات قيا�ض اأثر العملية التدريبية . باالإ�سافة اإىل تخ�سي�ض م�سفوفات 
كفاءة وظيفية ، واأخللرى معنية باملوظف بهدف قيا�ض موؤ�سر اأدائلله على مدار 
الدائرة _  كما خ�س�ست  وفاعلية.  دقة  االأكللر  التدريب  لو�سع خطط  العام 
�سمن متطلبات االآيزو _ اآلية تنفيذ الربامج التدريبية عن بعد ، تناولت خطة 
تو�سيحية الآلية ا�ستخدام املن�سات االفرتا�سية، ونظام التدريب االإلكرتوين. 
موظفي  تخدم  االإلكرتوين  التدريب  نظام  يف  خا�سة  �سجات  اإ�سافة  مت  كما 

حكومة ال�سارقة، وم�سوؤويل التدريب. 
على  واملللحللافللظللة  والللتللحلل�للسللني  للتطوير  بللا�للسللتللمللرار  ت�سعى  اللللدائلللرة  اأن  واأكللللد 
املقايي�ض يف  االأداء. وحتقيق معدالت عالية على كافة  املتقدمة يف  م�ستوياتها 
اإجناز االأعمال. وتهدف من خال تطبيق متطلبات �سهادة االآيزو واحل�سول 
اإجراءات  وتعزيز  للجودة  �سيا�ستها  يف  الللواردة  التزاماتها  حتقيق  اإىل  ؛  عليها 

العمل، وتر�سيخ مكانتها كجهة تواكب املتطلبات احلديثة لاأعمال .

»الأعلى للطاقة يف دبي« يناق�س �شري العمل 
يف ا�شرتاتيجيات الطاقة النظيفة واحلد من 

النبعاثات الكربونية
•• دبي-وام:

تراأ�ض �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�ض املجل�ض االأعلى للطاقة يف 
دبي االجتماع ال�ساد�ض وال�ستني للمجل�ض والذي عقد عن بعد بح�سور معايل 
اأحمد بطي  �سعيد حممد الطاير نائب رئي�ض املجل�ض.ح�سر االجتماع �سعادة 
املحريبي االأمني العام للمجل�ض واأع�ساء املجل�ض كل من �سعادة داوود الهاجري 
مدير عام بلدية دبي و�سعادة عبداهلل بن كلبان الع�سو املنتدب ل�سركة االإمارات 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  الفا�سي  حميد  �سيف  و�سعادة  لاأملنيوم  العاملية 
ملوؤ�س�سة  العام  املدير  �سيمني  /اإينوك/ وفريديريك  الوطنية  االإمللارات  برتول 
دبي للبرتول ونا�سر بو�سهاب املدير التنفيذي لقطاع اال�سرتاتيجية واحلوكمة 
املوؤ�س�سية يف هيئة الطرق واملوا�سات.ناق�ض االجتماع عدة مو�سوعات اأبرزها 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�ض  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  تد�سني �ساحب 
املرحلة  �سمن  االأول  امل�سروع  اهلل”  “رعاه  دبللي  حاكم  اللللوزراء  جمل�ض  رئي�ض 
اخلام�سة من جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية بقدرة 300 
ميجاوات وت�سل يف مراحلها النهائية اإىل 900 ميجاوات با�ستثمارات تقدر بلل 
2.058 مليار درهم كما تناول االجتماع اأن�سطة جمعية م�سغلي تربيد املناطق 
العمليات  كفاءة  رفللع  اىل  وتهدف  املنطقة  يف  نوعها  من  االأوىل  تعترب  والتي 

التابعة لتربيد املناطق واال�ستخدام االأمثل ملوارد املياه والطاقة.
والذي   ”19 – “كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  لتاأثري  االجتماع  وتطرق 
�ساهم يف انخفا�ض 4.5 مليون طن من كمية انبعاثات الغازات الدفيئة يف دبي 
خال عام 2020 مقارنة بعام 2019.وقال معايل �سعيد حممد الطاير نائب 
رئي�ض املجل�ض االأعلى للطاقة يف دبي: “متا�سيا مع روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل يف تعزيز م�سرية التنمية امل�ستدامة لدينا يف دبي ا�سرتاتيجية وا�سحة 
واأهداف حمددة لزيادة االعتماد على الطاقة املتجددة والنظيفة �سمن مزيج 
اأبللرز م�سروعاتنا لتحقيق هذا الهدف جممع حممد بن  الطاقة يف دبي ومن 
را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية اأكرب جممع للطاقة ال�سم�سية يف موقع واحد 
على م�ستوى العامل وفق نظام املنتج امل�ستقل. و�ستبلغ قدرته االإنتاجية 5000 
لتوجيهات  “حتقيقا  الطاير  2030.” واأ�ساف معايل  عام  بحلول  ميجاوات 
القيادة الر�سيدة ودعما جلهود دولة االإمارات العربية املتحدة يف احلد من اآثار 
االحتبا�ض احلراري وتغري املناخ ناق�سنا �سري العمل يف ا�سرتاتيجية دبي للطاقة 
النظيفة 2050 التي تهدف اإىل رفع ن�سبة القدرة االنتاجية للطاقة النظيفة 
يف مزيج الطاقة اإىل %75 بحلول عام 2050 وا�سرتاتيجية دبي للحد من 
 16% بن�سبة  الكربونية  اإىل تقليل االنبعاثات  الهادفة  الكربونية  االنبعاثات 
بحلول عام 2021. وا�سرتاتيجية دبي الإدارة الطلب على الطاقة واملياه التي 
عام  بحلول   30% بن�سبة  واملياه  الكهرباء  على  الطلب  تخفي�ض  اإىل  تهدف 
2030.” ومن جهته قال �سعادة اأحمد بطي املحريبي االأمني العام للمجل�ض 
االأعلى للطاقة: “لقد حر�ض املجل�ض على توثيق االأفكار واجلهود من خال 
دعوة جمعية م�سغلي تربيد املناطق مل�ساركتنا مبقرتحات ومبادرات �سيكون لها 
االأثر الكبري يف حت�سني كفاءة عمليات الت�سغيل وزيادة �سعادة امل�ستخدمني على 

م�ستوى اإمارة دبي«.

»الوطنية لأهداف التنمية امل�شتدامة« تطلق تقريرا حول مبادرات القطاع اخلا�س

•• دبي-الفجر: 

عن  ال�سعودي  الللطللريان  قللطللاع  يف  ال�سركات  اأبلللرز  مللن  جمموعة  اأعلنت 
2021، الذي �سيقام خال الفرتة  م�ساركتها يف معر�ض دبي للطريان 
قطاعي  يف  الللعللامللليللة  الللهلليللئللات  كلللربى  و�سيجمع  نللوفللمللرب،   18 اإىل   14
منتجاتها  ال�سعودية  ال�سركات  �ست�ستعر�ض  حيث  والللدفللاع،  الللطللريان 
املبتكرة وخدماتها املتطورة، ف�سًا عن عقد �سراكات مهمة لدعم قطاعي 

الطريان والدفاع. 
وتت�سمن اجلهات ال�سعودية امل�ساركة يف املعر�ض كًا من، الهيئة العامة 
لل�سناعات الع�سكرية والهيئة العامة للطريان املدين، وال�سركة ال�سعودية 
للطريان وال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية وال�سركة التابعة لها 

العربية  اجلللويللة   اخلطوط  اإىل  اإ�سافة  املتقدمة،  االإلكرتونيات  �سركة 
ال�سعودية، مع اأكادميية اأك�سفورد ال�سعودية للطريان وال�سركة ال�سعودية 

لتهيئة و�سيانة الطائرات. 
وتعليقاً على هذا املو�سوع، قال املهند�ض منري بخ�ض، الرئي�ض التنفيذي 
العاملية  اجلائحة  “اآلت  الطائرات:  و�سيانة  لتهيئة  ال�سعودية  لل�سركة 
اإىل تداعيات �سخمة على قطاع الطريان، ال �سيما على �سركات الت�سنيع 
وخطوط الطريان واملطارات و�سركات الدفاع اجلوي. وتتيح امل�ساركة يف 
معر�ض دبي للطريان فر�سة مهمة للتعّرف عن كثب على روؤية الاعبني 
بعد  ما  مرحلة  يف  م�ستقبله  وا�ست�سراف  الطريان،  قطاع  يف  االأ�سا�سيني 
اإيجاد  اإىل  اإ�سافة  وانتعا�سه،  لتعافيه  االأمثل  ال�سبيل  وحتديد  االأزملللة، 

فر�ض جديدة لبناء �سراكات مهمة«. 

القدرات  على  ال�سوء  املعر�ض،  يف  م�ساركتنا  خال  “�سن�سلط،  واأ�ساف: 
بها  تتميز  التي  املتقدمة  الطائرات  �سيانة  وخدمات  الكبرية  الهند�سية 
الهيئات وال�سركات ال�سعودية، كما �سنقدم بوابة م�سرتكة متّكن ال�سركات 
ال�سعودية  ال�سركات  مللع  مهمة  �للسللراكللات  وعقد  الللتللعللاون  مللن  اخلللارجلليللة 
الرائدة يف جمال هند�سة الطريان و�سيانة الطائرات، من خال تقدمي 
امل�ساريع التجارية واملخت�سة بال�سوؤون الدفاعية والفوز بها وتنفيذها يف 
تار�سو�ض  ل�سركة  االإداري  املدير  اململكة«.ومن جهته، قال تيموثي هاوز، 
“نتطلع   :2021 للطريان  دبي  ملعر�ض  املنظمة  اجلهة  اإي”،  اآنللد  “اإف 
العام،  لهذا  دبي للطريان  ال�سعودية يف معر�ض  ال�سركات  ا�ست�سافة  اإىل 
اإذ  املللتللطللورة،  املبتكرة  تقنياتها  وت�ستعر�ض  اجلللديللدة،  منتجاتها  لتقدم 
ت�سكل اإ�سافة مهمة للمعر�ض، من خال طرح روؤيتها امل�ستقبلية لقطاعي 

الطريان والدفاع، يف اإطار جهودها لدعم منو القطاعني يف املنطقة«. 
وتركز اململكة ب�سكل كبري على عملية التحول الرقمي، اإىل جانب دعمها 
لقطاعات خمتلفة تت�سمن قطاعي الطريان والدفاع، كجزء من خطتها 
لتنويع موارد االقت�ساد. وعقدت �سركة االإلكرتونيات املتقدمة اتفاقاً مع 
معهد االأمري �سلطان الأبحاث التقنيات املتقدمة لت�سنيع نظام الطائرة  
دون طيار، حار�ض االأجللواء، ملهمات املراقبة واال�ستطاع، يف اإطار دعمها 

مل�سرية التحول الرقمي للمملكة. 
اإتاحة  الع�سكرية عن  لل�سناعات  العامة  الهيئة  اأعلنت  اآخللر،  ومن جانب 
الع�سكرية  ال�سناعات  قطاع  يف  االإملللداد  �سا�سل  يف  موجهة  فر�سة   74
%50 مللن االإنفاق  اأكللللر مللن  لللتللوطللني  اللل�للسللعللوديللة، يف خللطللوة مللهللمللة 
الع�سكري للمملكة بحلول عام 2030. كما اأطلقت من�سة ت�سوق رقمية 
ت�سمح للم�ستثمرين املعتمدين بدخول قطاع ال�سناعات الع�سكرية املحلية 

ب�سهولة، واإيجاد الفر�ض املتوفرة للتوطني. 
وعقدت ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية موؤخراً اتفاقية مع �سركة 
النقل واخلدمات  الرائدة يف جمال  العاملية  ال�سعودية  ال�سركة  البحري، 
اللللللوجلل�للسللتلليللة، تللقللدم مبللوجللبللهللا الللبللحللري طلليللفللاً وا�لللسلللعلللاً ملللن اخلدمات 
ال�سعودية  لل�سركة  التابعة  لل�سركات  واخلارجية  الداخلية  اللوج�ستية 

لل�سناعات الع�سكرية. 
مللن �ساحب  رعللايللة كرمية  2021 حتللت  للطريان  دبللي  وُيللقللام معر�ض 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الللوزراء ووزير الدفاع حاكم دبي، رعاه اهلل، �سمن دبي ورلد �سنرتال يف 

موقع معر�ض دبي للطريان من 14 اإىل 18 نوفمرب 2021.

•• دبي-وام:

التنمية  الأهلللداف  الوطنية  اللجنة  اأطلقت 
مبادرات  حللول  الللثللاين  تقريرها  امل�ستدامة 
اللللقلللطلللاع اخلللللا�للللض للللا�لللسلللتلللداملللة يف دولللللة 
البيانات  م�ساركة  “خطط  بعنوان  االإمللارات 
�سمن  واخلا�ض”  القطاعني احلكومي  بني 
التنمية  اأهلللداف  اإجنلللازات  لت�سريع  جهودها 
امللل�للسللتللدامللة يف دوللللللة االإمللللللللارات ملللن خال 
ت�سليط ال�سوء على ال�سراكات بني القطاعني 
احلكومي واخلا�ض يف جمال تبادل البيانات 

االإح�سائية.
مت االإعللللان عللن الللتللقللريللر اجلللديللد - الذي 
مت اإعلللللداده بللالللتللعللاون بللني املللركللز االحتلللادي 
اال�ست�ساري  واملجل�ض  واالإح�ساء  للتناف�سية 
الوطنية  للجنة  التابع  اخلا�ض  القطاع  من 
و�سركة  املللل�لللسلللتلللداملللة  اللللتلللنلللمللليلللة  الأهللللللللللداف 
موؤمتر  خلللال   - لللا�للسللتلل�للسللارات  “كريين” 
التنمية  الأهللللداف  الوطنية  اللجنة  عقدته 
كما  التقرير  الإطلللاق  خ�سي�ساً  امل�ستدامة 
ت�سريع  �سبل  حللول  حوارية  جل�سات  عقد  متَّ 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة يف الدولة 
مللن خلللال تللبللادل الللبلليللانللات بللاللل�للسللراكللة بني 
القطاعني احلكومي واخلا�ض. وقال معايل 
للذكاء  دولللة  وزيللر  العلماء  �سلطان  بن  عمر 
وتطبيقات  الرقمي  واالقت�ساد  اال�سطناعي 
“اإن حكومة دولة االإمارات  العمل عن بعد: 
ثروة  ومللا متثله من  البيانات  اأهمية  تللدرك 
اأهم  من  كونها  امل�ستقبل  حلكومات  حقيقية 
االأدوات يف تطوير اخلدمات احلكومية لذلك 
لتطوير  الر�سيدة  القيادة  بتوجيهات  نعمل 
اأ�سا�سها  احلكومي  للعمل  مبتكرة  منظومة 
على  تللقللوم  اال�سطناعي  والللذكللاء  الللبلليللانللات 
الذكاء  ت�سخري  يف  الكفاءة  م�ستويات  تعزيز 
اال�سطناعي والبيانات يف خمتلف القطاعات 
احللليللويللة وتللركللز علللللى تللعللزيللز الللتللكللامللل بني 
ت�سميم  يف  واخلللا�للض  احلللكللومللي  القطاعني 
لبناء  الللهللادفللة  وامللل�للسللاريللع  املللبللادرات  وتنفيذ 

م�ستقبل اأف�سل«.
بها  مير  التي  التغريات  اأن  معاليه  واأ�للسللاف 
العامل ت�سع احلكومات اأمام حتديات كبرية 
تتطلب كفاءة عالية يف اتخاذ القرار و�سمان 
القطاعات  يف  خ�سو�سا  اأعمالها  ا�ستمرارية 
احليوية حيث قدمت حكومة دولة االإمارات 
الللقللدرة على التكيف مع  فللريللداً يف  منللوذجللاً 
ا�سرتاتيجية  مللبللادرات  خللال  من  املتغريات 
القطاعات  لدعم  وخا�سة  حكومية  وبرامج 

البنية  ا�للسللتللفللادت مللن  اللللدوللللة  احللليللويللة يف 
املتقدمة  والتكنولوجية  الرقمية  التحتية 
اللللتلللي تلللركلللز احلللكللومللة علللللى اال�للسللتللثللمللار يف 
تللطللويللرهللا وتللوظلليللفللهللا مبلللا يللحللقللق اأهللللداف 
الللتللنللملليللة املللل�لللسلللتلللداملللة وتلللوجلللهلللات اللللدوللللة 

للخم�سني عاما املقبلة.
ويلللقلللدم الللتللقللريللر درا�للللسللللات مللتللكللاملللللة تركز 
على اأهللملليللة بللنللاء اللل�للسللراكللات والللتللعللاون بني 
جماالت  يف  واخلللا�للض  احلكومي  القطاعني 
م�ساركة البيانات ويتناول خماوف ال�سركات 
جتاه مو�سوع م�ساركة البيانات و�سبل التغلب 
اأهمية احرتام اخل�سو�سية يف  عليها ويوؤكد 
االلتزام  و�سمان  البيانات  م�ساركة  عمليات 
بال�سرية التامة يف عدم االإف�ساح عن البيانات 
�سنع  دعللم  يف  ا�ستخدامها  وح�سر  اخلا�سة 
اال�سرتاتيجية  املبادرات  وت�سميم  القرارات 
ميكن  وب�سكل  املجتمع  رفاهية  حتقق  التي 
احللللكلللوملللات ملللن الللتللنللويللع يف مللبللادراتللهللا يف 
بطرق  واالجتماعية  االقت�سادية  املللجللاالت 
دعم  اأهمية  اإىل  يتطرق  كما  تقليدية  غللري 
البيانات االإح�سائية الوطنية بروؤى القطاع 
اخلا�ض ما ي�سهم يف تطوير مبادراٍت واأفكار 
لتحقيق  الللعللام  االأداء  حتلل�للسللني  �للسللاأنللهللا  مللن 

اأهداف التنمية امل�ستدامة.
�سعادة  رحللبللت  امللللوؤمتلللر  خلللال  كلللللمللتللهللا  ويف 
املركز االحتادي  اأهلي مديرة  حنان من�سور 
ميثل  الللذي  باالإنابة  واالإحلل�للسللاء  للتناف�سية 
الللوطللنلليللة الأهلللداف  الللعللامللة للجنة  االأملللانلللة 
كافة  و�سكرت  باحل�سور  امل�ستدامة  التنمية 
التقرير  اإ�لللسلللدار  يف  �ساهمت  الللتللي  اجلللهللات 
القطاعني  بلللني  اللل�للسللراكللة  اأهللملليللة  واأكللللللدت 

تللللبللللادل  احلللللكللللومللللي واخلللللللا�للللللض يف جملللللللال 
البيانات.

القطاعني  بللني  اللل�للسللراكللة  “تعترب  وقللالللت: 
الللعللام واخللللا�لللض مللن االأهلللللداف الللتللي تعمل 
اللجنة الوطنية الأهداف التنمية امل�ستدامة 
وم�ساركة  تلللبلللادل  وعللمللللليللة  حتللقلليللقللهللا  علللللى 
الللبلليللانللات مللن اأهلللم مللقللومللات تلللللك ال�سراكة 
حلليللث تللتللمللكللن احلللكللومللات ملللن الللتللكلليللف مع 
واإطللاق مبادرات وخطط  العاملية  التغريات 
ت�ستند اإىل روؤى تعك�ض متطلبات القطاعني 
دولة  تدخر حكومة  احلكومي واخلا�ض وال 
االإمارات جهداً لتعزيز ال�سراكة ب�سكل فّعال 
البيانات  تللبللادل  ودعلللم  اخلللا�للض  القطاع  مللع 
يتغلب  وطني  عمل  اإطللار  �سمن  االإح�سائية 

على التحديات«.
وذكرت اأنه يف الوقت الذي ي�سهد فيه العامل 
وتكنولوجية  واجتماعية  اقت�سادية  تغريات 
ال�سراكات  اأهمية  تتجلى  ومت�سارعة  عديدة 
وال�سعي  واخلا�سة  احلكومية  اجلللهللات  بللني 
املللل�لللسلللرتك نللحللو حتللقلليللق اللللتلللقلللدم واللللرخلللاء 
املبادرات  ..ومن خال  امل�ستدام للمجتمعات 
التقرير  ي�سملها  التي  الناجحة  والتجارب 
اأ�سبحت دولة االإمللارات اليوم منوذجاً عاملياً 
امل�ستدامة  التنمية  اأهللداف  يف حوكمة تنفيذ 
املبتكرة يف جمال تبادل  ال�سراكات  وت�سخري 
البيانات بني القطاعني احلكومي واخلا�ض.

الرئي�سة  بوحميد  هللدى  قللالللت  جهتها  مللن 
القاب�سة”  “دبي  لدى  للت�سويق  التنفيذية 
للقطاع  اال�للسللتلل�للسللاري  املجل�ض  رئلليلل�للض  نللائللبللة 
تبذلها  اللللتلللي  اجللللهلللود  ظلللل  “يف  اخللللا�لللض: 
والتنويع  التنمية  لتحقيق  االإمللللارات  دوللللة 

االقلللتللل�لللسلللادي امللل�للسللتللدامللني يللظللل االللللتلللزام 
جتلللللاه دعلللللم جلللهلللود حتللقلليللق اأجللللنللللدة االأمم 
التنمية  واأهداف  امل�ستدامة  للتنمية  املتحدة 
االأولللللويللللات  ملللن   2030 للللعلللام  امللل�للسللتللدامللة 
القطاع اخلا�ض  دور  ياأتي  ..وهنا  احلكومية 
الللذي ميكنه لعب دور حمللوري لدعم جهود 
احلكومة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
وتعترب م�ساركة البيانات من املجاالت بالغة 
االأهمية التي ميكنها امل�ساهمة يف ذلك ..ويف 
حني اأن معظم البيانات املتاحة تعود للقطاع 
القطاعني  بني  التعاون  تعزيز  فللاإن  اخلا�ض 
العام واخلا�ض يعترب اأمراً مهماً جداً �سمن 
البحثية  اللللورقلللة  ..وتلللقلللرتح  هلللذه اجللللهلللود 
لتذليل  عمل  اإطللار  اليوم  عنها  ك�سفنا  التي 
نات جناح  العقبات القائمة حالياً ويحدد مُمكِّ
عملية م�ساركة البيانات كما يقدم عدداً من 
التو�سيات التي ميكن اأن ت�ساعدنا يف امل�سي 
قدماً للو�سول اإىل اأهداف التنمية امل�ستدامة 
لوهماير  رودوللللللف  قلللال  امللللنللل�لللسلللودة«.بلللدوره 
الوطنية  الللتللحللوالت  معهد  رئي�ض  ال�سريك 
القطاع  اهتمام  “بداأ  “كريين”:  �سركة  يف 
ب�سكل  يللتللزايللد  اخلللا�للض  بالقطاع  احلللكللومللي 
رئي�سي يف  له كاعب  النظرة  وتبدلت  اأكللرب 
�سيما  ال  امل�ستدامة  التنمية  اأهلللداف  حتقيق 
يف ما يتعلق باإنتاج البيانات والتي باتت ذات 
قيمة هائلة نتيجة للتحول الرقمي والتطور 
الللتللكللنللولللوجللي امللللتلللزايلللد والللللللذي جللعللل من 
..ومللن خال  بثمن  تقدر  ثللروة ال  البيانات 
واخلا�ض  احلكومي  القطاعني  بني  التعاون 
يف جملللللال تللللبللللادل اللللبللليلللانلللات متللتلللللك دولللللة 
االإمارات اأداًء مميزاً يف جمال حتقيق اأهداف 

التنمية امل�ستدامة وميكنها تعزيز هذا االأداء 
طريق  خارطة  ت�سع  اأن  كذلك  وميكنها  بل 
اأقللوى واأكللر متا�سكاً لا�ستدامة  نحو اإطللار 

يف املنطقة باأكملها«.
وي�سلط التقرير ال�سوء على اأف�سل املمار�سات 
العاملية والوطنية يف جمال م�ساركة البيانات 
بني القطاعني احلكومي واخلا�ض ويتطرق 
ال�سراكات  مللن  امل�ستفادة  الللدرو�للض  اأهللم  اإىل 
بني حكومة دولة االإمارات والقطاع اخلا�ض 
ويللقللّدم درا�للسللة متكاملة حللول عللدد مللن اأهم 
جمموعة  اأطلقتها  التي  الرئي�سية  املبادرات 
مللن اللل�للسللركللات الللوطللنلليللة والللعللامللليللة يف دولة 

االإمارات بهدف دعم اأجندة اال�ستدامة.
علللللى درا�للللسللللة لربامج  الللتللقللريللر  ويلل�للسللتللمللل 
 12 اأطلقتها  اال�للسللتللدامللة  لللدعللم  وملللبلللادرات 
مللوؤ�للسلل�للسللة �للسللمللن املللجللللل�للض اال�للسللتلل�للسللاري من 
متنوعة  قللطللاعللات  ت�سمل  اخلللا�للض  الللقللطللاع 
العقاري  والتطوير  املللتللجللددة  الطاقة  مثل 
والتجزئة والطريان وخدمات النقل الربي 
واللللبلللحلللري واللللتلللي �للسللاهللمللت يف دعللللم جهود 
الدولة يف ن�سر ثقافة اال�ستدامة يف القطاع 
اخللللا�لللض واللللتلللقلللدم نللحللو حتللقلليللق االأجلللنلللدة 

العاملية لا�ستدامة 2030.
وتو�سيع  لتعزيز  بتو�سيات  التقرير  ويختتم 
احلكومي  القطاعني  بني  البيانات  م�ساركة 
التقدم  مللللن  املللللزيللللد  لللتللحللقلليللق  واخللللللا�لللللض 
التنمية  بللللاأهللللداف  املللتللعلللللقللة  واالإجنللللللللللازات 
الن�سخة  علللللى  االطللللاع  امللل�للسللتللدامللة.وميللكللن 
الكاملة من التقرير من خال زيارة املوقع 
للتناف�سية  االحتللللادي  للمركز  االإلللكللرتوين 

.fcsc.gov.ae واالإح�ساء

ال�سوق وفر 200 فر�سة عمل

م�شلم بن حم يفتتح مركز خيمة زمان للت�شوق يف دبي
•• دبي - الفجر

افتتح ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم العامري 
الإمارة  الوطني  اال�ست�ساري  املجل�ض  ع�سو 
بن  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اأبوظبي 
حم ، خيمة زمان للت�سوق فرع دبي ، بح�سور 
رجلللل االأعلللملللال اللل�للسللعللودي �للسللعللادة علللللي بن 
م�سلم  بن  اأحمد  وال�سيخ  ال�سهري  �سليمان 
حم  بللن  ملجموعة  التنفيذي  املللديللر  حللم  بللن 
وال�سيخ عبداهلل بن م�سلم بن حم وحمبوب 

بن النق�ض مدير �سوق خيمة زمان .
ويقع ال�سوق يف منطقة ديرة ، وعلى م�ساحة 
17000 األف قدم مربع ي�سغل مركز خيمة 
منتجات  يقدمون  ق�سماً   80 دبللي  يف  زمللان 
باالإ�سافة  االأ�سناف  جميع  �سملت  منتوعة 
اإىل اأن “خيمة زمان للت�سوق” وفر اأكر من 

200 فر�سة عمل .
حم  بن  م�سلم  ال�سيخ  جتللول  االفتتاح  وبعد 
ال�سوق،  واأقللل�لللسلللام  اأجللنللحللة  علللللى  واحللل�للسللور 
عن  �للللسللللرح  اإىل  اللللعلللاملللللللني  مللللن  وا�لللسلللتلللملللع 

�سلع  من  للللللزوار  يقدمونه  ومللا  املعرو�سات، 
ومنتجات حملية وعاملية.

