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�أوردت جملة "� "Elleأن عدم منو ال�شعر يرجع �إىل �أ�سباب عدة ،منها
ما يتعلق بال�صحة ومنها ما يتعلق بطريقة العناية بال�شعر.
و�أو�ضحت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال �أن عدم منو ال�شعر قد ي�شري
�إىل متاعب �صحية مثل م�شاكل الغدة الدرقية ونق�ص الفيتامينات
واملعادن مثل فيتامني  B7املعروف �أي�ضاً با�سم "البيوتني" وفيتامني
 B12وفيتامني  Dواحلديد.
و�أ��ض��اف��ت "� "Elleأن �سبب ع��دم من��و ال�شعر ق��د يكمن يف العناية
اخل��اط�ئ��ة مثل ا��س�ت�خ��دام ف��ر��ش��اة �شعر خ�شنة ،م ��ؤك��دة على �أهمية
ا�ستخدام فر�شاة �شعر منا�سبة ذات �شعريات طبيعية وناعمة.
كما قد تت�سبب مكواة الفرد غري املنا�سبة يف عدم منو ال�شعر .ولتجنب
ذل��ك ينبغي ا�ستخدام م�ك��واة ف��رد ذات ج��ودة عالية ،وال�ت��ي ت�ضمن
درجة حرارة ت�صفيف مثالية تبلغ  185درجة مئوية وت�شتمل على
م�ست�شعرات ت�ضمن توزيع احلرارة ب�شكل مثايل.
ومن الأ�سباب الأخرى ،التي تعيق منو ال�شعر ،ر�ش العطر عليه ،نظراً
لأن العطر يحتوي على الكحول بن�سبة ترتاوح بني  80و ،90%مما
يت�سبب يف جفاف ال�شعر.
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هذه الأ�سباب متنع منو �شعرك

� 8أطعمة تعزز جهاز املناعة

وان ويب تطلق
 36قمرا �صناعيا
من كازاخ�ستان

ميكن ر�ؤية ت�أخر الكالم عند عدد قليل من الأطفال .يظهر ت�أخري يف الكالم
واللغة عندما ال يطور الطفل الكالم واللغة باملعدل املتوقع .من املهم ا�ست�شارة
الطبيب فيما يتعلق بت�أخر النطق عند الأطفال .لكن يجب الأخذ يف االعتبار
�أن كل طفل يكون فريدا من نوعه� ،أي �أن منو وتطور الطفل يختلف من واحد
ؤخرا �أن العديد من الأطفال يعاين من ت�أخري يف الكالم.
لآخر .لكن لوحظ م� ً
ا�ست�شار موقع  Only My Healthالدكتور برا�شانت مورالوار ،ا�ست�شاري
طب الأط��ف��ال ح��ول الأع��را���ض والأ���س��ب��اب والن�صائح
للتغلب على ت�أخري الكالم عند الأطفال ،ون�شر �شرح
الأ�سباب والأع��را���ض والن�صائح للتغلب على
امل�شكلة كما يلي:

مفاج�أة ..الزي املدر�سي ال يح�سن �سلوك الطالب

رغم االعتقاد الرا�سخ لكثري من الآب��اء واملعلمني ،ال يبدو �أن الزي
املدر�سي له �أي ت�أثري على �سلوك الطالب ال�صغار �أو على احل�ضور
ب�شكل عام .بل على العك�س ،حتدث الطالب الذي يذهبون �إىل مدار�س
ت�شرتط ارتداء زي معني عن م�ستويات �أقل من "االنتماء للمدر�سة"،
يف ال�صف اخلام�س ،مقارنة بالطالب يف املدار�س التي ال تطلب زيا
مدر�سيا ،بح�سب درا�سة �أجريت بدعم من املعهد الوطني الأمريكي
ل�صحة الطفل والتنمية الب�شرية.
وا�ستندت النتائج �إىل بيانات من �أك�ثر من �ستة �آالف طفل يف عمر
املدر�سة .وقال �أريا �أن�صاري ،الباحث الرئي�سي للدرا�سة ،وهو �أ�ستاذ
م�ساعد يف العلوم الب�شرية بجامعة �أوه��اي��و" :ال ت�ؤيد العينة التي
بني �أيدينا ...املناق�شات الأ�سا�سية ب�أن الزي املدر�سي مفيد ل�سلوك
الطالب" .و�أ�� �ض ��اف" :مل ن��ر ال�ك�ث�ير م��ن االخ �ت�ل�اف يف مقايي�س
ال�سلوك ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت امل��دار���س لديها �سيا�سة الزي
املدر�سي من عدمه" .وا�شرتطت نحو  % 20من املدار�س احلكومية
الأمريكية زيا مدر�سيا موحدا يف  2012-2011بارتفاع من % 3
فقط يف  .1996 – 1995وا�شرتطت نحو �ست من بني كل ع�شر
مدار�س خا�صة الزي املوحد يف .2012 – 2011
وق��ال �أن���ص��اري" :مل يتم �إج ��راء كثري م��ن الأب �ح��اث خ�لال الأعوام
الع�شرين املا�ضية� ،أو ما نحو ذلك ،ب�ش�أن قيمة الزي املدر�سي ،خا�صة
م��ع ال��و��ض��ع يف االع�ت�ب��ار م��دى ازدي ��اد ا�ستخدامه" .و�أ� �ض��اف" :من
املفرت�ض �أن الزي املدر�سي يبني ح�سا جمتمعيا ،ولكن قد يكون له �أثر
عك�سي" .وتابع" :املو�ضة هي طريقة يعرب بها الطالب عن �أنف�سهم
وق��د ت�ك��ون ج ��زءا مهما يف اخل�ب�رة امل��در��س�ي��ة .وع�ن��دم��ا ال ي�ستطيع
الطالب �أن يظهروا فرديتهم فرمبا ال ي�شعرون باالنتماء كثريا".

علماء يحددون م�ؤ�شرا ميكن �سماعه ل إل�صابة ب�أوميكرون

منذ ظهور فريو�س كورونا امل�ستجد� ،أبلغ امل�صابون بالوباء عن ع�شرات
الآثار والأعرا�ض ،و�آخرها ما ميكن �سماعه بدال من ال�شعور به.
ورغ��م تقارب الأع��را���ض املرتبطة بكورونا وامل�ت�ح��ورات التي ظهرت
الحقا� ،إال �أن بحثا علميا حديثا� ،سلط ال�ضوء على م�ؤ�شر جديد
للإ�صابة ب�أوميكرون ،مل يكن مذكورا من قبل يف بيانات املر�ضى.
ووفق درا�سة �أجراها باحثون يف م�ست�شفى كينجز كوليدج بلندن ،ثبتت
�إ�صابة مر�ضى ب�أوميكرون ،بعدما الحظوا �أن �صوتهم بات مبحوحا
و�أج�شا .وب ّينت الدكتورة �أجنيليك كويتزي� ،أن �أهم خم�سة �أعرا�ض
لأوميكرون هي� ،سيالن الأنف وال�صداع والتعب (�سواء كان خفيفا �أو
�شديدا) والعط�س و�آالم يف احللق .و�أو�ضحت كويتزي �أن ن�سبة  50يف
املئة من الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أوميكرون ،ت�أثروا ب�أعرا�ض فريو�س
ك��ورون��ا التقليدية ال�ث�لاث��ة وه��ي احل�م��ى وال���س�ع��ال وف �ق��دان حا�سة
ال���ش��م �أو ال �ت��ذوق ،وف��ق م��ا نقلت �صحيفة "مريور" الربيطانية.
وكان تقرير ل�صحيفة "وا�شنطن بو�ست" الأمريكية قد �أ�شار �إىل �أن
�أغلب امللقحني الذين ي�صابون بفريو�س كورونا امل�ستجد تظهر عليهم
�أعرا�ض ترتاوح بني اخلفيفة واملتو�سطة.

دا�سيا تطلق ن�سخة خا�صة
من �أيقونتها د�سرت
ك�شفت �شركة دا�سيا النقاب عن �سيارتها
اخلا�صة "دك�سرت اك�سرتمي" Duster
 Extremeاجل��دي��دة ،وال�ت��ي تتمتع
ب �ت �ط �ع �ي �م��ات ب��ال �ل��ون ال�ب�رت� �ق ��ايل على
�سطح اجل�سم والعديد من التجهيزات
الإ�ضافية .و�أو�ضحت ال�شركة الرومانية
�أن الن�سخة اخلا�صة  Extremeتلفت
الأن �ظ ��ار �إل�ي�ه��ا م��ن خ�ل�ال التطعيمات
ب��ال�ل��ون ال�برت �ق��ايل ع�ل��ى ��س�ط��ح اجل�سم
اخلارجي مع توقيعات بنف�س اللون على
ق�ضبان ال�سقف وامل�ؤخرة .وتظهر حليات
ب��ال�ل��ون ال�برت �ق��ايل �أي �� �ض �اً يف املق�صورة
الداخلية ،كما تت�ألق بنف�س اللون كل من
خيوط احلياكة وفتحات التهوية وعلى
الكون�سول الأو�سط والأبواب ،ومت تغطية
املقاعد بك�سوة جلدية قما�شية ب�ألوان
داكنة .ومن التجهيزات الإ�ضافية التي
تتمتع بها ال�سيارة اخلا�صة وظيفة تدفئة
مقعد ال�سائق والراكب الأمامي ،ونظام
الدخول بدون مفتاح والكامريا الفائقة،
وت�ت�م�ت��ع ال���س�ي��ارة ب�شا�شة مل�سية قيا�س
 8بو�صة للتحكم يف نظام امللتيميديا،
وتزخر ال�سيارة مبكيف للهواء.

ت�أخر الكالم عند الأطفال ..بع�ض الأ�سباب مقلق
بحلول ع��ام � ،1سوف ي�ستجيب الطفل وي�ل��وح بيده �أو
ي�شري �أو يقول كلمة واحدة على الأقل ،على �سبيل املثال
بابا �أو ماما �أو تاتا وما �إىل ذلك .وخالل عامه الثاين،
�سوف يطيع الطفل الأوام ��ر و�سيح�ضر �أ��ش�ي��اء ُيطلب
منه جلبها ،ورمبا ُيظهر عالمات االعرتا�ض على بع�ض
الأ�شياء.
ولكن ،يف بع�ض الأحيان ميكن �أن تت�أخر هذه التطورات،
�إذ يف بع�ض الأحيان ،لن يبت�سم الأطفال �إىل الوالدين �أو
ال يالحظون �أنهما �أو �أحدهما بالغرفة ورمبا �سيتجنبون
مالحظة بع�ض الأ�صوات ومييلون �إىل اللعب مبفردهم
وال يهتمون بالألعاب �أو يلعبون بها لبع�ض الوقت مع
اهتمام �أكرث باللعب ب�أ�شياء يف املنزل.
�أعرا�ض ت�أخري الكالم
ميكن �أن تختلف �أعرا�ض ت�أخر النطق واللغة من طفل
�إىل �آخر .لكن رمبا �سيكون مثار اهتمام الوالدين عندما
يقول الطفل كلمات ب�سيطة مثل ماما بابا بعمر 15
�شه ًرا .وبعد فرتة ق�صرية �سيعرف الطفل كلمات مثل
"ال" �أو "�أريد" بعمر � 18شه ًرا تقري ًبا .ويف حاالت
�أخ��رى� ،سيتحدث الطفل البالغ من العمر عا ًما واحدًا
كلمة واح ��دة م�ث��ل "بابا" و"ماما" و"تاتا" ويف عمر
عامني� ،سينطق جملة من كلمتني مثل "�أعطني هذا"
و"�أود اخلروج " ح�سب اللهجة ال�سائدة يف املنزل بالطبع،

ويف عمر � 3سنوات �سي�ستطيع الطفل تكوين جملة من �أ�سباب ت�أخري الكالم
 3كلمات مثل "من ف�ضلك �أعطني" و "ال �أريد هذا" ،ميكن �أن يعاين بع�ض الأط�ف��ال م��ن م�شاكل يف الكالم
�إلخ.
عندما يكون هناك �ضعف يف ال�سمع ومنو بطيء �أو �إعاقة
أ�شهر
ل
الطفل
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الكالم
أخري
�
ت
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ظهرت
إذا
�
لكن
ذهنية �أو الإ�صابة بالتوحد �أو ما يتم ت�سميته بـ"اخلر�س
�أكرث من ذلك ،فيجب على الوالدين ا�ست�شارة الطبيب االختياري" (ع��دم رغبة الطفل يف التحدث) ،وال�شلل
لأنه رمبا ي�ستغرق الأمر وقتًا طويلاً لقول جمل ق�صرية الدماغي (ا�ضطراب حركي ناجم عن تلف الدماغ).
�إمنا يف حاالت عدم النطق بكلمات �أو القدرة على تكوين �سي�ساعد طبيب الأطفال يف التعرف على ت�أخر النطق
جمل �أق�صر يف فرتة زمنية قريبة من املراحل املذكورة ،واللغة ،عن طريق الفح�ص بدقة ثم �إحالته �إىل �أخ�صائي
ف��إن��ه م��ن ال��واج��ب مراجعة الطبيب لت�شخي�ص م��ا �إذا �إذا مل يكن قد حتدث على الإطالق .فعلى �سبيل املثال،
ك��ان هناك م�شكلة ما �أو �أن��ه جم��رد ت�أخري طبيعي ،مع �إذا كان الطفل يعاين من م�شكلة يف ال�سمع ،فيتم �إحالته
مالحظة �أن الأمر �سي�ستغرق وقتًا �أطول للأطفال حتى �إىل اخت�صا�صي ال�سمع لإج��راء اختبار ال�سمع ،ثم يتم
يقر�أوا ق�صيدة �أو ق�صة ب�سيطة ،وهي القدرة التي تتكون حت��دي��د خطة ال�ع�لاج ب�ن��اء على الت�شخي�ص الأ�سا�سي
مع بلوغهم �سن � 5أعوام.
للحالة.
وتتلخ�ص الأعرا�ض الرئي�سية لت�أخر الكالم عند ن�صائح للتغلب على ت�أخر النطق واللغة
الأطفال فيما يلي:
يحدث يف الكثري من احلاالت �أن يبد�أ بع�ض الأطفال يف
• عدم الرثثرة ببلوغ � 15شه ًرا من العمر
التحدث ب�أنف�سهم ،لأنه بعد الت�شخي�ص والعالج الفوري
• عدم احلديث عن عمر �سنتني
�سيكون هناك ات�صال �أف�ضل .و�سوف يتعلم الطفل كيفية
• ع��دم ال �ق��درة ع�ل��ى ت�ك��وي��ن ج�م��ل ق���ص�يرة بعمر  3ق ��راءة ال���ش�ف��اه .ويبقى �أن��ه يجب على ال��وال��دي��ن عدم
�سنوات
الغ�ضب �أو الإح �ب��اط مل�ج��رد �أن الطفل غ�ير ق��ادر على
• عدم القدرة على اتباع التعليمات
التحدث ب�شكل �صحيح ،ب��ل ينبغي ع��دم ال�ضغط على
• �سوء النطق
الطفل ومنحه الوقت الكايف لفهم الو�ضع ودعمه ب�شكل
• �صعوبة و�ضع الكلمات يف جملة واحدة
كامل.

احلمية الغنية بالألياف تعزز
مناعة مر�ضى �سرطان اجللد

وج��دت درا�سة ن�شرت يف جملة "�سين�س" العلمية �أن تناول نظام غذائي
غني بالألياف ميكن �أن يح�سن اال�ستجابة لنوع معني من العالج لدى
الأ�شخا�ص امل�صابني ب�سرطان اجللد.
قال الباحثون �إن النظام الغذائي الذي يركز على اخل�ضروات والفا�صوليا
واملك�سرات واحلبوب الكاملة يعزز فعالية العالج املناعي ،وهو �شكل من
�أ�شكال عالج ال�سرطان الذي يوجه جهاز املناعة يف اجل�سم للتعرف على
اخلاليا ال�سرطانية ومهاجمتها.
وبح�سب الباحثني ف�إن النظام الغذائي الغني بالألياف ،يقوي ميكروبيوم
الأمعاء ،وهي جمموعة البكترييا املوجودة يف اجلهاز اله�ضمي والتي تلعب
دو ًرا رئي�س ًيا يف قدرة اجل�سم على حتويل الطعام �إىل طاقة وت�ساعد جهاز
املناعة على حماربة الفريو�سات اخلطرية وم�سببات الأمرا�ض الأخرى.
و�أظ�ه��رت البيانات �أن امل�شاركني يف الدرا�سة الذين تناولوا  20جرامًا
على الأقل� ،أو �أقل بقليل من �أون�صة واحدة من الألياف يوم ًيا عن طريق
الطعام ،كانوا �أكرث عر�ضة مبقدار ال�ضعف لال�ستجابة ب�شكل جيد للعالج
املناعي.
وقالت الدكتورة جينيفر وارج��و الباحثة يف اخت�صا�ص �سرطان اجللد:
"املر�ضى الذين لديهم �ألياف غذائية كافية كانوا يف الواقع �أكرث ا�ستجابة
لعالج ال�سرطان ولديهم حياة �أف�ضل بكثري".

�أظهر بث مبا�شر يوم �أم�س الأول
االث �ن�ين �أن ��ش��رك��ة التكنولوجيا
"وان ويب" ،ومقرها بريطانيا،
�أط � �ل � �ق ��ت  36ق � �م� ��را �صناعيا
ل�ل�ات �� �ص��االت �إىل ال �ف �� �ض��اء من
قاعدة "بايكونور" الف�ضائية يف
كازاخ�ستان.
وتطلق ال�شركة �أق �م��ارا �صناعية
يف امل��دار �ضمن خططها لتقدمي
خ ��دم ��ة �إن�ت��رن� ��ت ع��امل �ي��ة فائقة
ال �� �س��رع��ة ،وق��ال��ت ع �ل��ى موقعها
ع�ب�ر الإن�ت��رن� ��ت� ،إن "الإطالق
 #12هو الأخري يف �سل�سلة من
ثماين عمليات �إط�ل�اق جمدولة
يف  2021ب��وا� �س �ط��ة وان ويب
م��ع �شريكتها يف الإط�ل�اق �أريان
�سبي�س".
و�أذاع البث املبا�شر للإطالق كل
من "وان ويب" و"�أريان �سبي�س"
ال �ف��رن �� �س �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة خلدمات
الإط � � �ل� � ��اق ،ووك � ��ال � ��ة الف�ضاء
الرو�سية "رو�سكوزمو�س".
وق� ��ال� ��ت وك� ��ال� ��ة "�إنرتفاك�س"
للأنباء� ،إن "الأقمار ال�صناعية،
ال�ت��ي �أُط �ل �ق��ت ع�ل��ى م�تن �صاروخ
�سويوز -2.1ب��ي� ،سيتم ف�صلها
على مراحل".
وت�خ�ط��ط ال���ش��رك��ة الربيطانية
ل �ت �� �ش �غ �ي��ل خ � ��دم � ��ة الإن �ت��رن � ��ت
ال�ت�ج��اري��ة ال�ع��امل�ي��ة اخل��ا��ص��ة بها
ب �ح �ل��ول ال �ع ��ام امل �ق �ب��ل ع�ب�ر نحو
 650قمراً ا�صطناعياً .ومع هذه
املهمة الأخرية �صار لديها الآن ما
جمموعه  394قمرا ا�صطناعيا
يف املدار.
وتتناف�س "وان ويب" يف ال�سباق
لتوفري �إن�ترن��ت �سريع للمناطق
ال�ن��ائ�ي��ة يف ال �ع��امل ع�بر الأقمار
اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة م��ع املليارديرين
�إي� �ل ��ون م��ا� �س��ك وج �ي��ف بيزو�س
رئ �ي ����س �أم� � � ��ازون .وك ��ان ��ت �شركة
"وان ويب" ال�بري �ط��ان �ي��ة ،قد
ق��ال��ت يف �شهر �سبتمرب املا�ضي،
�إن �ه��ا �أط�ل�ق��ت  34ق �م � ًرا �صناع ًيا
يف م��دار ح��ول الأر���ض من قاعدة
�إط �ل��اق ال �� �ص��واري��خ الف�ضائية
يف ك��ازاخ �� �س �ت��ان ،لي�صل جمموع
�أق �م��اره��ا ال �ع��ام �ل��ة يف امل � ��دار �إىل
 322قم ًرا.

