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هذه الأ�شباب متنع منو �شعرك
�أوردت جملة "Elle" �أن عدم منو �ل�سعر يرجع �إىل �أ�سباب عدة، منها 

ما يتعلق بال�سحة ومنها ما يتعلق بطريقة �لعناية بال�سعر.
و�أو�سحت �ملجلة �ملعنية بال�سحة و�جلمال �أن عدم منو �ل�سعر قد ي�سري 
�لفيتامينات  �لدرقية ونق�ص  �لغدة  �إىل متاعب �سحية مثل م�ساكل 
و�ملعادن مثل فيتامني B7 �ملعروف �أي�ساً با�سم "�لبيوتني" وفيتامني 

و�حلديد.  D وفيتامني   B12
�لعناية  يف  يكمن  ق��د  �ل�سعر  من��و  ع��دم  �سبب  "Elle" �أن  و�أ���س��اف��ت 
�أهمية  على  م��وؤك��دة  خ�سنة،  �سعر  ف��ر���س��اة  ����س��ت��خ��د�م  مثل  �خل��اط��ئ��ة 

��ستخد�م فر�ساة �سعر منا�سبة ذ�ت �سعري�ت طبيعية وناعمة.
كما قد تت�سبب مكو�ة �لفرد غري �ملنا�سبة يف عدم منو �ل�سعر. ولتجنب 
ت�سمن  و�ل��ت��ي  عالية،  ج���ودة  ذ�ت  ف��رد  م��ك��و�ة  ��ستخد�م  ينبغي  ذل��ك 
185 درجة مئوية وت�ستمل على  درجة حر�رة ت�سفيف مثالية تبلغ 

م�ست�سعر�ت ت�سمن توزيع �حلر�رة ب�سكل مثايل.
ومن �لأ�سباب �لأخرى، �لتي تعيق منو �ل�سعر، ر�ص �لعطر عليه، نظر�ً 
لأن �لعطر يحتوي على �لكحول بن�سبة ترت�وح بني 80 و%90، مما 

يت�سبب يف جفاف �ل�سعر.

مفاجاأة.. الزي املدر�شي ل يح�شن �شلوك الطالب
�لزي  �أن  يبدو  ل  و�ملعلمني،  �لآب��اء  من  لكثري  �لر��سخ  �لعتقاد  رغم 
على �حل�سور  �أو  �ل�سغار  �لطالب  �سلوك  على  تاأثري  �أي  له  �ملدر�سي 
ب�سكل عام. بل على �لعك�ص، حتدث �لطالب �لذي يذهبون �إىل مد�ر�ص 
ت�سرتط �رتد�ء زي معني عن م�ستويات �أقل من "�لنتماء للمدر�سة"، 
زيا  �لتي ل تطلب  �ملد�ر�ص  بالطالب يف  �ل�سف �خلام�ص، مقارنة  يف 
�لأمريكي  �لوطني  �ملعهد  بدعم من  �أجريت  در��سة  بح�سب  مدر�سيا، 

ل�سحة �لطفل و�لتنمية �لب�سرية.
�آلف طفل يف عمر  �ستة  �أك��ر من  بيانات من  �إىل  �لنتائج  و��ستندت 
�أ�ستاذ  وهو  للدر��سة،  �لرئي�سي  �لباحث  �أن�ساري،  �أريا  وقال  �ملدر�سة. 
�لتي  �لعينة  توؤيد  "ل  �أوه��اي��و:  بجامعة  �لب�سرية  �لعلوم  يف  م�ساعد 
ل�سلوك  مفيد  �ملدر�سي  �لزي  باأن  �لأ�سا�سية  �ملناق�سات  �أيدينا...  بني 
مقايي�ص  يف  �لخ���ت���الف  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ن��ر  "مل  و�أ����س���اف:  �لطالب". 
�لزي  �سيا�سة  لديها  �مل��د�ر���ص  كانت  �إذ�  عما  �لنظر  بغ�ص  �ل�سلوك، 
�ملدر�سي من عدمه". و��سرتطت نحو 20 % من �ملد�ر�ص �حلكومية 
�لأمريكية زيا مدر�سيا موحد� يف 2011-2012 بارتفاع من 3 % 
فقط يف 1995 – 1996. و��سرتطت نحو �ست من بني كل ع�سر 

مد�ر�ص خا�سة �لزي �ملوحد يف 2011 – 2012.
"مل يتم �إج���ر�ء كثري م��ن �لأب��ح��اث خ��الل �لأعو�م  �أن�����س��اري:  وق��ال 
�لع�سرين �ملا�سية، �أو ما نحو ذلك، ب�ساأن قيمة �لزي �ملدر�سي، خا�سة 
"من  �ل��و���س��ع يف �لع��ت��ب��ار م��دى �زدي����اد ��ستخد�مه". و�أ���س��اف:  م��ع 
�ملفرت�ص �أن �لزي �ملدر�سي يبني ح�سا جمتمعيا، ولكن قد يكون له �أثر 
�أنف�سهم  "�ملو�سة هي طريقة يعرب بها �لطالب عن  عك�سي". وتابع: 
�مل��در���س��ي��ة. وع��ن��دم��ا ل ي�ستطيع  ت��ك��ون ج���زء� مهما يف �خل���ربة  وق��د 

�لطالب �أن يظهرو� فرديتهم فرمبا ل ي�سعرون بالنتماء كثري�".

علماء يحددون موؤ�شرا ميكن �شماعه لالإ�شابة باأوميكرون
منذ ظهور فريو�ص كورونا �مل�ستجد، �أبلغ �مل�سابون بالوباء عن ع�سر�ت 

�لآثار و�لأعر��ص، و�آخرها ما ميكن �سماعه بدل من �ل�سعور به.
ظهرت  �لتي  و�مل��ت��ح��ور�ت  بكورونا  �ملرتبطة  �لأع��ر����ص  تقارب  ورغ��م 
جديد  موؤ�سر  على  �ل�سوء  �سلط  حديثا،  علميا  بحثا  �أن  �إل  لحقا، 

لالإ�سابة باأوميكرون، مل يكن مذكور� من قبل يف بيانات �ملر�سى.
ووفق در��سة �أجر�ها باحثون يف م�ست�سفى كينجز كوليدج بلندن، ثبتت 
بات مبحوحا  �أن �سوتهم  باأوميكرون، بعدما لحظو�  �إ�سابة مر�سى 
�أعر��ص  خم�سة  �أهم  �أن  كويتزي،  �أجنيليك  �لدكتورة  وبّينت  و�أج�سا. 
لأوميكرون هي، �سيالن �لأنف و�ل�سد�ع و�لتعب )�سو�ء كان خفيفا �أو 
�سديد�( و�لعط�ص و�آلم يف �حللق. و�أو�سحت كويتزي �أن ن�سبة 50 يف 
فريو�ص  باأعر��ص  تاأثرو�  باأوميكرون،  �مل�سابني  �لأ�سخا�ص  من  �ملئة 
و�ل�����س��ع��ال وف��ق��د�ن حا�سة  �ل��ث��الث��ة وه��ي �حل��م��ى  �لتقليدية  ك��ورون��ا 
�لربيطانية.  "مريور"  �سحيفة  نقلت  م��ا  وف���ق  �ل���ت���ذوق،  �أو  �ل�����س��م 
وكان تقرير ل�سحيفة "و��سنطن بو�ست" �لأمريكية قد �أ�سار �إىل �أن 
�أغلب �مللقحني �لذين ي�سابون بفريو�ص كورونا �مل�ستجد تظهر عليهم 

�أعر��ص ترت�وح بني �خلفيفة و�ملتو�سطة.
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اهتمام متزايد.. لبنانيات 
يتحدين الأزمات بالعناية بجمالهن

�للبنانية من �لهتمام مبظهرها �خلارجي، فهي  �مل��ر�أة  �لأزم��ات  مل متنع 
ذلك ما  باأناقتها،  تهتم  لبنان، ظلت  بها  �لتي مير  �ل�سعبة  �لظروف  رغم 
�أكدته خبري�ت �لتجميل و�ل�سعر يف �لبالد، يف لقاء خا�ص مع موقع "�سكاي 

نيوز عربية" بالتز�من مع عيدي �مليالد ور�أ�ص �ل�سنة.
خطوة  "لكل  عاما(:   35( غنى  �للبنانية  �ملو�طنة  تقول  �ل�سدد،  ه��ذ�  يف 
�لتي  م�ساكلنا  لكل  دو�ء  و�ملو�سة  �خلارجي  باملظهر  و�لهتمام  ح�ساباتها، 

نعي�سها".
وتثني تال )30 عاما( على قول �سديقتها، وت�سيف: "�لأ�سعار نار وكلفة 
�إهمال  نعتد على  �أننا مل  �إل  �لر�تب،  دخ��ول مركز جتميل تتخطى ن�سف 

�ملظهر، و�لهتمام بالأناقة هو �لعالج لالأزمات �ملحيطة بنا".
�لتجميل مي�سون ه��الل يف ح��دي��ث خ��ا���ص مع  ت��ق��ول خ��ب��رية  م��ن جهتها، 
"�سكاي نيوز عربية": "ل ز�لت �ملر�أة �للبناينة �سيدة �ملنا�سبات تعرف كيف 
تهتم مبظهرها فهي و�إن مل تتمكن من زيارة �ل�سالونات كما كانت تفعل يف 

�ل�سابق، �إل �أنها تتقن تزيني نف�سها يف �ملنزل باأقل كلفة".
وعن كيفية تعديل وتغيري �ل�سكل )Relooking(، قالت هالل: "على 
�أن تعرف ما ينا�سبها وتعرف كيف تغري �إطاللتها نحو �لأجمل  كل �سيدة 

خ�سو�سا يف ليلة ر�أ�ص �ل�سنة".
وعن مو�سة ليلة ر�أ�ص �ل�سنة لنهاية عام 2021، �أو�سحت مي�سون هالل: 
باأ�سلوب  و�سبيه  �لعام متنوع وغريب  لهذ�  �ل�سنة  ر�أ�ص  لليلة  �ملر�أة  "مكياج 
�ملكياج �لذي كان يعتمد على خط �لأياليرن للعيون و�أحمر �ل�سفاه لإبر�ز 

جمال �لوجه برقة وب�ساطة خ�سو�ساً �لأياليرن �لذهبي و�لوردي �مل�سع".

دا�شيا تطلق ن�شخة خا�شة 
من اأيقونتها د�شرت

�لنقاب عن �سيارتها  ك�سفت �سركة د��سيا 
 Duster "خلا�سة "دك�سرت �ك�سرتمي�
تتمتع  و�ل��ت��ي  �جل��دي��دة،   Extreme
ب��ت��ط��ع��ي��م��ات ب���ال���ل���ون �ل���ربت���ق���ايل على 
�لتجهيز�ت  من  و�لعديد  �جل�سم  �سطح 
�لإ�سافية. و�أو�سحت �ل�سركة �لرومانية 
�أن �لن�سخة �خلا�سة Extreme تلفت 
�لتطعيمات  خ���الل  م��ن  �إل��ي��ه��ا  �لأن���ظ���ار 
ب��ال��ل��ون �ل��ربت��ق��ايل ع��ل��ى ���س��ط��ح �جل�سم 
�خلارجي مع توقيعات بنف�ص �للون على 
ق�سبان �ل�سقف و�ملوؤخرة. وتظهر حليات 
�ملق�سورة  يف  �أي�����س��اً  �ل��ربت��ق��ايل  ب��ال��ل��ون 
�لد�خلية، كما تتاألق بنف�ص �للون كل من 
وعلى  �لتهوية  وفتحات  �حلياكة  خيوط 
�لكون�سول �لأو�سط و�لأبو�ب، ومت تغطية 
باألو�ن  قما�سية  جلدية  بك�سوة  �ملقاعد 
�لتي  �لإ�سافية  �لتجهيز�ت  ومن  د�كنة. 
تتمتع بها �ل�سيارة �خلا�سة وظيفة تدفئة 
ونظام  �لأمامي،  و�لر�كب  �ل�سائق  مقعد 
�لدخول بدون مفتاح و�لكامري� �لفائقة، 
قيا�ص  مل�سية  ب�سا�سة  �ل�����س��ي��ارة  وت��ت��م��ت��ع 
�مللتيميديا،  نظام  يف  للتحكم  بو�سة   8

وتزخر �ل�سيارة مبكيف للهو�ء.

�ملناعة  جهاز  تعزز  �أطعمة   8
وت�صاعد  يف �حلفاظ على �صحتك �ص 23

احلمية الغنية بالألياف تعزز 
مناعة مر�شى �شرطان اجللد

غذ�ئي  نظام  تناول  �أن  "�سين�ص" �لعلمية  جملة  يف  ن�سرت  در��سة  وج��دت 
لدى  �لعالج  من  معني  لنوع  �ل�ستجابة  يح�سن  �أن  ميكن  بالألياف  غني 

�لأ�سخا�ص �مل�سابني ب�سرطان �جللد.
قال �لباحثون �إن �لنظام �لغذ�ئي �لذي يركز على �خل�سرو�ت و�لفا�سوليا 
من  �سكل  وهو  �ملناعي،  �لعالج  فعالية  يعزز  �لكاملة  و�حلبوب  و�ملك�سر�ت 
للتعرف على  �ملناعة يف �جل�سم  �لذي يوجه جهاز  �ل�سرطان  �أ�سكال عالج 

�خلاليا �ل�سرطانية ومهاجمتها.
وبح�سب �لباحثني فاإن �لنظام �لغذ�ئي �لغني بالألياف، يقوي ميكروبيوم 
�لأمعاء، وهي جمموعة �لبكترييا �ملوجودة يف �جلهاز �له�سمي و�لتي تلعب 
دوًر� رئي�سًيا يف قدرة �جل�سم على حتويل �لطعام �إىل طاقة وت�ساعد جهاز 

�ملناعة على حماربة �لفريو�سات �خلطرية وم�سببات �لأمر��ص �لأخرى.
جر�ًما   20 تناولو�  �لذين  �لدر��سة  يف  �مل�ساركني  �أن  �لبيانات  و�أظ��ه��رت 
على �لأقل، �أو �أقل بقليل من �أون�سة و�حدة من �لألياف يومًيا عن طريق 
�لطعام، كانو� �أكر عر�سة مبقد�ر �ل�سعف لال�ستجابة ب�سكل جيد للعالج 

�ملناعي.
�جللد:  �سرطان  �خت�سا�ص  يف  �لباحثة  و�رج��و  جينيفر  �لدكتورة  وقالت 
"�ملر�سى �لذين لديهم �ألياف غذ�ئية كافية كانو� يف �لو�قع �أكر ��ستجابة 

لعالج �ل�سرطان ولديهم حياة �أف�سل بكثري".

�أو  بيده  وي��ل��وح  �لطفل  ي�ستجيب  �سوف   ،1 ع��ام  بحلول 
ي�سري �أو يقول كلمة و�حدة على �لأقل، على �سبيل �ملثال 
�أو تاتا وما �إىل ذلك. وخالل عامه �لثاين،  �أو ماما  بابا 
ُيطلب  �أ���س��ي��اء  و�سيح�سر  �لأو�م����ر  �لطفل  يطيع  �سوف 
منه جلبها، ورمبا ُيظهر عالمات �لعرت��ص على بع�ص 

�لأ�سياء. 
ولكن، يف بع�ص �لأحيان ميكن �أن تتاأخر هذه �لتطور�ت، 
�إذ يف بع�ص �لأحيان، لن يبت�سم �لأطفال �إىل �لو�لدين �أو 
ل يالحظون �أنهما �أو �أحدهما بالغرفة ورمبا �سيتجنبون 
مالحظة بع�ص �لأ�سو�ت ومييلون �إىل �للعب مبفردهم 
مع  �لوقت  لبع�ص  بها  يلعبون  �أو  بالألعاب  يهتمون  ول 

�هتمام �أكر باللعب باأ�سياء يف �ملنزل.

اأعرا�ض ت�أخري الكالم
ميكن �أن تختلف �أعر��ص تاأخر �لنطق و�للغة من طفل 
�إىل �آخر. لكن رمبا �سيكون مثار �هتمام �لو�لدين عندما 
 15 بعمر  بابا  ماما  مثل  ب�سيطة  كلمات  �لطفل  يقول 
مثل  كلمات  �لطفل  �سيعرف  ق�سرية  فرتة  وبعد  �سهًر�. 
حالت  ويف  تقريًبا.  �سهًر�   18 بعمر  "�أريد"  �أو  "ل" 
�لعمر عاًما و�حًد�  �لبالغ من  �لطفل  �سيتحدث  �أخ��رى، 
عمر  ويف  و"تاتا"  و"ماما"  "بابا"  م��ث��ل  و�ح����دة  كلمة 
هذ�"  "�أعطني  مثل  كلمتني  �سينطق جملة من  عامني، 
و"�أود �خلروج " ح�سب �للهجة �ل�سائدة يف �ملنزل بالطبع، 

ويف عمر 3 �سنو�ت �سي�ستطيع �لطفل تكوين جملة من 
هذ�"،  �أريد  "ل  �أعطني" و  ف�سلك  "من  مثل  كلمات   3

�إلخ.
لكن �إذ� ظهرت عالمات تاأخري �لكالم عند �لطفل لأ�سهر 
�أكر من ذلك، فيجب على �لو�لدين ��ست�سارة �لطبيب 
لأنه رمبا ي�ستغرق �لأمر وقًتا طوياًل لقول جمل ق�سرية 
�إمنا يف حالت عدم �لنطق بكلمات �أو �لقدرة على تكوين 
جمل �أق�سر يف فرتة زمنية قريبة من �ملر�حل �ملذكورة، 
�إذ�  م��ا  لت�سخي�ص  �لطبيب  مر�جعة  �ل��و�ج��ب  م��ن  ف��اإن��ه 
تاأخري طبيعي، مع  �أن��ه جم��رد  �أو  ما  ك��ان هناك م�سكلة 
مالحظة �أن �لأمر �سي�ستغرق وقًتا �أطول لالأطفال حتى 
يقر�أو� ق�سيدة �أو ق�سة ب�سيطة، وهي �لقدرة �لتي تتكون 

مع بلوغهم �سن 5 �أعو�م.

وتتلخ�ض الأعرا�ض الرئي�سية لت�أخر الكالم عند 
الأطف�ل فيم� يلي:

�لعمر من  �سهًر�   15 ببلوغ  �لرثرة  • عدم 
�سنتني عمر  عن  �حلديث  • عدم 

 3 بعمر  ق�����س��رية  ج��م��ل  ت��ك��وي��ن  ع��ل��ى  �ل��ق��درة  • ع���دم 
�سنو�ت

�لتعليمات �تباع  على  �لقدرة  • عدم 
�لنطق • �سوء 

و�حدة جملة  يف  �لكلمات  و�سع  • �سعوبة 

اأ�سب�ب ت�أخري الكالم
�لكالم  يف  م�ساكل  م��ن  �لأط��ف��ال  بع�ص  يعاين  �أن  ميكن 
عندما يكون هناك �سعف يف �ل�سمع ومنو بطيء �أو �إعاقة 
ذهنية �أو �لإ�سابة بالتوحد �أو ما يتم ت�سميته ب�"�خلر�ص 
و�ل�سلل  �لتحدث(،  يف  �لطفل  رغبة  )ع��دم  �لختياري" 

�لدماغي )��سطر�ب حركي ناجم عن تلف �لدماغ(.
�لنطق  تاأخر  على  �لتعرف  يف  �لأطفال  طبيب  �سي�ساعد 
و�للغة، عن طريق �لفح�ص بدقة ثم �إحالته �إىل �أخ�سائي 
�إذ� مل يكن قد حتدث على �لإطالق. فعلى �سبيل �ملثال، 
�إذ� كان �لطفل يعاين من م�سكلة يف �ل�سمع، فيتم �إحالته 
يتم  ثم  �ل�سمع،  �ختبار  لإج��ر�ء  �ل�سمع  �خت�سا�سي  �إىل 
�لأ�سا�سي  �لت�سخي�ص  على  ب��ن��اء  �ل��ع��الج  خطة  حت��دي��د 

للحالة.

ن�س�ئح للتغلب على ت�أخر النطق واللغة
يحدث يف �لكثري من �حلالت �أن يبد�أ بع�ص �لأطفال يف 
�لتحدث باأنف�سهم، لأنه بعد �لت�سخي�ص و�لعالج �لفوري 
�سيكون هناك �ت�سال �أف�سل. و�سوف يتعلم �لطفل كيفية 
�ل��و�ل��دي��ن عدم  �أن���ه يجب على  ويبقى  �ل�����س��ف��اه.  ق���ر�ءة 
على  ق���ادر  غ��ري  �لطفل  �أن  مل��ج��رد  �لإح��ب��اط  �أو  �لغ�سب 
على  �ل�سغط  ع��دم  ينبغي  ب��ل  �سحيح،  ب�سكل  �لتحدث 
�لطفل ومنحه �لوقت �لكايف لفهم �لو�سع ودعمه ب�سكل 

كامل.

وان ويب تطلق 
�شناعيا  قمرا   36

من كازاخ�شتان
�أظهر بث مبا�سر يوم  �أم�ص �لأول 
�لتكنولوجيا  ���س��رك��ة  �أن  �لث��ن��ني 
بريطانيا،  ومقرها  ويب"،  "و�ن 
�سناعيا  ق����م����ر�   36 �أط����ل����ق����ت 
من  �ل���ف�������س���اء  �إىل  ل���الت�������س���الت 
يف  �لف�سائية  "بايكونور"  قاعدة 

كاز�خ�ستان.
�سناعية  �أق��م��ار�  �ل�سركة  وتطلق 
لتقدمي  خططها  �سمن  �مل��د�ر  يف 
فائقة  ع���امل���ي���ة  �إن�����رتن�����ت  خ���دم���ة 
موقعها  ع��ل��ى  وق���ال���ت  �ل�����س��رع��ة، 
"�لإطالق  �إن  �لإن�����رتن�����ت،  ع���رب 
من  �سل�سلة  يف  �لأخري  هو   #12
جمدولة  �إط���الق  عمليات  ثماين 
ويب  و�ن  ب��و����س��ط��ة   2021 يف 
�أريان  �لإط����الق  يف  �سريكتها  م��ع 

�سبي�ص".
كل  لالإطالق  �ملبا�سر  �لبث  و�أذ�ع 
"و�ن ويب" و"�أريان �سبي�ص"  من 
خلدمات  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ف���رن�������س���ي���ة 
�لف�ساء  ووك������ال������ة  �لإط�������������الق، 

�لرو�سية "رو�سكوزمو�ص".
"�إنرتفاك�ص"  وك����ال����ة  وق����ال����ت 
�ل�سناعية،  "�لأقمار  �إن  لالأنباء، 
�أُط��ل��ق��ت ع��ل��ى م��ن �ساروخ  �ل��ت��ي 
ف�سلها  �سيتم  ب��ي،  �سويوز2.1- 

على مر�حل".
�لربيطانية  �ل�����س��رك��ة  وت��خ��ط��ط 
ل���ت�������س���غ���ي���ل خ�����دم�����ة �لإن������رتن������ت 
�ل��ت��ج��اري��ة �ل��ع��امل��ي��ة �خل��ا���س��ة بها 
ب��ح��ل��ول �ل���ع���ام �مل��ق��ب��ل ع���رب نحو 
650 قمر�ً ��سطناعياً. ومع هذه 
�ملهمة �لأخرية �سار لديها �لآن ما 
��سطناعيا  394 قمر�  جمموعه 

يف �ملد�ر.
�ل�سباق  يف  ويب"  "و�ن  وتتناف�ص 
للمناطق  �سريع  �إن��رتن��ت  لتوفري 
�لأقمار  ع��رب  �ل��ع��امل  يف  �ل��ن��ائ��ي��ة 
�ملليارديرين  م���ع  �ل���س��ط��ن��اع��ي��ة 
بيزو�ص  وج���ي���ف  م��ا���س��ك  �إي����ل����ون 
�سركة  وك���ان���ت  �أم��������ازون.  رئ��ي�����ص 
قد  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  ويب"  "و�ن 
�ملا�سي،  �سبتمرب  �سهر  يف  ق��ال��ت 
�سناعًيا  ق��م��ًر�   34 �أط��ل��ق��ت  �إن��ه��ا 
يف م��د�ر ح��ول �لأر���ص من قاعدة 
�لف�سائية  �ل�������س���و�ري���خ  �إط������الق 
جمموع  لي�سل  ك��از�خ�����س��ت��ان،  يف 
�أق���م���اره���ا �ل��ع��ام��ل��ة يف �مل�����د�ر �إىل 

قمًر�.  322

تاأخر الكالم عند الأطفال.. بع�ض الأ�شباب مقلق

ميكن روؤية ت�أخر الكالم عند عدد قليل من الأطف�ل. يظهر ت�أخري يف الكالم 
واللغة عندم� ل يطور الطفل الكالم واللغة ب�ملعدل املتوقع. من املهم ا�ست�س�رة 
الطبيب فيم� يتعلق بت�أخر النطق عند الأطف�ل. لكن يجب الأخذ يف العتب�ر 
اأن كل طفل يكون فريدا من نوعه، اأي اأن منو وتطور الطفل يختلف من واحد 

لآخر. لكن لوحظ موؤخًرا اأن العديد من الأطف�ل يع�ين من ت�أخري يف الكالم.
ا�ست�س�ري  مورالوار،  برا�س�نت  الدكتور   Only My Health موقع  ا�ست�س�ر 

والن�س�ئح  والأ���س��ب���ب  الأع��را���ض  ح��ول  الأط��ف���ل  طب 
للتغلب على ت�أخري الكالم عند الأطف�ل، ون�سر �سرح 

على  للتغلب  والن�س�ئح  والأع��را���ض  الأ�سب�ب 
امل�سكلة كم� يلي:
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�ش�ؤون حملية

اإيقاعات ورق�شات اأذرية على م�شرح دبي ميلينيوم يف اإك�شبو 2020 

�سمن فع�لي�ت اإك�سبو 2020:

جامعة الإمارات ُتنّظم املوؤمتر الدويل  حول اإدارة وا�شتدامة املياه مار�ض القادم

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

حممد معني الدين

م�سوقاً  فنياً  عر�ساً  �أذرب��ي��ج��ان  دول���ة  ج��ن��اح  ق��دم 
على م�سرح دبي ميلينيوم، و�سط �أنغام  جمموعة 
�لتي  �لإي��ق��اع��ات و�لأحل����ان �جل��اذب��ة  م��ن  �أ�سيلة 
�لعريق،  وتاريخها  �لأذري��ة  �لدولة  ثقافة  تعك�ص 
وتقدم �سورة عن ح�سارتها �ملمتدة عرب �لع�سور.
�لذي  �لأذري  �ل�����رت�ث  �ل��ف��ن��ي  �ل��ع��ر���ص  ي��ج�����س��د 
ت��اري��خ��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة، وذل����ك من  ب��اأه��م��ي��ة  يتمتع 
�لرت�ثية  و�لأزي����اء  �لتقليدية  �لإي��ق��اع��ات  خ��الل 
و�لرق�سات، لتجتمع تلك �لعنا�سر وتكمل بع�سها 
��ستثنائية قادت �جلمهور  �لبع�ص يف لوحة فنية 
�لدولة ومكوناتها �لجتماعية  �إىل هذه  للتعرف 
و�لثقافية و�لفنية و�حل�سارية. جنحت �لفرقة يف 
جت�سيد �لرت�ث �لأذري، وحر�ست على تقدمي �أد�ء 
�ملو�سيقى  �أن��غ��ام  على  �لأ�سيلة  للرق�سات  مذهل 
�لطبول  ق��رع  ر�فقها  �ل�سريعة،  �لإي��ق��اع��ات  ذ�ت 
�لتفاعل  �إىل  �حل�سور  دفع  ما  متنا�سقة،  بوترية 

مع �لعر�ص ب�سال�سة.

•• العني - الفجر

�ملوؤمتر  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  ُتنّظم جامعة   
للمناطق  حلول  �ملياه:  و��ستد�مة  "�إد�رة  �ل��دويل 
مار�ص   24-22 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����الل  �جلافة" 
وزير  �مل��زروع��ي،  �سهيل  معايل  برعاية   2022
ديفيد  ه���ون  وم��ع��ايل  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�أ�سرت�ليا  جل��ن��وب  و�مل��ي��اه  �لبيئة  وزي���ر  ���س��ب��ريز، 
400 باحث وعامل خمت�ص  ل�  مب�ساركة متوقعة 

من خمتلف دول �لعامل. 
�مل�سارك  �لنائب  �أحمد علي م��ر�د-  و�أك��د �لدكتور 
�أن  �مل��وؤمت��ر  ورئي�ص  �جلامعة  يف  �لعلمي  للبحث 
جناح  م��ع  بال�سر�كة  ُيعقد  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ� 
��سرت�ليا �مل�سارك باإك�سبو 2020 وجناح جامعة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �إك�سبو دبي 2020، 
وذلك �سماناً مل�ساركة �أو�سع من �لعلماء و�خلرب�ء، 
كما ويعقد �ملوؤمتر تز�مناً مع �ليوم �لعاملي للمياه 
22 م��ار���ص م��ن ك��ل ع��ام و�لذي  و�ل���ذي ي�سادف 
�سي�ساهم يف تعزيز م�ساركة �جلامعة عاملياً �سمن 
دورها �لريادي يف ن�سر �ملعرفة من خالل �مل�ساركة 
ب��اأن �ملياه هي �حلياة  يف �لأي��ام �لدولية.  و�أو�سح 
�ملياه،  بتوفر  تتحقق  �حل��ي��اة  ��ستد�مة  �أن  حيث 

كافية  بكميات  �ل��ع��ذب��ة  �مل��ي��اه  ت��وف��ر  ع��دم  �أن  كما 
و�ل�����س��ب��ه-ج��اف��ة يعترب حتدٍّ  �جل��اف��ة  �مل��ن��اط��ق  يف 
�لنمو  �إن   " و�أ���س��اف  �مل�ستد�مة.  للتنمية  رئي�ٍص 
للفرد  �ملعي�سة  و�رتفاع م�ستوى  �ل�سريع  �ل�سكاين 
�حل�سري  �لنمو  للمياه،  �لفرد  ��ستهالك  وزي��ادة 
�ملناخي  و�لتغري  �لزر�عية  �لأن�سطة  و�ل�سناعي، 
على  وحت��دي��ات  ���س��غ��وط��اً  ت�سيف  م�سببات  كلها 

��ستخد�م و�إد�رة �ملو�رد �ملائية."
�ملوؤمتر  تنظيم  ب��اأن  م��ر�د  �أح��م��د  �لدكتور  و�أ���س��ار 
ي��اأت��ي ���س��م��ن ج��ه��ود �جل��ام��ع��ة و�مل���رك���ز يف �إيجاد 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  ل��ت��ح��دي��ات  �مل��ب��ت��ك��رة  �حل��ل��ول 
�ملوؤمتر  �سيناق�ص  ح��ي��ث  �لطبيعية  و�ل��ت��ح��دي��ات 
حتديات �ملياه �لعاملية �حلالية و�مل�ستقبلية متا�سياً 
�لعقول  "تو��سل   2020- دبي  �إك�سبو  �سعار  مع 
�لوطني  �ملركز  ينظمه  �مل�ستقبل" و�لذي  – بناء 
للمياه و�لطاقة بجامعة �لإمار�ت ومعهد جويدر 
�لبيئة  وز�رة  مع  �ملياه  لأب��ح��اث  ��سرت�ليا  جنوب 
و�ملياه بجنوب ��سرت�ليا، م�سري�ً �إىل �أن �ملوؤمتر مّت 
�لروؤى  وعر�ص  ملناق�سة  كمن�سة  ليكون  ت�سميمه 
�جلديدة و�لعلوم �ملتقدمة و�لتكنولوجيا �ملبتكرة 
يف  �ست�ساعد  و�ل��ت��ي  �لعاملية  �مل��م��ار���س��ات  و�أف�����س��ل 
�إد�رة و��ستد�مة �ملياه يف �ملناطق  ت�سكيل م�ستقبل 

�جلافة و�ل�سبه  جافة حول �لعامل.
ومن جهته قال �لدكتور حم�سن �سريف – مدير 
�ملركز �لوطني للمياه و�لطاقة باجلامعة ورئي�ص 
�سيناق�ص  �مل��وؤمت��ر  ب��اأن  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة 
�لعاملي  �مل��ي��اه  ب��و���س��ع  وه��ام��ة  م��و����س��ي��ع خمتلفة 
بالإ�سافة  �مل��ي��اه  م�����س��ادر  و����س��ت��د�م��ة  وم�ستقبل 
جل�ساته  خ��الل  م��ن  �سي�ستعر�ص  �مل��وؤمت��ر  �أن  �إىل 
�إد�رة  و�لأول��وي��ات يف  �لتحديات �حلالية  �ملختلفة 

و�ل�سبه  �جلافة  �ملناطق  بكفاءة يف  �ملحدودة  �ملياه 
�لتبادل  جافة من خالل هدف رئي�سي وهو ن�سر 
�لعلمي و�لتكنولوجي و�ل�سيا�سات يف �إد�رة م�سادر 

�ملياه و�ل�ستد�مة.  
و�أك����د رئ��ي�����ص �مل���وؤمت���ر ب����اأن ه���ذ� �حل����دث �لعلمي 
و�ملتخ�س�سني  �ل��ق��ر�ر  ملتخذي  �لفر�سة  �سيوفر 
�لفنيني و�ملمار�سني و�ملدر�ء و�لباحثني يف جمال 
مل�ساركة  و�ح���دة  ط��اول��ة  على  معاً  للجلو�ص  �مل��ي��اه 
�خلرب�ت �ملختلفة وبناء �سر�كات جديدة و�لك�سف 
يف  �مل�ستقبلية  للتحديات  �لعملية  �حل��ل��ول  ع��ن 
جمال �إد�رة مو�رد �ملياه مع �لرتكيز حول �حللول 
�لتي تنا�سب �ملناطق �جلافة و�ل�سبه جافة وذلك 
با�ستخد�م �لنماذج �لرقمة و�لذكاء �ل�سطناعي. 
بني  ما  �لفجوة  ردم  يف  �سي�ساهم  �مل��وؤمت��ر  �أن  كما 

�ل�سناعات و�جلامعات �لأكادميية و�حلكومة.
مب�ساركة  �أن���ه  �سريف  حم�سن  �ل��دك��ت��ور  و�أو���س��ح 
ع��ل��م��اء �مل��ي��اه �ل��دول��ي��ني و�مل��ه��ن��د���س��ني و�خل����رب�ء 
�لقطاع  وممثلي  �لقر�ر  ومتخذي  و�لأكادمييني 
�سيخدم  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  ف��اإن  و�ل�سناعات،  �خل��ا���ص 
حدثاً  ومي��ث��ل  �ملتخ�س�سني  م��ن  ك��ربى  �سريحة 
علمياً ه��ام��اً يف جم��ال �مل����و�رد �مل��ائ��ي��ة خ��الل عام 
�ملتميزين  �لعلماء  �أف�سل  دعوة  و�سيتم   .2022

�ل��ق��ر�ر كمتحدثني  �مل��ي��اه وم��ت��خ��ذي  و�ل���ق���ادة يف 
رئي�سيني لهذ� �ملوؤمتر �لدويل. و�ستعقد فعاليات 
�مل���وؤمت���ر خ���الل ي��وم��ني وت��ت��ن��وع �ل��ف��ع��ال��ي��ات من 
حو�ر�ت  وجل�سة  تخ�سي�سية  وور���ص  عمل  �أور�ق 
و�سيعر�ص �ملوؤمتر تكنولوجيا �ملياه �لبتكارية يف 

�لإمار�ت ودول جمل�ص �لتعاون �خلليجي.  
�لأول  �ملنظمة �جتماعها  �للجنة  هذ� وقد عقدت 
ملناق�سة عدد من �ملو��سيع �ملت�سلة باملوؤمتر كدعوة 
�لعلمي  �مل��وؤمت��ر  برنامج  �لرئي�سيني،  �ملتحدثني 

و�لثقايف و�لور�ص �لعلمية �مل�ساحبة للموؤمتر.

•• دبي– الفجر

حلظات  دب���ي،   2020 �إك�سبو  يف  "�ألف"  ج��ن��اح  �سهد 
فني  �سكل  وه��و  "�لنقايل"،  �إىل  �ل���زو�ر  عرفت  مهمة 
قدمي ل�سرد �لق�س�ص و�حلكايات و�لأد�ء �ملو�سيقي من 
�إير�ن. وعلى وقع مو�سيقى عازف �لإيقاع "علي ناري"، 
�سحرت �لر�وية "بهارة جهاندو�ست" �حل�سور باأ�سلوبها 
�ل�سردي �ملميز، حيث روت ق�سة حب كال�سيكية للتقاء 
حول  �أ�سئلة  ط��ارح��ة  متناف�سة  ممالك  م��ن  �سخ�سني 

�حلب وحتدياته.
ور�وية  �مل�سرحية  �ملخرجة  جهاندو�ست،  بهارة  وقالت 
�ل�سرد  "هذ�  �لأط���ف���ال:  ب��ر�م��ج  وم��ق��دم��ة  �لق�س�ص 

�أ�سكال  فلدينا  �إي����ر�ن،  يف  طويل  ت��اري��خ  ل��ه  �لق�س�سي 
�أحد  يعد  )�ل��ن��ق��ايل(  ولكن  �لق�س�ص،  ل�سرد  خمتلفة 

�أقدم �لأ�سكال، كما مت ت�سجيله يف �ليوني�سكو".
�لذكية  �ل���ه���و�ت���ف  ق���ب���ل  �ل��ق�����س�����ص  رو�ي�������ة  و����س���اع���ت 
يتجمعون  �لنا�ص  وك��ان  �لكهرباء،  وحتى  و�لإن��رتن��ت، 
�مللحمية.  �لق�س�ص  ويتناقلون  بلد�تهم  ���س��اح��ات  يف 
�ل��ق�����س�����ص باإمياء�ت  ت����روى  وم���ن خ���الل ه���ذ� �ل���ف���ن، 
وم��و���س��ي��ق��ى خم��ت��ل��ف��ة، وب��ا���س��ت��خ��د�م ط��ب��ق��ات �ل�سوت 
�لق�س�ص  �ختيار  يتم  ما  وغالبا  و�ملنخف�سة،  �لعالية 
�حلب،  وق�����س�����ص  �ل��ق��دمي��ة،  �مللحمية  �ل���رو�ي���ات  م��ن 
من  متنوعة  فنية  باأ�سكال  �جلمهور  رب��ط  وحم��اول��ة 

�لغناء، و�لرق�ص و�لإمياء�ت وغريها.