واأ�ساد بن حم بجهود القائمني على “خيمة 
منتجات  يلللوفلللر  للت�سوق”والذي  زمللللللان 
متنوعة من خمتلف الدول، الفتاً اإىل اأهمية 
الزائرين ملركز  املنعك�ض على  الثقايف  التنوع 

الت�سوق .
للت�سوق”  زمللللللان  “خيمة  �لللسلللوق  ويلللعلللتلللرب 
املوجودة  التجارية  للمراكز  نوعية  اإ�سافة 
ووجهة  ترفيهياً  متنف�ساً  ليمثل  الدولة،  يف 
جتارية  عللامللات  ت�ستقطب  �ساملة  تلل�للسللوق 
املزودين  من  للعديد  ودعماً  وعاملية  حملية 

املحليني وامل�سغلني ومقدمي اخلدمات .
وللحفاظ على �سامة املوظفني واملت�سوقني 
جلميع   19- كوفيد  فحو�سات  اأجللللراء  مت 
اأجل االطمئنان على  باملتاجر من  املوظفني 
ال�سحة العامة وهذا الفح�ض �سيتم اإجراءه 
اأ�للسللبللوعلليللا، كللمللا مت تللركلليللب بلللوابلللات فح�ض 
حراري يف جميع مداخل ال�سوق للتاأكد من 

ال�سامة العامة .
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

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

املودعة بالرقم: 166060
 با�سم: جون�سلون اأند جون�سلون

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.  

بتاريخ: 2012/11/13  وامل�سجلة حتت الرقم: 166060 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/12/05 

وحتى تاريخ: 2031/12/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 60536

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

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

املودعة بالرقم: 166061
 با�سم: جون�سلون اأند جون�سلون

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.  

بتاريخ: 2012/11/13  وامل�سجلة حتت الرقم: 166061 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/12/05 

وحتى تاريخ: 2031/12/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 60537

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

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

املودعة بالرقم: 166331
 با�سم: بينثام �ساين�ض بابلي�سرز ليمتد  )�ض.م.ح(

وعنوانه: اك�سيكاتيف �سويت واي - 2 ، �ض.ب. 7917 ، منطقة ا�ض ايه اي اف ، ال�سارقة ، االإمارات 
العربية املتحدة. 

بتاريخ: 2012/12/17 وامل�سجلة حتت الرقم: 166331 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/12/11 

وحتى تاريخ: 2031/12/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 60504

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/15 املودعة بالرقم: 355758 
بيانات االأولوية: 

اال�سم: �سركة حممد حمود ال�سايع  ذ.م.م
وعنوانه: �ض.ب. 181 ، ال�سفاة 13002 ، الكويت.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املاب�ض، لبا�ض القدم، اأغطية الراأ�ض.

 MUNKEE بخط عري�ض مميز حتتها Cheekee و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات
بخط �سغري وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية فوقهم ر�سم كاريكاتوري لوجه قرد يرتدي نظارات.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 175427

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/07/15 املودعة بالرقم: 355759 
بيانات االأولوية: 

اال�سم: �سركة حممد حمود ال�سايع  ذ.م.م
وعنوانه: �ض.ب. 181 ، ال�سفاة 13002 ، الكويت.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعان، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي.

 MUNKEE بخط عري�ض مميز حتتها Cheekee و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات
بخط �سغري وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية فوقهم ر�سم كاريكاتوري لوجه قرد يرتدي نظارات.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 175428

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/01 املودعة بالرقم: 356647 
بيانات االأولوية: 2197744  - 2021/07/27 –  ا�سرتاليا

اال�سم: مايناب الكرتونك�ض بيه تي واي ليمتد
وعنوانه: تكنولوجي بارك 2 �سيكند اأفينيو ، ماو�سون ليك�ض ، �ساوث اأ�سرتاليا5095  ، اأ�سرتاليا.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
كوا�سف ملعاجلة املواد اإلكرتونياً حتديداً كوا�سف معادن وكوا�سف معادن لغايات �سناعية اأو ع�سكرية وكوا�سف 
لغايات  معادن  وكوا�سف  ا�ستجمامية  ولغايات  للم�ستهلك  معادن  وكوا�سف  امل�سادة  االألللغللام  لغايات  معادن 
مناجم الذهب وكوا�سف معادن لا�ستخدام بالتزامن مع الربجميات ، كوا�سف معادن مزودة بخرائط و/اأو 

وظائف اأنظمة حتديد املواقع العاملية ، ملفات كهرومغناطي�سية لكوا�سف املعادن.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات GOLD MONSTER باللغة االإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 175757

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 

تاريخ: 2021/08/01 املودعة بالرقم: 356648 
بيانات االأولوية: 2197741  - 2021/07/27 –  ا�سرتاليا

اال�سم: مايناب الكرتونك�ض بيه تي واي ليمتد
وعنوانه: تكنولوجي بارك 2 �سيكند اأفينيو ، ماو�سون ليك�ض ، �ساوث اأ�سرتاليا5095  ، اأ�سرتاليا.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
كوا�سف ملعاجلة املواد اإلكرتونياً حتديداً كوا�سف معادن وكوا�سف معادن لغايات �سناعية اأو ع�سكرية وكوا�سف 
لغايات  معادن  وكوا�سف  ا�ستجمامية  ولغايات  للم�ستهلك  معادن  وكوا�سف  امل�سادة  االألللغللام  لغايات  معادن 
مناجم الذهب وكوا�سف معادن لا�ستخدام بالتزامن مع الربجميات ، كوا�سف معادن مزودة بخرائط و/اأو 

وظائف اأنظمة حتديد املواقع العاملية ، ملفات كهرومغناطي�سية لكوا�سف املعادن.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمات وح�ض الذهب باللغة االإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 175758

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

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

املودعة بالرقم: 45367
 با�سم: جون�سلون اأند جون�سلون

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.  

بتاريخ: 2003/01/06  وامل�سجلة حتت الرقم: 45367 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/12/09 

وحتى تاريخ: 2031/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 54415

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

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

املودعة بالرقم: 45368
 با�سم: جون�سلون اأند جون�سلون

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.  

بتاريخ: 2003/01/06  وامل�سجلة حتت الرقم: 45368 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/12/09 

وحتى تاريخ: 2031/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 54416

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

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

املودعة بالرقم: 45369
 با�سم: جون�سلون اأند جون�سلون

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 ،  الواليات 
املتحدة  االأمريكية.  

بتاريخ: 2003/01/06  وامل�سجلة حتت الرقم: 45369 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/12/09 

وحتى تاريخ: 2031/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 54417

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

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

املودعة بالرقم: 45370
 با�سم: جون�سلون اأند جون�سلون

وعنوانه: وان جون�سون اأند جون�سون  بازا ، نيو برنزويك ، نيوجري�سي ،   08933 
  الواليات املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ: 2003/01/06 وامل�سجلة حتت الرقم: 45370 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :24
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/12/09 

وحتى تاريخ: 2031/12/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 54418

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 
تاريخ: 2021/07/26 املودعة بالرقم: 356170 

بيانات االأولوية: 
اال�سم: تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م

وعنوانه: �ض. ب. 502502، دبي، االإمارات العربية املتحدة.   
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
والر�سومات  والن�سو�ض  م�سبًقا  امل�سجلة  ال�سوت  ومقاطع  م�سبًقا  امل�سجلة  الفيديو  مقاطع  حتديًدا  الرقمية  الو�سائط 
وجميعها  املحمولة  الا�سلكية  واالأجهزة  االلكرتونية  ال�سخ�سية  الكمبيوتر  اأجهزة  يف  املوجودة  للتنزيل  القابلة  البيانية 
عرب  املقدمة  للتنزيل  القابلة  الب�سرية  وال�سمعية  واملرئية  ال�سوتية  املحتويات  عام،  اإن�ساين  اهتمام  ذات  موا�سيع  تعر�ض 
التلفزيون وت�سجيات الفيديو وجميعها تعر�ض موا�سيع ذات  �سبكات الكمبيوتر و�سبكات االت�ساالت التي تعر�ض برامج 
وم�ساهدة  وت�سغيل  وا�ستعمال  وتنظيم  وا�ستقبال  واإر�سال  معاجلة  يف  لا�ستخدام  الكمبيوتر  برامج  عللام،  اإن�ساين  اهتمام 
ون�سخ وتدفق املحتويات ال�سوتية واملرئية وحمتويات الو�سائط املتعددة مبا يف ذلك الن�سو�ض والبيانات وال�سور وال�سوت 
والفيديو وامللفات ال�سمعية الب�سرية وجميعها تعر�ض موا�سيع ذات اهتمام اإن�ساين عام، برامج الكمبيوتر للتحكم بت�سغيل 
اأجهزة ال�سوت والفيديو ومل�ساهدة و/اأو بحث و/اأو ت�سغيل ال�سوت والفيديو والتلفزيون واالأفام وال�سور الرقمية االأخرى 
وغريها من حمتويات الو�سائط املتعددة، برامج الكمبيوتر للرتفيه التفاعلي التي تتيح للم�ستخدمني بتخ�سي�ض جتربة 
الب�سرية،  ال�سمعية  والعنا�سر  والفيديو  ال�سوت  واأداء  عر�ض  وترتيب  اختيار  خال  من  والت�سغيل  واال�ستماع  امل�ساهدة 
واإر�سال وا�ستقبال وتنظيم  الكمبيوتر لا�ستخدام يف معاجلة  املتحركة، برامج  الهواتف  للتنزيل الأجهزة  القابلة  الربامج 
وا�ستعمال وت�سغيل وم�ساهدة ون�سخ وتدفق املحتويات ال�سوتية واملرئية وحمتويات الو�سائط املتعددة مبا يف ذلك الن�سو�ض 
والبيانات وال�سور وال�سوت والفيديو وامللفات ال�سمعية الب�سرية، االأقرا�ض الفيديوية الرقمية التي تعر�ض موا�سيع ذات 

اهتمام اإن�ساين عام.
و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة FATAFEAT باللغة االإجنليزية.

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العامات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 175506

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

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

املودعة بالرقم: 163354
 با�سم: يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه: بورت �سنايت ، ويرال ،  مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.
بتاريخ: 2013/03/25 وامل�سجلة حتت الرقم: 163354 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
يف:  حلماية  انتهاء  تللاريللخ  مللن  اعللتللبللاراً  اأخلللرى  �سنوات  ع�سر  ملللدة  املفعول  نللافللذة  احلماية 

2021/10/05 وحتى تاريخ: 2031/10/05

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

EAT 66649

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س 16 �صبتمرب 2021 العدد 13342
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العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : جار�سايت ميدل اي�ست اند افريقا - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم b1504 ملك خواجه احمد �سارمي ندمي انور خواجه - الرب�ساء 
اجلللنللوبللي الللرابللعللة - ال�سكل الللقللانللوين : ذات ملل�للسللوؤوللليللة حمللللدودة ،  رقلللم الللرخلل�للسللة : 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1140252  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   713107
باإنحال  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قللد  بللاأنلله  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/14  واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/8/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
: دبي  العنوان  كيو ان ايه للتدقيق واحل�سابات  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
 04-3790555  : هاتف   IC1-SPN-S01-S09- نخيل   - العاملية  املدينة   -
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3790444  : فاك�ض 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : كيو ان ايه للتدقيق واحل�سابات
 : هاتف   IC1-SPN-S01-S09- نخيل   - العاملية  املدينة   - دبللي   : العنوان 
التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   04-3790444  : فاك�ض   04-3790555
جار�سايت  لت�سفية  اأعللاه  املللذكللور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
بتاريخ   دبلللي  حمللاكللم  قللللرار  مبللوجللب  وذلللللك  م  م  ذ   - افريقا  انــد  اي�ست  ميدل 
 2021/8/19 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/9/14
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد برويز بيج   
مدين    SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003400/ 

اإىل املحكوم عليه :  حممد برويز بيج 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جلوبو�سنت - م م ح  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 7514 درهم

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002764/ 

اإىل املحكوم عليه : النبع ال�سايف ملقاوالت النجارة امل�سلحة - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ لطف الرحمن جميل احمد - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 12209 درهم

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

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - رومانيا للمقاولت الفنية   
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0001835/ 

اإىل املحكوم عليه : رومانيا للمقاوالت الفنية 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ و�سيم اخرت ملقاوالت النجارة امل�سلحة - ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 20953 درهم
اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية- املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0001985 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / �سركة ارم�ض الكهروميكانيكية - ذ م م  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/4/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
 - موندل  جوجي�ض  موندل  راتان   / ل�سالح  اأعاه  بالرقم  الدعوى  يف 
بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليها بان 
والر�سوم  درهما(   16000( درهم  الف  ع�سر  �ستة  مبلغ  للمدعي  توؤدي 

وامل�سروفات.  حكما غري قابا لا�ستئناف.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
 اعالن ن�صرا

اإىل املنفذ �سدها /ماري جاين
ومقرها مدينة خور فكان - الرفاع ،

وذلك حيث اأن املنفذ/ عايده جال اأحمد علي ، 
جلنة  لدى   2021/124 بالرقم  �سريع  ت�سليم   - التنفيذ  ملف  بفتح  قامت  قد 
ف�ض املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خورفكان فيقت�سي ح�سوركم �سخ�سيا 
اأو تنفيذ القرار ال�سادر يف مدة 15 يوم من  اأو وكيا عنكم لتقدمي طلباتكم 
تاريخ االإعان للمثول اأمام اللجنة يف مقر بلدية خورفكان. ويف حالة تخلفكم 
عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �سوف تقوم 

بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 

قلم التنفيذ 

      المارات العربية املتحدة 
حكومة ال�صارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

 املو�صوع : الأ�صماء 
تعلن دائرة حماكم را�ض اخليمة بان املدعو / ح�سن احمد حمود ، تقدم 
بطلب ا�سافة م�سمى القبيلة )ال�سحي( ال�سمه وال�سماء اأبنائه )موزه 
وفاطمة  مللوزة   / االإ�سافة  بعد  ا�سماوؤهم  لتكون  وعللبللداهلل(  وفاطمة 
وعبداهلل ، ابناء / ح�سن احمد حمود ال�سحي ،  وان من له م�سلحة يف 
االعرتا�ض ان يتقدم خال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ االعان امام 

ق�سم اال�سهادات يف حمكمة را�ض اخليمة.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة البتدائية
ه�سام �سبحي الأرناوؤوطي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن بالن�صر 

الدعوى رقم 122 ل�صنة 2021 نزاع تعيني خربة عقاري
املرفوعة من : ميلروي جافني نيكوال�ض ريجو

�سد : �سركة عزيزي ديفليومبنت�ض �ض.ذ.م.م
وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سياً  للح�سور  مدعوة  عليها  املدعي 
ظهرا   11:45 ال�ساعة  عقده  املقرر  اخلربة  الإجتماع  معتمد 
اخلبري  مبقر  وذلك   22/9/2021 املوافق  االأربعاء  يوم 
الكائن دبي - بناية ال�سيخ �سعود القا�سمي - �سارع عمان - مكتب 
يف  ترغبون  التي  امل�ستندات  كافة  معكم  م�سطحبني   )505(

تقدميها للخبري. 
اخلبري / د.م�صطفى بن علي ال�صرياين

اإجتماع خربة 
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

مذكرة اإعالن حكم
حمكمة ال�صارقة الإحتادية البتدائية

الق�صية رقم SHCFICICPL2021 /0007011 اأمر اأداء
اإىل املطلوب �سده : م�سطفى حممد حممد ر�سوان الزعفراين

العنوان : اإمارة دبي - هاتف : 0529827949
اإباغك مبنطوق احلكم  اأبو جليل يود  الروؤوف  حيث ان طالب االأمر عبد الرحمن عبد 
ال�سادر بتاريخ 2021/09/13  تاأمر باإلزام املطلوب �سده باأن يوؤدي لطالب االأمر مبلغ 
%5 �سنويا اعتبارا من تاريخ  األف درهم والزمته بالفائدة القانونية بواقع  خم�سة ع�سر 

قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات. حكماً غري قابا لا�ستئناف
مركز خدمة �صعادة املتعاملني
ق�صم الطلبات الق�صائية
دانة املن�صوري 
 حمكمة ال�صارقة الإحتادية البتدائية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عب�صى منون  
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002794/ 

اىل املحكوم عليه / عب�سي منون
ليكن معلوما لديكم باأن حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية قد اأ�سدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ و قدرة )75،671( درهم ، باالإ�سافه للفائده القانونيه بواقع 5% 

من تاريخ 2020/01/05 وحتى ال�سداد التام.
ل�سالح املحكوم له / بنك م�سر فرع ال�سارقة

و حيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و �سجل برقم التنفيذ امل�سار اليه اعاه. 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خال 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. 

النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  التاريخ  و  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال  ويف 
الق�سية يف غيابك.

حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006347 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه: �سي�ساد اريبورات يو�سف يو�سف اريبورات حممد 
جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة - التعاون - 0523629977

اإعان بالن�سر باللغتني العربية واالأجنليزية :- نعلمكم بان املدعي/ راجي�ض كومار راما �ساندران يف 
املدعى  باإلزام  االأوىل.  الدائرة  والتجارية   املدنية  الواحد  اليوم  دائرة   2021/6347 رقم  الدعوى 
عليها بدفع مبلغ )14500( درهم مع الزام املدعي عليها بدفع الر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماه 
مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الأحكام املادة 229 الفقرة )5( من قانون االإجراءات املدنية. لذا 
يقت�سي ح�سورك امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )7( مبحكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية �سخ�سيا  
، وذلك لاجابة على الدعوى  اأو بوا�سطة قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها وكيل معتمد 
2021/09/27 وذلك للنظر يف الدعوى  املوافق  وتقدمي ما لديكم من بيانات، وذلك يوم االثنني 
املذكورة ارقامها بو�سفك مدعى عليه ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم 

ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006258 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه : تاج بخ�ض ابراهيم - جمهول حمل االإقامة : امارة ال�سارقة - طريق الوحده - �ساحية 
حلوانا الريموك - هاتف 600548884 - 0567875450

اعان بالن�سر باللغة العربية واالجنليزية
اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدى للمدعني مبلغ 200،000 درهم )مائتي األف درهم( وذلك جرباً لهم 
بفائدة  اإلزامه  مع  الوحيد  عائلهم  وفاة  نتيجة  بهم  التي حلقت  واملعنويه  املاديه  االأ�سرار  كافة  عن 
تاخريية بواقع %12 من تاريخ احلادث وحتى ال�سداد التام. اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سروفات 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/09/26 بجل�سة  باحل�سور  اأنت مكلف  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
حمكمة ال�سارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( 
اأو بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات  �سخ�سيا ً 
اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها  وذلك خال مدة ال تزيد على ع�سرة 

اأعاه - بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0006258 يف  الدعوى رقم

اإللى املدعي عليه: بلجيو ملقاوالت البناء
جمهول حمل االإقامة : امارة ال�سارقة - ال�سجعه ال�سناعية �سارع الذيد - �سربة رقم 4

اعان بالن�سر باللغة العربية واالجنليزية
اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعني مبلغ 200،000 درهم )مائتي األف درهم( وذلك جربا لهم 
بفائدة  اإلزامه  مع  الوحيد  عائلهم  وفاة  نتيجة  بهم  التي حلقت  واملعنويه  املادية  االأ�سرار  كافة  عن 
تاخريية بواقع %12 من تاريخ احلادث وحتى ال�سداد التام. اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�سروفات 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/09/26 بجل�سة  باحل�سور  اأنت مكلف  املحاماة.  اتعاب  ومقابل 
حمكمة ال�سارقه االإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( 
اأو بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات  �سخ�سيا 
اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها  وذلك خال مدة ال تزيد على ع�سرة 

اأعاه – بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/7725(
املنذرة/ الدانوب لتجارة مواد البناء �ض ذ م م

املنذر اإليه/ )1( �سركة القمي�ض الوطنية للمقاوالت �ض ذ م م
)2( احمد عبداهلل ح�سن القمي�ض

طلب اعان بالن�سر يف االإنذار العديل رقم 2021/1/118418
تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )126،289،91 مائة و�ست 
اأق�ساه  موعد  يف  فل�ض(  وت�سعون  درهما  وثمانون  وت�سعة  ومائتني  الف  وع�سرون 
خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستامكم لهذا االإنذار، واإال فاإننا �سن�سطر اأ�سفني للجوء 
القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�سد  ب�سداد  بالزامكم  للمطالبة  الق�ساء  اإىل 
بواقع %9 منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام، مع حتميلكم كافة الر�سوم 

وامل�ساريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/7724(
املنذرة/ وود ا�ستوك لتجارة - �ض ذ م م 

املنذر اإليه/ )1( فيوت�سر بان لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م 
)2( جاد�سون امانا كرباميا

طلب اعان بالن�سر يف االإنذار العديل رقم 2021/1/118412
تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )221،520 مائتني وواحد 
وع�سرون الف وخم�سمائة وع�سرون درهم( يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ 
ا�ستامكم لهذا االإنذار، واإال فاإننا �سن�سطر اأ�سفني للجوء اإىل الق�ساء للمطالبة 
تاريخ  منذ   9% بواقع  القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�سد  ب�سداد  بالزامكم 
الناجمة  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  التام، مع حتميلكم  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق 

عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004869 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بيودون ابراهيم ادميو - جمهول حمل االإقامة : ال�سارقة - منطقة 
العزره �سارع ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي بناية �سكن �سائقي اجرة ال�سارقة  

بناء على طلب املدعية : اجرة ال�سارقة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/9/29 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )3 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/9/13 م.   