اهتمام متزايد ..لبنانيات
يتحدين الأزمات بالعناية بجمالهن
مل متنع الأزم��ات امل��ر�أة اللبنانية من االهتمام مبظهرها اخلارجي ،فهي
رغم الظروف ال�صعبة التي مير بها لبنان ،ظلت تهتم ب�أناقتها ،ذلك ما
�أكدته خبريات التجميل وال�شعر يف البالد ،يف لقاء خا�ص مع موقع "�سكاي
نيوز عربية" بالتزامن مع عيدي امليالد ور�أ�س ال�سنة.
يف ه��ذا ال�صدد ،تقول املواطنة اللبنانية غنى ( 35عاما)" :لكل خطوة
ح�ساباتها ،واالهتمام باملظهر اخلارجي واملو�ضة دواء لكل م�شاكلنا التي
نعي�شها".
وتثني تاال ( 30عاما) على قول �صديقتها ،وت�ضيف" :الأ�سعار نار وكلفة
دخ��ول مركز جتميل تتخطى ن�صف الراتب� ،إال �أننا مل نعتد على �إهمال
املظهر ،واالهتمام بالأناقة هو العالج للأزمات املحيطة بنا".
م��ن جهتها ،ت�ق��ول خ�ب�يرة التجميل مي�سون ه�لال يف ح��دي��ث خ��ا���ص مع
"�سكاي نيوز عربية"" :ال زالت املر�أة اللبناينة �سيدة املنا�سبات تعرف كيف
تهتم مبظهرها فهي و�إن مل تتمكن من زيارة ال�صالونات كما كانت تفعل يف
ال�سابق� ،إال �أنها تتقن تزيني نف�سها يف املنزل ب�أقل كلفة".
وعن كيفية تعديل وتغيري ال�شكل ( ،)Relookingقالت هالل" :على
كل �سيدة �أن تعرف ما ينا�سبها وتعرف كيف تغري �إطاللتها نحو الأجمل
خ�صو�صا يف ليلة ر�أ�س ال�سنة".
وعن مو�ضة ليلة ر�أ�س ال�سنة لنهاية عام � ،2021أو�ضحت مي�سون هالل:
"مكياج املر�أة لليلة ر�أ�س ال�سنة لهذا العام متنوع وغريب و�شبيه ب�أ�سلوب
املكياج الذي كان يعتمد على خط الأياليرن للعيون و�أحمر ال�شفاه لإبراز
جمال الوجه برقة وب�ساطة خ�صو�صاً الأياليرن الذهبي والوردي امل�شع".
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�إيقاعات ورق�صات �أذرية على م�سرح دبي ميلينيوم يف �إك�سبو 2020

•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

ق��دم ج�ن��اح دول��ة �أذرب�ي�ج��ان عر�ضاً فنياً م�شوقاً
على م�سرح دبي ميلينيوم ،و�سط �أنغام جمموعة
�أ�صيلة م��ن الإي �ق��اع��ات والأحل� ��ان اجل��اذب��ة التي
تعك�س ثقافة الدولة الأذري��ة وتاريخها العريق،
وتقدم �صورة عن ح�ضارتها املمتدة عرب الع�صور.
ي�ج���س��د ال �ع��ر���ض ال�ف�ن��ي ال�ت��راث الأذري الذي
يتمتع ب��أه�م�ي��ة ت��اري�خ�ي��ة وث �ق��اف �ي��ة ،وذل ��ك من
خ�لال الإي�ق��اع��ات التقليدية والأزي� ��اء الرتاثية
والرق�صات ،لتجتمع تلك العنا�صر وتكمل بع�ضها
البع�ض يف لوحة فنية ا�ستثنائية قادت اجلمهور
للتعرف �إىل هذه الدولة ومكوناتها االجتماعية
والثقافية والفنية واحل�ضارية .جنحت الفرقة يف
جت�سيد الرتاث الأذري ،وحر�صت على تقدمي �أداء
مذهل للرق�صات الأ�صيلة على �أن�غ��ام املو�سيقى
ذات الإي�ق��اع��ات ال�سريعة ،رافقها ق��رع الطبول
بوترية متنا�سقة ،ما دفع احل�ضور �إىل التفاعل
مع العر�ض ب�سال�سة.

�ضمن فعاليات �إك�سبو :2020

جامعة الإمارات ُت ّ
نظم امل�ؤمتر الدويل حول �إدارة وا�ستدامة املياه مار�س القادم
•• العني  -الفجر

ُت ّ
نظم جامعة الإم��ارات العربية املتحدة امل�ؤمتر
ال��دويل "�إدارة وا�ستدامة املياه :حلول للمناطق
اجلافة" خ�ل�ال ال �ف�ت�رة م��ن  24-22مار�س
 2022برعاية معايل �سهيل امل��زروع��ي ،وزير
ال�ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية وم �ع��ايل ه��ون ديفيد
��س�ب�يرز ،وزي ��ر البيئة وامل �ي��اه جل�ن��وب �أ�سرتاليا
مب�شاركة متوقعة لـ  400باحث وعامل خمت�ص
من خمتلف دول العامل.
و�أك��د الدكتور �أحمد علي م��راد -النائب امل�شارك
للبحث العلمي يف اجلامعة ورئي�س امل��ؤمت��ر �أن
ه��ذا امل ��ؤمت��ر ال ��دويل يُعقد بال�شراكة م��ع جناح
ا�سرتاليا امل�شارك ب�إك�سبو  2020وجناح جامعة
الإمارات العربية املتحدة يف �إك�سبو دبي ،2020
وذلك �ضماناً مل�شاركة �أو�سع من العلماء واخلرباء،
كما ويعقد امل�ؤمتر تزامناً مع اليوم العاملي للمياه
وال��ذي ي�صادف  22م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام والذي
�سي�ساهم يف تعزيز م�شاركة اجلامعة عاملياً �ضمن
دورها الريادي يف ن�شر املعرفة من خالل امل�شاركة
يف الأي��ام الدولية .و�أو�ضح ب��أن املياه هي احلياة
حيث �أن ا�ستدامة احل�ي��اة تتحقق بتوفر املياه،

كما �أن ع��دم ت��وف��ر امل�ي��اه ال�ع��ذب��ة بكميات كافية
يف امل�ن��اط��ق اجل��اف��ة وال���ش�ب��ه-ج��اف��ة يعترب حت ٍّد
رئي�س للتنمية امل�ستدامة .و�أ��ض��اف " �إن النمو
ٍ
ال�سكاين ال�سريع وارتفاع م�ستوى املعي�شة للفرد
وزي��ادة ا�ستهالك الفرد للمياه ،النمو احل�ضري
وال�صناعي ،الأن�شطة الزراعية والتغري املناخي
كلها م�سببات ت�ضيف ��ض�غ��وط�اً وحت��دي��ات على
ا�ستخدام و�إدارة املوارد املائية".
و�أ��ش��ار الدكتور �أح�م��د م��راد ب ��أن تنظيم امل�ؤمتر
ي ��أت��ي ��ض�م��ن ج �ه��ود اجل��ام�ع��ة وامل��رك��ز يف �إيجاد
احل �ل��ول امل�ب�ت�ك��رة ل�ت�ح��دي��ات التنمية امل�ستدامة
وال�ت�ح��دي��ات الطبيعية ح�ي��ث �سيناق�ش امل�ؤمتر
حتديات املياه العاملية احلالية وامل�ستقبلية متا�شياً
مع �شعار �إك�سبو دبي " 2020-توا�صل العقول
– بناء امل�ستقبل" والذي ينظمه املركز الوطني
للمياه والطاقة بجامعة الإمارات ومعهد جويدر
جنوب ا�سرتاليا لأب�ح��اث املياه مع وزارة البيئة
واملياه بجنوب ا�سرتاليا ،م�شرياً �إىل �أن امل�ؤمتر ّ
مت
ت�صميمه ليكون كمن�صة ملناق�شة وعر�ض الر�ؤى
اجلديدة والعلوم املتقدمة والتكنولوجيا املبتكرة
و�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات العاملية وال�ت��ي �ست�ساعد يف
ت�شكيل م�ستقبل �إدارة وا�ستدامة املياه يف املناطق

اجلافة وال�شبه جافة حول العامل.
ومن جهته قال الدكتور حم�سن �شريف – مدير
املركز الوطني للمياه والطاقة باجلامعة ورئي�س
اللجنة العلمية للم�ؤمتر ب ��أن امل��ؤمت��ر �سيناق�ش
م��وا��ض�ي��ع خمتلفة وه��ام��ة ب��و��ض��ع امل �ي��اه العاملي
وم�ستقبل وا��س�ت��دام��ة م���ص��ادر امل �ي��اه بالإ�ضافة
�إىل �أن امل��ؤمت��ر �سي�ستعر�ض م��ن خ�لال جل�ساته
املختلفة التحديات احلالية والأول��وي��ات يف �إدارة

املياه املحدودة بكفاءة يف املناطق اجلافة وال�شبه
جافة من خالل هدف رئي�سي وهو ن�شر التبادل
العلمي والتكنولوجي وال�سيا�سات يف �إدارة م�صادر
املياه واال�ستدامة.
و�أك� ��د رئ�ي����س امل ��ؤمت��ر ب� ��أن ه��ذا احل ��دث العلمي
�سيوفر الفر�صة ملتخذي ال�ق��رار واملتخ�ص�صني
الفنيني واملمار�سني واملدراء والباحثني يف جمال
امل�ي��اه للجلو�س معاً على ط��اول��ة واح��دة مل�شاركة
اخلربات املختلفة وبناء �شراكات جديدة والك�شف
ع��ن احل �ل��ول العملية للتحديات امل�ستقبلية يف
جمال �إدارة موارد املياه مع الرتكيز حول احللول
التي تنا�سب املناطق اجلافة وال�شبه جافة وذلك
با�ستخدام النماذج الرقمة والذكاء اال�صطناعي.
كما �أن امل��ؤمت��ر �سي�ساهم يف ردم الفجوة ما بني
ال�صناعات واجلامعات الأكادميية واحلكومة.
و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور حم�سن �شريف �أن��ه مب�شاركة
ع�ل�م��اء امل �ي��اه ال��دول �ي�ين وامل�ه�ن��د��س�ين واخل�ب�راء
والأكادمييني ومتخذي القرار وممثلي القطاع
اخل��ا���ص وال�صناعات ،ف ��إن ه��ذا امل��ؤمت��ر �سيخدم
�شريحة ك�برى م��ن املتخ�ص�صني ومي�ث��ل حدثاً
علمياً ه��ام�اً يف جم��ال امل ��وارد امل��ائ�ي��ة خ�لال عام
 .2022و�سيتم دعوة �أف�ضل العلماء املتميزين

وال �ق��ادة يف امل �ي��اه وم�ت�خ��ذي ال �ق��رار كمتحدثني
رئي�سيني لهذا امل�ؤمتر الدويل .و�ستعقد فعاليات
امل ��ؤمت��ر خ�ل�ال ي��وم�ين وت �ت �ن��وع ال�ف�ع��ال�ي��ات من
�أوراق عمل وور���ش تخ�صي�صية وجل�سة حوارات
و�سيعر�ض امل�ؤمتر تكنولوجيا املياه االبتكارية يف

الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
هذا وقد عقدت اللجنة املنظمة اجتماعها الأول
ملناق�شة عدد من املوا�ضيع املت�صلة بامل�ؤمتر كدعوة
املتحدثني الرئي�سيني ،برنامج امل��ؤمت��ر العلمي
والثقايف والور�ش العلمية امل�صاحبة للم�ؤمتر.

بهارة جهاندو�ست تروي «النقايل» لزوار �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

�شهد ج�ن��اح "�ألف" يف �إك�سبو  2020دب��ي ،حلظات
مهمة عرفت ال ��زوار �إىل "النقايل" ،وه��و �شكل فني
قدمي ل�سرد الق�ص�ص واحلكايات والأداء املو�سيقي من
�إيران .وعلى وقع مو�سيقى عازف الإيقاع "علي ناري"،
�سحرت الراوية "بهارة جهاندو�ست" احل�ضور ب�أ�سلوبها
ال�سردي املميز ،حيث روت ق�صة حب كال�سيكية اللتقاء
�شخ�صني م��ن ممالك متناف�سة ط��ارح��ة �أ�سئلة حول
احلب وحتدياته.
وقالت بهارة جهاندو�ست ،املخرجة امل�سرحية وراوية
الق�ص�ص وم�ق��دم��ة ب��رام��ج الأط� �ف ��ال" :هذا ال�سرد

الق�ص�صي ل��ه ت��اري��خ طويل يف �إي ��ران ،فلدينا �أ�شكال
خمتلفة ل�سرد الق�ص�ص ،ولكن (ال�ن�ق��ايل) يعد �أحد
�أقدم الأ�شكال ،كما مت ت�سجيله يف اليوني�سكو".
و� �ش��اع��ت رواي� � ��ة ال �ق �� �ص ����ص ق �ب��ل ال� �ه ��وات ��ف الذكية
والإن�ترن��ت ،وحتى الكهرباء ،وك��ان النا�س يتجمعون
يف ��س��اح��ات بلداتهم ويتناقلون الق�ص�ص امللحمية.
وم ��ن خ�ل�ال ه ��ذا ال �ف��ن ،ت ��روى ال�ق���ص����ص ب�إمياءات
وم��و��س�ي�ق��ى خم�ت�ل�ف��ة ،وب��ا� �س �ت �خ��دام ط�ب�ق��ات ال�صوت
العالية واملنخف�ضة ،وغالبا ما يتم اختيار الق�ص�ص
م��ن ال ��رواي ��ات امللحمية ال �ق��دمي��ة ،وق���ص����ص احلب،
وحم��اول��ة رب��ط اجلمهور ب�أ�شكال فنية متنوعة من
الغناء ،والرق�ص والإمياءات وغريها.

�إيقاعات هندية يف �إك�سبو  2020دبي حتمل ب�صمة دي جي نوكليا �أرقم وهو�ساوي وجا�سم حممد على من�صة اليوبيل يف �أول �أيام ال�سنة اجلديدة
•• دبي– الفجر

�أحيا الـ "دي جي" واملن�سق املو�سيقي
"نوكليا" ح �ف� ً
لا م��و��س�ي�ق�ي��ا على
من�صة ال�ي��وب�ي��ل ب��إك���س�ب��و 2020
دب � � ��ي ،و�� �س ��ط ح� ��� �ض ��ور الف � ��ت من
حم�ب��ي ه��ذه امل��و��س�ي�ق��ى ال�ت��ي تلقى
�إعجاب الكثريين.
وقد قدم "نوكليا" مو�سيقى "الهيب
هوب" و"الدان�س" و"الإلكرتونيك"
و"الدي�سكو" ال�ك�لا��س�ي�ك� ّ�ي ليمتع
ج �م �ه��وره ب��الأن �غ��ام امل�ت�ن��وع��ة ا ّلتي
يعمل على ت�أليفها وين�شر احلما�س
والبهجة يف الأجواء.
"نوكليا" ،الذي يعرف �أي�ضاً با�سم
"عدي �صقر"� ،أعاد تقدمي �أغاين
بوليوود الكال�سيكية وجنح يف دمج
مو�سيقى ال�شارع الهندي واملو�سيقى

ال�شعبية مع �صوته .كما دخل عامل
الأطفال من خالل تقدميه لبع�ض
الأغاين اخلا�صة بالأطفال.
وي�ع��د دي ج��ي "نوكليا" �أح��د �أهم
حمرتيف املو�سيقى ،وا�ستطاع خالل

م���س�يرت��ه ال�ف�ن�ي��ة حت��دي��ث �أ�صوات
م��و��س�ي�ق�ي��ة ع ��دة واب �ت �ك��ار معجمه
اخل��ا���ص م��ن الإي �ق��اع��ات الهندية
ل� �ي�ت�رك ب �� �ص �م��ة مم� �ي ��زة يف عامل
الفن.

املجتمع العاملي ،وهي ر�سالة �سيقدمها �إىل اجلمهور العاملي يف
•• دبي– الفجر
حديقة اليوبيل.
يقيم �إك�سبو  2020دب��ي ل��زواره حفال مو�سيقيا جمانيا يف ويقدم املغني ال�سعودي حمزة هو�ساوي م�سارا مو�سيقيا خا�صا
ال�ي��وم الأول م��ن ال�ع��ام  2022يحييه ث�لاث��ة م��ن الفنانني لنف�سه خالل احلفلة ،وذلك عن طريق مزج مو�سيقى الآر �آند
اخلليجيني ال��ذي��ن حققوا �شعبية ك�ب�يرة يف الآون ��ة الأخرية بي مع الثقافة ال�سعودية .وقد عرف الفنان طريقه �إىل ال�شهرة
بف�ضل �أغنياتهم الهادفة التي جذبت جمهور ال�شباب ب�صورة لأول مرة عرب ن�سخة برنامج "ذي �إك�س فاكتور �آرابيا" لعام
وا�سعة .ويحظى حمبو ح�ضور احلفالت ب�أداء فنان مو�سيقى  2013و�أ�صبح منذ ذلك احلني منوذجا يُحتذى للمطربني
ال���س��ول الإم ��ارات ��ي �أرق� ��م ،ح�ين ي�ق��دم جم�م��وع��ة م�ن�ت�ق��اة من الآخ��ري��ن ال�صاعدين يف منطقة اخل�ل�ي��ج .ك��ان ه��و��س��اوي ،يف
الأغنيات العامرة بالأمل واملغزى يف �أول �أي��ام العام امليالدي ن�ش�أته ،يحب اال�ستماع �إىل �أغنيات "برن�س" و"مارفن غاي"
اجلديد .وعرب مو�سيقاه التي تعالج الأ�شياء التي ي�ؤمن بها ،ومو�سيقى الآر الآند بي ال�صادرة يف ثمانينيات القرن املا�ضي،
مثل ن�شر املحبة واحلياة ،والو�صول �إىل الهدف ،ي�ستعد الفنان وقبل �سنوات قليلة ق��دم الأداء االفتتاحي يف حفل للمطرب
لتقدمي �أم�سية مميزة على م�سرح اليوبيل .وي�ؤكد�" :أ�شعر �أن الكندي ال�شهري ،جا�ستني بيرب .وبينما �أثرت املو�سيقى الغربية
الهدف هو ما يدفعني �إىل �صنع املو�سيقى .الهدف هو دافعي على �أ�سلوبه ،يعتقد �أن��ه م��ن املهم �أن يظل خمل�صا جلذوره
يف حماولتي فعل ما �أومن به".
ال�سعودية وللتعبري ع��ن نف�سه بو�صفه رج�لا �سعوديا عرب
ويحب املو�سيقِي ،ال��ذي يلعب على �آل�ت��ي الكيبورد والغيتار ،كلمات �أغنياته.
�إدماج مزيج من املو�سيقى املعا�صرة والقدمية وهو من معجبي و�أم�ضى املغني الإماراتي وعازف العود جا�سم حممد �أكرث من
فرقة "بويز تو مِ ن" ،ومو�سيقى املوتاون ،والنيو�سول .تبعث  20عاما يف جمال �صناعة املو�سيقى ويتخ�ص�ص يف مو�سيقى
�أغنيته "توغذر لِت غو" ،املقدمة بالتعاون مع �شركة الإنتاج الأوب��را .يحمل جا�سم درج��ة البكالوريو�س من املعهد العايل
ال�ف�ن��ي ال�بري�ط��ان�ي��ة "�سي�سرتز غرمي" ،ب��ر��س��ال��ة ق��وي��ة عن للفنون املو�سيقية يف ال�ك��وي��ت ،ودرج ��ة املاج�ستري يف الغناء

العربي من كلية الفن والت�صميم يف جامعة الأردن ،فيما ظهر
الفنان الكبري يف العديد من العرو�ض امل�سرحية والتلفزيونية.
برزت �أعمال جا�سم حممد الوطنية يف جمموعة من املهرجانات
الثقافية لدولة الإمارات ،ويف االحتفال باليوم الوطني الـ ،49
ويتطلع �إىل تقدمي �أ�سلوبه للمو�سيقى لباقي العامل يف �إك�سبو
 2020دبي .ويقام حفل �أرقم وحمزة هو�ساوي وجا�سم حممد
يف حديقة اليوبيل يف ال�ساعة التا�سعة والن�صف من م�ساء يوم
 1يناير  2022بتوقيت دولة الإمارات.
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ميكن �أن ت�ساعد الأطعمة التي نتناولها يف دعم جهاز املناعة واحلفاظ على
�صحة جيدة.وتقول جانني �سوفرونت ،اخت�صا�صية التغذية يف Care Health
" :Planما ن�أكله �أمر �أ�سا�سي حقا ل�صحتنا العامة ،وهذا ي�شمل جهاز املناعة.
�إن تناول الأطعمة ال�صحية والغنية باملغذيات ،ميكن �أن ي�ساعد ج�سمك على
مقاومة الأمرا�ض".
ولكن بالطبع ،ال ميكن االعتماد على هذه الأطعمة �أو العنا�صر الغذائية كعالج
معجزة للمر�ض ،ولكنها �ستكون معززة لل�صحة واملناعة جنبا �إىل جنب مع اعتماد
بع�ض ال�سلوكيات الوقائية ،مثل غ�سل اليدين واحل�صول على لقاح الإنفلونزا.

Wednesday

23

مع اعتماد بع�ض ال�سلوكيات الوقائية

� 8أطعمة تعزز جهاز املناعة وت�ساعد
يف احلفاظ على �صحتك
وت�شرح �سوفرونت" :يف حني �أن��ه ال يوجد طعام
�أو مكمل واحد ميكن �أن مينع املر�ض مبا�شرة� ،إال
�أن��ه ميكنك دعم جهاز املناعة من خالل ت�ضمني
الأطعمة التي حتتوي على العنا�صر الغذائية التي
تلعب دورا يف �صحة الأن�سجة و�سالمتها".
وميكن �أن ت�ساهم الأطعمة التالية يف تقوية جهاز
املناعة:
 .1ثمار احلم�ضيات
ال �ف��واك��ه احلم�ضية م�ث��ل ال�برت �ق��ال �أو الغريب
فروت مليئة بفيتامني  Cاملعروف بدعم املناعة.
ويجب �أن حت�صل الن�ساء البالغات على  75مغ
م��ن فيتامني  Cيوميا ،بينما يجب �أن يح�صل
الرجال على  90مغ.
ولدعم جهاز املناعة ،ي�ساعد فيتامني  Cاجل�سم
على �إ�صالح الأن�سجة واحلفاظ على �صحة اجللد
والأوعية الدموية.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل� ��ك ،ي �ع��د ف�ي�ت��ام�ين � Cأحد
م�ضادات الأك�سدة املهمة ،وهو مادة متنع تدهور
اخلاليا وحت�سن وظيفة املناعة.
و�أ� � �ش� ��ارت � �س��وف��رون��ت" :خالفا لالعتقاد
ال�شائع ،من غري املحتمل �أن مينعك فيتامني
 Cمن الإ�صابة بنزلة برد ،ولكن هناك بع�ض
الأدلة املحدودة على �أن اجلرعات
ال�ع��ال�ي��ة م��ن ف�ي�ت��ام�ين C
ق��د ت�ق�ل��ل من
طول

�أعرا�ض الربد".
 .2اخل�ضار الورقية اخل�ضراء
اخل�ضروات الورقية مثل ال�سبانخ واللفت والكرنب
غنية بفيتامني  Aاملهم لوظيفة املناعة .ويحتاج
ال��رج��ال �إىل  900ميكروغرام من فيتامني A
يوميا ،بينما حتتاج الن�ساء  700ميكروغرام.
ووف �ق ��ا ل��درا� �س��ة �أج ��ري ��ت ع ��ام  ،2018يعرف
العلماء �أن فيتامني  Aمهم جلهاز املناعة ،لكنهم
ال ي�ف�ه�م��ون ��س�ب��ب ذل ��ك ب��ال���ض�ب��ط .ويعتقدون
�أن فيتامني  Aي��ؤث��ر على �إن �ت��اج ن�خ��اع العظام.
وينتج نخاع العظام خاليا مناعية مثل اخلاليا
الليمفاوية ،وه��ي ن��وع م��ن خاليا ال��دم البي�ضاء
التي ميكن �أن ت�ساعد يف مكافحة العدوى.
كم وج��دت درا�سة ن�شرت عام � 2019أن اخل�ضر
ال��ورق �ي��ة غنية �أي���ض��ا ب��ال �ن�ترات ال�غ��ذائ�ي��ة ،وهو
مركب ع�ضوي له خ�صائ�ص م�ضادة لاللتهابات
ومي �ك��ن �أن ي �� �س��اع��د يف ت�ن�ظ�ي��م جهاز
املناعة.
 .3الفلفل الأحمر
ال�ف�ل�ف��ل الأح �م��ر مفيد
ب���ش�ك��ل خ��ا���ص ل�صحة
امل� � � � �ن � � � ��اع � � � ��ة.