•• دبي–  الفجر

�أحيا �ل� "دي جي" و�ملن�سق �ملو�سيقي 
على  م��و���س��ي��ق��ي��ا  ح��ف��اًل  "نوكليا" 
 2020 ب��اإك�����س��ب��و  �ل��ي��وب��ي��ل  من�سة 
دب�������ي، و�����س����ط ح�������س���ور لف������ت من 
حم��ب��ي ه���ذه �مل��و���س��ي��ق��ى �ل��ت��ي تلقى 

�إعجاب �لكثريين.
وقد قدم "نوكليا" مو�سيقى "�لهيب 
هوب" و"�لد�ن�ص" و"�لإلكرتونيك" 
ليمتع  �ل��ك��ال���س��ي��ك��ّي  و"�لدي�سكو" 
�ّلتي  �مل��ت��ن��وع��ة  ب���الأن���غ���ام  ج��م��ه��وره 
يعمل على تاأليفها وين�سر �حلما�ص 

و�لبهجة يف �لأجو�ء.
با�سم  �أي�ساً  يعرف  �لذي  "نوكليا"، 
�أغاين  تقدمي  �أعاد  �سقر"،  "عدي 
بوليوود �لكال�سيكية وجنح يف دمج 
مو�سيقى �ل�سارع �لهندي و�ملو�سيقى 

�ل�سعبية مع �سوته. كما دخل عامل 
�لأطفال من خالل تقدميه لبع�ص 

�لأغاين �خلا�سة بالأطفال.
�أهم  "نوكليا" �أح���د  ج��ي  دي  وي��ع��د 
حمرتيف �ملو�سيقى، و��ستطاع خالل 

�أ�سو�ت  حت��دي��ث  �ل��ف��ن��ي��ة  م�����س��ريت��ه 
و�ب���ت���ك���ار معجمه  ع����دة  م��و���س��ي��ق��ي��ة 
�لهندية  �لإي���ق���اع���ات  م���ن  �خل���ا����ص 
ب�����س��م��ة مم����ي����زة يف عامل  ل����ي����رتك 

�لفن. 

بهارة جهاندو�شت تروي »النقايل« لزوار اإك�شبو 2020 دبي

اإيقاعات هندية يف اإك�شبو 2020 دبي حتمل ب�شمة دي جي نوكليا
•• دبي– الفجر

يف  جمانيا  مو�سيقيا  حفال  ل���زو�ره  دب��ي   2020 �إك�سبو  يقيم 
�لفنانني  م��ن  ث��الث��ة  يحييه   2022 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم 
�لأخرية  �لآون���ة  يف  ك��ب��رية  �سعبية  حققو�  �ل��ذي��ن  �خلليجيني 
�ل�سباب ب�سورة  �لتي جذبت جمهور  �لهادفة  �أغنياتهم  بف�سل 
باأد�ء فنان مو�سيقى  و��سعة. ويحظى حمبو ح�سور �حلفالت 
�ل�����س��ول �لإم���ار�ت���ي �أرق�����م، ح��ني ي��ق��دم جم��م��وع��ة م��ن��ت��ق��اة من 
�مليالدي  �لعام  �أي��ام  �أول  يف  و�ملغزى  بالأمل  �لعامرة  �لأغنيات 
بها،  يوؤمن  �لتي  �لأ�سياء  �لتي تعالج  �جلديد. وعرب مو�سيقاه 
مثل ن�سر �ملحبة و�حلياة، و�لو�سول �إىل �لهدف، ي�ستعد �لفنان 
لتقدمي �أم�سية مميزة على م�سرح �ليوبيل. ويوؤكد: "�أ�سعر �أن 
�لهدف هو ما يدفعني �إىل �سنع �ملو�سيقى. �لهدف هو د�فعي 

يف حماولتي فعل ما �أومن به".
و�لغيتار،  �لكيبورد  �آل��ت��ي  على  يلعب  �ل��ذي  �ملو�سيِقي،  ويحب 
�إدماج مزيج من �ملو�سيقى �ملعا�سرة و�لقدمية وهو من معجبي 
تبعث  و�لنيو�سول.  �ملوتاون،  ومو�سيقى  ِمن"،  تو  "بويز  فرقة 
�لإنتاج  �سركة  مع  بالتعاون  �ملقدمة  ِلت غو"،  "توغذر  �أغنيته 
عن  ق��وي��ة  ب��ر���س��ال��ة  غرمي"،  "�سي�سرتز  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل��ف��ن��ي 

�ملجتمع �لعاملي، وهي ر�سالة �سيقدمها �إىل �جلمهور �لعاملي يف 
حديقة �ليوبيل.

ويقدم �ملغني �ل�سعودي حمزة هو�ساوي م�سار� مو�سيقيا خا�سا 
لنف�سه خالل �حلفلة، وذلك عن طريق مزج مو�سيقى �لآر �آند 
بي مع �لثقافة �ل�سعودية. وقد عرف �لفنان طريقه �إىل �ل�سهرة 
�آر�بيا" لعام  فاكتور  �إك�ص  "ذي  برنامج  ن�سخة  عرب  مرة  لأول 
2013 و�أ�سبح منذ ذلك �حلني منوذجا ُيحتذى للمطربني 
ه��و���س��اوي، يف  ك��ان  �خل��ل��ي��ج.  �ل�ساعدين يف منطقة  �لآخ��ري��ن 
غاي"  "برن�ص" و"مارفن  �أغنيات  �إىل  �ل�ستماع  يحب  ن�ساأته، 
ومو�سيقى �لآر �لآند بي �ل�سادرة يف ثمانينيات �لقرن �ملا�سي، 
للمطرب  حفل  يف  �لفتتاحي  �لأد�ء  ق��دم  قليلة  �سنو�ت  وقبل 
�لكندي �ل�سهري، جا�ستني بيرب. وبينما �أثرت �ملو�سيقى �لغربية 
جلذوره  خمل�سا  يظل  �أن  �ملهم  م��ن  �أن��ه  يعتقد  �أ�سلوبه،  على 
عرب  �سعوديا  رج��ال  بو�سفه  نف�سه  ع��ن  وللتعبري  �ل�سعودية 

كلمات �أغنياته.
و�أم�سى �ملغني �لإمار�تي وعازف �لعود جا�سم حممد �أكر من 
20 عاما يف جمال �سناعة �ملو�سيقى ويتخ�س�ص يف مو�سيقى 
�لعايل  �ملعهد  �لبكالوريو�ص من  درج��ة  �لأوب��ر�. يحمل جا�سم 
�لغناء  يف  �ملاج�ستري  ودرج���ة  �ل��ك��وي��ت،  يف  �ملو�سيقية  للفنون 

�لعربي من كلية �لفن و�لت�سميم يف جامعة �لأردن، فيما ظهر 
�لفنان �لكبري يف �لعديد من �لعرو�ص �مل�سرحية و�لتلفزيونية. 
برزت �أعمال جا�سم حممد �لوطنية يف جمموعة من �ملهرجانات 
�لثقافية لدولة �لإمار�ت، ويف �لحتفال باليوم �لوطني �ل� 49، 
ويتطلع �إىل تقدمي �أ�سلوبه للمو�سيقى لباقي �لعامل يف �إك�سبو 
2020 دبي. ويقام حفل �أرقم وحمزة هو�ساوي وجا�سم حممد 
يف حديقة �ليوبيل يف �ل�ساعة �لتا�سعة و�لن�سف من م�ساء يوم 

�لإمار�ت.  دولة  بتوقيت   2022 يناير   1

اأرقم وهو�شاوي وجا�شم حممد على من�شة اليوبيل يف اأول اأيام ال�شنة اجلديدة
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على  واحلف�ظ  املن�عة  جه�ز  دعم  يف  نتن�وله�  التي  الأطعمة  ت�س�عد  اأن  ميكن 
 Care Health سحة جيدة.وتقول ج�نني �سوفرونت، اخت�س��سية التغذية يف�
Plan: "م� ن�أكله اأمر اأ�س��سي حق� ل�سحتن� الع�مة، وهذا ي�سمل جه�ز املن�عة. 
اأن ي�س�عد ج�سمك على  ال�سحية والغنية ب�ملغذي�ت، ميكن  اإن تن�ول الأطعمة 

مق�ومة الأمرا�ض".
ولكن ب�لطبع، ل ميكن العتم�د على هذه الأطعمة اأو العن��سر الغذائية كعالج 
معجزة للمر�ض، ولكنه� �ستكون معززة لل�سحة واملن�عة جنب� اإىل جنب مع اعتم�د 

بع�ض ال�سلوكي�ت الوق�ئية، مثل غ�سل اليدين واحل�سول على لق�ح الإنفلونزا.

طعام  يوجد  ل  �أن��ه  حني  "يف  �سوفرونت:  وت�سرح 
�أو مكمل و�حد ميكن �أن مينع �ملر�ص مبا�سرة، �إل 
�ملناعة من خالل ت�سمني  �أن��ه ميكنك دعم جهاز 
�لأطعمة �لتي حتتوي على �لعنا�سر �لغذ�ئية �لتي 

تلعب دور� يف �سحة �لأن�سجة و�سالمتها".
وميكن �أن ت�ساهم �لأطعمة �لتالية يف تقوية جهاز 

�ملناعة:

احلم�سي�ت ثم�ر   .1
�لغريب  �أو  �ل��ربت��ق��ال  م��ث��ل  �حلم�سية  �ل��ف��و�ك��ه 
C �ملعروف بدعم �ملناعة.  فروت مليئة بفيتامني 
مغ   75 على  �لبالغات  �لن�ساء  حت�سل  �أن  ويجب 
يح�سل  �أن  يجب  بينما  يوميا،   C فيتامني  م��ن 

�لرجال على 90 مغ.
C �جل�سم  ي�ساعد فيتامني  �ملناعة،  ولدعم جهاز 
على �إ�سالح �لأن�سجة و�حلفاظ على �سحة �جللد 

و�لأوعية �لدموية.
�أحد   C ف��ي��ت��ام��ني  ي��ع��د  ذل����ك،  �إىل  وب���الإ����س���اف���ة 
�ملهمة، وهو مادة متنع تدهور  �لأك�سدة  م�ساد�ت 

�خلاليا وحت�سن وظيفة �ملناعة.
لالعتقاد  "خالفا  ����س���وف���رون���ت:  و�أ�����س����ارت 
�ل�سائع، من غري �ملحتمل �أن مينعك فيتامني 

C من �لإ�سابة بنزلة برد، ولكن هناك بع�ص 
�أن �جلرعات  �لأدلة �ملحدودة على 

 C ل��ع��ال��ي��ة م���ن ف��ي��ت��ام��ني�
ق���د ت��ق��ل��ل من 

ل  طو

�أعر��ص �لربد".

اخل�سراء الورقية  اخل�س�ر   .2
�خل�سرو�ت �لورقية مثل �ل�سبانخ و�للفت و�لكرنب 
غنية بفيتامني A �ملهم لوظيفة �ملناعة. ويحتاج 
 A فيتامني  من  ميكروغر�م   900 �إىل  �ل��رج��ال 

يوميا، بينما حتتاج �لن�ساء 700 ميكروغر�م.
يعرف   ،2018 ع����ام  �أج����ري����ت  ل���در�����س���ة  ووف���ق���ا 
�لعلماء �أن فيتامني A مهم جلهاز �ملناعة، لكنهم 
ويعتقدون  ب��ال�����س��ب��ط.  ذل����ك  ���س��ب��ب  ي��ف��ه��م��ون  ل 
�لعظام.  ن��خ��اع  �إن��ت��اج  على  ي��وؤث��ر   A فيتامني  �أن 
�خلاليا  مثل  مناعية  خاليا  �لعظام  نخاع  وينتج 
�لبي�ساء  �ل��دم  خاليا  م��ن  ن��وع  وه��ي  �لليمفاوية، 

�لتي ميكن �أن ت�ساعد يف مكافحة �لعدوى.
�أن �خل�سر   2019 در��سة ن�سرت عام  كم وج��دت 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، وهو  ب��ال��ن��رت�ت  �أي�����س��ا  �ل��ورق��ي��ة غنية 
لاللتهابات  م�سادة  خ�سائ�ص  له  ع�سوي  مركب 
جهاز  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ي�����س��اع��د  �أن  ومي���ك���ن 

�ملناعة.

الأحمر الفلفل   .3
�ل��ف��ل��ف��ل �لأح���م���ر مفيد 
ل�سحة  خ��ا���ص  ب�����س��ك��ل 
�مل����������ن����������اع����������ة. 

 2020 �أب��ري��ل  يف  ُن�����س��رت  بحثية  ورق���ة  وبح�سب 
يو�سي �خلرب�ء بالفلفل �لأحمر كجزء من نظام 
حمتو�ها  ب�سبب  �ل�سحي  للحجر  �سحي  غذ�ئي 

.Cو A من فيتامني
وتو�سح �سوفرونت: "�لفلفل �لأحمر مفيد جلهاز 
�ملناعة لأنه يحتوي على فيتامينات A وC، وبيتا 
كاروتني. ولفيتامني C فو�ئد عالجية وم�ساد�ت 
�ل��ب��ي��ت��ا كاروتني  ي�����س��اع��د  �أك�������س���دة م��ه��م��ة. ف��ي��م��ا 
�ل��ذي يحمي من   A �إن��ت��اج فيتامني  �جل�سم على 

�لعدوى".

الزب�دي  .4
كبري  م�������س���در  �ل�����زب�����ادي  �إن  ����س���وف���رون���ت  ت���ق���ول 
�حلفاظ  يف  ي�ساعد  �أن  ميكن  و�ل���ذي  ل��ل��ربوت��ني، 
"�لأن�سجة  م�سيفة:  و�جللد.  �لعظام  �سحة  على 
وعندما  �لعدوى"،  �سد  حاجز  �أول  هي  �ل�سليمة 
�أو  �لبكترييا  متنع  فاإنها  �سحية،  ب�سرتك  تكون 

�لفريو�سات �ل�سارة، على �سبيل �ملثال.
معظم  حتتوي  �ل��ربوت��ني،  توفري  �إىل  وبالإ�سافة 
منتجات �لزبادي على بكترييا حية، وهي بكترييا 
�لأمعاء  م��ي��ك��روب��ي��وم  �سحة  حت�سني  ع��ل��ى  تعمل 
�ملناعة وي�ساهم يف قدرة  يوؤثر على وظيفة  �ل��ذي 

�ل�سخ�ص على درء �لعدوى.

الأخ�سر ال�س�ي   .5
"�ل�ساي  ����س���وف���رون���ت:  ت�������س���رح 
�لأخ���������������س�������ر غ�����ن�����ي ج�����د� 
مب�����������س�����اد�ت �لأك�����������س�����دة 
و�لبوليفينول، وم�ساد�ت 
على  ت�ساعد  �لتي  �لأك�سدة 
و�ست�سمح  �خل����الي����ا.  ت��ل��ف  م��ن��ع 
�خل���الي���ا �لأك�����ر ���س��ح��ة ب�����س��ك��ل عام 
��ستجابة  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول  ل��ل��ج�����س��م 

مناعية �أف�سل".
ووج����دت در����س��ة ن�����س��رت ع���ام 2016 
�ل�ساي  يف  �لأك�سدة  م�ساد�ت  �أن 
حت�سن  �أن  مي���ك���ن  �لأخ�������س���ر 
�لتائية،  �خل���الي���ا  ����س��ت��ج��اب��ة 

وترتبط  �لفريو�سات.  تهاجم  �لتي  �خلاليا  وهي 
�ل�ستجابة  ب��ت��ح�����س��ني  �ل��ت��ائ��ي��ة  �خل���الي���ا  زي������ادة 
�ملناعية. كما وجدت در��سة ن�سرت عام 2018 �أن 
مادة �لبوليفينول ت�ساعد �جل�سم يف �إر�سال �إ�سارة 

عند �حلاجة �إىل ��ستجابة مناعية.

الزجنبيل  .6
�لزجنبيل له خ�سائ�ص م�سادة لالأك�سدة وم�سادة 
 2013 عام  ن�سرت  در��سة  وتو�سلت  لاللتهابات. 
يكون  وق��د  �ملناعة  جهاز  يدعم  �لزجنبيل  �أن  �إىل 

فعال يف �لوقاية من �ل�سرطان.
�لطازج  بالزجنبيل  بالتم�سك  �سوفرونت  وتو�سي 
�ل�سبب،  ولهذ�  �ملكمالت.  من  فعالية  �أك��ر  كونه 
ف���اإن ����س��ت��خ��د�م �ل��زجن��ب��ي��ل �ل��ط��ازج يف �ل��ط��ه��ي �أو 

�ل�ساي هو �لأف�سل.

الثوم  .7
�لنا�ص  ك����ان  ق�����رون،  "لعدة  ����س���وف���رون���ت:  ت���ق���ول 
�قرت�حات  مع  للثوم،  �ل�سحية  للفو�ئد  يروجون 
و�رتفاع  �لقلب،  �أمر��ص  يف  ي�ساعد  �أن  باأنه ميكن 

�لكولي�سرتول، ونزلت �لربد و�لإنفلونز�".
�لألي�سني،  يف  متجذرة  للثوم  �ل�سحية  و�لفو�ئد 
�أو  �ل��ث��وم  �إط��الق��ه عند تقطيع  يقع  م��رك��ب  وه��و 
�لألي�سني  "ي�ساعد  �سوفرونت:  وتو�سح  �سحقه. 
وم�����س��اد�ت �لأك�����س��دة �مل���وج���ودة د�خ���ل �ل��ث��وم على 

حماربة �لعدوى ودعم جهاز �ملناعة".

الكركم  .8
للكركم  �مل��ن��اع��ي��ة  �ل��ف��و�ئ��د  �إن  ���س��وف��رون��ت  ت��ق��ول 
مينحه  �ل���ذي  �مل��ك��ون  وه��و  بالكركمني،  مرتبطة 
"يبدو  �سوفرونت:  �لغامق.وتو�سح  �لأ�سفر  لونه 
�أن �ل��ك��رك��م��ني ل��دي��ه �ل���ق���درة ع��ل��ى ت��ع��دي��ل جهاز 
�ملناعة عن طريق تن�سيط بع�ص �خلاليا �ملرتبطة 
�مل�سببة  �مل��رك��ب��ات  بع�ص  ت��اأث��ري  وتثبيط  باملناعة 
�أغ�سط�ص  يف  �سدر  تقرير  لاللتهابات".وخل�ص 
معزز�  يكون  �أن  ميكن  �لكركم  �أن  �إىل   2020
�إىل  ب�سهولة  �إ���س��اف��ت��ه  ومي��ك��ن  للمناعة.  م��ف��ي��د� 

�ل�ساي �أو دجمه يف و�سفات مثل �لكاري.

مع اعتم�د بع�ض ال�سلوكي�ت الوق�ئية

وت�شاعد  املناعة  جهاز  تعزز  اأطعمة   8
يف احلفاظ على �شحتك

ومن �أهم �لإجر�ء�ت �ل�ستباقية �لتي ميكنك 
لأن  �سحي،  وزن  على  �حلفاظ  هي  �تخاذها، 
تهدد  ح����الت  �إىل  ت�����وؤدي  �أن  مي��ك��ن  �ل�����س��م��ن��ة 

�حلياة مثل �أمر��ص �لقلب �لتاجية.
من  �أي�سا  �ل�سحي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام  ويقلل   
م��ق��د�ر �لإج���ه���اد �ل��ت��اأك�����س��دي و�لل��ت��ه��اب��ات يف 
يف  طويلتني  در��ستني  لنتائج  ووفقا  �جل�سم. 
جرعة  على  �حل�سول  ف���اإن  ه��ارف��ارد،  جامعة 
يومية من �ملك�سر�ت ميكن �أن ي�ساعد يف �إطالة 

عمر �ل�سخ�ص.
�لدكتور  ل���ل���در�����س���ة  �مل�������س���ارك  �مل���ع���د  وق������ال 
يف  �لأوب��ئ��ة  وعلم  �لتغذية  �أ�ستاذ  ه��و،  ف��ر�ن��ك 
�أن  "وجدنا  �ل��ع��ام��ة:  لل�سحة  ه��ارف��ارد  كلية 
�لأ���س��خ��ا���ص �ل��ذي��ن ي��ت��ن��اول��ون �مل��ك�����س��ر�ت كل 
و�أك���ر �سحة من  �أط���ول  يعي�سون ح��ي��اة  ي��وم 

�لأ�سخا�ص �لذين مل ياأكلو� �ملك�سر�ت".
ُن�����س��ر يف جملة  �ل�����ذي   - �ل��ت��ق��ري��ر  و�أظ����ه����ر 
 New England Journal of
يتناولون  �ل����ذي����ن  �أن   -  Medicine
�مل��ك�����س��ر�ت ي��وم��ي��ا ك��ان��و� �أق����ل ع��ر���س��ة للوفاة 
و�أمر��ص  �لقلب  و�أم��ر����ص  �ل�سرطان  ب�سبب 

�جلهاز �لتنف�سي.
يتناولون  �لذين  �لأ�سخا�ص  كان  وب�سكل عام، 
 20% بن�سبة  عر�سة  �أق���ل  يوميا  �ملك�سر�ت 
ل��ل��وف��اة خ���الل ف���رتة �ل���در�����س���ة، م���ن �أولئك 

�لذين جتنبو� �ملك�سر�ت.
�أن  �إىل  �أي�سا  ه��ارف��ارد  جامعة  باحثو  و�أ���س��ار 
تركيبة �ملك�سر�ت - �لألياف و�لدهون �ل�سحية 
�لكيميائية  و�مل�����و�د  و�مل���ع���ادن  و�ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
"و�قية للقلب  �لنباتية - قد توفر خ�سائ�ص 
لاللتهابات  وم�����س��ادة  ل��ل�����س��رط��ان  وم�����س��ادة 

وم�سادة لالأك�سدة".
وقال �لدكتور هو: "�ملك�سر�ت غنية بالربوتني 
ي���وؤخ���ر �لم��ت�����س��ا���ص ويقلل  و�لأل�����ي�����اف، م���ا 
يف  حت��ت��وي  �مل��ك�����س��ر�ت  �أن  م�����س��ي��ف��ا  �جلوع"، 

�لغالب على دهون �سحية غري م�سبعة.
�ملعر�سني  �لأ���س��خ��ا���ص  �أن  �لأب���ح���اث  وج����دت 
يقللو�  �أن  بنوبة قلبية ميكن  �لإ�سابة  خلطر 
من خماطرهم عن طريق �تباع نظام غذ�ئي 

�سحي ي�سمل �ملك�سر�ت.
�ملك�سر�ت  ت���ن���اول  �أن  �إىل  �لأب����ح����اث  وت�����س��ري 
�لدهني  �ل��ربوت��ني  م�����س��ت��وي��ات  يخف�ص  ق���د: 

"�ل�سار"(  �أو   LDL( �ل��ك��ث��اف��ة  منخف�ص 
تلعب  و�ل��ت��ي  �لثالثية،  �ل��ده��ون  وم�ستويات 
ت�سمى  �لتي  �لرت�سبات  تر�كم  رئي�سيا يف  دور� 
�ل�����س��ر�ي��ني. وك���ذل���ك حت�سني  �ل��ل��وي��ح��ات يف 
�سحة بطانة �ل�سر�يني، و�نخفا�ص م�ستويات 
وتقليل  �لقلب،  باأمر��ص  �ملرتبطة  �للتهاب 
خماطر �لإ�سابة بجلطات �لدم �لتي ميكن �أن 

توؤدي �إىل �لنوبة �لقلبية و�لوفاة.
ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، مي��ك��ن ل��ل��م��ك�����س��ر�ت حت�سني 
�سحة قلبك وتقليل خطر �لوفاة مبكر� ب�سبب 

�أمر��ص �لقلب وغريها من �لأ�سباب.

تقليل خم�طر الإ�س�بة ب�ل�سرط�ن
لل�سحة،  �لوطنية  �ملكتبة  يف  ن�سرت  در��سة  يف 
ُحللت فو�ئد �ملك�سر�ت للوقاية من �ل�سرطان 

ب�سكل �أكرب.
�ملك�سر�ت  �أن  �لدر��سات  "�أظهرت  و�أو�سحت: 
و�لأحما�ص  �لنباتي  للربوتني  مهم  م�سدر 
وفيتامني  �مل�سبعة  غ��ري  �لأح���ادي���ة  �ل��ده��ن��ي��ة 
�لنباتي  و�لأ�سرتوجني  �لفوليك  وحم�ص   E
�إىل  �مل�ستجدة  �ل��ب��ي��ان��ات  و�أ����س���ارت  و�لأل���ي���اف. 

دور  لهما  �لتاأك�سدي  و�لإج��ه��اد  �لل��ت��ه��اب  �أن 
ت�ساهم  �أن  �ملمكن  وم��ن  �ل�سرطان.  تطور  يف 
و�مل�سادة  ل��الأك�����س��دة  �مل�������س���ادة  �خل�����س��ائ�����ص 
لاللتهابات يف �ملك�سر�ت ومكوناتها يف �لن�ساط 
�مل�ساد لل�سرطان، ف�سال عن �إ�سفاء تاأثري و�ق 

للقلب".

تقليل خم�طر ال�سمنة
للدهون  مم����ت����از�  م�������س���در�  �مل���ك�������س���ر�ت  ت���ع���د 
�ل�سحية و�لربوتينات و�لألياف و�لفيتامينات 

و�ملعادن وم�ساد�ت �لأك�سدة.
وتظهر �لبيانات �لوبائية �أن �رتفاع ��ستهالك 
�لإ�سابة  م��ع��دل  ب��ان��خ��ف��ا���ص  م��رت��ب��ط  �جل���وز 
قمع  على  ق���ادرة  �ملك�سر�ت  �أن  كما  بال�سمنة. 
�جل����وع ع���ن ط��ري��ق �م��ت�����س��ا���ص �ل��رط��وب��ة يف 
ي�سعر  �ل�سخ�ص  يجعل  ما  �له�سمي،  �جلهاز 

بال�سبع.
�أن ذل���ك يرجع  �ل��ب��اح��ث��ني  ب��ع�����ص  وي��ف��رت���ص 
�إىل ت��اأث��ري �مل��ك�����س��ر�ت ع��ل��ى �ل��ه��رم��ون��ات �لتي 
�ل�سعور  تعزيز  وب��ال��ت��ايل  �جل���وع،  على  ت��وؤث��ر 

بالمتالء.

جرعة يومية من املك�شرات حتد من خطر الإ�شابة 
بال�شرطان والنوبات القلبية!

ثبت اأن عن�سرا ب�سيط� للوجب�ت اخلفيفة له فوائد �سحية رائعة مب� يف ذلك تقليل خم�طر 
الإ�س�بة ب�ل�سرط�ن والنوب�ت القلبية، وخف�ض الكولي�سرتول وامل�س�عدة على اإنق��ض الوزن.

ويعتمد عي�ض حي�ة طويلة و�سحية اإىل حد كبري على قدرتك على جتنب امل�س�عف�ت املزمنة 
التي تق�سر العمر. 
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�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
MOJAU_2021- 0040396 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

و�ل�سيد  �جلن�سية  بنغالدي�سي   - �حلق  �سم�ص  حممد  ح�سني  علي  حممد  �ل�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
خدمات  بوكيل  مهنية  �عمال  �سر�كة  ميلكان   - �جلن�سية  بنغالدي�سي   - عبد�جلليل  عامل  �ساهني  /حممد 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  �مل�ستند�ت((  ليو� لطباعة وت�سوير  �مل�سماه )برج 
�سم�ص �حلق - بنغالدي�سي �جلن�سية - يرغب  �ل�سيد / حممد علي ح�سني حممد  �أن  و حيث   ،  )725342(
يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�سته �لبالغه )50%( بن�سبة ) 40%( وذلك �إىل �ل�سيد/ �سومون �حمد �بو 
�لكالم - بنغالدي�سي �جلن�سية ، كما ويرغب �ل�سيد / حممد �ساهني عامل عبد�جلليل - بنغالدي�سي �جلن�سية يف 
بنغالدي�سي   - �لكالم  �بو  �حمد  �سومون  �ل�سيد  �ىل  وذلك  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )%50( 
�جلن�سية. وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�ليه بعد  �مل�سار  �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة 

لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70021 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
MOJAU_2021- 0040351 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيدة: �روى عادل ناهي �لنجم، �جلن�سية �لعر�ق وترغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة 40% و ذلك �ىل �ل�سيدة : �سباح عبد�لفتاح 
طه خليل �جلن�سية م�سر يف �لرخ�سة �مل�سماه ))�سالون ركن �لعرو�ص لل�سيد�ت(( و�لتي 
تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )755567( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية ،  تعديالت �أخرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة لآخر ، خروج �سركاء 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
�لت�سديق   للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  يف 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص  �ليه بعد  �مل�سار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70535

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
MOJAU_2021- 0040482 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على تنازل عن �لرخ�سة بني �لأطر�ف �ملذكورة.
من �لطرف �لأول :  �سامل خمي�ص عامر حممد �لنقبي - �جلن�سية  : �لإمار�ت 

�إىل �لطرف �لثاين : �ف�سل بولتى ح�سن - �جلن�سية : �لهند ن�سبة %50 
و �ىل �لطرف �لثالث : فهد ميلي تودى - �جلن�سية : �لهند ن�سبة %50 

بال�سم �لتجاري )كافترييا ق�سر �لفالفل - فرع 1(  ن�ساط �لرخ�سة )بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( 
و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف �ل�سارقة - مويلح رخ�سة مهنية رقم 769155 �ل�سادرة 

بتاريخ  2019/6/27 
 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة.

وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل
بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70349

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
ليبرييا يف    )Dubai Hope Shipping Ltd( سركة  دبي هوب لل�سحن �لبحري �ملحدودة�

)“�ل�سركة”(
مت حل �ل�سركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

وهذ� �لإ�سعار موجه �إىل جميع �لد�ئنني و�لأفر�د �لذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �سد �ل�سركة، مبن فيهم �أي 
مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�سفاة �أو طارئة و�أي �سخ�ص يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع �ل�سركة ل 

يز�ل غري م�ستوفى؛
يتعني على �ملطالبني �أن يقدمو� مطالباتهم خطياً وتف�سياًل ل�سركة ريد �سميث يف برج �نديك�ص )�ملدخل �ل�سرقي(، 
�لطابق �خلام�ص و�لع�سرين، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �سندوق بريد: 506548، م�سوؤول �لت�سال: ماري بوري، 

 mborye@reedsmith.com لربيد �لإلكرتوين�
�لهاتف: 6361 709 4 971+ بو��سطة 15 يونيو 2022.

�إبر�ء من �مل�سوؤولية : ل ي�سكل توجيه هذ� �لإ�سعار �عرت�فاً من �ملوؤ�س�سة باأن �أي �سخ�ص د�ئن �أو مطالب، ول يجوز 
يتعلق  فيما  �أو مطالبة م�سادة  دفاع  �أي  �لتنازل عن  �أو  ب�سحته،  كاإقر�ر  �لعمل  �أو  �أو جعله �سحيحاً  �إحيائه  �إعادة 
�أ�سبح  �أو  تقادم  �أي  �أمر منعه  وهو  �أ�سهمها،  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أ�سولها  �ل�سركة،  باأي مطالبة �سد 
�أو  �أي دعاوى دفاعية  �أ�سهمها  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أو يكون للموؤ�س�سة  باطال لأي �سبب من �لأ�سباب، 

م�سادة ب�ساأنها.                 

 �إعـــــــــــــــــــالن

70021 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
ليبرييا يف    )Dubai Horizon Shipping Ltd( سركة  دبي هور�يزن لل�سحن �لبحري �ملحدودة�

)“�ل�سركة”(
مت حل �ل�سركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

وهذ� �لإ�سعار موجه �إىل جميع �لد�ئنني و�لأفر�د �لذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �سد �ل�سركة، مبن فيهم �أي 
مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�سفاة �أو طارئة و�أي �سخ�ص يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع �ل�سركة ل 

يز�ل غري م�ستوفى؛
يتعني على �ملطالبني �أن يقدمو� مطالباتهم خطياً وتف�سياًل ل�سركة ريد �سميث يف برج �نديك�ص )�ملدخل �ل�سرقي(، 
�لطابق �خلام�ص و�لع�سرين، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �سندوق بريد: 506548، م�سوؤول �لت�سال: ماري بوري، 

، :mborye@reedsmith.com لربيد �لإلكرتوين�
�لهاتف: 6361 709 4 971+ بو��سطة 15 يونيو 2022.

�إبر�ء من �مل�سوؤولية: ل ي�سكل توجيه هذ� �لإ�سعار �عرت�فاً من �ملوؤ�س�سة باأن �أي �سخ�ص د�ئن �أو مطالب، ول يجوز 
يتعلق  فيما  �أو مطالبة م�سادة  دفاع  �أي  �لتنازل عن  �أو  ب�سحته،  كاإقر�ر  �لعمل  �أو  �أو جعله �سحيحاً  �إحيائه  �إعادة 
�أ�سبح  �أو  تقادم  �أي  �أمر منعه  وهو  �أ�سهمها،  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أ�سولها  �ل�سركة،  باأي مطالبة �سد 
�أو  �أي دعاوى دفاعية  �أ�سهمها  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أو يكون للموؤ�س�سة  باطال لأي �سبب من �لأ�سباب، 

م�سادة ب�ساأنها.

 �إعـــــــــــــــــــالن
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�سركة دي.�إن.�سي. تانكرز �ملحدودة )DNC Tankers Ltd(  يف  ليبرييا

)“�ل�سركة”(
مت حل �ل�سركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

�ل�سركة، مبن  �أي مطالبة �سد  لديهم  �أن  يدعون  �لذين  و�لأفر�د  �لد�ئنني  �إىل جميع  �لإ�سعار موجه  وهذ� 
فيهم �أي مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�سفاة �أو طارئة و�أي �سخ�ص يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ 

مع �ل�سركة ل يز�ل غري م�ستوفى؛
)�ملدخل  �نديك�ص  برج  �سميث يف  ريد  ل�سركة  وتف�سياًل  يقدمو� مطالباتهم خطياً  �أن  �ملطالبني  على  يتعني 
م�سوؤول   ،506548 بريد:  �سندوق  �لعاملي،  �ملايل  دبي  مركز  و�لع�سرين،  �خلام�ص  �لطابق  �ل�سرقي(، 

، :mborye@reedsmith.com لت�سال: ماري بوري، �لربيد �لإلكرتوين�
�لهاتف: 6361 709 4 971+ بو��سطة 15 يونيو 2022.

�إبر�ء من �مل�سوؤولية: ل ي�سكل توجيه هذ� �لإ�سعار �عرت�فاً من �ملوؤ�س�سة باأن �أي �سخ�ص د�ئن �أو مطالب، ول 
يجوز �إعادة �إحيائه �أو جعله �سحيحاً �أو �لعمل كاإقر�ر ب�سحته، �أو �لتنازل عن �أي دفاع �أو مطالبة م�سادة فيما 
يتعلق باأي مطالبة �سد �ل�سركة، �أ�سولها �أو مدر�ئها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها، وهو �أمر منعه �أي تقادم �أو 
�أ�سبح باطال لأي �سبب من �لأ�سباب، �أو يكون للموؤ�س�سة �أو مدر�ئها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها �أي دعاوى 

دفاعية �أو م�سادة ب�ساأنها.

 �إعـــــــــــــــــــالن
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ليبرييا يف    )Dubai Harmony Shipping Ltd( سركة  دبي هارموين لل�سحن �لبحري �ملحدودة�

)“�ل�سركة”(
مت حل �ل�سركة بتاريخ 10 نوفمرب 2021؛

وهذ� �لإ�سعار موجه �إىل جميع �لد�ئنني و�لأفر�د �لذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �سد �ل�سركة، مبن فيهم �أي 
مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�سفاة �أو طارئة و�أي �سخ�ص يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع �ل�سركة ل 

يز�ل غري م�ستوفى؛
يتعني على �ملطالبني �أن يقدمو� مطالباتهم خطياً وتف�سياًل ل�سركة ريد �سميث يف برج �نديك�ص )�ملدخل �ل�سرقي(، 
�لطابق �خلام�ص و�لع�سرين، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �سندوق بريد: 506548، م�سوؤول �لت�سال: ماري بوري، 

، :mborye@reedsmith.com لربيد �لإلكرتوين�
�لهاتف: 6361 709 4 971+ بو��سطة 15 يونيو 2022.

�إبر�ء من �مل�سوؤولية: ل ي�سكل توجيه هذ� �لإ�سعار �عرت�فاً من �ملوؤ�س�سة باأن �أي �سخ�ص د�ئن �أو مطالب، ول يجوز 
يتعلق  فيما  �أو مطالبة م�سادة  دفاع  �أي  �لتنازل عن  �أو  ب�سحته،  كاإقر�ر  �لعمل  �أو  �أو جعله �سحيحاً  �إحيائه  �إعادة 
�أ�سبح  �أو  تقادم  �أي  �أمر منعه  وهو  �أ�سهمها،  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أ�سولها  �ل�سركة،  باأي مطالبة �سد 
�أو  �أي دعاوى دفاعية  �أ�سهمها  �أو حملة  �أو موظفيها  �أو مدر�ئها  �أو يكون للموؤ�س�سة  باطال لأي �سبب من �لأ�سباب، 

م�سادة ب�ساأنها.