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001263 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 1 - �سبكرتام غرافيك�ض -  ذ م م  
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة - �سناعية رقم 1  خلف �سارع االول ال�سناعي حمل 

رقم 8 ، 9 ملك ح�سني خان�ساحب �سندوق بريد 22906 - هاتف 065321510  
بناء على طلب املدعي : م�سرف الهال - �ض م ع 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/10/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 3( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال 
مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه 

- بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/9/15  

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/7722(
املنذرة : كازا ميانو لتجارة مواد البناء - ذ م م

املنذر اليهما / 1 - هارمان جيت �سينغ كمال �سينغ )هندي اجلن�سية( 
�سركة اأدمز للمقاوالت )�ض ذ م م( 

طلب اعان بالن�سر يف االإنذار العديل رقم 2021/1/141255
اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )163،800 درهم( )مائة  املنذر  املنذرة /  تنذر 
تاريخ  من  اأيام  خم�سة  اأق�ساه  موعد  يف  درهم(  وثمامنائة  الف  و�ستون  وثاثة 
ا�ستامكم لهذا االإنذار، واإال فاإننا �سن�سطر اأ�سفني للجوء اإىل الق�ساء للمطالبة 
تاريخ  منذ   5% بواقع  القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�سد  ب�سداد  بالزامكم 
الناجمة  وامل�ساريف  الر�سوم  كافة  التام، مع حتميلكم  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق 

عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 236
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيدة : جناح حممود بكرو، اجلن�سية �سوريا ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغه 100 و ذلك اىل ال�سيد : هارون را�سد ف�سلى ربى، 
ال�سارقة  باأملارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سفاء(  نور  )�سيدلية  الرخ�سة  يف  باك�ستان  اجلن�سية 

مبوجب رخ�سة رقم )737042( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية ،
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 238
اجلن�سية  املن�سوري،  بن خادم  �سعيد  �سيف  عبيد   : ال�سيد  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
االمارات العربية املتحده يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% 
و ذلك اىل: ال�سيخ عبداهلل فايز حممد �سامل القا�سمي ، اجلن�سية - االمارات العربية 
املتحده يف الرخ�سة )ال�سهل للعقارات( والتي تاأ�س�ست باأملارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )613392( ال�سادرة من دائرة التنميه االقت�سادية. وعمابن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 237
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : احمد عبيد احمد اخليال الطنيجي، اجلن�سية االمارات، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 و ذلك اىل ال�سيد : علي نور من�سور احمد، 
 ،100% البالغة  اجلن�سية الهند ، ويرغب يف البيع  والتنازل عن ن�سبة %39 من كامل ح�سته 
باأملارة  تاأ�س�ست  والتي  الكهربائية((  االدوات  لت�سليح  اخل�سراء  ))الواحة  امل�سماه  الرخ�سة  يف 
، تعديات  ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )773856( ال�سادرة من دائرة التنميه االقت�سادية 
خدمات.  وكيل  اىل  فردية  من  القانوين  ال�سكل  تغيري   ، الآخر  الرخ�سة  �ساحب  تنازل   : اخرى 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 239
البيع  ، اجلن�سية باك�ستان، يرغب يف  ال�سيد : حممد الطاف الل خان  باأن  ليكن معلوما للجميع 
والتنازل عن %25 من كامل ح�سته البالغة %49 و ذلك اىل ال�سيد : حممد فرهاد �سديقي، 
اجلن�سية افغان�ستان، ويرغب يف البيع والتنازل عن ن�سبة %24 من كامل ح�سته البالغة 49%، 
ام  امل�سماه ))خمبز  الرخ�سة  افغان�ستان، يف  ال�سيد : حممد ظاهر �سديقي، اجلن�سية  وذلك اىل 
خنور(( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )26811( ال�سادرة من دائرة التنميه 

االقت�سادية تعديات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الآخر، دخول �سركاء. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  -عرب البحار لال�صت�صارات م م ح 
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0003171/ 

اإىل املحكوم عليه : عرب البحار لا�ست�سارات - م م ح 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد علي را�سد حممد اليماحي 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 19904 درهم
اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0001854 يف  الدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه امل �سريف نور، العنوان: 909213 
الدعوى  يف  املحكمة  هللذه  عليك  حكمت  قللد   2019/04/30 بتاريخ  بللاأنلله  علما  نحيطكم 

املذكورة بالرقم اأعاه ،،
)AQAAR( ل�سالح: موؤ�س�سة عقارات عجمان - عقار

الائحة  مللن   23/1 امللللادة  ن�ض  د�ستورية  بللعللدم  الللدفللع  اأوال:-يف  املحكمة:-  بالتايل:حكمت 
املدعى  بللالللزام  الللدعللوى  مو�سوع  ،ثللانلليللا:-ويف  قبوله  بعدم   2018 ل�سنة   57 رقللم  التنظيمية 
% من   5 بواقع  القانونية عنه  والفائده  درهللم   248.806 للمدعية مبلغ  تللوؤدي  بللاأن  عليها 
تاريخ املطالبه الق�سائية وحتى ال�سداد التام واألزمتها بامل�ساريف ومبلغ األف درهم مقابل اأتعاب 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   15 القانونية  املللدة  خللال  لا�ستئناف  قابا  حكما    . املحاماه 

لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2017/ M0002255 يف  الدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه �سركة �سوم جلف للعقارات، العنوان: 808721
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/11/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
– اخللف القانوين ملوؤ�س�سة العقارات  اأعاه ل�سالح : موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار(  بالرقم 

اال�ستثمارية،  بالتايل:حكمت املحكمة : 
رقم   الدعوى  به يف  املق�سي  درهللم   136140 للمدعية مببلغ  تللوؤدي  اأن  املدعى عليها  -باإلزام 
2014/1441 مدين جزئي عجمان، ومبلغ خم�سة اآالف درهم اأتعاب املحاماة بذات الدعوى 
 ، 2017 حتى ال�سداد التام   8/20 5% من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف  والفائدة بواقع 
واألزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  طلبات. حكما قابا لا�ستثناف خال املدة القانونية --30--- 

لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0000460 يف  الدعوى رقم

اإىل: املحكوم عليه / زاهد على حمروف بابو ، العنوان: 863676
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/07/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاه،،
ل�سالح/ موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( – اخللف القانوين ملوؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية،

 385315 مبلغ  للمدعية  يللوؤدي  بللان  عليه  املدعى  بللالللزام  ح�سوري  املحكمة  بالتايل:حكمت 
ال�سكنية  الوحدة  ثمن   باقي  درهما  ع�سر  وخم�سة  وثاثمائة  الفا  وثمانون  وخم�سة  ثاثمائة 
408 يف م�سروع �سيتى تاورز برجA1 والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة 5 % من تاريخ 
املطالبة  الق�سائية حتى ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من الطلبات. حكما قابا لا�ستثناف خال املدة القانونية -----30---- -- يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0002904 يف  الدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه ا�سماعيل ح�سن نور ، العنوان: 826159
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/04/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاه
العقارات  ملوؤ�س�سة  الللقللانللوين  اخللللللف   – )عللقللار(  عللجللمللان  عللقللارات  موؤ�س�سة  ل�سالح 
اال�ستثمارية،  بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي 
درهم  الف  و�سبعني  واربعة  و�سبعمائة  الف  )اربعمائة   )400،774( مبلغ  للمدعية 
حتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بن�سبة  املبلغ  هللذا  عن  القانونية  والفائدة 

ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة.
اليوم  القانونية -----30-- يوما اعتبارا من  املدة   حكما  قابا لا�ستئناف خال 

التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2018/ M0001851 يف  الدعوى رقم

اإىل: املحكوم عليه / الك�ساندر ليونيت�ض ،
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/10/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاه 
ل�سالح موؤ�س�سة عقارات عجمان - عقار )AQAAR(، بالتايل:

و  �سبعني االف  و  170.373 درهللم ) مائه  بللايللداع مبلغ  املدعى عليه  بللاإلللزام   : املحكمه  قللرار 
ثاثمائه و ثاثه و �سبعني درهما( للمدعيه متبقى ثمن الواحده 216 يف م�سروع عجمان ون 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  برج 9 بعجمان ، و الفائده القانونيه عن هذا املبلغ بن�سبه 5% من 
حتى ال�سداد التام و الر�سوم و امل�سروفات و خم�سمانه درهم مقابل اتعاب  املحاماه و رف�ض ما 
التايل  اليوم  اعتبارا من  30 يوما  القانونية  املللدة  ذلللك  حكما” قابا لا�ستئناف خال  عدا 

لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2017/ M0001936 يف  الدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه جاويد اينام حممد ايناما، العنوان: 800831
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/09/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
العقارات  ملوؤ�س�سة  القانوين  – اخللف  ل�سالح: موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار(  اأعللاه  بالرقم 
اال�ستثمارية، بالتايل:حكملت املحكملة مبثابة احل�سوري باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 
درهما(  وخم�سون  وواحللد  ومائتني  الللف  و�ستون  وخم�سة  اأربعمائة  درهللم(   465،251( مبلغ 
بعجمان  املوند6  بللرج  �سيتى  جللاردن  م�سروع  يف   304 رقللم  ال�سكنية  الللوحللدة  ثمن  من  املتبقى 
والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بن�سبة 5 %من تاريخ املطالبة الق�سائية حتى ال�سداد التام 
بت�سليم  املدعية  املحاماة والزمت  اأتعاب  الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل  وت�سمينه 
الطلبات. حكما قابا ً  البيع ورف�ست ما عدا ذلك من  ال�سكنية مو�سوع  املدعى عليه للوحدة 

لا�ستئناف خال املدة القانونية ----30----- -- يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)كلي(  مدين   AJCFICICIV2016/ M0002239 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه احمد تنها، العنوان: 724252
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/01/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 

بالرقم اأعاه ل�سالح: موؤ�س�سة العقارات اال�ستثمارية ب�سفتها املالكة ملوؤ�س�سة عقار بروبرتز
�ستمائة  يوؤدي للمدعية مبلغ  باأن  املدعى عليه  باإلزام  املحكمة مبثابة ح�سوري  بالتايل:حكمت 
وثمانية وخم�سني الف واربعمائة وخم�سة وثمانني درهما)658،485 درهم( املتبقى من ثمن 
6 والفائدة القانونية عن هذا املبلغ  2504 يف م�سروع عجمان ون برج  الوحدة ال�سكنية رقم 
بن�سبة 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية حتى ال�سداد التام والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل 

اأتعاب املحاماة والزمت املدعية بت�سليم املدعى عليه لوحدة ال�سكنية مو�سوع البيع. 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما   -----30---- القانونية  املللدة  خال  لا�ستئناف  قابا  حكما 

لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإنذار تكليف بالوفاء بالأجرة

رقم املحرر )2021/1/186866(
مقدمه ل�سيادتكم املنذر / �سركة بن حم العقارية �ض.ذ.م.م )اجلن�سية : االإمارات( - بوكالة / عبداهلل علي �سامل العامري 

العنوان / دبي - ديرة - �سارع املطار - بناية �سيتي جيت - مكتب رقم M01 هاتف رقم 0561213000
املنذر اإليه / ويل �سيتي للتجارة العامة )اجلن�سية : االإمارات( - العنوان / دبي - ديرة- بور �سعيد - بناية الوحدة - مكتب رقم 
املو�سوع/ مبوجب عقد اإيجار موؤرخ يف 2021/7/1   -  0559325190 رقم  هاتف   -  3183194292 مكاين   -  402
ي�ستاأجر املنذر اإليه من املنذر ما هو عباره عن مكتب جتاري نظري قيمة اإيجارية قدرها 58،465 درهم )ثمانية وخم�سون األفا 
واأربعمئة وخم�سة و�ستون درهما( ملدة �سنة تدفع وفقاً للثابت بعقد االإيجار. ملا كان ما تقدم وكان املنذر اإليه مل يقم ب�سداد القيمة 
االإيجارية واملتوجب عليه دفعها اإ�ستناداً للقانون رقم )27( ل�سنة 2007 ب�ساأن اإيجار االأماكن وتنظيم العاقة االإيجاريه بني 
املوؤجرين وامل�ستاأجرين باملادة “19” ، لذلك فاإن املنذر يهيب باملنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سرعة �سداد القيمة االإيجاريه 
املتاأخره وقدرها 58،465 درهم وذلك خال اأ�سبوع من تاريخ االإعان بهذا االإنذار. واإال �سوف ي�سطر املنذر اإىل اللجوء اإىل 
جلنة ف�ض املنازعات االإيجاريه الإقامة دعوى �سد املنذر اإليه باإخاءه من املكان امل�ستاأجر وت�سليمها للمنذر خاليه من ال�سواغل 
هيئة  ذمة من  بللراءة  بتقدمي  اإلزامه  مع  الت�سليم  تاريخ  وذلك حتى  املتاأخره  االإيجاريه  القيمة  ب�سداد  اإلزامه  مع  واالأ�سخا�ض 
الكهرباء واملياه بنلاء عليله  ينبه املنذر على املنذر اإليه ب�سرورة �سرعة �سداد القيمة االإيجارية املتاأخرة وقدرها 58،465 درهم 
اأ�سبوع من تاريخ االإعللان بهذا االإنللذار. وهذا للعلم مبا  اأربعمئة وخم�سة و�ستون درهما( وذلك خال  األفا  )ثمانية وخم�سون 

اإحتواه ونفاذ مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى قبل املنذر اإليه
وكيل املنـذر / عبداهلل علي �سامل العامري - وكالة رقم : 2055014653

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7408(

املخطرة  : بي اوبي بي لتاأجري املعدات الثقيلة �ض ذم م
بوكالة املحامي / يو�سف حممد البحر

املخطر اإليهما  : 1 جريمن للمقاوالت املعدنية )ذ.م .م(
اجلن�سية. هندي   - �سلوجنات  حممد  �سوجنات  في�سل   -2

)جمهويل حمل االإقامة(
اأيام اعتباراً من تاريخ تبلغهما  اإليهما ومتهلهما مدة خم�سة  تخطر املخطرة املخطر 
قدره  والبالغ  املخطرة  ل�سالح  بذمتهما  املرت�سد  املبلغ  قيمة  لوفاء  االإخللطللار  بهذا 
ع�سر األفاً واربعمائة وواحد درهما( ،وبخاف  وثمانية  )ثمامنائة  درهم   818،401
الدعوى  واإقامة  القانونية  االإجللراءات  اتخاذ  اإىل  �ستكون م�سطرة  املخطرة  ذلك فان 
وامل�ساريف  الر�سوم  اإىل  باالإ�سافة  املذكور  املبلغ  ب�سداد  اإليهما  املخطر  اإلللزام  �سبيل  يف 

والفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7700(

املنذرة/ هميان لتجارة ال�سلع باجلملة ، موؤ�س�سة فردية
بوكالة املحامي/ ح�سن عبداهلل اآل علي

املنذر اإليها / 2- بانكاج كومارموتياين ا�سوك كومار موتياين - هندي اجلن�سية.
لذلك ،  ومبوجب هذا االإنذار العديل فاإن املنذرة ، تنذر املنذر اإليهما ب�سداد مبلغ 
خال  درهللم(  واربعمائة  االف  واأربللعللة  )ثاثمائة  درهللم   304،400.00 قللدره 
خم�سة اأيام من تاريخ االعان بالن�سر ، ويف حال مل يقم املنذر اليهما ب�سداد كامل 
االإجراءات  كافة  باإتخاذ  املنذره  تقوم  ف�سوف  املحدد  االأجللل  خال   ، املذكور  املبلغ 
التاأخري يف  نتيجة  املبلغ  القانونية عن  بالفائدة  القانونية �سدكم مع مطالبتكم 

ال�سداد خال االأجل املحدد. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
انذار قانوين بالن�صر
رقم )2021/7337(

املنلذرة : ايه جي ئي �ستيل
املنذر اإليه : رو�سان �ستيفني دي كونها- هندي اجلن�سية - )جمهول حمل االإقامة(

مبوجب هذا االإنذارتنذر املنذرة - املنذر اإليه وتكلفه ب�سرورة الوفاء مبوجبه ب�سداد مبلغ 
اإماراتياً  درهما  وع�سرون  و�سبعة  ومائتان  األفاً  )ت�سعون  اإماراتياً  درهماً   90،227.90
�سوف  واإال  االإعلللان  هللذا  تاريخ  من  اأق�سى  بحد  اأيللام   )5( خم�سة  خللال  فل�ساً(  وت�سعون 
املبلغ  بدفع  والزامكم  �سدكم  ال�سرورية  الت�سرفات  جميع  التخاذ  للق�ساء  املنذرة  تلجاأ 
املذكور اأعاه كامًا )�ساماأ الفائدة القانونية عن التاأخري بن�سبة 9% �سنوياً من تاريخ 
املطالبة القانونية وحتى الت�سوية الكاملة( والتعوي�ض املنا�سب عن ال�سرر املعنوي واملادي 
الذي حلق باملنذرة ب�سبب تخلفكم عن �سداد املبلغ يف تاريخ ا�ستحقاقه واأي�ساً دفع الر�سوم 

الق�سائية والنفقات )�ساملة اأتعاب املحاماة(.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن بالن�صر

رقم )2021/7718(
املنذرين / 1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتيه اجلن�سيه.

عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتية اجلن�سيه.  مرمي   -2
املنذر اليه / �سريف كوتى ناكات مامو عبداهلل كوتي - هندى اجلن�سية

املو�سوع / اإعان بالن�سر يف االنذار العديل رقم )2021/1/190586( 
قانوناً  وينذره  اليه  املخطر  العديل يخطر  املنذرين ومبوجب هذا االخطار  ان  حيث 
ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته و قدره 28،500 درهم )ثمانية وع�سرون الف 
وخم�سمائة درهم( قيمة ال�سيكات االإيجارية امل�ستحقة يف التواريخ 15/06/2020 
اأيللام من تاريخ ن�سر هللذا االنللذار واال  15/09/2020 وذلللك خللال مللدة خم�سة  و 
الزامها بكافة  اليه مع  املنذر  القانونية �سد  اتخاذ االجللراءات  املنذرين اىل  �سي�سطر 

الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية واأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7748(

املنذر / املوؤجر : �سركة بلو بيي منطقة حرة ذ.م.م
املنذراليه / �سركة / روؤية ميديا برودك�سنز منطقة حرة - ذ.م.م 

رخ�سة جتارية رقم 91202  -  جمهويل حمل االقامة
تكلفكم وننذركم بال�سداد الكامل لايجار املرت�سد مبوجب ال�سيكات املرجتعة والبالغ 
 )30( خللال  درهللمللا  وعلل�للسللرون  وثاثمائة  وثللاثللون  وثمانية  مللائللة   )138،320(
باال�سافة  ا�سفا  �ساأ�سطر  اأال  و  ب�سكل قانوين  االنللذار  تبلغكم  تاريخ  ثاثني يوما من 
ملوكلي باتخاذ كافة االجللراءات القانونية و الق�سائية مبطالبتكم باالخاء و ال�سداد 

للقيمة االيجارية مع ت�سمينكم كافة الر�سوم و امل�ساريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7701(

املنذرة/ حممد �سالح عبد اهلل على النوهي - بوكالة املحامي/ ح�سن عبداهلل اآل علي
املنذر اليها / 2/ �سا�سيدهاران ناير باليربا راماكري�سنا بياي

�سوكوماران  بارامبيل  كاديا  كومار  �ساجيت   /3
لذلك، ومبوجب هذا االإنذار العديل فاإن املنذر ، ينذر املنذر اإليهم ب�سداد قيمة �سيكات االأجرة 
املذكورة اأعاه مببلغ 180،000 درهم )مائة و ثمانون األف درهم( خال �سهر واحد فقط من 
تاريخ االعان بالن�سر ل واإخاء املحات املذكورة 1 ، 2 ، 3 يف القطعة رقم 223-333 ملك / 
حممد �سالح عبد اهلل علي النوهي ، مبنطقة البدع  مو�سوع االإيجار للف�سل يف �سداد االأجرة  ويف 
حال مل يقم املنذر اإليهم باالإخاء و�سداد مبالغ �سيكات االأجرة املذكورة اأعاه ، واإح�سار براءة 
ذمة من ديوا عن ا�ستهاك املاء والكهرباء ، ف�سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة االإجراءات القانونية 
�سدكم . ويحتفظ املنذر بحقه كامًا مبطالبة املنذر اإليهم بالتعوي�ض عن العطل وال�سرر عن 

اأي تاأخري يف اإخاء املحات ، و�سداد كامل االأجرة حتى االإخاء التام .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 979
ليكن معلوماً للجميع باأن كل من: 

بلنغادي�ض، يرغلب فلي البيلع والتنلازل  اللهلدى - اجلن�سلية:  نلور  اللعلامل حمملد  را�سلد  ال�سليد : حمملد   -1
علن كلاملل حل�سلته البالغلة )90%( وذللك اإللى ال�سليد: توحيلد علامل �سلاه علامل - اجلن�سية: بنغادي�ض.

ال�سيد: حمملد اب�سلار هلارون �سلوداقور - اجلن�سية: بنغادي�ض، يرغلب فلي البيلع والتنلازل علن كامل   -2
ح�سته البالغة )10%( وذلك اإىل ال�سيد: توحيد عامل �ساه عامل - اجلن�سية: بنغادي�ض. 

رقم  رخ�سة  مبوجلب  ال�سلارقة  بلاأملارة  تاأ�س�سلت  ال�سليارات(  ل�سليانلة  اجلزيلرة  )وادي  امل�سلماه  الرخ�سلة  فلي 
)767202( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. 

تعديات اخرى: وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 980

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ عبد الواحد م�سبح خلفان عيد ال�سويدي، اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف  البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل االأطراف ال�سيد/ وليلد حمملد 
عللي �سلاللح ابراهيلم، اإماراتي اجلن�سية عن 2% وال�سيد/ �سيلف الديلن مويدو حاجي مونديكات 
هنلدي اجلن�سية عن  اأ�سلرف كان،  49%  وال�سيد/ حممد  هنلدي اجلن�سية عن  مونديكات، 
49% مبوجب رخ�سة رقم )119758( با�سم/ �سيلدليلة الفلاح، ومت تغيري ال�سكل القانوين 

من موؤ�س�سة فردية اإىل ذات م�سوؤولية حمدودة. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   مكتب الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
  اعالن بالن�صر

املرجع : 981
- اجلن�سية:  كونيلل  احملد  احملد  عبلدالقادر  كونيلل  ال�سيد:  بلاأن  للجميلع  ليكن معلوملاً 
اإللى  وذللك   )%100( البالغلة  ح�سلته  كلاملل  علن  والتنلازل  البيلع  فلي  يرغلب  الهنلد، 
)فافلل  امل�سلماه  الرخ�سلة  فلي  الهنلد،  اجلن�سية:   - عبلدالقادر  نلللللواف  احملد  ال�سليد: 
املزرعلة( تاأ�س�سلت بلاأملارة ال�سلارقة مبوجلب رخ�سة رقم )503401( ال�سادرة من دائرة 
التنمية االقت�سادية بال�سارقة. تعديات اآخرى: وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 985

ليكن معلوماً للجميع باأن كل من:
1- ال�سيد: علاطف ابلراهيم �سلعيد - اجلن�سية: �سلوريا، يرغلب فلي البيلع والتنلازل علن )1%( ملن كلاملل ح�سلته البالغلة 
)50%( وذللك اإللى ال�سليد: علارف عبلدالرحيم حمملد احملد الزرعلوين - اجلن�سية: االإمارات.  2- ال�سيد: حمملد 
علاطف �سلعيد - اجلن�سية: �سلوريا، يرغلب فلي البيلع والتنلازل علن كلاملل حل�سلته البالغلة )25%( وذللك اإللى ال�سليد: 
اجلن�سية:   - را�سلد  ابلو  عللى  هنلاء  ال�سيدة:   -3 االإمللارات.  اجلن�سلية:   - الزرعلوين  احملد  عبلدالرحيم حمملد  علارف 
�سلوريا، ترغلب فلي البيلع والتنلازل علن كلاملل حل�سلتها البالغلة )25%( وذللك اإللى ال�سليد: علارف عبلدالرحيم حمملد 
احملد الزرعلوين - اجلن�سلية: االإمارات.  فلي الرخ�سلة امل�سلماه )اجللانبني لت�سلليح م�سلاعدي ال�سليارات( تاأ�س�سلت باأملارة 
ال�سلارقة مبوجلب رخ�سة رقم )614783( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. تعديات اخرى: 1- 
ملن  التجلاري  االإ�سم  تغيري   -2 حملللدودة(.  م�سوؤولية  ذات  )�سركة  اإىل  خدمات(  )وكيل  من  القانوين  ال�سكل  تغيري 
)اجللانبني لت�سليح م�ساعدي ال�سيارات( اإىل )اجللانبني لت�سليح م�ساعدي ال�سيارات)ذ.م.م(. وعمابن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 982

ليكن معلوملاً للجميلع بلاأن ال�سليد: حمملد ديلدار العلامل حمملد لياقلت عللي - اجلن�سية: 
بنغادي�ض، يرغلب فلي البيلع والتنلازل علن)50%( ملن كلاملل حل�سلته البالغلة )%100( 
وذللك اإللى ال�سليد : �سلبا خليفله ل اجلن�سية: الهنلد، فلي الرخ�سلة امل�سلماه )النجلف للكلي 
املابل�ض( تاأ�س�سلت بلاأملارة ال�سلارقة مبوجب رخ�سة رقم )530023( ال�سادرة من دائرة 
التنمية االقت�سادية بال�سارقة. تعديات اخرى: وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�صهيل ال�صعادة �صمنان 

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم املحرر 2021/0016386

املخطلر/ �سن فلك�ض ميدل اي�ست ) �ض ، م ، ح ( واملرخ�سة باملنقطة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل بالرقم 05802 وميثلها املالك / عدنان 
 / ال�سيد   MOJAU_2021_0014724 بالتوقيع مبوجب وكالة رقم  املتحدة وميثله  اململكة  – اجلن�سية  �سميع فاتايرجي 

احمد على خان حممد خادر على خان حممد – اجلن�سية الهند ويحمل بطاقة هوية رقم 784198617974153 
العنلوان / ال�سارقة  - هاتف رقم / 0558638321

املخطر اإليه / ميجا فيو العمال االملنيوم والزجاج �ض ذ م م وميثلها بالتوقيع – منيب يا�سني خطاب – �سوري اجلن�سية 
العنلوان/ دبي   - هاتف رقم / 0565641919

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 43،500 درهم ) ثاث واربعون الف وخم�سمائة درهم(
املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 43500درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ 

ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعي ل�سرف ال�سيك اإال اأنه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب واحل�ساب مغلق
ابوظبي  م�سرف  على  وامل�سحوب   2021/06/01 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم  وبيانه كالتايل:  ال�سيك رقم500006 مببلغ 43،500 

اال�سامي
وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكرارا ولكن دون جدوى، 
فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املذكور خال خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االإجراءات القانونية.