وبح�سب ورق��ة بحثية ُن���ش��رت يف �أب��ري��ل 2020
يو�صي اخلرباء بالفلفل الأحمر كجزء من نظام
غذائي �صحي للحجر ال�صحي ب�سبب حمتواها
من فيتامني  Aو.C
وتو�ضح �سوفرونت" :الفلفل الأحمر مفيد جلهاز
املناعة لأنه يحتوي على فيتامينات  Aو ،Cوبيتا
كاروتني .ولفيتامني  Cفوائد عالجية وم�ضادات  .6الزجنبيل
�أك �� �س��دة م �ه �م��ة .ف�ي�م��ا ي���س��اع��د ال�ب�ي�ت��ا كاروتني الزجنبيل له خ�صائ�ص م�ضادة للأك�سدة وم�ضادة
اجل�سم على �إن�ت��اج فيتامني  Aال��ذي يحمي من لاللتهابات .وتو�صلت درا�سة ن�شرت عام 2013
�إىل �أن الزجنبيل يدعم جهاز املناعة وق��د يكون
العدوى".
فعاال يف الوقاية من ال�سرطان.
وتو�صي �سوفرونت بالتم�سك بالزجنبيل الطازج
 .4الزبادي
ت �ق ��ول � �س��وف��رون��ت �إن ال� ��زب� ��ادي م �� �ص��در كبري كونه �أك�ثر فعالية من املكمالت .ولهذا ال�سبب،
ل�ل�بروت�ين ،وال ��ذي ميكن �أن ي�ساعد يف احلفاظ ف ��إن ا��س�ت�خ��دام ال��زجن�ب�ي��ل ال �ط��ازج يف ال�ط�ه��ي �أو
على �صحة العظام واجللد .م�ضيفة" :الأن�سجة ال�شاي هو الأف�ضل.
ال�سليمة هي �أول حاجز �ضد العدوى" ،وعندما
تكون ب�شرتك �صحية ،ف�إنها متنع البكترييا �أو  .7الثوم
ت �ق��ول � �س��وف��رون��ت" :لعدة ق � ��رون ،ك ��ان النا�س
الفريو�سات ال�ضارة ،على �سبيل املثال.
وبالإ�ضافة �إىل توفري ال�بروت�ين ،حتتوي معظم يروجون للفوائد ال�صحية للثوم ،مع اقرتاحات
منتجات الزبادي على بكترييا حية ،وهي بكترييا ب�أنه ميكن �أن ي�ساعد يف �أمرا�ض القلب ،وارتفاع
تعمل ع�ل��ى حت�سني �صحة م�ي�ك��روب�ي��وم الأمعاء الكولي�سرتول ،ونزالت الربد والإنفلونزا".
ال��ذي ي�ؤثر على وظيفة املناعة وي�ساهم يف قدرة والفوائد ال�صحية للثوم متجذرة يف الألي�سني،
وه��و م��رك��ب يقع �إط�لاق��ه عند تقطيع ال�ث��وم �أو
ال�شخ�ص على درء العدوى.
�سحقه .وتو�ضح �سوفرونت" :ي�ساعد الألي�سني
وم �� �ض��ادات الأك �� �س��دة امل��وج��ودة داخ ��ل ال �ث��وم على
 .5ال�شاي الأخ�ضر
ت �� �ش��رح � �س ��وف ��رون ��ت" :ال�شاي حماربة العدوى ودعم جهاز املناعة".
الأخ � � �� � � �ض� � ��ر غ � �ن � ��ي ج � ��دا
مب � �� � �ض � ��ادات الأك � �� � �س� ��دة  .8الكركم
والبوليفينول ،وم�ضادات ت �ق��ول ��س��وف��رون��ت �إن ال �ف��وائ��د امل�ن��اع�ي��ة للكركم
الأك�سدة التي ت�ساعد على مرتبطة بالكركمني ،وه��و امل�ك��ون ال��ذي مينحه
م �ن��ع ت �ل��ف اخل�ل�اي ��ا .و�ست�سمح لونه الأ�صفر الغامق.وتو�ضح �سوفرونت" :يبدو
اخل�ل�اي��ا الأك �ث��ر ��ص�ح��ة ب���ش�ك��ل عام �أن ال�ك��رك�م�ين ل��دي��ه ال �ق��درة ع�ل��ى ت�ع��دي��ل جهاز
ل�ل�ج���س��م ب��احل �� �ص��ول ع �ل��ى ا�ستجابة املناعة عن طريق تن�شيط بع�ض اخلاليا املرتبطة
باملناعة وتثبيط ت��أث�ير بع�ض امل��رك�ب��ات امل�سببة
مناعية �أف�ضل".
ووج ��دت درا� �س��ة ن���ش��رت ع��ام  2016لاللتهابات".وخل�ص تقرير �صدر يف �أغ�سط�س
�أن م�ضادات الأك�سدة يف ال�شاي � 2020إىل �أن الكركم ميكن �أن يكون معززا
الأخ� ��� �ض ��ر مي �ك��ن �أن حت�سن م�ف�ي��دا للمناعة .ومي�ك��ن �إ��ض��اف�ت��ه ب�سهولة �إىل
ا� �س �ت �ج��اب��ة اخل�ل�اي ��ا التائية ،ال�شاي �أو دجمه يف و�صفات مثل الكاري.
وهي اخلاليا التي تهاجم الفريو�سات .وترتبط
زي � ��ادة اخل�ل�اي ��ا ال �ت��ائ �ي��ة ب�ت�ح���س�ين اال�ستجابة
املناعية .كما وجدت درا�سة ن�شرت عام � 2018أن
مادة البوليفينول ت�ساعد اجل�سم يف �إر�سال �إ�شارة
عند احلاجة �إىل ا�ستجابة مناعية.

جرعة يومية من املك�سرات حتد من خطر الإ�صابة
بال�سرطان والنوبات القلبية!

ثبت �أن عن�صرا ب�سيطا للوجبات اخلفيفة له فوائد �صحية رائعة مبا يف ذلك تقليل خماطر
الإ�صابة بال�سرطان والنوبات القلبية ،وخف�ض الكولي�سرتول وامل�ساعدة على �إنقا�ص الوزن.
ويعتمد عي�ش حياة طويلة و�صحية �إىل حد كبري على قدرتك على جتنب امل�ضاعفات املزمنة
التي تق�صر العمر.
ومن �أهم الإجراءات اال�ستباقية التي ميكنك
اتخاذها ،هي احلفاظ على وزن �صحي ،لأن
ال���س�م�ن��ة مي�ك��ن �أن ت � ��ؤدي �إىل ح ��االت تهدد
احلياة مثل �أمرا�ض القلب التاجية.
ويقلل النظام ال�غ��ذائ��ي ال�صحي �أي�ضا من
م �ق��دار الإج �ه��اد ال�ت��أك���س��دي واالل�ت�ه��اب��ات يف
اجل�سم .ووفقا لنتائج درا�ستني طويلتني يف
جامعة ه��ارف��ارد ،ف ��إن احل�صول على جرعة
يومية من املك�سرات ميكن �أن ي�ساعد يف �إطالة
عمر ال�شخ�ص.
وق � ��ال امل� �ع ��د امل� ��� �ش ��ارك ل �ل��درا� �س��ة الدكتور
ف��ران��ك ه��و� ،أ�ستاذ التغذية وعلم الأوب�ئ��ة يف
كلية ه��ارف��ارد لل�صحة ال�ع��ام��ة" :وجدنا �أن
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ت�ن��اول��ون امل�ك���س��رات كل
ي��وم يعي�شون ح�ي��اة �أط ��ول و�أك�ث�ر �صحة من
الأ�شخا�ص الذين مل ي�أكلوا املك�سرات".
و�أظ� �ه ��ر ال �ت �ق��ري��ر  -ال � ��ذي ُن �� �ش��ر يف جملة
New England Journal of
� - Medicineأن ال ��ذي ��ن يتناولون
امل�ك���س��رات ي��وم�ي��ا ك��ان��وا �أق ��ل ع��ر��ض��ة للوفاة
ب�سبب ال�سرطان و�أم��را���ض القلب و�أمرا�ض

اجلهاز التنف�سي.
وب�شكل عام ،كان الأ�شخا�ص الذين يتناولون
املك�سرات يوميا �أق��ل عر�ضة بن�سبة 20%
ل �ل��وف��اة خ�ل�ال ف�ت�رة ال��درا� �س��ة ،م��ن �أولئك
الذين جتنبوا املك�سرات.
و�أ� �ش��ار باحثو جامعة ه��ارف��ارد �أي�ضا �إىل �أن
تركيبة املك�سرات  -الألياف والدهون ال�صحية
وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات وامل �ع��ادن وامل� ��واد الكيميائية
النباتية  -قد توفر خ�صائ�ص "واقية للقلب
وم �� �ض��ادة ل�ل���س��رط��ان وم �� �ض��ادة لاللتهابات
وم�ضادة للأك�سدة".
وقال الدكتور هو" :املك�سرات غنية بالربوتني
والأل � �ي� ��اف ،م ��ا ي ��ؤخ ��ر االم �ت �� �ص��ا���ص ويقلل
اجلوع" ،م���ض�ي�ف��ا �أن امل �ك �� �س��رات حت �ت��وي يف
الغالب على دهون �صحية غري م�شبعة.
وج ��دت الأب �ح��اث �أن الأ� �ش �خ��ا���ص املعر�ضني
خلطر الإ�صابة بنوبة قلبية ميكن �أن يقللوا
من خماطرهم عن طريق اتباع نظام غذائي
�صحي ي�شمل املك�سرات.
وت �� �ش�ير الأب� �ح ��اث �إىل �أن ت �ن��اول املك�سرات
ق��د :يخف�ض م���س�ت��وي��ات ال�بروت�ين الدهني

منخف�ض ال�ك�ث��اف��ة (� LDLأو "ال�ضار")
وم�ستويات ال��ده��ون الثالثية ،وال�ت��ي تلعب
دورا رئي�سيا يف تراكم الرت�سبات التي ت�سمى
ال �ل��وي �ح��ات يف ال �� �ش��راي�ين .وك��ذل��ك حت�سني
�صحة بطانة ال�شرايني ،وانخفا�ض م�ستويات
االلتهاب املرتبطة ب�أمرا�ض القلب ،وتقليل
خماطر الإ�صابة بجلطات الدم التي ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل النوبة القلبية والوفاة.
ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ،مي�ك��ن ل�ل�م�ك���س��رات حت�سني
�صحة قلبك وتقليل خطر الوفاة مبكرا ب�سبب
�أمرا�ض القلب وغريها من الأ�سباب.
تقليل خماطر الإ�صابة بال�سرطان
يف درا�سة ن�شرت يف املكتبة الوطنية لل�صحة،
حُ للت فوائد املك�سرات للوقاية من ال�سرطان
ب�شكل �أكرب.
و�أو�ضحت�" :أظهرت الدرا�سات �أن املك�سرات
م�صدر مهم للربوتني النباتي والأحما�ض
ال��ده�ن�ي��ة الأح��ادي��ة غ�ير امل�شبعة وفيتامني
 Eوحم�ض الفوليك والأ�سرتوجني النباتي
والأل �ي��اف .و�أ� �ش��ارت ال�ب�ي��ان��ات امل�ستجدة �إىل

�أن االل�ت�ه��اب والإج �ه��اد الت�أك�سدي لهما دور
يف تطور ال�سرطان .وم��ن املمكن �أن ت�ساهم
اخل �� �ص��ائ ����ص امل �� �ض��ادة ل�ل�أك �� �س��دة وامل�ضادة
لاللتهابات يف املك�سرات ومكوناتها يف الن�شاط
امل�ضاد لل�سرطان ،ف�ضال عن �إ�ضفاء ت�أثري واق
للقلب".
تقليل خماطر ال�سمنة
ت �ع��د امل �ك �� �س��رات م �� �ص��درا مم� �ت ��ازا للدهون
ال�صحية والربوتينات والألياف والفيتامينات
واملعادن وم�ضادات الأك�سدة.
وتظهر البيانات الوبائية �أن ارتفاع ا�ستهالك
اجل ��وز م��رت�ب��ط ب��ان�خ�ف��ا���ض م�ع��دل الإ�صابة
بال�سمنة .كما �أن املك�سرات ق��ادرة على قمع
اجل ��وع ع��ن ط��ري��ق ام�ت���ص��ا���ص ال��رط��وب��ة يف
اجلهاز اله�ضمي ،ما يجعل ال�شخ�ص ي�شعر
بال�شبع.
وي�ف�تر���ض ب�ع����ض ال�ب��اح�ث�ين �أن ذل��ك يرجع
�إىل ت ��أث�ير امل�ك���س��رات ع�ل��ى ال�ه��رم��ون��ات التي
ت��ؤث��ر على اجل ��وع ،وب��ال�ت��ايل تعزيز ال�شعور
باالمتالء.
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70021

�شركة دبي هارموين لل�شحن البحري املحدودة ( )Dubai Harmony Shipping Ltdيف ليبرييا
(“ال�شركة”)
مت حل ال�شركة بتاريخ  10نوفمرب 2021؛
وهذا الإ�شعار موجه �إىل جميع الدائنني والأفراد الذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �ضد ال�شركة ،مبن فيهم �أي
مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�صفاة �أو طارئة و�أي �شخ�ص يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع ال�شركة ال
يزال غري م�ستوفى؛
يتعني على املطالبني �أن يقدموا مطالباتهم خطياً وتف�صي ًال ل�شركة ريد �سميث يف برج انديك�س (املدخل ال�شرقي)،
الطابق اخلام�س والع�شرين ،مركز دبي املايل العاملي� ،صندوق بريد ،506548 :م�س�ؤول االت�صال :ماري بوري،
الربيد الإلكرتوين ، :mborye@reedsmith.com
الهاتف +971 4 709 6361 :بوا�سطة  15يونيو .2022
�إبراء من امل�س�ؤولية :ال ي�شكل توجيه هذا الإ�شعار اعرتافاً من امل�ؤ�س�سة ب�أن �أي �شخ�ص دائن �أو مطالب ،وال يجوز
�إعادة �إحيائه �أو جعله �صحيحاً �أو العمل ك�إقرار ب�صحته� ،أو التنازل عن �أي دفاع �أو مطالبة م�ضادة فيما يتعلق
ب�أي مطالبة �ضد ال�شركة� ،أ�صولها �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها ،وهو �أمر منعه �أي تقادم �أو �أ�صبح
باطال لأي �سبب من الأ�سباب� ،أو يكون للم�ؤ�س�سة �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها �أي دعاوى دفاعية �أو
م�ضادة ب�ش�أنها.

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :كايدن بور�س لتوفري خدمات ال�شركات � -ش ذ م م
ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  101ملك ��س��راج عمر ب��ن بكر م��ده��ر  -ب��ردب��ي  -اخلليج
مب��وج��ب ه� ��ذا تعلن
التجاري هاتف  04-5548499 :فاك�س :
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
اكتيف ام لإدارة املن�ش�آت � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ
 2021/9/23واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/23
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية
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70021

�شركة دي�.إن�.سي .تانكرز املحدودة ( )DNC Tankers Ltdيف ليبرييا
(“ال�شركة”)
مت حل ال�شركة بتاريخ  10نوفمرب 2021؛
وهذا الإ�شعار موجه �إىل جميع الدائنني والأفراد الذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �ضد ال�شركة ،مبن
فيهم �أي مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�صفاة �أو طارئة و�أي �شخ�ص يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ
مع ال�شركة ال يزال غري م�ستوفى؛
يتعني على املطالبني �أن يقدموا مطالباتهم خطياً وتف�صي ً
ال ل�شركة ريد �سميث يف برج انديك�س (املدخل
ال�شرقي) ،الطابق اخلام�س والع�شرين ،مركز دبي املايل العاملي� ،صندوق بريد ،506548 :م�س�ؤول
االت�صال :ماري بوري ،الربيد الإلكرتوين ، :mborye@reedsmith.com
الهاتف +971 4 709 6361 :بوا�سطة  15يونيو .2022
�إبراء من امل�س�ؤولية :ال ي�شكل توجيه هذا الإ�شعار اعرتافاً من امل�ؤ�س�سة ب�أن �أي �شخ�ص دائن �أو مطالب ،وال
يجوز �إعادة �إحيائه �أو جعله �صحيحاً �أو العمل ك�إقرار ب�صحته� ،أو التنازل عن �أي دفاع �أو مطالبة م�ضادة فيما
يتعلق ب�أي مطالبة �ضد ال�شركة� ،أ�صولها �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها ،وهو �أمر منعه �أي تقادم �أو
�أ�صبح باطال لأي �سبب من الأ�سباب� ،أو يكون للم�ؤ�س�سة �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها �أي دعاوى
دفاعية �أو م�ضادة ب�ش�أنها.

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :اكتيف ام لإدارة املن�ش�آت � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب  1501/40ملك ذا غالرييا انفي�ستمنت�س �ش ذ م م  -بردبي  -املركز
التجاري االول  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة 627071 :
رق ��م ال�ق�ي��د ب��ال���س�ج��ل ال �ت �ج��اري  1046507 :مب��وج��ب ه ��ذا ت�ع�ل��ن دائ� ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة
املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/9/23واملوثق لدى
ك��ات��ب ال�ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ  2021/9/23وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني كايدن بور�س لتوفري خدمات ال�شركات � -ش ذ م
م العنوان  :مكتب رقم  101ملك �سراج عمر بن بكر مدهر  -بردبي  -اخلليج التجاري
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
هاتف  04-5548499 :فاك�س :
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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70535

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICICPL2021 / 0009570أمر اداء

اىل املدعي عليه  :فرجاد علي �صابر ح�سني ا�سي  -باك�ستاين اجلن�سية
نعلمكم بان املدعي �صالح حممد غلوم الدوبي املازمي الإمارات العربية املتحدة /
اجلن�سية  -قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة ، 0.0
احلكم
انه بتاريخ 2021/11/28
بعد االطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  :اثني ع�شر الف وخم�سمائة درهم
والزمته بامل�صروفات.
حرر بتاريخ  - 2021/12/21حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

�إىل املحكوم عليه  :حممد �شميم ابو الكا�شم
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ زي�شان �شري فالك في�صل  -اجلن�سية  :باك�ستاين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  1607درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0040351
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة :اروى عادل ناهي النجم ,اجلن�سية العراق وترغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %40و ذلك اىل ال�سيدة � :صباح عبدالفتاح
طه خليل اجلن�سية م�صر يف الرخ�صة امل�سماه ((�صالون ركن العرو�س لل�سيدات)) والتي
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )755567ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية  ،تعديالت �أخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة لآخر  ،خروج �شركاء
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70608

مقدم من املخطر  :اليت �أدفان�س خلدمات تنظيف � -ش ذ م م
املخطر اليها  :جينيلني ريفريا مادولید
بناء عليه  ،فان الدائنة متهل املدينة خم�سة �أيام من تاريخ الإعالن ل�سداد قيمة
�سند املديونية البالغ جمموعة  10,000درهم ع�شرة �آالف دره��م ،وكلفتها
بالوفاء بكامل املبلغ  ،وحيث تعتزم الدائنة ا�ست�صدار امرا باالداء لذلك وجب
التنبيه واخطار املدين بالوفاء بقيمة الدين  ،مع حتميل املدين كافة ر�سوم
وم�صروفات التقا�ضي.
وتنبه على املدين بالعلم

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/10113

70021

املنذرة  :عبداهلل الر�ستماين للعقارات (�ش.ذ.م.م)
املنذر �إليها  :ا�س بي اي للن�شر و الدعاية و االعالن �ش.ذ.م.م
 /1بتاريخ �سابق �أبرمت املنذرة مع املنذر �إليها عقد �إيجار وحدة جتارية عبارة عن اللوحة املقامة على قطعة
الأر�ض رقم (� )221-153شارع املطار دبي الدويل  ،مبوجب عقد ايجار ينتهي بتاريخ 2022/3/31
مقابل مبلغ ٢٥٠,٠٠٠درهم
 /2وحيث �أن املنذر �إليها غري منتظمة يف �سداد القيمة الإيجارية مبوعد �إ�ستحقاقها وقد ترتب يف ذمتها
مبلغ وقدره  146,319.44درهم ،مل تقم ب�سداده برغم املطالبة املتكررة ،باال�ضافة �إىل الر�سوم االدارية
املرتتبة عليه مبوجب �شروط عقد االيجار.
لذلك  ،مبوجبه ف�إن املنذرة تخطر املنذر �إليها بهذا الإخطار العديل ن�شر�أ ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة يف
ذمته خالل خم�سة ايام من تاريخ تبلغكم هذا االخطار ،و �إال �ست�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ الإجراءات القانونية
اخلا�صة و رفع الدعوى املو�ضوعية للمطالبة بكافة امل�ستحقات /او اية حقوق اخرى يخولها القانون او
العقد ،وت�ضمينكم ر�سوم و م�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