 �إعـــــــــــــــــــالن
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 �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : رن اإت جممع للتع�مل اللكرتوين - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 43 -44 ملك بلدية دبي - بردبي - �لفهيدي - �ل�سكل �لقانوين 
: ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 859116 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
�لتاأ�سري  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئرة  1459584 مبوجب هذ� تعلن 
قر�ر  وذل���ك مب��وج��ب   ، �أع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  ب��اإن��ح��الل  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�سجل  يف 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق    2021/12/19 بتاريخ  دبي  حماكم 
�مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  لديه  م��ن  وعلى    2021/12/19
�حمد  عقار�ت  ملك   3006 مكتب   : �لعنو�ن  ق�نونيون  حم��سبون  جتيندرا  �ملعني 
 : فاك�ص    04-3438022  : هاتف   - �لثانية  �لتجاري  �ملركز   - �لعطار  عبد�لرحيم 
خالل  وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-34038033

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية
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 �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : اكتيف ام لإدارة املن�س�آت - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 1501/40 ملك ذ� غالرييا �نفي�ستمنت�ص �ص ذ م م - بردبي - �ملركز 
�لتجاري �لول - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 627071 
�لتنمية  د�ئ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذ�  1046507 مب��وج��ب   : �ل��ت��ج��اري  ب��ال�����س��ج��ل  �ل��ق��ي��د  رق���م 
�ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية 
�ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/9/23  و�ملوثق لدى 
�أو  �أي �ع��رت����ص  ل��دي��ه  2021/9/23  وع��ل��ى م��ن  �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ك��ات��ب 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ك�يدن بور�ض لتوفري خدم�ت ال�سرك�ت - �ض ذ م 
م �لعنو�ن : مكتب رقم 101 ملك �سر�ج عمر بن بكر مدهر - بردبي - �خلليج �لتجاري   
هاتف : 5548499-04  فاك�ص :    م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : جتيندرا حم��سبون ق�نونيون
�ملركز   - �لعطار  عبد�لرحيم  �حمد  عقار�ت  ملك   3006 مكتب   : �لعنو�ن 
-34038033  : فاك�ص    04-3438022  : هاتف   - �لثانية  �لتجاري 
باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئرة  04 مبوجب هذ� تعلن 
�مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية رن اإت جممع للتع�مل اللكرتوين - �ض 
ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2021/12/19 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/12/19 وعلى من لديه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عرت��ص 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : ك�يدن بور�ض لتوفري خدم�ت ال�سرك�ت - �ض ذ م م
ب��ردب��ي - �خلليج  ب��ن بكر م��ده��ر -  ���س��ر�ج عمر  101 ملك  �ل��ع��ن��و�ن : مكتب رق��م 
تعلن  ه����ذ�  �لتجاري   هاتف : 5548499-04  فاك�ص :       مب���وج���ب 
�أعاله لت�سفية  �ملذكور  �مل�سفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئرة 
اكتيف ام لإدارة املن�س�آت - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ  
 2021/9/23 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/9/23
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية
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عمايل    SHCAPCILABS2021 /0001942 يف  �لدعوى رقم

بالن�صر  
�مل�ستاأنف �سده : عبد�هلل علي �حمد �ل�سيد �بوليلة �بوليلة 

عنو�نه : �لإمار�ت - �ل�سارقة - �لنباعة - �سارع �لزهر�ء 
ليكن معلوما لديك �أن �مل�ستاأنف : �لق�سر �لعايل للمقاولت �لفنية ذ م م 

رقم  �لإبتد�ئية  �لدعوى  يف   ،  20../.../... بتاريخ  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  قد 
 - �ملدنية  �لإ�ستئنافية  �ملحكمة   SHCAPCILABS2021/0001942
عمايل. فيقت�سي ح�سورك �و ح�سور من ميثلك �مام حمكمة �ل�سارقة بد�ر �لق�ساء 
9.00 �سباحا وتقدمي ما لديك  �ل�ساعة   2022/1/4 �ملو�فق   ....... ...... يوم 
من بينات ويف حالة عدم ح�سورك �و ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر �ملحكمة 

�لدعوى يف غيبتك. 
مكتب �خلدمات �لق�صائية 

�صيف عبد�لرحمن بن زوينه 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممد �صميم �بو �لكا�صم   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0000360/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  حممد �سميم �بو �لكا�سم 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ زي�سان �سري فالك في�سل - �جلن�سية : باك�ستاين  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، 
ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 1607 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2021 / 0009570 �أمر �د�ء  
�ىل �ملدعي عليه : فرجاد علي �سابر ح�سني ��سي - باك�ستاين �جلن�سية 

 / �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  �ملازمي  �لدوبي  غلوم  حممد  �سالح  �ملدعي  بان  نعلمكم 
�جلن�سية - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 0.0 ،

�حلكم 
�نه بتاريخ 2021/11/28 

بعد �لطالع على �لور�ق 
ناأمر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ : �ثني ع�سر �لف وخم�سمائة درهم 

و�لزمته بامل�سروفات.
حرر بتاريخ  2021/12/21 - حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70535

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن �إخطار عديل بالوفاء )بالن�صر(

باللغتني �لعرية و�لجنليزية
�لخطار رقم    

MOJAU_2021- 0029546
بناء على طلب من �ملخطر / �سلمي �سعيد حممد �لقحومي - �مار�تية �جلن�سية

�إىل �ملخطر �ليه / جيه تي �ر للتجارة �لعامة
�ل�سرح : �ملخطر �إليه حرر �سيك للمخطر مببلغ )375000( در هم مو�سوع �ل�سيك 
�ل�سبك  ��ستحقاق  بتاريخ  �نه  �ملدعي عليه حيث  بالتوقيع عن  �ملخول  �ملحرر من قبل 
قابل  ك��ايف  ر�سيد  وج��ود  لعدم  دون �سرف  �رت��د  �ن��ه  �ل  �ل�سيك  ل�سرف  �ملدعي  توجه 
لل�سحب وبياناته كالتايل : �ل�سيك رقم 02 مببلغ 375000 درهم بتاريخ ��ستحقاق 
5-08-2021 و�مل�سحوب على بنك �مل�سرق �لإ�سالمي  لذلك فاننا نخطركم ب�سرورة 
�سد�د مبلغ �ملديونية �ملذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ خطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ  

�لإجر�ء�ت �لقانونية.
 مكتب �د�رة �لدعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى
70608 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

�إعالن   
�لدولة  يف  �لعاملة  �ملهنية  للجمعيات  �لتن�سيق  جمعية  تعلن 
و�مل�سهرة من وز�رة تنمية �ملجتمع مبوجب �لقر�ر �ل��وز�ري رقم 
)297( ل�سنة 1994 بتاريخ  9/7/1994. ومقره �لرئي�سي 
جمعية  م��ن  �جلمعية  ��سم  تغيري  يف  رغبته  ع��ن  �أبوظبي  �إم���ارة 
�لتن�سيق للجمعيات �ملهنية �إىل )�حتاد عمال �لإمار�ت(، فمن له 
حق �لعرت��ص على هذ� �لتغيري �لتقدم �إىل �إد�رة �جلمعيات ذ�ت 
�لنفع �لعام بوز�رة تنمية �ملجتمع - بديو�ن �لوز�رة - دب�ي خالل 

مدة خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإع�الن.
وهذ� للعل�م

�إعــــــــــــــالن

70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى AJCFICICPL2021 / 0004505 �أمر �د�ء  
�إىل �ملدعى عليه: �سركه تر�ك مارت للتجاره �لعامه ذ م م

�أعاله  بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف  بتاريخ  قد حكمت عليكم هذه  باأنه  نحيطكم علما 
ل�سالح �ملدعي / �سركه �طار�ت �لدبوي ذ م م وميثلها قانونا عزيز بوقان �ساليل هندي �جلن�سيه 
ناأمر باإلز�م �لطرف �ملطلوب �سده )) �سركه تر�ك مارت للتجاره �لعامه ذ م م(( باأن يوؤدي للطرف 
�لطالب ))�سركه �طار�ت �لدبوي ذ م م(( : مبلغا وقدره 46.832.25 درهما )�سته و�أربعون 
�ألفا وثمامنائة و�ثنان وثالثون درهما وخم�سه وع�سرون فل�سا(، و�لفائدة �لقانونية بو�قع %5 
من تاريخ �ملطالبة �ملو�فق 2021/10/11 وحتى متام �ل�سد�د، مع �لإلز�م بامل�سروفات، ومبلغ 

�ألف درهما مقابل �أتعاب �ملحاماة و�ل�سمول بالنفاذ �ملعجل.
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل ل�ستالمك هذ� �لتبليغ

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70608 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2021/10169(
�ملنذرة/ خيول لتاأجري �ل�سيار�ت �ص ذ م م

�ملنذر �إليها / ح�سن بدر حميد �لعطار - جمهول حمل �لإقامة
�ملنذرة تنذركم ب�سرورة �س�د�د �س�د�د مبلغ 10600 ع�س�ر �لف و�ستمائه 
�أي�ام تب�د�أ  دره�م دره�م( �ملرت�س�دة يف ذمتكم، وذل�ك خ�الل م�دة خم�سة 
م�ن ت�اريخ �عالنك�م به�ذ� �لنذ�ر، و�لإ�سن�سطر لتخ�اذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لقانوني�ة ق�بلكم وحتم�يلكم كاف�ة �لر�س�وم و�مل�ساريف و�لفائدة �لقانوني�ة 
ع�ن �لت�اأخري يف �ل�سد�د بال�سافة �إىل �تعاب �ملحاماة مع �لتعوي�ص عن 

كافة �لأ�سر�ر �لتي حلقت بنا كد�ئن لك. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2021/10227(
�ملنذر / �سالم مو�سى عبد �هلل ) لبناين �جلن�سية(.

�لعا�سر مكتب 100٦.  �لدور  �لبطحاء-  بناية  �لبحرية-  �ل�سارقة- كورني�ص  )�إم��ارة  �ملختار  وعنو�نه وحمله 
)مكتب حنان �سامل للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية( - هاتف : 065740840/0543190891

بتعدد وكالت للمحامية / حنان �سامل
�ملنذر �ليه / �يلى حنا بو�سرو�ص – لبناين �جلن�سية.

عنو�ن : �مارة دبي – �م �سقيم )ح�سب ما ورد بالتحري من �جلن�سية و�لإقامة( هاتف رقم: 0٥0٩1٥٩12٦
�لف  35000 درهم )خم�سة وثالثون  �سد�د مبلغ وق��دره  �إليها ب�سرورة  – �ملنذر  �ملنذر  : يكلف  �ملو�س�وع 
15 �مل�ستحق بتاريخ  دره��م( وذلك مبوجب �ل�سيك �مل�سحوب على بنك �لم��ار�ت دبي �لوطني - �سيك رقم 
2٥/11/201٩ وذلك خالل مده �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر و�ل �سيطر �ملنذر لتخاذ كافة 
�لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و��ست�سد�ر �أمر �لد�ء و�ملطالبة بالفو�ئد �لقانونية �لتاخريية من 
تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام وكذ� �لتعوي�ص عن �ي عطل �و �سرر تعر�ص له �ملنذر مع حتميل �ملنذر 

�لية بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لتقا�سي و�أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 70533
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2021/10226(
�ملنذر / �سالم مو�سى عبد �هلل ) لبناين �جلن�سية(.

وعنو�نه وحمله �ملختار )�إمارة �ل�سارقة- كورني�ص �لبحرية- بناية �لبطحاء- �لدور �لعا�سر مكتب 100٦. )مكتب حنان �سامل 
للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية( - هاتف : 065740840/0543190891

بتعدد وكالت للمحامية / حنان �سامل
�ملنذر �إليه / عبد �لرحمن �سوند�يل فالبيل عليامو – هندي �جلن�سية

عنو�ن : �مارة �ل�سارقة – كلباء – �ل�سناعية 15 )ح�سب ما ورد بالتحري من �جلن�سية و�لإقامة �نه خارج �لدولة (
هاتف رقم: 551111151

�ملو�س�وع : 
يكلف �ملنذر - �ملنذر �إليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 200000 درهم )مائتات �لف درهم( وذلك مبوجب �ل�سيكات �رقام 
8٧٦٥2٤ �مل�سحوب على بنك �بوظبي �لأول م�ستحق بتاريخ 2020/6/21 بقيمة 100000 مائة �لف درهم – �سيك رقم 
8٧٦٥2٥ �مل�سحوب على بنك �بو ظبي �لول م�ستحق بتاريخ 5/5/2020 بقيمة 100000 مائة �لف درهم، وذلك خالل 
مده �أق�ساها خم�سة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �لنذ�ر و�ل �سيطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه 
و��ست�سد�ر �أمر �لد�ء و�ملطالبة بالفو�ئد �لقانونية �لتاخريية من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام وكذ� �لتعوي�ص عن 

�ي عطل �و �سرر تعر�ص له �ملنذر مع حتميل �ملنذر �لية بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لتقا�سي و�أتعاب �ملحاماة.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2021/9227(

�ملن��ذرة : مقدم من - توت�����ال �أ.ع.م - ذ.م.م - بوكالة �ملحامني / د. �أحمد �سعيد �سامل بن هزمي وخالد حممد �سعيد بوج�سيم 
وعبد �هلل �ل�سويدي - و بوكالة �لوكيل / جرب�لد�ر حامد حممد عقيد

�سد / �ملنذر �إلي�هم : 1- بالل للنقل �لعام - �ص.ذ.م.م
�لطاف ح�سني-باك�ستاين �جلن�سية ر�سا  علي   -3 ح�سني  حممد  مريز�  ح�سني  مهدي  مريز�   -2

16A : عنو�نهما : �إمارة دبي، منطقة �لقوز �ل�سناعية �لر�بعة، �سارع ، مكتب ملك عقار حكومة دبي رقم هاتف رقم
دبي، فاك�ص رقم : 043479077  ٣11٩٥  : ب  �ص   ،0٥0٤٥٣٥2٥1  : متحرك  هاتف   043477766

�لإلكرتوين :�لربيد   mail@bilaltransport.com
�ملو�س�وع : طلب �إعالن �ملنذر �ليه بالن�سر

�ليهم ب�سد�د مبلغ  �ملنذر  �ملنذرة  �ملاثل للمطالبة بالآتي: تخطركم  �إليهم بهذ� �لإخطار �لعديل  تتقدم �ملخطرة للمخطر 
�لتام  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  %12 من  بو�قع  �لقانونية  �لفو�ئد  �إىل  بالإ�سافة  درهم   196،721،72 وقدره 
وذلك خالل خم�سة �يام يف حالة تخلفكم عن �ل�سد�د خالل �لفرتة �ملذكور، �ست�سطر �ملنذرة �للجوء للق�ساء و�جلهات �ملعنية 
�لتقا�سي مع حفظ حقوق  �لر�سوم وم�ساريف  �ليهم كافة  �ملنذر  �لفو�ئد مع حتميل  �لدين مع  بالوفاء بقيمة  للمطالبة 

�ملنذرة �حلالية و�مل�ستقبلية قبل �ملنذر �ليهم.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�نذ�ر عديل بالن�صر 0561491877

رقم )2021/10112(
�ملنذرة : عبد�هلل �لر�ستماين للعقار�ت )�ص.ذ.م.م(

�ملنذر �إليها : ��ص بي �ي للن�سر و �لدعاية و �لعالن �ص.ذ.م.م
�أبرمت �ملنذرة مع �ملنذر �إليها عقد �إيجار وحدة جتارية عبارة عن �للوحة �ملقامة على قطعة  1/ بتاريخ �سابق 
�إيجار ينتهي  �أ ، مبوجب عقد  �لأر���ص رقم )1٣٤-٣٣٥( �ملنطقة �ملركز �لتجاري �لوىل - بناية �لر�ستماين 

بتاريخ 2021/4/30 مقابل مبلغ 2٥0،000 درهم.
�إ�ستحقاقها وقد ترتب يف ذمتها  2/ وحيث �أن �ملنذر �إليها غري منتظمة يف �سد�د �لقيمة �لإيجارية مبوعد 
مبلغ وقدره 143،888،66 درهم، مل تقم ب�سد�ده برغم �ملطالبة �ملتكررة، بال�سافة �إىل �لر�سوم �لد�رية 

�ملرتتبة عليه مبوجب �سروط عقد �ليجار.
لذلك ، مبوجبه فاإن �ملنذرة تخطر �ملنذر �إليها بهذ� �لإخطار �لعديل ن�سر�ً ب�سرورة �سد�د �ملبالغ �ملرت�سدة يف 
ذمته خالل خم�سة �يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لخطار، و �إل �ست�سطر �ملنذرة �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية 
�و  �لقانون  �خرى يخولها  �ية حقوق  /�و  �مل�ستحقات  بكافة  للمطالبة  �ملو�سوعية  �لدعوى  رفع  و  �خلا�سة 

�لعقد، و ت�سمينكم ر�سوم و م�ساريف �لتقا�سي و�أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�إخطار عديل بالن�صر

رقم �ملحرر )2021/10268(
مقدم من �ملخطر : �ليت �أدفان�ص خلدمات تنظيف - �ص ذ م م

�ملخطر �ليها : جينيلني ريفري� مادوليد
بناء عليه ، فان �لد�ئنة متهل �ملدينة خم�سة �أيام من تاريخ �لإعالن ل�سد�د قيمة 
وكلفتها  دره��م،  �آلف  ع�سرة  درهم   10،000 �لبالغ جمموعة  �ملديونية  �سند 
بالوفاء بكامل �ملبلغ ، وحيث تعتزم �لد�ئنة ��ست�سد�ر �مر� بالد�ء لذلك وجب 
ر�سوم  كافة  �ملدين  ، مع حتميل  �لدين  بقيمة  بالوفاء  �ملدين  �لتنبيه و�خطار 

وم�سروفات �لتقا�سي. 
وتنبه على �ملدين بالعلم

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2021/10113(
�ملنذرة : عبد�هلل �لر�ستماين للعقار�ت )�ص.ذ.م.م(

�ملنذر �إليها : ��ص بي �ي للن�سر و �لدعاية و �لعالن �ص.ذ.م.م
1/ بتاريخ �سابق �أبرمت �ملنذرة مع �ملنذر �إليها عقد �إيجار وحدة جتارية عبارة عن �للوحة �ملقامة على قطعة 
�لأر�ص رقم )153-221( �سارع �ملطار دبي �لدويل ، مبوجب عقد �يجار ينتهي بتاريخ 2022/3/31 

مقابل مبلغ 2٥0،000درهم
وحيث �أن �ملنذر �إليها غري منتظمة يف �سد�د �لقيمة �لإيجارية مبوعد �إ�ستحقاقها وقد ترتب يف ذمتها   /2
مبلغ وقدره 146،319.44 درهم، مل تقم ب�سد�ده برغم �ملطالبة �ملتكررة، بال�سافة �إىل �لر�سوم �لد�رية 

�ملرتتبة عليه مبوجب �سروط عقد �ليجار.
لذلك ، مبوجبه فاإن �ملنذرة تخطر �ملنذر �إليها بهذ� �لإخطار �لعديل ن�سر�أ ب�سرورة �سد�د �ملبالغ �ملرت�سدة يف 
ذمته خالل خم�سة �يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لخطار، و �إل �ست�سطر �ملنذرة �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية 
�و  �لقانون  �خرى يخولها  �ية حقوق  /�و  �مل�ستحقات  بكافة  للمطالبة  �ملو�سوعية  �لدعوى  رفع  و  �خلا�سة 

�لعقد، وت�سمينكم ر�سوم و م�ساريف �لتقا�سي و�أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392
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�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

تنازل/ بيع
�إع�الن بالن�س�ر

ليكن معلوما للجميع باأن :  �ل�سيد / حممد فر��ص عمر م�سطفى – �جلن�سية �سوريا - 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماه )مطعم 
حما�سي �ملجاز( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم 

)605222(،  �إىل �ل�سيد / كرميه �حمد �ملا�سي - �جلن�سية �سوريا ،
تعديالت �خرى : ل يوجد

وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
�لت�سديق   للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  يف 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص  �ليه بعد  �مل�سار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

�لإمار�ت  �جلن�سية:   - �لبلو�سي  ح�سن  مو�سى  كرمي  حممد   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�لعربية �ملتحدة، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد: 
�ل�سيار�ت  �ملثنى لتجارة  �مل�سماه )ركن  �لرخ�سة  �ليمن، يف  عبده مثنى عقالن مثنى - �جلن�سية: 
�مل�ستعملة( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )553289( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى: تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة فردية( �إىل )�سركة 
�ل�سخ�ص �لو�حد)ذ،م،م((،تغيري �لإ�سم �لتجاري من )ركن �ملثنى لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة( �إىل 
)ركن �ملثنى لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد)ذ.م.م((،تعديل �لن�ساط �لتجاري 

من )جتارة �سيار�ت �لركاب �مل�ستعملة، �إ�ستري�د، ت�سدير( �إىل )�إ�ستري�د، ت�سدير(،
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

تنازل/ بيع
�إع�الن بالن�س�ر

– �جلن�سية �لم��ار�ت - يرغب  �ملرزوقي  �ل�سيد / �سلطان عبد�لكرمي م�سلم    : باأن  ليكن معلوما للجميع 
يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 50% من كامل ح�سته �لبالغة 100% يف �لرخ�سة �مل�سماه )كافترييا ركن 
�ل�سيد  �إىل  بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )509672(،  �لتنمية �لقت�سادية  �ل�سادرة من د�ئرة  �حلياة( 
/ ريا�ص بوتوكولم – �جلن�سية �لهند ، �ل�سيد �سلطان عبد�لكرمي م�سلم �ملرزوقي – �جلن�سية �لم��ار�ت - 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 50% من كامل ح�سته �لبالغة 100% - يف �لرخ�سة �مل�سماه )كافترييا 
�إىل   ،)509672( رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  �ل�سادرة  �حلياة(  ركن 
�ل�سيد / باجنالف موهاميدفاري�ص بار�مبيل باجنالفبار�مبيل عبد�للطيف عبد�للطيف  �جلن�سية �لهند 

تعديالت �خرى : تغري �ل�سكل �لقانوين من فردية �ىل وكيل خدمات
2013 يف �سان �لكاتب  وعمالبن�ص �مل��ادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحت��ادي رقم )4( ل�سنة 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : حممد �سيف �ل�سالم عبد�لغفور - �جلن�سية: بنغالدي�ص، 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن )50%( من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد 
�ل�سعادة  )د�ر  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  بنغالدي�ص،  �جلن�سية:   - �حلق  �مني  م�سطفى  حممد   :
لت�سليح كهرباء وعادم �ل�سيار�ت( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )777825( 

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة،  تعديالت �خرى:
 2013 ل�سنة   �لقانون �لحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعمالبن�ص 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيدة/ ديلفوز� موكاماديفا، �جلن�سية : �وزبك�ستان ، يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�سته �لبالغة %50 وذلك �ىل �ل�سيد / �يهاب حممد �خلالد �جلن�سية: �سورية، وترغب 
�لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  �سورية،   : �جلن�سية  معمار،  جمعه  فهيمه  �ل�سيدة/ 
50% وذلك �ىل �ل�سيد / �يهاب حممد �خلالد - �جلن�سية: �سورية بالرخ�سة �مل�سماه )مركز ركن 
�لمري�ت للتجميل( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )779324( �ل�سادرة من د�ئرة 

�لتنمية �لقت�سادية بال�سارقه.  تعديالت �أخرى: ل يوجد
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد/ حممد عمر�ن ب�سر �بو �لب�سر، �جلن�سية : بنغالدي�ص، يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة %100 وذلك �ىل �ل�سيد / عامل �ساهاجان مول 
–�جلن�سية: بنغالدي�ص، بالرخ�سة �مل�سماه )خدمات �لر�سيف لتلبي�ص �ل�سيار�ت( تاأ�س�ست 
باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )213483( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

بال�سارقه، تعديالت �خرى: ل يوجد. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

، يرغب يف  �سوريا  - �جلن�سية:  با�سل موفق فاخوري   : �ل�سيد  باأن  للجميع  ليكن معلوماً 
�لدين  عز  حممد  �ل�سيد:  �إىل  وذلك   )%50( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع 
ب�سري ب�ستاين – �جلن�سية : �سوريا يف �لرخ�سة �مل�سماه ) ركن �لبا�سل ل�سيانة �ل�سيار�ت( 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )790757( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست 

�لقت�سادية بال�سارقة - تعديالت �خرى : ل يوجد
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
MOJAU_2021- 0039860 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إعالن بال�سرن 

ليكن معلوما للجميع باأن : �ل�سيد / حممد تي�سري كريدي – �جلن�سية �سوريا - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 
�مل�سماه )�سوبرماركت �لكرم �لدم�سقي( �ل�سادرة من د�ئرة  100% يف �لرخ�سة  �لبالغة  50% من كامل ح�سته 
�لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )746422( �إىل �ل�سيد / كمال عو�ص نا�سر �سلم بامع�سى - 
�جلن�سية �لمار�ت ، �ل�سيد / حممد تي�سري كريدي – �جلن�سية �سوريا - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء %50 
من كامل ح�سته �لبالغة 100% - يف �لرخ�سة �مل�سماه )�سوبرماركت �لكرم �لدم�سقي( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية 
�ل�سويد،  – �جلن�سية  �ل�سويد�ين  �أجمد   / �ل�سيد  �إىل  بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )746422(،  �لقت�سادية 
تعديالت �خرى : تغري �ل�سكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تغري �ل�سم �لتجاري 
من �سوبرماركت �لكرم �لدم�سقي �ىل �سوبرماركت �لكرم �لدم�سقي ذ م م. وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من 
�حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه 
�سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�إعالن بالن�صر

رقم )2021/10221(
�ملن�ذرة : �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م

�ملنذر �إليهما : 1 - ممدوح عياد حنني �ساروفيم
�ص.ذ.م.م ديز�ين  ماريو   -  2

�ملو�سوع طلب �عالن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/233826 
�أربعون  )�إثنني  دره��م   42001 وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر/  ينذر 
�ألف و و�حد درهم( موعد �أق�ساه خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالمكم لهذ� �لإن��ذ�ر، و�إل 
فاإننا �سن�سطر �آ�سفني للجوء �إىل �لق�ساء للمطالبة باإلز�مكم ب�سد�د �ملرت�سد بذمتكم 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% منذ تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام، مع حتميلكم 

كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�إعالن بالن�صر

رقم )2021/10220(
�ملن�ذرة/ وود �ستوك للتجارة �ص.ذ.م.م

�ملنذر �إليها / �يه �سى �إيه ل�سناعة �لت�سميم �لد�خلي و�ملفرو�سات )�ص.ذ.م.م(
�ملو�سوع طلب �عالن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/245225 

خم�سه  دره��م   85،328.43( وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �مل��ن��ذر/  ينذر 
وثمانون �ألف و ثالثمائه وثمانية وع�سرون درهم وثالثه و�ربعون فل�ص ( موعد �أق�ساه 
خم�سة �أيام من تاريخ ��ستالمكم لهذ� �لإن��ذ�ر، و�إل فاإننا �سن�سطر �آ�سفني للجوء �إىل 
 %9 �لقانونية بو�قع  باإلز�مكم ب�سد�د �ملرت�سد بذمتكم و�لفائدة  �لق�ساء للمطالبة 
و�مل�ساريف  �لر�سوم  كافة  حتميلكم  مع  �ل��ت��ام،  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  منذ 

�لناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�إعالن بالن�صر

رقم )2021/10219(
�ملن�ذرة/ وود �ستوك للتجارة �ص.ذ.م.م

�ملنذر �إليهما 1- �ية بى دى لالأعمال �خل�سبية
�جلن�سية �إمار�تي   - �أهلى  على  م�سطفى  �مللك  عبد  �أيوب   -  2

�ملو�سوع طلب �عالن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم  2021/1/152717 
و�أربعة  )مائة  دره��م   164،956.75 وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �مل��ن��ذر/  ينذر 
و�ستون �ألف وت�سعمائة و�سته وخم�سون درهم وخم�سة و�سبعون فل�ص( موعد �أق�ساه خم�سة �أيام 
من تاريخ ��ستالمكم لهذ� �لإن��ذ�ر، و�إل فاإننا �سن�سطر �أ�سفني للجوء �إىل �لق�ساء للمطالبة 
باإلز�مكم ب�سد�د �ملرت�سد بذمتكم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% منذ تاريخ �ل�ستحقاق وحتى 

�ل�سد�د �لتام، مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 70197
�إعالن بالن�صر

رقم )2021/10218(
�ملن�ذرة : �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م

�ملنذر �إليها / �سمارت �جنل �نترييرز �ص.ذ.م.م
SMART ANGLE INTERIORS L.L.C

�ملو�سوع طلب �عالن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/230118 
ينذر �ملنذر/ �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره 60،919،02  درهم "�ستون �ألفاً 
�أيام من تاريخ ��ستالمكم  وت�سعمائة وت�سعة ع�سر و�إثنني فل�ص" موعد �أق�ساه خم�سة 
لهذ� �لإنذ�ر، و�إل فاإننا �سن�سطر �آ�سفني للجوء �إىل �لق�ساء للمطالبة باإلز�مكم ب�سد�د 
�ملرت�سد بذمتكم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% منذ تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 

�لتام، مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�إعالن بالن�صر

رقم )2021/10222(
�ملن�ذرة/ �سركة �لد�نوب ملو�د �لبناء )ذ.م.م

�ملنذر �إليهما/ 1 - مقاولت بناء �لهند�سة �ملتقدمة �ص.ذ.م.م
�جلن�سية �سوري   - �سعيد  حممد  �سعيد  حممد  �أ�سامة   -2

�ملو�سوع طلب �عالن بالن�سر يف �لإنذ�ر �لعديل رقم 2021/1/212910 
)ثالثمائة  دره��م   309،148.63 وق��درة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �مل��ن��ذر/  ينذر 
�أيام  خم�سة  �أق�ساه  موعد  فل�ص(  و�ستون  ثالثة  درهم  و�ربعون  ثمانية  ومائة  �ألف  وت�سعة 
من تاريخ ��ستالمكم لهذ� �لإنذ�ر، و�إل فاإننا �سن�سطر �أ�سفني للجوء �إىل �لق�ساء للمطالبة 
9% منذ تاريخ �ل�ستحقاق  �لقانونية بو�قع  باإلز�مكم ب�سد�د �ملرت�سد بذمتكم و�لفائدة 

وحتى �ل�سد�د �لتام، مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لناجمة عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�إخطار عديل بالن�صر
رقم )10111/2021(

�ملنذرة : عبد�هلل �لر�ستماين للعقار�ت )�ص.ذ.م.م(
�ملنذر �إليها : كومن ويلت فين�سور�ص للتجارة �ص.ذ.م.م

�إيجار وحدة �سكنية عبارة عن �سقة رقم )112( من بناية �سوق �مل�سلى )�لر�ستماين( �ملقامة على قطعة  �إليها عقد  �أبرمت �ملنذرة مع �ملنذر  1/ بتاريخ �سابق 
�لأر�ص رقم )11٥-٣12( مبنطقة �ل�سوق �لكبري ، و ملدة عام و�حد مبوجب عقد �إيجار منتهية بتاريخ 2021/11/4 مقابل مبلغ 38،000 درهم.

وحيث �نه وفقا للبند رقم )1،2( من عقد �ليجار �ملذكور قد ن�ص على �نه "�إذ� رغب �أحد �لطرفني يف عدم جتديد �لعقد ملدة جديدة بعد �نتهاء مدة   /2
�ليجار ... يجب عليه �إبالغ �لطرف �لآخر خطيا قبل نهاية مدة �ليجار بثالثة �أ�سهر على �لقل، و�إذ� مل يقم �مل�ستاجر بابالغ �ملوؤجر على �لوجه �ملتقدم 

فيحق للموؤجر �إعتبار �أن �لعقد قد مت جتديدة ملدة �إيجارية جديدة ويلتزم �مل�ستاجر يف هذه �حلالة بدفع قيمة �ليجار عن �ل�سنة �جلديدة للموؤجر”.
�ملنذرة برغبته بعدم جتديد عقد �ليجار وفقا  2021/11/4 مل يقم باخطار  �إيجار �ملحل بتاريخ  �إنتهاء عقد  �إليها ومنذ تاريخ  �ملنذر  �أن  حيث  و   /3
ل�سروط �لعقد ومل يقم بتجديد عقد �ليجار �خلا�ص باملحل حتى تاريخه، على �لرغم من �ملكاملات �لهاتفية �لتي �جرتها �ملنذرة حلثه على جتديد عقد 
�لإيجار، �إل �ن �ملنذر �إليها ظل بتجاهلها و مل يحرك �ساكناً، و ظل مقيما باملاأجور ب�سورة غري قانونية وبدون جتديد عقد �ليجار، �آخذين بعني �لعتبار �أن 

عقد �لإيجار هو �ل�سريعة �لتي تربط بني �ملتعاقدين ويلزم �ن يكون �ساري �ملفعول بني �لطرفني.
مل يقم باإخطار �ملنذرة برغبته بعدم جتديد عقد �ليجار وفقا ل�سروط عقد �ليجار، وعليه فان عقد �ليجار يعترب �نه قد جتدد  �إليها  �ملنذر  �أن  وحيث   /4

ملدة عام تبد�أ من 2021/11/5 
لذلك ، مبوجبة فان �ملنذرة تخطر �ملنذر �ليها �لخطار �لعديل بالن�سر ب�سرورة جتديد عقد �ليجار و دفع �ليجار �مل�ستحق حتى تاريخه بال�سافة �ىل 
درهم، عن كل يوم تاأخري يف جتديد �لعقد بعد �نتهائه �ىل حني �لتجديد وفقاً ملا ن�ص عليه عقد �ليجار، و ذلك خالل موعد �أق�ساه ثالثون يوما من   100
تاريخ ��ستالم هذ� �لأخطار، و�إل �ست�سطر �ملنذرة �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ لها حقها و رفع �لدعوى �ملو�سوعية للمطالبة بكافة �مل�ستحقات 

وت�سمينكم �لر�سوم و �مل�ساريف �خلا�سة �لتقا�سي و�أتعاب �ملحاماة و�ية م�ساريف �خرى تتكبدها �ملنذرة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
MOJAU_2021- 0040398 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
 ، �جلن�سية  �م��ار�ت��ي  �ل�����س��وي��دي،  م��اج��د  حممد  عبد�لعزيز  �ل�����س��ي��د/زك��ري��ا  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
ك��ام��ل ح�ستي  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  �ل��ب��ي��ع  �رغ���ب يف   ،  784196137257620 رق���م  ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  و�ح��م��ل 
�ل�سارقة حتت  بامارة  تاأ�س�ست  و�لتي   ) �ل�سيار�ت  �سنرت خلدمات  )كار  �مل�سماه  �لرخ�سة  %16، يف  �لبالغة 
معلوما  وليكن  �جلن�سية،  �مار�تي  �ل�سويدي،  ماجد  حممد  عبد�لعزيز  عمر  �ل�سيد/  �ىل   219555 رقم 
هوية  بطاقة  و�حمل   ، �جلن�سية  �مار�تي  �ل�سويدي،  ماجد  حممد  عبد�لعزيز  �ل�سيد/خالد  بانني  للجميع 
%52 يف ح�سة  2% من ح�ستي �لبالغة  784197326062490 �رغب يف �لبيع و�لتنازل عن  رقم 
�مل�سماه )كار �سنرت خلدمات �ل�سيار�ت( و�لتي تاأ�س�ست بامارة �ل�سارقة حتت رقم 219555 �يل �ل�سيد/عمر 

عبد�لعزيز حممد ماجد �ل�سويدي، �مار�تي �جلن�سية،  �ن�سحاب �سريك و�سركاء
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70533 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
MOJAU_2021- 0040516 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن

حيث �أن �ل�سيد : عبد�لرحمن عبيد عبيد نويله �ليماحي – �مار�تي �جلن�سية ميلك �لرخ�سة 
رقم  رخ�سة  مب��وج��ب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  و�ل��ت��ي  جت��اري��ة  رخ�سة  ك��اف��ي��ه(  وب��ن  )���س��اي  جت��اري��ة 
�جلن�سية  �مار�تي   - �ليماحي  نويله  عبيد  عبيد  عبد�لرحمن  �ل�سيد:  �ن  حيث   )784383(
�لبالغة  �لتجارية ))�ساي وبن كافيه((  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته يف �لرخ�سة  يرغب يف 
) 100%( �إىل �ل�سيد : عبد�هلل جمعه �سامل بن �سمالن �لطنيجي - �مار�تي �جلن�سية ، تنازل 
5 من �لقانون  �مل��ادة )14 ( فقره  ، و عمال بن�ص  �ل�سابق ل�ساحبها �حل��ايل  �ساحب �لرخ�سة 
�لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن �لكاتب �لعدل ، فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لإعالن للعلم و 
�نه �سوف يتم �لت�سديق على �لأجر�ء �مل�سار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذ� �لإعالن فمن لديه 

�أي �عرت��ص على ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70533 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0038475
�إخطار عدىل

FG9155112 ملخط�ر: عمر رحمن علي رحمن، �جلن�سية : باك�ستان ، يحمل جو�ز �سفر رقم�
�لعن�و�ن: �ل�سارقة � �لبطينة - هاتف رقم: 971508989749،

�ملخطر �إليهم : �لهدى لتنمية مو�هب �لطفال
�لعن�و�ن: �ل�سارقة مويلح – بالقرب من منطقة �ملد�ر�ص - هاتف رقم: 971528189469 - 971529877021

مو�سوع �لإخطار: �ملطالبة مببلغ وقدره 17،000 درهم )�سبعة ع�سر �لف درهم( بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �إرجتاع �ل�سيكات
�لوق�ائ�ع : نتيجة �لتعامل �لتجاري بني �ملدعي و �ملدعي عليه ، قام �ملدعي �سيكات للمدعي عدد 7 �سيك م�سحوب على )بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني وبقيمة 

�جمالية )17،000( درهم با�سم / عمر رحمن علي رحمن، و�ملبينة بالو�سف �لتايل :
بتاريخ 2020/3/16 و�مل�سحوب بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني  )000216( رقم  �ل�سيك   -1

)000214( تاريخ 2020/02/16 و�مل�سحوب على بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني رقم  �ل�سيك   -2
�ل�سيك رقم )000194( تاريخ 2019/12/24 و�مل�سحوب على بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني  -3

ر�أ�ص �خليمة �لوطني بنك  على  و�مل�سحوب   2020/03/09 تاريخ   )000215( رقم  �ل�سيك   -4
على بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني و�مل�سحوب   2020/4/26 تاريخ   )000218( رقم  �ل�سيك   -5
2020/4/12 و�مل�سحوب على بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني تاريخ   )000217( رقم  �ل�سيك   -6

)000193( تاريخ 2019/12/10 و�مل�سحوب على بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني رقم  �ل�سيك   -7
مت تقدمي على �ملخطر �ل�سيكات على �لبنك �ملذكور ، �ل �نها �عيدت دون �سرفها لعدم كفاية �لر�سيد مرفق �سورة من �ل�سيك و من مذكرة �سادرة من ر��ص 

�خليمة �لوطني با�سباب �عادة �ل�سيك / حاولت �لت�سال باملدعى عليه مر�ر� وتكر�ر� حلل �لق�سية لكن دون جدوى،
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  �أ�سفاأ  �سي�سطر  و�لإ  تاريخه  من  �أي��ام   5 خالل  وذلك  درهم   17،000 �ملبلغ وق��دره  �ليه �سد�د  لذلك يخطر �ملخطر على �ملخطر 

�لقانونية �لتي تكفل �حل�سول على حقوقه بكل حتفظ و�إحرت�م،
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات )�ل�صارقة(   

70533

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0008786
�خطار عديل بالوفاء 

�ملخط�ر : ع�سمت �هلل ديو علي – �فغاين �جلن�سية 
�لعن�و�ن :�لعني – �سناعية �لعني - حمل 22 هاتف رقم : )0508388177 - 0557733403(

�سد  - �ملخطر �إليه : بايونري لبناء �لطرق �لر�ئدة و�لبنية �لتحتية
�لعن�و�ن : طريق �ملنامة - ر�أ�ص �خليمة، �حل�سيبة، مدينة ر�أ�ص �خليمة

هاتف رقم : 0505324916 - 05068386642
مو�سوع �لإخطار : �سيك بدون ر�سيد مببلغ وقدره 201،460،31 مائتني و�حد و�ربعمائة و�ستون �لف 

و�حد وثالثون فل�سا فقط ل غري
�لوق�ائ�ع : حيث �أن �ملخط�ر �إليه قد حرر يل �سيكات رقم)001991 - 001993( مببلغ �جمايل وقدره 
)مائتني و�حد و�ربعمائة و�ستون �لف و�حد وثالثون فل�سا م�سحوب على )�خلليجي فرن�سا �ص.م( و حيث 