لذلك
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اإخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0015008
املخطلر : حممد ا�سف حممد اني�ض -الهند اجلن�سية

العنلوان ال�سارقة - امل�سلى - هاتف رقم 0505776619
املخطر اإليه حممد عبدالرحمن حممد الناخي ال على - اإماراتي اجلن�سية 

)R9KY84964 ( ويحمل جواز �سفر رقم
العنلوان ال�سارقة -  امل�سلى هاتف رقم ) 0504828111( 

مو�سوع االإخطار اإ�ستدعاء للح�سور اأمام دائرة التنمية االقت�سادية لاأمتام بع�ض االجراءات
الوقلائلع :

حيث اأن املخطلر اليه هو وكيل خدمات يف الرخ�سة التجارية )مغ�سلة اني�ض( املرخ�سة برقم )216064( 
ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية ال�سارقة

وحيث اأن املخطر اليه متمنع عن احل�سور اإىل دائرة التنمية االقت�سادية الإكمال اإجراءات التنازل وعليه 
يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة احل�سور اأمام دائرة التنمية االقت�سادية للنظر يف مو�سوع التوقيع، 

وعليه يلتم�ض املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
حممد ا�صماعيل حممد ابراهيم ديلبار خون تي�صابوفا  

مدين    AJCEXCICIVS2019 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0000335/ 
اإىل املحكوم عليه :  حممد ا�سماعيل حممد ابراهيم - العنوان : عجمان - النعيمية - خلف رويال للمفرو�سات - ت 

: 0568052711  مكاين : 4555808580 - رقم ال�سقة 207 
 ديلبار خون تي�سابوفا - العنوان : عجمان - النعيمية - خلف رويال للمفرو�سات - ت : 0568052711  مكاين : 
4555808580 - رقم ال�سقة 207  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ يا�سر احمد عي�سى �سلطان - اجلن�سية : م�سري   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 330500.0 درهم
 / اإعانك  تاريخ  يوما من  اأعاه خال )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة  ذلك  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعانكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  فاإن  ذلك  عن  تخلفكم  حال  ويف  املذكورة  املحكمة  امام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
حمكمة ال�صارقة الإحتادية 

اإعالن للم�صتاأنف �صده 
اىل : بريفكت اإجنينريينج �ض.م.ح 

وعنوانه: اإمارة ال�سارقة، هيئة املنطقة احلرة باحلمرية، قطعة ار�ض رقم 2F-04 ، هاتف 065137979 ، فاك�ض 
 ،42006 �ض.ب   ،  0543291557 متحرك  هاتف   ،  065263979

perfectt@emirates.net.ae ، بريد الكرتوين
امل�ستاأنف : اأيه جي ئي �ستيل

ا�ستئناف رقم:  SHCAPCICPL2020/0001660 اأمر اأداء
ا�ستثناف )حكم - اأمر( حمكمة ال�سارقه االإحتادية االإحتادية االإ�ستئنافية

ال�سادر بتاريخ .../.../... 20م يف الق�سية رقم
اعلم اأن اال�ستئناف يف الدعوى اأعاه �ستنظره املحكمة يف يوم 2021/09/21

فاإن مل حت�سر ب�سخ�سك اأو بوا�سطة وكيلك املعتمد فاإن اال�ستئناف �سي�سمع ويف�سل فيه يف غيبتك.
حرر االإعان يف
قلم اال�ستثناف

ا�ستلمت �سورة هذا االعان بتاريخ ................... ........20 م )الئحة ا�ستئناف - م�ستندات(
ام�ساء امل�ستلم

عادل غلوم ح�سني املازمي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
تظلم   AJCAPCIGRI2021 /0000560 يف  الدعوى رقم

بالن�صر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�ستاأنف �سده : �سابال وورلد - ذ م م 

عنوانه : اإمارة ال�سارقة - احلمرية - املنطقة : احلرة باحلمرية 
بتاريخ  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  �سوان   ع�سام  عاء   : امل�ستاأنف  اأن  لديك  معلوما  ليكن 
  AJCAPCIGRI2021  /0000560 رقم  االإبتدائية  الدعوى  يف   ،  20.../..../...

املحكمة االإ�ستئنافية املدنية - تظلم 
فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ساء ...... يوم ....... 
املوافق 2021/10/11 ال�ساعة 10.30 �سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم 

ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�صائية 
عمر را�صد املهريي 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم  2/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع العقار املرهون الكائن باإمارة دبي احلبية الرابعة رقم االر�ض 9 رقم البلدية 260 -682 
املبنى 1 مبنى اوملبيك بارك 3 العقار رقم 702  وذلك نظري املديونية البالغ قدرها 8.159.916.12 درهم )ثمانية 

مايني ومائة وت�سعة وخم�سني الف وت�سع مائة و�ستة ع�سر دراهم واثنا ع�سر فل�سا( 
طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�سي�ض الثانية - �سارع رقم 

  3700095802 مكاين  رقم  غراند  تامي  فندق  بجنب   - نيهال  مبنى   -   5
وميثله :موزة عبيد ربيع اخلظر  

املطلوب اإعانه : مانوج جايكي�سن بهوجواين  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مدينة دبي لاإعام - �سارع 
ال�سفوح - مكاتب لوفت�ض 2 - الطابق االول رقم مكاين 1421176928  - 097144290916 - 043672686 

sales@capital-markketing.me -
مو�سوع االإعان : منفذ �سده :  �سركة كابيتال ماركتينج - منطقة حرة - ذ م م 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثاث  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  اليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم العقار 9 - 
الوحدة رقم 702 - امل�ساحة : 150،36 مرت مربع - ا�سم املبنى : اوملبيك بارك 3 - مببلغ : 1،006،299،32 درهم 

يباع العلى عطاء.  ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف الدعوى رقم  332/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن قطعة االر�ض رقم )3750( من منطقة الثنية اخلام�سة 
الرابع -  القطاع   -  E4V  -  032 ال�سكنية رقم  الفيا  واملقام عليها  ، مب�ساحة )741.22 مرت مربع(  - دبي 

ليجا�سي جيرنال جمريا بارك - جممع الثنية اخلام�سة - دبي.
طالب التنفيذ:بنك برودا  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى بنك برودا - مكتب رقم 201 - مقابل 

للعربة بالقرب من الديوان  
- فيا رقم  الثنية اخلام�سة   - دبللي  اإملللارة   - االإمللللارات   : - عنوانه  راملل�للض كعرب  كللابللور  : فيجي  اإعللانلله  املطلوب 

  0500000000  - بارك  جمريا   3750 رقم  ار�ض  قطعة   - جيرنال  ليجا�سي   E-4V032
مو�سوع االإعان :

املنفذ �سده :  فيجي كابور رام�ض كعرب  - املنفذ �سده : را�سنا كابور الل �ساند باهل 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االيللام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  االأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  االإملللارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنللاه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني اليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها االإلكرتوين 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض 3750 - امل�ساحة : 741.22 مرت 

مربع - التقييم : 4.500.000.00  درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  2/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع العقار املرهون الكائن باإمارة دبي احلبية الرابعة رقم االر�ض 9 رقم البلدية 260 -682 
املبنى 1 مبنى اوملبيك بارك 3 العقار رقم 702  وذلك نظري املديونية البالغ قدرها 8.159.916.12 درهم )ثمانية 

مايني ومائة وت�سعة وخم�سني الف وت�سع مائة و�ستة ع�سر دراهم واثنا ع�سر فل�سا( 
طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�سي�ض الثانية - �سارع رقم 

  3700095802 مكاين  رقم  غراند  تامي  فندق  بجنب   - نيهال  مبنى   -   5
وميثله :موزة عبيد ربيع اخلظر  

املطلوب اإعانه : مانوج جايكي�سن بهوجواين  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - مدينة دبي لاإعام - �سارع 
ال�سفوح - مكاتب لوفت�ض 2 - الطابق االول رقم مكاين 1421176928  - 097144290916 - 043672686 

sales@capital-markketing.me -
مو�سوع االإعان : منفذ �سده :  �سركة كابيتال ماركتينج - منطقة حرة - ذ م م 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثاث  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  اليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم العقار 9 - 
الوحدة رقم 702 - امل�ساحة : 150،36 مرت مربع - ا�سم املبنى : اوملبيك بارك 3 - مببلغ : 1،006،299،32 درهم 

يباع العلى عطاء.  ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  332/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن قطعة االر�ض رقم )3750( من منطقة الثنية اخلام�سة 
الرابع -  القطاع   -  E4V  -  032 ال�سكنية رقم  الفيا  واملقام عليها  ، مب�ساحة )741.22 مرت مربع(  - دبي 

ليجا�سي جيرنال جمريا بارك - جممع الثنية اخلام�سة - دبي.
طالب التنفيذ:بنك برودا  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى بنك برودا - مكتب رقم 201 - مقابل 

للعربة بالقرب من الديوان  
- فيا رقم  الثنية اخلام�سة   - دبللي  اإملللارة   - االإمللللارات   : - عنوانه  راملل�للض كعرب  كللابللور  : فيجي  اإعللانلله  املطلوب 

  0500000000  - بارك  جمريا   3750 رقم  ار�ض  قطعة   - جيرنال  ليجا�سي   E-4V032
مو�سوع االإعان :

املنفذ �سده :  فيجي كابور رام�ض كعرب  - املنفذ �سده : را�سنا كابور الل �ساند باهل 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االيللام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  االأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  االإملللارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنللاه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني اليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها االإلكرتوين 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض 3750 - امل�ساحة : 741.22 مرت 

مربع - التقييم : 4.500.000.00  درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  3701/2018/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي،  484/2018 جتللاري  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
)2184817.86 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:هيبورث بي ام اي )�ض ذ م م(  
عنوانه :اإمارة دبي - راأ�ض اخلور - �سارع ند احلمر - �سارع 47 متفرع من �سارع ند احلمر - بناية ال�ساحل االخ�سر 

العقارية - مكتب رقم 1 ، رقم مكاين / 4251095618  وميثله : عبداهلل حممد حاجي علي العو�سي 
املطلوب اإعانه : �سركة االإمارات للوكاالت التجارية )ذ م م(  

�سنرت  هللوم  - خلف  الثالثة  ال�سناعية  القوز  - منطقة   43 رقللم  - خمللرج  زايللد  ال�سيخ  �سارع   - دبللي  اإملللارة   : عنوانه 
لوج�ستيك - �سندوق بريد : 5239 - هاتف : 042713333 - فاك�ض : 047073156 - 

mneho@etamne.com - 047073156 -0505955792 - 1961379760 رقم مكاين
05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان  2021/9/22 ال�ساعة  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق  مو�سوع االإعان : 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : 
�سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�ض 71 - رقم البلدية : 1301 - 682 - امل�ساحة :142.07 مرت 

مربع - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : تن�ض تاور - رقم العقار : 105 - القيمة : 944.744.28 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  360/2013/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/660 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )6640560 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: موؤ�س�سة الكو للتكييف وامليكانيكا ملالكها حممد غامن ابراهيم نا�سر الذيب اآل علي  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مركز حمر عني - الطابق الثالث - املدخل 10  

وميثله : زايد �سعيد �سيف �سعيد ال�سام�سي  
املطلوب اإعانه : �سركة الهدى للمقاوالت - ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة القرهود - قرب مطعم 

ت�سيلي�ض - بناية الهدى - طابق امليزانني - 0501111111 - 0@0
مو�سوع االإعان :

اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االيللام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  االأربعاء  يوم  اأنه يف 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات 
ايداع  ال�سراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  االإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : حق منفعة - املنطقة : حمي�سنة الثانية - رقم االر�ض 

عطاء.  العلى  يباع  درهم   )9،000،000( بللل  املقدرة   - مربع  مرت   -  1878  : امل�ساحة   -  463
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

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

رقمي  باالإ�ستئنايف  واملللعللدل   ، كلي  عللقللاري   2018/336 رقللم  الللدعللوى  يف  اللل�للسللادر  احلللكللم  تنفيذ   : التنفيذ  مللو�للسللوع 
2019/269/245 اإ�ستئناف عقاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )10421096 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:�سريجي فندين 
عنوانه : يعلن على مكتب البحر للمحاماة واال�ست�سارات القانونية الكائن يف اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - 

مقابل فندق رافلز، خلف �سيتي بنك ، بناية مكاتب عود ميثاء ، الطابق الثالث ، مكتب رقم 310 ، رقم مكاين 30  
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر  

املطلوب اإعانه : �سلطان حممد �سلطان حارب الفاحي  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي 
- �سارع ال�سعادة - مبنى برج بوالبة اخلليج - �سقة الطابق التا�سع - مقابل برج ون امنيات - رقم مكاين 2495187010 

info@sultan.ae  - 043499998 - 0503491999 -
مو�سوع االإعان : منفذ �سدهم : عقار للعقارات - �ض ذ م م ، �سلطان لا�ستثمار - �ض ذ م م - بوابة اخلليج - �ض ذ م م 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثاث  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  اليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
املقدرة   - مللربللع  مللرت   3051.12  : امللل�للسللاحللة   -  396 االر�للللض  رقلللم   - بلللرج خليفة   : املللنللطللقللة   - فلل�للسللاء  ار�للللض  قللطللعللة 
بللل)44،336،633( د رهم.  �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض 32 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : 

كري�ستال تاور - رقم العقار 606 - امل�ساحة : 73،95 مرت مربع - املقدرة بللل )526،481،53( درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  6427/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2183 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )725471.05 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني )فرع دبي(   عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن 
الوليد - مبنى بنك الفجرية الوطني - بالقرب من حمطة  مرتو برجمان  

املطلوب اإعانه :  اك�سياو لوجن يل   
17 - بالقرب من فندق  B - بناية رقللم   52 اإمللارة دبللي - القرهود - ديللرة - �سارع  عنوانه : االإملللارات - 

no@no - 0529193118 - ميلينيوم املطار
05:00:00م ويف االيام الثاث  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء   : مو�سوع االإعللان 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لللدى  اأدنللاه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلللال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإلللكللرتوين  موقعها  وعلى  للللللمللزادات  االإمللللارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يللربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - املنطقة : الرب�ساء جنوب الثالثة - رقم االر�ض 136 - ا�سم املبنى : لينكولن بارك �سيفلد - 

رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 328 - امل�ساحة : 56.98 مرت مربع - التقييم : 359844.90 درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  579/2011/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

رقم  بللاالإ�للسللتللئللنللاف  وامللللعلللدل  كلللللي،  جتللللاري   2008/506 رقلللم  اللللدعلللوى  يف  اللل�للسللادر  احلللكللم  تنفيذ   : التنفيذ  مللو�للسللوع 
"465+2009/466 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )19607746.48 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: �سركة بريدج واي وتيجان للمقاوالت - �ض ذ م م  ممثله ال�سيد بوليكال فيتام عبدالوهاب 
 M06 عنوانه : اإمارة دبي - دبي - هور العنز �سرق - املبنى الذهبي - امليزانني

وميثله : عبدالقادر ح�سني بخيت حديجان  
املطلوب اإعانه : �سركة ايه ان �سي القاب�سة ذ م م )ايه ان �سي لا�ستثمار ذ م م(  

عنوانه : اإمارة دبي - الرفاعة - مكتب ملك طيب عبدالرحيم باقر - مقابل مركز �سرطة الرفاعة - 0551056756 
ancholding11@gmail.com

مو�سوع االإعان : املنفذ �سده : انرتنا�سيونال كواليتي �ستيل - �ض ذ م م 
املنفذ �سده : طيب عبدالرحيم باقر  

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثاث  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  مللن   20% عللن  اليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  اال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : حق منفعة  على ار�ض وما عليها من بناء ينتهي 
مرت   8945.31  : امل�ساحة   -  267 االر�لللض  رقللم   - االول  لا�ستثمار  دبللي  جممع   : املنطقة   2035/2/14 بتاريخ 

مربع - التقييم : 8000000 درهم. 
ماحظات :-1 يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف التنفيذ رقم  160/2020/208 تنفيذ مدين  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
رقم  بللاالإ�للسللتللئللنللاف  وامللللعلللدل   ، ملللدين   2018/253 رقلللم  اللللدعلللوى  يف  اللل�للسللادر  احلللكللم  تنفيذ   : التنفيذ  مللو�للسللوع 
اإ�ستئناف مدين، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )639691.59 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف  2018/1618

طالب التنفيذ:�سركة النخلة جمريا - �ض ذ م م - واآخرون  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة ال�سفوح - �سارع الربوج - بالقرب من قرية املعرفة - مركز نخيل للمبيعات - 

رقم الهاتف : 042770003 - رقم مكاين : 1400777580  
وميثله : حيدر �سامل علي بن حيدر  

املطلوب اإعانه : �سركة كويت انف�ستمنت قاب�ض - م�ساهمة املقفلة  
13407 - جمللمللع اللل�للسللاحللليللة - الللطللابللق الللثللاين - هللاتللف رقم  عللنللوانلله : دولللللة الللكللويللت - الللكللويللت - اللل�للسللافللات 

no@not.ae  -  009652476326  -  009652476326
مو�سوع االإعان :  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/9/22 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�ض 1114 - امل�ساحة : 486.61 مرت مربع - رقم املبنى 

: 1 - ا�سم املبنى : AL SARROOD - رقم الوحدة : PH07 - التقييم : 4748214.74 درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 3701/2018/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي،  484/2018 جتللاري  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
)2184817.86 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:هيبورث بي ام اي )�ض ذ م م(  
عنوانه :اإمارة دبي - راأ�ض اخلور - �سارع ند احلمر - �سارع 47 متفرع من �سارع ند احلمر - بناية ال�ساحل االخ�سر 

العقارية - مكتب رقم 1 ، رقم مكاين / 4251095618 
وميثله : عبداهلل حممد حاجي علي العو�سي 

املطلوب اإعانه : �سركة االإمارات للوكاالت التجارية )ذ م م(  
�سنرت  هللوم  - خلف  الثالثة  ال�سناعية  القوز  - منطقة   43 رقللم  - خمللرج  زايللد  ال�سيخ  �سارع   - دبللي  اإملللارة   : عنوانه 

لوج�ستيك - �سندوق بريد : 5239 - هاتف : 042713333 - فاك�ض : 047073156 - 
mneho@etamne.com - 047073156 -0505955792 - 1961379760 رقم مكاين

05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان  2021/9/22 ال�ساعة  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق  مو�سوع االإعان : 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : 
�سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�ض 71 - رقم البلدية : 1301 - 682 - امل�ساحة :142.07 مرت 

مربع - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : تن�ض تاور - رقم العقار : 105 - القيمة : 944.744.28 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم 360/2013/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/660 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )6640560 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: موؤ�س�سة الكو للتكييف وامليكانيكا ملالكها حممد غامن ابراهيم نا�سر الذيب اآل علي  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مركز حمر عني - الطابق الثالث - املدخل 10  

وميثله : زايد �سعيد �سيف �سعيد ال�سام�سي  
املطلوب اإعانه : �سركة الهدى للمقاوالت - ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة القرهود - قرب مطعم 

ت�سيلي�ض - بناية الهدى - طابق امليزانني - 0501111111 - 0@0
مو�سوع االإعان :

اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االيللام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  االأربعاء  يوم  اأنه يف 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات 
ايداع  ال�سراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  االإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : حق منفعة - املنطقة : حمي�سنة الثانية - رقم االر�ض 

عطاء.  العلى  يباع  درهم   )9،000،000( بللل  املقدرة   - مربع  مرت   -  1878  : امل�ساحة   -  463
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

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

رقمي  باالإ�ستئنايف  واملللعللدل   ، كلي  عللقللاري   2018/336 رقللم  الللدعللوى  يف  اللل�للسللادر  احلللكللم  تنفيذ   : التنفيذ  مللو�للسللوع 
اإ�ستئناف عقاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )10421096 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف  2019/269/245

طالب التنفيذ:�سريجي فندين 
عنوانه : يعلن على مكتب البحر للمحاماة واال�ست�سارات القانونية الكائن يف اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - 

مقابل فندق رافلز، خلف �سيتي بنك ، بناية مكاتب عود ميثاء ، الطابق الثالث ، مكتب رقم 310 ، رقم مكاين 30  
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر  

املطلوب اإعانه : �سلطان حممد �سلطان حارب الفاحي  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي 
- �سارع ال�سعادة - مبنى برج بوالبة اخلليج - �سقة الطابق التا�سع - مقابل برج ون امنيات - رقم مكاين 2495187010 

info@sultan.ae  - 043499998 - 0503491999 -
مو�سوع االإعان : منفذ �سدهم : عقار للعقارات - �ض ذ م م ، �سلطان لا�ستثمار - �ض ذ م م - بوابة اخلليج - �ض ذ م م 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثاث  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  اليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
املقدرة   - مللربللع  مللرت   3051.12  : امللل�للسللاحللة   -  396 االر�للللض  رقلللم   - بلللرج خليفة   : املللنللطللقللة   - فلل�للسللاء  ار�للللض  قللطللعللة 
بللل)44،336،633( د رهم.  �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض 32 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : 

كري�ستال تاور - رقم العقار 606 - امل�ساحة : 73،95 مرت مربع - املقدرة بللل )526،481،53( درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  6427/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2183 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )725471.05 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني )فرع دبي(   عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن 
الوليد - مبنى بنك الفجرية الوطني - بالقرب من حمطة  مرتو برجمان  

املطلوب اإعانه :  اك�سياو لوجن يل   
17 - بالقرب من فندق  B - بناية رقللم   52 اإمللارة دبللي - القرهود - ديللرة - �سارع  عنوانه : االإملللارات - 

no@no - 0529193118 - ميلينيوم املطار
05:00:00م ويف االيام الثاث  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء   : مو�سوع االإعللان 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لللدى  اأدنللاه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلللال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإلللكللرتوين  موقعها  وعلى  للللللمللزادات  االإمللللارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يللربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - املنطقة : الرب�ساء جنوب الثالثة - رقم االر�ض 136 - ا�سم املبنى : لينكولن بارك �سيفلد - 

رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 328 - امل�ساحة : 56.98 مرت مربع - التقييم : 359844.90 درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  579/2011/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

رقم  بللاالإ�للسللتللئللنللاف  وامللللعلللدل  كلللللي،  جتللللاري   2008/506 رقلللم  اللللدعلللوى  يف  اللل�للسللادر  احلللكللم  تنفيذ   : التنفيذ  مللو�للسللوع 
"465+2009/466 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )19607746.48 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: �سركة بريدج واي وتيجان للمقاوالت - �ض ذ م م  ممثله ال�سيد بوليكال فيتام عبدالوهاب 
 M06 عنوانه : اإمارة دبي - دبي - هور العنز �سرق - املبنى الذهبي - امليزانني

وميثله : عبدالقادر ح�سني بخيت حديجان  
املطلوب اإعانه : �سركة ايه ان �سي القاب�سة ذ م م )ايه ان �سي لا�ستثمار ذ م م(  

عنوانه : اإمارة دبي - الرفاعة - مكتب ملك طيب عبدالرحيم باقر - مقابل مركز �سرطة الرفاعة - 0551056756 
ancholding11@gmail.com

مو�سوع االإعان : املنفذ �سده : انرتنا�سيونال كواليتي �ستيل - �ض ذ م م 
املنفذ �سده : طيب عبدالرحيم باقر  

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثاث  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  مللن   20% عللن  اليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  اال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : حق منفعة  على ار�ض وما عليها من بناء ينتهي 
مرت   8945.31  : امل�ساحة   -  267 االر�لللض  رقللم   - االول  لا�ستثمار  دبللي  جممع   : املنطقة   2035/2/14 بتاريخ 

مربع - التقييم : 8000000 درهم. 
ماحظات :-1 يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  160/2020/208 تنفيذ مدين  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

رقم  بللاالإ�للسللتللئللنللاف  وامللللعلللدل   ، ملللدين   2018/253 رقلللم  اللللدعلللوى  يف  اللل�للسللادر  احلللكللم  تنفيذ   : التنفيذ  مللو�للسللوع 
اإ�ستئناف مدين، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )639691.59 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف  2018/1618

طالب التنفيذ:�سركة النخلة جمريا - �ض ذ م م - واآخرون  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة ال�سفوح - �سارع الربوج - بالقرب من قرية املعرفة - مركز نخيل للمبيعات - 

رقم الهاتف : 042770003 - رقم مكاين : 1400777580  
وميثله : حيدر �سامل علي بن حيدر  

املطلوب اإعانه : �سركة كويت انف�ستمنت قاب�ض - م�ساهمة املقفلة  
13407 - جمللمللع اللل�للسللاحللليللة - الللطللابللق الللثللاين - هللاتللف رقم  عللنللوانلله : دولللللة الللكللويللت - الللكللويللت - اللل�للسللافللات 

no@not.ae  -  009652476326  -  009652476326
مو�سوع االإعان :  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/9/22 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم االر�ض 1114 - امل�ساحة : 486.61 مرت مربع - رقم املبنى 

: 1 - ا�سم املبنى : AL SARROOD - رقم الوحدة : PH07 - التقييم : 4748214.74 درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم  109/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن ار�ض رقم 96 - منطقة : احلبية الرابعة - رقم البلدية 267-
43.272.96 وبيعها باملزاد العلني وفقا لاإجراءات  4020.19 م�ساحتها بالقدم املربع  682 م�ساحتها باملرت املربع 

املتبعة لدائرة االرا�سي واالماك وكافة الر�سوم وامل�سروفات.
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني )�ض م ع(  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - مقابل دائرة االرا�سي واالأماك - هاتف رقم 0506861110 
اإمللارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج  3117 - بوكالة املحامي / جابر را�سد ال�سامي وعنوانه /  - �ض ب رقم 

لطيفة  - وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي  
املطلوب اإعانه : طيب عبدالرحيم احمد الباكر  

عنوانه : االإمللارات - اإمارة دبي - القوز ال�سناعية الرابعة - �سارع 26 - بجوار دوار الرب�ساء - مبنى ال�سركة امام �سركة 
ال�سرياوي - مكاين رقم 2166078028 - 0506861110 - 00@0 

مو�سوع االإعان : منفذ �سدهم : �سركة توما�ض بنيت اخلليج - ذ م م - �سكاي هايت�ض لاإ�ستثمار - �ض ذ م م 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثاث  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  اليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض ف�ساء - رقم االر�ض 96  - املنطقة : 

احلبية الرابعة - امل�ساحة : 40،20/19 مرت مربع - التقييم : 17.309.169 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  109/2019/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن ار�ض رقم 96 - منطقة : احلبية الرابعة - رقم البلدية 267-
43.272.96 وبيعها باملزاد العلني وفقا لاإجراءات  4020.19 م�ساحتها بالقدم املربع  682 م�ساحتها باملرت املربع 

املتبعة لدائرة االرا�سي واالماك وكافة الر�سوم وامل�سروفات.
طالب التنفيذ: بنك االإمارات دبي الوطني )�ض م ع(  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - مقابل دائرة االرا�سي واالأماك - هاتف رقم 0506861110 
اإمللارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج  3117 - بوكالة املحامي / جابر را�سد ال�سامي وعنوانه /  - �ض ب رقم 

لطيفة  - وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي  
املطلوب اإعانه : طيب عبدالرحيم احمد الباكر  

عنوانه : االإمللارات - اإمارة دبي - القوز ال�سناعية الرابعة - �سارع 26 - بجوار دوار الرب�ساء - مبنى ال�سركة امام �سركة 
ال�سرياوي - مكاين رقم 2166078028 - 0506861110 - 00@0 