امل�ست�أنف �ضده  :عبداهلل علي احمد ال�سيد ابوليلة ابوليلة
عنوانه  :الإمارات  -ال�شارقة  -النباعة � -شارع الزهراء
ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف  :الق�صر العايل للمقاوالت الفنية ذ م م
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  ، 20../.../...يف الدعوى الإبتدائية رقم
 SHCAPCILABS2021/0001942املحكمة الإ�ستئنافية املدنية -
عمايل .فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة ال�شارقة بدار الق�ضاء
 ......يوم  .......املوافق  2022/1/4ال�ساعة � 9.00صباحا وتقدمي ما لديك
من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة
الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
�سيف عبدالرحمن بن زوينه

�إعالن

70197

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /حممد علي ح�سني حممد �شم�س احلق  -بنغالدي�شي اجلن�سية وال�سيد
/حممد �شاهني عامل عبداجلليل  -بنغالدي�شي اجلن�سية  -ميلكان �شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات
امل�سماه (برج ليوا لطباعة وت�صوير امل�ستندات)) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم
( ، )725342و حيث �أن ال�سيد  /حممد علي ح�سني حممد �شم�س احلق  -بنغالدي�شي اجلن�سية  -يرغب
يف البيع والتنازل عن جزء من ح�صته البالغه ( )%50بن�سبة (  )%40وذلك �إىل ال�سيد� /سومون احمد ابو
الكالم  -بنغالدي�شي اجلن�سية  ،كما ويرغب ال�سيد  /حممد �شاهني عامل عبداجلليل  -بنغالدي�شي اجلن�سية يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك اىل ال�سيد �سومون احمد ابو الكالم  -بنغالدي�شي
اجلن�سية .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة
التباع االجراءات القانونية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الكاتب العدل

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9227

70021

املنــذرة  :مقدم من  -توتـــــال �أ.ع.م  -ذ.م.م  -بوكالة املحامني  /د� .أحمد �سعيد �سامل بن هزمي وخالد حممد �سعيد بوج�سيم
وعبد اهلل ال�سويدي  -و بوكالة الوكيل  /جربالدار حامد حممد عقید
�ضد  /املنذر �إليـهم  -1 :بالل للنقل العام � -ش.ذ.م.م
 -2مریزا مهدي ح�سنی مریزا حممد ح�سنی  -3علي ر�ضا الطاف ح�سنی-باك�ستاين اجلن�سية
عنوانهما � :إمارة دبي ،منطقة القوز ال�صناعية الرابعة� ،شارع  ،مكتب ملك عقار حكومة دبي رقم هاتف رقم 16A :
 043477766هاتف متحرك � ،٠٥٠٤٥٣٥٢٥١ :ص ب  ٣١١٩٥ :دبي ،فاك�س رقم 043479077 :
: mail@bilaltransport.comالربيد الإلكرتوين
املو�ضـوع  :طلب �إعالن املنذر اليه بالن�شر
تتقدم املخطرة للمخطر �إليهم بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :تخطركم املنذرة املنذر اليهم ب�سداد مبلغ
وقدره  196,721,72درهم بالإ�ضافة �إىل الفوائد القانونية بواقع  12%من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
وذلك خالل خم�سة ايام يف حالة تخلفكم عن ال�سداد خالل الفرتة املذكور� ،ست�ضطر املنذرة اللجوء للق�ضاء واجلهات املعنية
للمطالبة بالوفاء بقيمة الدين مع الفوائد مع حتميل املنذر اليهم كافة الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي مع حفظ حقوق
املنذرة احلالية وامل�ستقبلية قبل املنذر اليهم.

الكاتب العدل

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
انذار عديل بالن�شر 0561491877
رقم ()2021/10112

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/10169

املنذرة  :عبداهلل الر�ستماين للعقارات (�ش.ذ.م.م)
املنذر �إليها  :ا�س بي اي للن�شر و الدعاية و االعالن �ش.ذ.م.م
 /1بتاريخ �سابق �أبرمت املنذرة مع املنذر �إليها عقد �إيجار وحدة جتارية عبارة عن اللوحة املقامة على قطعة
الأر���ض رقم ( )٣٣٥-١٣٤املنطقة املركز التجاري االوىل  -بناية الر�ستماين �أ  ،مبوجب عقد �إيجار ينتهي
بتاريخ  2021/4/30مقابل مبلغ  ٢٥٠,٠٠٠درهم.
 /٢وحيث �أن املنذر �إليها غري منتظمة يف �سداد القيمة الإيجارية مبوعد �إ�ستحقاقها وقد ترتب يف ذمتها
مبلغ وقدره  143,888,66درهم ،مل تقم ب�سداده برغم املطالبة املتكررة ،باال�ضافة �إىل الر�سوم االدارية
املرتتبة عليه مبوجب �شروط عقد االيجار.
لذلك  ،مبوجبه ف�إن املنذرة تخطر املنذر �إليها بهذا الإخطار العديل ن�شراً ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة يف
ذمته خالل خم�سة ايام من تاريخ تبلغكم هذا االخطار ،و �إال �ست�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ الإجراءات القانونية
اخلا�صة و رفع الدعوى املو�ضوعية للمطالبة بكافة امل�ستحقات /او اية حقوق اخرى يخولها القانون او
العقد ،و ت�ضمينكم ر�سوم و م�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70392

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :رن �إت جممع للتعامل االلكرتوين � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  44- 43ملك بلدية دبي  -بردبي  -الفهيدي  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  859116 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1459584مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل ال�ت�ج��اري لديها ب��إن�ح�لال ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل��ك مب��وج��ب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2021/12/19واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/12/19وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي
املعني جتيندرا حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب  3006ملك عقارات احمد
عبدالرحيم العطار  -املركز التجاري الثانية  -هاتف  04-3438022 :فاك�س :
 04-34038033م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70349

رقم املعاملة MOJAU_2021- 0040482
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول � :سامل خمي�س عامر حممد النقبي  -اجلن�سية  :الإمارات
�إىل الطرف الثاين  :اف�صل بوالتى ح�سن  -اجلن�سية  :الهند ن�سبة %50
و اىل الطرف الثالث  :فهد ميلي تودى  -اجلن�سية  :الهند ن�سبة %50
باال�سم التجاري (كافترييا ق�صر الفالفل  -فرع  )1ن�شاط الرخ�صة (بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا)
واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة  -مويلح رخ�صة مهنية رقم  769155ال�صادرة
بتاريخ 2019/6/27
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70608

اعالن �إخطار عديل بالوفاء (بالن�شر)
باللغتني العرية واالجنليزية
االخطار رقم
MOJAU_2021- 0029546

بناء على طلب من املخطر � /سلمي �سعيد حممد القحومي  -اماراتية اجلن�سية
�إىل املخطر اليه  /جيه تي ار للتجارة العامة
ال�شرح  :املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ ( )375000در هم مو�ضوع ال�شيك
املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شبك
توجه املدعي ل�صرف ال�شيك اال ان��ه ارت��د دون �صرف لعدم وج��ود ر�صيد ك��ايف قابل
لل�سحب وبياناته كالتايل  :ال�شيك رقم  02مببلغ  375000درهم بتاريخ ا�ستحقاق
 2021-08-5وامل�سحوب على بنك امل�شرق الإ�سالمي لذلك فاننا نخطركم ب�ضرورة
�سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ خطاركم واال �سن�ضطر التخاذ
الإجراءات القانونية.

مكتب ادارة الدعوى

وزارة العدل
70197

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70392

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة

املنذرة /خيول لت�أجري ال�سيارات �ش ذ م م
املنذر �إليها  /ح�سن بدر حميد العطار  -جمهول حمل الإقامة
املنذرة تنذركم ب�ضرورة �سـداد �سـداد مبلغ  10600ع�شـر االف و�ستمائه
درهـم درهـم) املرت�صـدة يف ذمتكم ،وذلـك خـالل مـدة خم�سة �أيـام تبـد�أ
مـن تـاريخ اعالنكـم بهـذا االنذار ،والإ�سن�ضطر التخـاذ كافة الإجراءات
القانونيـة قـبلكم وحتمـيلكم كافـة الر�سـوم وامل�صاريف والفائدة القانونيـة
عـن التـ�أخري يف ال�سداد باال�ضافة �إىل اتعاب املحاماة مع التعوي�ض عن
كافة الأ�ضرار التي حلقت بنا كدائن لك.

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/10227

�شركة دبي هوب لل�شحن البحري املحدودة ( )Dubai Hope Shipping Ltdيف ليبرييا
(“ال�شركة”)
مت حل ال�شركة بتاريخ  10نوفمرب 2021؛
وهذا الإ�شعار موجه �إىل جميع الدائنني والأفراد الذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �ضد ال�شركة ،مبن فيهم �أي
مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�صفاة �أو طارئة و�أي �شخ�ص يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع ال�شركة ال
يزال غري م�ستوفى؛
يتعني على املطالبني �أن يقدموا مطالباتهم خطياً وتف�صي ًال ل�شركة ريد �سميث يف برج انديك�س (املدخل ال�شرقي)،
الطابق اخلام�س والع�شرين ،مركز دبي املايل العاملي� ،صندوق بريد ،506548 :م�س�ؤول االت�صال :ماري بوري،
الربيد الإلكرتوين mborye@reedsmith.com
الهاتف +971 4 709 6361 :بوا�سطة  15يونيو .2022
�إبراء من امل�س�ؤولية  :ال ي�شكل توجيه هذا الإ�شعار اعرتافاً من امل�ؤ�س�سة ب�أن �أي �شخ�ص دائن �أو مطالب ،وال يجوز
�إعادة �إحيائه �أو جعله �صحيحاً �أو العمل ك�إقرار ب�صحته� ،أو التنازل عن �أي دفاع �أو مطالبة م�ضادة فيما يتعلق
ب�أي مطالبة �ضد ال�شركة� ،أ�صولها �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها ،وهو �أمر منعه �أي تقادم �أو �أ�صبح
باطال لأي �سبب من الأ�سباب� ،أو يكون للم�ؤ�س�سة �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها �أي دعاوى دفاعية �أو
م�ضادة ب�ش�أنها.

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
مكتب ادارة الدعوى

تعلن جمعية التن�سيق للجمعيات املهنية العاملة يف الدولة
وامل�شهرة من وزارة تنمية املجتمع مبوجب القرار ال��وزاري رقم
( )297ل�سنة  1994بتاريخ  .9/7/1994ومقره الرئي�سي
�إم��ارة �أبوظبي ع��ن رغبته يف تغيري ا�سم اجلمعية م��ن جمعية
التن�سيق للجمعيات املهنية �إىل (احتاد عمال الإمارات) ،فمن له
حق االعرتا�ض على هذا التغيري التقدم �إىل �إدارة اجلمعيات ذات
النفع العام بوزارة تنمية املجتمع  -بديوان الوزارة  -دبـي خالل
مدة خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعـالن.
وهذا للعلـم

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70392

70533

�إعــــــــــــــالن

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0040396
تنازل /بيع

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70021

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

يف الدعوى رقم  SHCAPCILABS2021 /0001942عمايل
بالن�شر

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70535

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
�إخطار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2021/10268

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -حممد �شميم ابو الكا�شم
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0000360مدين (جزئي)

70392

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :جتيندرا حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب  3006ملك عقارات احمد عبدالرحيم العطار  -املركز
التجاري الثانية  -هاتف  04-3438022 :فاك�س -34038033 :
 04مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني
امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية رن �إت جممع للتعامل االلكرتوين � -ش
ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/12/19واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2021/12/19وعلى من لديه �أي
اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

االمارات العربية املتحدة
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70021

�شركة دبي هورايزن لل�شحن البحري املحدودة ( )Dubai Horizon Shipping Ltdيف ليبرييا
(“ال�شركة”)
مت حل ال�شركة بتاريخ  10نوفمرب 2021؛
وهذا الإ�شعار موجه �إىل جميع الدائنني والأفراد الذين يدعون �أن لديهم �أي مطالبة �ضد ال�شركة ،مبن فيهم �أي
مطالب يدعي �أن لديه مطالبات غري م�صفاة �أو طارئة و�أي �شخ�ص يدعي �أن لديه ترتيباً تعاقدياُ مع ال�شركة ال
يزال غري م�ستوفى؛
يتعني على املطالبني �أن يقدموا مطالباتهم خطياً وتف�صي ًال ل�شركة ريد �سميث يف برج انديك�س (املدخل ال�شرقي)،
الطابق اخلام�س والع�شرين ،مركز دبي املايل العاملي� ،صندوق بريد ،506548 :م�س�ؤول االت�صال :ماري بوري،
الربيد الإلكرتوين ، :mborye@reedsmith.com
الهاتف +971 4 709 6361 :بوا�سطة  15يونيو .2022
�إبراء من امل�س�ؤولية :ال ي�شكل توجيه هذا الإ�شعار اعرتافاً من امل�ؤ�س�سة ب�أن �أي �شخ�ص دائن �أو مطالب ،وال يجوز
�إعادة �إحيائه �أو جعله �صحيحاً �أو العمل ك�إقرار ب�صحته� ،أو التنازل عن �أي دفاع �أو مطالبة م�ضادة فيما يتعلق
ب�أي مطالبة �ضد ال�شركة� ،أ�صولها �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها ،وهو �أمر منعه �أي تقادم �أو �أ�صبح
باطال لأي �سبب من الأ�سباب� ،أو يكون للم�ؤ�س�سة �أو مدرائها �أو موظفيها �أو حملة �أ�سهمها �أي دعاوى دفاعية �أو
م�ضادة ب�ش�أنها.

االمارات العربية املتحدة
70535

�إعـــــــــــــــــــالن

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70608

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � AJCFICICPL2021 / 0004505أمر اداء
�إىل املدعى عليه� :شركه تراك مارت للتجاره العامه ذ م م
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله
ل�صالح املدعي � /شركه اطارات الدبوي ذ م م وميثلها قانونا عزیز بوقان �شاليل هندي اجلن�سيه
ن�أمر ب�إلزام الطرف املطلوب �ضده (( �شركه تراك مارت للتجاره العامه ذ م م)) ب�أن ي�ؤدي للطرف
الطالب ((�شركه اطارات الدبوي ذ م م))  :مبلغا وقدره  46.832.25درهما (�سته و�أربعون
�ألفا وثمامنائة واثنان وثالثون درهما وخم�سه وع�شرون فل�سا) ،والفائدة القانونية بواقع %5
من تاريخ املطالبة املوافق  2021/10/11وحتى متام ال�سداد ،مع الإلزام بامل�صروفات ,ومبلغ
�ألف درهما مقابل �أتعاب املحاماة وال�شمول بالنفاذ املعجل.
حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70533

املنذر � /سالم مو�سى عبد اهلل ( لبناين اجلن�سية).
وعنوانه وحمله املختار (�إم��ارة ال�شارقة -كورني�ش البحرية -بناية البطحاء -الدور العا�شر مكتب .١٠٠٦
(مكتب حنان �سامل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية)  -هاتف 065740840/0543190891 :
بتعدد وكاالت للمحامية  /حنان �سامل
املنذر اليه  /ایلی حنا بو�شرو�ش – لبناين اجلن�سية.
عنوان  :امارة دبي – ام �سقيم (ح�سب ما ورد بالتحري من اجلن�سية والإقامة) هاتف رقم٠٥٠٩١٥٩١٢٦ :
املو�ضـوع  :يكلف املنذر – املنذر �إليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وق��دره  35000درهم (خم�سة وثالثون الف
دره��م) وذلك مبوجب ال�شيك امل�سحوب على بنك االم��ارات دبي الوطني � -شيك رقم  15امل�ستحق بتاريخ
 ٢٥/١١/٢٠١٩وذلك خالل مده �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال �سيطر املنذر التخاذ كافة
االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه وا�ست�صدار �أمر االداء واملطالبة بالفوائد القانونية التاخريية من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وكذا التعوي�ض عن اي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر
الية بكافة الر�سوم وامل�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/10226

70533

املنذر � /سالم مو�سى عبد اهلل ( لبناين اجلن�سية).
وعنوانه وحمله املختار (�إمارة ال�شارقة -كورني�ش البحرية -بناية البطحاء -الدور العا�شر مكتب ( .١٠٠٦مكتب حنان �سامل
للمحاماة واال�ست�شارات القانونية)  -هاتف 065740840/0543190891 :
بتعدد وكاالت للمحامية  /حنان �سامل
املنذر �إليه  /عبد الرحمن �شوندايل فاالبيل عليامو – هندي اجلن�سية
عنوان  :امارة ال�شارقة – كلباء – ال�صناعية ( 15ح�سب ما ورد بالتحري من اجلن�سية والإقامة انه خارج الدولة )
هاتف رقم551111151 :
املو�ضـوع :
يكلف املنذر  -املنذر �إليه ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  200000درهم (مائتات الف درهم) وذلك مبوجب ال�شيكات ارقام
 ٨٧٦٥٢٤امل�سحوب على بنك ابوظبي الأول م�ستحق بتاريخ  2020/6/21بقيمة  100000مائة الف درهم – �شيك رقم
 ٨٧٦٥٢٥امل�سحوب على بنك ابو ظبي االول م�ستحق بتاريخ  5/5/2020بقيمة  100000مائة الف درهم ،وذلك خالل
مده �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا االنذار واال �سيطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه
وا�ست�صدار �أمر االداء واملطالبة بالفوائد القانونية التاخريية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وكذا التعوي�ض عن
اي عطل او �ضرر تعر�ض له املنذر مع حتميل املنذر الية بكافة الر�سوم وامل�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

25
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0038475

�إخطار عدىل
املخطـر :عمر رحمن علي رحمن ,اجلن�سية  :باك�ستان  ,يحمل جواز �سفر رقم FG9155112
العنـوان :ال�شارقة ـ البطينة  -هاتف رقم،971508989749 :
املخطر �إليهم  :الهدى لتنمية مواهب االطفال
العنـوان :ال�شارقة مويلح – بالقرب من منطقة املدار�س  -هاتف رقم971529877021 - 971528189469 :
مو�ضوع الإخطار :املطالبة مببلغ وقدره  17,000درهم (�سبعة ع�شر الف درهم) باال�ضافة اىل الفائدة القانونية  %12من تاريخ �إرجتاع ال�شيكات
الوقـائـع  :نتيجة التعامل التجاري بني املدعي و املدعي عليه  ،قام املدعي �شيكات للمدعي عدد � 7شيك م�سحوب على (بنك ر�أ�س اخليمة الوطني وبقيمة
اجمالية ( )17,000درهم با�سم  /عمر رحمن علي رحمن ,واملبينة بالو�صف التايل :
 -1ال�شيك رقم ( )000216بتاريخ  2020/3/16وامل�سحوب بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
 -2ال�شيك رقم ( )000214تاریخ  2020/02/16وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
 -3ال�شيك رقم ( )000194تاريخ  2019/12/24وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
 -4ال�شيك رقم ( )000215تاريخ  2020/03/09وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
 -5ال�شيك رقم ( )000218تاريخ  2020/4/26وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
 -6ال�شيك رقم ( )000217تاريخ  2020/4/12وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
 -7ال�شيك رقم ( )000193تاريخ  2019/12/10وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
مت تقدمي على املخطر ال�شيكات على البنك املذكور  ،اال انها اعيدت دون �صرفها لعدم كفاية الر�صيد مرفق �صورة من ال�شيك و من مذكرة �صادرة من را�س
اخليمة الوطني با�سباب اعادة ال�شيك  /حاولت االت�صال باملدعى عليه مرارا وتكرارا حلل الق�ضية لكن دون جدوى،
لذلك يخطر املخطر على املخطر اليه �سداد املبلغ وق��دره  17,000درهم وذلك خالل � 5أي��ام من تاريخه والإ �سي�ضطر �أ�سف�أ �إىل اتخاذ الإجراءات
القانونية التي تكفل احل�صول على حقوقه بكل حتفظ و�إحرتام،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0040516
تنازل /بيع

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70555

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :مراد فايز حممود ابو ج�سار  -اجلن�سية  :الأردن  ،يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيدة  :فاطمه حممد
كباره  -اجلن�سية  :لبنان يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون �شم�س ال�ساحل للرجال) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )759493ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة .تعديالت اخرى  :تغيري اال�سم التجاري من (�صالون �شم�س ال�ساحل للرجال) اىل
(�صالون ملوك ال�ساحه للرجال)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70555

تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /حممد عمران ب�شر ابو الب�شر ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش ,يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  100%وذلك اىل ال�سيد  /عامل �شاهاجان موال
–اجلن�سية :بنغالدي�ش ,بالرخ�صة امل�سماه (خدمات الر�صيف لتلبي�س ال�سيارات) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )213483ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقه ،تعديالت اخرى :ال يوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

70533

�إعـالن
حيث �أن ال�سيد  :عبدالرحمن عبيد عبيد نويله اليماحي – اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة
جت��اري��ة (��ش��اي وب��ن ك��اف�ي��ه) رخ�صة جت��اري��ة وال�ت��ي ت�أ�س�ست بال�شارقه مب��وج��ب رخ�صة رقم
( )784383حيث ان ال�سيد :عبدالرحمن عبيد عبيد نويله اليماحي  -اماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((�شاي وبن كافيه)) البالغة
( � )%100إىل ال�سيد  :عبداهلل جمعه �سامل بن �شمالن الطنيجي  -اماراتي اجلن�سية  ،تنازل
�صاحب الرخ�صة ال�سابق ل�صاحبها احل��ايل  ،و عمال بن�ص امل��ادة ( ) 14فقره  5من القانون
االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �ش�أن الكاتب العدل  ،فقد اقت�ضى ن�شر هذا الإعالن للعلم و
انه �سوف يتم الت�صديق على الأجراء امل�شار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه
�أي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