�ن �ل�سيكات ل يقابلهم ر�سيد،
وعليه يعلن �ملخطر �ملخطر �إليه ب�سرورة دفع قيمة �ل�سيكات و ذلك بعد ��سبوع من تاريخ ��ستالم �لعالن 
و �ل �سوف يقوم �ملخطر باإتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �سده ، وعليه يلتم�ص �ملخطر من �سعادة �لكاتب �لعدل 

بالذيد �إخطاركم بهذ� ر�سميا
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات )�ل�صارقة(   

70533 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

تنازل/ بيع
�إعالن بالن�سر

ليكن معلوم�ا للجميع باأن �ل�سيد : حممد عبد�ملوىل حممد ح�سني �لعبا�سي - �جلن�سية: 
م�سر، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد: 
�سامل �سعيد علي �سعيد �لكتبي - �جلن�سية: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يف �لرخ�سة �مل�سماه 
 )760524( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �مل�سري(  �لفرن  )خمبز 
�ل�سكل  تغيري   : �خرى  تعديالت  بال�سارقة،  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة 

�لقانوين من )وكيل خدمات( �إىل )موؤ�س�سة فردية(،
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص  �ليه بعد  �مل�سار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

تنازل/ بيع
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 : �جلن�سية   - �لبلو�سي  حممد  على  حممد  كلثوم   : �ل�سيدة  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�لإمار�ت ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد 
: عبد�هلل حممد �بر�هيم �ل مندو�ص �لبلو�سي - �جلن�سية : �لإمار�ت يف �لرخ�سة �مل�سماه 
)�سروق �ل�سم�ص للنقليات( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )790325( 

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى:
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
�لت�سديق   للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �لعالن  �قت�سى  �لعدل. فقد  �لكاتب  �سان  يف 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص  �ليه بعد  �مل�سار  على �لجر�ء 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555
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تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيد : مر�د فايز حممود �بو ج�سار - �جلن�سية : �لأردن ، يرغب 
: فاطمه حممد  �ل�سيدة  �إىل  �لبالغة )100%( وذلك  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع  يف 
تاأ�س�ست  للرجال(  �ل�ساحل  �سم�ص  )�سالون  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  لبنان   : �جلن�سية   - كباره 
�لتنمية �لقت�سادية  د�ئرة  �ل�سادرة من  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )759493(  باأمارة 
بال�سارقة. تعديالت �خرى : تغيري �ل�سم �لتجاري من )�سالون �سم�ص �ل�ساحل للرجال( �ىل 

)�سالون ملوك �ل�ساحه للرجال(
 2013 ل�سنة   )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ص 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
�لكاتب �لعدل
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�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بالن�صر        

 2020 / 910 جتاري جزئي
تف��سيل الإعالن ب�لن�سر 

�إىل حمكوم عليهما/1_ عامل �لهديا للتجارة، 2_ عبد�لرحيم حممد �سريف بلو�ص
 جمهويل حمل �لإقامة

مبا �أن حمكوم له/�سركة �أمني حممد �لعو�سى للتجارة �لعامة ) �سركة ذ�ت م�سئولية 
حمدودة (

بالت�سامن  �ملدخل  و�خل�سم  عليها  �ملدعى  باإلز�م  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
فيما بينهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 1٤8٧0 درهم وفو�ئده بو�قع ٩% �سنويا من تاريخ 
�ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�ألزمتهما �مل�سروفات و�ألف درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة . 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد  �ل�سمو  لن�سر هذ� �لع��الن. �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 70197

�عالن بالن�صر        
                  يف  �لدعوى رقم:4454/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �حلادية ع�سر رقم 8٥٤
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره )٦1٦211( درهم و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %12. 
�ملدعي:�سركة �لمار�ت �لعامة للنقل و�خلدمات )مو��سالت �لمار�ت(

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �سارع بوليفارد �ل�سيخ حممد بن ر��سد - برج بوليفارد بالز� 2 - �لطابق 1٩ مكتب 
رقم 1٩0٣

�ملطلوب �إعالنهما :  1- عارف بخاري رحمن 2- �مريت�ص �سيكيوريتي �سريفي�سي�ص  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ 
وقدره )٦1٦211( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12%. - وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  
�ملو�فق  2022/1/٥  �ل�ساعة 0٩.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70545

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  29 دي�صمرب 2021 �لعدد 13429
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الإم�رات تد�سن اخلم�سني املقبلة ب�لأرق�م القي��سية وال�ستثم�رات ال�سخمة واخلطط ال�سرتاتيجية

ال�شرتاتيجية ال�شناعية .. تداول خام مربان .. مبادرات �شبتمرب .. اإك�شبو 2020 دبي.. 
اأ�شخم تطوير ت�شريعي.. خم�شة ركائز رئي�شة �شكلت حمركات القت�شاد الوطني خالل عام 2021 

•• اأبوظبي- وام:

�سكلت 5 ركائز رئي�سية حمركات 
�لق��ت�����س��اد �ل��وط��ن��ي خ��الل �لعام 
�إط�������الق  م�����ن  ب����������دء�ً   ،2021
بقيمة  �ل�سناعية  �ل�سرت�تيجية 
300 مليار درهم مرور�ً باحلدث 
تد�ول  ع��ن  ب��الإع��الن  �لتاريخي 
�إطالق  �إىل  ���س��ري�ً   ، م��رب��ان  خ���ام 
�خلم�سني  ملبادر�ت  �لأوىل  �حلزم 
، و�نطالقة �حلدث �لأكرب عاملياً 
و�سوًل  دب����ي«،   2020 »�إك�����س��ب��و 
�ع��ت��م��اد �ساحب  ع���ن  ل���الإع���الن 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و 
»حفظه  �لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل 
ت�سريعي يف  �أ�سخم تطوير  �هلل«، 
ت��اري��خ �لإم�����ار�ت و�ل����ذي ت�سمن 
40 قانوناً يف خمتلف  �أك��ر من 
حتقيق  ت�������س���ت���ه���دف  �مل������ج������الت 
ط��م��وح��ات وت��ط��ل��ع��ات �لإم������ار�ت 

للخم�سني �ملقبلة.
حتقيق   2021 �ل����ع����ام  و����س���ه���د 
قيا�سية  �أرق�������ام�������اً  �لإم��������������ار�ت 
�لتناف�سية  م��وؤ���س��ر�ت  يف  ك��ث��رية 
م�ساريع  ع��ن  و�لإع����الن  �لعاملية 
وخطط  ���س��خ��م��ة  �����س���ت���ث���م���اري���ة 
حتقيق  ت�ستهدف  ��سرت�تيجية 
مبختلف  �مل�����س��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ملعايري  �أع���ل���ى  وف���ق  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لعاملية، ما جعل عام �خلم�س�����ني 
باختتام  ��س�تثنائية  ثنائية  يحقق 
خم�س����ة عق�����ود من عم������ر �لدولة 
جديدة  ع��ق��ود  خم�سة  وت��د���س��ني 
تاريخية  م��ن��ج��ز�ت  ع��ل��ى  ت�ستند 

متفردة.
وبح�سب ر�سد �أجرته وكالة �أنباء 
�مل�ساريع  لأب����رز  »و�م«  �لإم������ار�ت 
للعام  و�ل�ستثمارية  �لقت�سادية 
عن  �لإع�������الن  مت  ف��ق��د   2021
�قت�سادية  و��ستثمار�ت  م�ساريع 
�ل�ستثمار�ت  م�ساعفة  ت�ستهدف 
�لو�ردة للدولة، وم�ساعفة حجم 
وحتقيق  �خل���ارج���ي���ة،  �ل���ت���ج���ارة 
لالقت�ساد  م�ستد�مة  مالية  قيم 
�لوطني، وزيادة م�ساهمة �لقطاع 
عو�ئد  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل�����س��ن��اع��ي، 
ومتنوعة  ك����ث����رية  �ق���ت�������س���ادي���ة 
مبختلف  �لأم�������������د  وط������وي������ل������ة 
�إك�سبو  �نطالقة  م��ع  �لقطاعات 
�ملا�سي  �أك��ت��وب��ر  يف  دب���ي   2020
تاأثري�ً  و�لأك����ر  �لأب����رز  �حل���دث 

حول �لعامل خالل 2021.

موؤ�سرات النمو
»كوفيد  �جلائحة  ��ستمر�ر  ورغم 
�لكبرية  وتد�عياتها  -19«عاملياً 
فاإن  كافة،  �حلياة  قطاعات  على 
�لإمار�ت و��سلت نهجها بتحويل 
�لتحديات �إىل فر�ص لي�سكل عام 
م�سرية  يف  فارقة  نقطة   2021
ويف  �لقطاعات  مبختلف  �ل��دول��ة 
�لقت�سادية  �مل��ج��الت  �سد�رتها 
������س����رت�ت����ي����ج����ي����ة  روؤى  ع��������رب 
ومبكرة  مت�سارعة  و����س��ت��ع��د�د�ت 
عاماً  �خل��م�����س��ني  �إىل  ل���ل���دخ���ول 
�لرخاء  حتقق  بطموحات  �ملقبلة 

و�لزدهار.
ومن �جلدير �لإ�سارة �إىل توقعات 
�أكتوبر  يف  �مل�����رك�����زي  �مل�������س���رف 
�ملا�سي يف تقريره �ل�سادر بعنو�ن 
�لثاين  للربع  �لرعية  »�مل��ر�ج��ع��ة 
لعام 2021 » بنمو �لناجت �ملحلي 

للدولة  �حل���ق���ي���ق���ي  �لإج�����م�����ايل 
بنمو  م��دف��وع��اً   2.1% بن�سبة 
�ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي �لإج����م����ايل غري 
�لعام  %3.8 يف  بن�سبة  �لنفطي 
�لنخفا�ص  رغ���م  ذل���ك  �جل�����اري 
�ملعدل يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل 

�لنفطي �ملتوقع.
�سجلت   ،2021 �ل��ع��ام  وخ����الل 
�ل����ن����اق����الت �ل���وط���ن���ي���ة »ط�����ري�ن 
للطري�ن«  و»�لحت����اد  �لإم�����ار�ت« 
و»ف������������الي دب����������ي« و»�ل����ع����رب����ي����ة 
�ير�أبوظبي«،  و»وي����ز  ل��ل��ط��ري�ن« 
ظبي«،  �أب��و  للطري�ن  و»�لعربية 
�إ���س��غ��ال �لرحالت  ق��وي��اً يف  من���و�ً 
حول  �ل��وج��ه��ات  ت�سغيل  و�إع�����ادة 
�أع���د�د  يف  �ل��ع��امل، م�سجلة من���و�ً 
�مل�سافرين على من رحالتها، �إذ 
جنحت يف �إعادة ��ستئناف ت�سيري 
500 وجهة يف  لنحو  �ل��رح��الت 

110 دول حول �لعامل.
 و�أعلنت �لهيئة �لعامة للطري�ن 
�ملدين، عن �رتفاع متو�سط �أرقام 
�حل��رك��ة �جل��وي��ة يف �ل��دول��ة من 
�لعام  ن��ه��اي��ة  يف  ح��رك��ة   1238
يف  ح���رك���ة   1538 �إىل  �مل��ا���س��ي 
زيادة  وبن�سبة   ،2021 �سبتمرب 

بلغت %24.5 تقريباً.
عاملياً  �لأوىل  �لإم�����ار�ت  وج����اءت 
�ل����دول  وم����ن  م���وؤ����س���ر�   152 يف 
 274 يف  ع���امل���ي���اً  �لأو�ئ��������ل  �ل�5 
10 دول  �أف�����س��ل  م��وؤ���س��ر� وم���ن 
بح�سب  عاملياً،  م��وؤ���س��ر�ً   425 يف 
للتناف�سية  �ل�������س���ن���وي  �ل���ك���ت���اب 
ت�سدرت  حيث   ،2021 �لعاملية 
عدد  يف  �لأول  �مل���رك���ز  �لإم�������ار�ت 
�لقت�سادية  �ل���ق���ط���اع���ات  م����ن 
و�ل�سر�ئب،  �ملالية  موؤ�سر  منها 
�لقت�ساد، �لتكنولوجيا �ملتقدمة، 

�لطاقة.
�لأوىل  �لإم�����������ار�ت  ج������اءت  ك���م���ا 
�إقليميا، وو�حدة من �أعلى �لدول 
�ل��ب��ن��ك �لدويل  ع��امل��ي��اً يف م��وؤ���س��ر 
لل�سمول �ملايل وتغطية �خلدمات 
ذلك  �مل���ت���ن���وع���ة مب����ا يف  �مل���ال���ي���ة 
و�لتاأمينية  �مل�سرفية  �خل��دم��ات 
و�لأوىل  �ل�سكان،  لأكرب عدد من 
�سادر�ت  من���و  م��وؤ���س��ر  يف  ع��امل��ي��اً 
و�ملركز   ، �ل��ت��ج��اري��ة  �خل���دم���ات 
�ل���ث���ال���ث ع���امل���ي���اً يف �ل���������س����ادر�ت 

�ل�سلعية.

.. اأبرز امل�س�ريع.
وت���������س����م����ن����ت �أب������������رز �مل���������س����اري����ع 
يف  �ملعلنة  �لقت�سادية  و�خلطط 
�لإم����ار�ت خ��الل ع��ام �خلم�سني، 
للعمل  �ل�سناعية  �ل�سرت�تيجية 
م�ساهمة  ح�������س���ة  زي���������ادة  ع���ل���ى 
�لناجت  يف  �ل�����س��ن��اع��ي  �ل���ق���ط���اع 
مليار   300 �إىل  للدولة  �ملحلي 
درهم  مليار   133 مقابل  دره��م 
م�ساعف������ة  وخ��ط��������������������ة  ح���ال���ي���اً، 
 3 �إىل  �خلارجية  �لتجارة  حج�م 
�لفرتة  خ��الل  دره���م  تريليونات 
تريليون   1.5 ب���زي���ادة  ن��ف�����س��ه��ا 

�لفر�ص و�ل�ستثمار يف �مل�ستقبل، 
وب���ن���اء ����س���ر�ك���ات م�����س��ت��د�م��ة بني 
�حلكومات و�مل�ستثمرين �لعامليني 
و�����س����رك����ات �ل����ق����ط����اع �خل����ا�����ص، 
مليار   550 ل�ستقطاب  وتهدف 
�لأجنبي  �ل���س��ت��ث��م��ار  م��ن  دره����م 
�لدولة خالل  �إىل  �ل��و�رد  �ملبا�سر 

�ل�سنو�ت �لت�سع �لقادمة.

.. احلملة القت�س�دية 
الع�ملية .

�أطلقت   ،2021 �سبتمرب   6 يف 
�لقت�سادية  حملتها  �لإم������ار�ت 
�ل���ع���امل���ي���ة حت�����ت م���ظ���ل���ة و�ح������دة 
�أن�سط  مبميز�ت  �لعامل  لتعريف 
ب��ي��ئ��ة �ق��ت�����س��ادي��ة دول���ي���ة، بهدف 
كو�حدة  �لإم���ار�ت  موقع  تر�سيخ 
�لعامل  �لقت�ساد�ت يف  �أقوى  من 
خالل �خلم�سني �لقادمة وتعزيز 
مكانتها وجهة رئي�سية للمو�هب 

و�خلرب�ت و�ل�ستثمار �لدويل.
.. �سبكة 4.0.

وقعت  �أكتوبر2021،   12 يف 
و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  وز�رة 
�ملتقدمة مذكر�ت تفاهم مع 12 
رو�د  »�سبكة  ت�سكل  �سناعياً  كياناً 
عقب  وذل�����ك   ،»4.0 �ل�����س��ن��اع��ة 
�لثورة �ل�سناعية  �إطالق برنامج 
 »4.0 »�ل���������س����ن����اع����ة  �ل�����ر�ب�����ع�����ة 
و�ل������ذي يهدف  �أك���ت���وب���ر  م��ط��ل��ع 
�ل�سناعية  �لإن��ت��اج��ي��ة  زي���ادة  �إىل 
 25 و�إ�����س����اف����ة   30% ب��ن�����س��ب��ة 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  �إىل  دره���م  م��ل��ي��ار 
�ل�سنو�ت �لع�سر  �لإجمايل خالل 
�أ�سا�سية  ركيزة  باعتباره  �ملقبلة، 
�لذي  م��ل��ي��ار«   300 ل���«م�����س��روع 
يهدف �إىل رفع م�ستوى م�ساهمة 
�ملحلي  �لناجت  يف  �ل�سناعة  قطاع 
�لإجمايل �إىل 300 مليار درهم 

يف ع�سر �سنو�ت.

.. التج�رة اخل�رجية.
حققت   ،2021 �أك���ت���وب���ر   13
�لتجارة �خلارجية غري �لنفطية 
بن�سبة  من�����و�ً  �لإم��������ار�ت  ل���دول���ة 
%27 خالل �لن�سف �لأول من 
�لعام �جلاري، مقارنة مع �لن�سف 
�لأول من �لعام �ملا�سي ، وبزيادة 
ذ�تها  �ل��ف��رتة  ع��ن   6% ن�سبتها 
�لفرتة  يف  �أي   ،2019 ع��ام  م��ن 
جائحة  �ن���ت�������س���ار  ���س��ب��ق��ت  �ل���ت���ي 
�ل��ع��امل، وهو  19« ح��ول  »كوفيد 
ما يثبت �لتعايف �ل�سريع للتجارة 
للدولة  �لنفطية  غري  �خلارجية 

وعودتها �إىل م�سارها �لإيجابي.
ووفقاً للبيانات �لر�سمية �لأولية، 
�ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة غري  �سجلت 
بنحو  يقدر  ما  للدولة  �لنفطية 
�لن�سف  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   900
وز�دت   .2021 ع���ام  م��ن  �لأول 
للدولة  �لنفطية  غري  �ل�سادر�ت 
170 مليار  �إىل  يف �لفرتة ذ�تها 
بن�سبة  من������و�ً  حم���ق���ق���ًة  دره��������م، 
%44 مقارنة مع �لن�سف �لأول 

دره���������م، و�حل������ف������اظ ع���ل���ى ن���اجت 
�ق��ت�����س��ادي ���س��ن��وي ي��ت��ج��اوز 1.5 
ت��ري��ل��ي��ون دره�����م، و����س��ت��ث��م��ار ما 
دره��م يف  600 مليار  يقرب من 
�إىل  للو�سل  �مل��ت��ج��ددة  �لطاق������ة 

�حلياد �ملناخي بحلول 2050.
و�مل�ساريع  �خل��ط��ط  �سملت  ك��م��ا 
للدولة  �لق��ت�����س��ادي��ة  و�لأه�����د�ف 
بقيمة  �قت�سادية  عو�ئد  حتقيق 
نتيجة  دره���������م  م����ل����ي����ار   200
ت�سغيل قطار �لحتاد �لذي بلغت 
����س��ت��ث��م��ار�ت��ه 50 م��ل��ي��ار دره���م، 
و�عتماد �مليز�نية �لحتادية بنحو 
290 مليار درهم حتى 2026، 
�لقيمة  برنامج  م�ساهمة  وزي��ادة 
�إىل  22 م��ل��ي��ار دره����م  �مل�����س��اف��ة 
55 مليار درهم بحلول 2025، 
�لو�ردة  �ل�ستثمار�ت  وم�ساعفة 
درهم  تريليون  �إىل  �ل��دول��ة  �إىل 
خ���الل 9 ���س��ن��و�ت ب���زي���ادة 550 
م���ل���ي���ار دره�������م، وحت���ق���ي���ق زي�����ادة 
درهم  مليار   45 بقيمة  �سنوية 
�أ������س�����و�ق خ���ارج���ي���ة من   10 م����ع 
 ×  10 برنامج   « برنامج  خ��الل 

.»10

.. اخلطط والأهداف.
وطموحات  خ��ط��ط  وت�����س��ت��ه��دف 
للمرحلة  �لقت�سادية  �لإم����ار�ت 
عنها  �لإع����الن  مت  و�ل��ت��ي  �ملقبلة 
تعزيز   ،  2021 ع������ام  خ������الل 
وتنويع �لفر�ص يف عدة جمالت 
�ل�سطناعي،  �ل���ذك���اء  ت�����س��م��ل:« 
و�لقت�ساد  �ل��رق��م��ي  و�لق��ت�����س��اد 
و�لف�ساء،  و�لب��ت��ك��ار،  �ل���د�ئ���ري، 
و�ل�سناعات  و�لزر�عة،  و�ل�سحة، 
�ل�سحية،  و�ل��رع��اي��ة  �مل��ت��ق��دم��ة، 

و�ل�سناعات �لغذ�ئية »..
 �إ�سافة �إىل تبني مناذج �قت�سادية 
�لتوجهات  ت�����س��ت��وع��ب  م��ب��ت��ك��رة 
�ل����ع����امل����ي����ة �جل������دي������دة وت���ع���زي���ز 
�ل�ستفادة من �لبيئة �ل�ستثمارية 
خ���ا����س���ة ب���ع���د �إ������س�����د�ر ق�������ر�ر�ت 

�مل����ح����وري �ل������ذي ت��ل��ع��ب��ه �أدن������وك 
ك��م��ح��ف��ز وم�������س���اه���م �أ����س���ا����س���ي يف 
�لقت�سادية  �لطموحات  متكني 

لدولة �لإمار�ت.

. 10 × 10 ..
يف 5 �سبتمرب2021، مت �إطالق 
�مل����ب����ادر�ت  م���ن  �لأوىل  �حل���زم���ة 
�سمن  �ل�سرت�تيجية  و�مل�ساريع 
قدرة  لتعزيز  �خلم�سني  م�ساريع 
�لدولة على �لتعامل مع �ملتغري�ت 
�لعاملي،  �لقت�ساد  ي�سهدها  �لتي 
 10 ×  10 ب��رن��ام��ج  وت�سمنت« 
زيادة  حتقيق  ي�ستهدف  �ل��ذي   ،«
�سنوية يف �سادر�ت �لدولة بن�سبة 
عاملية  �أ����س���و�ق   10 ويف   ،10%
�ل�سني،  ه����ي  ون���ا����س���ئ���ة  ج����دي����دة 
�ململكة �ملتحدة، هولند�، �إيطاليا، 
لوك�سمبورغ،  ب���ول���ن���د�،  رو����س���ي���ا، 
�أ�سرت�ليا، نيوزيلند� و�إندوني�سيا.

و�ستعمل هذه �ملبادرة على حتقيق 
�ل�ستثمار  %14 يف  بن�سبة  منو 
�لأجنبي �لرت�كمي �ملبا�سر �خلارج 
بحلول 2030، ومنو �ل�ستثمار 
للدول  �مل��وج��ه  �ملبا�سر  �لأج��ن��ب��ي 
�مل�ستهدفة �إىل %24 يف 2030، 
invest. بو�بة  �إط��الق  كما مت 

ae، �لبو�بة �ل�ستثمارية �ملوحدة 
�لأ�سول  م��ن  �أ���س��اًل  ت�سكل  �ل��ت��ي 
وتعر�ص  �ل��دول��ة  يف  �لقت�سادية 
جميع  يف  �ل�ستثمارية  �ل��ف��ر���ص 
جتمع  كمظلة  �ل���دول���ة،  �إم������ار�ت 
14 جهة �قت�سادية يف �لإمار�ت.

.. قمة ال�ستثم�ر.
�أعلنت حكومة �لإم��ار�ت عن  كما 
�لتي  �لإم��ار�ت لال�ستثمار«  »قمة 
تعقد يف �لربع �لأول من 2022 
مع  �ل�ستثمار  �سناديق  وجت��م��ع 
و�لقطاع  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل����ه����ات 
�خلا�ص، لتكون قمة جتمع �لقادة 
يف  طموحاً  �لأك��ر  و�مل�ستثمرين 
�لعامل، لإطالق �لأفكار و�سناعة 

�ل�سماح بامللكية �لكاملة لل�سركات 
�مل�ستثمر  ق��ب��ل  م���ن  و�مل�������س���اري���ع 
�لأجنبي يف �لقطاعات و�لأن�سطة 
ذ�ت  �ل��ق��ط��اع��ات  با�ستثناء  ك��اف��ة 
�لأث����ر �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي، مب��ا يعزز 
م�سرية �لتنمية خالل �خلم�سني 
�ملقبلة وي�سهم يف حتقيق تطلعات 

�لإمار�ت.
�أعلنتها  �لتي  �ملبادر�ت  و�عتمدت 
على   2021 خ����الل  �لإم��������ار�ت 
م�ستفي�سة  وحت��ل��ي��الت  در�����س���ات 
�ل��ع��امل��ي��ة لر�سم  �لأو�����س����اع  ح����ول 
للدولة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي  �ل��ت��وج��ه 
�لتكنولوجي  �لتطور  ي�سمل  مبا 
�لقطاعات  ع��ل��ى  و�أث����ره  �ل�����س��ري��ع 
�لق�����ت�����������س�����ادي�����ة و�ل������وظ������ائ������ف 
�لجتماعي  و�لتغري  �لتقليدية، 
وم��ا ي�سببه من  ع��امل��ي��اً  �حل��ا���س��ل 
حت�������ولت ه��ي��ك��ل��ي��ة يف �لإن����ف����اق 

�ل�ستهالكي.
وت����و�ك����ب����ت ه�����ذه �مل������ب������ادر�ت مع 
�إعالن �لتقرير �لعاملي للتناف�سية 
دول���ة  ت�������س���درت  ح��ي��ث   ،2021
�ل�سرق  منطقة  ب��ل��د�ن  �لإم����ار�ت 
للعام  �أفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط 
�ملركز  �ل����ت����و�يل  ع��ل��ى  �خل���ام�������ص 
�لتا�سع عاملياً �سمن �لدول �ل� 10 
�لأك��ر تناف�سية يف �لعامل، حيث 
ت��ب��و�أت �لإم�����ار�ت �مل��رت��ب��ة �لأوىل 
فيما حّلت  موؤ�سر�ً،   22 يف  عاملياً 
�لأوىل  �مل���ر�ك���ز �خل��م�����ص  ���س��م��ن 
و�سمن  م���وؤ����س���ر�ً،   62 يف  ع��امل��ي��اً 
يف  ع��امل��ي��اً  �لأوىل  �لع�سر  �مل��ر�ك��ز 
120 موؤ�سر�ً، من �إجمايل 335 
م���وؤ����س���ر�ً ت��ن��اول��ه��ا �ل��ت��ق��ري��ر هذ� 

�لعام.
عودة   ،2021 �ل��ع��ام  �سهد  ك��م��ا 
بقوة  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملعار�ص  قطاع 
جتاوزت �سنو�ت ما قبل �جلائحة 
خ���ا����س���ة خ�����الل �ل����رب����ع �لأخ�����ري 
و�أحدثت فعاليات �إك�سبو 2020 
دبي زخماً غري م�سبوق يف تاريخ 
�لقطاع بالدولة مع تطبيق �أعلى 

�مل��ع��اي��ري �ل�����س��ح��ي��ة و�لإج������ر�ء�ت 
�سالمة  ل�����س��م��ان  �لح�����رت�زي�����ة 

�مل�ساركني.
�مل�سبوق  �ل��زخ��م غ��ري  و�أدى ه��ذ�   
�ل�سفر  قطاعات  من��و  تعزيز  �إىل 
و��ستقطاب  و�لت�سوق  و�ل�سيافة 
مناطق  جميع  من  �ل�ستثمار�ت 

�لعامل.
مار�ص   22 يف   .. �مل�ساريع  بع�ص 
�لإم�����������ار�ت  �أط����ل����ق����ت   ،2021
لرفع  �ل�سناعية  �ل�سرت�تيجية 
�ل�سناعي  �ل���ق���ط���اع  م�����س��اه��م��ة 
حالياً  دره�����م  م��ل��ي��ار   133 م���ن 
خالل  دره�����م  م��ل��ي��ار   300 �إىل 
وتت�سمن  �ملقبلة،  �أع��و�م  �لع�سرة 
�ل�سرت�تيجية 17 مبادرة نوعية 
وحم����وري����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأه������د�ف 
بحلول  �ل���رئ���ي�������س���ي���ة  �لأرب������ع������ة 
�ل�سرت�تيجية  وتعتمد   ،2031
ت��ت�����س��م��ن ن�سر  �أ���س��ا���س��ي��ة  رك���ائ���ز 
�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  تطبيقات 
و�ملقايي�ص  �مل��و����س��ف��ات  وت��ط��وي��ر 
�مل�سافة  �لوطنية  �لقيمة  وزي��ادة 
�ل�سناعة  ت���ط���وي���ر  وت�������س���ري���ع 

�ملتقدمة.

.. تداول مرب�ن .
�سركة  �أط��ل��ق��ت  م���ار����ص،   29 يف 
برتوك �أبوظبي �لوطنية »�أدنوك« 
�إنرتكونتيننتال«  و«ب����ور�����س����ة 
ر���س��م��ي��ا �ل����ت����د�ول �ل���ع���امل���ي خلام 
»مربان«  �ملتميز  �لإم����ار�ت  دول���ة 
�أبوظبي  »بور�سة  �آجلة يف  كعقود 
�لآجلة«  للعقود  �إنرتكونتيننتال 
�جل�����دي�����دة، ل���ي���ب���د�أ ت�������د�ول خام 
مربان �إىل جانب خامات قيا�سية 
تك�سا�ص  وغ��������رب  ب����رن����ت  م���ث���ل 
بور�سة  ���س��ب��ك��ة  ع��ل��ى  �ل��و���س��ي��ط 

�نرتكونتيننتال.
�لتاريخي  �لإجن�����از  ه���ذ�  وي���ع���زز 
و�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي م���ك���ان���ة دول����ة 
�لإم��ار�ت و�أبو ظبي مركز�ً عاملياً 
ر�ئد�ً للطاقة، ويوؤكد على �لدور 

ن�سبتها  وب����زي����ادة   ،2020 م���ن 
ذ�تها  �لفرتة  مع  مقارنة   41%

من 2019.

.. اأ�سخم تطوير ت�سريعي.
�عتمد   ،2021 ن���وف���م���رب  يف 
�ل�����س��ي��خ خليفة  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�لدولة  �آل نهيان رئي�ص  ز�ي��د  بن 
م�سروع  �أ���س��خ��م  �هلل«،  »ح��ف��ظ��ه 
و�لقو�نني  �لت�سريعات  لتطوير 
لي�سمل  �ل�������دول  يف  �لحت�����ادي�����ة 
بهدف  ق���ان���ون���اً   40 م����ن  �أك������ر 
ت���ع���زي���ز �ل���ب���ي���ئ���ة �لق���ت�������س���ادي���ة 
و�لتجارية  �ل�ستثمارية  و�لبنية 
دعم  �ىل  بالإ�سافة  �لإم���ار�ت،  يف 
وحفظ  �ملجتمع،  و��ستقر�ر  �أم��ن 
على  و�ملوؤ�س�سات  �لأف����ر�د  ح��ق��وق 
متكاملة  ح��زم��ة  يف  ����س���و�ء،  ح���د 
من �لقو�نني وتعديالتها تو�كب 

نه�سة وتطلعات �لإمار�ت.
تطوير  �ل��ت��ع��دي��الت  وت�����س��م��ن��ت 
بنية ت�سريعية ت�سمل قو�نني ذ�ت 
�ل�ستثمارية  بالقطاعات  عالقة 
وقو�نني  و�ل�سناعية،  و�لتجارية 
وتنظيم  �ل���ت���ج���اري���ة،  �ل�����س��رك��ات 
�ل�سناعية،  �مل���ل���ك���ي���ة  وح���م���اي���ة 
وح����ق����وق �مل�����وؤل�����ف، و�ل���ع���الم���ات 
�لتجاري،  و�ل�����س��ج��ل  �ل��ت��ج��اري��ة، 
و�ملعامالت �لإلكرتونية وخدمات 
�لثقة، و�لتخ�سيم، وقانون دخول 
و�إقامة �لأجانب وقانون �لقو�عد 
بالإ�سافة  للعمل  �ملوحدة  �لعامة 
�لعالقة  ذ�ت  �ل����ق����و�ن����ني  �إىل 
باملجتمع و�أمن �أفر�ده مثل قانون 
وقانون  و�ل���ع���ق���وب���ات،  �جل���ر�ئ���م 
و�جلر�ئم  �ل�����س��ائ��ع��ات  م��ك��اف��ح��ة 
�لإل���ك���رتون���ي���ة وم��ك��اف��ح��ة �مل����و�د 

�ملخدرة و�ملوؤثر�ت �لعقلية.

.. خطة اأدنوك .
دي�سمرب2021،   1 يف 
�خل����ط����ة  ع��������ن  �لإع�������������������الن  مت 
لأدنوك  �ملحدثة  �ل�سرت�تيجية 
�لر�أ�سمالية  ��ستثمار�تها  لزيادة 
 127/ دره���م  م��ل��ي��ار   466 �إىل 
�خلم�ص  لل�سنو�ت  دولر/  مليار 
 .2026-2022 �ل����ق����ادم����ة 
و���س��ت��م��ك��ن ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �أدن����وك 
�ملحدثة و�لتي مت �إعالنها مطلع 
�مل�سي  م���ن   ،2021 دي�����س��م��رب 
لزيادة  خططها  تنفيذ  يف  ق��دم��ا 
�لنفط  يف  �لإن���ت���اج���ي���ة  ���س��ع��ت��ه��ا 
�أعمالها  حمفظة  وتو�سعة  �خل��ام 
و�لت�سنيع  �ل��ت��ك��ري��ر  جم����ال  يف 
و�لبرتوكيماويات،  و�ل��ت�����س��وي��ق 
�إ����س���اف���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه����د�ف����ه����ا يف 
�ل���وق���ود منخف�ص  �إن���ت���اج  جم���ال 

�لكربون و�لطاقة �لنظيفة.

.. اأجمل �ست�ء .
جرى   ،2021 دي�سمرب   18 يف 
�لثانية  �ل�سنوية  �لن�سخة  �إطالق 
م�����ن ح���م���ل���ة »�أج������م������ل ����س���ت���اء يف 
�لعامل«، و�لتي تهدف �إىل ت�سليط 
�ل�����س��وء ع��ل��ى �أج���م���ل م���ا تقدمه 
�لإم��ار�ت بكافة مناطقها لل�سياح 
م����ن ����س���ك���ان �ل�����دول�����ة وزو�ره���������ا، 
��ستكماًل  تعد  وتعد هذه �حلملة 
�أطلقت  و�ل��ت��ي  �لأوىل،  للن�سخة 
�لعام �ملا�سي كاأول حملة موحدة 
م�ستوى  على  �لد�خلية  لل�سياحة 

�لإمار�ت.

مليار درهم ت�شرفات العقارات يف دبي اأم�ضجمموعة �شيام لالأ�شمنت تختتم م�شاركتها �شمن اجلناح التايالندي يف اإك�شبو 2020 دبي
•• دبي-وام:

�أكر من مليار  بلغت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئ��رة �لر��سي و�لم��الك يف دبي 
مليون   581.74 بقيمة  مبايعة   255 ت�سجيل  �أم�ص  �ل��د�ئ��رة  و�سهدت  دره��م 
درهم منها 21 مبايعة لالأر��سي بقيمة 128.42 مليون درهم و234 مبايعة 
�لأر��سي  �أهم مبايعات  دره��م. وج��اءت  453.33 مليون  بقيمة  و�لفلل  لل�سقق 
16 مليون  بقيمة  تليها مبايعة   2 دره��م يف منطقة جزيرة  42 مليون  بقيمة 
درهم يف منطقة حد�ئق �ل�سيخ حممد بن ر��سد تليها مبايعة بقيمة 13 مليون 
درهم يف منطقة حد�ئق �ل�سيخ حممد بن ر��سد. وت�سدرت منطقة و�دي �ل�سفا 
5 �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �سجلت 4 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم 
9 ماليني درهم  3 مبايعات بقيمة  بت�سجيلها  �لثالثة  �ل�سبا  ند  وتلتها منطقة 
وثالثة يف �حلبية �لثالثة بت�سجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ماليني درهم. �أما فيما 
يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم 
15 مليون درهم  �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة  �لثنية �خلام�سة كاأهم  مبنطقة 
11 مليون درهم يف منطقة  يف منطقة �لثنية �خلام�سة و�أخ��ري� مبايعة بقيمة 
جممع دبي لال�ستثمار �لثاين. وت�سدرت منطقة �لرب�ساء جنوب �لثالثة �ملناطق 
من حيث عدد مبايعات �ل�سقق و�لفلل �إذ �سجلت 30 مبايعة بقيمة 22 مليون 
درهم وتلتها منطقة �خلليج �لتجارى بت�سجيلها 30 مبايعة بقيمة 43 مليون 
درهم.  مليون   66 بقيمة  مبايعة   22 بت�سجيلها  دب��ي  مر�سى  يف  وثالثة  دره��م 
و�سجلت �لرهونات قيمة قدرها 385.05 مليون درهم منها 19 رهنا لأر��ص 
76.34 مليون  بقيمة  لفلل و�سقق  308.71 مليون درهم و37 رهنا  بقيمة 
درهم وكان �أهمها مبنطقة �حلبية �لوىل بقيمة 109 ماليني درهم و�أخرى يف 

منطقة �ملركا�ص بقيمة 109 ماليني درهم.

من  م��رم��وق��ة  �سخ�سيات  �أي����ام،   6
و�مل���ن���ط���ق���ة، مب���ن فيهم  ت���اي���الن���د 
���س��ع��ادة و�ر�ف�����وث ب��و�ب��ي��ن��ي��ا �سفري 
و�سعادة  �لإم�����ار�ت؛  ل��دى  تايالند 
���س��اي��ر�ت ���س��ريي��ف��ات، ق��ن�����س��ل عام 
و�لإمار�ت  دب��ي  يف  تايالند  مملكة 
كا�سيتورن  و�لدكتورة  �ل�سمالّية؛ 
تنفيذي  رئي�ص  ن��ائ��ب  ب���وب���ار�د�ي، 
وم���دي���رة  دي����ب����ا،  ����س���رك���ة  يف  �أّول 
و�أبهيجيت  �ل��ت��اي��الن��دي؛  �جل��ن��اح 
�سيام  �ل��ع��ام ملجموعة  �مل��دي��ر  د�ت���ا، 
لالأ�سمنت �لدولّية �ملحدودة )�ملقر 

�لرئي�سي يف تايالند(. 
وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى �مل����و�����س����وع، ق���ال 
�أبهيجيت د�تا �ملدير �لعام ملجموعة 
�سيام لالأ�سمنت �لدولية : »ي�سرين 
يف  من�ستنا  حتقيق  ع��ن  �لإع����الن 
دب���ي جناحاً   2020 �إك�����س��ب��و  دب���ي 
�لتوعية  على  عملنا  حيث  ك��ب��ري�ً، 
�ملنطقة  يف  �ل��ت��ج��ارّي��ة  ب��ع��الم��ت��ن��ا 
�ملتخ�س�سني  �آلف  و�إط�����������الع 
�ملتنّوعة  عرو�سنا  على  �لدوليني 
�ملنتجات  ����س��ت��ع��ر����ص  ط��ري��ق  ع��ن 

و�حللول �ملبتكرة ملجموعتنا«.