مو�سوع االإعان : منفذ �سدهم : �سركة توما�ض بنيت اخلليج - ذ م م - �سكاي هايت�ض لاإ�ستثمار - �ض ذ م م 
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثاث  ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  اليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض ف�ساء - رقم االر�ض 96  - املنطقة : 

احلبية الرابعة - امل�ساحة : 40،20/19 مرت مربع - التقييم : 17.309.169 درهم. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
يف التنفيذ رقم  262/2020/204 تنفيذ �صرعي  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�سرعي الزوجية رقم 218 
املنفذ به وقدره )209004 درهم(  املبلغ  399/1986 تركات م�سلمني - ب�سداد  ال�سادر يف الدعوى رقم  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�سوع 

�ساما للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
طالب التنفيذ:بدر را�سد حميد عبيد املن�سوري - واآخرون  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - الطوار الثانية -  دبي  

وميثله :�سفيع حممد اإبراهيم  
zaab7@hotmail.com - 0503501350 - املطلوب اإعانه : اأحمد خليفة احمد حميد الزعابي  - عنوانه : دبي

طالب التنفيذ : �سيف را�سد حميد عبيد املن�سوري  مو�سوع االإعان : طالب التنفيذ : عي�سى را�سد حميد عبيد املن�سوري 
طالب التنفيذ : نيلة را�سد حميد عبيد املن�سوري  طالب التنفيذ : بثينه را�سد حميد عبيد املن�سوري 

طالب التنفيذ : فاطمة را�سد حميد عبيد املن�سوري  طالب التنفيذ : اآمنه را�سد حميد عبيد املن�سوري  
طالب التنفيذ : مرمي را�سد حميد عبيد املن�سوري  طالب التنفيذ : اأ�سماء عبيد حميد املن�سوري   

طالب التنفيذ : حممد عبيد حميد عبيد املن�سوري  طالب التنفيذ : عو�سه مبارك علي   
طالب التنفيذ : خالد عبيد حميد املن�سوري  طالب التنفيذ : حميد عبيد حميد املن�سوري   

طالب التنفيذ : خولة عبيد حميد بدر املن�سوري  طالب التنفيذ : عمر عبيد حميد عبيد املن�سوري  
طالب التنفيذ : �سيخة عبيد حميد بدر املن�سوري  طالب التنفيذ : عائ�سة عبيد حميد بدر املن�سوري  

املنفذ �سده : احمد خليفة احمد حميد الزعابي  طالب التنفيذ : موزة �سامل ب�سيت  
املنفذ �سده : �سيخة �سعيد مبارك  املنفذ �سده : اأمنة خليفة احمد حميد الزعابي   

العقار  بيع  �سيجرى  احللللال  اقت�سى  ان  التالية  الللثللاث  االيلللام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/22 املللوافللق  االأربلللعلللاء  يللوم  يف  اأنللله 
http://www. االإللللكلللرتوين  وعلللللى موقعها  للللللمللزادات  االإملللللارات  )�للسللركللة  البيع  بها  اأنلليللط  الللتللي  اجلللهللة  لللدى  اأدنللللاه  اأو�للسللافلله  املو�سحة 

املزايدة ولكل من لديه  اال�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
301 من قانون  اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الطوار االوىل - رقم االر�ض 
474 - م�ساحة ح�سة )اأحمد خليفة( 541.93 مرت مربع - قيمة احل�سة : 1224761.8 درهم - م�ساحة ح�سة )اآمنة خليفة( 270.97 

مرت مربع قيمة احل�سة : 612392.2 درهم.  
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف التنفيذ رقم  212/2020/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/26 عقاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)429099.5 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: فاطمة بنت احمد بن علي اق�سبل  

ان�سار مول/ برج  االإحتللاد/ جانب  �سارع  النهدة /  ال�سارقة /  اإمللارة   / اللنجاوي للمحاماة  عنوانه :مكتب حممد 
حممد املا/ الطابق الرابع / مكتب رقم 406   وميثله : حممد اأحمد علي اأحمد اللنجاوي  

املطلوب اإعانه : با�سيفيك فنت�سرز ليمتد   عنوانه : االإمللارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - البزن�ض بي - �سارع 
ALAWADHI.  -  0504998097  -  207،206،205،204 رقللم  مكتب   -  1 رقللم  بناية   - االبللراج 

ADVOCATES@HOTMAIL.COM
05:00:00م ويف االيام الثاث التالية  2021/9/22 ال�ساعة  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق  مو�سوع االإعان : 
اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات  اأدنللاه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلللكللرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  االإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال 
املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�سر  تقل هذه 
149- ا�سم  يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  �سقة �سكنية )حتت االإن�ساء( املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض 
 : التقييم   - 175.90 مرت مربع   : امل�ساحة   -  1  : املبنى  401D - رقم   : العقار  با�سفيك - رقم  برج   : املبنى 

درهم  1363931.71
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2021/7741(

املنذرة :  االأفق للو�ساطة التجارية )�سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م(
املنذر اليه : كاربن للتجارة العامة �ض ذ م م

املو�سوع/ انذار عديل بالن�سر
الف  وت�سعون  )ثمانية  درهم   98750 مبلغ  ب�سداد  اليها  املنذر  املنذرة  تكلف 
و�سبعمائة وخم�سون درهم( ، مع الر�سوم وامل�ساريف خال مدة اأق�ساها خم�ض ايام 
من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال تن�سطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية 
التي حتفظ لها حقها وا�ست�سدار امر االداء واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اي 
عطل او �سرر تعر�ست له املنذرة مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�سوم وامل�ساريف  

والتقا�سي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اإعالن بالن�صر
رقم )2021/7739(

املنذر / خليفة عبداهلل احمد لوتاه - اإماراتي اجلن�سية
املنذر اإليه / عاملكري منظور عامل - بنغاد�ض اجلن�سية

لذلك ، يخطر املخطر اإليه بتجديد العقد وت�سديد امل�ستحقات املالية للتجديد وذلك يف 
30 يوم من تاريخ ا�ستامه هذا االإخطار واإخاء العقار بعد انتهاء العقد  اأق�ساها  مدة 
التي ت�سلمها  ال�سواغل وباحلالة  التجديد وت�سليمها للمخطر خالية من  لعدم رغبته يف 
املفاتيح و�سداد م�ساريف  اإ�ساح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف وت�سليم  عليه مع 
على  ترتبت  اأخرى  اأ�سرار  واأي  الفعلي  االإخاء  تاريخ  حتى  واملياه  الكهرباء  ا�ستهاك 
الازمه  الق�سائية  االإجراءات  اتخاذ  اإىل  املخطر  �سي�سطر  واإال  اإليه  املخطر  التزام  عدم 
للمطالبة مبا ذكر مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�سرر وحتمل املخطر اإليه كافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماه.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001263 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : 2 - انيل توارمال وادواين 
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة - �سناعية رقم 1  خلف �سارع االول ال�سناعي حمل 

رقم 8 ، 9 ملك ح�سني خان�ساحب �سندوق بريد 22906 - هاتف 065321510  
بناء على طلب املدعي : م�سرف الهال - �ض م ع 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/10/4 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 3( �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال 
مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه 

- بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2021/9/15  

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

  اعالن بالن�صر
املرجع : 2021/3

حيث اأن ال�سيدة : مرمي علي نايع حممد الكتبي - اماراتية اجلن�سية ميلك الرخ�سلة 
مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  و�ستون(  ثاث  )كافيله  جتاريلة 
 - الكتبي  حممد  نايع  علي  مرمي   : ال�سيدة  ان  حيلث   )774832( رقلم  رخ�سلة 
اماراتية اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كلاملل ح�ستها يف الرخ�سة التجارية 
حممد  نلايع  عللي  عبيد   : ال�سيد  اإىل   )%100( البالغة  و�ستون((  ثاث  ))كافيه 
الكتبي - اماراتي اجلن�سية ، تنازل �ساحب الرخ�سة الآخر.  وعمابن�ض املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
امل�سار  الت�سديق  على االجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا االعان  اقت�سى  فقد 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك.
الكاتب العدل العام 

       وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات  )مكتب ال�صارقة - الذيد(

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2021_0021014 رقم املعاملة
اخطار عديل للوفاء مببلغ 220107،31 درهم

املخطر / اجمد �سمري عبداهلل حنا ب�سفتي وكيل عن ال�سيد ال�سيد/ نري�ض كومار �سوخري �سينغ ب�سفته مدير للرخ�سة التجارية امل�ساه/ 
االحتاد الدولية لتجارة ادوات ومواد اللحام ذ م م والتي حتمل رخ�سة جتارية رقم 556322 �سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية 

SH20210331A10867 ال�سارقة مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل حتت رقم
التنمية  دائرة  من  وال�سادرة   12558 رقم  جتارية  رخ�سة  حتمل  والتي   ، م  م  ذ  والزجاج  الاملنيوم  ل�سناعة  ذبيان  اليه/  املخطر 

االقت�سادية ال�سارقة ، وميثلها ال�سيد عماد يو�سف ذبيان لبناين اجلن�سية
ال�سرح

املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 220107،31 مائتان وع�سرون الف ومائة و�سبعة وواحد وثاثون فل�ض اماراتي درهم 
مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك اال انه 

ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانهم كالتايل :
ال�سيك رقم 627829 مبلبغ ، 41102،25 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/30/4 وامل�سحوب على بنك بلوم بنك فرن�سا
ال�سيك رقم 628628 مبلبغ ، 64076،25 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/31/7 وامل�سحوب على بنك بلوم بنك فرن�سا

ال�سيك رقم 628629 مبلبغ 114928،81 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/31/8 وامل�سحوب على بنك بلوم بنك فرن�سا 
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى، 

اأيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االإجراءات  ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خال خم�سة  لذلك 
القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به، وهذا اخطار منا بذلك...

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بالن�صر 

                      11 / 2021 / 1948 مدين جزئي
تفا�سيل االإعان بالن�سر

ملواد  ال�سيارات  لتجهيز  �سيلد  نانو  �سحلي احلربي، 2_  بن  بن مهاو�ض  بدر  املدعى عليهما/ 1_  اإىل 
مقاومة لل�سداأ �ض ذ م م - جمهويل حمل االإقامة

مبا اأن املدعى/عبد الكرمي مكي جعفر املخدوم
باإلزام املدعي عليلهما مببلغ وقدره ) 110955 درهم( و  اأقام عليكلما الدعوى ومو�سوعها املطالبة  قد 

الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة و الفائدة 9 % من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.
نود اإعامكم اأنه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اأعاه �سدكم لذا يرجى التكرم بالعلم واحل�سور 
عرب برنامج االت�سال املرئي تطبيق BOTIM اأمام اإدارة الدعوى االبتدائية الثالثة ع�سر    ، على هاتف 
رقم )00971502350991( املوافق 21-9 -2021  يوم الثاثاء وذلك من ال�ساعة 9:00 �ض ولغاية ال�ساعة 
)الع�سيد(  املعتمد  او مراكز تقدمي اخلدمة  القانوين  الوكيل  املرئي عن طريق  اأو احل�سور  12:30 ظ 
لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها وما يفيد اإمكانية الت�سوية ..الئحة الدعوى + حافظة 
م�ستندات )ميكنكم االطاع عليها من خال النظام االلكرتوين ملحاكم دبي، لا�سرتاك يرجى التوا�سل 

على مركز االت�سال 043347777(.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

 اإنذار عديل بالن�صر
 رقم  2021/15613

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع. 
املنذر اإليها: �سم�ض املدينة لتجارة الديزل واملحروقات �ض.ذ.م.م       .

االإخال  نتيجة  درهم   )58،713.00( وقللدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال اأ�سبوع من تاريخ 
املباعة  املبلغ لل�سيارة  التنفيذية ل�سرف  املنذر التخاذ االإجللراءات  الن�سر واإال �سي�سطر 
 باملزاد العلني  املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم ) 59103 / خ�سو�سي /G/ دبي  
( من نوع )  تويوتا هايلوك�ض   _  بيك اب  ( موديل )2013( _ لون ) اأبي�ض  ( واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بالن�صر        

 18/2021/1086 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليهما : 1- مي حممود منر زقزوق 2- اجمد حممد احمد مو�سى
 جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

املللدعللي عليه مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  الللدعللوى  اأقللللام عليك  قللد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم   )388.013(

وحتى ال�سداد التام. 
قاعة  يف  �سباحا   08:30 ال�ساعة   2021/10/6 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحللددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بالن�صر        
 18/2021/983 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
ابراهيم  عبدالفتاح  والء   -2 الللفللزاري  يحى  حمدي  حممد   -1  : عليهما  املللدعللي  اإىل 

ابراهيم اجلوهري -  جمهويل حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار

املللدعللي عليه مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  الللدعللوى  اأقللللام عليك  قللد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم   )436.247(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
قاعة  يف  �سباحا   08:30 ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحللددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  786/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/396 عقاري كلي  واملعدل باال�ستئناف 
للر�سوم  �ساما  درهللم   )827757.5( وقللدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  عقاري،  ا�ستئناف   2019/562 رقم 

وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور اال�سامي �ض.م.ع - �سابقا

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اعمار العقارية
املطلوب اإعانه : 1- رودين جاري جيلبودي - �سفته : منفذ �سده

املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اعللاه  املللذكللورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأقللام  قد   : االإعللان  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهللم   )827757.50( وقللدره  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر 

هذا االعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  868/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/324 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )1.066.261( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور اال�سامي �ض.م.ع - �سابقا

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اعمار العقارية
املطلوب اإعانه : 1- عبداحلافظ الهايل - �سفته : منفذ �سده

املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعللاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقللام عليكم  : قد  االإعللان  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  فللان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )1066261( وقللدره  به 
تاريخ  من  يوما   )15( خال  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االجلللراءات 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5713/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/3169 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )19622( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : اأميك�ض )ال�سرق االو�سط( �ض.م.ب )م( - االمارات )امريكان اك�سرب�ض �سابقا(
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفلك - مبنى ميديا وان تاورز - �سقة 2502

املطلوب اإعانه : 1- عنود حممد عبداهلل حممد املرزوقي - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )19622( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خللال  املللذكللور  بالقرار  االلللتللزام  عللدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية 

االعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  4918/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2644/2021 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )35717.50( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : اأميك�ض )ال�سرق االو�سط( �ض.م.ب )م( - االمارات )امريكان اك�سرب�ض �سابقا(

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفلك - مبنى ميديا وان تاورز - �سقة 2502
املطلوب اإعانه : 1- بانديت مليند ماجني�ض - �سفته : منفذ �سده

املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعللاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقللام عليكم  : قد  االإعللان  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )35717.50( وقللدره  به 
تاريخ  من  يوما   )15( خال  املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االجلللراءات 

ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بالن�صر        

 18/2021/1072 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- دامرب جازيزينوف  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار

وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي
املللدعللي عليه مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  الللدعللوى  اأقللللام عليك  قللد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم   )293.556(

وحتى ال�سداد التام. 
قاعة  �سباحا يف   08:30 ال�ساعة   2021/9/28 املوافق  الثاثاء  يوم  لها جل�سة  وحللددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بالن�صر 
                      يف الدعوى رقم  209/2021/4620 تنفيذ عمايل 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2574/2021 عمايل 

جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 3711 درهم( ، ل�سالح العامل ومبلغ )5816( درهم 
ر�سوم ل�سالح املحكمة 

طالب االإعان : داني�ض علي انر جان حممد -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعانه : 1- �سالح خان للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

- جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ  اأو خزينة  التنفيذ  به وقللدره )3711( درهللم اىل طالب  املنفذ 
التنفيذية  ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجللراءات  )5816( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة 
بحقكم يف حللالللة عللدم االلللتللزام بللالللقللرار املللذكللور خللال )15( يللومللا مللن تللاريللخ ن�سر هذا 

االعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف الدعوى رقم  334/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع الدعوى : البنك الطالب يلتم�ض من مقام قا�سي التنفيذ التكرم با�سدار قرارا باحلجز وبيع العقار اململوك 
للمطلوب �سدها املتمثل يف العقار الكائن مبنطقة املركز التجاري الثالث بامارة دبي رقم االر�ض 23 رقم البلدية 336-

ل�سالح  االوىل  الدرجة  من  تاأمينيا  رهنا  واملرهون   )25000.04( املربع  وبالقدم   )2322.25( املربع  باملرت  امل�ساحة   210
البنك الطالب مبوجب عقد الرهن املوؤرخ يف 2015/12/9 واملعدل مبوجب العقد املوؤرخ يف 2019/3/13 وذلك ا�ستيفاء 

للمديونية امل�ستحقة للبنك الطالب يف ذمة ال�سركات املدينة وذلك يف حدود املبلغ الوارد يف عقد الرهن وتعديله.
طالب التنفيذ : بنك امل�سرق �ض.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى بزن�ض باي - بنك امل�سرق وكيله القانوين:مكتب هادف 
وم�ساركوه  - وميثله:عمر عبداهلل ابراهيم حممد احللو

املطلوب اإعانه : 1- �سركة اأرابتك للتطوير العقاري ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
املركز  املنطقة   - ار�للض  العقار  )نللوع  اموالكم اخلا�سة وهللي عبارة عن  بللان مت احلجز على  نعلنكم   : االإعللان  مو�سوع 
املربع )2322.58( كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة خال خم�سة  امل�ساحة باملرت  الثانية - رقم االر�للض 23 -  التجاري 
ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاه واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من 

قانون االجراءات املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة ايام من عملكم باحلجز.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:786/2021/18 عقاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية ال�ساد�سة رقم 216
مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة وانهاء العاقة االيجارية وت�سليم العني امل�ستاأجرة خالية من االأ�سخا�ض وال�سواغل ومطالبة 

ب�سداد مبلغ وقدره )2.732.587.03( درهم عبارة عن االيجار املتاأخر ور�سوم اخلدمات والغرامات و�سريبة القيمة امل�سافة. 
املدعي:�سركة تطوير جممع دبي لا�ستثمار ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - منطقة جبل علي - جممع دبي لا�ستثمار االول - بناية لا�ستثمار - الطابق الثالث - هاتف:048851188 
 hany@dipark.com:فاك�ض:048851007 - �ض.ب:111485 دبي - الربيد االلكرتوين -

 وميثله:نوال ح�سن خلف حممد احلو�سني
املطلوب اإعانه :  1- املمزر هو�سبيتاليتي انف�ستمنت�ض �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع االإعان :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/8/15 بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك 
وماحقها املربمة بني طريف التداعي واملوؤرخة 2008/2/27 وما يرتتب على الف�سخ من اثار والزام املدعي عليه برد حيازة 
العقار مو�سوع االتفاقية الكائن يف وادي ال�سفا 2 - رقم االر�ض 1430 - رقم العقار 523 - الطابق اخلام�ض - املبنى رقم 
2 - ا�سم املبنى مزايا 10 - ب - واملبني احلدود واالو�ساف ب�سند امللكية والزامهما بت�سليم العقار املوؤجر للمدعية خاليا من 
اال�سخا�ض وال�سواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وب�سداد مبلغ )2.732.587.03( درهم والفائدة القانونية بواقع 
5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والغاء ا�سارة القيد العقاري الوارد با�سم املدعي عليهما ب�سجات دائرة االرا�سي 
واالماك بامارة دبي والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بالن�صر        

 18/2021/1039 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- تيمور فاتاكور  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار

املللدعللي عليه مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  الللدعللوى  اأقللللام عليك  قللد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم   )413.984(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
ال�ساعة 10:00 �سباحا يف قاعة  املوافق 2021/9/30  وحللددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بالن�صر        
 18/2021/1046 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- نتاليا مي�ض ت�سوك  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

املللدعللي عليه مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  الللدعللوى  اأقللللام عليك  قللد 
املطالبة  من   %10 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم   )528.399(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
قاعة  يف  �سباحا   10:00 ال�ساعة   2021/9/22 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحللددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بالن�صر        
 18/2021/1035 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ذكرى عبدول  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي

املللدعللي عليه مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  الللدعللوى  اأقللللام عليك  قللد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم   )463.818(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
قاعة  �سباحا يف   08:30 ال�ساعة   2021/9/28 املوافق  الثاثاء  يوم  لها جل�سة  وحللددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/10421

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/22 الربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مدينة الريا�سة )�س.ذ.م.م( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                         الو�سف  

 90،703                                         اأحذيه ومالب�س متنوعه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/1722

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/09/20 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده التميت لقطع غيار ال�سيارات )�س.ذ.م.م( )فرع( و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :

�سعر التقييم                                                             الو�سف  
 97،025                                                   قطع غيار مركبات 

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

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يرره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فللللللقللللللد املللللللللللدعللللللللللو/ جللللاميللللي 
الفلبني  اونللللتللللوى،  بلليللنللاريللو 
اجلللنلل�للسلليللة جللللواز �للسللفللره رقم 
)P5234019B( - يرجى 
ت�سليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
لوكا�ض  جلللارى  املللدعللو/  فقد 
بللللللاجللللللاتللللللبللللللاتللللللان، اللللفلللللللبلللني 
اجلللنلل�للسلليللة جللللواز �للسللفللره رقم 
)P8710209A(   يرجى 
ت�سليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
فللللقللللد امللللللللدعلللللللو/ جلللايللل�لللسلللون 
الفلبني  اوالت،  ريلللللفلللللريا 
اجلللنلل�للسلليللة جللللواز �للسللفللره رقم 
)P9714026A(  يرجى 
ت�سليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
فلللقلللد امللللللدعلللللو/ جلللوملللارللللون 
الفلبني  الللكللانللتللارا،  بلليللنللاالى 
اجلللنلل�للسلليللة جللللواز �للسللفللره رقم 
)P4180450B( - يرجى 
ت�سليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

فلللقلللد املللللدعللللو/ اجملللللد منري 
باك�ستان   ملللللنلللللري،  حمللللمللللد 
اجلللنلل�للسلليللة جللللواز �للسللفللره رقم 
)BR0728722(  يرجى 
ت�سليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
فللللللقللللللد امللللللللللللدعلللللللللللو/ حملللملللد 
باك�ستان   بللخلل�للسللا،  اهلل  اقللبللال 
اجلللنلل�للسلليللة جللللواز �للسللفللره رقم 
)FY1338033( - يرجى 
ت�سليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
فلللقلللد امللللللدعلللللو/ نلل�للسللري على 
باك�ستان   اخلللللللللرت،  بلللللرويلللللز 
اجلللنلل�للسلليللة جللللواز �للسللفللره رقم 
)UJ1790753( - يرجى 
ت�سليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
زي�سان  حممد  املللدعللو/  فقد 
باك�ستان   رفللللليلللللق،  حمللللمللللد 
اجلللنلل�للسلليللة جللللواز �للسللفللره رقم 
)AF5849903(  يرجى 
ت�سليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.   

فقدان جواز �شفر
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العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن بالن�صر 

 3435/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهم/1-  �سركة نيلم التجارية ذ.م.م 2- عمر لطيف زاهد لطيف �سريك وكفيل �سركة 
نيلم ذ.م.م 3- عثمان لطيف زاهد لطيف ب�سفته �سريك وكفيل نيلم التجارية ذ.م.م  

جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري 

قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/9/9 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )11790886( 
درهم خال 15 يوم من تاريخ التبليغ واال بيع منفعة العقار )منطقة العقار/امارة دبي - جممع 
 2418.63 اململوكة  وامل�ساحة   7329.19 العقار  م�ساحة   -  261 العقار  رقم   - الثاين  لا�ستثمار  دبي 
والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 152 من قانون االجللراءات املدنية ، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات  املدنية وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن حكم بالن�صر        
2239/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه/ 1- �سركة بي اية كية للمقاوالت �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له :مو�سي �سهيل مو�سي فريوز ال لوتاه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/20  يف الدعوى املذكورة اعاه 
للمدعي مبلغ  تللوؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  لوتاه  ال  �سهيل مو�سي فريوز  ل�سالح/ مو�سي 
)210.000( درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ املطالبة يف 2021/5/11 والزمتها بالر�سوم 
وامل�سروفات.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االعللان  هذا  لن�سر  التايل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    
                  يف  ال�صتئناف رقم:1249/2021/322 ا�صتئناف عقاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية االأوىل رقم 90
والر�سوم   - 582/2021 عقاري جزئي  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  ا�ستئناف احلكم   : اال�ستئناف  مو�سوع 

وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف:�سفيق حمي الدين احلاج �سويف ف�سل احمد عن نف�سه وب�سفته وكيا عن �سقيقه حمبوب 

حمي الدين
عنوانه:امارة دبي - �سارع بني يا�ض - بناية امل�سرف - مكتب رقم 1407 - هاتف:0557476000 - رقم 

aliibrahimadvocates1@gmail.com:مكاين:3005495192 - فاك�ض:042502513 - الربيد االلكرتوين
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي

�سفتهما:م�ستاأنف   - ليمتد  تللاورز  توين  رويف   -2 �لللض.ذ.م.م  للعقارات  رويف   -1   : اإعانهما  املطلوب 
�سدهما

مو�سوع االإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/582 عقاري جزئي . وحددت لها 
جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2021/9/28  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  ال�صتئناف رقم:1278/2021/322 ا�صتئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201

مو�سوع اال�ستئناف : ا�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 13/2020 ا�ستئناف عقاري - والر�سوم 
وامل�ساريف واالتعاب واملعاده من حمكمة التمييز يف الطعن رقم:45/2021 طعن عقاري. 