تنازل /بيع

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70555

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
تنازل /بيع

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد �سيف اال�سالم عبدالغفور  -اجلن�سية :بنغالدي�ش،
يرغب يف البيع والتنازل عن ( )%50من كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد
 :حممد م�صطفی امنی احلق  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (دار ال�سعادة
لت�صليح كهرباء وعادم ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()777825
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :با�سل موفق فاخوري  -اجلن�سية� :سوريا  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد :حممد عز الدين
ب�شري ب�ستاين – اجلن�سية � :سوريا يف الرخ�صة امل�سماه ( ركن البا�سل ل�صيانة ال�سيارات)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )790757ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة  -تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70555

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيدة /ديلفوزا موكاماديفا ,اجلن�سية  :اوزبك�ستان  ,يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة  50%وذلك اىل ال�سيد  /ايهاب حممد اخلالد اجلن�سية� :سورية ,وترغب
ال�سيدة /فهيمه جمعه معمار ,اجلن�سية � :سورية ,يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة
 %50وذلك اىل ال�سيد  /ايهاب حممد اخلالد  -اجلن�سية� :سورية بالرخ�صة امل�سماه (مركز ركن
االمريات للتجميل) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )779324ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقه .تعديالت �أخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/10222

املنـذرة� /شركة الدانوب ملواد البناء (ذ.م.م
املنذر �إليهما - 1 /مقاوالت بناء الهند�سة املتقدمة �ش.ذ.م.م
� -2أ�سامة حممد �سعيد حممد �سعيد � -سوري اجلن�سية
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/212910
ينذر امل�ن��ذر /املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة  309,148.63دره��م (ثالثمائة
وت�سعة �ألف ومائة ثمانية واربعون درهم ثالثة و�ستون فل�س) موعد �أق�صاه خم�سة �أيام
من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �أ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة
ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع  %9منذ تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/10219

70197

املنـذرة /وود �ستوك للتجارة �ش.ذ.م.م
املنذر �إليهما  -1اية بى دى للأعمال اخل�شبية
� - 2أيوب عبد امللك م�صطفى على �أهلى � -إماراتي اجلن�سية
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/152717
ينذر امل�ن��ذر /املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة  164،956.75دره��م (مائة و�أربعة
و�ستون �ألف وت�سعمائة و�سته وخم�سون درهم وخم�سة و�سبعون فل�س) موعد �أق�صاه خم�سة �أيام
من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �أ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة
ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع  %9منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى
ال�سداد التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل
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العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
�إخطار عديل بالن�شر
رقم ()10111/2021

70392

املنذرة  :عبداهلل الر�ستماين للعقارات (�ش.ذ.م.م)
املنذر �إليها  :كومن ويلت فين�شور�س للتجارة �ش.ذ.م.م
 /1بتاريخ �سابق �أبرمت املنذرة مع املنذر �إليها عقد �إيجار وحدة �سكنية عبارة عن �شقة رقم ( )112من بناية �سوق امل�صلى (الر�ستماين) املقامة على قطعة
الأر�ض رقم ( )٣١٢-١١٥مبنطقة ال�سوق الكبري  ،و ملدة عام واحد مبوجب عقد �إيجار منتهية بتاريخ  2021/11/4مقابل مبلغ  38,000درهم.
 /2وحيث انه وفقا للبند رقم ( )1,2من عقد االيجار املذكور قد ن�ص على انه "�إذا رغب �أحد الطرفني يف عدم جتديد العقد ملدة جديدة بعد انتهاء مدة
االيجار  ...يجب عليه �إبالغ الطرف الآخر خطيا قبل نهاية مدة االيجار بثالثة �أ�شهر على االقل ،و�إذا مل يقم امل�ستاجر بابالغ امل�ؤجر على الوجه املتقدم
فيحق للم�ؤجر �إعتبار �أن العقد قد مت جتديدة ملدة �إيجارية جديدة ويلتزم امل�ستاجر يف هذه احلالة بدفع قيمة االيجار عن ال�سنة اجلديدة للم�ؤجر”.
 /3و حيث �أن املنذر �إليها ومنذ تاريخ �إنتهاء عقد �إيجار املحل بتاريخ  2021/11/4مل يقم باخطار املنذرة برغبته بعدم جتديد عقد االيجار وفقا
ل�شروط العقد ومل يقم بتجديد عقد االيجار اخلا�ص باملحل حتى تاريخه ،على الرغم من املكاملات الهاتفية التي اجرتها املنذرة حلثه على جتديد عقد
الإيجار� ،إال ان املنذر �إليها ظل بتجاهلها و مل يحرك �ساكناً ،و ظل مقيما بامل�أجور ب�صورة غري قانونية وبدون جتديد عقد االيجار� ،آخذين بعني االعتبار �أن
عقد الإيجار هو ال�شريعة التي تربط بني املتعاقدين ويلزم ان يكون �ساري املفعول بني الطرفني.
 /4وحيث �أن املنذر �إليها مل يقم ب�إخطار املنذرة برغبته بعدم جتديد عقد االيجار وفقا ل�شروط عقد االيجار ،وعليه فان عقد االيجار يعترب انه قد جتدد
ملدة عام تبد�أ من 2021/11/5
لذلك  ،مبوجبة فان املنذرة تخطر املنذر اليها االخطار العديل بالن�شر ب�ضرورة جتديد عقد االيجار و دفع االيجار امل�ستحق حتى تاريخه باال�ضافة اىل
 100درهم ،عن كل يوم ت�أخري يف جتديد العقد بعد انتهائه اىل حني التجديد وفقاً ملا ن�ص عليه عقد االيجار ،و ذلك خالل موعد �أق�صاه ثالثون يوما من
تاريخ ا�ستالم هذا الأخطار ،و�إال �ست�ضطر املنذرة �إىل اتخاذ الإجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها و رفع الدعوى املو�ضوعية للمطالبة بكافة امل�ستحقات
وت�ضمينكم الر�سوم و امل�صاريف اخلا�صة التقا�ضي و�أتعاب املحاماة واية م�صاريف اخرى تتكبدها املنذرة.

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70555

�إعالن بالن�شر
ليكن معلومـا للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد عبداملوىل حممد ح�سني العبا�سي  -اجلن�سية:
م�صر ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد:
�سامل �سعيد علي �سعيد الكتبي  -اجلن�سية :الإمارات العربية املتحدة ،يف الرخ�صة امل�سماه
(خمبز الفرن امل�صري) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()760524
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى  :تغيري ال�شكل
القانوين من (وكيل خدمات) �إىل (م�ؤ�س�سة فردية)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0008786

اخطار عديل بالوفاء
املخطـر  :ع�صمت اهلل ديو علي – افغاين اجلن�سية
العنـوان :العني – �صناعية العني  -حمل  22هاتف رقم )0557733403 - 0508388177( :
�ضد  -املخطر �إليه  :بايونري لبناء الطرق الرائدة والبنية التحتية
العنـوان  :طريق املنامة  -ر�أ�س اخليمة ,احل�ضيبة ,مدينة ر�أ�س اخليمة
هاتف رقم 05068386642 - 0505324916 :
مو�ضوع الإخطار � :شيك بدون ر�صيد مببلغ وقدره  201،460،31مائتني واحد واربعمائة و�ستون الف
واحد وثالثون فل�سا فقط ال غري
الوقـائـع  :حيث �أن املخطـر �إليه قد حرر يل �شيكات رقم( )001993 - 001991مببلغ اجمايل وقدره
(مائتني واحد واربعمائة و�ستون الف واحد وثالثون فل�سا م�سحوب على (اخلليجي فرن�سا �ش.م) و حيث
ان ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد،
وعليه يعلن املخطر املخطر �إليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات و ذلك بعد ا�سبوع من تاريخ ا�ستالم االعالن
و اال �سوف يقوم املخطر ب�إتخاذ االجراءات القانونية �ضده  ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل
بالذيد �إخطاركم بهذا ر�سميا
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70555

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد � /سلطان عبدالكرمي م�سلم املرزوقي – اجلن�سية االم��ارات  -يرغب
يف البيع والتنازل عن جزء  %50من كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا ركن
احلياة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)509672إىل ال�سيد
 /ريا�س بوتوكوالم – اجلن�سية الهند  ،ال�سيد �سلطان عبدالكرمي م�سلم املرزوقي – اجلن�سية االم��ارات -
يرغب يف البيع والتنازل عن جزء  %50من كامل ح�صته البالغة  - %100يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا
ركن احلياة) ال�صادرة من دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)509672إىل
ال�سيد  /باجناالف موهاميدفاری�س بارامبیل باجناالفبارامبيل عبداللطيف عبداللطيف اجلن�سية الهند
تعديالت اخرى  :تغري ال�شكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

تنازل /بيع

70197

الكاتب العدل

تنازل /بيع

الكاتب العدل

70555

ليكن معلوما للجميع بانني ال���س�ي��د/زك��ري��ا عبدالعزيز حممد م��اج��د ال���س��وي��دي ،ام��ارات��ي اجلن�سية ،
واح �م��ل ب�ط��اق��ة ه��وي��ة رق��م  ، 784196137257620ارغ ��ب يف ال�ب�ي��ع وال �ت �ن��ازل ع��ن ك��ام��ل ح�صتي
البالغة  ،16%يف الرخ�صة امل�سماه (كار �سنرت خلدمات ال�سيارات ) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة حتت
رقم  219555اىل ال�سيد /عمر عبدالعزيز حممد ماجد ال�سويدي ،اماراتي اجلن�سية ،وليكن معلوما
للجميع بانني ال�سيد/خالد عبدالعزيز حممد ماجد ال�سويدي ،اماراتي اجلن�سية  ،واحمل بطاقة هوية
رقم  784197326062490ارغب يف البيع والتنازل عن  %2من ح�صتي البالغة  52%يف ح�صة
امل�سماه (كار �سنرت خلدمات ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة حتت رقم  219555ايل ال�سيد/عمر
عبدالعزيز حممد ماجد ال�سويدي ،اماراتي اجلن�سية ،ان�سحاب �شريك و�شركاء
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

تنازل /بيع

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0040398
تنازل /بيع

70533

تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة  :كلثوم حممد على حممد البلو�شي  -اجلن�سية :
الإمارات ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد
 :عبداهلل حممد ابراهيم ال مندو�س البلو�شي  -اجلن�سية  :الإمارات يف الرخ�صة امل�سماه
(�شروق ال�شم�س للنقليات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()790325
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى:
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

Wednesday

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555
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تنازل /بيع
�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /حممد فرا�س عمر م�صطفى – اجلن�سية �سوريا -
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (مطعم
حما�شي املجاز) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم
(� ،)605222إىل ال�سيد  /كرميه احمد املا�شي  -اجلن�سية �سوريا ،
تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0039860
تنازل /بيع

70555

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70555

تنازل /بيع

�إعالن بال�شرن
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /حممد تي�سري كريدي – اجلن�سية �سوريا  -يرغب يف البيع والتنازل عن جزء
 %50من كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه (�سوبرماركت الكرم الدم�شقي) ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� )746422إىل ال�سيد  /كمال عو�ض نا�صر �سلم بامع�شى -
اجلن�سية االمارات  ،ال�سيد  /حممد تي�سري كريدي – اجلن�سية �سوريا  -يرغب يف البيع والتنازل عن جزء %50
من كامل ح�صته البالغة  - %100يف الرخ�صة امل�سماه (�سوبرماركت الكرم الدم�شقي) ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم (� ،)746422إىل ال�سيد � /أجمد ال�سويداين – اجلن�سية ال�سويد،
تعديالت اخرى  :تغري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تغري اال�سم التجاري
من �سوبرماركت الكرم الدم�شقي اىل �سوبرماركت الكرم الدم�شقي ذ م م .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من
احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه
�سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :حممد كرمي مو�سى ح�سن البلو�شي  -اجلن�سية :الإمارات
العربية املتحدة ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد:
عبده مثنى عقالن مثنى  -اجلن�سية :اليمن ،يف الرخ�صة امل�سماه (ركن املثنى لتجارة ال�سيارات
امل�ستعملة) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )553289ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (�شركة
ال�شخ�ص الواحد(ذ،م،م))،تغيري الإ�سم التجاري من (ركن املثنى لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة) �إىل
(ركن املثنى لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة � -شركة ال�شخ�ص الواحد(ذ.م.م))،تعديل الن�شاط التجاري
من (جتارة �سيارات الركاب امل�ستعملة� ،إ�سترياد ،ت�صدير) �إىل (�إ�سترياد ،ت�صدير)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/10218
املنـذرة  :الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م
املنذر �إليها � /سمارت اجنل انترييرز �ش.ذ.م.م
SMART ANGLE INTERIORS L.L.C
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/230118
ينذر املنذر /املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره  60,919,02درهم "�ستون �ألفاً
وت�سعمائة وت�سعة ع�شر و�إثنني فل�س" موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم
لهذا الإنذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد
املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع  %9منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/10221
املنـذرة  :الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م
املنذر �إليهما  - 1 :ممدوح عياد حنني �ساروفيم
 - 2ماریو دیزاین �ش.ذ.م.م
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/233826
ينذر املنذر /املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة  42001دره��م (�إثنني �أربعون
�ألف و واحد درهم) موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار ،و�إال
ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم
والفائدة القانونية بواقع  %9منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،مع حتميلكم
كافة الر�سوم وامل�صاريف الناجمة عن ذلك.
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حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بالن�شر
 910 / 2020جتاري جزئي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حمكمة دبي االبتدائية
70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل حمكوم عليهما _1/عامل الهديا للتجارة _2 ,عبدالرحيم حممد �شريف بلو�ش
جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن حمكوم له�/شركة �أمني حممد العو�ضى للتجارة العامة ( �شركة ذات م�سئولية
حمدودة )
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري ب�إلزام املدعى عليها واخل�صم املدخل بالت�ضامن
فيما بينهما ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ  14870درهم وفوائده بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة وحتى متام ال�سداد و�ألزمتهما امل�صروفات و�ألف درهم مقابل �أتعاب املحاماة .
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االع�لان� .صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4454/2021/16:جتاري جزئي

70545

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره ( )616211درهم والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة .%12
املدعي�:شركة االمارات العامة للنقل واخلدمات (موا�صالت االمارات)
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد  -برج بوليفارد بالزا  - 2الطابق  19مكتب
رقم 1903
املطلوب �إعالنهما  -1 :عارف بخاري رحمن  -2امريت�س �سيكيوريتي �سريفي�سي�س � -صفتهما  :مدعي عليهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ
وقدره ( )616211درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  - .%12وحددت لها جل�سة يوم االربعاء
املوافق  2022/1/5ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/10220
املنـذرة /وود �ستوك للتجارة �ش.ذ.م.م
املنذر �إليها  /ايه �سى �إيه ل�صناعة الت�صميم الداخلي واملفرو�شات (�ش.ذ.م.م)
املو�ضوع طلب اعالن بالن�شر يف الإنذار العديل رقم 2021/1/245225
ينذر امل�ن��ذر /املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( 85,328.43دره��م خم�سه
وثمانون �ألف و ثالثمائه وثمانية وع�شرون درهم وثالثه واربعون فل�س ) موعد �أق�صاه
خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإن��ذار ،و�إال ف�إننا �سن�ضطر �آ�سفني للجوء �إىل
الق�ضاء للمطالبة ب�إلزامكم ب�سداد املرت�صد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع %9
منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد ال�ت��ام ،مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف
الناجمة عن ذلك.
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•• �أبوظبي -وام:

�شكلت  5ركائز رئي�سية حمركات
االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي خ�لال العام
 ،2021ب� � � � ��دءاً م � ��ن �إط �ل ��اق
اال�سرتاتيجية ال�صناعية بقيمة
 300مليار درهم مروراً باحلدث
التاريخي ب��الإع�لان ع��ن تداول
خ��ام م��رب��ان � � ،س�يراً �إىل �إطالق
احلزم الأوىل ملبادرات اخلم�سني
 ،وانطالقة احلدث الأكرب عاملياً
«�إك���س�ب��و  2020دب ��ي» ،و�صو ًال
ل�ل��إع�ل�ان ع ��ن اع �ت �م��اد �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه
اهلل»� ،أ�ضخم تطوير ت�شريعي يف
ت��اري��خ الإم � ��ارات وال ��ذي ت�ضمن
�أك�ثر من  40قانوناً يف خمتلف
امل � � �ج � ��االت ت �� �س �ت �ه ��دف حتقيق
ط �م��وح��ات وت �ط �ل �ع��ات الإم � ��ارات
للخم�سني املقبلة.
و� �ش �ه��د ال� �ع ��ام  2021حتقيق
الإم� � � � � � ��ارات �أرق � � ��ام� � � �اً قيا�سية
ك �ث�يرة يف م ��ؤ� �ش��رات التناف�سية
العاملية والإع �ل�ان ع��ن م�شاريع
ا� �س �ت �ث �م��اري��ة � �ض �خ �م��ة وخطط
ا�سرتاتيجية ت�ستهدف حتقيق
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة مبختلف
ال �ق �ط��اع��ات وف ��ق �أع �ل��ى املعايري
العاملية ،ما جعل عام اخلم�ســـــني
يحقق ثنائية ا�سـتثنائية باختتام
خم�ســــة عقـــــود من عمــــــر الدولة
وت��د� �ش�ين خم�سة ع �ق��ود جديدة
ت�ستند ع�ل��ى م�ن�ج��زات تاريخية
متفردة.
وبح�سب ر�صد �أجرته وكالة �أنباء
الإم � ��ارات «وام» لأب ��رز امل�شاريع
االقت�صادية واال�ستثمارية للعام
 2021ف �ق��د مت الإع �ل ��ان عن
م�شاريع وا�ستثمارات اقت�صادية
ت�ستهدف م�ضاعفة اال�ستثمارات
الواردة للدولة ،وم�ضاعفة حجم
ال� �ت� �ج ��ارة اخل ��ارج� �ي ��ة ،وحتقيق
قيم مالية م�ستدامة لالقت�صاد
الوطني ،وزيادة م�ساهمة القطاع
ال���ص�ن��اع��ي� ،إ� �ض��اف��ة �إىل عوائد
اق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ك� �ث�ي�رة ومتنوعة
وط � ��وي� � �ل � ��ة الأم � � � � � ��د مبختلف
القطاعات م��ع انطالقة �إك�سبو
 2020دب��ي يف �أك�ت��وب��ر املا�ضي
احل ��دث الأب� ��رز والأك �ث�ر ت�أثرياً
حول العامل خالل .2021
م�ؤ�شرات النمو
ورغم ا�ستمرار اجلائحة «كوفيد
»19عاملياً وتداعياتها الكبريةعلى قطاعات احلياة كافة ،ف�إن
الإمارات وا�صلت نهجها بتحويل
التحديات �إىل فر�ص لي�شكل عام
 2021نقطة فارقة يف م�سرية
ال��دول��ة مبختلف القطاعات ويف
�صدارتها امل�ج��االت االقت�صادية
ع� �ب ��ر ر�ؤى ا� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي� ��ة
وا��س�ت�ع��دادات مت�سارعة ومبكرة
ل �ل��دخ��ول �إىل اخل �م �� �س�ين عاماً
املقبلة بطموحات حتقق الرخاء
واالزدهار.
ومن اجلدير الإ�شارة �إىل توقعات
امل� ��� �ص ��رف امل� ��رك� ��زي يف �أكتوبر
املا�ضي يف تقريره ال�صادر بعنوان
«امل��راج�ع��ة الرعية للربع الثاين
لعام  « 2021بنمو الناجت املحلي

املال والأعمال

Wednesday

الإمارات تد�شن اخلم�سني املقبلة بالأرقام القيا�سية واال�ستثمارات ال�ضخمة واخلطط اال�سرتاتيجية

اال�سرتاتيجية ال�صناعية  ..تداول خام مربان  ..مبادرات �سبتمرب � ..إك�سبو  2020دبي..
�أ�ضخم تطوير ت�شريعي ..خم�سة ركائز رئي�سة �شكلت حمركات االقت�صاد الوطني خالل عام 2021
الإج� � �م � ��ايل احل �ق �ي �ق��ي للدولة
بن�سبة  2.1%م��دف��وع �اً بنمو
ال� �ن ��اجت امل �ح �ل��ي الإج � �م ��ايل غري
النفطي بن�سبة  3.8%يف العام
اجل� ��اري ذل ��ك رغ ��م االنخفا�ض
املعدل يف الناجت املحلي الإجمايل
النفطي املتوقع.
وخ�ل�ال ال �ع��ام � ،2021سجلت
ال� �ن ��اق�ل�ات ال��وط �ن �ي��ة «ط �ي��ران
الإم� ��ارات» و«االحت ��اد للطريان»
و«ف� � �ل � ��اي دب � � � ��ي» و«ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة
ل�ل�ط�يران» و«وي ��ز اير�أبوظبي»،
و«العربية للطريان �أب��و ظبي»،
من ��واً ق��وي �اً يف �إ��ش�غ��ال الرحالت
و�إع � ��ادة ت�شغيل ال��وج �ه��ات حول
ال �ع��امل ،م�سجلة من ��واً يف �أع ��داد
امل�سافرين على منت رحالتها� ،إذ
جنحت يف �إعادة ا�ستئناف ت�سيري
ال��رح�لات لنحو  500وجهة يف
 110دول حول العامل.
و�أعلنت الهيئة العامة للطريان
املدين ،عن ارتفاع متو�سط �أرقام
احل��رك��ة اجل��وي��ة يف ال��دول��ة من
 1238ح��رك��ة يف ن�ه��اي��ة العام
امل��ا� �ض��ي �إىل  1538ح��رك��ة يف
�سبتمرب  ،2021وبن�سبة زيادة
بلغت  24.5%تقريباً.
وج ��اءت الإم � ��ارات الأوىل عاملياً
يف  152م ��ؤ� �ش��را وم ��ن ال ��دول
الـ 5الأوائ� � � ��ل ع��امل �ي �اً يف 274
م ��ؤ� �ش��را وم ��ن �أف �� �ض��ل  10دول
يف  425م��ؤ��ش��راً عاملياً ،بح�سب
ال� �ك� �ت ��اب ال �� �س �ن��وي للتناف�سية
العاملية  ،2021حيث ت�صدرت
الإم� � ��ارات امل��رك��ز الأول يف عدد
م ��ن ال� �ق� �ط ��اع ��ات االقت�صادية
منها م�ؤ�شر املالية وال�ضرائب،
االقت�صاد ،التكنولوجيا املتقدمة،
الطاقة.
ك �م��ا ج� � ��اءت الإم � � � � ��ارات الأوىل
�إقليميا ،وواحدة من �أعلى الدول
ع��امل�ي�اً يف م��ؤ��ش��ر ال�ب�ن��ك الدويل
لل�شمول املايل وتغطية اخلدمات
امل ��ال� �ي ��ة امل �ت �ن��وع��ة مب� ��ا يف ذلك
اخل��دم��ات امل�صرفية والت�أمينية
لأكرب عدد من ال�سكان ،والأوىل
ع��امل �ي �اً يف م ��ؤ� �ش��ر من��و �صادرات
اخل ��دم ��ات ال �ت �ج��اري��ة  ،واملركز
ال� �ث ��ال ��ث ع ��امل� �ي� �اً يف ال� ��� �ص ��ادرات
ال�سلعية.