و�لأ�سمنت(  �ل��ع��زل  م���و�د  ذل��ك  يف 
و�حللول �ملبتكرة لتغليف �لأغذية، 
�حلياة  �أمن���اط  لتنا�سب  �مل�سّممة 
بالإ�سافة  �حلديثة،  �لإ�ستهالكّية 
�لقابلة  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ّي��ة  �مل������و�د  �إىل 

للتحلل. 
مد�ر  على  �ل�سركة،  ��ستقبلت  وقد 

جميع  يف  للمجتمعات  �مل�ستد�مة 
�ل����ع����امل. وح��ظ��ي��ت حلول  �أن����ح����اء 
�ل�سركة باإقبال و��سع من �لزّو�ر مع 
�إتاحة �لفر�سة حل�سورها �سخ�سّياً 
�أو  دب���ي   2020 �إك�����س��ب��و  يف م��وق��ع 
�ل�سيوف  و�أظ��ه��ر  �لإن��رتن��ت.  على 
)مبا  �لبناء  مب��و�د  كبري�ً  �هتماماً 

معر�سها  يف  �ل�سركة  وتقّدم  دب��ي. 
حلياة  »�لب����ت����ك����ار  ع����ن����و�ن  حت����ت 
�أحدث منتجاتها وحلولها  �أف�سل« 
�ل���ت���ق���ن���ّي���ة، و�ل����ت����ي �أّك���������دت م���دى 
�لبيئة  بحماية  �لر��سخ  �لتز�مها 
�لكربونّية  �لن��ب��ع��اث��ات  وخ��ف�����ص 
�ملعي�سة  م�ستويات  �أف�سل  وتوفري 

م�ستوى  على  جناح  �أف�سل  ور�ب���ع 
�إىل  ة  �ملن�سّ ه��ذه  �حل��دث. وتهدف 
�ل�����س��رك��ات ورّو�د  �أ���س��ح��اب  ت��وع��ي��ة 
�لأعمال مب�ساعيها لتكون من �أبرز 
حيث  ع��امل��ّي��اً،  �مل�ستد�مة  �ل�سركات 
�أثنت يف ختام فعاليتها على �لنجاح 
�لهائل �لذي حققه �إك�سبو 2020 

•• دبي-الفجر: 

لالأ�سمنت،  �سيام  جمموعة  �أعلنت 
و�حدة من �أبرز جمموعات �لأعمال 
يف منطقة ر�بطة دول جنوب �سرق 
�آ�سيا، عن �ختتام فعاليات معر�سها 
�خلا�ص �سمن �جلناح �لتايالندي 
ونظمت  دب���ي.   2020 �إك�سبو  يف 
حتت  تثقيفّية  ة  من�سّ �مل��ج��م��وع��ة 
�أف�سل«  حل���ي���اة  »�لب���ت���ك���ار  ���س��ع��ار 
�حلديثة  ح��ل��ول��ه��ا  ل����س���ت���ع���ر�����ص 
و�مل�����س��ت��د�م��ة، ب���ني �ل���ث���الث���اء 21 
دي�سمرب   26 و�لأح������د  دي�����س��م��رب 
وتاأ�ّس�ست  �ل���ت���ن���ق���ل.  م��ن��ط��ق��ة  يف 
بابتكار  تخت�ص  �ل��ت��ي  �مل��ج��م��وع��ة، 
�لكيميائّية  و�مل�����و�د  �ل��ب��ن��اء  م����و�د 
يف  وت�سنيعها،  �لتغليف  ومنتجات 
بانكوك منذ �أكر من قرن م�سى. 
لالأ�سمنت  �سيام  جمموعة  وتفخر 
مب���������س����ارك����ت����ه����ا �����س����م����ن �جل����ن����اح 
2020 دبي،  �إك�سبو  �لتايلندي يف 
معّدل  �ج���ت���ذ�ب  يف  جن���ح  و�ل������ذي 
8،000 ز�ئر يومّياً، مت�سدر�ً �أبرز 
�لتنقل  منطقة  يف  �ل���دول  �أجنحة 



27

املال والأعمال
األربعاء   29  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13429  
Wednesday     29   December   2021   -  Issue No   13429

غرفة دبي تعلن �شاعات
 العمل الأ�شبوعية اجلديدة

•• دبي -وام: 

�أع��ل��ن��ت غ��رف��ة دب���ي �أم�����ص ع��ن ت��ع��دي��ل ن��ظ��ام �ل��ع��م��ل �لأ���س��ب��وع��ي يف مقرها 
 3 �لرئي�سي وفروعها �ملنت�سرة يف دبي وذلك بدء� من يوم �لإثنني �ملو�فق 
يناير 2022 وذلك متا�سيا مع توجه �لإمارة ملو�كبة روؤية دولة �لإمار�ت 
و�لأعمال  �لقت�ساد  قطاعات  يف  �لعاملية  �لتناف�سية  يف  موقعها  لتعزيز 
�لعمل  �لعامل �لقت�سادية. ومبوجب نظام  وتر�سيخ موقعها على خريطة 
�لأ�سبوعي �جلديد للغرفة �ستوفر �لغرفة خدماتها �إىل �أع�سائها وعمالئها 
من �لثنني �إىل �خلمي�ص من �ل�ساعة 8 �سباحا وحتى �ل�ساعة �ل� 5 م�ساء 
يوفر  12 ظهر� مما  �ل�ساعة  8 �سباحا وحتى  �ل�ساعة  وي��وم �جلمعة من 
مرونة و�سهولة للعمالء و�لأع�ساء يف �إجناز وت�سريع معامالتهم. وتوفر 
و�حتياجات  متطلبات  تلبي  �لتي  �خلدمات  من  و��سعة  جمموعة  �لغرفة 
�ملن�ساأ  جمتمع �لأعمال و�لقطاع �خلا�ص و�لتي ت�سمل �لع�سوية و�سهاد�ت 
�ملتنوعة  �إىل �خلدمات �ملرتبطة مببادر�ت �لغرفة  و�لت�سديقات بالإ�سافة 
م��ث��ل ج��ائ��زة حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل م��ك��ت��وم ل��الأع��م��ال وع��الم��ة غ��رف��ة دبي 

للم�سوؤولية �لجتماعية للموؤ�س�سات وغريها من مبادر�ت �لغرفة.

تطبيق اخلدمات امل�شرفية لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة من 
م�شرف الإمارات للتنمية ي�شتقطب 500 �شركة خالل 3 اأ�شهر

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن م�سرف �لإمار�ت للتنمية، �ملعني بتمكني �أجندة �لتنويع �لقت�سادي 
�أن تطبيق �خلدمات  و�لتحول �ل�سناعي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�مل�سرفية لالأعمال قد دعم �أكر من 500 �سركة نا�سئة و�سغرية ومتو�سطة 
�حلجم يف �لإمار�ت خالل �لأ�سهر �لثالثة �ملا�سية من خالل فتح ح�سابات 
�لتطبيق.  ه��ذ�  �ملتز�يد على  �لطلب  يعزز  �ساعة، مما   48 �أق��ل من  لها يف 
�لإم���ار�ت  م�سرف  م��ن  لالأعمال  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  تطبيق  مم  �سُ وق��د 
للتنمية لدعم �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �لعاملة يف دولة �لإمار�ت، �إذ 

يوفر لها �إمكانية �لو�سول �إىل خدمات 
على  ومريحة  �آمنة  رقمية  م�سرفية 
�لتطبيق حجز  ويتيح  �ل�ساعة.  مد�ر 
لل�سركة  دويل  م�سريف  ح�ساب  رق��م 
وي��ك��ت��م��ل تفعيل  دق���ائ���ق،  يف غ�����س��ون 
�ساعة.   48 غ�������س���ون  يف  �حل�������س���اب 
كافة  يف  للجميع،  جم��اين  و�حل�ساب 
ب��دون ��سرت�ط حد  �أنحاء �لإم���ار�ت، 

�أدنى للر�سيد.
�حل�سابات  ت����ق����دمي  ج����ان����ب  و�إىل 
�لتطبيق  يوفر  �لتجارية  �مل�سرفية 
�م��ك��ان��ي��ة دف���ع �ل��ف��و�ت��ري و�إع���د�ده���ا، 
وحت�����دي�����د �مل����ي����ز�ن����ي����ة، و�حل�������س���ول 
ع��ل��ى �ل��ت��ح��ل��ي��الت �مل��ال��ي��ة، ك��م��ا متت 

�جلديدة  �مل��ي��ز�ت  م��ن  �لعديد  �إ�سافة 
وجمموعة من �لت�سهيالت �مل�سرفية، منذ �إطالقه يف �سبتمرب 2021.

وقال �أحمد حممد �لنقبي، �لرئي�ص �لتنفيذي مل�سرف �لإم��ار�ت للتنمية: 
“يفخر م�سرف �لإمار�ت للتنمية بالإجناز �لذي حققه من خالل تطبيق 
�أكر  �ن�سمام  ويعد  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  لل�سركات  �مل�سرفية  �خلدمات 
من 500 �سركة يف غ�سون ثالثة �أ�سهر من �إطالقه �إجن��اًز� كبري�ً. ولقد 
�جلاد  و�لعمل  �جلهد  من  �لكثري  �سركائنا  مع  بالتعاون  عملنا  فريق  بذل 
للو�سول �إىل هذه �ملرحلة من تقدمي منتجات ذ�ت م�ستوى عاملي وجتربة 

م�ستخدم من �لدرجة �لأوىل«.
�إ���س��اف��ة م��ي��ز�ت وخ��دم��ات م�سرفية ج��دي��دة �سهلة  »���س��ن��و����س��ل  و�أ����س���اف: 
�ل�ستخد�م �إىل �لتطبيق يف �مل�ستقبل، مبا يتو�فق مع نهجنا يف دعم �لبتكار 
و�حللول �لإبد�عية. ونحن نتطلع �إىل �لبناء على هذ� �لنجاح باملزيد من 

�لبتكار«.

املوانئ واجلمارك تعلن مواعيد العمل اجلديدة
•• دبي-وام:

�أعلنت موؤ�س�سة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة �أنه �عتبار�ً من �لأول من 
يناير 2022 �ملقبل �سيتم تغيري نظام �لعمل �لأ�سبوعي يف مكاتبها ومر�كز 
�إ�سعاد �ملتعاملني �لتابعة لها لتكون مو�عيد �لعمل من يوم �لثنني �إىل يوم 
�جلمعة مع متديد �لعطلة �لأ�سبوعية لتكون يومي �ل�سبت و�لأحد ون�سف 
�إمارة دبي �لذي يتو�فق مع  يوم �جلمعة وذلك �ن�سجاماً مع قر�ر حكومة 

�لنظام �جلديد للحكومة �لحتادية.
وعممت �ملوؤ�س�سة قر�ر�ً بتغيري �ساعات �لعمل لديها على م�ستوى �ملوظفني 
�لتي تو�كب روؤي��ة دولة �لإمار�ت  �إم��ارة دبي  و�ملتعاملني متا�سياً مع توجه 
و�لر�مية �إىل تعزيز موقعها �لتناف�سي عاملياً خا�سة يف قطاعات �لقت�ساد 
و�لأعمال. و�ستقوم �ملوؤ�س�سة �عتبار�ً من �لأول من يناير 2022 بتقلي�ص 
من  �ليوم  ون�سف  �أي��ام  �أربعة  �إىل  �أي��ام  خم�سة  من  �لأ�سبوعية  �لعمل  �أي��ام 
�لذي  يوم �جلمعة  عد�  �لظهر  بعد   3:30 وحتى  �سباحاً   7:30 �ل�ساعة 
�سيكون من 7:30 �سباحاً وحتى �ل�ساعة 12:00 ظهر�ً و�ستعمل �ملوؤ�س�سة 
�إ�سعاد �ملتعاملني يف �لدو�ئر  على تطبيق هذه �ملو�عيد يف مكاتبها ومر�كز 
و�ل�سلطات �لتابعة لها و�ملتمثلة بد�ئرة �لتخطيط و�لتطوير – تر�خي�ص 
�ملالحي  �لوكيل  ومكتب  دبي  مو�نئ  و�سلطة  �ملالحية  دبي  مدينة  و�سلطة 

لل�سفن �خل�سبية و�إد�رتي �لأمن و�ل�ستثمار.
و�أكّدت �ملوؤ�س�سة ��ستمر�ر �لعمل يف مركز �لت�سال على مد�ر �ل�ساعة طو�ل 
�ملو�نئ  موؤ�س�سة  متعاملي  ومالحظات  ��ستف�سار�ت  لتلقي  �لأ���س��ب��وع  �أي���ام 
و�ملجتمع  لها  �لتابعة  �لتنظيمية  و�ل��وح��د�ت  �حل��رة  و�ملنطقة  و�جل��م��ارك 
ب�سكل عام، مبا ي�سمن تو�جدها خلدمتهم وفق �حتياجاتهم ومتطلباتهم.

بنك وربة الكويتي يدرج �شكوكا يف نا�شداك دبي بقيمة 250 مليون دولر اأمريكي

•• اأبوظبي -وام: 

�لأبرز  �ل��ع��ن��و�ن  ه��و  �لتعايف ج��اري��اً  لي���ز�ل 
�لعاملي  �ل��ع��امل��ي خ����الل  حل��ال��ة �لق��ت�����س��اد 
2021، حيث جرى تعديل توقعات �لنمو 
�ل�سادرة من جانب �سندوق �لنقد �لدويل 
و�لبنك �لدويل من 5.5 �إىل %6 يف يناير 

�ملا�سي �إىل نحو 4 % مع نهاية �لعام.
�لإمار�ت  �أنباء  وكالة  �أجرته  ر�سد  و�أظهر 
»و�م« لأبرز �لأح��د�ث خالل �لعام �جلاري، 
قدرة �لقت�ساد �لعاملي خالل �لعام 2021 
ع��ل��ى �ل�����س��م��ود �أم�����ام ت���د�ع���ي���ات ج��ائ��ح��ة » 
كوفيد-19 » وحتقيق �لقدرة على �لتحول 
�إىل   2020 �مل�سجل يف عام  �لنكما�ص  من 
متفائلة  بتقدير�ت  مدعومة  منو  معدلت 
�جلائحة،  قبيل  �لنمو  مل�ستويات  ب��ال��ع��ودة 
�لرتفاع  ع��ودة  �لطاقة  �أ�سعار  �سهدت  حيث 
 48 مقابل  للربميل،  دولر�   73 لتتجاوز 
دولر� بنهاية 2020، وحو�يل 66 دولر� 

للربميل نهاية 2019.
وح��ق��ق �لق��ت�����س��اد �ل��ع��امل��ي من����و�ً ب��ل��غ 3% 
�نكما�ساً خالل  2019، فيما �سجل  خالل 
ت�سري  ب��ي��ن��م��ا   ،3.5% مب���ع���دل   2020
 4 ب��ني  ي���رت�وح  �إىل حتقيق من��و  �لتوقعات 
بالناجت  ق��ي��ا���س��اً   2021 خ���الل   6% �إىل 

�لعاملي يف 2020.
حينما نطالع تاأكيد�ت �ملوؤ�س�سات �لدولية باأن 
�أزمة كورونا جتاوزت يف حدتها وتد�عياتها 
�لأزمات  جميع  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
�أزمة  /�سو�ء  �لعامل  �سهدها  �لتي  �ل�سابقة 
�لأزمة  �أو   1932-1929 �لكبري  �لك�ساد 
فاإن   ،/2009-2008 �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ال��ي��ة 
2021 مي�سي حتت عنو�ن »ليز�ل  �لعام 
�لتعايف جارياً »، حيث �أنها �ملرة �لأوىل �لتي 
�لعامل،  �قت�ساد�ت  �أزمة جميع  ت�سرب فيه 
�آن  �ل���ق���ط���اع���ات �لق��ت�����س��ادي��ة يف  وج��م��ي��ع 
و�ح��د، كما �أنها �مل��رة �لأوىل لأزم��ة ت�سرب 
جانبي �لعر�ص و�لطلب معاً، بتاأثر �سال�سل 
ن�ساط  وتوقف  �لعاملية،  و�لإم���د�د  �لتوريد 
�ل��ت�����س��ن��ي��ع، وت���ر�ج���ع م�����س��ت��وي��ات �لأج�����ور، 
�لبطالة،  م��ع��دلت  �رت��ف��اع  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وتز�يد حالت عدم �ليقني.

- النمو الإيج�بي
�لعاملي  �لقت�ساد  منو  توقعات  تغري  ورغ��م 
�أنها  �إل  ن��ه��اي��ت��ه  وح��ت��ى  �ل��ع��ام  مطلع  م��ن��ذ 
ظلت مبعدلت �إيجابية تر�وحت بني 4 �إىل 
%6، بح�سب تقرير �سندوق �لنقد �لدويل 
�لقت�ساد  »�آف��اق  عنو�ن  ي�سدر حتت  �ل��ذي 
تخفي�ص  �أن  �أو�����س����ح  و�ل�������ذي  �ل����ع����امل����ي«، 
�خلف�ص  يعك�ص   2021 ل��ع��ام  �ل��ت��وق��ع��ات 
و�لذي   – �ملتقدمة  ب��الق��ت�����س��اد�ت  �ملتعلق 
�سال�سل  يف  �لنقطاعات  �إىل  جزئيا  يرجع 
�لإمد�د – وكذلك �ملتعلق بالبلد�ن �لنامية 
�لذي يرجع يف معظمه  �لدخل،  منخف�سة 

�إىل تفاقم ديناميكية �جلائحة.
�لتخفي�ص جزئيا مع حت�سن  ويتو�ِزن هذ� 
�لآف��اق ق�سرية �لأج��ل يف بع�ص �قت�ساد�ت 
�لنامية  و�لق��ت�����س��اد�ت  �ل�ساعدة  �لأ���س��و�ق 
ل��ل�����س��ل��ع �لأول����ي����ة. وق���د ز�د عدم  �مل�����س��درة 
�ل��ي��ق��ني ب�����س��اأن م���دى �ل�����س��رع��ة �ل��ت��ي ميكن 
ل�سرعة  نتيجة  �جلائحة،  على  �لتغلب  بها 
�ن��ت�����س��ار ���س��الل��ة »دل���ت���ا« وخم���اط���ر ظهور 
تقارير  �ساللت متحورة جديدة. وبح�سب 
�لقت�ساد�ت  ح��اف��ظ��ت  �ل�������دويل،  �ل��ب��ن��ك 
��ستمر�رها  على  �لعامل  يف  �لكربى  �لع�سر 
�لوليات  وهي  �ل�سابق  �لعاملي  �لرتتيب  يف 
�أملانيا،  �ملتحدة �لأمريكية، �ل�سني، �ليابان، 
�إيطاليا،  فرن�سا،  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  �لهند، 

�لرب�زيل، وكند� على �لرتتيب.
بني  ت���رت�وح  ن�سبة  على  �أمريكا  وت�ستحوذ 
23 �إىل %25 من �لقت�ساد �لعاملي خالل 
�ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية فيما ترت�وح ح�سة 

�ل�سني ما بني 15 �إىل 16 % لي�سكال معاً 
%40 من �لقت�ساد �لعاملي.

- انطالقة الربيك�ست

قبيل  �ق��ت�����س��ادي��اً   2021 �ل���ع���ام  و�ن��ط��ل��ق 
دي�سمرب   31 �خل��م��ي�����ص  ل���ي���ل  م��ن��ت�����س��ف 
2020 بتمام �ل�ساعة �حلادية ع�سرة م�ساء 
ب����د�أت �ململكة  ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ي��ت�����ص؛ ح��ي��ث 
�نف�سالها  ب���اإمت���ام  ج���دي���د�ً  ع��ه��د�ً  �مل��ت��ح��دة 
�لربيك�ست«،  �لأورب���ي«  �لحت��اد  عن  ر�سمياً 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ع���ن ت��ط��ب��ي��ق قو�عد  وت��وق��ف��ت 
�إج���ر�ء�ت  بتطبيق  لتبد�أ  �لأورب����ي  �لحت���اد 
و�لتجارة،  �ل�����س��ف��ر،  �أ���س��ع��دة  ع��ل��ى  ج��دي��دة 
و�سيطر  �لأم����ن����ي.  و�ل���ت���ع���اون  و�ل���ه���ج���رة، 
خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي على 
�ل�سيا�سة �لربيطانية و�لأوروبية منذ �لعام 
2016 لي�سبح حقيقة �أنهت �لتز�م �ململكة 
مد�ر  على  بروك�سل  قو�عد  باتباع  �ملتحدة 
48 عاماً و�نتهت حرية �حلركة لأكر من 
ودول  بريطانيا  بني  �سخ�ص  مليون   500

�لحتاد �لأوروبي �ل� 27.

- دافو�ض الفرتا�سي
فعاليات  �ن���ط���الق  يناير2021،  ���س��ه��د 
تاريخ  يف  �لأوىل  للمرة  �فرت��سيا  د�ف��و���ص 
 1971 �ل��ع��ام  يف  �نطالقته  منذ  �مل��ن��ت��دى 
25 دولة  ���س��وي�����س��ر�، مب�����س��ارك��ة روؤ����س���اء  يف 
و600 من �لروؤ�ساء �لتنفيذيني و2000 
�لن�سخة  �لأع��م��ال. وناق�ست ه��ذه  ق��ادة  من 
باجلائحة  �رتبطت  ق�سايا   7 �لفرت��سية 
وت�سمنت  �لعامل من حتديات  به  وما مير 
�إنقاذ �لكوكب«، »�قت�ساد�ت عادلة«،  »كيفية 
»�ملجتمع  �خل��ري«،  �أج��ل  من  »�لتكنولوجيا 
�لأف�سل«،  »�لأع���م���ال  �ل��ع��م��ل«،  وم�ستقبل 
و«م�ستقبل �ل�سحة«، و »ما ور�ء �جلغر�فيا 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة«. وي��ع��ق��د �مل��ن��ت��دى ���س��ن��وي��اً يف 
مب�ساركة  �لأل����ب  ب��ج��ب��ال  د�ف���و����ص  منتجع 
روؤ�ساء دول كربى وقادة �لأعمال و�لتجارة 
�ل�سيا�سة  يف  �ل��ب��ارزة  �لعاملية  و�ل�سخ�سيات 

و�لقت�ساد و�لأعمال �خلريية.

- �سفينة »اإيفرجيفن« ..
ويف 24 مار�ص 2021، كان �حلدث �لأبرز 
�لعاملية  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل���ت���ج���ارة  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
�لعمالقة  �حلاويات  �سفينة  جنحت  عندما 
»�إيفر جيفن« يف قناة �ل�سوي�ص و�لتي كانت 
متجهة من يانتيان /�ل�سني/ �إىل روترد�م 

/ه���ول���ن���د�/، وت��ع��ط��ل��ت ع��ل��ى �أث���ره���ا حركة 
�لتجارة �لبحرية �لدولية ل�ستة �أيام.

و�أدى جنوح �سفينة �حلاويات �لبالغ طولها 
400 مرت يف عر�ص جمرى قناة �ل�سوي�ص، 
�إىل عرقلة حركة �ملالحة يف �لجتاهني يف 
�إىل  �ملالحة  تعطل  �أدى  ما  �مل��ائ��ي،  �ملجرى 
طابور  وت�سكل  �ل��ق��ن��اة  يف  م����روري  �زدح����ام 
ب�سدد  ك��ان��ت  �ل�سفن  مل��ئ��ات  ط��وي��ل  �ن��ت��ظ��ار 
عبور �لقناة �لبالغ طولها 193 كيلومرت�ً، 
ت�سليم  عمليات  يف  بالغ  بتاأخري  ت�سبب  م��ا 

�لنفط ومنتجات �أخرى.
و�أعادت حادثة جنوح »�إيفر جيفن« و�إغالق 
ت�سليط  �أي���ام   6 م��ن  لأك���ر  �ل�سوي�ص  ق��ن��اة 
�ل�سوء على �أهمية قناة �ل�سوي�ص ودورها يف 
�لتجارة و�ملالحة  �لعاملي وحركة  �لقت�ساد 
�لعاملية، حيث تعد �أق�سر طريق يربط بني 
�جلغر�يف،  موقعها  ب�سبب  و�لغرب،  �ل�سرق 
�ل�����ذي ي�����س��ل ب���ني �ل��ب��ح��ر �مل��ت��و���س��ط عند 
�ل�سوي�ص،  عند  �لأح��م��ر  و�لبحر  بور�سعيد 
�لأهمية  من  طابعاً  �ملوقع  على  ي�سفي  ما 

�خلا�سة للعامل وم�سر.
عام  �فتتاحها  منذ  �ل�سوي�ص  قناة  و�سهدت 
1869 �سل�سلة من �لتح�سينات و�لتو�سعات 
�لتجارة  رئي�ص حلركة  �سريان  جعلت منها 
�لعاملية حيث مير منها %10 من �إمد�د�ت 
�لنفط �لعاملية و13 % من حركة �لتجارة 
�لدولية و%30 من حركة �سفن �حلاويات 

�لعاملية.
�آ�سيا و�أوروب��ا، ومن  وتعد �لقناة ر�بطاً بني 
�مل���ت���وق���ع �أن ت��ت��ي��ح �لأع����م����ال �جل����دي����دة يف 
�أكر  �إىل  �لقناة  تو�سعتها م�ساعفة قدر�ت 
ب����دل م���ن 51  م���ن 100 ���س��ف��ي��ن��ة ي��وم��ي��اً 
 ،1869 �سفينة حالياً و3 �سفن فقط عام 
ومت��ث��ل �ل��ق��ن��اة �ل��ت��ي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا 193 
م�سدر�ً  �أم��ت��ار،   205 وعر�سها  كيلومرت� 
وبلغت  م�سر،  يف  �ل�سعبة  للعملة  �أ�سا�سياً 
عو�ئدها 5.6 مليار دولر يف عام 2020.

- الإ�سالح ال�سريبي..
من  �مل��ال��ي��ة  وزر�ء  ق��رر   ،2021 يونيو  يف 
جمموعة �لدول �ل�سبع خالل �جتماعهم يف 
لندن دعم خطة �لإد�رة �لأمريكية �لطموحة 
ودعم  �لعاملي،  �ل�سريبي  �لنظام  لإ���س��الح 
%15 على  ع���ن  ت��ق��ل  ف��ر���ص ���س��ري��ب��ة ل 
�لدول  جمموعة  وت�سم   ، �ل�سركات  �أرب���اح 
�ل�سناعية �ل�سبع، �لتي ت�سكلت يف 1976: 
�أملانيا،  �ملتحدة،  �ململكة  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 

فرن�سا، كند�، �إيطاليا، �ليابان.

وج���اء ه��ذ� �ل��ق��ر�ر على �إث���ر �ق���رت�ح وز�رة 
�خلز�نة �لأمريكية يف �أبريل 2021، حًد� 
�أدنى لل�سر�ئب �لعاملية ل يقل عن 15%، 
بهدف معاجلة نظام دويل غري عملي مليء 

بالثغر�ت.

- قمة الع�سرين..
مد�ر  على  �لع�سرين  جمموعة  ق���ادة  عقد 
يومني قمتهم لعام 2021 يف �أو�خر �أكتوبر 
�لعا�سمة  يف  ح�����س��وري��اً  �ج��ت��م��اع��ه��م  وك����ان 
�لإيطالية روما، وناق�ص �ملجتمعون �لتغري 
�مل��ن��اخ��ي، ووب����اء ك��وف��ي��د ، وخم����اوف ب�ساأن 

�لقت�ساد �لعاملي.
و�أعلنو� �لتز�مهم بالهدف �لرئي�سي لتفاق 
 1.5 ب�  �لح��رت�ر  �ملتمثل يف ح�سر  باري�ص 
درجة مئوية فوق م�ستويات ما قبل �لثورة 
�ل�����س��ن��اع��ي��ة، وت��ع��ه��دو� ب��ال��ت��وق��ف ع��ن دعم 
�مللوث  بالفحم  �لعاملة  �ملحطات  م�ساريع 
هدف  ب��ل��وغ  على  �لت��ف��اق  يف  ف�سلو�  لكنهم 

يتمثل بخف�ص �لنبعاثات �إىل �ل�سفر.
ح�سبما  �لع�سرين،  جمموعة  دول  و�تفقت 
جاء يف ن�ص �لبيان، على �لتوقف عن دعم 
م�ساريع �ملحطات �جلديدة �لعاملة بالفحم 
�مل��ل��وث ه���ذ� �ل���ع���ام، و�أع�����ادت �ل��ت��اأك��ي��د على 
باإتاحة  و�ملتمثل  بعد،  �ملنجز  غري  �للتز�م 
�لنامية  ل��ل��دول  دولر  م��ل��ي��ار   100 مبلغ 
لت�سديد كلفة �للتز�مات �ملناخية. كما �أعلن 
بفر�ص  تتعلق  لتفاقية  ت��اأي��ي��ده��م  �ل��ق��ادة 
�سريبة عاملية دنيا بن�سبة 15 يف �ملائة على 
�ل�سركات �ملتعددة �جلن�سية، يف �إطار جهود 
��ستقر�ر  �أك��ر  عاملي  �سريبي  »نظام  لبناء 
و�إن�����س��اف��ا«. وت��ع��ه��دو� بدعم ه��دف منظمة 
�ل�سحة �لعاملية �ملتمثل بتلقيح 40 يف �ملائة 
على �لأقل من �سكان �لعامل بنهاية 2021 
و70 يف �ملائة قبل منت�سف �لعام �ملقبل، عن 
�لدول  �للقاحات يف  �إم��د�د�ت  طريق تعزيز 
و�لتمويل..  �لتوريد  قيود  و�إل��غ��اء  �لنامية 
للتحديات  متنبهني  ب�«�لبقاء  تعهدو�  كما 
مثل  �قت�ساد�تنا،  على  توؤثر  �لتي  �لعاملية 
مر�قبة  /و/  �لتوريد  �سال�سل  ��سطر�بات 
ت�ستعيد  ف��ي��م��ا  وم��ع��اجل��ت��ه��ا  �مل�����س��ائ��ل  ه���ذه 

�قت�ساد�تنا عافيتها«.
 100 ب�سخ  يتمثل  جديد�  هدفا  وح���ددو� 
تاأتي من  �لأك��ر فقر�،  مليار دولر للدول 
�سندوق  �أت��اح��ه  دولر  م��ل��ي��ار   650 مبلغ 
�ل��ن��ق��د �ل����دويل م��ن خ���الل �إ����س���د�ر جديد 
ل���«ح��ق��وق �ل�����س��ح��ب �خل��ا���س��ة وه���ي لي�ست 
�لنامية  �ل��ب��ل��د�ن  با�ستطاعة  ول��ك��ن  عملة 

حتقق  �حتياطية  كعملة  �إم���ا  ��ستخد�مها 
�أو حتويلها  �ملحلية،  ��ستقر�ر قيمة عملتها 

�إىل عمالت �أقوى لتمويل �ل�ستثمار�ت.

.. - »كوب 26« 
�لقمة  دع�����ت   ،2021 ن���وف���م���رب   13 يف 
بيانها  26« يف  »كوب  �ملناخ  لتغري  �ل�سنوية 
�خلتامي �إىل ت�سريع �جلهود نحو �لتخل�ص 
�لتز�مات  ووت���رية  �لفحم  م��ن  �ل��ت��دري��ج��ي 
غ��از�ت �لحتبا�ص  �نبعاثات  �ل��دول بخف�ص 

�حلر�ري.
و���س��ك��ل��ت ه���ذه �ل��ق��م��ة و�ل��ت��ي ت��اأج��ل��ت �لعام 
 »19- ك��وف��ي��د   « ت��د�ع��ي��ات  نتيجة  �مل��ا���س��ي 
من   2021 �ل��ع��ام  �سهده  مل��ا  كبرية  �أهمية 
�أثرت  �لطق�ص حيث  ك��و�رث  ت�ساعد وترية 
��سطر�بات �ملناخ �سلبا على كل دول �لعامل 
�لأو�سط  �ل�سرق  يف  �مل��ي��اه  �أزم���ة  م��ن  وز�دت 
وموجات من �لفي�سانات و�حلر�ئق يف كثري 
�إج���ر�ء�ت فورية  من �ل��دول، و�إذ� مل نتخذ 
وهامة للحد من �نبعاثات �لكربون خلف�ص 
درج����ات �حل����ر�رة �ل��ع��امل��ي��ة، ف�����س��ت��زد�د �سدة 
وت��و�ت��ر ه��ذه �لأح�����د�ث، م��ا ق��د ي���وؤدي هذ� 
�إىل عو�قب وخيمة حمتملة على �لنا�ص يف 

جميع �أنحاء �لعامل.
وي�سمى موؤمتر قمة �ملناخ مبوؤمتر �لأطر�ف 
�أو �لدول �لتي وقعت على �لتفاقية، وهذ� 
جلميع  و�لع�سرون  �ل�ساد�ص  �لجتماع  هو 
لهذه  �لأول  �لجتماع  ك��ان  حيث  �ملوقعني، 

�لأطر�ف يف برلني عام 1995.
�أك�سيد  ث��اين  ك��ان  �ل�سناعية،  �لثورة  وقبل 
�لكربون يف �لغالف �جلوي 280 جزًء� يف 
419 جزء يف  �لقيا�ص �حل��ايل هو  �ملليون، 
�ملليون �لناجم عن حرق �لوقود �لأحفوري 
�لكربون  �أك�������س���ي���د  ث�����اين  ي�����س��ي��ف  �ل������ذي 
و�ل��غ��از�ت �لأخ���رى �إىل �لغالف �جل��وي ما 
�أدى لرت��ف��اع درج��ة ح��ر�رة �لأر����ص بالفعل 
مب��ا ي��ق��در ب��درج��ت��ني ف��ه��رن��ه��اي��ت، �أو 1.1 
رحيل  من  �ساعة   84 وقبل  مئوية.  درج��ة 
�أحد�ثه �لتي �نطلقت  2021، تبقى  �لعام 
»�لربيك�ست«  بتطبيق  �لأويل  ليلته  م��ع 
ب���«د�ف��و���ص �لف���رت�����س���ي«، وحادثة  م����رور�ً 
�ل�سريبي  و«�لإ�����س����الح   ، ج��ي��ف��ن«  »�إي���ف���ر 
ملجموعة �ل�سبع«، و«قمة �لع�سرين »و«كوب 
�لقت�سادي  �مل�سار  حمطات  �أب���رز   ..  «  26
�نطالق�����ة  �س����كل  �ل��ذي  �لعام  لهذ�  �لعاملي 
من  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �لتعايف  نحو 
جائحة كوفيد -19 �لتي �سربت �لعامل يف 

�لعام 2020.

•• دبي-وام:

بقيمة  �سكوكا  �لكويتي  ورب��ة  بنك  �أدرج 
250 مليون دولر �أمريكي يف نا�سد�ك 
نوعه من  �لثالث من  �لإدر�ج  وه��و  دب��ي 
قبل �لبنك لريفع قيمة �سكوكه �ملدرجة 
يف نا�سد�ك دبي �إىل 898 مليون دولر 
�أم���ري���ك���ي. وق����رع ���س��اه��ني ح��م��د �لغامن 
�ل��رئ��ي�����ص �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ن��ك ورب����ة �أحد 
جر�ص  �لكويت  دولة  يف  �لعاملة  �لبنوك 
�لإدر�ج  ب��ه��ذ�  �ح��ت��ف��ال  �ل�����س��وق  �ف��ت��ت��اح 
يف ن��ا���س��د�ك دب���ي ب��ح�����س��ور ح��ام��د علي 
�لرئي�ص �لتنفيذي لنا�سد�ك دبي و�سوق 

دب����ي �مل�����ايل. وق����د ����س��ت��ق��ط��ب �لإ����س���د�ر 
4.4 م���رة من  ط��ل��ب��ات �ك��ت��ت��اب ت���ع���ادل 
عائد  حت��دي��د  ومت  �مل�ستهدف  �مل�����س��ت��وى 
%4.وقد �رتفعت بذلك  �ل�سكوك عند 
�لقيمة �حلالية ل�سكوك �لبنك �ملدرجة 
يف نا�سد�ك دبي �إىل 898 مليون دولر 
�إج���م���ايل قيمة  �أم��ري��ك��ي .. ك��م��ا �رت��ف��ع 
بدبي  �مل��ال  �أ���س��و�ق  �ملدرجة يف  �ل�سكوك 
ير�سخ  مب���ا  دولر  م��ل��ي��ار   79.4 �إىل 
مكانتها بني �أكرب مر�كز �إدر�ج �ل�سكوك 

على �مل�ستوى �لعاملي.
�ل���غ���امن : » �سجل  وق����ال ���س��اه��ني ح��م��د 
جناحا  �ل�سكوك  من  �إ�سد�ر�تنا  �أح��دث 

�مل�ستثمرين  �ه��ت��م��ام  و��ستقطب  ك��ب��ري� 
ثقتهم  يوؤكد  و�لعامليني مما  �لإقليميني 
�ل���ك���ب���رية يف ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب��ن��ك ورب���ة 
للتو�سع يف قطاعات �أعمال خمتلفة مبا 
يف ذلك �ل�ستثمار و�خلدمات �مل�سرفية 
لالأفر�د و�ل�سركات ونحن �سعد�ء باإدر�ج 
مبا  دب��ي  ن��ا���س��د�ك  بور�سة  يف  �ل�سكوك 
�إدر�ج متطورة وقو�عد  متتلكه من بيئة 
وخدمات  �مل�����س��ت��وى  ع��امل��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�إ�سد�ر�تنا  مينح  �ل��ذي  �لأم���ر  متكاملة 
ح���������س����ور� ب���������ارز� ورو�ب����������ط ق����وي����ة مع 
ويوطد  و�لعامل  �ملنطقة  يف  �مل�ستثمرين 
�لعالقات �ملتميزة بني �لأ�سو�ق �ملالية يف 

دولة �لكويت ودولة �لإمار�ت �ل�سقيقة«.
» ترحب   : ع��ل��ي  ق���ال ح��ام��د  م��ن جهته 
ن��ا���س��د�ك دب���ي ب���اأح���دث �إ����س���د�ر�ت بنك 
وربة من �ل�سكوك وذلك يف �إطار دورها 
�لتمويل  ق���ط���اع  من���و  دع����م  يف  �ل��ف��اع��ل 
�لإ����س���الم���ي وت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات جهات 
�لإ���س��د�ر �ل��ر�ئ��دة يف �لإم����ار�ت و�لعامل 
�ملتز�يد  �حل��ر���ص  ف��اإن  �حل��ال  وبطبيعة 
�لبارزة ومن بينها  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  من 
�إ����س���د�ر�ت���ه���ا يف  �إدر�ج  ع��ل��ى  ورب����ة  ب��ن��ك 
نا�سد�ك دبي يقدم خري دليل على ثقتها 
�لكبرية يف �لبنية �لأ�سا�سية و�لتنظيمية 

رفيعة �مل�ستوى للبور�سة«.