امل�ستاأنف:�سيد نافيد علي �ساه
العاملي  املللركللز  للله موطنا خمللتللارا  واملتخذ   - االمريكية  املتحدة  بللالللواليللات   - الللدولللة  عللنللوانلله:خللارج 
للمحاماة بامارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج ا�سنب التجاري - الطابق 39 - مكتب رقم 3901 بوكالة 

املحاميان/بدر عبداهلل - وميثله:بدر عبداهلل خمي�ض عبداهلل
 - ذ.م.م  لا�ستثمار  جمموعة/فورت�سن   -2 ليمتد  انف�ستمنت  فورت�سن   -1   : اإعانهما  املطلوب 

�سفتهما:م�ستاأنف �سدهما
مو�سوع االإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2019/156 عقاري جزئي . وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2021/9/29  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    

                  يف  ال�صتئناف رقم:1611/2021/300 ا�صتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف املدنية الثانية رقم 82

والر�سوم   - الدعوى رقم 2021/791 مدين جزئي  ال�سادر يف  ا�ستئناف احلكم   : اال�ستئناف  مو�سوع 
وامل�ساريف واالتعاب. 

امل�ستاأنف:�سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - مبنى ال مكتوم رقم 24 - بالقرب من دوار ال�ساعة - 

مقابل مركز الدانة - هاتف رقم:042227008 - موبايل رقم:0507016552
 Email/malikaw@emirates.net.ae - وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اهلي

املطلوب اإعانهما :  1- ويلثكري انف�ستمنت�ض ليمتد 2- جمعية ماك ذا زين تاور - �سفتهما:م�ستاأنف 
�سدهما

مو�سوع االإعان :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:791/2021 مدين جزئي . وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2021/9/23  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:5312/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )100.000( 
درهم باال�سافة اىل الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ االمتناع عن ال�سداد احلا�سل يف �سهر 
اأبريل 2017 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 

املدعي:حممد علي حممد علي �سعيد ال�سويدي
بلو  االبللراج - مبنى  �سارع  دبللي -   - التجاري  دبللي - منطقة اخلليج  امللارة   - عنوانه:االمارات 

باي - �سقة الطابق 4 مكتب 406
املطلوب اإعانه :  1- خالد عبيد حمد عبيد حرمول اآل علي  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع االإعان :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/8/16 - بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ )100000( درهم فقط مبلغ وقدره )مائة الف درهم( والفائدة القانونية 
درهم  والف  وامل�ساريف  الر�سوم  والزامه  ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى متام  تاريخ  5% من  بواقع 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خال 15 

يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بالن�صر        
 2866/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ميهاي بري�سكو 2- �سركة لينتك�ض ليمتد  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة ايكو انريجي �ض.ذ.م.م 
قلللد اأقلللللام عللللليللك اللللدعلللوى ومللو�للسللوعللهللا املللطللالللبللة بلللاللللزام امللللدعلللي عللللليللهللم مبللبلللللغ وقلللدره 
حوايل  هللو  االملللاراتلللي  بللالللدرهللم  يللعللادللله  مللا  او  امللريللكللي  دوالر  درهلللم   )2.264.443.56(
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  اماراتي  درهم   )8.310.507.87(

تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمولل احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   2021/9/21 املللوافللق  الللثللاثللاء  يللوم  جل�سة  لها  وحلللددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بالن�صر        
 18/2021/1079 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- حممد بن �سعد بن حممد حميد  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املللدعللي عليه مببلغ وقدره  بللالللزام  املللطللالللبللة  ومللو�للسللوعللهللا  الللدعللوى  اأقللللام عليك  قللد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهللم   )484.456(

وحتى ال�سداد التام. 
قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   2021/9/27 املوافق  االثنني  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  983/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/2021 مدين جزئي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )62.508.5( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : حممد م�سطفى ح�سن فوده
الثالث - مكتب 306-305 -  الطابق  اأ�سيكو لاعمال -  بناية  عنوانه:امارة دبي - ديرة - اخلبي�سي - 

متحرك:0521212121 - بريد الكرتوين:info@alaamri.ae - مكاين رقم:3250094543
- وميثله:فاطمه �سامل علي بن النومان ال�سام�سي  AE420340003708235911901:االيبان رقم

اإعانه : 1- في�سل بن معتوق لو�ساطة التمويل ملالكها في�سل بن معتوق بن داود ماقوله -  املطلوب 
�سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعللاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقللام عليكم  : قد  االإعللان  مو�سوع 
وقدره )62508.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن قرار بالتنفيذ 
                      يف التنفيذ رقم  289/2019/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/504 عقاري كلي  ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )1022858.76( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : نظام كا�سماين

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج جروفيرن هاو�ض - �سقة 
مكتب 1207 - بجانب فندق كروان بازا  - وميثله:حممد عبيد خلفان الر�سة ال�سويدي

املطلوب اإعانه : 1- �سركة �سوبها فينت�سرز ليمتد - �سفته : منفذ �سده
املنفذ به  املبلغ  بللتللاريللخ:2021/9/1 اخطاركم ب�سداد  االإعللان : قررت حمكمة دبي االبتدائية  مو�سوع 
- منطقة  العقارين )مكتبني  بيع  واال  التبليغ  تاريخ  يوم من   15 درهللم خال   )1022858.76( وقللدره 
اخلليج التجاري - رقم االر�ض 30 - ا�سم املبنى �سوبها �سفاير - رقم املبنى 1- رقم العقار 203-1310 

والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�ض املادة 295 من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بالن�صر 
 948/2018/207 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سروان �سينغ بن الل �سينغ بهوجال   - جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك م�سر - فرع دبي 
بلله وقدره  املنفذ  املبلغ  بلل�للسللداد  اخللطللاركللم  بلللتلللاريلللخ:2021/9/8  دبللي االبللتللدائلليللة  قلللررت حمكمة 
الكائنة  )الللوحللدات  العقار  بيع  واال  التبليغ  تللاريللخ  مللن  يللوم   15 خللال  درهللم   )28986637.13(
مبنطقة الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض 857 - ا�سم املبنى vue du lac - الوحدة رقم 2702 - 
�سقة �سكنية - منطقة اخلليج التجاري - رقم االر�ض 66 - ا�سم املبنى اكزيويكتيف باي - الوحدة 
18 - حمل املنطقة ند ح�سة - رقم االر�ض 586 - اك�سي�ض ريزدن�ض 6 - رقم الوحدة 611 - �سقة 
�سكنية - ند ح�سة 586 - اك�سي�ض ريزدن�ض 6 - رقم الوحدة 711 - �سقة �سكنية - والعائدة لكم 
لقانون االجراءات  التنظيمية  الائحة  رقللم152/2 من  للمادة  ملقت�سيات  املزايدة وفقا  بطريق 

املدنية رقم 75 ل�سنة 2018 وتعدياته. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 

اعالن بالن�صر 
 948/2018/207 تنفيذ جتاري 

اإعان حم�سر حجز بالن�سر  - تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �سروان �سينغ بن الل �سينغ بهوجال   - جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك م�سر - فرع دبي 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة مبنطقة 
الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض 857 - ا�سم املبنى vue du lac - الوحدة رقم 2702 
- �سقة �سكنية - منطقة اخلليج التجاري - رقم االر�ض 66 - ا�سم املبنى اكزيويكتيف 
باي - الوحدة 18 - حمل - املنطقة ند ح�سة - رقم االر�للض 586 - اك�سي�ض ريزدن�ض 
6 - رقم الوحدة 611 - �سقة �سكنية ند ح�سة -586 - اك�سي�ض ريزدن�ض 6 - رقم الوحدة 
امللف  711 - �سقة �سكنية - وفاء للمبلغ املطالب به وقللدره )28986637.13( درهم يف 

اعاه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13342 بتاريخ 2021/9/16 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:4824/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�ست�سدار االمر بالزام املطلوب �سدهم االمر بالت�سامن والتكافل فيما بينهم 
بان يوؤدوا للبنك طالب االمر مبلغ وقدره )1.137.605.00( درهم فقط مليونا ومائة و�سبعة وثاثون الفا 
و�ستمائة وخم�سة درهما - باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا حتى ال�سداد التام وذلك لكون 

التعامل جتاري درهم والر�سوم وامل�ساريف. 
املدعي:بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - واحة دبي لل�سيلكون - بناية بنك راأ�ض اخليمة
املطلوب اإعانهما :  1- اناتوليا م�ساوي تركية �للض.ذ.م.م فرع دبي 2- حممد فليح ح�سن ال�سامراين 3- 

جاري ارنولد  -  �سفتهم : مدعي عليهم
مو�سوع االإعان :طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/8/12 - بالزام 
و�ستمائة  الف  وثاثني  و�سبعة  ومائة  )مليون  مبلغ  املدعي  للبنك  بالت�سامن  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي 
متام  وحتى  يف:2020/9/6  احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  دراهللم  وخم�سة 
االمر  ا�ستئناف  .ولكم احلق يف  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  بامل�سروفات ومببلغ  وبالزامهما  ال�سداد 

رئي�س الق�صمخال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان.

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

Date 16/ 9/ 2021  Issue No : 13342
Legal Notice with Announcement

(No.: 7701/2021)
Notice by/ Warner: Mohammad Saleh Abdulla Ali Anoohi
Proxy of Advocate/ Hasan Abdullah Al Ali
Notice to / Warnee:
2. Sasidharan Nair Palipra Ramakrishna Pillai 
3. Pankaj Kumar Motiyani Ashok Kumar Motiyani

Accordingly;
Pursuant to this legal notice, the Warner hereby warns the Warnees to pay the value of rent 
cheques mentioned-above with an amount of AED 180,000 (one hundred and eighty thousand 
dirhams) within one month only as from the date of notice- this in addition to evacuating the 
mentioned shops (1, 2, 3) in the plot no. 223-333 owned by/ Mohammad Saleh Abdulla Ali 
Anoohi in Al Bada Area Subject of rent because of failure in paying the rent. In case of the 
Warnees' non-evacuation and payment of the cheques for the value of the afore-mentioned rent 
as well as bringing a clearance from DEWA for the consumption of Water and Electricity, then 
the Warner shall take all legal proceedings against you. The Warner keeps the right to claim 
the Warees with compensation for the damage, default and delay in evacuating the shops and 
paying the rent value in full till the full evacuation.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 16/ 9/ 2021  Issue No : 13342
Legal Notice with Announcement

(No.: 7700/2021)
Notice by/ Warner: HEMYAN GOODS WHOLESALERS - Sole 
Establishment

Proxy of Advocate/ Hasan Abdullah Al Ali
Notice to / Warnee:
2. Pankaj Kumar Motiyani Ashock Kumar Motiyani - Indian National

Accordingly:
Pursuant to this legal notice, the Warner hereby warns the Warnee to pay 
an amount of AED 304,400.00 (three hundred and four thousand and four 
hundred dirhams) within five days as from the notice date. Unless the 
Warnee pays the mentioned amount in full within the said period, then 
the Warner shall take all legal proceedings against you while claiming 
you with the legal interest of the amount as a result of delay in payment 
within the said period.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 16/ 9/ 2021  Issue No : 13342
Notification by Publication

No. (7718/2021)
Notifying Parties
1- HANA OBAID MOHAMMED ALHELO, Emirati 
2- MARYAM OBAID MOH ALHELOW, Emirati

Vs.
Notified Party : SHAREEF KUTTY NALAGAT MAMMU ABDULLAH 
KUTTY, Indian

Subject : Notification by Publication regarding 
Legal Notice No. (190586/1/2021)

The Notifying Parties hereby assign the Notified Party to repay an amount of 
AED 28.500 (twenty eight thousand five hundred Dirhams), the value of the 
rent cheques due on 15/06/2020 and 15/09/2020, within five days from the 
date of this Notification, failing which the Notifying Parties will have to take 
all legal procedures against the Notified Party, and obligate it all litigation 
charges and attorney's fees.
Notary Public 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 16/ 9/ 2021  Issue No : 13342
Case File

Real Estate Summary 1035/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1- Thekra Abdul
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 463,818), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. The 
hearing of Tuesday 28-09-2021 at 08:30 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and you have to submit the memos or documents 
you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 16/ 9/ 2021  Issue No : 13342
Case File

Real Estate Summary 1039/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Timur Fattakhov
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 413,984), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. The 
hearing of Thursday 30-09-2021 at 10:00 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and you have to submit the memos or documents 
you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 16/ 9/ 2021  Issue No : 13342
Case File

Real Estate Summary 1046/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Natalia Mishchuk
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 528,399), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 10 % from the claim until the full 
payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail. The 
hearing of Wednesday 22-09-2021 at 10:00 AM on online court hearing 
was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by 
yourself or your legal attorney and you have to submit the memos or 
documents you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 16/ 9/ 2021  Issue No : 13342
Case File

Real Estate Summary 1072/2021/18
Details of service by publication
To the defendant 1- Damir Gazizianov
Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant to 
pay an amount of (AED 293,556), the charges, the expenses, the attorney's 
fees and the interest of 12% from the claim until the full payment. The 
hearing of Tuesday 28-09-2021 at 08:30 AM on online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself 
or your legal attorney and you have to submit the memos or documents 
you have to the court at least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 16/ 9/ 2021  Issue No : 13342
An executed declaration against him by publication 

Ajman Federal Court - Civil Execution Court - 
Muhammad Ismail Muhammad Ibrahim Dilbar Khon Tishabova

Pay Notice in Case No. AJCEXCICIVS2019/ 000033- civil
To The convict: Mohamed Ismail Mohamed Ibrahim
Address: Ajman - Al Nuaimiya - behind Royal Furniture - Tel: 056805271 Makani no: 4555808580 
- Flat no:207
Dilbar Khun Tishapova
Address: Ajman - Al Nuaimiya - behind Royal Furniture - Tel: 0568052711 Makani no:
4555808580 Flat no:207
Where the attached judgment was issued against you in favor of the claimant
The notifier/ Yasser Ahmed Issa Sultan, Egyptian nationality
In the case referred to above.
And since the Judgment issued to him has applied for the execution of the said judgment, and paid the 
specified fee for that, and since the judgment which required to be implemented is as follows: Grand total 
including fees and charges: 330500.0
Therefore, you are entrusted with executing what was stated in the executive document referred to above 
within 15 days from the date of your announcement of this notification. In the event of your failure to do 
so, you are required to attend a session on- the corresponding day-at- and in case you fail to do so, then 
the court will take legally enforceable enforcement measures against you.
The judge/Ali Al-Muhallabi
Ajman Federal Court Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 16/ 9/ 2021  Issue No : 13342
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court 
Case No. SHCFICIREA2021/0006347 Civil (Partial)

To Defendant: SHISBAD AREEPURATH YOUSAF AREEPURATH
Unknown Place of Residence: Sharjah - Tawwan 0523629977
Please be noted that the Plaintiff : RAJESH KUMAR RAMACHANDRAN, in the 
case No 6347/2021 One-Day Civil Commercial Circuit filed the above-mentioned 
case requesting the following:
• Bind the defendant to pay AED 14500 plus charges, expenses and attorney fees. 
The ruling shall have immediate execution pursuant to Article 229, section 5 of Civil 
Procedure Law.
You are requested to attend on Monday 27/09/2021 before case management office 
7, Sharjah Federal Civil First Instance Court in person or to be represented by a 
legal attorney to submit a plea with all the statements you have in your capacity as 
defendant. In case of no show, the legal procedure will be taken in your absence. 
Legal Services Office
Fatima Yaqoob Alramsi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 16/ 9/ 2021  Issue No : 13342
Defendant's notification by publication 

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of 
First Instance  in Case No. SHCFICIREA2021/0004869, civil (partial)

To the defendant: Biodun Ibrahim Adeyemo, Place of residence: Sharjah 
Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah Taxi 
Drivers residence building,
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC 
You are assigned to attend the hearing on 29/9/2021 in front of the Case 
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - 
Office No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ 
attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by 
all the documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication in both Arabic and English language, in order to hear and 
examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office 
Nojoud Taleb AlAmeeri

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 16/ 9/ 2021  Issue No : 13342
An executed declaration against him by publication

Ajman Federal Court - Civil Execution Court  
Muhammad Ismail Muhammad Ibrahim Dilbar Khon Tishabova

Pay Notice in Case No. 0000335/ AJCEXCICIVS2019 - civil
Το The convict: Mohamed Ismail Mohamed Ibrahim
Address : Ajman - Al Nuaimiya - behind Royal Furniture - Tel: 0568052711 
Makani no: 4555808580  - Flat no:207
Dilbar Khun Tishapova
Address: Ajman - Al Nuaimiya - behind Royal Furniture - Tel: 0568052711 Makani no: 4555808580
Flat no:207
Where the attached judgment was issued against you in favor the claimant 
The notifier/ Yasser Ahmed Issa Sultan, Egyptian nationality 
In the case referred to above.
And since the Judgment issued to him has applied for the execution of the said judgment, and paid the 
specified fee for that, and since the judgment which required to be implemented is as follows:
Grand total including fees and charges: 330500.0
Therefore, you are entrusted with executing what was stated in the executive document referred to above 
within 15 days from the date of your announcement of this notification. In the event of your failure to do 
so, you are required to attend a session on- the corresponding day-at- and in case you fail to do so, then 
the court will take legally enforceable enforcement measures against you.
The judge / Ali Al-Muhallabi
Ajman Federal Court / Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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اأكد �سعادة الدكتور خالد عمر املدفع رئي�ض مدينة 
منذ  و   - املدينة  اأن  �سم�ض”   “ لللاإعللام  ال�سارقة 
تللاأ�للسلليلل�للسللهللا مبللوجللب مللر�للسللوم اأملللللريي ملللن �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ال�سارقة كمنطقة حرة  االأعلى حاكم  املجل�ض  ع�سو 
رائداً  وعاملياً  اإقليمياً  ت�سبح مركزاً  اأن  -  تطمح يف 
الكوادر  بللاأن  موؤمنة  االإعلللام  تكنولوجيا  جمللال  يف 
الللوطللنلليللة قللللادرة علللللى �سنع االإجنلللللاز اأ�لللسلللوة مبللا مت 

حتقيقه من جناحات على اأر�ض دولة االإمارات.
و قال �سعادة الدكتور خالد عمر املدفع يف حوار خا�ض 
مع وكالة اأنباء االإمللارات / وام /  اإن روؤية “ �سم�ض 
“  يف اأن ت�سبح مركزاً اإعامياً يقدم خدمات مبتكرة 
م�سارين  على  العمل  يتطلب  العاملي  امل�ستوى  على 
متكامل  اأعلللملللال  جمللتللمللع  تللاأ�للسلليلل�للض  االأول  مللهللمللني 
وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  وحا�سن 
النا�سئة يف عدد من القطاعات وعلى راأ�سها االإعام 

ومن ثم م�ساعدتها على النمو واالزدهار.
واأ�لللسلللاف اأن امللل�للسللار الللثللاين فللهللو تللاأهلليللل املللزيللد من 
الكوادر االإعامية من اأجل االرتقاء بقطاع االإعام 
واالإبلللللللداع وتلللزويلللده مبلللواهلللب قلللللادرة علللللى تطوير 
ومن  ككل  واالإملللارات  ال�سارقة  االإعامي يف  امل�سهد 
دور  دعللم  على  �سركائنا  كللل  مللع  نعمل  املنطلق  هللذا 
رائداً  عاملياً  اإعامياً  مللركللزاً  ت�سبح  الأن  “�سم�ض” 
االإعامية من خال  الللروؤى  واأحللدث  اأف�سل  يقدم 
تواكب  اإعللاملليللة  �سناعة  بجانب  مبتكرة  م�ساريع 

م�سرية دولة االإمارات يف كافة املجاالت.
لدى”  امل�سجلة  ال�سركات  اأعلللداد  منو  ن�سبة  حللول  و 
املدينة حققت  اأن  املدفع  اأو�سح   .. “ موؤخرا  �سم�ض 
خال  امل�سجلة  اللل�للسللركللات  اأعللللداد  يف  ملمو�ساً  منلللواً 
28 يف املائة  الن�سف االأول من العام اجلاري بلغت 
املقبلة  الللفللرتة  اأكلللرب خلللال  نللتللوقللع حتقيق منللو  و 
ال�سوق  داخللل  املناف�سة  من  الكثري  من  الرغم  على 
باأن خدماتنا  االإماراتي واملنطقة.. ونحن على ثقة 
وت�سهياتنا الكبرية �ستكون عن�سر قوة يف ظل تلك 
التناف�سية بعد التعايف من جائحة كورونا وذلك الأننا 
وامل�ستثمرين  ال�سوق  متطلبات  مواكبة  على  نعمل 
واال�ستثماري  االقت�سادي  املناخ  من  اأي�ساً  ون�ستفيد 

االإيجابي يف ال�سارقة ودولة االإمارات.
ولفت اإىل اأن االأرقام ت�سري اإىل ارتفاع عدد ال�سركات 
الللعللاملللللة يف املللنللاطللق احللللرة يف دوللللة االإملللللارات اإىل 
االأول  الن�سف  نهاية  مللع  �سركة  األلللف   60.6 نحو 
من فرباير 2021 بزيادة 3.4 يف املائة  كما زادت 

ا�ستقطبتها  التي  املبا�سرة  االأجنبية  االإ�ستثمارات 
امللللائلللة يف  60 يف  2020 مبللعللدل  اللللعلللام  اللل�للسللارقللة 
الن�سف الثاين من 2020 مقارنة مع الفرتة ذاتها 
من 2019 .. اأما على م�ستوى دولة االإمارات فقد 
اإىل  الللواردة  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  حققت 
يف   44.2 بن�سبة  منللواً  املا�سي  العام  خللال  الدولة 
املائة  مقارنة بعام 2019. . موؤكدا اأن تلك النتائج 
اإىل  الللقللادمللني  للم�ستثمرين  اإيجابية  نظره  توفر 
دولة االإمارات ب�سكل عام واإىل اإمارة ال�سارقة ب�سكل 
خا�ض و�سن�سعى بالتاأكيد اإىل ا�ستقطاب اأكرب ح�سة 

يف �سوق املناطق احلرة خال الفرتة املقبلة.
و قال �سعادة الدكتور خالد عمر املدفع  اإن “ �سم�ض 
“ قدمت على مدى اأربعة اأعوام العديد من املبادرات 
من اأبرزها برامج حتفيزية داعمة للم�ستثمرين يف 
قللطللاع االإعللللام حيث طللرحللت الللعللام املللا�للسللي خال 
فرتة اجلائحة خ�سم ن�سبته 20 يف املائة على ر�سوم 
ي�سل  وخ�سم  الواحدة  التاأ�سرية  لباقة  الرتخي�ض 
اإىل 35 يف املائة على حزم ال�سنوات املتعددة املختلفة 
�سمو  اعتمدها  التي  املحفزات  حزمة  �سمن  وذلللك 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل 
عهد ونائب حاكم ال�سارقة رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  ال�سارقة  الإملللارة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض 

االأعلى حاكم ال�سارقة .
تطرح ميزة متقدمة جداً يف  “�سم�ض”  اأن  واأ�ساف 
الذي  االفرتا�سي”  “املكتب  وهللي  االأعللمللال  قطاع 
والنا�سئة  واملللتللو�للسللطللة  اللل�للسللغللرية  لللللل�للسللركللات  يللتلليللح 
مكتب  للللتلللاأجلللري  احللللاجلللة  دون  اأعلللملللاللللهلللم  اإطللللللاق 
الكثري  ي�سجع  مللا  توفريها  ميكن  تكاليف  وحتمل 
مللن املللبللتللكللريللن واملللبللدعللني علللللى تللقللدمي خدماتهم 
اأعمالهم  الأن  بلل�للسللهللولللة  اللل�للسللوق  داخللللل  واأعللمللالللهللم 
التواجد  اإىل  االأ�سا�ض  يف  حتتاج  ال  تلك  وخدماتهم 
�سم�ض  توفر”  ذلللك  اإىل  بللاالإ�للسللافللة  مكتب..  داخلللل 
على جميع  متكاملة حتتوي  اإلكرتونية  من�سة    “
اخلدمات التي تقدمها منها خدمة االإيداع النقدي 
املعامات دون احلاجة للخروج من  واإجللراء جميع 

املنزل.
وتابع بجانب ذلك عقدت “�سم�ض” العديد من ور�ض 
العمل والتدريب بال�سراكة مع خمتلف االأطراف مثل 
القا�سمية  واجلامعة  بال�سارقة  االأمريكية  اجلامعة 
و�للسللركللة كللانللون ومللنلل�للسللة اأومللنلليلل�للض ملليللديللا بجانب 
�سيمل�ض  مللثللل  وملللوؤمتلللرات  مللعللار�للض  يف  م�ساركاتنا 

الدويل  واملللنللتللدى   2020
الذي  احلللكللومللي  لات�سال 
روؤيتنا يف  ن�ستعر�ض خاله 
الدولة  يف  االتلل�للسللال  واقللللع 
“حديث  وكللذلللك  واملنطقة 
احلكومي”  االتلللللل�للللللسللللللال 
وغلللريهلللا.. بللاالإ�للسللافللة اإىل 
اإبداعية  م�ساريع  اإطللاقللنللا 
واإعلللللامللللليلللللة واللللللتلللللي كللللان 
 ”218“ فللليلللللللم  اآخللللللرهللللللا 
�سمن  باإنتاجه  قمنا  الللذي 
الفنية  “التجربة  ملللبلللادرة 
االإماراتية” التي اأحتنا من 
للجمهور  الفر�سة  خالها 
للم�ساركة يف �سناعة الفيلم 

الوطن  �للسللنللع اجلللمللهللور يف  ملللن  عللمللل  اأول  للليللكللون 
نر�سخ  اأن  ا�ستطعنا  الللفللرتة  تلللللك  وخلللال  الللعللربللي 
مكانتنا يف واقللع االإعللام االإمللاراتللي والعربي حيث 
نقوم بتاأ�سي�ض �سناعة جديدة يف االإعام قائمة على 
بدعم  و�سن�ستمر  واالإبلللداع  واالبتكار  االأعمال  ريللادة 
مللن الللقلليللادة الللر�للسلليللدة يف تللقللدمي جتلللارب اإعامية 
االإماراتي  املجتمع  قيم  اأ�سمى  تعك�ض  وهادفة  رائدة 
م�سرية  يف  ت�ساهم  مبتكرة  اأعللمللال  جتللربللة  وتللقللدم 