دره � � � ��م ،واحل� � �ف � ��اظ ع� �ل ��ى ن ��اجت
اق�ت���ص��ادي ��س�ن��وي ي�ت�ج��اوز 1.5
ت��ري �ل �ي��ون دره � ��م ،وا� �س �ت �ث �م��ار ما
يقرب من  600مليار دره��م يف
الطاقــــــة امل�ت�ج��ددة للو�صل �إىل
احلياد املناخي بحلول .2050
ك�م��ا �شملت اخل �ط��ط وامل�شاريع
والأه� ��داف االق�ت���ص��ادي��ة للدولة
حتقيق عوائد اقت�صادية بقيمة
 200م� �ل� �ي ��ار دره� � � ��م نتيجة
ت�شغيل قطار االحتاد الذي بلغت
ا��س�ت�ث�م��ارات��ه  50م�ل�ي��ار دره ��م،
واعتماد امليزانية االحتادية بنحو
 290مليار درهم حتى ،2026
وزي��ادة م�ساهمة برنامج القيمة
امل �� �ض��اف��ة  22م �ل �ي��ار دره� ��م �إىل
 55مليار درهم بحلول ،2025
وم�ضاعفة اال�ستثمارات الواردة
�إىل ال��دول��ة �إىل تريليون درهم
خ�ل�ال � � 9س �ن��وات ب��زي��ادة 550
م �ل �ي��ار دره � � ��م ،وحت �ق �ي��ق زي � ��ادة
�سنوية بقيمة  45مليار درهم
م ��ع � 10أ� � �س� ��واق خ��ارج �ي��ة من
خ�لال برنامج « برنامج × 10
.»10
 ..اخلطط والأهداف.
وت �� �س �ت �ه��دف خ �ط��ط وطموحات
الإم ��ارات االقت�صادية للمرحلة
املقبلة وال�ت��ي مت الإع�ل�ان عنها
خ �ل��ال ع � ��ام  ، 2021تعزيز
وتنويع الفر�ص يف عدة جماالت
ت���ش�م��ل »:ال��ذك��اء اال�صطناعي،
واالق�ت���ص��اد ال��رق�م��ي واالقت�صاد
ال��دائ��ري ،واالب �ت �ك��ار ،والف�ضاء،
وال�صحة ،والزراعة ،وال�صناعات
امل�ت�ق��دم��ة ،وال��رع��اي��ة ال�صحية،
وال�صناعات الغذائية «..
�إ�ضافة �إىل تبني مناذج اقت�صادية
م �ب �ت �ك��رة ت �� �س �ت��وع��ب التوجهات
ال� �ع ��امل� �ي ��ة اجل� � ��دي� � ��دة وت� �ع ��زي ��ز
اال�ستفادة من البيئة اال�ستثمارية
خ��ا� �ص��ة ب �ع��د �إ�� � �ص � ��دار ق� � ��رارات

ال�سماح بامللكية الكاملة لل�شركات
وامل �� �ش��اري��ع م ��ن ق �ب��ل امل�ستثمر
الأجنبي يف القطاعات والأن�شطة
ك��اف��ة با�ستثناء ال�ق�ط��اع��ات ذات
الأث ��ر اال��س�ترات�ي�ج��ي ،مب��ا يعزز
م�سرية التنمية خالل اخلم�سني
املقبلة وي�سهم يف حتقيق تطلعات
الإمارات.
واعتمدت املبادرات التي �أعلنتها
الإم� � � ��ارات خ�ل�ال  2021على
درا� �س��ات وحت�ل�ي�لات م�ستفي�ضة
ح ��ول الأو�� �ض ��اع ال �ع��امل �ي��ة لر�سم
ال�ت��وج��ه اال��س�ترات�ي�ج��ي للدولة
مبا ي�شمل التطور التكنولوجي
ال���س��ري��ع و�أث ��ره ع�ل��ى القطاعات
االق� � �ت� � ��� � �ص � ��ادي � ��ة وال � ��وظ � ��ائ � ��ف
التقليدية ،والتغري االجتماعي
احل��ا��ص��ل ع��امل�ي�اً وم��ا ي�سببه من
حت � � ��والت ه �ي �ك �ل �ي��ة يف الإن � �ف� ��اق
اال�ستهالكي.
وت ��واك� �ب ��ت ه � ��ذه امل� � �ب � ��ادرات مع
�إعالن التقرير العاملي للتناف�سية
 ،2021ح �ي��ث ت �� �ص��درت دول ��ة
الإم ��ارات ب�ل��دان منطقة ال�شرق
الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا للعام
اخل��ام ����س ع �ل��ى ال� �ت ��وايل املركز
التا�سع عاملياً �ضمن الدول الـ 10
الأك�ثر تناف�سية يف العامل ،حيث
ت �ب��و�أت الإم� ��ارات امل��رت�ب��ة الأوىل
عاملياً يف  22م�ؤ�شراً ،فيما ح ّلت
��ض�م��ن امل ��راك ��ز اخل �م ����س الأوىل
ع��امل �ي �اً يف  62م ��ؤ� �ش��راً ،و�ضمن
امل��راك��ز الع�شر الأوىل ع��امل�ي�اً يف
 120م�ؤ�شراً ،من �إجمايل 335
م ��ؤ� �ش��راً ت �ن��اول �ه��ا ال �ت �ق��ري��ر هذا
العام.
ك�م��ا �شهد ال �ع��ام  ،2021عودة
قطاع املعار�ض وامل��ؤمت��رات بقوة
جتاوزت �سنوات ما قبل اجلائحة
خ��ا� �ص��ة خ �ل��ال ال ��رب ��ع الأخ �ي��ر
و�أحدثت فعاليات �إك�سبو 2020
دبي زخماً غري م�سبوق يف تاريخ
القطاع بالدولة مع تطبيق �أعلى

امل �ع��اي�ير ال���ص�ح�ي��ة والإج� � ��راءات
االح �ت��رازي � ��ة ل �� �ض �م��ان �سالمة
امل�شاركني.
و�أدى ه��ذا ال��زخ��م غ�ير امل�سبوق
�إىل تعزيز من��و قطاعات ال�سفر
وال�ضيافة والت�سوق وا�ستقطاب
اال�ستثمارات من جميع مناطق
العامل.
بع�ض امل�شاريع  ..يف  22مار�س
� ،2021أط� �ل� �ق ��ت الإم� � � � ��ارات
اال�سرتاتيجية ال�صناعية لرفع
م �� �س��اه �م��ة ال� �ق� �ط ��اع ال�صناعي
م��ن  133م �ل �ي��ار دره� ��م حالياً
�إىل  300م �ل �ي��ار دره� ��م خالل
الع�شرة �أع��وام املقبلة ،وتت�ضمن
اال�سرتاتيجية  17مبادرة نوعية
وحم ��وري ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق الأه� � ��داف
الأرب � � �ع� � ��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة بحلول
 ،2031وتعتمد اال�سرتاتيجية
رك ��ائ ��ز �أ� �س��ا� �س �ي��ة ت�ت���ض�م��ن ن�شر
تطبيقات التكنولوجيا املتقدمة
وت�ط��وي��ر امل��وا��ص�ف��ات واملقايي�س
وزي��ادة القيمة الوطنية امل�ضافة
وت� ��� �س ��ري ��ع ت� �ط ��وي ��ر ال�صناعة
املتقدمة.
 ..تداول مربان .
يف  29م ��ار� ��س� ،أط �ل �ق��ت �شركة
برتوك �أبوظبي الوطنية «�أدنوك»
و»ب ��ور�� �ص ��ة �إنرتكونتيننتال»
ر� �س �م �ي��ا ال � �ت ��داول ال �ع��امل��ي خلام
دول��ة الإم� ��ارات املتميز «مربان»
كعقود �آجلة يف «بور�صة �أبوظبي
�إنرتكونتيننتال للعقود الآجلة»
اجل� ��دي� ��دة ،ل �ي �ب��د�أ ت� � ��داول خام
مربان �إىل جانب خامات قيا�سية
م� �ث ��ل ب� ��رن� ��ت وغ � � ��رب تك�سا�س
ال��و� �س �ي��ط ع �ل��ى ��ش�ب�ك��ة بور�صة
انرتكونتيننتال.
وي �ع��زز ه ��ذا الإجن � ��از التاريخي
واال�� �س�ت�رات� �ي� �ج ��ي م �ك��ان��ة دول ��ة
الإم��ارات و�أبو ظبي مركزاً عاملياً
رائداً للطاقة ،وي�ؤكد على الدور

امل � �ح ��وري ال � ��ذي ت �ل �ع �ب��ه �أدن � ��وك
ك �م �ح �ف��ز وم �� �س��اه��م �أ� �س��ا� �س��ي يف
متكني الطموحات االقت�صادية
لدولة الإمارات.
. 10 × 10 ..
يف � 5سبتمرب ،2021مت �إطالق
احل ��زم ��ة الأوىل م ��ن امل� �ب ��ادرات
وامل�شاريع اال�سرتاتيجية �ضمن
م�شاريع اخلم�سني لتعزيز قدرة
الدولة على التعامل مع املتغريات
التي ي�شهدها االقت�صاد العاملي،
وت�ضمنت» ب��رن��ام��ج 10 × 10
« ،ال��ذي ي�ستهدف حتقيق زيادة
�سنوية يف �صادرات الدولة بن�سبة
 ،10%ويف � 10أ� �س��واق عاملية
ج ��دي ��دة ون��ا� �ش �ئ��ة ه ��ي ال�صني،
اململكة املتحدة ،هولندا� ،إيطاليا،
رو� �س �ي��ا ،ب��ول �ن��دا ،لوك�سمبورغ،
�أ�سرتاليا ،نيوزيلندا و�إندوني�سيا.
و�ستعمل هذه املبادرة على حتقيق
منو بن�سبة  14%يف اال�ستثمار
الأجنبي الرتاكمي املبا�شر اخلارج
بحلول  ،2030ومنو اال�ستثمار
الأج�ن�ب��ي املبا�شر امل��وج��ه للدول
امل�ستهدفة �إىل  24%يف ،2030
كما مت �إط�لاق بوابة invest.
 ،aeالبوابة اال�ستثمارية املوحدة
ال�ت��ي ت�شكل �أ� �ص� ً
لا م��ن الأ�صول
االقت�صادية يف ال��دول��ة وتعر�ض
ال�ف��ر���ص اال�ستثمارية يف جميع
�إم � ��ارات ال ��دول ��ة ،كمظلة جتمع
 14جهة اقت�صادية يف الإمارات.
 ..قمة اال�ستثمار.
كما �أعلنت حكومة الإم��ارات عن
«قمة الإم��ارات لال�ستثمار» التي
تعقد يف الربع الأول من 2022
وجت�م��ع �صناديق اال�ستثمار مع
اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة والقطاع
اخلا�ص ،لتكون قمة جتمع القادة
وامل�ستثمرين الأك�ثر طموحاً يف
العامل ،لإطالق الأفكار و�صناعة

� ..أبرز امل�شاريع.
وت� ��� �ض� �م� �ن ��ت �أب � � � � ��رز امل� ��� �ش ��اري ��ع
واخلطط االقت�صادية املعلنة يف
الإم� ��ارات خ�لال ع��ام اخلم�سني،
اال�سرتاتيجية ال�صناعية للعمل
ع� �ل ��ى زي� � � ��ادة ح �� �ص��ة م�ساهمة
ال �ق �ط ��اع ال �� �ص �ن��اع��ي يف الناجت
املحلي للدولة �إىل  300مليار
دره��م مقابل  133مليار درهم
ح��ال �ي �اً ،وخ�ط�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة م�ضاعفــــــة
حجـم التجارة اخلارجية �إىل 3
تريليونات دره��م خ�لال الفرتة
ن�ف���س�ه��ا ب ��زي ��ادة  1.5تريليون

جمموعة �سيام للأ�سمنت تختتم م�شاركتها �ضمن اجلناح التايالندي يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي-الفجر:

�أعلنت جمموعة �سيام للأ�سمنت،
واحدة من �أبرز جمموعات الأعمال
يف منطقة رابطة دول جنوب �شرق
�آ�سيا ،عن اختتام فعاليات معر�ضها
اخلا�ص �ضمن اجلناح التايالندي
يف �إك�سبو  2020دب��ي .ونظمت
من�صة تثقيف ّية حتت
امل�ج�م��وع��ة ّ
� �ش �ع��ار «االب �ت �ك ��ار حل �ي��اة �أف�ضل»
ال� �س �ت �ع��را���ض ح �ل��ول �ه��ا احلديثة
وامل �� �س �ت��دام��ة ،ب�ي�ن ال �ث�ل�اث��اء 21
دي���س�م�بر والأح� � ��د  26دي�سمرب
يف م �ن �ط �ق��ة ال �ت �ن �ق��ل .وت� ّأ�س�ست
امل�ج�م��وع��ة ،ال�ت��ي تخت�ص بابتكار
م ��واد ال �ب �ن��اء وامل � ��واد الكيميائ ّية
ومنتجات التغليف وت�صنيعها ،يف
بانكوك منذ �أكرث من قرن م�ضى.
وتفخر جمموعة �سيام للأ�سمنت
مب� ��� �ش ��ارك� �ت� �ه ��ا �� �ض� �م ��ن اجل � �ن� ��اح
التايلندي يف �إك�سبو  2020دبي،
وال � ��ذي جن ��ح يف اج� �ت ��ذاب معدّل
 8,000زائر يوم ّياً ،مت�صدراً �أبرز
�أجنحة ال��دول يف منطقة التنقل

وراب��ع �أف�ضل جناح على م�ستوى
املن�صة �إىل
احل��دث .وتهدف ه��ذه ّ
ت��وع�ي��ة �أ��ص�ح��اب ال���ش��رك��ات ور ّواد
الأعمال مب�ساعيها لتكون من �أبرز
ال�شركات امل�ستدامة ع��امل� ّي�اً ،حيث
�أثنت يف ختام فعاليتها على النجاح
الهائل الذي حققه �إك�سبو 2020

دب��ي .وتقدّم ال�شركة يف معر�ضها
حت� ��ت ع � �ن� ��وان «االب � �ت � �ك� ��ار حلياة
�أف�ضل» �أحدث منتجاتها وحلولها
ال �ت �ق �ن � ّي ��ة ،وال � �ت� ��ي �أ ّك � � � ��دت م��دى
التزامها الرا�سخ بحماية البيئة
وخ�ف����ض االن �ب �ع��اث��ات الكربون ّية
وتوفري �أف�ضل م�ستويات املعي�شة

امل�ستدامة للمجتمعات يف جميع
�أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل .وح �ظ �ي��ت حلول
ال�شركة ب�إقبال وا�سع من الز ّوار مع
�إتاحة الفر�صة حل�ضورها �شخ�ص ّياً
يف م��وق��ع �إك���س�ب��و  2020دب��ي �أو
على الإن�ترن��ت .و�أظ�ه��ر ال�ضيوف
اهتماماً كبرياً مب��واد البناء (مبا

يف ذل��ك م��واد ال�ع��زل والأ�سمنت)
واحللول املبتكرة لتغليف الأغذية،
امل�ص ّممة لتنا�سب �أمن ��اط احلياة
الإ�ستهالك ّية احلديثة ،بالإ�ضافة
�إىل امل � ��واد ال �ك �ي �م �ي��ائ � ّي��ة القابلة
للتحلل.
وقد ا�ستقبلت ال�شركة ،على مدار

� 6أي ��ام� ،شخ�صيات م��رم��وق��ة من
ت��اي�ل�ان��د وامل �ن �ط �ق��ة ،مب ��ن فيهم
��س�ع��ادة واراف � ��وث ب��واب�ي�ن�ي��ا �سفري
تايالند ل��دى الإم� ��ارات؛ و�سعادة
� �ش��اي��رات � �س�يري �ف��ات ،ق�ن���ص��ل عام
مملكة تايالند يف دب��ي والإمارات
ال�شمال ّية؛ والدكتورة كا�سيتورن
ب��وب��اراداي ،ن��ائ��ب رئي�س تنفيذي
�أ ّول يف � �ش��رك��ة دي � �ب ��ا ،وم ��دي ��رة
اجل �ن��اح ال�ت��اي�لان��دي؛ و�أبهيجيت
دات ��ا ،امل��دي��ر ال�ع��ام ملجموعة �سيام
للأ�سمنت الدول ّية املحدودة (املقر
الرئي�سي يف تايالند).
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع� �ل ��ى امل� ��و� � �ض� ��وع ،ق ��ال
�أبهيجيت داتا املدير العام ملجموعة
�سيام للأ�سمنت الدولية « :ي�سرين
الإع �ل�ان ع��ن حتقيق من�صتنا يف
دب��ي �إك���س�ب��و  2020دب��ي جناحاً
ك�ب�يراً ،حيث عملنا على التوعية
ب�ع�لام�ت�ن��ا ال �ت �ج��ار ّي��ة يف املنطقة
و�إط� � �ل � ��اع �آالف املتخ�ص�صني
الدوليني على عرو�ضنا املتن ّوعة
ع��ن ط��ري��ق ا��س�ت�ع��را���ض املنتجات
واحللول املبتكرة ملجموعتنا».