القت�شاد العاملي 2021 مي�شي بعنوان »ليزال التعايف جاريا«

بنك املارية املحلي يطلق 
ح�شاب عيالنا للق�شر

•• اأبوظبي-وام: 

�إطالق  �مل��اري��ة �ملحلي« ع��ن  »ب��ن��ك  �أع��ل��ن 
للق�سر  ن��وع��ه  م���ن  ف��ري��د  ح�����س��اب  �أول 
�سّمم  و�ل��ذي  »عيالنا«  ��سم  عليه  �أطلق 
خ�سي�ساً للعمالء دون �سن �لثامنة ع�سر، 
�لقانوين  �لو�سي  �أو  ل��الأب  ميكن  حيث 
م���ن ف��ت��ح �حل�����س��اب ع���ن ط��ري��ق تطبيق 
ويهدف   .  Mbank UAE �لبنك 
�حل�ساب �إىل تنمية مهار�ت �لأبناء لإد�رة 
وتعزيز  وف��ع��ال،  �سحيح  ب�سكل  �لأم���و�ل 
�مل�ستقلة  �ملالية  بامل�سوؤولية  �لإح�����س��ا���ص 
و����س��ت��ي��ع��اب مبادئ  �لإدخ�������ار  وت�����س��ج��ي��ع 
�لن�سئ  �أف�سل و�سيمكن  �ل�ستثمار بنحو 
�لإقت�سادية  �لتقنية  �إىل  �لإن�سمام  من 
�خلا�سة بالدفع �لرقمي بتوفري بطاقات 
و�آم����ن����ة مرتبطة  م��رق��م��ة  غ���ري  خ�����س��م 

بح�سابات �لق�سر.
�لرئي�ص  ن���ائ���ب  �ل���ع���ط���ار  ح��م��ي��د  وق�����ال 
ح�ساب  �إط���الق  ي��اأت��ي  للبنك  �لتنفيذي 
تقدمي  على  �لبنك  من  حر�سا  »عيالنا« 
�أطياف  �ح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  تلبي  خ��دم��ات 
�ملجتمع �لإمار�تي.. مو�سحا �أن �حل�ساب 
�ملالية  �لعاد�ت  �لأبناء  تعليم  �إىل  يهدف 

دبي لال�شتثمار تعلن عن الفائزين يف م�شابقة امل�شتثمرين ال�شباب
•• دبي-وام:

�أعلنت �سركة دبي لال�ستثمار عن �لفائزين يف »م�سابقة �مل�ستثمرين �ل�سباب« 
و�لتي تهدف �مل�سابقة �إىل حتقيق �ل�ستفادة لل�سباب ودعم �لفر�ص �مل�ستقبلية 
�ملايل  �ملعرفة بال�ستثمار  �لطويل من خالل تعزيز  �ملدى  �ملجزية لهم على 
و�سوق �لأور�ق �ملالية. و��ستقطبت �مل�سابقة م�ساركات قوية مكونة من 330 
جمموعة و�لتي ت�سم 1200 طالب من خمتلف �أنحاء �لعامل و�ختارت جلنة 
�لتحكيم من �لإد�رة �لعليا ل�سركة دبي لال�ستثمار و�لتي تتاألف من م�ستاق 

�ملدير  فيج  و�ساجناي  لال�ستثمار  بدبي  للمجموعة  �مل��ايل  �لرئي�ص  م�سعود 
�لإد�ري يف �ملال كابيتال �ص.م.خ وفينيت جوبتا �ملدير يف �إنف�ستكورب �لقاب�سة 
�إي  وف��ازت جمموعة  �مل�سابقة.  �أف�سل متحدث يف  �إىل جانب  فائزين  ثالثة 
�لعاملية يف �لهند باملركز �لأول تلتها  �إل  �إي بي  �أناليتك�ص من مدر�سة  �إم  بي 
جمموعة يولز من جمموعة بي�ساك من مدر�سة �خلبري�ت �لربيطانية يف 
�أبوظبي �ملركز �لثاين وجمموعة دي�سربرتز من كوليجيو �سانتو �أنطونيو يف 
�لرب�زيل باملركز �لثالث ومت �ختيار �أنوي�سا ناث من مدر�سة جيم�ص ولينغتون 

�إنرتنا�سيونال دبي كاأف�سل متحدث يف �مل�سابقة.
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�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8627/2021/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�سابعة رقم 228

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2٦/٩/2021 يف �لدعوى رق��م:٧11٩/2021 عمايل 
جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ لجله و�لبالغ قدره )٣٩.٥٥٧.٥0( درهم ت�سعة وثالثون �لف وخم�سمائة و�سبعة 

وخم�سون درهم وخم�سون فل�سا ، �سامال �ملبلغ �ملحكوم به و�مل�ساريف �ملدفوعة من قبل طالب �لتنفيذ .
طالب �لتنفيذ : تيتو�ص جوزيف �دو�رد جوزيف

عنو�نه:�مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج برزم - بجانب برج �ومنيات - خلف 
�لمار�ت للعطالت - �لطابق رقم 2٩ - مكتب رقم 2٩0٦

وميثله:ريا�ص عبد�ملجيد حممود �لكبان
�ملطلوب �إعالنه : 1- بيك�سيل للمعد�ت �ملكتبية �ص.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)٣٩.٥٥٧.٥0( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �سامال �ملبلغ �ملحكوم به و�مل�ساريف �ملدفوعة من 
قبل طالب �لتنفيذ، وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9618/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 18٥

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/٣8٣ ��ستئناف �مر �د�ء ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٤8٥٦٩0( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : �حمد حارب �بر�هيم بن حارب �ملهريي
عنو�نه:�لمار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة دبي - منطقة حمي�سنه ٣ - �سارع A ٩ - فيال 11 

-  وميثله:عماد جمعه ح�سني علي �أهلي
�ملطلوب �إعالنه : 1- �سركة جابكو للمقاولت ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

�ملبلغ  �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع  مو�سوع �لإع��الن : قد 
�ملنفذ به وقدره )٤8٥٦٩0.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة، وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 70197

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  9430/2021/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 18٤
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/٥٦٥٣ �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )2٦٩٥2٧.٥( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : �سركة �ملر�عي �خل�سر�ء لالألبان ذ.م.م ومتثلها/حنان يا�سني حممود �أبو قعد�ن

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - �خلليج �لتجاري - �أوبال تاور - �لطابق 20 - مكتب 200٦ - 
�ملطلوب �إعالنهما : 1- خلدون ر��سي �سعبان ، لبناين �جلن�سية ، ب�سخ�سه وب�سفته �ملخول بالتوقيع 
���ص.ذ.م.م -  ���ص.ذ.م.م 2- �سركة ملتي لينك للتجارة �لعامة  عن �سركة مالتي لينك للتجارة �لعامة 

�سفتهما: منفذ �سدهما
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد   : �لإع��الن  مو�سوع 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة،  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )2٦٩٥2٧.٥0( وق��دره  به 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر 

هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70533

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8405/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 18٤

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 8٥1/2021 �أمر �أد�ء ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )1٧8.021٩.2٤( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : بنك دبي �لتجاري �ص.م.ع
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى بنك دبي �لتجاري - بجو�ر ديره �سيتي 

�سنرت  
�ملطلوب �إعالنه : 1- �سادي �حلديدي رزق عبد�لعزيز - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة،  لر�سوم  �ساملة  �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1٧801٩.2٤( وق��دره  به 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بالن�صر 

 9820/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سربى م.د.م.�ص  -   جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لكندي لاللكرتونيات 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )٥8٥٤٦.٩٧( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

�عالن بالن�صر 
 52/2017/207 تنفيذ جتاري 

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

�ىل �ملنفذ �سده/1-  جر�ند �لروي لالن�ساء�ت �ص.ذ.م.م
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/فا�ست لتاأجري �ل�سيار�ت �ص.ذ.م.م
وميثله:يعقوب قا�سم �ساهني عبد�هلل 

قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )٤281٦.٤٧( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 

رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن حكم بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:786/2020/20 جتاري كلي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لكلية �لتجارية �لوىل رقم ٣1

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�سامن فيما بينهما بان يوؤدو� للبنك �ملدعي قيمة مبلغ وقدره 
و�ربعون  وثالثة  درهما  و�ستون  وثمانية  وت�سعمائة  �لفا  و�ربعون  و�ثنان  وخم�سمائة  مليونا  ع�سر  �ثني  درهم   )12٥٤2٩٦8.٤٣(
عليهما  �ملدعي  بالز�م   ، �ل�سد�د  متام  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  بال�سافة   - فل�ص 
عليهم  �ملدعي  مل�سلحة  �ملدعي  من  �ملمنوحة  �حلا�سرة  بالدعوى  �ملرفقة  �مل�ستند�ت  يف  �ملذكورة  �مل�ستندية  �لعتماد�ت  �أ�سل  برد 
�لر�سوم و�مل�ساريف  بالتكافل و�لت�سامن فيما بينهما بكافة  بالز�م �ملدعي عليهما  �ملدعي �لق�ساء  �و �سد�د ما يعادلها نقد� �ىل 

ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملدعي:بنك �ل�ستثمار �ص.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي �سارع �ل�سعادة - مبنى ��سبكت - �سقة ٣٤01 
�لكهروميكانيكية ذ.م.م  ���ص.ذ.م.م 2- تورك �لم��ار�ت لالأعمال  :  1- �سركة تورك لعمال �لكهروميكانيكية  �إعالنهم   �ملطلوب 

٣- ثائر نعيم عبد�لهادي �لديريه ٤- ن�سال نعيم عبد�لهادي �لديريه  -  �سفتهم : مدعي عليهم 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك  �لدعوى  بتاريخ:2021/٥/2٦ يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها  :  نعلنكم  مو�سوع �لإعالن 
�ثنان ع�سر مليونا  �ملدعي مبلغ )12.2٥٤.21٧.٩1( درهما  للبنك  ي��وؤدو�  بان  بالت�سامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  ���ص.م.ع  �ل�ستثمار 
ومائتان و�ربعة وخم�سون �لفا ومائتان و�سبعة ع�سر درهما وو�حد وت�سعون فل�سا و�لفائدة �لقانونية ٥% �سنويا من تاريخ �ملطالبة 
�لق�سائية يف:2020/8/1٣ وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتهم �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثة �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة وبعدم 
قبول ماعد� ذلك من طلبات ، حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� 

�لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:1558/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �جلزئية �خلام�سة رقم 200

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بف�سخ �تفاقية �لجارة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )1٦٥٣2٣.22( درهم 
قيمه �لتعوي�ص و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 

�ملدعي:�مالك للتمويل - �سركة م�ساهمه عامة
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى بناية جرو �سفينور لالعمال - 

�سقة �لطابق 18 - وميثله:نا�سر مال �هلل حممد غامن
�ملطلوب �إعالنه :  1- موكان حممد علي �سكري  -  �سفته : مدعي عليه 

بالز�م �ملدعي  �تفاقية �لج��ارة  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ  :  قد  مو�سوع �لإع��الن 
عليها مببلغ وقدره )1٦٥٣2٣.22( درهم قيمه �لتعوي�ص و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة - وحددت 
فاأنت  لذ�  بعد  �لتقا�سي عن  قاعة  08.٣0 �ص يف  �ل�ساعة  �ملو�فق  ٦/2022/1   يوم �خلمي�ص   لها جل�سة 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

�عالن بالن�صر        
                  يف  �لدعوى رقم:4601/2021/16 جتاري جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �خلام�سة رقم ٤0٤
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )1.1٩2.٤1٧.٣٦( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 

بال كفالة. 
�ملدعي:�سركة م�سانع �ل�سباغ �لوطنية �ملحدودة

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�سارقة - �سارع �سارع �ل�سيخ حممد بن ز�يد - مبنى م�سانع نا�سيونال - دو�ر نا�سيونال 
- وميثله:فاطمة �حمد �سامل �سعيد

�ملطلوب �إعالنه :  1- �سيفيلد �لقاب�سة �ملحدودة  -  �سفته : مدعي عليه 
م��و���س��وع �لإع�����الن :  ق��د �أق����ام ع��ل��ي��ك �ل���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب���ال���ز�م �مل��دع��ي عليهم مب��ب��ل��غ وق���دره 
�ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %12 بو�قع  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )1.1٩2.٤1٧.٣٦(
وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  ٤/2022/1  
�ل�ساعة 0٩.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بالن�صر        

                  يف  �لدعوى رقم:1029/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �لر�بعة رقم ٤0٣

و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )28٤8٩.8( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�سوع 
�ملحاماة و�لفو�ئد �لقانونية �مل�ستحقة من تاريخ �ل�ستحقاق يف 2021/8/1٧ وحتى متام �ل�سد�د بو�قع ٥% �سنويا 

�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملدعي:�ميك�ص )�ل�سرق �لو�سط( �ص.م.ب )م( �لمار�ت

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �لفلك - مبنى ميديا و�ن تاور - �سقة 2٧
�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد ح�سني قحطان �ملهديل  -  �سفته : مدعي عليه 

�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )8.28٤8٩(  مو�سوع �لإعالن :  قد 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفو�ئد �لقانونية �مل�ستحقة من تاريخ �ل�ستحقاق يف 2021/8/1٧ 
وحتى متام �ل�سد�د بو�قع ٥% �سنويا �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  
�ملو�فق  2022/1/٤  �ل�ساعة 0٩.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

�عالن بالن�صر        
                  يف  �لدعوى رقم:1022/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 

�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �خلام�سة رقم ٤0٤
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )200.٣٩8.٧2( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة ٥% من 2021/11/2٣ وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ملدعي:بنك دبي �لتجاري �ص.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع بور�سعيد - مبنى بناية �لبنك - �سقة بناية �لبنك 
- بجو�ر ديرة �سيتي �سنرت - وميثله:��سامة ح�سن عثمان دبلوك

�ملطلوب �إعالنه :  1- توفيق حممد توفيق �حلور�ين  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )٧2.٣٩8.200( 
�لتام و�سمول �حلكم  �ل�سد�د  �ملحاماة و�لفائدة ٥% من 2021/11/2٣ وحتى  درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ل�ساعة 0٩.00 �ص يف قاعة  �ملو�فق  ٥/2022/1   �ملعجل بال كفالة - وح��ددت لها جل�سة يوم �لرب��ع��اء   بالنفاذ 
�و  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
مذكرة �إعالن بالن�صر )�إ�صتئناف(        

                  يف  �ل�صتئناف رقم:974/2021/361 �مر �د�ء 
�ملنظورة يف:د�ئرة �ل�ستئناف �لتجارية �لثالثة رقم 8٧

مو�سوع �ل�ستئناف : ��ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2021/٣80٧ �مر �أد�ء - و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�لتعاب. 

�مل�ستاأنف:ر�ساد جان �لريا�سى - و�ملخول بالتوقيع على �ل�سيكات - لبناين �جلن�سية
عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي - �سارع �سارع �لبر�ج - مبنى بناية 

�وبال - �سقة 1٩0٥ - وميثله:رو�سة ح�سني �ل�سيد حم�سن �لعطار
�ملطلوب �إعالنه :  1- فايب ميدل �ي�ست �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع �لإعالن :نبلغكم بقيد �مل�ستاأنف بقيد �لق�سية �ملذكورة �عاله ل�ستئناف �حلكم �ل�سادر 
�ل�ساعة  �مل���و�ف���ق:21/٣/2022  ، وح��ددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملقيد من قبلكم  �لأد�ء  �أم��ر  يف 
10:00 �سباحا بقاعة �لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70533

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بالن�صر    

                  يف  �ملنازعة رقم:3527/2021/460 نز�ع مدين 
�ملنظورة يف:�لت�سوية �لودية للمنازعات �ل�ساد�سة رقم ٧٥٥

�لفو�تري مو�سوع  قيمة  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لنز�ع  بقيد  �لت�سريح   : �ملنازعة  مو�سوع 
درهم  وثالثون  وثمانيه  ومائة  �لفا  وع�سرون  خم�سة  دره��م   )2٥.1٣8.٥٤( وق��دره  �جمايل  مببلغ  �ملطالبة 

و�ربعة وخم�سون فل�سا ، و�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . 
�ملتنازع:�سركة جمموعة �لمار�ت لالت�سالت - جمموعة �ت�سالت �ص.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �بوظبي - �ملطار - �بوظبي - �سارع حمد�ن بن حممد - مبنى �ت�سالت - بجانب 
مارك�ص �سبن�سر

�ملطلوب �إعالنه :  1- �سفو�ن بن �سامل  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لت�سريح بقيد �لنز�ع و�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية قيمة �لفو�تري مو�سوع �ملطالبة مببلغ �جمايل وقدره )2٥.1٣8.٥٤( درهم خم�سة وع�سرون �لفا 
ومائة وثمانيه وثالثون درهم و�ربعة وخم�سون فل�سا ، و�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة - وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2022/1/٣  �ل�ساعة 0٩.00 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70540

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن �صحيفة طعن بالن�صر    

                  يف  �لطعن رقم:610/2021/458 طعن عقاري 
�ملنظورة يف:�لد�ئرة �لعقارية �لوىل - متييز رقم ٥٤٥

مو�سوع �لطعن : قبول �لنق�ص �سكال ومو�سوعا ونق�ص �حلكم �ملطعون فيه �حالته �ىل حمكمة 
�ل�ستئناف ل�سد�ر حكمها على �سوء ما تقرره حمكمة �لنق�ص و�لز�م �ملطعون �سده بالر�سوم 

و�مل�ساريف و�لتعاب . 
نقطة  بناية   - بور�سعيد  منطقة   - �ملطار  �سارع   - دب��ي  عنو�نه:�مارة   - عقار  �لطاعن:موؤ�س�سة 
INFO3@:لكرتوين� ب��ري��د   - ه�����ات�����ف:0٥0٦٧٦٧٦1٦   -  ٩ رق���م  مكتب   - �مل��ي��ز�ن��ني   - �لع��م��ال 

IBAN:AE090500000000020106942 - ٣2٤٤٥٩٤82مكاين ٦ - OMALCE.AE
وميثله / عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي 

�ملطلوب �إعالنه :  1- حممد �سم�ص �لعامل �لطاهر علي  -  مطعون �سده 
عليكم  ويتوجب  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �لطعن  عليكم  �ق��ام  �لطاعن  ب��ان  نعلنكم    : �لإع���الن  مو�سوع 

�حل�سور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد �سحيفة �لطعن �ملتقدمة �سدكم.
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70530

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5747/2019/209 تنفيذ عمايل 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �ل�سابعة رقم 228

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى �لعمالية رقم ٣28/2018 عمايل كلي و�ملعدل بال�ستئناف 
رقم 2٩٤/201٩ ��ستئناف عمايل ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٩٤21٥2( درهم ل�سالح �لعامل .

طالب �لتنفيذ : �سمري �ساهر مو�سى د�ود
عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - منطقة �خلليج �لتجاري - جممع بنايات باي �سكوير - بناية رقم ٦ - مكتب 

رقم ٤02
�ملطلوب �إعالنه : 1- دريك �ند �سكل �نرتنا�سيونال - �سركة م�ساهمة عامة - �سفته: منفذ �سده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  �خطاركم   2021/12/2٧ بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : �لإع��الن  مو�سوع 
وقدره )٩٤21٥2.00( درهم خالل 1٥ يوم من تاريخ �لتبليغ و�ل بيع �لعقار وهي عبارة عن �لر�ص رقم 1٤٤-

1٤٩-1٥0-1٤٦ �لكائنة يف منطقة �سيح �سعيب 2 و�لر�ص رقم ٥٧1 �لكائنة يف منطقة دبي لال�ستثمار �لول 
و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�سيات ن�ص �ملادة 2٩٥ من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية.

رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  266/2021/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 18٦
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/٣08 عقاري جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )٧210٦٧0.8٧( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �لتنفيذ : بنك �ت�ص ��ص بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود فرع دبي

عنو�نه:�مارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - د�ون تاون منطقة برج خليفة �عمار �سكوير برج 
�ت�ص ��ص بي �سي - �ص.ب:٦٦ دبي �ل�سوؤون �لقانونية  

�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد حيان مري�سنت بن حممد حنيف - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع �لإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - 
منطقة معي�سم �لول - رقم �لر�ص 1/0 - ��سم �ملبنى ذ� كري�سنت بي - رقم �ملبنى 2 - رقم �لوحدة 

٧0٤ - وفاء للمبلغ �ملطالب به ويف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70448

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9113/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 18٤

�ملنفذ به  �ملبلغ  ، ب�سد�د  �أد�ء  �أمر  �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم ٣٤٧1/2021  مو�سوع 
وقدره )2٧٩٩٩8( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لتنفيذ : غنتوت �لتجارية ذ.م.م
عنو�نه:�لعنو�ن �ملختار مكتب/�بر�هيم ح�سن �ملال وم�ساركوه للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن 
- هاتف   ٧0٦ �ل�سابع مكتب  �لطابق  �أفنيو  �سيتي  بناية  بور�سعيد  �سارع  �سنرت  �سيتي  ديرة   - دبي  بامارة 

0٤2٩٥0010
�ملطلوب �إعالنه : 1- جي �إ�ص 4 خلدمات �حلر��سة �ص.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليكم  قد   : �لإع��الن  مو�سوع 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة، وعليه فان  �أو خزينة  �لتنفيذ  وقدره )2٧٩٩٩8( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70021 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

- جو�ز  �جلن�سية  ، هندي  ح��امل  ه��اولدي��ر  دولل   / �ملدعو  فقد 
جوهريول  حممد   / �ملدعو  و   )EG0765941( رق��م  �سفره 
�ل����س���الم حم��م��د ، ب��ن��غ��الدي�����س��ي �جل��ن�����س��ي��ة - ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
 ، خ���ري  �ب����و  ح�����س��ني  ج���اك���ري   / �مل���دع���و  و   )A00277577(
 )BM0470089( رقم �سفره  - جو�ز  بنغالدي�سي �جلن�سية 
 - بنغالدي�سي �جلن�سية   ، �ل��ك��الم  �ب��و  �ل���س��الم  / نظر  �مل��دع��و  و 
جو�ز �سفره رقم )BK0851312( من يجده عليه �لت�سال 

بتليفون رقم  0551585123

فقد�ن جو�ز �صفر  
70014

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16046
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

تعلن الم�رات للمزادات وبن�ء على تكليف مركز ف�ض املن�زع�ت الإيج�رية يف دبي ب�أنه �سينعقد 
مت�م  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم���رات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيته�  الع�ئدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/05 الربع�ء  يوم  م�س�ءا   6:00 ال�س�عة 
او�س�ف  و  ان�سبنو�ض  تيبولت  الك�س�ندرا  جورج�ض   + ذ.م.م  الع�مة  للتج�رة  لواف  �سوجر  �سده 

املحجوزات على النحو الت�يل :
�سعر التقييم                                                    الو�سف  

 16،780                                            مالب�ض ن�س�ئيه  
فعلى من يرغب ب�ملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�سيك �سم�ن وللمزيد من املعلوم�ت التف�سل 
بزي�رة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

ب�عرتا�سه معززا اإي�ه مب� يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأي�م على الأقل .
الم�رات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 70363
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/15914
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

تعلن الم�رات للمزادات وبن�ء على تكليف مركز ف�ض املن�زع�ت الإيج�رية يف دبي ب�أنه �سينعقد 
مت�م  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم���رات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيته�  الع�ئدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/05 الربع�ء  يوم  م�س�ءا   6:00 ال�س�عة 

�سده عبدالرحمن �سعيد حممد الوهنى و او�س�ف املحجوزات على النحو الت�يل :
�سعر التقييم                                                              الو�سف  

 5،350                                                          اأث�ث �سقه   
فعلى من يرغب ب�ملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�سيك �سم�ن وللمزيد من املعلوم�ت التف�سل 
بزي�رة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

ب�عرتا�سه معززا اإي�ه مب� يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأي�م على الأقل .
الم�رات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/8443
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

تعلن الم�رات للمزادات وبن�ء على تكليف مركز ف�ض املن�زع�ت الإيج�رية يف دبي ب�أنه �سينعقد 
مت�م  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم���رات  موقع  على  علني  م��زاد 
للمنفذ  ملكيته�  الع�ئدة  املحجوزات  لبيع   2022/01/05 الربع�ء  يوم  م�س�ءا   6:00 ال�س�عة 

�سده حمدان حممد ا�سعد لتج�رة ال�س�ع�ت �ض.ذ.م.م  و او�س�ف املحجوزات على النحو الت�يل :
�سعر التقييم                                                                     الو�سف  

 72،070                                                                    �س�ع�ت  
فعلى من يرغب ب�ملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�سيك �سم�ن وللمزيد من املعلوم�ت التف�سل 
بزي�رة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

ب�عرتا�سه معززا اإي�ه مب� يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأي�م على الأقل .
الم�رات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

70363

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  29 دي�صمرب 2021 �لعدد 13429

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بالن�صر 

207 / 2018 / 4995 تنفيذ جتاري
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر

�إىل �ملنفذ �سده/�سركة �لإم��ار�ت ملقاولت �لطرق - حمرعني و�لذيب )ذ.م.م( - فرع 
دبي - جمهول حمل �لإقامة

 ، فردية(  )موؤ�س�سة   - للتجارة  �لعاملية  �لدبلوما�سي  �لتنفيذموؤ�س�سة  �لطالب  �أن  مبا 
�أردين �جلن�سية ، وميثلة يف �لتوقيع /  وميثلها �ساحبها / �أحمد عودة �أحمد عودة - 

عمر �أحمد عودة - �أمريكي �جلن�سية ، مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة حتت �لرق
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة و هي عبارة عن �ملركبات  �ملرفق  �عالئدة 
للمنفذ �سدها و �لكائنة يف �سبك ور�سان  و فاء� للمبلغ �ملطالب به و ذلك للعلم مبا جاء 

فيه و نفاذ مفعولة قانونا. 
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن حكم بالن�صر 

يف  �لدعوى 780/2021/18 عقاري جزئي 
�ملنظورة يف : د�ئرة �لعقارية �جلزئية �لثالثة رقم 197      

م   2008 27 فرب�ير  و�مل��وؤرخ يف   ، �لتد�عي  �مل��ربم بني طريف  �لتمويلي  �لتاأجري  بف�سخ عقد  �لق�ساء   : �لدعوى  مو�سوع 
ومالحقه ، و�إل��ز�م �ملدعى عليهما برد حيازة �لعقار مو�سوع �لعقد وت�سليمه للمدعية ، و�سطب عبارة �لإج��ارة �ل��و�ردة يف 
�سهادة �مللكية ، و�إلز�مهما بالت�سامن و�لت�سامم ب�سد�د مبلغ وقدره 47،646 درهم )�سبعه و�ربعون �لف و�ستمائه و�ست 
م   2020/11/2 م   2020/5/2 �إبتد�ء من  �ملتاأخرة �ملرت�سدة بذمتهما  �لإيجارية  �مل�ستحقات  ( قيمة  و�ربعون درهما 
وما ي�ستجد من �أجرة من تاريخ 2020/11/2 وحتى تاريخ �لإخالء �لتام و�لفعلي بو�قع �أجرة 40،000 درهم �سنوياً ، 
وتقدمي بر�ءة ذمة من �جلهات ذ�ت �لعالقة ، و�لز�م �ملدعى عليهما بالت�سامن و�لت�سامم بالتعوي�ص بقيمة )200،000 
درهم( )مئتان وخم�سون �لف درهم( وذلك جرب�ً ملا حلق �ملدعيه من �أ�سر�ر ب�سبب �إخالل �ملدعي عليه بالتز�ماته �لتعاقديه 

، و�لز�م �ملدعى عليهما بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماه
�ملدعي  : متويل م�ساهمة خا�سة   - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - �سارع �ملكتوم - دو�ر �ل�ساعة - �سارع �ملطار - بناية 

بنك دبي �ل�سالمي �جلديدة مقابل دناتا  
�ملطلوب �إعالنه : 1 - نغم عبد�حل�سن علي �ملوز�ين  - �سفته : مدعي عليه 

عليه  مدعي   : �سفته   - �ل�سعدي  مزعل  �سالح  �سمريه   -  2
�أعاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   2021/12/12 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �لإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح / متويل م�ساهمة خا�سة بحكمت �ملحكمة - مبثابة �حل�سوري- بف�سخ �تفاقية �لإجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها 
�ملربمة بني طريف �لتد�عي و�ملوؤرخة 2008/2/27 و�إلز�م �ملدعى عليهما برد حيازة �لعقار مو�سوع �لعقد �لكائن يف و�دي 
�ل�سفا 2 ، رقم �لأر�ص 1430 - رقم �لعقار 523 - �لطابق �خلام�ص- �ملبنى رقم 2 ، ��سم �ملبنى مز�يا 10-ب( وت�سليمه 
للمدعية خاليا من �ل�سو�غل، و�سطب �إ�سارة �لقيد �لعقاري )�يجارة متويليه( �لو�ردة يف �سهادة �مللكية ل�سالح �ملدعى عليهما 
و�سطب عبارة )تخ�سع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �ليجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته 
�ملودع لدى �لد�ئرة( وتكليف د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك لتنفيذ ذلك، وباإلز�م �ملدعى عليهما بالت�سامن و�لت�سامم باأن توؤديا 
من  م�سدده  �لغري  �لأق�ساط  قيمه  دره��م  وع�سرون  ت�سعة  مائتان  �أل��ف  وثمانون  �سبعة  دره��م(   87،229( مبلغ  للمدعية 
وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة ورف�ص ما عد�  و�مل�سروفات  و�لر�سوم   2021/05/02 حتى   2020/03/02
ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�صم                                                     
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�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  159/2019/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2017/1658 جتاري كلي �لقا�سي بالز�م �ملنفذ �سدهم ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1،964،778.26 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: �ملعد�ت �لقوية خلدمات �ل�سرف �ل�سحي و�سحب �ملياه - ذ م م - و�آخرون  - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة ديرة - �سارع بور�سعيد 
- بناية �ل�سركال 2 - �لطابق �خلام�ص - مكتب رقم 506 رقم مكاين/2310594419  

�ملطلوب �إعالنه : �سركة �ل�سرح للمقاولت - ذ م م - ميلكها ويديرها / �حمد عبد�هلل �سيف بن دروي�ص �ل�سحي  - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة 
دبي - �لنهدة �لوىل - �سارع بغد�د - مبنى مركز �لبالتني لالعمال - مقابل مدر�سة ميالنيم - �لطابق 10 - مكتب رقم 1007 - رقم مكاين 

info@alsarh.ae - 97142577733 - 97142577755 - 3505197825 /
مو�سوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2022/1/5 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع 
http://www. �لإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار 

�ملز�يدة ولكل من لديه  20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول  �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن  ر�غبي  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل 

�لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
 cambridge  : �ملبنى  ��سم   - مربع  مرت   60.56  : �مل�ساحة   -  1335 �لر���ص  رق��م   : ح�سة  ند   : �ملنطقة  �لن�ساء(  )حت��ت  �سكنية  �سقة 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   717.047.00  : �لكلية  �لقيمة   -  304  : �لوحدة  رقم   -  business centre
 CHAMPIONS : سقة �سكنية )حتت �لن�ساء( �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة : رقم �لر�ص 95 - �مل�ساحة : 46.77 مرت مربع - ��سم �ملبنى�

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   352.399.00  : مببلغ   -   201  : �لوحدة  رقم   -  TOWER3
 cambridge  : �ملبنى  ��سم   - مربع  مرت   60.56  : �مل�ساحة   -  1335 �لر���ص  رق��م   : ح�سة  ند   : �ملنطقة  �لن�ساء(  )حت��ت  �سكنية  �سقة 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   717.047.00  : �لكلية  �لقيمة   -  104  : �لوحدة  رقم   -  business centre
 CHAMPIONS TOWER4 : سقة �سكنية  �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة : رقم �لر�ص 85 - �مل�ساحة : 90.06 مرت مربع - ��سم �ملبنى�

- رقم �لوحدة : 603 �لقيمة �لكلية : 678.577.00 درهم ويباع لعلى عطاء 
 CHAMPIONS TOWER4 : سقة �سكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة : رقم �لر�ص 85 - �مل�ساحة : 74.49 مرت مربع - ��سم �ملبنى�

- رقم �لوحدة : 601 �لقيمة �لكلية : 561.262.00 درهم ويباع لعلى عطاء 
 CHAMPIONS TOWER4 : سقة �سكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة : رقم �لر�ص 85 - �مل�ساحة : 86.01 مرت مربع - ��سم �ملبنى�

- رقم �لوحدة : 606 �لقيمة �لكلية : 648.062.00 درهم ويباع لعلى عطاء. مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  6363/2020/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

م��و���س��وع �ل��ت��ن��ف��ي��ذ : ت��ن��ف��ي��ذ �حل��ك��م �ل�����س��ادر يف �ل���دع���وى رق���م 2019/1306 جت����اري ك��ل��ي ، ب�����س��د�د �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)20170391.63 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

بنك  ، مبنى ملك   105 - رقم  �لزهر�ء  �سارع   - �لقا�سمية  �ل�سارقة - منطقة   : ع  عنو�نه  م  �ص   - �ل�ستثمار  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
�ل�ستثمار - مقابل م�سجد �مللك في�سل - بجانب بنك دبي �ل�سالمي - هاتف 065980555 فاك�ص 065693807   

وميثله : ناجي �إميل بول�ص 
�ملطلوب �إعالنه : عبد�لرحمن ح�سن ح�سني خو�جة - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �لقرهود - مبنى جولف بارك �لطابق �لر�سي كامال 
gustav@actco.ae - 042869145 - 05065116943 -  042869145 هاتف : 042820404  - فاك�ص - 

مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده :  رئيف خري �هلل حريق - �ملنفذ �سده : �سركة �كتكو للمقاولت �لعامة )ذ م م( 
�لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار  05:00:00م ويف �ليام �لثالث  �ل�ساعة   2022/1/5 �ملو�فق  �أنه يف يوم �لأربعاء 
http://www. ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين�
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل  وعلى   )emiratesauction.ae
من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل 
�سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر 

�لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
 tamani arts  : �ملبنى  ��سم   -  1  : �ملبنى  رقم   -  86 �لر�ص  رقم   - �لتجاري  �خلليج   : �ملنطقة   - مكتب   : �لعقار  نوع   -3

درهم   397،860.05  : �لتقييم   - مربع   مرت   40.85  : �مل�ساحة   -  1102  : �لعقار  رقم   -  office
 tamani arts  : �ملبنى  ��سم   -  1  : �ملبنى  رقم   -  86 �لر�ص  رقم   - �لتجاري  �خلليج   : �ملنطقة   - مكتب   : �لعقار  نوع   -1

درهم   397،860.05  : �لتقييم   - مربع  مرت   40.85  : �مل�ساحة   -  1103  : �لعقار  رقم   -  office
 tamani arts  : �ملبنى  ��سم   -  1  : �ملبنى  رقم   -  86 �لر�ص  رقم   - �لتجاري  �خلليج   : �ملنطقة   - مكتب   : �لعقار  نوع   -2

درهم  397،860.05  : �لتقييم   - مربع  مرت   40.85  : �مل�ساحة   -  1104  : �لعقار  رقم   -  office
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  308/2019/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، على عري�سة  �مر   2018/66 رقم  �لدعوى  �ل�سادر يف  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
)10931748.64 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: �متياز ح�سني حممد ح�سني - و�آخرون  

�لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  وم�ساركوه  �ل�سفر  مكتب  �ملختار  وحمله   - �لدولة  خارج  كر�ت�سي   - باك�ستان   : عنو�نه 
�لد�ون تاون مكاتب �ل�ساحة بلوك دي مكتب 401  

�ملطلوب �إعالنه : تعمري �لقاب�سة لال�ستثمار -�ص ذ م م   
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �لأبر�ج - برج �سيلفر تاور 

mahmood.marfatia@tameer.net - 0500000000 - بجو�ر مطعم ومقهى رم�سي�ص �ستار
مو�سوع �لإعالن :

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/1/5 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أن��ه يف 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على  �ل�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �ر�ص ف�ساء - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - رقم �لر�ص 1034 - �مل�ساحة : 2335.27 مرت مربع - 

�لتقييم : 10054645 - درهم 
نوع �لعقار : �ر�ص ف�ساء - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - رقم �لر�ص 1033  - �مل�ساحة :2367.71 مرت مربع 

مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي
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�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر  

يف �لتنفيذ رقم  410/2020/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 229  

وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، كلي  ع��ق��اري   2019/359 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
)1626443 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: عمر حممود �خلطيب  
عنو�نه : �إمارة �ل�سارقة - كورني�ص �لبحرية - منطقة �ملجاز - �سارع �لكورني�ص - بناية برج بو خاطر ، ��سفل �لبناية �ستار 

بك�ص كافيه - مقابل م�سرح �ملجاز  
وميثله : �إ�سماعيل ح�سن �بر�هيم �ل�سفار  

�ملطلوب �إعالنه : تنميات جلوبل للتطوير �لعقاري - �ص ذ م م   
info@tanmiyat.ae  - A29 عنو�نه : �إمارة دبي - و�دي �ل�سفا 3 - فيال

مو�سوع �لإعالن :
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/1/5 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أن��ه يف 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على  �ل�سا�سي قبل دخول 
�جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
�سقة �سكنية )حتت �لن�ساء( - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3 - رقم �لر�ص 2119 - رقم �لبلدية : 7550 - 645  - �مل�ساحة : 

 1206  : �لوحدة  رقم   -  CLEOPATRA  : �ملبنى  ��سم   -  1  : �ملبنى  مربع  مرت   138.41
�سقة �سكنية )حتت �لن�ساء( - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 3 - رقم �لر�ص 2119 - رقم �لبلدية : 7550 - 645  - �مل�ساحة : 

 1205  : �لوحدة  رقم   -  CLEOPATRA  : �ملبنى  ��سم   -  1  : �ملبنى  مربع  مرت   72.27
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف �لتنفيذ رقم  623/2017/211 تنفيذ عقاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2014/967 عقاري كلي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )940338 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: كامر�ن زركر يعقوبي وميثله حممد كمر�ن زركر يعقوبي  

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - رقة �لبطني - مكتب رقم 205 - ملك د�ما�ص للعقار�ت  
وميثله : عبد�لعزيز عي�سى ح�سن عبد�هلل �لعظب �ملطرو�سي  

�ملطلوب �إعالنه : حممد حاج �حمد  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي لند �سارع ذ� - فيال رقم 85  - 
NOMAIL@YAHOO.COM  -   0509027686