التنوع االقت�سادي يف ال�سارقة واالإمارات.
“ مبللا يخدم  “ �سم�ض  تللوجللهللات  اأبللللرز        وحللللول 
توجهات اال�ستعداد للخم�سني عاماً القادمة للدولة 
.. قال الدكتور خالد املدفع تعترب” �سم�ض “ جزءا 
املقبلة للدولة حيث  من اال�ستعداد للخم�سني عاماً 
منتلك روؤية وا�سحة مل�ستقبل قطاع االإعام يف اإمارة 
ال�سارقة والدولة وبجانب الفر�ض االقت�سادية التي 
االإعامي  بالقطاع  لا�ستثمار   “ �سم�ض  تتيجها” 
والعقاري وغريها من ال�سناعات ذات ال�سلة نهدف 
اإىل تكوين جمتمع متكامل على م�ساحة مليون مرت 
مربع وهو اإجناز نراه هادفاً لتكوين واحداً من اأكرب 
واملواهب  واملبدعني  للم�ستثمرين  جذباً  املجتمعات 
لتكون” �سم�ض “  اأحللد اأهللم املللراكللز االإعللاملليللة يف 

االإمارات واملنطقة.
     و اأ�ساف �سعادته اأن “ �سم�ض “ تعمل على حتقيق 
جتربتني يف ا�ستعدادها للخم�سني هما بناء االإن�سان 
والكفاءات والكوادر الوطنية ورفد م�سرية االقت�ساد 
امل�ستقبل  يف  تناف�سيته  مللن  تللعللزز  جللديللدة  بللفللر�للض 
وهذا يوؤدي بنا اإىل و�سع العديد من االأهداف التي 

للخم�سني  لتحقيقها  ن�سعى 
اللللقلللادملللة مللنللهللا على  عللللامللللاً 
�للسللبلليللل امللللثلللال تللعللزيللز جتربة 
ومتكني  لللللديللللنللللا  الللللعللللمللللاء 
كل  يف  التكنولوجي  التطور 
مراحل اأعمالنا وتطوير بنية 
لتاأ�سي�ض  مللتللكللاملللللة  حتللتلليللة 
يف   “ �للللسللللملللل�للللض  جمتمع” 
ال�سركات  وم�ساعدة  ال�سارقة 
داخل  واالزدهللللار  النمو  على 
منا�ستنا  خلللال  مللن  �سم�ض 
وجذب  املختلفة  و�للسللراكللاتللنللا 
املواهب ال�ستمرار  املزيد من 
باالبتكار  قطاعاتنا  تطوير 
روؤية”  اأن  جنلللد  هللنللا  ومللللن 
مواكبة  هللي  الللقللادمللة  عللامللاً  للخم�سني    “ �سم�ض 
لللتللوجللهللات دولللللة االإمللللللارات ونللحللن بلللدورنلللا �سنكون 
ع�سواً فاعًا يف حتقيق االأهداف املو�سوعة من اأجل 

م�ستقبلنا وم�ستقبل االأجيال القادمة.
�للسللتلللللعللب خال  الللتللكللنللولللوجلليللا  اأن  �للسللعللادتلله  اأكللللد  و 
من  العديد  يف  بلللارزاً  دوراً  القادمة  عاماً  اخلم�سني 
القطاعات احليوية  وال �سيما االإعام حيث اأ�سبحت 
ال�سناعة  هلللذه  مللن  يللتللجللزاأ  ال  جلللزءا  التكنولوجيا 
واالبتكار وميكننا  االإبللداع  االأ�سا�ض على  القائمة يف 
ذلللللك يف عللمللل جللملليللع و�سائل  بلل�للسللهللولللة مللاحللظللة 
االإنتاجات  اأنللواع  وكافة  واالإقليمية  املحلية  االإعللام 
االإعلللامللليلللة بلللدايلللة ملللن نلل�للسللرات االأخلللبلللار وملللللروراً 
باملن�سات  وانتهاًء  ال�سينمائية  واالأفلللام  بالربامج 

الرقمية على االإنرتنت.
التي  االإلللكللرتونلليللة  املن�سة  بجانب  اأنللله  اإىل  واأ�للسللار 
توفرها” �سم�ض “  الإجراء كافة املعامات عن بعد 
تاأهيا  االإعللاملليللة  الللكللوادر  تاأهيل  يف  اأي�سا  ن�سهم 
نقدمها  الللتللي  العمل  ور�لللض  خللال  مللن  تكنولوجياً 
عمل  ور�سة  يف  كانون  �سركة  مع  �سراكتنا  مثل  لهم 
للت�سوير  واالإبداعية  الفنية  اجلوانب  اإتقان  حول 
لتطوير  ميديا”  “اأومني�ض  مع  و�سراكتنا  الرقمي 
يف  م�ساركتنا  بجانب  عاملية  رقمية  من�سة  وت�سغيل 
معر�ض  �سيمل�ض 2020 كراع ر�سمي حيث �ساركت 
12 �سركة م�سجلة يف “ �سم�ض “ لعر�ض خدماتهم 

ومنتجاتهم التكنولوجية والرقمية.
 “ �سم�ض  اأطلقت”   - اأيلل�للسللاً  تللابللع يف هللذا االإطللللار  و 
“حوارات  االفرتا�سية  العمل  ور�ض  �سل�سلة  موؤخراً 

طرح  اإىل  تهدف  رقمية  تفاعلية  كمبادرة  �سم�ض” 
العديد من املو�سوعات املهمة للنقا�ض بهدف تعزيز 
موؤكدا   .. االإعللامللي  العمل  وتطوير  االأعللمللال  بيئة 
وجود تطور ملمو�ض يف م�ساعي” �سم�ض “  لتعزيز 
قطاع االألعاب االإلكرتونية حيث حتر�ض على ريادة 
بال�سراكة  واملنطقة  االإمللارات  الواعد يف  املجال  هذا 

مع خمتلف االأطراف املعنية .
للخدمات  “�سم�ض  �سركة  تعاونت  مللوؤخللراً  واأ�للسللاف 
�سركة  ملللللع  للللللللملللديلللنلللة  اللللتلللابلللعلللة  االإعامية” 
الريا�سة  فعاليات  بتنظيم  “كاليك�ض”املتخ�س�سة 
الريا�سة  بللطللوالت  تنظيم  بللهللدف   - االإلللكللرتونلليللة 
يف  االألللعللاب  ملجتمعات  من�سة  وتوفري  االإلكرتونية 
االإمارات كما �ستقوم “�سم�ض للخدمات االإعامية” 
“كاليك�ض”  لل  والتنظيم  اللوج�ستي  الدعم  بتوفري 
الإقامة البطوالت وتطوير قطاع االألعاب والريا�سة 
و  واالإقللللليللمللي  املحلي  امل�ستويني  على  االإلللكللرتونلليللة 
�سنعمل خال الفرتة املقبلة على اإدخال التكنولوجيا 
  “ �سم�ض  الللعللمللل يف”  كللامللل منظومة  احلللديللثللة يف 
االأ�سياء  واإنرتنت  اال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  مثل 
واللللواقلللع االفللرتا�للسللي مللن خلللال ملل�للسللاريللع �سنعلن 

عنها تباعاً .
و حول كيفية جتاوز” �سم�ض “ الآثار اجلائحة على 
قال   .. االأعللمللال   رواد  و  امل�ستثمرين  اأعمالها جتللاه 
اجلائحة  جتلللاوز  ا�ستطاعت   “ �سم�ض  اإن”  املللدفللع 
احلرة  املنطقة  عمل  ا�ستمرارية  �سمان  خللال  من 
وانتهاًء  بعد  عن  العمل  اإتاحة  من  بداية  تاأثر  دون 
با�ستمرار جذب املزيد من اال�ستثمارات .. وا�ستطيع 
القول اإن اأعمال �سم�ض مل تتاأثر اإطاقاً باالإجراءات 
ال�سارقة  اإمللللارة  يف  تطبيقها  مت  الللتللي  االإحلللرتازيلللة 
بللهللا حللتللى االآن وفللقللاً الأحدث  والللتللي الزلللنللا نللعللمللل 

التعليمات ال�سادرة من اجلهات املخت�سة .
واأ�سار اإىل اأن روؤية “�سم�ض” كانت �سباقة من خال 
تطبيق اأحدث التقنيات التكنولوجية يف اإدارة اأعمال 
املنطقة احلرة واأهمها التوا�سل مع العماء وتقدمي 
خدماتنا بكل كفاءة حيث قدمنا دعماً كبرياً للعماء 
وامل�ستثمرين عرب خدماتها الرقمية املتوفرة بن�سبة 
99 يف املللائللة حللتللى يف بلليللئللة الللعللمللل الللداخللللليللة كنا 
التوا�سل  على  اجلللائللحللة  وقللبللل  االأ�للسللا�للض  يف  نعتمد 
االفللرتا�للسللي مللن خللال املن�سات االإلللكللرتونلليللة بني 
اأمر  وهللو  االجتماعات  واإدارة  واالإدارات  املوظفني 
جعلنا على اأعلى درجات اجلاهزية لت�سيري منظومة 
العمل دون عناء و جند اأن جميع ذلك انعك�ض على 

حققت”   2020 عام  من  الثاين  الربع  ففي  اأدائنا 
ال�سركات  يف  املللائللة  يف   6.3 بن�سبة  “  منللوا  �سم�ض 
تنفيذ  اإجنلللاز حللدث بف�سل  امل�سجلة وهللو  اجلللديللدة 
االأزمللللللات  الإدارة  ملل�للسللبللقللاً  امللللعلللدة  ا�للسللرتاتلليللجلليللتللهللا 

با�ستخدام التقنيات الذكية املبتكرة.
 “ “ فلليلللللم  �سم�ض  اإطاق”  �للسللدى جتللربللة   عللن  و 
218 “  و اإمكانية تكرار هذه التجربة ال�سينمائية 
  “ اإن  فيلم  ال�سارقة لاإعام  رئي�ض مدينة  .. قال 
“اإمباير  �سركة  مللع  بالتعاون  اإنللتللاجلله  مت   “  218
امباير  للل�للسللركللة  االأجللنللبللي  اللللللذراع  انرتتينمينت” 
انرتنا�سيونال لتوزيع الفيلم يف االإمارات و هو ثمرة 
جهود” �سم�ض “ من خال مبادرة “التجربة الفنية 
االإماراتية” والفيلم يف جوهره يتجاوز جمرد فكرة 
اإنتاج فيلم �سينمائي حيث نعتربه انطاقة جديدة 
تعك�ض ق�سايا  العربية الأن فكرته  ال�سينما  يف عامل 
املجتمع وظروفه وحتدياته لذلك العمل هو انعكا�ض 
حقيقي للمجتمع  كما مثل الفيلم روح تعاون كبرية 
طاقم  وهم  ال�سينمائي  االإنتاج  يف  املتخ�س�سني  بني 
تدريبها خال  التي مت  الللكللوادر  وبللني  الفيلم  عمل 
�سارك اجلمهور من  فقد  وت�سويره  الفيلم  �سناعة 
الفنية االإماراتية يف هذه  منت�سبي مبادرة التجربة 
التحفة الفنية الوطنية طوال �سنتني وهي املدة التي 

ا�ستغرقها الفيلم حتى مت اإطاقه.
يناق�ض  كونه  كبريا  �سدى  نللال  الفيلم  اأن  اأ�ساف  و 
ل�سل�سة  الللبللدايللة  فللاإنلله  وبالطبع  اجتماعية  م�سكلة 
 “ يف  املللملليللزة  ال�سينمائية  االإنلللتلللاجلللات  مللن  اأخللللرى 
�سم�ض” التي ن�سعى من خالها لي�ض فقط الإثراء 
امللل�للسللهللد اللل�للسلليللنللمللائللي يف اللللدوللللة واملللنللطللقللة واإمنللللا 
يعك�ض  واعلللد  اإعللامللي  اقت�سادي  لقطاع  للرت�سيخ 

املكانة الثقافية املتميزة الإمارة ال�سارقة يف املنطقة.
و  حللول �سور دعللم “ �سم�ض”  امللللراأة يف م�ساريعها 
املللدفللع  لدينا يف  الللدكللتللور خللالللد  قللال   .. اأعمالها  و 
من  العديد    “ “�سم�ض  لللاإعللام  ال�سارقة  مدينة 
اللللكلللوادر الللنلل�للسللائلليللة الللعللاملللللة يف املللنللطللقللة احلللللرة يف 
االأعمال  رائلللللدات  اإىل  بللاالإ�للسللافللة  قلليللاديللة  وظللائللف 
ميتلكن م�ساريع ا�ستثمارية واعدة يف املدينة وياأتي 
دعمنا للمراأة مواكباً للدعم الكبري التي حتظى به 
يف ظل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
حاكم  االأعلللللى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  بللن 
ال�سارقة وقرينته �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 
يف  االأ�سرة  ل�سوؤون  االأعلى  املجل�ض  رئي�ض  القا�سمي 

ال�سارقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

احلكومي،  لات�سال  الللدويل  املركز  ك�سف 
التابع للمكتب االإعامي حلكومة ال�سارقة، 
عن قائمة املر�سحني للفوز بجائزة ال�سارقة 
الثامنة،  دورتللهللا  يف  احلللكللومللي  لات�سال 
و�سمت القائمة 46 مر�سحاً عن 14 فئة، 
احلفل  يف  بللهللا  الللفللائللز  عللن  الك�سف  �سيتم 
من  العا�سرة  الللللدورة  لفعاليات  اخلللتللامللي 
املنتدى الدويل لات�سال احلكومي الذي 
ينعقد يومي 26 و27 �سبتمرب اجلاري يف 

مركز اإك�سبو ال�سارقة.
“اأف�سل  فئة  عن  املر�سحني  قائمة  جمعت 
 - احلديثة  الو�سائل  عرب  حكومي  ات�سال 
كللًا مللن وزارتلللي املالية  الللوطللن العربي” 
وال�سحة ووقاية املجتمع يف دولة االإمارات 
ل�سرطة  العامة  والقيادة  املتحدة،  العربية 
“اأف�سل ا�ستجابة لاأزمات  دبي، وعن فئة 
القيادة  �سمت كًا من  االإمارات”  - دولة 
العامة  والقيادة  ال�سارقة،  ل�سرطة  العامة 

القلب  و”موؤ�س�سة  علللجلللملللان،  للل�للسللرطللة 
املمار�سات  “اأف�سل  فللئللة  وعلللن  الكبري”، 
االإمارات”،  دولللة   - احلكومي  االت�سال  يف 
واملالية،  الداخلية  وزارتللي  من  كًا  �سمت 

والهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية.
عرب  مللوؤثللرة  �سخ�سية  “اأف�سل  فئة  وعللن 
العربي”  الوطن   - االجتماعي  التوا�سل 
الفا�سي،  بوالهول  �سرار  من  كًا  �سمت 
و�سروق البلو�سي، وحممد الكعبي، ورغدة 
�سورة- “اأف�سل  العي�سى،  وبللدر  ال�سعيد، 

احلللكللومللي- عاملي”  االتلل�للسللال  فلليللديللو يف 
االأن�ساري،  عبدالرحمن  عمران  من  كللًا 
وعبدالرحمن  “الع�سيد”  �لللسلللورة  علللن 
“ التوا�سل  فيديو  عن  جمر�سي،  حم�سن 
احلكومي” وحممد علي املناعي عن �سورة 
فكرة  “اأف�سل  فئة  وعن  التائهة  “الطفلة 
لتاأثري اأجيال امل�ستقبل - الوطن العربي”، 
مت تر�سيح كًا من مركز ال�سباب العربي، 
وموؤ�س�سة ا�ست�سراف امل�ستقبل -  جمهورية 
الأ�سحاب  العليا  زايللد  وموؤ�س�سة  ال�سودان، 

الهمم.
و�سملت قائمة املر�سحني عن فئة “اأف�سل 
مبادرة �سبابية يف جمال االت�سال احلكومي 
اال�للللسللللراك  نلللظلللام  العربي”،  الللللوطللللن   -
وريخرت  املللتللكللامللل/فللريللجللنللا،  املللجللتللمللعللي 
تللوك /برنامج حللواري لريادة االأعللمللال يف 
“كمل  التوعوية  العربي، واحلملة  الوطن 

ومبادرة “خري جلي�ض«. معروفك”، 
ال�سارقة،  مدينة  بلدية  من  كل  وتتناف�ض 
والقيادة  وامللل�للسللاحللة،  الللتللخللطلليللط  ودائلللللرة 
باجلائزة  للفوز  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة 
عن فئة “اأف�سل مبادرة للتوا�سل العمومي 
“اأف�سل  فللئللة  وعلللن  ال�سارقة”،  اإملللللارة   -
ممللار�للسللات الللتللعللامللل مللع اأزمللللة كلللورونلللا – 
ل�سرطة  العامة  القيادة  تتناف�ض  عاملي”، 
ال�سارقة،  ل�سرطة  العامة  والللقلليللادة  دبلللي، 
وهيئة  اأبوظبي،  ل�سرطة  العامة  والقيادة 
ال�سحة  ووزارة  املللللدين،  للللللدفللاع  اأبللوظللبللي 
“اأف�سل  فئة  جتمع  فيما  املجتمع،  ووقاية 
ممار�سات التعامل مع االأخبار املغلوطة – 

عاملي” كًا من النيابة العامة االحتادية، 
والقيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي.

وعن فئة “اأف�سل منظومة تدعم االت�سال 
“ ر�سحت  االإملللللللللارات  دوللللللة  احللللكلللوملللي- 
اأبوظبي،  مدينة  بلدية  مللن  كللًا  اجلللائللزة 
وهلليللئللة اللل�للسللارقللة للللللوثللائللق واالأر�لللسللليلللف، 
ودائرة املوارد الب�سرية - راأ�ض اخليمة، كما 
ر�سحت عن فئة “املوظف املثايل لات�سال 
احلكومي- دولة االإمارات” كًا من علياء 
�سهاب ال�سميطي اأخ�سائي ات�سال موؤ�س�سي 
دبللللي، ورا�سد  الللعللامللة - حللكللومللة  الللنلليللابللة 
عي�سى الفاحي مدير ال�سوؤون احلكومية 
النووية،  للللللرقللابللة  االحتلللاديلللة  الللهلليللئللة  يف 
مدير  اجلابري  �سيف  مطر  را�سد  واملقدم 
العامة  القيادة  احلكومي  التوا�سل  اإدارة 

ل�سرطة دبي.
تاأثري  “اأف�سل مبادرة حققت  اأما عن فئة 
فر�سحت  االإمارات”  دوللللللة  جمللتللمللعللي- 
 - الللعللامل  يف  �ستاء  “اأجمل  اجلللائللزة حملة 
املكتب االإعامي حلكومة دولة االإمارات”، 

وحلللملللللللة الللتللطللعلليللم �لللسلللد الللللكللللورونللللا “يد 
الإدارة  الوطنية  الهليئة   - نتعافى”  بيد 
واللللكلللوارث، ومبادرة  اللللطلللوارئ واالأزملللللات 
تنمية  وزارة   - للطفل  الرقمية  ال�سامة 
املجتمع، ومبادرة حتدي القراءة العربي - 
االإمارات،  دولة  حلكومة  االإعامي  املكتب 
تنمية  وزارة    - هم”  ت�سلون  “ال  وحملة 

املجتمع.
وقالت �سعادة علياء ال�سويدي، مدير املكتب 
“حظيت  االإعلللاملللي حلللكللومللة اللل�للسللارقللة: 
ال�سارقة  جللللائللللزة  مللللن  اللللثلللاملللنلللة  الللللللللدورة 
ا�ستثنائي  بللاهللتللمللام  احلللكللومللي  لللاتلل�للسللال 
نتيجة نوع وحجم امللفات امل�ساركة ودورها 
املهم يف خدمة ق�سايا املجتمع واال�ستجابة 
اللل�للسللريللعللة لللفللرق االتلل�للسللال احلللكللومللي يف 
الللتللعللامللل ملللع امللللتلللغلللريات اللل�للسللريللعللة التي 
العامل، وخ�سو�ساً خال جائحة  ي�سهدها 
ا�للسللتللدعللت ت�سميم واإطلللاق  الللتللي  كللورونللا 
اأثبت جناح  ما  الكثري من احلمات، وهو 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  حتفيز  يف  اجلللائللزة 

مبادرات  تبني  على  واخلا�سة  احلكومية 
ت�سهم يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

للمجتمعات«.
التي  الكبرية  اجلللهللود  ال�سويدي  ثمنت  و 
اإىل  اجلائزة، م�سرية  بذلتها جلنة حتكيم 
اجلائزة  بتو�سع  اأ�سهمت  اجلللهللود  هللذه  اأن 
وتطورها من خال تركيزها على الق�سايا 
وت�ساعد  املجتمعات  تهم  التي  اجلوهرية 
على نهو�سها وتنميتها وذلك عرب اإر�سائها 
نللهللجللاً علللللملليللاً  لللتللطللويللر مملللار�لللسلللات فرق 
املنطقة  م�ستوى  على  احلكومي  االت�سال 

والعامل.

اإح�سائيات 
لات�سال  الللل�لللسلللارقلللة  جللللائللللزة  اأن  يلللذكلللر 
للم�ساركة  ملفات   403 تلقت  احلكومي 
يف دورتللهللا الللثللامللنللة، يف حللني و�للسللل العدد 
قبولها  مت  اللللتلللي  للللللملللللفللات  االإجلللللملللللايل 
منها  ملفاً،   212 اجلائزة  على  للمناف�سة 
38 ملفاً من اإمارة ال�سارقة، و145 ملفاً 

من داخل دولة االإمللارات العربية املتحدة، 
اللللبلللللللدان حول  ملللن خمللتلللللف  ملللللفللاً  و29 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  منها،  الللعللامل 
اللللبلللحلللريلللن، وجلللملللهلللوريلللة م�سر  ومملللللكللة 
وباك�ستان،  واللل�للسللودان،  ولللبللنللان،  العربية، 
واململكة  واالأردن،  و�سوريا،  الكويت،  ودولة 

املغربية، وغريها.

46 مر�سحًا يتناف�سون يف 14 فئة

جائزة ال�شارقة لالت�شال احلكومي تك�شف قائمة املر�شحني للفوز بدورتها الثامنة

دبي،  والللفللنللون يف  الللثللقللافللة  و�للسللعللت هيئة 
الدخول  ر�للسللوم  مللن  املعفاة  الفئات  نطاق 
لت�سمل  واالحتللللللللاد،  اللل�للسللنللدغللة  ملللتللحللفللي 
بذلك فئة كبار املواطنني وحاملي بطاقة 
علل�للسللويللة املللجللللل�للض اللللللدويل للللللمللتللاحللف /

�سارية املفعول.  /ICOM
من حر�ض  انطاقاً  وتاأتي هذه اخلطوة 
اأف�سل  مللواكللبللة  علللللى  للثقافة”  “دبي 
املتاحف،  قللطللاع  يف  الللعللامللليللة  املللمللار�للسللات 
دعلللم ملف  االإ�للسللهللام يف  اإىل  منها  و�للسللعلليللاً 
تللر�للسلليللح اإملللللارة دبلللي ال�للسللتلل�للسللافللة موؤمتر 
يف  عقده  املقرر  للمتاحف  العاملي  املجل�ض 

العام 2025.
هذه  عللرب  للثقافة”  “دبي  تللوا�للسللل  كللمللا 
يف  والثقايف  املعريف  التقدم  تعزيز  املبادرة 
دبي  مكانة  تر�سيخ  اإىل  و�للسللواًل  االإمللللارة، 

على ال�ساحة الثقافية العاملية.
وقال عبداهلل بن مع�سم الفا�سي، مدير 

قرارنا  يف  “انطلقنا  االحتللللللاد:  مللتللحللف 
تر�سيخ  علللللى  بالعمل  الللتللزامللنللا  مللن  هلللذا 
اأف�سل  لتواكب  االإمللارة  املتاحف يف  مكانة 
املمار�سات املتبعة عاملياً على هذا ال�سعيد. 
الكبري  االهتمام  اإىل  اأي�ساً  قرارنا  ي�ستند 
املجتمع،  فلللئلللات  جلللملليللع  نلللولللليللله  الللللللذي 
وخا�سة كبار املواطنني الذي ن�ستقي منهم 
خرباتنا ومعارفنا، وذلك يف اإطار تكري�ض 
مكانتهم يف املجتمع والتاأكيد على دورهم 
امل�ستدامة يف  التنمية  املحوري يف م�سرية 
“ويعترب  الفا�سي:  واأ�للسللاف  االإمارة.” 
 /ICOM/ للمتاحف  الللدويل  املجل�ض 
مللتللخلل�للسلل�للسللة يف جمال  علللاملللليلللة  مللنللظللمللة 
املتاحف وتطويرها والتن�سيق فيما بينها، 
األف   50 يللقللارب  مللا  ع�سويته  يف  وي�سم 
حر�سناً  املنطلق  هلللذا  وملللن  متخ�س�ض، 
جلذب هذه املجموعة التخ�س�سية والتي 

تويل اهتماما كبريا ملجاالت املتاحف«.