الفر�ص واال�ستثمار يف امل�ستقبل،
وب �ن��اء � �ش��راك��ات م���س�ت��دام��ة بني
احلكومات وامل�ستثمرين العامليني
و� � �ش� ��رك� ��ات ال� �ق� �ط ��اع اخل� ��ا�� ��ص،
وتهدف ال�ستقطاب  550مليار
دره ��م م��ن اال��س�ت�ث�م��ار الأجنبي
املبا�شر ال��وارد �إىل الدولة خالل
ال�سنوات الت�سع القادمة.
 ..احلملة االقت�صادية
العاملية .
يف � 6سبتمرب � ،2021أطلقت
الإم � ��ارات حملتها االقت�صادية
ال� �ع ��امل� �ي ��ة حت� ��ت م �ظ �ل��ة واح � ��دة
لتعريف العامل مبميزات �أن�شط
ب�ي�ئ��ة اق�ت���ص��ادي��ة دول �ي��ة ،بهدف
تر�سيخ موقع الإم ��ارات كواحدة
من �أقوى االقت�صادات يف العامل
خالل اخلم�سني القادمة وتعزيز
مكانتها وجهة رئي�سية للمواهب
واخلربات واال�ستثمار الدويل.
� ..شبكة .4.0
يف � 12أكتوبر ،2021وقعت
وزارة ال���ص�ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة مذكرات تفاهم مع 12
كياناً �صناعياً ت�شكل «�شبكة رواد
ال �� �ص �ن��اع��ة  ،»4.0وذل� ��ك عقب
�إطالق برنامج الثورة ال�صناعية
ال� ��راب � �ع� ��ة «ال� ��� �ص� �ن ��اع ��ة »4.0
م �ط �ل��ع �أك� �ت ��وب ��ر وال� � ��ذي يهدف
�إىل زي��ادة الإن�ت��اج�ي��ة ال�صناعية
ب �ن �� �س �ب��ة  30%و�إ�� �ض ��اف ��ة 25
م�ل�ي��ار دره ��م �إىل ال �ن��اجت املحلي
الإجمايل خالل ال�سنوات الع�شر
املقبلة ،باعتباره ركيزة �أ�سا�سية
ل �ـ»م �� �ش��روع  300م �ل �ي��ار» الذي
يهدف �إىل رفع م�ستوى م�ساهمة
قطاع ال�صناعة يف الناجت املحلي
الإجمايل �إىل  300مليار درهم
يف ع�شر �سنوات.
 ..التجارة اخلارجية.
� 13أك �ت ��وب ��ر  ،2021حققت
التجارة اخلارجية غري النفطية
ل ��دول ��ة الإم� � � ��ارات من� ��واً بن�سبة
 27%خالل الن�صف الأول من
العام اجلاري ،مقارنة مع الن�صف
الأول من العام املا�ضي  ،وبزيادة
ن�سبتها  6%ع��ن ال�ف�ترة ذاتها
م��ن ع��ام � ،2019أي يف الفرتة
ال� �ت ��ي � �س �ب �ق��ت ان �ت �� �ش��ار جائحة
«كوفيد  »19ح��ول ال�ع��امل ،وهو
ما يثبت التعايف ال�سريع للتجارة
اخلارجية غري النفطية للدولة
وعودتها �إىل م�سارها الإيجابي.
ووفقاً للبيانات الر�سمية الأولية،
�سجلت ال�ت�ج��ارة اخل��ارج�ي��ة غري
النفطية للدولة ما يقدر بنحو
 900م�ل�ي��ار دره� ��م يف الن�صف
الأول م��ن ع��ام  .2021وزادت
ال�صادرات غري النفطية للدولة
يف الفرتة ذاتها �إىل  170مليار
دره � � ��م ،حم �ق �ق � ًة من� � ��واً بن�سبة
 44%مقارنة مع الن�صف الأول

م��ن  ،2020وب ��زي ��ادة ن�سبتها
 41%مقارنة مع الفرتة ذاتها
من .2019
� ..أ�ضخم تطوير ت�شريعي.
يف ن ��وف� �م�ب�ر  ،2021اعتمد
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
«ح �ف �ظ��ه اهلل»� ،أ� �ض �خ��م م�شروع
لتطوير الت�شريعات والقوانني
االحت� ��ادي� ��ة يف ال � � ��دول لي�شمل
�أك �ث��ر م ��ن  40ق ��ان ��ون� �اً بهدف
ت� �ع ��زي ��ز ال �ب �ي �ئ ��ة االق �ت �� �ص ��ادي ��ة
والبنية اال�ستثمارية والتجارية
يف الإم ��ارات ،بالإ�ضافة اىل دعم
�أم��ن وا�ستقرار املجتمع ،وحفظ
ح�ق��وق الأف ��راد وامل�ؤ�س�سات على
ح��د �� �س ��واء ،يف ح��زم��ة متكاملة
من القوانني وتعديالتها تواكب
نه�ضة وتطلعات الإمارات.
وت���ض�م�ن��ت ال �ت �ع��دي�لات تطوير
بنية ت�شريعية ت�شمل قوانني ذات
عالقة بالقطاعات اال�ستثمارية
والتجارية وال�صناعية ،وقوانني
ال �� �ش��رك��ات ال �ت �ج��اري��ة ،وتنظيم
وح� �م ��اي ��ة امل �ل �ك �ي��ة ال�صناعية،
وح � �ق ��وق امل� � ��ؤل � ��ف ،وال� �ع�ل�ام ��ات
ال �ت �ج��اري��ة ،وال���س�ج��ل التجاري،
واملعامالت الإلكرتونية وخدمات
الثقة ،والتخ�صيم ،وقانون دخول
و�إقامة الأجانب وقانون القواعد
العامة املوحدة للعمل بالإ�ضافة
�إىل ال � �ق� ��وان �ي�ن ذات العالقة
باملجتمع و�أمن �أفراده مثل قانون
اجل ��رائ ��م وال �ع �ق��وب��ات ،وقانون
م�ك��اف�ح��ة ال �� �ش��ائ �ع��ات واجلرائم
الإل �ك�ت�رون �ي��ة وم �ك��اف �ح��ة امل ��واد
املخدرة وامل�ؤثرات العقلية.
 ..خطة �أدنوك .
دي�سمرب،2021
1
يف
مت الإع � � � �ل � � � ��ان ع� � � ��ن اخل � �ط� ��ة
اال�سرتاتيجية املحدثة لأدنوك
لزيادة ا�ستثماراتها الر�أ�سمالية
�إىل  466م�ل�ي��ار دره ��م 127/
مليار دوالر /لل�سنوات اخلم�س
ال � �ق� ��ادم� ��ة .2026-2022
و��س�ت�م�ك��ن ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة �أدن ��وك
املحدثة والتي مت �إعالنها مطلع
دي �� �س �م�بر  ،2021م ��ن امل�ضي
ق��دم��ا يف تنفيذ خططها لزيادة
� �س �ع �ت �ه��ا الإن� �ت ��اج� �ي ��ة يف النفط
اخل��ام وتو�سعة حمفظة �أعمالها
يف جم ��ال ال �ت �ك��ري��ر والت�صنيع
وال�ت���س��وي��ق والبرتوكيماويات،
�إ�� �ض ��اف ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق �أه ��داف� �ه ��ا يف
جم ��ال �إن �ت��اج ال��وق��ود منخف�ض
الكربون والطاقة النظيفة.
� ..أجمل �شتاء .
يف  18دي�سمرب  ،2021جرى
�إطالق الن�سخة ال�سنوية الثانية
م� ��ن ح �م �ل��ة «�أج� � �م � ��ل �� �ش� �ت ��اء يف
العامل» ،والتي تهدف �إىل ت�سليط
ال �� �ض��وء ع�ل��ى �أج �م��ل م��ا تقدمه
الإم��ارات بكافة مناطقها لل�سياح
م ��ن � �س �ك��ان ال� ��دول� ��ة وزواره� � � ��ا،
وتعد هذه احلملة تعد ا�ستكما ًال
للن�سخة الأوىل ،وال�ت��ي �أطلقت
العام املا�ضي ك�أول حملة موحدة
لل�سياحة الداخلية على م�ستوى
الإمارات.

مليار درهم ت�صرفات العقارات يف دبي �أم�س

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة االرا�ضي واالم�لاك يف دبي �أكرث من مليار
دره��م و�شهدت ال��دائ��رة �أم�س ت�سجيل  255مبايعة بقيمة  581.74مليون
درهم منها  21مبايعة للأرا�ضي بقيمة  128.42مليون درهم و 234مبايعة
لل�شقق والفلل بقيمة  453.33مليون دره��م .وج��اءت �أهم مبايعات الأرا�ضي
بقيمة  42مليون دره��م يف منطقة جزيرة  2تليها مبايعة بقيمة  16مليون
درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  13مليون
درهم يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد .وت�صدرت منطقة وادي ال�صفا
 5املناطق من حيث عدد املبايعات �إذ �سجلت  4مبايعات بقيمة  16مليون درهم
وتلتها منطقة ند ال�شبا الثالثة بت�سجيلها  3مبايعات بقيمة  9ماليني درهم
وثالثة يف احلبية الثالثة بت�سجيلها  3مبايعات بقيمة  8ماليني درهم� .أما فيما
يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة  21مليون درهم
مبنطقة الثنية اخلام�سة ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  15مليون درهم
يف منطقة الثنية اخلام�سة و�أخ�يرا مبايعة بقيمة  11مليون درهم يف منطقة
جممع دبي لال�ستثمار الثاين .وت�صدرت منطقة الرب�شاء جنوب الثالثة املناطق
من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  30مبايعة بقيمة  22مليون
درهم وتلتها منطقة اخلليج التجارى بت�سجيلها  30مبايعة بقيمة  43مليون
دره��م وثالثة يف مر�سى دب��ي بت�سجيلها  22مبايعة بقيمة  66مليون درهم.
و�سجلت الرهونات قيمة قدرها  385.05مليون درهم منها  19رهنا لأرا�ض
بقيمة  308.71مليون درهم و 37رهنا لفلل و�شقق بقيمة  76.34مليون
درهم وكان �أهمها مبنطقة احلبية االوىل بقيمة  109ماليني درهم و�أخرى يف
منطقة املركا�ض بقيمة  109ماليني درهم.
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االقت�صاد العاملي  2021مي�ضي بعنوان «اليزال التعايف جاريا»
•• �أبوظبي -وام:

الي ��زال التعايف ج��اري�اً ه��و ال�ع�ن��وان الأبرز
حل��ال��ة االق �ت �� �ص��اد ال �ع��امل��ي خ�ل�ال العاملي
 ،2021حيث جرى تعديل توقعات النمو
ال�صادرة من جانب �صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل من � 5.5إىل  6%يف يناير
املا�ضي �إىل نحو  % 4مع نهاية العام.
و�أظهر ر�صد �أجرته وكالة �أنباء الإمارات
«وام» لأبرز الأح��داث خالل العام اجلاري،
قدرة االقت�صاد العاملي خالل العام 2021
ع �ل��ى ال �� �ص �م��ود �أم � ��ام ت��داع �ي��ات ج��ائ �ح��ة «
كوفيد « 19-وحتقيق القدرة على التحول
من االنكما�ش امل�سجل يف عام � 2020إىل
معدالت منو مدعومة بتقديرات متفائلة
ب��ال�ع��ودة مل�ستويات النمو قبيل اجلائحة،
حيث �شهدت �أ�سعار الطاقة ع��ودة االرتفاع
لتتجاوز  73دوالرا للربميل ،مقابل 48
دوالرا بنهاية  ،2020وحوايل  66دوالرا
للربميل نهاية .2019
وح�ق��ق االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي من ��واً ب�ل��غ 3%
خالل  ،2019فيما �سجل انكما�شاً خالل
 2020مب �ع��دل  ،3.5%ب�ي�ن�م��ا ت�شري
التوقعات �إىل حتقيق من��و ي�ت�راوح ب�ين 4
�إىل  6%خ�ل�ال  2021ق�ي��ا��س�اً بالناجت
العاملي يف .2020
حينما نطالع ت�أكيدات امل�ؤ�س�سات الدولية ب�أن
�أزمة كورونا جتاوزت يف حدتها وتداعياتها
االقت�صادية واالجتماعية جميع الأزمات
ال�سابقة التي �شهدها العامل �/سواء �أزمة
الك�ساد الكبري � 1932-1929أو الأزمة
امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة  ،/2009-2008ف�إن
العام  2021مي�ضي حتت عنوان «اليزال
التعايف جارياً « ،حيث �أنها املرة الأوىل التي
ت�ضرب فيه �أزمة جميع اقت�صادات العامل،
وج �م �ي��ع ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة يف �آن
واح��د ،كما �أنها امل��رة الأوىل لأزم��ة ت�ضرب
جانبي العر�ض والطلب معاً ،بت�أثر �سال�سل
التوريد والإم��داد العاملية ،وتوقف ن�شاط
ال�ت���ص�ن�ي��ع ،وت ��راج ��ع م���س�ت��وي��ات الأج � ��ور،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ارت �ف��اع م�ع��دالت البطالة،
وتزايد حاالت عدم اليقني.
 النمو الإيجابيورغ��م تغري توقعات منو االقت�صاد العاملي
م�ن��ذ مطلع ال �ع��ام وح�ت��ى ن�ه��اي�ت��ه �إال �أنها
ظلت مبعدالت �إيجابية تراوحت بني � 4إىل
 ،6%بح�سب تقرير �صندوق النقد الدويل
ال��ذي ي�صدر حتت عنوان «�آف��اق االقت�صاد
ال� �ع ��امل ��ي» ،وال� � ��ذي �أو� � �ض ��ح �أن تخفي�ض
ال�ت��وق�ع��ات ل�ع��ام  2021يعك�س اخلف�ض
املتعلق ب��االق�ت���ص��ادات املتقدمة – والذي
يرجع جزئيا �إىل االنقطاعات يف �سال�سل
الإمداد – وكذلك املتعلق بالبلدان النامية
منخف�ضة الدخل ،الذي يرجع يف معظمه
�إىل تفاقم ديناميكية اجلائحة.
ويتوازِن هذا التخفي�ض جزئيا مع حت�سن
الآف��اق ق�صرية الأج��ل يف بع�ض اقت�صادات
الأ��س��واق ال�صاعدة واالق�ت���ص��ادات النامية
امل �� �ص��درة ل�ل���س�ل��ع الأول� �ي ��ة .وق ��د زاد عدم
ال�ي�ق�ين ب���ش��أن م��دى ال���س��رع��ة ال�ت��ي ميكن
بها التغلب على اجلائحة ،نتيجة ل�سرعة
ان �ت �� �ش��ار � �س�لال��ة «دل� �ت ��ا» وخم ��اط ��ر ظهور
�سالالت متحورة جديدة .وبح�سب تقارير
ال �ب �ن��ك ال � � ��دويل ،ح��اف �ظ��ت االقت�صادات
الع�شر الكربى يف العامل على ا�ستمرارها
يف الرتتيب العاملي ال�سابق وهي الواليات
املتحدة الأمريكية ،ال�صني ،اليابان� ،أملانيا،
الهند ،اململكة امل�ت�ح��دة ،فرن�سا� ،إيطاليا،
الربازيل ،وكندا على الرتتيب.
وت�ستحوذ �أمريكا على ن�سبة ت�ت�راوح بني
� 23إىل  25%من االقت�صاد العاملي خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية فيما ترتاوح ح�صة

27

غرفة دبي تعلن �ساعات
العمل الأ�سبوعية اجلديدة

•• دبي -وام:

ال�صني ما بني � 15إىل  % 16لي�شكال معاً
 40%من االقت�صاد العاملي.
 انطالقة الربيك�ستوان �ط �ل��ق ال �ع��ام  2021اق�ت���ص��ادي�اً قبيل
م�ن�ت���ص��ف ل �ي��ل اخل �م �ي ����س  31دي�سمرب
 2020بتمام ال�ساعة احلادية ع�شرة م�ساء
ب�ت��وق�ي��ت غ��ري�ن�ي�ت����ش؛ ح�ي��ث ب ��د�أت اململكة
امل�ت�ح��دة ع �ه��داً ج��دي��داً ب ��إمت��ام انف�صالها
ر�سمياً عن االحت��اد الأورب��ي» الربيك�ست»،
وت��وق �ف��ت ب��ري�ط��ان�ي��ا ع��ن ت�ط�ب�ي��ق قواعد
االحت��اد الأورب ��ي لتبد�أ بتطبيق �إج ��راءات
ج��دي��دة ع�ل��ى �أ� �ص �ع��دة ال���س�ف��ر ،والتجارة،
وال �ه �ج ��رة ،وال �ت �ع ��اون الأم� �ن ��ي .و�سيطر
خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي على
ال�سيا�سة الربيطانية والأوروبية منذ العام
 2016لي�صبح حقيقة �أنهت التزام اململكة
املتحدة باتباع قواعد بروك�سل على مدار
 48عاماً وانتهت حرية احلركة لأكرث من
 500مليون �شخ�ص بني بريطانيا ودول
االحتاد الأوروبي الـ .27
 دافو�س االفرتا�ضي��ش�ه��د يناير ،2021ان �ط�ل�اق فعاليات
داف��و���س افرتا�ضيا للمرة الأوىل يف تاريخ
امل�ن�ت��دى منذ انطالقته يف ال�ع��ام 1971
يف ��س��وي���س��را ،مب���ش��ارك��ة ر�ؤ� �س��اء  25دولة
و 600من الر�ؤ�ساء التنفيذيني و2000
من ق��ادة الأع�م��ال .وناق�شت ه��ذه الن�سخة
االفرتا�ضية  7ق�ضايا ارتبطت باجلائحة
وما مير به العامل من حتديات وت�ضمنت
«كيفية �إنقاذ الكوكب»« ،اقت�صادات عادلة»،
«التكنولوجيا من �أج��ل اخل�ير»« ،املجتمع
وم�ستقبل ال�ع�م��ل»« ،الأع �م��ال الأف�ضل»،
و»م�ستقبل ال�صحة» ،و «ما وراء اجلغرافيا
ال���س�ي��ا��س�ي��ة» .وي �ع �ق��د امل �ن �ت��دى � �س �ن��وي �اً يف
منتجع داف��و���س ب�ج�ب��ال الأل ��ب مب�شاركة
ر�ؤ�ساء دول كربى وقادة الأعمال والتجارة
وال�شخ�صيات العاملية ال�ب��ارزة يف ال�سيا�سة
واالقت�صاد والأعمال اخلريية.
 �سفينة «�إيفرجيفن» ..ويف  24مار�س  ،2021كان احلدث الأبرز
ع �ل��ى ��ص�ع�ي��د ال �ت �ج��ارة ال �ب �ح��ري��ة العاملية
عندما جنحت �سفينة احلاويات العمالقة
«�إيفر جيفن» يف قناة ال�سوي�س والتي كانت
متجهة من يانتيان /ال�صني� /إىل روتردام

/ه��ول �ن��دا ،/وت�ع�ط�ل��ت ع�ل��ى �أث��ره��ا حركة
التجارة البحرية الدولية ل�ستة �أيام.
و�أدى جنوح �سفينة احلاويات البالغ طولها
 400مرت يف عر�ض جمرى قناة ال�سوي�س،
�إىل عرقلة حركة املالحة يف االجتاهني يف
املجرى امل��ائ��ي ،ما �أدى تعطل املالحة �إىل
ازدح ��ام م ��روري يف ال�ق�ن��اة وت�شكل طابور
ان�ت�ظ��ار ط��وي��ل مل�ئ��ات ال�سفن ك��ان��ت ب�صدد
عبور القناة البالغ طولها  193كيلومرتاً،
م��ا ت�سبب بت�أخري بالغ يف عمليات ت�سليم
النفط ومنتجات �أخرى.
و�أعادت حادثة جنوح «�إيفر جيفن» و�إغالق
ق�ن��اة ال�سوي�س لأك�ث�ر م��ن � 6أي ��ام ت�سليط
ال�ضوء على �أهمية قناة ال�سوي�س ودورها يف
االقت�صاد العاملي وحركة التجارة واملالحة
العاملية ،حيث تعد �أق�صر طريق يربط بني
ال�شرق والغرب ،ب�سبب موقعها اجلغرايف،
ال � ��ذي ي �� �ص��ل ب�ي�ن ال �ب �ح��ر امل �ت��و� �س��ط عند
بور�سعيد والبحر الأح�م��ر عند ال�سوي�س،
ما ي�ضفي على املوقع طابعاً من الأهمية
اخلا�صة للعامل وم�صر.
و�شهدت قناة ال�سوي�س منذ افتتاحها عام
� 1869سل�سلة من التح�سينات والتو�سعات
جعلت منها �شريان رئي�س حلركة التجارة
العاملية حيث مير منها  10%من �إمدادات
النفط العاملية و % 13من حركة التجارة
الدولية و 30%من حركة �سفن احلاويات
العاملية.
وتعد القناة رابطاً بني �آ�سيا و�أوروب��ا ،ومن
امل �ت��وق��ع �أن ت�ت�ي��ح الأع � �م ��ال اجل ��دي ��دة يف
تو�سعتها م�ضاعفة قدرات القناة �إىل �أكرث
م��ن �� 100س�ف�ي�ن��ة ي��وم �ي �اً ب ��دال م��ن 51
�سفينة حالياً و� 3سفن فقط عام ،1869
ومت �ث��ل ال �ق �ن��اة ال �ت��ي ي�ب�ل��غ ط��ول �ه��ا 193
كيلومرتا وعر�ضها � 205أم�ت��ار ،م�صدراً
�أ�سا�سياً للعملة ال�صعبة يف م�صر ،وبلغت
عوائدها  5.6مليار دوالر يف عام .2020
 الإ�صالح ال�ضريبي..يف يونيو  ،2021ق��رر وزراء امل��ال�ي��ة من
جمموعة الدول ال�سبع خالل اجتماعهم يف
لندن دعم خطة الإدارة الأمريكية الطموحة
لإ��ص�لاح النظام ال�ضريبي العاملي ،ودعم
ف��ر���ض ��ض��ري�ب��ة ال ت�ق��ل ع��ن  15%على
�أرب��اح ال�شركات  ،وت�ضم جمموعة الدول
ال�صناعية ال�سبع ،التي ت�شكلت يف :1976
ال��والي��ات املتحدة ،اململكة املتحدة� ،أملانيا،
فرن�سا ،كندا� ،إيطاليا ،اليابان.