مو�سوع �لإعالن :
�أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2022/1/5 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى 
�يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  �لإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من 
�لتالية  �أيام  قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم 
�ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات 

خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
 RD-085 : عبارة عن �ر�ص وما عليها من بناء �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 5 - رقم �لر�ص 640 - ��سم �ملبنى

- رقم �لبلدية : 8378 - 648 �مل�ساحة : 570.89 مرت مربع - �ملبلغ 3،200،000.00 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  187/2020/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227  

رقمي  بالإ�ستئنايف  و�مل��ع��دل   ، كلي  ع��ق��اري   2018/336 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���س��وع 
2019/269/245 �إ�ستئناف عقاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10421096 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: �سريجي فندين  
عنو�نه : يعلن على مكتب �لبحر للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن يف : �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - 

مقابل فندق ر�فلز ، خلف �سيتي بنك ، بناية مكاتب عود ميثاء ، �لطابق �لثالث - مكتب رقم 310 رقم مكاين 30  
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد �لبحر  

�ملطلوب �إعالنه : �سلطان حممد �سلطان حارب �لفالحي  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي 
- �سارع �ل�سعادة - مبنى برج بولبة �خلليج - �سقة �لطابق �لتا�سع - مقابل برج ون �منيات - رقم مكاين 2495187010 

info@sultan.ae - 043499998 - 0503491999 -
مو�سوع �لإعالن :

منفذ �سدهم : بو�بة �خلليج - �ص ذ م م  - عقار للعقار�ت - �ص ذ م م - �سلطان لال�ستثمار - �ص ذ م م    
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/1/5 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أن��ه يف 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على  �ل�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
ب��  �مل��ق��درة   - م��رب��ع  م��رت   3051.12  : �مل�����س��اح��ة   -   396 �لر�����ص  رق���م   - ب���رج خليفة   : �ملنطقة   - ف�����س��اء  �ر����ص  قطعة 

)44،336،633( درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  644/2020/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����س��د�د   ، كلي  ع��ق��اري   2020/43 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���س��وع 
)48110528.92 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: د�ماك �خلليج للعقار�ت - �ص ذ م م  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �جلمري� �لثانية - مدينة دبي لالإعالم ، بناية �يك�سكيتيف هايت�ص - تيكوم - بجانب �إعمار 

بيزن�ص بارك ، �لطابق �ل�ساد�ص  - وميثله : مرمي ح�سني عبد�هلل ح�سني  
�ملطلوب �إعالنه :  فو�ز مبارك عبد�لعزيز �سالح �حل�ساوي

عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي �لقرهود - دي��رة - �سارع بني يا�ص - برج خور دبي - �لطابق 21  ، مكتب c21 - مكتب 
aa@eim.ae - 0506265100 - جمموعة �ل�سهالوي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

مو�سوع �لإعالن : 
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/1/5 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أن��ه يف 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على  �ل�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
598  - �مل�ساحة :  1 - قطعة �ر���ص - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة - رق��م �لر���ص  ن��وع �لعقار : �ر���ص وم��ا عليها من بناء - 

درهم   4.700.000  : �لتقييم   - مربع  مرت   689.90
نوع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - 2- �سقة �سكنية - رقم �لر�ص : 45 - �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �ملبنى 1 - ��سم 

�ملبنى : د�ماك هايت�ص - رقم �لعقار : 6901 - �مل�ساحة : 1030.37 مرت مربع �لتقييم : 16،136،116/23 درهم
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف �لتنفيذ رقم  2605/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، كلي  جت��اري   1372/2019 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
)141680756.11 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: بنك �ل�ستثمار - �ص م ع  عنو�نه : �ل�سارقة - منطقة �لقا�سمية - �سارع �لزهر�ء - رقم 105 ، مبنى ملك بنك 
�ل�ستثمار - مقابل م�سجد �مللك في�سل - بجانب بنك دبي �ل�سالمي - هاتف 065980555 فاك�ص 065693807   

�لقت�سادية  ر�أ���ص �خليمة  ل��دى هيئة مناطق  ر�أ���ص �خليمة   - �لإم���ار�ت   : لل�سناعات - عنو�نه  �ي��ج  نيو   : �إعالنه  �ملطلوب 
 -  072589423  -  0506989177  -  2163 ب  ���ص   0506989177 متحرك  �لغيل  منطقة  �ل��ع��ام  �ل�سارع 

hewage@emirates.net.ae
مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده :  �سركة نيو �يج - ذ م م - �ملنفذ �سده : فانت�سرز - م م  ح - �ملنفذ �سده : �سركة نيو �يج - ذ م 

م - �ملنفذ �سده : نيتينكومار �ساجنايف �ليا�ص �ساه - ب�سفته كفيال 
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/1/5 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أن��ه يف 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على  �ل�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
1- نوع �لعقار : مكتب - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ص 96 - رقم �لبلدية  473 - 346  - رقم �ملبنى : 1 

- ��سم �ملبنى : برج ريجال - رقم �لعقار : 1602 - �مل�ساحة : 122.54 مرت مربع �لتقييم : 969.207.55 درهم 
2- نوع �لعقار : مكتب - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ص 96 - رقم �لبلدية  473 - 346  - رقم �ملبنى : 1 
 - ��سم �ملبنى : برج ريجال - رقم �لعقار : 1601 - �مل�ساحة : 129.69 مرت مربع �لتقييم : 1.025.021.01 درهم 

مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم  159/2019/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2017/1658 جتاري كلي �لقا�سي بالز�م �ملنفذ �سدهم ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1،964،778.26 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: �ملعد�ت �لقوية خلدمات �ل�سرف �ل�سحي و�سحب �ملياه - ذ م م - و�آخرون  - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة ديرة - �سارع بور�سعيد 
- بناية �ل�سركال 2 - �لطابق �خلام�ص - مكتب رقم 506 رقم مكاين/2310594419  

�ملطلوب �إعالنه : �سركة �ل�سرح للمقاولت - ذ م م - ميلكها ويديرها / �حمد عبد�هلل �سيف بن دروي�ص �ل�سحي  - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إمارة 
دبي - �لنهدة �لوىل - �سارع بغد�د - مبنى مركز �لبالتني لالعمال - مقابل مدر�سة ميالنيم - �لطابق 10 - مكتب رقم 1007 - رقم مكاين 

info@alsarh.ae - 97142577733 - 97142577755 - 3505197825 /
مو�سوع �لإعالن : �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2022/1/5 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع 
http://www. �لإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار 
�ملز�يدة ولكل من لديه  20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول  �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن  ر�غبي  وعلى   )emiratesauction.ae
�عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل 

�لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
 cambridge  : �ملبنى  ��سم   - مربع  مرت   60.56  : �مل�ساحة   -  1335 �لر���ص  رق��م   : ح�سة  ند   : �ملنطقة  �لن�ساء(  )حت��ت  �سكنية  �سقة 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   717.047.00  : �لكلية  �لقيمة   -  304  : �لوحدة  رقم   -  business centre
 CHAMPIONS : سقة �سكنية )حتت �لن�ساء( �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة : رقم �لر�ص 95 - �مل�ساحة : 46.77 مرت مربع - ��سم �ملبنى�

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   352.399.00  : مببلغ   -   201  : �لوحدة  رقم   -  TOWER3
 cambridge  : �ملبنى  ��سم   - مربع  مرت   60.56  : �مل�ساحة   -  1335 �لر���ص  رق��م   : ح�سة  ند   : �ملنطقة  �لن�ساء(  )حت��ت  �سكنية  �سقة 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   717.047.00  : �لكلية  �لقيمة   -  104  : �لوحدة  رقم   -  business centre
 CHAMPIONS TOWER4 : سقة �سكنية  �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة : رقم �لر�ص 85 - �مل�ساحة : 90.06 مرت مربع - ��سم �ملبنى�

- رقم �لوحدة : 603 �لقيمة �لكلية : 678.577.00 درهم ويباع لعلى عطاء 
 CHAMPIONS TOWER4 : سقة �سكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة : رقم �لر�ص 85 - �مل�ساحة : 74.49 مرت مربع - ��سم �ملبنى�

- رقم �لوحدة : 601 �لقيمة �لكلية : 561.262.00 درهم ويباع لعلى عطاء 
 CHAMPIONS TOWER4 : سقة �سكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة : رقم �لر�ص 85 - �مل�ساحة : 86.01 مرت مربع - ��سم �ملبنى�

- رقم �لوحدة : 606 �لقيمة �لكلية : 648.062.00 درهم ويباع لعلى عطاء. مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم  6363/2020/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

م��و���س��وع �ل��ت��ن��ف��ي��ذ : ت��ن��ف��ي��ذ �حل��ك��م �ل�����س��ادر يف �ل���دع���وى رق���م 2019/1306 جت����اري ك��ل��ي ، ب�����س��د�د �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)20170391.63 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

بنك  ، مبنى ملك   105 - رقم  �لزهر�ء  �سارع   - �لقا�سمية  �ل�سارقة - منطقة   : ع  عنو�نه  م  �ص   - �ل�ستثمار  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
�ل�ستثمار - مقابل م�سجد �مللك في�سل - بجانب بنك دبي �ل�سالمي - هاتف 065980555 فاك�ص 065693807   

وميثله : ناجي �إميل بول�ص 
�ملطلوب �إعالنه : عبد�لرحمن ح�سن ح�سني خو�جة - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �لقرهود - مبنى جولف بارك �لطابق �لر�سي كامال 
gustav@actco.ae - 042869145 - 05065116943 -  042869145 هاتف : 042820404  - فاك�ص - 

مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده :  رئيف خري �هلل حريق - �ملنفذ �سده : �سركة �كتكو للمقاولت �لعامة )ذ م م( 
�لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار  05:00:00م ويف �ليام �لثالث  �ل�ساعة   2022/1/5 �ملو�فق  �أنه يف يوم �لأربعاء 
http://www. ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين�
ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل  وعلى   )emiratesauction.ae
من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل 
�سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر 

�لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
 tamani arts  : �ملبنى  ��سم   -  1  : �ملبنى  رقم   -  86 �لر�ص  رقم   - �لتجاري  �خلليج   : �ملنطقة   - مكتب   : �لعقار  نوع   -3

درهم   397،860.05  : �لتقييم   - مربع   مرت   40.85  : �مل�ساحة   -  1102  : �لعقار  رقم   -  office
 tamani arts  : �ملبنى  ��سم   -  1  : �ملبنى  رقم   -  86 �لر�ص  رقم   - �لتجاري  �خلليج   : �ملنطقة   - مكتب   : �لعقار  نوع   -1

درهم   397،860.05  : �لتقييم   - مربع  مرت   40.85  : �مل�ساحة   -  1103  : �لعقار  رقم   -  office
 tamani arts  : �ملبنى  ��سم   -  1  : �ملبنى  رقم   -  86 �لر�ص  رقم   - �لتجاري  �خلليج   : �ملنطقة   - مكتب   : �لعقار  نوع   -2

درهم  397،860.05  : �لتقييم   - مربع  مرت   40.85  : �مل�ساحة   -  1104  : �لعقار  رقم   -  office
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم 308/2019/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، على عري�سة  �مر   2018/66 رقم  �لدعوى  �ل�سادر يف  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
)10931748.64 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: �متياز ح�سني حممد ح�سني - و�آخرون  

�لقانونية  و�ل�ست�سار�ت  للمحاماة  وم�ساركوه  �ل�سفر  مكتب  �ملختار  وحمله   - �لدولة  خارج  كر�ت�سي   - باك�ستان   : عنو�نه 
�لد�ون تاون مكاتب �ل�ساحة بلوك دي مكتب 401  

�ملطلوب �إعالنه : تعمري �لقاب�سة لال�ستثمار -�ص ذ م م   
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - منطقة �خلليج �لتجاري - �سارع �لأبر�ج - برج �سيلفر تاور 

mahmood.marfatia@tameer.net - 0500000000 - بجو�ر مطعم ومقهى رم�سي�ص �ستار
مو�سوع �لإعالن :

�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/1/5 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أن��ه يف 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على  �ل�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �ر�ص ف�ساء - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - رقم �لر�ص 1034 - �مل�ساحة : 2335.27 مرت مربع - 

�لتقييم : 10054645 - درهم 
نوع �لعقار : �ر�ص ف�ساء - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - رقم �لر�ص 1033  - �مل�ساحة :2367.71 مرت مربع 

مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم  1841/2020/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، �د�ء  �مر   784/2020 رقم  �لدعوى  �ل�سادر يف  تنفيذ �حلكم   : �لتنفيذ  مو�سوع 
وقدره )112514110 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: �إنديز�ين ديفيلومبنت�ص ليمتد - و�آخرون  
عنو�نه : �إمارة دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - برج �ل�سالم - بجو�ر فندق �ت�ص - �لطابق 49 - �لفاق وم�ساركوه 

- مكتب حماماة  - وميثله : علي �إ�سماعيل حممد عبد�هلل �لزرعوين  
�ملطلوب �إعالنه : �سيفيلد هولدينجز ليمتد  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �إعمار �سكوير - بوليفارد بالز� - مبنى رقم 4 - مكتب رقم 
abuali@sheffieldholdings.com  -  0503806750  -  203

مو�سوع �لإعالن :
�أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2022/1/5 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى 
�يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  �لإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من 
�لتالية  �أيام  قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم 
�ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات 

خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : فندق حتت �لن�ساء - رقم �لر�ص - 83 - �ملنطقة : مر�سى دبي - ��سم �ملبنى : مارينا 101 
يباع   - دره��م   361،452،880.20 392 - مببلغ   -  207  : �لبلدية  رق��م   -  H  101 �لوحدة  رق��م   -

لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

�عالن بيع  عقار بالن�صر 
يف �لتنفيذ رقم  623/2017/211 تنفيذ عقاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2014/967 عقاري كلي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )940338 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: كامر�ن زركر يعقوبي وميثله حممد كمر�ن زركر يعقوبي  

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - رقة �لبطني - مكتب رقم 205 - ملك د�ما�ص للعقار�ت  
وميثله : عبد�لعزيز عي�سى ح�سن عبد�هلل �لعظب �ملطرو�سي  

�ملطلوب �إعالنه : حممد حاج �حمد  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي لند �سارع ذ� - فيال رقم 85  - 
NOMAIL@YAHOO.COM  -   0509027686

مو�سوع �لإعالن :
�أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2022/1/5 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى 
�يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  �لإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من 
�لتالية  �أيام  قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم 
�ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات 

خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
 RD-085 : عبارة عن �ر�ص وما عليها من بناء �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 5 - رقم �لر�ص 640 - ��سم �ملبنى

- رقم �لبلدية : 8378 - 648 �مل�ساحة : 570.89 مرت مربع - �ملبلغ 3،200،000.00 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم  187/2020/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �ل�ساد�سة رقم 227  

رقمي  بالإ�ستئنايف  و�مل��ع��دل   ، كلي  ع��ق��اري   2018/336 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���س��وع 
2019/269/245 �إ�ستئناف عقاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10421096 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: �سريجي فندين  
عنو�نه : يعلن على مكتب �لبحر للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية �لكائن يف : �إمارة دبي - بردبي - مدينة دبي �لطبية - 

مقابل فندق ر�فلز ، خلف �سيتي بنك ، بناية مكاتب عود ميثاء ، �لطابق �لثالث - مكتب رقم 310 رقم مكاين 30  
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد �لبحر  

�ملطلوب �إعالنه : �سلطان حممد �سلطان حارب �لفالحي  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة �خلليج �لتجاري - دبي 
- �سارع �ل�سعادة - مبنى برج بولبة �خلليج - �سقة �لطابق �لتا�سع - مقابل برج ون �منيات - رقم مكاين 2495187010 

info@sultan.ae - 043499998 - 0503491999 -
مو�سوع �لإعالن :

منفذ �سدهم : بو�بة �خلليج - �ص ذ م م  - عقار للعقار�ت - �ص ذ م م - �سلطان لال�ستثمار - �ص ذ م م    
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/1/5 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أن��ه يف 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على  �ل�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
ب��  �مل��ق��درة   - م��رب��ع  م��رت   3051.12  : �مل�����س��اح��ة   -   396 �لر�����ص  رق���م   - ب���رج خليفة   : �ملنطقة   - ف�����س��اء  �ر����ص  قطعة 

)44،336،633( درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم  644/2020/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����س��د�د   ، كلي  ع��ق��اري   2020/43 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����س��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���س��وع 
)48110528.92 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: د�ماك �خلليج للعقار�ت - �ص ذ م م  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �جلمري� �لثانية - مدينة دبي لالإعالم ، بناية �يك�سكيتيف هايت�ص - تيكوم - بجانب �إعمار 

بيزن�ص بارك ، �لطابق �ل�ساد�ص  - وميثله : مرمي ح�سني عبد�هلل ح�سني  
�ملطلوب �إعالنه :  فو�ز مبارك عبد�لعزيز �سالح �حل�ساوي

عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي �لقرهود - دي��رة - �سارع بني يا�ص - برج خور دبي - �لطابق 21  ، مكتب c21 - مكتب 
aa@eim.ae - 0506265100 - جمموعة �ل�سهالوي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية

مو�سوع �لإعالن : 
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/1/5 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أن��ه يف 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على  �ل�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
598  - �مل�ساحة :  1 - قطعة �ر���ص - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة - رق��م �لر���ص  ن��وع �لعقار : �ر���ص وم��ا عليها من بناء - 

درهم   4.700.000  : �لتقييم   - مربع  مرت   689.90
نوع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - 2- �سقة �سكنية - رقم �لر�ص : 45 - �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �ملبنى 1 - ��سم 

�ملبنى : د�ماك هايت�ص - رقم �لعقار : 6901 - �مل�ساحة : 1030.37 مرت مربع �لتقييم : 16،136،116/23 درهم
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر 

يف �لتنفيذ رقم  2605/2021/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184  

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د   ، كلي  جت��اري   1372/2019 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�سوع 
)141680756.11 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف

طالب �لتنفيذ: بنك �ل�ستثمار - �ص م ع  عنو�نه : �ل�سارقة - منطقة �لقا�سمية - �سارع �لزهر�ء - رقم 105 ، مبنى ملك بنك 
�ل�ستثمار - مقابل م�سجد �مللك في�سل - بجانب بنك دبي �ل�سالمي - هاتف 065980555 فاك�ص 065693807   

�لقت�سادية  ر�أ���ص �خليمة  ل��دى هيئة مناطق  ر�أ���ص �خليمة   - �لإم���ار�ت   : لل�سناعات - عنو�نه  �ي��ج  نيو   : �إعالنه  �ملطلوب 
 -  072589423  -  0506989177  -  2163 ب  ���ص   0506989177 متحرك  �لغيل  منطقة  �ل��ع��ام  �ل�سارع 

hewage@emirates.net.ae
مو�سوع �لإعالن : �ملنفذ �سده :  �سركة نيو �يج - ذ م م - �ملنفذ �سده : فانت�سرز - م م  ح - �ملنفذ �سده : �سركة نيو �يج - ذ م 

م - �ملنفذ �سده : نيتينكومار �ساجنايف �ليا�ص �ساه - ب�سفته كفيال 
�سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�ساعة   2022/1/5 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �أن��ه يف 
بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �لإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�سر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على  �ل�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
1- نوع �لعقار : مكتب - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ص 96 - رقم �لبلدية  473 - 346  - رقم �ملبنى : 1 

- ��سم �ملبنى : برج ريجال - رقم �لعقار : 1602 - �مل�ساحة : 122.54 مرت مربع �لتقييم : 969.207.55 درهم 
2- نوع �لعقار : مكتب - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ص 96 - رقم �لبلدية  473 - 346  - رقم �ملبنى : 1 
 - ��سم �ملبنى : برج ريجال - رقم �لعقار : 1601 - �مل�ساحة : 129.69 مرت مربع �لتقييم : 1.025.021.01 درهم 

مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363

�لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 
�عالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف �لتنفيذ رقم  52/2020/211 تنفيذ عقاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/121 جلان عقارية ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )54094028.79 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: ليو�ن )�ص ذ م م ( 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �خلليج �لتجاري - طريق �خلليج �لتجاري - مكتب برج �لروؤية - رقم مكاين 
وميثله : �سعد حممد عبد�هلل �حلمادي    -   2504886910

�ملطلوب �إعالنه : �سنبلة لالن�ساء�ت - ذ م م   عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - قطعة رقم 
 -  2614487868 رقم مكاين   -  501 رقم  - مكتب  �سيخ  �ل  ��سحاق  550 -345  ملك عبد�لعزيز 

sunbolah@yahoo.com  -  0506506763
مو�سوع �لإعالن :

�أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2022/1/5 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى 
�يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  �لإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من 
�لتالية  �أيام  قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم 
�ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات 

خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
�ر�ص ف�ساء - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - رقم �لر�ص 849 - رقم �لبلدية : 1415 - 681  - 

�مل�ساحة : 19879.53 مرت مربع - �لقيمة : 42796254 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70363 �لعدد 13429 بتاريخ 2021/12/29 

�عالن بيع  عقار بالن�صر  
يف �لتنفيذ رقم  52/2020/211 تنفيذ عقاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/121 جلان عقارية ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )54094028.79 درهم( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �لتنفيذ: ليو�ن )�ص ذ م م ( 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �خلليج �لتجاري - طريق �خلليج �لتجاري - مكتب برج �لروؤية - رقم مكاين 
وميثله : �سعد حممد عبد�هلل �حلمادي    -   2504886910

�ملطلوب �إعالنه : �سنبلة لالن�ساء�ت - ذ م م   عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - قطعة رقم 
 -  2614487868 رقم مكاين   -  501 رقم  - مكتب  �سيخ  �ل  ��سحاق  550 -345  ملك عبد�لعزيز 

sunbolah@yahoo.com  -  0506506763
مو�سوع �لإعالن :

�أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2022/1/5 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال 
للمز�د�ت  �لإم��ار�ت  )�سركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى 
�يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  �لإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من 
�لتالية  �أيام  قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم 
�ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات 

خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : 
�ر�ص ف�ساء - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - رقم �لر�ص 849 - رقم �لبلدية : 1415 - 681  - 

�مل�ساحة : 19879.53 مرت مربع - �لقيمة : 42796254 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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•• اأبوظبي-الفجر:

�حلائزة  �ملن�سة  ناو”،  “ليف  ك�سفت   
ع���ل���ى ع������دة ج�����و�ئ�����ز يف جم������ال �ل���ب���ّث 
�حلية،  و�ل��ع��رو���ص  للفعاليات  �ملبا�سر 
�ل�سرق  لي�سمل  ح�سورها  تو�سيع  ع��ن 
هذه  وت��ع��زز  �أفريقيا،  و�سمال  �لأو���س��ط 
�خلطوة �لنمو �ملتو��سل لقطاع �لإعالم 
للمتابعني  لتقّدم  �ملنطقة،  و�لرتفيه يف 
�أف�������س���ل �ل���ت���ج���ارب �ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة عرب 

�لإنرتنت. 
�لر�ئدة  �لأ����س���م���اء  م���ن  �مل��ن�����س��ة  وُت���ع���ّد 
�لفعاليات  لأب��رز  �ملبا�سر  �لبّث  يف  عاملياً 

و�لرتفيهية  و�مل��و���س��ي��ق��ي��ة  �ل��ري��ا���س��ي��ة 
للمتابعني من جميع �أنحاء �لعامل،

عام  مطلع  تاأ�سي�سها  م��ن��ذ  جن��ح��ت  �إذ   
2020 باإر�ساء مكانة مرموقة يف وقت 
�سهر�ً   12 �ل����  خ���الل  ومت��ّك��ن��ت  قيا�سي 
�ملا�سية من بّث �أكر من 350 فعالية،

ت�ستخدم  دول���ة   35 يف  �ل��ي��وم  وتن�سط   
19 عملة وتتحدث 10 لغات خمتلفة. 
و�����س���ت�������س���اف���ت �مل���ن�������س���ة �ل����ع����دي����د من 
لنخبة  �مل��رم��وق��ة  �ملو�سيقية  �حل��ف��الت 
ليبا  دو�  �لعاملية، مثل  و�لفرق  �لفنانني 
وب��الك �آي��د بيز وم��ارون 5، �إ�سافة �إىل 

�ِسز� وغوريالز و�إيلي جولدجن، 

�ألفون�سو  �سّرح  �ملو�سوع،  على  وتعليقاً 
د�ستيفانو،

منطقة  يف   LIVENow ع��ام  مدير 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا: 

»ي�������������س������ع������دن������ا �إط��������������������الق خ�������دم�������ات 
يف �ملنطقة من خالل   LIVENow
للفنانة  وم��ب��ا���س��ر  ح���ي  ح��ف��ل  ت���ق���دمي 
حيث  �لقادم،  يناير  �سهر  خالل  بلقي�ص 
�ملو�سيقى  ع�ساق  منح  يف  هدفنا  يتمّثل 

حمتوًى فريد�ً من نوعه.
 ون��ت��ط��ّل��ع ل��ت��ق��دمي ح��ف��ل مم��ي��ز لهذه 
�ل���ف���ن���ان���ة �ل����ت����ي جت��������اوزت م����ن خ���الل 
�للغات  متعددة  �ملو�سيقية  �إ���س��د�ر�ت��ه��ا 

�لإطار �ملحلي لت�سل �إىل �لعاملية. 
ون�سهد يف �لوقت �حلايل توّجه �جلمهور 
�مل��و���س��ي��ق��ي ن��ح��و ����س��ت��ك�����س��اف �مل��زي��د من 
�لعاملية،  �لفنية  و�لإ���س��د�ر�ت  �لأمن���اط 
�لأغاين  من  �لعديد  �نت�سار  مع  خا�سًة 
ل��ف��ن��ان��ني ع���رب و�أف���ارق���ة ع��ل��ى من�سات 

�لتو��سل �لجتماعي. 
وت�سعى من�ستنا �إىل منح ع�ساق �ملو�سيقى 
من جميع �أنحاء �لعامل فر�سًة للتعّرف 
ع��ل��ى �أع����م����ال �ل��ف��ن��ان��ني �مل���ب���دع���ني من 

�ملنطقة، 
ي�����س��ب��ق لهم  ب��ت��ج��ارب مل  و�ل���س��ت��م��ت��اع 

�ختبارها ب�سكل مبا�سر«. 

•• ال�سارقة-الفجر:

للت�سوير  �ل������دويل  �مل���ه���رج���ان  ي��ج��م��ع  ج���دي���د  م���ن 
وكبار  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �ل��ف��ن  ُع�����س��اق  “�إك�سبوجر” 
�مل�����س��وري��ن يف �ل��ع��امل ع��ل��ى �أر�����ص �لإم�������ار�ت، حيث 
تنطلق يف 9 من فرب�ير �ملقبل يف “�إك�سبو �ل�سارقة” 

�ل�ساد�سة، مقدمة من�سة هي �لأكرب  فعاليات دورته 
�مل�سورون من  �لأو�سط ليعر�ص  �ملنطقة و�ل�سرق  يف 
جتاربهم  وي��ن��ق��ل��و�  �مل���وؤث���رة،  حكايتهم  �ل��ع��امل  ح���ول 
ويك�سفو�  �جلدد،  و�ملوهوبني  للم�سورين  وخرب�تهم 
عن �سوٍر ��ستثنائية من مغامر�تهم، و�لق�سايا �لتي 

يوؤمنون بها، و�لعو�مل �لتي يحتفون بجمالها. 

و��ستجابة حلجم �ملهرجان و�ملكانة �لتي حققها على 
وللمرة  �لعام  ه��ذ�  فعاليات  �ستقام  �ل��ع��امل،  م�ستوى 
�أي��ام متو��سلة ت�ستمر حتى  �سبعة  �لأوىل على مد�ر 
�أن كان �ملهرجان يعقد على  15 فرب�ير �ملقبل، بعد 
فعالياته،  برنامج  بذلك  مو�سعاً  �أي���ام،  �أرب��ع��ة  م��دى 
مع  لتتنا�سب  و�لتعليمية  �لفنية  �أن�سطته  وم��وزع��اً 

�لت�سوير  م���ن حم����رتيف  �جل��م��ه��ور  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
�لوقت  يف  ومتيحاً  و�ل�سغار،  �لكبار  وم��ن  و�ل��ه��و�ة، 
�سّور  على  لالطالع  �جلمهور  �أم��ام  �لفر�سة  نف�سه 
من كل �أنحاء �لعامل، و�لتفاعل مع ر�سالتها و�لق�سية 
�لتي تتبناها.وينظم �ملهرجان �سل�سلة معار�ص فنية 
و�لتقاط  �ل��ب��ورت��ري��ة،  بفن  ين�سغل  م��ا  منها  ك��ربى، 

ياأخذ �جلمهور يف  و�آخ��ر  �لب�سري،  تفا�سيل �جلمال 
رحالت �إىل �أعماق �لبحار، وقلب �لأدغال بني �لغابات 
�لتعبريية  �لفنية  �ملعار�ص  جانب  �إىل  و�ل�سحاري، 
و�ل�سور  �ل��ل��وح��ات  مقتني  جم��م��وع��ات  ت���ري  �ل��ت��ي 
�لفر�سة  يتيح  نف�سه  �ل��وق��ت  ويف  �لفنية،  و�لأع��م��ال 
�أمام هو�ة �لت�سوير لعر�ص �أعمالهم، وملن يتطلعون 
لحرت�ف �لت�سوير بالهاتف �ملتحرك للخروج باأفكار 
عالي،  �سعيد  ط��ارق  �سعادة  وق��ال  مبتكرة.  ج��دي��دة 
�ل�سارقة:  �لإع���الم���ي حل��ك��وم��ة  �مل��ك��ت��ب  ع���ام  م��دي��ر 
“�أ�سبح �ملهرجان �لدويل للت�سوير )�إك�سبوجر( من 
�ل�سارقة،  �إم���ارة  ت�ست�سيفها  �لتي  �ملميزة  �لأح���د�ث 
وي��ن�����س��ج��م ت��ب��ن��ي �لإم������ارة ل��ل��م��ه��رج��ان وم���ا يطرحه 
�أعمالهم مع  �لعامليني من ق�سايا يف  كبار �مل�سورين 
�لتوجه �حل�ساري لل�سارقة، ويف �لعمق منه �لنحياز 
بالوعي  يرتقي  �ل��ذي  �لهادف  �لفن  وقيم  لالإن�سان 
�ملجتمعات،  باإيقاظ  �أبعاد تت�سل  ذ�ت  ر�سائل  ويحمل 
وجتعل �لفن يف خدمة �لتنمية و�حلفاظ على �لبيئة 
قيمة  ل��ه  م��ا  ك��ل  �إىل  و�لل��ت��ف��ات  �لطبيعة  وح��م��اي��ة 

جوهرية يف حياتنا على هذ� �لكوكب«.
وتابع مدير عام �ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�سارقة: 

و�لوجد�ن،  �ل��ع��ني  تخاطب  م��وؤث��رة  لغة  “�ل�سورة 
تت�سع  �لتي  و�هتماماته  مد�ر�سه  �لت�سوير  ولعامل 
�لتي  �لق�س�ص  لكن  �لب�سر،  �هتمامات  تعدد  بحجم 
حتملها �ل�سّور، حتتاج �إىل من�سة لرُتوى من خاللها، 
وهذ� ما جنح )�إك�سبوجر( يف تقدميه خالل �سنو�ته 
م�سورين  �أع��م��ال  لعر�ص  حدثاً  يكن  فلم  �خلم�سة، 
عامليني و��ست�سافة �جلمهور باأن�سطة نوعية وتعلمية 
�مل�سورين  من�سة  �نطالقه  منذ  ظل  و�إمن��ا  وح�سب، 
و�لنطالق من ق�س�سهم  �ملوؤثرة،  لتقدمي جتاربهم 
�ملجتمعات،  وعي  لبناء  عاي�سوها،  و�لتي  �ل�سخ�سية 
�لب�سر، وطبيعة كوكب  و�إح���د�ث ف��رق يف و�ق��ع حياة 
خم�سة  بعد  جعلنا  م��ا  وه���ذ�  وم�ستقبلها،  �لأر�����ص، 
�أيام �ملهرجان و��ستحد�ث  �أع��و�م نخطو نحو متديد 

بر�مج نوعية جديدة تري �جلمهور بكل فئاته«.

ي�ست�سيف كب�ر امل�سورين الع�مليني ويعر�ض ق�س�سهم امللهمة 

»اإك�شبوجر« ينطلق 9 فرباير مقدمًا للمرة الأوىل
 دورته اجلديدة يف �شبعة اأيام متوا�شلة

»ليف ناو« الرائدة يف جمال البث املبا�شر تعزز منو قطاع الإعالم والرتفيه 

•• عجمان-الفجر:

قطاع  و��ستد�مة  �ملو�هب  لدعم  �أهد�فها  �سمن 
يف  �ل��ث��ق��ايف  للم�سهد  و�إث�����ر�ًء  و�ل��ف��ن��ون،  �لثقافة 
مبادرة  عجمان  �سياحة  نّظمت  عجمان،  �إم���ارة 
جديدة بعنو�ن “�ملعر�ص �لفني �ملتنقل” لعر�ص 
�أعمال ور�سومات �لفنانني �ملوهوبني، و�لتي تاأتي 

�سمن مهام وم�سوؤوليات مكتب �لثقافة و�لفنون 
يف �لد�ئرة، حيث عقدت �لد�ئرة خالل هذه �لعام   
وعاملي  فنان حملي  �أك��ر من250   مع  �سر�كة 
يف  عقد  و�ل��ذي  للفنون  �ملربعة  مهرجان  �سمن 
�لفني  �ملعر�ص  وي��ه��دف  �ل�سابق.  نوفمرب  �سهر 
معهم  �ملتعاقد  للفنانني  �ل��رتوي��ج  �إىل  �ملتنقل 
�ملعر�ص  يف  �مل�����س��ارك��ة  �لفنية  �أع��م��ال��ه��م  وع��ر���ص 

�ل�سركاء  م���ن  م���ع جم��م��وع��ة  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 
�ل�سرت�تيجيني يف قطاع �ل�سيافة يف �لإمارة.

�ملدير  �جل��زي��ري،  حممد  �سالح  �سعادة  و�فتتح 
عجمان،  يف  �ل�سياحية  �لتنمية  ل���د�ئ���رة  �ل��ع��ام 
�سل�سلة  ���س��م��ن  �لأول  �مل��ت��ن��ّق��ل  �ل��ف��ّن��ي  �مل��ع��ر���ص 
مع  بالتعاون  �ل��د�ئ��رة  تنّظمها  متنّقلة  معار�ص 
يقام  حيث  �ل�سرت�تيجني  �ل�سركاء  من  �لعديد 
�لفتتاح  ومت  عجمان.  فندق  يف  �لأول  �ملعر�ص 
ب��ح�����س��ور �ل�����س��ي��د ج����ورج غ��ان�����س��ي��ف، م��دي��ر عام 
�لفندق، و�لفنان �لدكتور قي�ص �سامل عبود �لذي 
�أعمال   10 م��ن  �أك��ر  �ملتنّقل  �ملعر�ص  يف  ي��ق��ّدم 

فنية معنية بالرت�ث �لعربي.
وي���ه���دف �مل��ع��ر���ص �ل��ف��ن��ي �مل��ت��ن��ق��ل �ل�����ذي ياأتي 
�ستاء  “�أجمل  حلملة  �ملر�فقة  �لفعاليات  �سمن 
كوجهة  عجمان  �سورة  جت�سيد  �إىل  �لعامل”  يف 
�إىل دعم  �إ����س���اف���ًة  و�ل���ث���ق���اف���ة،  ل��ل��ف��ن  رئ��ي�����س��ي��ة 
عرب  م�ستد�مة  عالقة  وبناء  �لفنانني  وت�سجيع 
عر�ص �أعمالهم، حيث تهدف �سياحة عجمان �ىل 
�ملرّبعة  مهرجان  بعد  �لفنية  �مل��ب��ادر�ت  مو��سلة 
من  �ل�سرت�تيجيني  �سركائها  و�إ�سر�ك  للفنون، 

قطاع �ل�سيافة يف جميع �أن�سطتها �لثقافية.

و�����س���ت���ه���دف���ت د�ئ�������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����س��ي��اح��ي��ة يف 
و�لتي  �لإم���ارة  فنادق �خلم�ص جن��وم يف  عجمان 
�سر�ي،  عجمان  وف��ن��دق  ع��ج��م��ان،  ف��ن��دق  �سملت 
ب��اه��ي ق�����س��ر ع��ج��م��ان، ح��ي��ث �نطلقت  وف���ن���دق 
�مل���ب���ادرة م��ن ف��ن��دق ع��ج��م��ان ك��م��ا ���س��ت��ت��وّف��ر هذه 
�ملرّبعة  م��ه��رج��ان  م��وق��ع  ع��ل��ى  �لفنية  �لأع���م���ال 
almurabbaaarts. �لإل��������ك��������رتوين  

  ajmantourism.ae
و�أّكد �سعادة �سالح حممد �جلزيري، �ملدير �لعام 
لد�ئرة �لتنمية �ل�سياحية يف عجمان، �أن مبادرة 
“�ملعر�ص �لفني �ملتنقل” ت�ساهم ب�سكل كبري يف 
�إثر�ء �لقطاع �لثقايف يف عجمان من خالل دعم 
�ملو�هب �لثقافية و�لفنية، وتوفري من�سة لدعم 
�مل��ب��دع��ني يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت، ب��ه��دف تقدمي 
خمرجات تعك�ص �مل�سهد �لثقايف �ملزدهر و�ملتنّوع 
و�لإقليمي،  �مل��ح��ل��ي  �ل�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  �لإم������ارة  يف 
تعمل  حيث  �لفنية،  �ملكت�سبات  على  و�حل��ف��اظ 
�لد�ئرة با�ستمر�ر على ت�سجيع �حلركات �لفنية، 
وزيادة �لوعي بالدور �لثقايف و�أهميته يف �حلفاظ 
وتعزيز  بها  و�لرت��ق��اء  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لهوية  على 

مكانتها.

�ملتنقل”  �لفني  “�ملعر�ص  �أن  �سعادته  و�أو���س��ح 
ويوفر  �ل��و�ع��دي��ن،  �لفنانني  �أع��م��ال  ي�ستعر�ص 
حيث  �ملجتمع،  م��ع  للتفاعل  ق��وي��ة  من�سة  لهم 
يتعّرفو�  �أن  �إم��ارة عجمان  وزو�ر  لقاطني  ميكن 
�ختالف  على  للفنانني  �لإبد�عية  �لقدر�ت  على 
ت��وج��ه��ات��ه��م �ل��ف��ن��ي��ة، مم���ا ي�����س��ه��م يف �لإرت����ق����اء 
بذ�ئقتهم جتاه �لفنون، ويعزز من مكانة عجمان 

�ملو�هب  حتت�سن  عاملية  وثقافية  فنية  كوجهة 
�ملتنوعة. كما ياأتي هذ� �ملعر�ص مو�كباً للجهود 
لتعزيز  �لر�سيدة  قيادتنا  تبذلها  �لتي  �حلثيثة 
�لقطاع �لثقايف يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�لغنية، وتتيح  �لثقافية و�لفنية  �لآفاق  وتر�سيخ 
وتاأ�سي�ص  مو�هبهم  لتنمية  �لفر�سة  للفنانني 

م�ستقبل مزدهر لأعمالهم.