» دبي للثقافة« تو�شع نطاق ال�شتثناء من تعرفة الدخول اإىل متحفي ال�شندغة والحتاد

رئي�س مدينة ال�شارقة لالإعالم: »�شم�س« ت�شعى لت�شبح مركزا اإقليميا وعامليا يف تكنولوجيا الإعالم
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البواب،  الللبلليللة  اللللزوجلللة،  حللق  مللن  ال�سقة  ال�سينمائية:"  اأعللمللالللهللا  وملللن 
ال�سمكة،  اإمللراأة مطلقة، احلال واحلللرام، جرب اخلواطر، ديل  الهاربات، 

املر�سد، حاوة روح".
الفنانة  بللهللا  تعلقت  الللتللي  ال�سخ�سيات  اأهلللم  وملللن 

التي  نعجة  �سخ�سية  الللنلل�للسللر،  �سيف  فللريللدة 
اأ�سماء"،  ذكر  " بدون  قدمتها يف م�سل�سل 

اأجل  �للسللديللد وملللن  بللاإتللقللان  الللللدور  واأدت 
زيادة  على  عملت  امل�سل�سل  يف  دورهلللا 

 ،115 للليلل�للسللبللح  كلليلللللو   35 وزنلللهلللا 
بللعللدمللا طلللللب مللنللهللا امللللوؤللللف وحيد 
حلللاملللد ذلللللك حللتللى تللظللهللر ب�سكل 

الئق لل�سخ�سية.
وفى فيديو قدمي للفنانة فريدة 
�سيف الن�سر، مع اإ�سعاد يون�ض 
حتدثت  ال�سعادة،  �ساحبة  يف 
عن دورهللا و حبها ل�سخ�سية 
منى  طلب  قائلة:"  النعجة 

وحيد حامد وتامر حم�سن زيادة وزنى حواىل 35 كيلو وبالفعل زدت يف 
ال�سخ�سية كلت كل حاجة يف و�سى فتة كل يوم ع�سان  �سهر واحللد ع�سان 

اأو�سل لوزن ال�سخ�سية".

خاطئة  معلومات  ت�سحح  الن�سر  �سيف  فريدة 
عنها

�سيف  فللريللدة  النجمة  ك�سفت  اخللرى  مللن جهة 
الللتللفللا�للسلليللل اخلا�سة  بللعلل�للض  علللن  الللنلل�للسللر، 
للجمهور  لتو�سيحها  ال�سخ�سية  بحياتها 
وذلك  للمعلومات،  ويكيبيديا  وملن�سة 
بللعللد انللتلل�للسللار مللعلللللومللات خللاطللئللة عنها 
وعلللن حلليللاتللهللا، ونلل�للسللرت فللريللدة عدة 
ا�سمها  علللللن  تلللو�لللسللليلللحللليلللة  نللللقللللاط 
ميادها،  وحمل  وتاريخ  احلقيقي 
عرب  بها  اخلا�ض  البو�ست  لتوثيق 
ح�سابها ال�سخ�سي مبوقع "في�ض 
البطاقة  مللن  بلل�للسللورة  بوك"، 

ال�سخ�سية.

وقالت فريدة �سيف الن�سر، فى تدوينتها: "اأنا ا�سمى فريدة جال �سيف 
اأنا مدر�ستي  العجوزة،  م�ست�سفى  اتولدت يف  اأنا  ا�سم جدتي،  علي  الن�سر 
ابتدائي النه�سة اخلا�سة، اإعدادي ثانوي القومية، كلهم يف العجوزة، بعد 
كده فنون جميلة الزمالك، كان �سابقني كل من ح�سني االإمام معايل زايد 

�ساح عناين وكتري اأنا دخلت اإعدادي وهما اآخر �سنة".
ابن وحيد حممد، حالًيا عندي  واأجنبت  تزوجت  )اأنللا   : واأ�سافت فريدة 
حفيدتني الرا 5 �سنني، وتاليا 3، ابني حممد وزوجته منه، اأعي�ض بب�ساطة 
جمال  م�سابقة  ربللنللا  عند  مكتوبة  بدايته  يل  بالن�سبة  والللفللن  وطبيعية 
املنعم  ال�سينما والنا�ض للدكتور عبد  ال�سيف وغاف لوجه جديد ملجلة 
�سعد وكنت ل�سه 16 �سنة ب�ض، اتفرجوا على فيلم ال�سحايا جلنة التحكيم 
كانت فريد �سوقي و�سمري �سربي، ح�سني فهمي، و�سفيه العمري، نيللي، 
جورج �سيدهم، عاطف �سامل، و�سحافيني كتري كبار وكانت اجلوائز عقود 

عمل وجورج خدوين بطلة م�سرح على طول(.
وتابعت: )اأنا م�سمي�ض �سو�سن اإال لو عايزين بدل ما ي�سوفوا فريدة تبقي 
61، وال  10 �سبتمرب  اأنا مواليد  �سو�سن، وا�سح الأ�سحاب الب�سرية، وال 
عمري �سوفت حدائق القبة وي�سرفني اأكون منها لكن اأنا مواليد العجوزة، 
ودي حكاية تانية دي �ست غنيه قريبة اخلديوي واحلي ده للراقيني الهامن 
العجوزة، هابقي اأحكي لكم، واأنا ال عملت جتميل وده �سعري يا �سحافة 
وي�سرفني  يللاامللااااه.  قلبهم  يف  كامتني  اللي  واللللللذاذ 
يف  حبايبي  الع�سري  جمهوري  اأ�سئلة 
اهلل فقط اللي يحبوين العمر ده كله 

رغم قلة اعمايل يارب يخليكم(.
واخلللتلللتلللملللت حلللديلللثلللهلللا، )وبللللل�لللللض دي 
خمت�سر  ملل�للسللغللر  علللللللى  احللللقللليلللقلللة 
وعل�سان نقفل املو�سوع.. ا�ساألونا بدل 
التاأليف، باحلق ابويا �سعايدة وامي 
الواحد  بقي  كفاية  اإ�سكندرية.،  من 
م�ض ناق�ض، ونف�سي حد يعمل حاجة 
اأو يفكر يجرب البطاقة اأهي يا با 
انا  فيها  اللي  والعنوان  وخنقة  زهللق 
اأتولدت فيه زمان يف �سهادة املياد اأنا 
لكم  تقول  النقطة  املهند�سني  حالًيا 

اأيامكم بي�ساء �سام(.

فــن عــربـــي

39

تعلقت ب�سخ�سية النعجة وزادت 35 كيلو من اأجل الدور 

فريدة �شيف الن�شر: دخلت 
عامل الفن بعمر 16 �شنة

رمي �شامي تنتهى من قراءة �شيناريو 
م�شل�شل جديد ل�شهر رم�شان

انتهت النجمة ال�سابة رمي �سامى من قراءة �سيناريو م�سل�سل جديد ت�سارك 
على  بلله  امل�ساركة  على  اعللتللادت  الللذى  الرم�سانى  الللدرامللى  املو�سم  فللى  بلله 
مدار االأعوام املا�سية باأدوار موؤثرة فى م�سل�سات ناجحة منها )الربن�ض( 

و)وولد الغابة( و)ن�سل االأغراب(.
�سعدت رمي �سامى بقوة فى عامل الدراما التلفزيونية، وا�ستطاعت جذب 

االأنظار اإليها منذ رم�سان 2019.
على  بخطوبتها  اخلمي�ض،  اليوم  �سامى،  رمي  حتتفل  اأخللرى،  ناحية  ومللن 
العائلة  اأفلللراد  بح�سور  ال�سماىل،  بال�ساحل  هيمن  طلللارق  االأعللمللال  رجللل 
ال�سيد ع�سو جمل�ض  الللعللزيللز، ووالللدتللهللا د.�للسللبللورة  والللدهللا د.�للسللامللى عبد 
ال�ساحل  �سامى  رمي  واخللتللارت  �للسللامللى،  حممد  املللخللرج  و�سقيقها  الللنللواب، 

ال�سماىل لاحتفال بخطوبتها فى جو هادئ.

كرمي بالل ين�شم ل�شناع 
م�شل�شل )الفرح فرحنا(

وتدور  فرحنا"،  "الفرح  م�سل�سل  ال�سرة  بال  كرمي  ال�ساب  الفنان  ان�سم 
الق�سايا  من  عللدد  ويناق�ض  اجتماعي  كوميدي  اطللار  يف  امل�سل�سل  احللداث 

االجتماعية يف اطار كوميدي.
م�سل�سل "الفرح فرحنا" من بطولة او�ض او�ض، حممد ثروت، مرينا جميل، 
اميان  اوتللاكللا،  عيد،  �سليمان  عبدالر�سول،  عارفة  مللغللاورى،  �سامى  ويللزو، 
و�سيناريو  حمرم  م�سطفي  ح�سني  وتاليف  التونى،  معتز  واخللراج  ال�سيد، 
الكتابة  عللام على  وا�للسللراف  الثاثي خليفة واحمد حمللارب وعبده  وحللوار 
اوتاكا، ومن املقرر عر�ض العمل خارج ال�سباق الرم�ساين علي احد القنوات 

الف�سايية.
"يا  التلفزيوين  امل�سل�سل  يف  �سارك  بللال  كللرمي  الفنان  ان  بالذكر،  جدير 
ريت"، من اخراج فيليب ا�سمر، ومن تاليف كلوديا مر�سليان، وبطولة كل 
من ماغي بو غ�سن، قي�ض �سيخ جنيب، مك�سيم خليل، باميا الكيك، هاين 

عادل، منى وا�سف، جوزيف بو ن�سار.

احتفلت الفنانة فريدة �سيف الن�سر، يوم اجلمعة املا�سي بعيد ميالدها، حيث اإنها من مواليد 10 �سبتمر، وكانت بداياتها الفنية حني 
اكت�سفها املخرج ح�سام الدين م�سطفى، للفنان الكبري الراحل جورج �سيدهم، الذي �سمها اإىل فرقة ثالثي اأ�سواء امل�سرح.

وانطلقت الفنانة فريدة �سيف الن�سر، يف م�سريتها الفنية، وقدمت عدد من الأعمال املميزة �سواء يف ال�سينما اأو الدراما، ومن اأهم اأعمالها 
التلفزيونية:" الرحايا، العطاروال�سبع بنات، بدون ذكر اأ�سماء، الفتوة، الب الرحى، مو�سى، �سيخ العرب همام حواديت ال�سانزلزية".

تللفللا�للسللل الللفللنللانللة نللهللال عللنللرب بلللني علللدة اأعمال 
راف�سة  فيها،  للم�ساركة  عرو�سا  تلقت  دراملليللة 
االإف�ساح عن اأي تفا�سيل خا�سة بتلك االأعمال 

قبل ح�سمها اأمر امل�ساركة فيها،
 موؤكدة حر�سها على التنوع يف خمتلف 
والتدقيق  فيها  ت�سارك  التي  االأدوار 

يف اختياراتها.
واأ�لللللللسلللللللارت نللللهللللال عللللنللللرب- يف 
تللل�لللسلللريلللح للللوكلللاللللة اأنلللبلللاء 
اللل�للسللرق االأو�لللسلللط- اإىل 
حالًيا  تلل�للسللارك  اأنللهللا 
اللللللللعلللللللر�لللللللض  يف 
"زقاق  امل�سرحي 
امللللللللللللللللللدق" علللللللى 
حممد  ملللل�للللسللللرح 
علللللللبلللللللداللللللللوهلللللللاب 
بللللاالإ�للللسللللكللللنللللدريللللة، 
الرواية  عللن  وامللللاأخلللوذ 
اال�سم  نللفلل�للض  حتللمللل  اللللتلللي 

للللاأديلللب الللعللاملللي جنلليللب حملللفلللوظ، و�للسللبللق ومت 
القرن  ثمانينات  يف  امل�سرح  خ�سبة  على  تقدميها 

املا�سي، كما مت تقدميها اأي�سا يف ال�سينما.
الفني  البيت  اإنللتللاج  املدق" مللن  "زقاق  م�سرحية 
للفنون ال�سعبية برئا�سة املخرج عادل عبده، وبداأ 
وهي  االإ�سكندرية،  مبحافظة  اأيللام  منذ  عر�سها 
رزق،  اأمللل  العزيز،  عبد  دنيا  من  كل  بطولة  من 

حم�سن حميى الدين،
 نهال عنرب، كرمي احل�سيني، �سياء عبد اخلالق، 
ح�سان  �سادق،  اأحمد  �سعد،  عبداهلل  ثللروت،  بهاء 
مراد  ن�سري  مللروة  الرحمن،  عبد  �سيد  العربي، 

فكري،
الرحمن  عبد  �سومان،  اأحمد  م�سطفى،  ع�سام   
عللزت، اإبللراهلليللم غللنللام، هللاين عبد الللهللادي، �سابر 
رامللللي، روؤيللللة دراملليللة واأ�للسللعللار حمللمللد ال�سواف، 

اإخراج وا�ستعرا�سات عادل عبده.
من جهة اأخرى، نوهت نهال عنرب باأنها �ستوا�سل 
اأي�سا تقدمي برناجمها التليفزيوين على اإحدى 
اأن  اإىل  اللل�للسللهللرية، الفللتللة  الللفلل�للسللائلليللة  اللللقلللنلللوات 

بعمله  يتاأثر  ال  التمثيل  جمللال  يف  الفنان  عمل 
املواعيد،  وتللرتلليللب  التنظيم  ب�سرط  االإعللللام  يف 
�سلبا  يوؤثر  اأن  املمكن  من  عمل  يوجد  قائلة:"ال 
هللو تنظيم  املللعلليللار احلقيقي  ولللكللن  االآخللللر  علللللى 

الوقت ب�سكل جيد،
فمن املمكن اأن يعمل الفنان يف ال�سينما والدراما 

وامل�سرح يف نف�ض الوقت، 
وكذلك احلال بالن�سبة للعمل االإعامي ال يوؤثر 
تنظيم  هناك  طاملا  للفنان  الفنية  امل�سرية  على 

للوقت".
وكللانللت الللفللنللانللة نللهللال عللنللرب قللد تللعللافللت موؤخرا 
اأثناء  الللراأ�للض  يف  لها  تعر�ست  التي  االإ�سابة  من 
االإ�سكندرية،  املدق" يف  "زقاق  م�سرحية  عر�سها 
حيث ا�سطدمت يف الديكور ما اأدى اإىل اإ�سابتها 

وتعر�سها حلالة اإغماء، 
ومت نقلها على الفور مل�ست�سفى العلمني مبنطقة 
امل�ست�سفى  ملللن  وخلللرجلللت  اللل�للسللمللايل،  اللل�للسللاحللل 
على  احل�سول  رف�ست  ولكنها  املا�سي،  الثاثاء 

راحة لتوا�سل م�ساركتها يف العر�ض امل�سرحي.

نهال عنرب: اأفا�شل بني عدة 
اأعمال درامية
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خم�شة مكمالت طبيعية ميكنها 
رفع موؤ�شر �شغط الدم!

اإىل  تو�سلت  االأم  الطبيعة  اأن  تو�سح  املتزايدة  االأدلللة  اأن  من  الرغم  على 
حلول للم�ساكل التي ت�سيب �سحتنا، فا يزال من املهم توخي اليقظة.

اأي  عن  طبيبك  تخرب  اأن  "تذكر  وتن�سح Mayo Clinic قائلة: 
املكمل  كان  اإذا  ما  ملعرفة  تناولها،  تفكر يف  اأو  تتناولها  مكمات ع�سبية 

يرفع �سغط الدم اأو يتفاعل مع اأدوية �سغط الدم."
اأو  الدم  توؤثر على �سغط  اأن  التي ميكن  الع�سبية  املكمات  اأمثلة  ومن 

اأدوية �سغط الدم ما يلي:
 •زهرة العطا�ض.

 •االإيفيدرا )ما هوانغ.(
 Panaxو )Panax quinquefolius جلليللنلل�للسللنللغ• 

ginseng(.
 . Guaranaباولينيا كوبانا• 

 )Glycyrrhiza glabra(.عرق ال�سو�ض• 
اأنها  ملجرد  اآمنة  بال�سرورة  لي�ست  الع�سبية  "املكمات  اأن  من  وحتللذر 

طبيعية."
التي  املكمات  جتنب  اإىل  حتتاج  وت�سيف" :Mayo Clinic قد 

ترفع �سغط الدم اأو تتداخل مع اأدوية �سغط الدم."
ع�سبية  عاجات  تناول  تدعم  املتزايدة  االأدلللة  اأن  ماحظة  املهم  ومللن 
اإذا كنت تبحث عن خف�ض �سغط الدم، فمكمات الثوم اأظهرت  معينة 
الللدم، على  ارتفاع �سغط  الللدم لدى مر�سى  فعاليتها يف خف�ض �سغط 
وفقا  الللدم،  امل�سادة الرتللفللاع �سغط  املعيارية  االأول  اخلللط  اأدويلللة  غللرار 

ملراجعة االأدبيات املن�سورة يف جملة الطب التجريبي والعاجي.
واأكد التحليل لل 12 جتربة و553 م�ساركا، اأن مكمات الثوم تخف�ض 
�سغط الدم االنقبا�سي تقريبا بفعالية االأدوية القيا�سية امل�سادة الرتفاع 

�سغط الدم نف�سها.
للللدى االأ�للسللخللا�للض الذين  اللللدم  انللخللفللا�للض �سغط  ارتللبللط  اللللواقلللع،  ويف 
يتناولون الثوم بتقليل خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية 

بن�سبة 16 اإىل .40%
ومع ذلك، من املهم عدم االعتماد على عن�سر واحد خلف�ض �سغط الدم 

املرتفع.
ميكن يف كثري من االأحيان منع ارتفاع �سغط الدم اأو تقليله عن طريق 

اتباع نظام غذائي �سحي ومتوازن.
وتن�سح هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية "قلل من كمية امللح يف طعامك 

وتناول الكثري من الفاكهة واخل�سروات."

اليابان؟ يف  املُتبع  احلكم  نظام  هو  • ما 
- احلكم االمرباطوري.

الب�سرية؟ تاريخ  يف  الأقدم  هو  العلوم  من  • اأي 
- علم الفلك.

قزح؟ قو�س  منها  يتكون  التي  الطيف  األوان  عدد  • كم 
- �سبعة األوان.

الأر�س؟ كوكب  يف  بحرية  اكر  ا�سم  هو  • ما 
- بحرية قزوين.

م�ساحة؟ العامل  قارات  اأكر  هي  • ما 
- قارة اآ�سيا.

بالقرياط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بحلراً ع�سر  �سلتة   : هو  ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ض  فلكية  اآلة  اال�سطرالب  اآلة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�سور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �سار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�ض بن  عبا�ض  وا�سمه  عربي  ا�سل  من  هو  الطريان  حاول  اإن�سان  اأول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�ستخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�سم�ض  اأ�سعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�سعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكر  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنرب  حوت  اأمعاء  من  ي�ستخرج  العنرب  اأن  تعلم  • هل 
اأيام ثاثة  م�سرية  من  ال�سيء  تب�سر  كانت  اليمامة  زرقاء  اأن  تعلم  • هل 

العرب االأطباء  هم  املثانة  يف  احل�سى  تفتيت  اإىل  اأ�ساروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الهدف على  النظر  لت�سديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 

االأر�ض على  اجلاذبية  �سد�ض  ت�ساوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

الفتى املدلل
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فوائد البطاطا احللوة
البطاطا احللوة من اأكر اخل�سروات 
حيث  الللغللذائلليللة،  بالعنا�سر  الللغللنلليللة 
للمركبات  مملللتلللاًزا  ملل�للسللدًرا  تللعللتللرب 
ت�ساعد  لذا فهي  املعروفة،  الطبيعية 
بالعديد  االإ�سابة  خماطر  تقليل  يف 

من االأمرا�ض اخلطرة.
اأ�سارت درا�سة حديثة اإىل اأن للبطاطا 
احللوة العديد من الفوائد ال�سحية 

التي حتمي االإن�سان من االأمرا�ض اخلطرية، ولعل اأبرز فوائدها، االآتي:
احتواء البطاطا احللوة على فيتامني B6 ي�ساعد على احلد من احلم�ض 
اأج�سامنا، لذلك فاإن تناول البطاطا احللوة يحمي  االأميني الكيميائي يف 
اإن  التنك�سية، حيث  االأمللرا�للض  االأخللرى من  القلبية واالأنلللواع  النوبات  من 
البطاطا احللوة تعمل على ربط احلم�ض االأميني مع االأمرا�ض التنك�سية، 

االأمر الذي يقي من النوبات القلبية.
تعترب البطاطا احللوة م�سدًرا غنًيا باحلديد واملغني�سيوم والزنك، االأمر 
كاالأنيميا  بللالللدم  املتعلقة  االأمللرا�للض  جميع  مللن  الوقاية  يف  ي�ساعد  الللذي 
وزيادة  واالأورام،  اخلبيثة  االأمللرا�للض  من  وحمايته  اجل�سم  مناعة  وزيلللادة 

ن�ساط الدورة الدموية.
وتعترب البطاطا احللوة م�سدًرا غنًيا بفيتامني C، والذي ي�ساهم يف درء 
عملية  وحت�سني  واالأ�سنان،  العظام  وتكوين  واالإنفلونزا  الللربد  فريو�سات 
اله�سم، وت�سكيل خايا الدم وت�سريع التئام اجلروح، كما ي�ساعد اخلايا يف 
اإنتاج الكوالجني الذي ي�ساعد بدوره يف احلفاظ على مرونة اجللد ون�سارة 
التي قد تكون لها  ال�سموم  اأنه ي�ساعد يف حماية اجل�سم من  الب�سرة، كما 

عاقة بال�سرطان.

ابا �سالح رجل عجوز عا�ض حياته ي�سقى ويتعب حتى اأ�سبح من اأغنياء قريته، يف احد االأيام جل�ض يف داره ينظر 
البنه �سالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت االأمور على 
عك�ض ما متنى االب فلم يكن �سالح غري فتى مدلل وحيد ال ياأبه ب�سيء ال يعمل وال يفكر يف العمل لذلك قال 
ابا �سالح لزوجته ام ابنه عندما اموت لن يعرف �سالح قيمة املال بل �سي�سرفه على هواه وملذاته و�سينتهي املال 

يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�سون يف فقر ورمبا ال جتدون ما تعي�سون فيه فكيف ن�سلح حاله؟
فكرت ام �سالح كثريا ثم قالت اترك االمر يل رمبا ا�ستطعت ان افعل معه �سيء .. ذهبت االم بطيبتها وحنانها 
.. بكت  يا امي  اقللرتب منها �سالح و�ساألها مللاذا بك  راأ�سها وظهر عليها احلللزن وعندما  ابنها وقد احنت  اإىل 
بحرارة من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �سببه ال يهمه فقال بل 
يهمني كل ما يجري هنا احكي يل ارجوك .. فقالت وتق�سم ان ال تقول البيك فقال اق�سم فقالت االم ان اباك 
مير بظروف مالية �سيئة جدا وقد خ�سر معظم ماله يف احدى ال�سفقات واالن نحن على و�سك ان ال جند قوت 
يومنا وهو ال يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�ست برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم 

باالمر وتعي�ض على امل ان ترث ما �سيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �سالح ب�سب ما اأ�ساب والده واأي�سا حزن الن والده ال يراه اال فتى مدلا.. فنام ليلته قلقا ويف ال�سباح 
كان قد عزم على امرا ما فخرج من فوره يبحث عن عمل يقوم به ويك�سب منه ما ي�سد احتياجاته ابيه وامه .. 
وبالفعل مع �سعيه اجلاد وجد عما وقبله بل وداوم عليه منذ ال�سباح اإىل امل�ساء ويف نهاية اال�سبوع االول منحه 
�ساحب العمل اجرته فاخذها وهو �سعيد ويكاد قلبه ان قفز فرحا وحمل املال لوالده وكاأنه يحمل كنزا وذهبا 
لوالده وقال له يا ابي هذا املال ك�سبته من عملي فام�سك االب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �سالح 

وا�سرع وام�سك الدنانري وكاد ان يحرق ا�سابعه وقال ملاذا.. انا تعبت يف هذا املال الآتي به.. وملاذا تفعل ذلك.
ابت�سم االب واخد املال من يده وقال االن انت بالفعل ولدي وهذا املال ك�سبته من تعبك واح�س�ست بطعمه وكيف 

هو غايل لقد ا�سعدت قلبي وت�ستحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت الوفر لك هذا املال.

التغذية  خللبللرية  بينكو�ض،  هاري�ض  الللدكللتللورة  اأعلنت 
االأمريكية، اأن �ساي الكركديه يف ال�سباح ي�ساعد على 

تخفي�ض م�ستوى �سغط الدم.
  Eat This، Notوت�سري اخلبرية، يف حديث ملوقع
That، اإىل اأن �ساي الكركديه )�ساي كجرات( امل�ساف 
له ع�سري الرمان هو م�سروب مثايل لتخفي�ض �سغط 

الدم ال�سرياين.
وتلل�للسللتللنللد اخللللبلللرية يف هللللذا اال�للسللتللنللتللاج، علللللى نتائج 
اللللدرا�لللسلللات االأخلللللللرية، الللتللي تللفلليللد بللللاأن تلللنلللاول �ساي 
الكركديه بانتظام )كوبان اأو ثاثة يف اليوم( ي�ساعد 
االأ�سخا�ض  لدى  الللدم  �سغط  م�ستوى  تخفي�ض  على 

يعانون من  والللذيللن  الللدم،  املعر�سني الرتللفللاع �سغط 
الدرجة االأوىل الرتفاع �سغط الدم.

االأ�سخا�ض  اأن  الللدرا�للسللات،  اإحلللدى  "اأظهرت  وتللقللول، 
يف  الكركديه  �ساي  مللن  اأكلللواب  ثاثة  تناولوا  الللذيللن 
يف  كما  الللدم  م�ستوى �سغط  عندهم  انخف�ض  اللليللوم، 

حالة تناول االأدوية."
اإىل �ساي  اللللرملللان  اإ�لللسلللافلللة علل�للسللري  عللنللد  وتلل�للسلليللف، 
بن�سبة  اللللدم  �سغط  م�ستوى  ينخف�ض   ، الللكللركللديلله 
م�سادات  على  يحتوي  الللرمللان  ع�سري  الأن  باملئة.   5
لاأك�سدة، التي لها قيمة غذائية كبرية وت�ساعد على 

تخفي�ض م�ستوى �سغط الدم.

ما اأف�شل امل�شروبات لتخفي�س 
م�شتوى �شغط الدم؟

نيكول بيلتز خالل ح�سورها حفل متحف مرتوبوليتان للفنون و الأزياء يف نيويورك.   رويرتز