اإثراًء للم�سهد الثق�يف والفني يف الإم�رة

�شياحة عجمان تطلق مبادرة »املعر�ض الفني املتنقل« 
-�س�لح حممد اجلزيري: املعر�ض يقّدم خمرج�ت تعك�ض امل�سهد الثق�يف املزدهر يف الإم�رة
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انتهيت من ت�سوير )وعد ال�سيط�ن( ب�لك�مل

اأحمد جمدي: الأعمال التي تقدم 
لالطفال هي الأ�شعب

• يف �لبد�ية كيف ترى �لنجاح �لذى حققه م�سل�سل �لآن�سة فرح 
على مد�ر �أجز�ئه �ملختلفة؟

- حقيقة هو جناح مبهر بالن�سبة لنا كفريق عمل للم�سل�سل فلم 
�إىل هذ� �حلد خا�سة  نكن نتوقع يف �لبد�ية تعلق �لنا�ص بالعمل 
و�أن �أحد�ث �مل�سل�سل يف تطور وت�ساعد م�ستمر منذ حلقاته �لأوىل 
�مل�سل�سل و��سحة  ع��م��ل  ف��ري��ق  �ل��ت��ي جت��م��ع  و�ل��ك��ي��م��ي��اء �خل��ا���س��ة 
�لعمل خا�سة و�ن  �أ���س��ر�ر جن��اح  �ل�سا�سة وه��ذ� �سر من  ج��ًد� على 
و�حدة  عائلة  �أ�سبحنا  فقد  ملحوظ   ب�سكل  يتطور  كان  �مل�سل�سل 
تفهم  هناك  و�أ�سبح  �أق���وى  �أ�سبحت  �لبع�ص  ببع�سنا  وعالقتنا 

كبري ل�سخ�سيات �لتي نقدمها يف �لعمل.
على  �مل�سل�سل  يف  تقدمها  �لتي  ���س��ادي  �سخ�سية  �أث���رت  وه��ل   •

�حمد جمدي كاإن�سان وفنان؟
كاأن�سان وفنان لأنني تعاي�ست مع  �أثرت يف �سخ�سيتي  بالتاأكيد   -
�نها  نف�سي  �قنع  �ن  �لبد�ية  يف  وحاولت  حو��سي  بكل  �ل�سخ�سية 
مل توؤثر على ولكني �كت�سفت بعد فرتة �نها ت�سيطر على وتركت 
بد�خلي �لعديد من �لرو��سب و�لب�سمات خا�سة و�أن �لتح�سري�ت 
�أكر من جزء من  �لت�سوير وتقدمي  ن�ستغرقه يف  �لذي  و�لوقت 
�لعمل يجعلنا نتعاي�ص مع �ل�سخ�سيات كاأنها موجودة على �أر�ص 
�أو لطيف ل  موؤثًر�  تقدم م�سهد�  �أن  �لطبيعي  فلي�ص من  �لو�قع 
�أو  حزًنا  �جل�سدية  �أو  �لنف�سية  �لناحية  من  �سو�ء  �أث��ر  بك  يرتك 

فرًحا 
�سادي  �لذي تركته �سخ�سية  �لتاأثري  •  وكيف تخل�ست من هذ� 

لديك؟
- حقيقة ل �أعرف كيف تخل�ست من هذ� �لتاأثري ولكني �كت�سف 
�نها تركت ب�سمات ولي�ص تغيريها باملعنى �ملفهوم لأنني ��ستغلت 
على �ل�سخ�سية ب�سكل كبري وطورتها و��سفت لها من عندي لأن 
�لناحية  من  �سو�ء  �لتطور�ت  من  بالعديد  متر  �سادي  �سخ�سية 
�ل�سخ�سية  يف  كبرًي�  حت��وًل  وجد  فامل�ساهد  �لعملية  �و  �لعاطفية 
متاًما  خمتلف  �لعمل  يف  م�سهد  �أول  يف  ظهر  �ل���ذي  ���س��ادي  لن 
ع��ن ���س��ادي يف ب��اق��ي �لأج�����ز�ء لأن���ه �ت��خ��ذ �ل��ع��دي��د م��ن �لقر�ر�ت 
�لذي  ما  �أج��زم  �أن  �أ�ستطيع  وبالتايل ل  �لتي غريت م�سار حياته 
حتوله  �سعبة  بتجارب  متر  نرج�سية  �سخ�سية  �أق��دم  لأنني  تغري 
ل�سخ�ص م�سوؤول كما �أن مروره بتجربة �لعالج من �ل�سرطان �لتي 
كانت ثقيلة ب�سكل كبري على �أحمد جمدي جعلتني �نظر لأهمية 
�سخ�سية  يف  �لعيوب  من  �لعديد  �ك��ره  جعلني  ما  وه��ذ�  �ملو�سوع 
بني  �لف�سل  �لنهاية من  يف  �مل��ي��ز�ت ومتكنت  بع�ص  و�ح��ب  �سادي 
�أحمد جمدي و�سادي و�حلقيقة �أن �ل�سخ�سية بعد �جلزء �لثالث 
�أ�سبحت تعي�ص بد�خلي و�أ�سبحت �أعرف كل مفاتيحها وكلما يكرب 
�أكر  و�أ�سبحت  �أدو�ت��ه كممثل  �أكر من  �ل�سخ�ص ي�سبح متمكنا 

ن�سًجا للف�سل بني �سخ�سية على �لورق وبني حياتي �ل�سخ�سية.
كل  �لبعيدة  �لعالقات  م��ن  من��وذج  ط��رح  ف��رح  �لآن�سة  ولكن   •

�لبعد عن جمتمعنا �ل�سرقي �أمل تخ�سي من �لهجوم؟
- �سر�حة ل �أخ�سى �لهجوم من �أي �سيء ورغم �أننا قدمنا منوذًجا 
�ل��ع��الق��ات �ل��غ��ري �لتقليدية و�جل��ري��ئ��ة ول��ك��ن كنا ن��رغ��ب يف  م��ن 
�سىء جديد  تقدمي  تقليدي فرغبنا يف  ه��و  م��ا  ك��ل  ع��ن  �لب��ت��ع��اد 
وخمتلف وم�سل�سل �لآن�سة فرح ينتمي �إىل �لفانتازيا �لتي تعر�ص 
فتاة تعي�ص مع جدتها و�لدتها ملوقف �سعب يغري من م�سار حياتها 

مما يدفع �لكثري ن للتعاطف معها فامل�سل�سل يقدم مناذج خمتلفة 
من �لن�ساء ومتنوع فامل�سل�سل يعتمد على �لتنوع و�ملفاجاآت وممكن 
�ن ير�ه �لبع�ص مبنظور و�آخرون يهاجمون ما يقدمه من منظور 

�آخر. 
�جلزء  عر�ص  �نتظار  ويف  �مل�سل�سل  من  �أج��ز�ء   4 عر�ص  بعد   •
�جلمهور  �إ�سابة  من  تتخوف  �أمل  �ملقبلة  �لفرتة  خالل  �خلام�ص 

بامللل و�لت�سبع من �لعمل؟
- ذكرت لك من قبل �أن �مل�سل�سل يعتمد على �لأح��د�ث �ملتالحقة 
�لعمل  طبيعة  لن  به  يتعلق  �جلمهور  يجعل  ما  وهو  و�ملت�سارعة 
تقدمي �أحد�ث جديدة وخمتلفة وتطور �سخ�سيات ب�سكل �أكرب مع 

مرور �لأحد�ث فيما ي�سبه �ل�سجرة �لتي تنمو وتتفرع.
�لأوق����ات  م��ن  وق���ت  يف  �ل��ع��م��ل  ع��ن  �لع���ت���ذ�ر  يف  ف��ك��رت  • وه���ل 
باأي  �لأج��ز�ء �خلا�سة  ��ستكمال  �لفنانون عن  مثلما يعزف بع�ص 

عمل؟
- ل مل �فكر يف �لعتذ�ر عن ��ستكمال دوري يف �لآن�سة فرح لن 
كانت  ج��دي��دة  جل��و�ن��ب  وتقدميها  وت��ط��وره��ا  �ل�سخ�سية  طبيعة 
�لفرق  وه���ذ�  �مل�سل�سل  يف  �ل���س��ت��م��ر�ر  ع��ل��ى  بالن�سبايل  م�سجعة 
ع��دم وج��ود جتديد وتطور  �آخ��ر لن  ف��رح و�ي عمل  �لآن�سة  ب��ني 
ولي�ص  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  ل��ه��ذه  ح���رق  مب��ث��اب��ة  �أن����ه  ي��ع��ن��ي  لل�سخ�سية 
لال�ستثمار جناحها يف �لأج��ز�ء �ل�سابقة �ن يتم تقدميها دون �أي 
جديد و�أعتقد �أن �ل�سيناريو هو ما يدفع �ملمثل على �ل�ستمر�ر �أو 
�لعتذ�ر ولكن �سخ�سية �سادي نظر� لتطورها وغريها على مد�ر 
�لأحد�ث �سجعتني على �ل�ستمر�ر فيها و�متنى تقدميها �جلز�ء 
و�أن جمهور  بذلك خا�سة  نف�سها  �ل��ورق و�حلدوتة  �سمح  لو  عدة 

�لآن�سة فرح �أ�سبح من جميع �لفئات.
من  جمهورها  للم�سل�سل  �أ�سبح  فرح  �لآن�سة  جمهور  ذكر  • على 

�لأطفال هل ق�سدمت ذلك؟
- �سيء جميل �أن يكون لك جمهور من �لأطفال ول يوجد حماذير 
من �لأ�سرة على م�ساهدة �لعمل رغم فكرته و�كون �سعيد� ب�سدة 
حينما ير�ين طفل ويناديني ب�سادي وهو ما يعني �ن �لعمل ترك 

ب�سمة عند �لأطفال.
لالأطفال؟ لتقدميه  عمل  عن  �لبحث  يف  فكرت  • وهل 

- �لأط��ف��ال ع��امل �خ��ر وخمتلف ف��الأع��م��ال �ل��ت��ي ت��ق��دم لهم من 
�أ�سعب �لأعمال �لتي تقدم فنيا و�ن كانت �متعها ول ��ستطيع �ن 
�فكر يف تقدمي عمل لهم لأن �لأمر لي�ص بالأمر �ل�سهل لن من 
�ل�سعب �بهار �لطفل �و جذب �نتباه ب�سهولة وهي م�سوؤولية كبرية 
بد�ية من �لورق نهاية بكل م�سهد يتم تقدميه د�خل �لعمل لأن 
�لفني ولب��د من  للعمل  روؤي��ة خمتلفة  و�لأط��ف��ال لديهم  �لن�صء 
تقدمي �سىء حمبب لهم لن �ل�سخ�سيات توؤثر يف نفو�سهم فمن 

�ل�سعب تقدمي عمل لهم.
يف  تفكر  �أمل  �لتمثيل  يف  معني  �جتاه  جمدي  لأحمد  �أن  • نرى 

�لتمرد على هذه �ل�سخ�سيات بتقدمي �سخ�سية خمتلفة متاًما؟ 
- بالفعل فكرت يف تقدمي عمل كوميدي ولكني وجدت �ن �لمر 
�سعبا للغاية لن �لكوميديا من �أ�سعب �أنو�ع �لتمثيل فاإذ� مل تكن 
متمكن من �أدو�تها �ستتحول �إىل عمل م�سف وتافه و�أنا ل �أحب �أن 

�أقدم �أعمال تافهة.
و�رى �ن وجود ورق جيد لعمل كوميدي �أ�سبح نادًر� فبالن�سبة يل 

جميع  تقدمي  ي�ستطيع  لأن��ه  �لقوي  �ملمثل  هو  �لكوميدي  �ملمثل 
�لألو�ن وياأتي من بعدهم ممثلو �مللودر�ما وياأتي يف نهاية �لقائمة 
ما  على  ويطلق  �ل���س��ت��ظ��ر�ف  ي��ح��اول  �ل���ذي  ثقيل  دم  �ب��و  �ملمثل 
يقدمه كوميديا فلي�ص من �ل�سطارة تقدمي عمل ملجرد �لتو�جد 

�أو فر�ص نف�سك على �ل�ساحة.
�أو  ب��ال��ت��ع��دي��ل  ع��م��ل  �أي  يف  جم����دي  �أح���م���د  ي��ت��دخ��ل  وه����ل   •

�لإ�سافة؟
- �لفي�سل يف �أي عمل يعر�ص على هو مدى قوة �لبناء �لتي تعتمد 
عليها �لأحد�ث يف �ل�سيناريو وهل توجد مرونة للتغيري من عدمه 

لأن هناك �أعمال تكتب بحرفية �سديدة ل ت�ستطيع �أن تعدلها 
وه��ن��اك �ع��م��ال تعتمد �ح��ي��ان��ا ع��ل��ى �لرجت����ال وهذه 

م��ن وجهة نظري و�حل��م��د هلل  �لأع��م��ال  �أ�سعف 
�ن ربنا رزقني بالعمل مع كتاب ومبدعني مل 

�أن �أغري كلمة و�حدة من كتاباتهم  ��ستطع 
بعمل  ي���ق���وم  �جل���ي���د  �ل�����س��ي��ن��اري�����س��ت  لن 

ل  در�م��ي  وبناء  لل�سخ�سية  معينة  لغة 
ت�ستطيع تعديله وهذه �لأعمال حترتم 
�إف�ساد  يعني  فيها  تغيري  �أي  لأن  جد� 

للبناء �لدر�مي ككل 
)وع�����د  م�������س���ل�������س���ل  ع�����ن  • وم����������اذ� 
عمرو  �ل����ف����ن����ان  م�����ع  �ل�������س���ي���ط���ان( 

يو�سف؟ 
- �نتهيت موؤخر� من ت�سوير �لعمل 
كولني  �ملخرج  قيادة  بالكامل حتت 
تييج وهو عمل خمتلف ومبهر وذو 
ودوري  �سخمة  �إنتاجية  �إمكانيات 
فيه خمتلف للغاية و�نتظر عر�سه 
على �إحدى �ملن�سات �لإلكرتونية 
مطلع �لعام �جلديد ول ��ستطيع 
�لك�سف عن تفا�سيله  وي�سارك فى 
بطولته كل من فتحى عبد�لوهاب 
وعائ�سة بن �أحمد و�أحمد �لر�فعي 
�إب��ر�ه��ي��م ي�����س��رى وخالد  وحم��م��د 
�ل�سرف  �سيوف  م��ن  وع���دد  ك��م��ال 

�أبرزهم نيللى كرمي، وهو من �إخر�ج 
كولني تييج

�لفنية  �لأع��م��ال  عر�ص  ت��رى  وكيف   •
على �ملن�سات؟ 

�لتحول  وي��ب��ني م��دى  للغاية  �إي��ج��اب��ي  �أم���ر   -
�لتكنولوجيا �لذي ي�سهده �لعامل كله فامل�ستقبل 

و�لأعمار  �لفئات  جميع  و�أ�سبحت  �ملن�سات  لهذه 
تنتظر هذه �لأعمال مل�ساهديها لأن �لأغلبية �لعظمى 

�ملختلفة  و�ل��ه��و�ت��ف  �للوحية  �لأج��ه��زة  متتلك  ح��ال��ًي��ا 
تنا�سبه  و�لتي  �ملختلفة  �لأعمال  خاللها  من  وي�ساهدون 

فبد�أت �ل�سركات يف مو�كبة هذ� �لتطور �لذي يدفعنا �يل �لتطوير 
�ملن�سات �ستق�سي  �أن  وتقدمي كل ما هو جيد ولكن هذ� ل يعني 

على �ل�سينما �أو �لتليفزيون لأن كل منه له رونقه وجمهوره. 

"لم  مل�سل�سل  �ملنتجة  �ل�سركة  ك�سفت 
�سم�سية" �لذي تقوم ببطولته منى 
�إ�سعاد  �لفنانة  �ن�سمام  ع��ن  زك��ي 
يون�ص �إىل �مل�سل�سل �ملقرر عر�سه 

رم�سان 2022،
�إياد  بطولته  فى  وي�سارك   
رزق،  �أح���م���د  ن�������س���ار، 
و�إخ�����������ر�ج ك���رمي 
�ل���������س����ن����اوى، 

وتاأليف مرمي نعوم.
وبد�أت منى زكى فى حت�سري�ت م�سل�سلها �لرم�سانى 

�ملقبل "لم �سم�سية"،
زمنية  خطة  للعمل  �ملنتجة  �جل��ه��ة  و�سعت  حيث   
�ل�سه�����ر  ح��ل�����������������ول  ق��ب��ل  �ل��ت�����س��وي��ر  م���ن  ل��الن��ت��ه��اء 

�لكرمي.
ويعد م�سل�سل "لم �سم�سية" هو �أحد �لأعمال �لفنية 
�لتمثيل  �إىل  يون�ص  �إ�سعاد  خاللها  م��ن  تعود  �لتي 
�ساحبة  بربناجمها  و�له��ت��م��ام  �نقطاع  ف��رتة  بعد 

�ل�سعادة، 
�ل�سينمائي  �لفيلم  خ��الل  م��ن  وؤخم���ر�ً  ع��ادت  حيث 
من  كبري  عدد  ببطولته  قام  و�ل��ذي  جنيه،   200
�لنجوم من بينهم �لفنان �أحمد �ل�سعدين ودينا فوؤ�د 

و�أحمد رزق و�آخرون.
�لرم�ساين  �ل�سباق  يف  �ساركت  فقد  زك��ي،  منى  �أم��ا 
وحقق  نيوتن"،  "لعبة  م�سل�سل  خ��الل  من  �ملا�سي 

�لعمل جناحا كبري�ً،
 و�سارك يف بطولته �لفنانني حممد ممدوح، حممد 
فر�ج، �سيد رجب، عائ�سة بن �أحمد، وعدد كبري من 

�لفنانني، تاأليف و�إخر�ج تامر حم�سن.
�إياد  �لفنانني  من  كل  بطولته  �سم�سية  لم  ويعد 

ن�سار،
 و�أحمد رزق، و�سُيخرجه كرمي �ل�سناوي.

ت�سوير  ع��ب��د�ل�����س��الم،  ر�ن���د�  �لفنانة  ت�ستكمل 
w" و�لذي  "عامل  م�سل�سل  يف  دوره���ا  �أح���د�ث 
ت��دور �أح��د�ث��ه ح��ول �لأب��ط��ال �خل��ارق��ني، ومن 
�ملفرت�ص �أن ُيعر�ص �لعمل على �إحدى �ملن�سات 

�لإلكرتونية.
وجت�سد ر�ند� �سمن �أحد�ث �لعمل، دور حمققة 
�لأحد�ث  حتول  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  �سرطة 
ب���ط���ول���ة حممد  �ل���ع���م���ل، و�مل�����س��ل�����س��ل م����ن  يف 
لطفي، وحمادة هالل، و�سريف رم��زي، حممد 
�ل�����س��رن��وب��ي، وحم��م��د م���ك���اوي، ود�ل���ي���ا �سوقي، 

وجوليا �سو��سي،
 وه���و م��ن �إخ����ر�ج ي��ا���س��ني ح�����س��ن، وم���ن تاأليف 

كرمي �أ�سامة، و�إنتاج �سيف عريبي. 
وكانت �آخر �أعمال ر�ند� عبد�ل�سالم، م�ساركتها 
حكايات   ���س��م��ن  عو�سك"  "عقبال  ح��ك��اي��ة  يف 
كل  بطولتها  يف  و�سارك  �لقمر"،  "زي  م�سل�سل 
من؛ مي ك�ساب، هالة فاخر، �أحمد جمال �سعيد، 
�إخر�ج  �ل�سباب، ومن  وع��دد من  حممد جمعة، 

معتز ح�سام.
�لعمل،  خ����الل  ع��ب��د�ل�����س��الم،  ر�ن������د�  وق���دم���ت 
"�سادية"، �لتي تعول و�لدتها، وتدور  �سخ�سية 

�لأحد�ث يف �إطار در�مي موؤثر. 
)دوري  �سابقة:  ت�سريحات  يف  ر�ن����د�،  وق��ال��ت 
بتاعتها  و�لق�سة  وطماعة،  �أنانية  �مل�سل�سل  يف 
موجودة قد�منا كل يوم يف كل �أ�سرة، و�تر�سحت 

من �ملخرج معتز ح�سام(.

حقق الفن�ن اأحمد جمدي جن�ًح� كبرًيا خالل �سخ�سية �س�دي التي قدمه� على مدار خم�ض اجزاء ن�جحة 
من  م�سل�سل الآن�سة فرح الذي يعر�ض ح�لي� عرب �س��سة التليفزيون واإحدى املن�س�ت الليكرتونية ورغم 

اجلدل الذي حققه العمل منذ اأوىل حلق�ته ال ان� اجلمهور ينتظر ب�سغف م� �ست�أول اليه عالقة �س�دي 
الذي ك�سف خالل  التقت احمد جمدي  الد�ستور  العمل الأمريكي   املقتب�ض من  امل�سل�سل  وفرح يف 
احلوار عن كوالي�ض اجزائه اخلم�سة وكيف اأثرت �سخ�سية �س�دي يف حي�ته ومل�ذا ل يقدم على 

عمل كوميدي والعديد من رال�سرار..

اإ�شعاد يون�ض تن�شم مل�شل�شل 
)لم �شم�شية( مع مني زكي

راندا عبدال�شالم حمققة 
 )w شرطة يف )عامل�
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حتذير من م�شكلة مرهقة قد تدل 
على النت�شار ال�شريع لل�شرطان!

يعد �ل�سرطان �أحد �لأ�سباب �لرئي�سية للوفاة يف جميع �أنحاء �لعامل، لكن 
�لباحثني مل يجدو� عالجا بعد.

�لوعي  زي���ادة  على   )NHS( �لوطنية  �ل�سحية  �خل��دم��ات  هيئة  وتعمل 
�ملر�ص.  �ملبكر على  �لتعرف  للم�ساعدة يف  �ل�سرطان، يف حماولة  باأعر��ص 
و�أو����س���ح �ل��دك��ت��ور ح�����س��ني ع��ب��ده، �مل��دي��ر �ل�����س��ري��ري و�مل�����س��رف �ل�سيديل 
�سهرة يف �حللق  �لأقل  �لعالمات  �إحدى  �أن   ،"Medicine Direct"

قد ت�سري �إىل �ل�سرطان.
ويف عام 2006، وجدت در��سة �إيرلندية �سغرية تعتمد على عينة من 99 
مري�سا م�سابا ب�سرطان �ملريء، �أن %27 منهم �أبلغو� عن نوبات �لفو�ق 

�مل�ستمرة.
ومع ذلك، ما يز�ل �سبب تعر�ص هوؤلء �ملر�سى لهذه �لهجمات غري و��سح. 
ويف وقت �لدر��سة، �أو�سح �لباحث �لرئي�سي، توما�ص و�ل�ص، �أن �لفو�ق كان 
�سابقا ل�سرطان �ملريء وي�ستدعي مزيد� من  �لتعرف عليه  عر�سا مل يتم 

�لتحقيق.
عادة  ت�ستمر  �لتي  �لنوبات  �إىل  �إ���س��ارة  - يف  �مل�ستمر  �ل��ف��و�ق  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�أكر من 48 �ساعة - مل تكن �أكر �لأعر��ص �سيوعا �لتي �أبلغ عنها �أثناء 
�أف��ادو� بفقد�ن �لوزن  %68 من �مل�ساركني  �أن  �لدر��سة. و�أظهرت �لنتائج 

و%82 يعانون من �سعوبة يف �لبلع، كما حدد �خلمول كاأعر��ص �سائعة.
وينجم �لفو�ق عن ت�سنج مفاجئ يف �حلجاب �حلاجز - �لع�سلة �لتي تف�سل 
توؤثر  �سائعة  "م�سكلة  فاإنها  عبده،  �لدكتور  وبح�سب  �ل�سدر.  عن  �لبطن 

على �جلميع من وقت لآخر.
�أو  �أو �سرب �لكحول  �أو �ل�سرب ب�سرعة كبرية  وعادة ما يكون �سببها �لأكل 
�لإفر�ط يف تناول �لطعام. ومع ذلك، قد تكون هناك عالمة على �لإ�سابة 
�أنها  ولح��ظ��ت  �سحيح  ب�سكل  �لعمل  ع��ن  معدتك  توقفت  �إذ�  بال�سرطان 

منتفخة دون �سبب و��سح.
�ل���ورم على �حل��ج��اب �حل��اج��ز، فقد  �إذ� �سغط  �أن���ه  و�أو���س��ح ح�سني ع��ب��ده 
�إىل ح��دوث ت�سنجات. وك��ررت فر�سية و�ل�ص هذه �لنظرية يف  ي��وؤدي ذلك 
عام 2006. و�قرتح �أن �لفو�ق يف مر�سى �سرطان �ملريء ميكن �أن يكون 

مرتبطا بالع�سب �حلجابي، �لذي يتحكم يف �حلجاب �حلاجز.
و�أ�ساف عبده: "�إذ� كان �ل�سخ�ص يعاين من �لفو�ق �مل�ستمر، فعليه �لتحدث 
�إىل طبيبه. �إذ� مل يجد �لطبيب �سببا و��سحا له، فيجوز له �إحالة �ملري�ص 
بالأ�سعة  �ل�����س��در  ت�سوير  �أو  �ل��د�خ��ل��ي  �لتنظري  مثل  فحو�سات  لإج����ر�ء 
�لختبار�ت  ه��ذه  وخ��الل  �ل��دم.  �ختبار�ت  �أو  �لقلب  تخطيط  �أو  �ل�سينية 

ميكن �كت�ساف �ل�سرطان".
ويبلغ معدل �لبقاء على قيد �حلياة ل�سرطان �ملريء، %90 عند عالجه يف 

�ملرحلة �لأوىل بعد �لكت�ساف �ملبكر.
وعلى �لرغم من �أن �لفو�ق قد ي�سري �إىل �ملر�ص، �إل �أنه يعترب من �لأعر��ص 

�لنادرة ن�سبيا.
وتقول موؤ�س�سة �أبحاث �ل�سرطان يف �ململكة �ملتحدة: "�لفو�ق م�سكلة �سائعة 
�أعر��ص  من  �لفو�ق  يكون  عندما  ولكن  لآخ��ر.  وق��ت  من  جميعا  نو�جهها 
�ل�سرطان �أو �أحد �لآثار �جلانبية لعالج �ل�سرطان، فيمكن �أن ي�ستمر لفرتة 

�أطول".

الأخ�سر؟ لونه  النب�ت  تعطي  التي  امل�دة  ا�سم  • م� 
�لكلوروفيل

الع�مل؟ يف  للزهور  اإنت�جً�  الأكرث  الدولة  • م� 
هولند�

الواحدة؟ اخلي�ر  حبة  يف  للم�ء  املئوية  الن�سبة  • م� 
96%

ال�سم؟ ح��سة  يف  الثعب�ن  ي�ستخدمه  الذي  الع�سو  هو  • م� 
ل�سانه

؟ اليورانيوم  معدن  مكت�سف  • من 
�لكيميائي �لملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف �ليور�نيوم .

ثمانني �سربة يف  �لعادي  �لإن�سان  قلب  فعدد �سربات   ، تتاأثر بحجم �جل�سم  �لقلب  نب�سات  �أن  تعلم  • هل 
�أما قلب �لع�سفور   .. 700 �سربة يف �لدقيقة  �لفاأر  25 �سربة يف �لدقيقة .. و يف  �لدقيقة .. و يف �لفيل 

فعدد �سرباته 1000 �سربة يف �لدقيقة. 
.. و �لدموع �لتي يفرزها   • هل تعلم �أن �لطفل حديث �ل��ولدة يبكي يف �ملتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�ساعد كثري�ً على رعاية �سحته �لعامة .. 
مطهر. �أقوى  هو  �لدموع  با�سم  يعرف  �لذي  و  بالعينني  �ملحيط  �ل�سائل  �أن  تعلم  • هل 

�لإن�سان.  يبكي  عندما  �ملخ  يفرزها  لالأمل  م�سكنة  كيميائية  مو�د  على  حتتوي  �لدموع  �أن  تعلم  • هل 
و  �لعجز  و  �لهرم  �أ�سابها  �لتي  �حلمر�ء  �لدموية  �لكر�ت  ته�سيم  هي  للطحال  وظيفة  �أهم  �أن  تعلم  • هل 

ي�ساركه يف هذه �ملهمة �لكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  �لإن�سان  جلد  �سمك  �أن  تعلم  هل   •
�لإن�سان يحتوي على عدة �آلف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ستثناء 

جفون �لعينني. 
 • هل تعلم �أن �لرجل �لعادي مي�سي مبعدل 20 �ألف خطوة يومياً .. �أي يف خالل 80 �سنة يكون قد طاف 

حول �لعامل �ستة مر�ت. 

ال�صدقة 
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فوائد الكرز 
�لغنية  �لثمار  �لكرز من 
ب���ال���ط���اق���ة ومب�������س���اد�ت 
�لتي  �مل��ه��م��ة  �لأك�������س���دة 
لها دور يف �لتخل�ص من 
�لناجتة  �جل���ذور �حل��رة 

عن �ل�سرر �لتاأك�سدي.
�حلامل  ي�����س��اع��د  �ل���ك���رز 
�ل���ت���خ���ف���ي���ف من  ع����ل����ى 
حالة  �أو  �لع�سالت  �آلم 

�إح�سا�سها بفقد�ن �لقوة و�لن�ساط
��ستهالك �لكرز يومياً من قبل �حلامل ي�ساعدها على �لوقاية من �سكري 
م�ستويات  وتنظيم  �مت�سا�ص  يح�سن  فهو  –فعلياً-  �ملري�سة  ومع  �حلمل، 

�ل�سكر يف �لدم.
�لكرز ميتلك �لقدرة على حت�سني �لنوم و�ملز�ج و�لأد�ء �ملعريف. 

تناول �حلامل للكرز �حللو مدة �سهر يخفف من �أعر��ص �لقلب، و�ل�سكتة 
�لدماغية، و��سطر�بات �ملناعة �لذ�تية، كما �أنه عالج لل�سعال.

�ملفا�سل  و�آلم  و�ل��ت��ورم  �للتهابات  م��ن  حت��د  �ل��ك��رز  يف  �حل��م��ر�ء  �ل�سبغة 
�لتي عادة ما ت�سايق �حلامل، كما �أن �حتو�ء �لكرز على �لبوتا�سيوم يجعل 
�حلامل حتتفظ باملاء، وت�سبط �سغط �لدم يف �جل�سم، وبالتايل متنع خطر 

ت�سمم �حلمل.
�لتغلب على  �حل��ام��ل على  ي�ساعد  ي��وم  ك��ل  �ل��ك��رز  م��ن ع�سري  ك��وب  �سرب 
��سطر�بات �لنوم، وفيتامني"c" �ملوجود بد�خله يقوي �لأوعية �لدموية، 

وي�ساعد على �سخ ما يكفي من �لدم �إىل �جلنني.

كان هناك رجل بخيل جد� رغم غناه ويعي�ص عي�سة �لفقر�ء ول ياأكل و��سرته �لقليل ول ي�سرتي لهم طلباتهم 
�ل نادر�، يقب�ص على �مو�له وكاأنه يقب�ص على �لدنيا بيده، وقد ذ�قت زوجته �ملر�ر لتغري من طبعه ول فائدة 
. يف �حد �ليام مر�ص �بنه �لكبري �سامل مر�ص �سديد مل يعرف له �لطبيب عالج فخرج من ق�سر �لرجل وهو 
... جل�ست �لم و�طفالها يبكون  �ليه  يقول لن جتد له عالج و�لعو�ص عند �هلل هذه وديعته فاتركها تذهب 
�خيهم �لذي ي�سارع �ملوت ثم وقفت وهي ت�سرخ يف زوجها كل �ولدنا �سيموتون لنهم ل ياأكلون ل يتغذون نحن 
نعي�ص يف مر�ر �كر من �لفقر�ء �نف�سهم لعنك �هلل ولعن نقودك �ساأخرج و�عمل يف بيت �لنا�ص و�طعم �طفايل 

ففزع �لرجل وقال كفي عن هذ� �لهر�ء كل �لنا�ص متر�ص وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�سنا .
ويف و�سط هذ� �ملر�ر جاء �سديقا له معروف عنه �لتقوى و�لورع فاأخذ يو��سيه يف �بنه ويدعو له بال�سفاء وبعد 
�ن �نتهى قال له �ن هذه �لدنيا �يامها معدودة مهما كرت و�ذ� كان �هلل يعطينا فهو يعطينا لن�سكره ويزيدنا، 
�ذ� مر�ص �بنك �لن ف�سيمر�ص غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�سيع فيه ما معك .. يا �با �سامل حتدث بنعمة 
ربك ول تنكرها . �نت ل تت�سدق، ول تطعم �طفالك وزوجتك .. �نت ل توؤدي فر�ص �هلل توفري� للمياه .. ل 
تدفع زكاته بخال .. مل حتج لبيته خمافة على نقودك �ن تنق�ص، ��سياء كثرية تفعلها تغ�سب �هلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ �مل ت�ساأل نف�سك ما �لنهاية، يا �با �سامل، كل ما ��ستطيعه هو �ن �قول لك د�وو� مر�ساكم بال�سدقة .. 
�ن�سرف �لرجل وترك �با �سامل يفكر طو�ل �لليل وعند �لفجر �ساح �ملوؤذن بالند�ء و�سوته �جلميل يدعو عباد 
�هلل �ملوؤمنني للوقوف بني يدي �هلل فاأن�سل �با �سامل يتو�ساأ و�ىل �مل�سجد ذهب �سجد وركع وبكي وغ�سلت دموعه 
حزنه وخرج �إىل بيته ليح�سر وملرة �لوىل يف حياته نقود� مي�سكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�سارع مت�سرت� يف 
�لظالم يطرق �بو�ب �لفقر�ء �سر� ويعطيهم ويقول لهم �دعو لولدي �سامل بال�سفاء، وقد كانت عيناه تدمع وهو 
يطلب �ل�سفاء ل�سامل .. �يام قليلة مرت وبد�أ �سامل ي�ستعيد �سحته وعافيته فعم �لفرح �لبيت خا�سة �ن �ب �سامل 

قد كره بخله و�طلق لزوجته �ملال ت�سرف منه بدون �ن تن�سي �سدقة �لفقر�ء لن �يام �لدنيا معدودة . 

عداوؤون يرتدون زي ب�ب� نويل وي�ستعدون ل�سب�ق املدينة ال�سنوي يف �سكوبي -ا ف ب 

نتائج  "Express" نقال على  �أف��ادت �سحيفة 
�ل��ع��ل��م��ي ل��ع��ل��م��اء ج��ام��ع��ة ولي����ة �أوهايو  �ل��ب��ح��ث 
�لأمريكية باأن تناول كميات كبرية من فيتاميني 

بال�سرطان. �لإ�سابة  خطر  يزيد   B12و  B6
و�أثناء �لدر��سة �أجرى �لعلماء مقابالت مع �أكر 
�ألف �سخ�ص ب�ساأن مر�ت تناولهم لهذه   77 من 
بعني  ي��اأخ��ذون  ك��ان��و�  ذل��ك  �لفيتامينات، مب��ا يف 
و�لنظام  تناولها  يتم  �لتي  �مل��و�د  جرعة  �لعتبار 

�لغذ�ئي �ملعتاد خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �ملا�سية.
�ل�سحية  �حل��ال��ة  �لعلماء  در���ص  �سنو�ت   6 وبعد 
ل��ل��ت��ح��ق��ق م���ن وجود  �ل���در�����س���ة  ل��ل��م�����س��ارك��ني يف 
فح�ص  وبعد  �أج�سامهم.  يف  لل�سرطان  ع��الم��ات 
�ل��ع��دي��د م���ن �مل���وؤ����س���ر�ت �ل��ت��ي ت���وؤث���ر ع��ل��ى خطر 
�زدياد  ع��ن  �خل���رب�ء  �أع��ل��ن  بال�سرطان،  �لإ���س��اب��ة 

خطر تطور �سرطان �لرئة ب�سبب تناول فيتامني 
فيتامني  تناول  وب�سبب   30% مبقد�ر   B12
�ملو�د  هذه  تناول  �أن  تبني   .40% مبقد�ر   B6
ب�سكل منف�سل عن مركب �لفيتامينات بجرعات 

كبرية ي�سكل خطورة خا�سة على �لرجال.
وق���ال ك��ب��ري م��وؤل��ف��ي �ل��ب��ح��ث، ت��ي��ودور بر��سكي: 
من  �أكر  يتناولون  كانو�  �لذين  �لرجال  "لدى 
55 ميكروغر�ما من فيتامني B12 يوميا �زد�د 
 98% �ل��رئ��ة مب��ق��د�ر  ب�سرطان  �لإ���س��اب��ة  خطر 
يتناولون  يكونو�  مل  �لذين  �لرجال  مع  مقارنة 
ك��ان��و� يف  �ل��ذي��ن  �ل��رج��ال  ول���دى   .B فيتامينات 
ويتناولون  يدخنون  �لبحث  من  �لأوىل  �ملرحلة 
كمية كبرية من فيتامينات B كانت ن�سبة خطر 
�إ�سابتهم ب�سرطان �لرئة �أعلى مبقد�ر ما بني 3 

و4 مر�ت".
و�أ�سار �إىل �أن فيتامني B6 يباع عادة يف �أقر��ص 
يف  عادة   B12 فيتامني  ويباع  ملليغر�م   100
�أن  ح��ني  يف  م��ل��ل��ي��غ��ر�م   3000-500 �أق���ر�����ص 
�لأول  للفيتامني  بها  �ملو�سى  �ليومية  �جل��رع��ة 
تبلغ ملليغر�مني و�لثاين 2.4 ملليغر�م. عالوة 
عادة  �لفيتامينات  جممعات  حت��ت��وي  ذل��ك  على 
�لفيتامينات  ه��ذه  من  بها  �ملو�سى  �جلرعة  على 

بال�سبط.
لدر��سة  �لعاملي  �ل�سندوق  �أن  �ل�سحيفة  وذك��رت 
�لغذ�ئية  �لحتياجات  بتلبية  يو�سي  �ل�سرطان 
فقط من خالل �لنظام �لغذ�ئي. ودققت �لأ�سماك 
و�للحوم �حلمر�ء و�لدو�جن هي �لأطعمة �لغنية 

بالفيتامينات.

درا�شة: فيتامينا B6 وB12 قد يزيدان خطر الإ�شابة بال�شرطان