وج��اء ه��ذا ال �ق��رار على �إث��ر اق�ت�راح وزارة
اخلزانة الأمريكية يف �أبريل  ،2021حدًا
�أدنى لل�ضرائب العاملية ال يقل عن ،15%
بهدف معاجلة نظام دويل غري عملي مليء
بالثغرات.
 قمة الع�شرين..عقد ق��ادة جمموعة الع�شرين على مدار
يومني قمتهم لعام  2021يف �أواخر �أكتوبر
وك ��ان اج�ت�م��اع�ه��م ح���ض��وري�اً يف العا�صمة
الإيطالية روما ،وناق�ش املجتمعون التغري
امل�ن��اخ��ي ،ووب ��اء ك��وف�ي��د  ،وخم ��اوف ب�ش�أن
االقت�صاد العاملي.
و�أعلنوا التزامهم بالهدف الرئي�سي التفاق
باري�س املتمثل يف ح�صر االح�ترار بـ 1.5
درجة مئوية فوق م�ستويات ما قبل الثورة
ال���ص�ن��اع�ي��ة ،وت �ع �ه��دوا ب��ال�ت��وق��ف ع��ن دعم
م�شاريع املحطات العاملة بالفحم امللوث
لكنهم ف�شلوا يف االت�ف��اق على ب�ل��وغ هدف
يتمثل بخف�ض االنبعاثات �إىل ال�صفر.
واتفقت دول جمموعة الع�شرين ،ح�سبما
جاء يف ن�ص البيان ،على التوقف عن دعم
م�شاريع املحطات اجلديدة العاملة بالفحم
امل �ل��وث ه��ذا ال �ع��ام ،و�أع � ��ادت ال�ت��أك�ي��د على
االلتزام غري املنجز بعد ،واملتمثل ب�إتاحة
مبلغ  100م�ل�ي��ار دوالر ل �ل��دول النامية
لت�سديد كلفة االلتزامات املناخية .كما �أعلن
ال �ق��ادة ت��أي�ي��ده��م التفاقية تتعلق بفر�ض
�ضريبة عاملية دنيا بن�سبة  15يف املائة على
ال�شركات املتعددة اجلن�سية ،يف �إطار جهود
لبناء «نظام �ضريبي عاملي �أك�ثر ا�ستقرار
و�إن���ص��اف��ا» .وت�ع�ه��دوا بدعم ه��دف منظمة
ال�صحة العاملية املتمثل بتلقيح  40يف املائة
على الأقل من �سكان العامل بنهاية 2021
و 70يف املائة قبل منت�صف العام املقبل ،عن
طريق تعزيز �إم��دادات اللقاحات يف الدول
النامية و�إل�غ��اء قيود التوريد والتمويل..
كما تعهدوا بـ»البقاء متنبهني للتحديات
العاملية التي ت�ؤثر على اقت�صاداتنا ،مثل
ا�ضطرابات �سال�سل التوريد /و /مراقبة
ه ��ذه امل���س��ائ��ل وم�ع��اجل�ت�ه��ا ف�ي�م��ا ت�ستعيد
اقت�صاداتنا عافيتها».
وح��ددوا هدفا جديدا يتمثل ب�ضخ 100
مليار دوالر للدول الأك�ثر فقرا ،ت�أتي من
مبلغ  650م�ل�ي��ار دوالر �أت��اح��ه �صندوق
ال�ن�ق��د ال ��دويل م��ن خ�ل�ال �إ� �ص��دار جديد
ل �ـ»ح �ق��وق ال���س�ح��ب اخل��ا� �ص��ة وه ��ي لي�ست
عملة ول�ك��ن با�ستطاعة ال�ب�ل��دان النامية

ا�ستخدامها �إم��ا كعملة احتياطية حتقق
ا�ستقرار قيمة عملتها املحلية� ،أو حتويلها
�إىل عمالت �أقوى لتمويل اال�ستثمارات.
 «كوب .. »26يف  13ن��وف �م�ب�ر  ،2021دع� ��ت القمة
ال�سنوية لتغري املناخ «كوب  »26يف بيانها
اخلتامي �إىل ت�سريع اجلهود نحو التخل�ص
ال�ت��دري�ج��ي م��ن الفحم ووت�ي�رة التزامات
ال��دول بخف�ض انبعاثات غ��ازات االحتبا�س
احلراري.
و��ش�ك�ل��ت ه��ذه ال�ق�م��ة وال �ت��ي ت��أج�ل��ت العام
امل��ا��ض��ي نتيجة ت��داع�ي��ات « ك��وف�ي��د »19-
�أهمية كبرية مل��ا �شهده ال�ع��ام  2021من
ت�صاعد وترية ك��وارث الطق�س حيث �أثرت
ا�ضطرابات املناخ �سلبا على كل دول العامل
وزادت م��ن �أزم��ة امل�ي��اه يف ال�شرق الأو�سط
وموجات من الفي�ضانات واحلرائق يف كثري
من ال��دول ،و�إذا مل نتخذ �إج��راءات فورية
وهامة للحد من انبعاثات الكربون خلف�ض
درج ��ات احل� ��رارة ال�ع��امل�ي��ة ،ف���س�ت��زداد �شدة
وت��وات��ر ه��ذه الأح� ��داث ،م��ا ق��د ي� ��ؤدي هذا
�إىل عواقب وخيمة حمتملة على النا�س يف
جميع �أنحاء العامل.
وي�سمى م�ؤمتر قمة املناخ مب�ؤمتر الأطراف
�أو الدول التي وقعت على االتفاقية ،وهذا
هو االجتماع ال�ساد�س والع�شرون جلميع
املوقعني ،حيث ك��ان االجتماع الأول لهذه
الأطراف يف برلني عام .1995
وقبل الثورة ال�صناعية ،ك��ان ث��اين �أك�سيد
الكربون يف الغالف اجلوي  280جزءًا يف
املليون ،القيا�س احل��ايل هو  419جزء يف
املليون الناجم عن حرق الوقود الأحفوري
ال � ��ذي ي �� �ض �ي��ف ث � ��اين �أك �� �س �ي��د الكربون
وال�غ��ازات الأخ��رى �إىل الغالف اجل��وي ما
�أدى الرت�ف��اع درج��ة ح��رارة الأر���ض بالفعل
مب��ا ي�ق��در ب��درج�ت�ين ف�ه��رن�ه��اي��ت� ،أو 1.1
درج��ة مئوية .وقبل � 84ساعة من رحيل
العام  ،2021تبقى �أحداثه التي انطلقت
م��ع ليلته الأويل بتطبيق «الربيك�ست»
م� ��روراً ب �ـ»داف��و���س االف�ت�را� �ض��ي» ،وحادثة
«�إي �ف ��ر ج �ي �ف��ن»  ،و»الإ� � �ص �ل�اح ال�ضريبي
ملجموعة ال�سبع» ،و»قمة الع�شرين «و»كوب
� .. « 26أب��رز حمطات امل�سار االقت�صادي
العاملي لهذا العام ال��ذي �شــــكل انطالقـــــة
نحو التعايف االقت�صادي واالجتماعي من
جائحة كوفيد  19-التي �ضربت العامل يف
العام .2020

دبي لال�ستثمار تعلن عن الفائزين يف م�سابقة امل�ستثمرين ال�شباب
•• دبي-وام:

�أعلنت �شركة دبي لال�ستثمار عن الفائزين يف «م�سابقة امل�ستثمرين ال�شباب»
والتي تهدف امل�سابقة �إىل حتقيق اال�ستفادة لل�شباب ودعم الفر�ص امل�ستقبلية
املجزية لهم على املدى الطويل من خالل تعزيز املعرفة باال�ستثمار املايل
و�سوق الأوراق املالية .وا�ستقطبت امل�سابقة م�شاركات قوية مكونة من 330
جمموعة والتي ت�ضم  1200طالب من خمتلف �أنحاء العامل واختارت جلنة
التحكيم من الإدارة العليا ل�شركة دبي لال�ستثمار والتي تت�ألف من م�شتاق

بنك املارية املحلي يطلق
ح�ساب عيالنا للق�صر

•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن «ب�ن��ك امل��اري��ة املحلي» ع��ن �إطالق
�أول ح �� �س��اب ف��ري��د م��ن ن��وع��ه للق�صر
�أطلق عليه ا�سم «عيالنا» وال��ذي �ص ّمم
خ�صي�صاً للعمالء دون �سن الثامنة ع�شر،
حيث ميكن ل�ل�أب �أو الو�صي القانوين
م��ن ف�ت��ح احل �� �س��اب ع��ن ط��ري��ق تطبيق
البنك  . Mbank UAEويهدف
احل�ساب �إىل تنمية مهارات الأبناء لإدارة
الأم ��وال ب�شكل �صحيح وف�ع��ال ،وتعزيز
الإح���س��ا���س بامل�س�ؤولية املالية امل�ستقلة
وت���ش�ج�ي��ع الإدخ� � ��ار وا� �س �ت �ي �ع��اب مبادئ
اال�ستثمار بنحو �أف�ضل و�سيمكن الن�شئ
من الإن�ضمام �إىل التقنية الإقت�صادية
اخلا�صة بالدفع الرقمي بتوفري بطاقات
خ���ص��م غ�ي�ر م��رق �م��ة و�آم� �ن ��ة مرتبطة
بح�سابات الق�صر.
وق � ��ال ح �م �ي��د ال �ع �ط��ار ن��ائ��ب الرئي�س
التنفيذي للبنك ي��أت��ي �إط�ل�اق ح�ساب
«عيالنا» حر�صا من البنك على تقدمي
خ��دم��ات تلبي ك��اف��ة اح�ت�ي��اج��ات �أطياف
املجتمع الإماراتي ..مو�ضحا �أن احل�ساب
يهدف �إىل تعليم الأبناء العادات املالية

م�سعود الرئي�س امل��ايل للمجموعة بدبي لال�ستثمار و�ساجناي فيج املدير
الإداري يف املال كابيتال �ش.م.خ وفينيت جوبتا املدير يف �إنف�ستكورب القاب�ضة
ثالثة فائزين �إىل جانب �أف�ضل متحدث يف امل�سابقة .وف��ازت جمموعة �إي
بي �إم �أناليتك�س من مدر�سة �إي بي �إل العاملية يف الهند باملركز الأول تلتها
جمموعة يولز من جمموعة بي�ساك من مدر�سة اخلبريات الربيطانية يف
�أبوظبي املركز الثاين وجمموعة دي�سربرتز من كوليجيو �سانتو �أنطونيو يف
الربازيل باملركز الثالث ومت اختيار �أنوي�شا ناث من مدر�سة جيم�س ولينغتون
�إنرتنا�شيونال دبي ك�أف�ضل متحدث يف امل�سابقة.

بنك وربة الكويتي يدرج �صكوكا يف نا�سداك دبي بقيمة  250مليون دوالر �أمريكي
•• دبي-وام:

�أدرج بنك ورب��ة الكويتي �صكوكا بقيمة
 250مليون دوالر �أمريكي يف نا�سداك
دب��ي وه��و الإدراج الثالث من نوعه من
قبل البنك لريفع قيمة �صكوكه املدرجة
يف نا�سداك دبي �إىل  898مليون دوالر
�أم��ري �ك��ي .وق ��رع ��ش��اه�ين ح�م��د الغامن
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ب�ن��ك ورب ��ة �أحد
البنوك العاملة يف دولة الكويت جر�س
اف �ت �ت��اح ال �� �س��وق اح �ت �ف��اال ب �ه��ذا الإدراج
يف ن��ا� �س��داك دب ��ي ب�ح���ض��ور ح��ام��د علي
الرئي�س التنفيذي لنا�سداك دبي و�سوق

دب ��ي امل � ��ايل .وق ��د ا��س�ت�ق�ط��ب الإ� �ص ��دار
ط�ل�ب��ات اك �ت �ت��اب ت �ع��ادل  4.4م ��رة من
امل���س�ت��وى امل�ستهدف ومت حت��دي��د عائد
ال�صكوك عند .4%وقد ارتفعت بذلك
القيمة احلالية ل�صكوك البنك املدرجة
يف نا�سداك دبي �إىل  898مليون دوالر
�أم��ري �ك��ي  ..ك�م��ا ارت �ف��ع �إج �م��ايل قيمة
ال�صكوك املدرجة يف �أ��س��واق امل��ال بدبي
�إىل  79.4م �ل �ي��ار دوالر مب ��ا ير�سخ
مكانتها بني �أكرب مراكز �إدراج ال�صكوك
على امل�ستوى العاملي.
وق ��ال ��ش��اه�ين ح�م��د ال �غ��امن � « :سجل
�أح��دث �إ�صداراتنا من ال�صكوك جناحا

ك�ب�يرا وا�ستقطب اه�ت�م��ام امل�ستثمرين
الإقليميني والعامليني مما ي�ؤكد ثقتهم
ال �ك �ب�ي�رة يف ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ب �ن��ك ورب ��ة
للتو�سع يف قطاعات �أعمال خمتلفة مبا
يف ذلك اال�ستثمار واخلدمات امل�صرفية
للأفراد وال�شركات ونحن �سعداء ب�إدراج
ال�صكوك يف بور�صة ن��ا��س��داك دب��ي مبا
متتلكه من بيئة �إدراج متطورة وقواعد
ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ع��امل �ي��ة امل �� �س �ت��وى وخدمات
متكاملة الأم��ر ال��ذي مينح �إ�صداراتنا
ح� ��� �ض ��ورا ب� � � ��ارزا ورواب� � � � ��ط ق ��وي ��ة مع
امل�ستثمرين يف املنطقة والعامل ويوطد
العالقات املتميزة بني الأ�سواق املالية يف

دولة الكويت ودولة الإمارات ال�شقيقة».
م��ن جهته ق��ال ح��ام��د ع�ل��ي  « :ترحب
ن��ا� �س��داك دب��ي ب ��أح��دث �إ�� �ص ��دارات بنك
وربة من ال�صكوك وذلك يف �إطار دورها
ال �ف��اع��ل يف دع ��م من ��و ق �ط��اع التمويل
الإ� �س�ل�ام ��ي وت �ل �ب �ي��ة م�ت�ط�ل�ب��ات جهات
الإ� �ص��دار ال��رائ��دة يف الإم ��ارات والعامل
وبطبيعة احل��ال ف ��إن احل��ر���ص املتزايد
من امل�ؤ�س�سات املالية البارزة ومن بينها
ب �ن��ك ورب� ��ة ع �ل��ى �إدراج �إ� �ص��دارات �ه��ا يف
نا�سداك دبي يقدم خري دليل على ثقتها
الكبرية يف البنية الأ�سا�سية والتنظيمية
رفيعة امل�ستوى للبور�صة».

�أع�ل�ن��ت غ��رف��ة دب��ي �أم ����س ع��ن ت�ع��دي��ل ن�ظ��ام ال�ع�م��ل الأ��س�ب��وع��ي يف مقرها
الرئي�سي وفروعها املنت�شرة يف دبي وذلك بدءا من يوم الإثنني املوافق 3
يناير  2022وذلك متا�شيا مع توجه الإمارة ملواكبة ر�ؤية دولة الإمارات
لتعزيز موقعها يف التناف�سية العاملية يف قطاعات االقت�صاد والأعمال
وتر�سيخ موقعها على خريطة العامل االقت�صادية .ومبوجب نظام العمل
الأ�سبوعي اجلديد للغرفة �ستوفر الغرفة خدماتها �إىل �أع�ضائها وعمالئها
من االثنني �إىل اخلمي�س من ال�ساعة � 8صباحا وحتى ال�ساعة الـ  5م�ساء
وي��وم اجلمعة من ال�ساعة � 8صباحا وحتى ال�ساعة  12ظهرا مما يوفر
مرونة و�سهولة للعمالء والأع�ضاء يف �إجناز وت�سريع معامالتهم .وتوفر
الغرفة جمموعة وا�سعة من اخلدمات التي تلبي متطلبات واحتياجات
جمتمع الأعمال والقطاع اخلا�ص والتي ت�شمل الع�ضوية و�شهادات املن�ش�أ
والت�صديقات بالإ�ضافة �إىل اخلدمات املرتبطة مببادرات الغرفة املتنوعة
م�ث��ل ج��ائ��زة حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ل�ل�أع�م��ال وع�لام��ة غ��رف��ة دبي
للم�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات وغريها من مبادرات الغرفة.

تطبيق اخلدمات امل�صرفية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة من
م�صرف الإمارات للتنمية ي�ستقطب � 500شركة خالل � 3أ�شهر

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن م�صرف الإمارات للتنمية ،املعني بتمكني �أجندة التنويع االقت�صادي
والتحول ال�صناعي لدولة الإمارات العربية املتحدة� ،أن تطبيق اخلدمات
امل�صرفية للأعمال قد دعم �أكرث من � 500شركة نا�شئة و�صغرية ومتو�سطة
احلجم يف الإمارات خالل الأ�شهر الثالثة املا�ضية من خالل فتح ح�سابات
لها يف �أق��ل من � 48ساعة ،مما يعزز الطلب املتزايد على ه��ذا التطبيق.
وق��د ُ�صمم تطبيق اخل��دم��ات امل�صرفية للأعمال م��ن م�صرف الإم��ارات
للتنمية لدعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة العاملة يف دولة الإمارات� ،إذ
يوفر لها �إمكانية الو�صول �إىل خدمات
م�صرفية رقمية �آمنة ومريحة على
مدار ال�ساعة .ويتيح التطبيق حجز
رق��م ح�ساب م�صريف دويل لل�شركة
يف غ���ض��ون دق��ائ��ق ،وي�ك�ت�م��ل تفعيل
احل �� �س ��اب يف غ �� �ض��ون � 48ساعة.
واحل�ساب جم��اين للجميع ،يف كافة
�أنحاء الإم��ارات ،ب��دون ا�شرتاط حد
�أدنى للر�صيد.
و�إىل ج ��ان ��ب ت� �ق ��دمي احل�سابات
امل�صرفية التجارية يوفر التطبيق
ام�ك��ان�ي��ة دف ��ع ال �ف��وات�ير و�إع ��داده ��ا،
وحت� ��دي� ��د امل � �ي ��زان � �ي ��ة ،واحل� ��� �ص ��ول
ع�ل��ى ال�ت�ح�ل�ي�لات امل��ال �ي��ة ،ك�م��ا متت
�إ�ضافة العديد م��ن امل�ي��زات اجلديدة
وجمموعة من الت�سهيالت امل�صرفية ،منذ �إطالقه يف �سبتمرب .2021
وقال �أحمد حممد النقبي ،الرئي�س التنفيذي مل�صرف الإم��ارات للتنمية:
“يفخر م�صرف الإمارات للتنمية بالإجناز الذي حققه من خالل تطبيق
اخلدمات امل�صرفية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،ويعد ان�ضمام �أكرث
من � 500شركة يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من �إطالقه �إجن��ا ًزا كبرياً .ولقد
بذل فريق عملنا بالتعاون مع �شركائنا الكثري من اجلهد والعمل اجلاد
للو�صول �إىل هذه املرحلة من تقدمي منتجات ذات م�ستوى عاملي وجتربة
م�ستخدم من الدرجة الأوىل».
و�أ� �ض��اف��« :س�ن��وا��ص��ل �إ��ض��اف��ة م �ي��زات وخ��دم��ات م�صرفية ج��دي��دة �سهلة
اال�ستخدام �إىل التطبيق يف امل�ستقبل ،مبا يتوافق مع نهجنا يف دعم االبتكار
واحللول الإبداعية .ونحن نتطلع �إىل البناء على هذا النجاح باملزيد من
االبتكار».

املوانئ واجلمارك تعلن مواعيد العمل اجلديدة

•• دبي-وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة �أنه اعتباراً من الأول من
يناير  2022املقبل �سيتم تغيري نظام العمل الأ�سبوعي يف مكاتبها ومراكز
�إ�سعاد املتعاملني التابعة لها لتكون مواعيد العمل من يوم االثنني �إىل يوم
اجلمعة مع متديد العطلة الأ�سبوعية لتكون يومي ال�سبت والأحد ون�صف
يوم اجلمعة وذلك ان�سجاماً مع قرار حكومة �إمارة دبي الذي يتوافق مع
النظام اجلديد للحكومة االحتادية.
وعممت امل�ؤ�س�سة قراراً بتغيري �ساعات العمل لديها على م�ستوى املوظفني
واملتعاملني متا�شياً مع توجه �إم��ارة دبي التي تواكب ر�ؤي��ة دولة الإمارات
والرامية �إىل تعزيز موقعها التناف�سي عاملياً خا�صة يف قطاعات االقت�صاد
والأعمال .و�ستقوم امل�ؤ�س�سة اعتباراً من الأول من يناير  2022بتقلي�ص
�أي��ام العمل الأ�سبوعية من خم�سة �أي��ام �إىل �أربعة �أي��ام ون�صف اليوم من
ال�ساعة � 7:30صباحاً وحتى  3:30بعد الظهر عدا يوم اجلمعة الذي
�سيكون من � 7:30صباحاً وحتى ال�ساعة  12:00ظهراً و�ستعمل امل�ؤ�س�سة
على تطبيق هذه املواعيد يف مكاتبها ومراكز �إ�سعاد املتعاملني يف الدوائر
وال�سلطات التابعة لها واملتمثلة بدائرة التخطيط والتطوير – تراخي�ص
و�سلطة مدينة دبي املالحية و�سلطة موانئ دبي ومكتب الوكيل املالحي
لل�سفن اخل�شبية و�إدارتي الأمن واال�ستثمار.
و�أكدّت امل�ؤ�س�سة ا�ستمرار العمل يف مركز االت�صال على مدار ال�ساعة طوال
�أي��ام الأ��س�ب��وع لتلقي ا�ستف�سارات ومالحظات متعاملي م�ؤ�س�سة املوانئ
واجل�م��ارك واملنطقة احل��رة وال��وح��دات التنظيمية التابعة لها واملجتمع
ب�شكل عام ،مبا ي�ضمن تواجدها خلدمتهم وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم.
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العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 786/2020/20:جتاري كلي

70197

املنظورة يف:الدائرة الكلية التجارية االوىل رقم 31
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤدوا للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره
( )12542968.43درهم اثني ع�شر مليونا وخم�سمائة واثنان واربعون الفا وت�سعمائة وثمانية و�ستون درهما وثالثة واربعون
فل�س  -باال�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  ,بالزام املدعي عليهما
برد �أ�صل االعتمادات امل�ستندية املذكورة يف امل�ستندات املرفقة بالدعوى احلا�ضرة املمنوحة من املدعي مل�صلحة املدعي عليهم
او �سداد ما يعادلها نقدا اىل املدعي الق�ضاء بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن فيما بينهما بكافة الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك اال�ستثمار �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي �شارع ال�سعادة  -مبنى ا�سبكت � -شقة 3401
املطلوب �إعالنهم � -1 :شركة تورك العمال الكهروميكانيكية ���ش.ذ.م.م  -2تورك االم��ارات للأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م
 -3ثائر نعيم عبدالهادي الديريه  -4ن�ضال نعيم عبدالهادي الديريه � -صفتهم  :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/5/26:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك
اال�ستثمار ���ش.م.ع بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن بان ي��ؤدوا للبنك املدعي مبلغ ( )12.254.217.91درهما اثنان ع�شر مليونا
ومائتان واربعة وخم�سون الفا ومائتان و�سبعة ع�شر درهما وواحد وت�سعون فل�سا والفائدة القانونية � %5سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية يف 2020/8/13:وحتى ال�سداد التام والزمتهم الر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثة االف درهم مقابل اتعاب املحاماة وبعدم
قبول ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا
االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 3527/2021/460:نزاع مدين

70540

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�ساد�سة رقم 755
مو�ضوع املنازعة  :الت�صريح بقيد النزاع وال��زام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع
املطالبة مببلغ اجمايل وق��دره ( )25.138.54دره��م خم�سة وع�شرون الفا ومائة وثمانيه وثالثون درهم
واربعة وخم�سون فل�سا  ,والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت  -جمموعة ات�صاالت �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -املطار  -ابوظبي � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت  -بجانب
مارك�س �سبن�سر
املطلوب �إعالنه � -1 :صفوان بن �سامل � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الت�صريح بقيد النزاع والزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة مببلغ اجمايل وقدره ( )25.138.54درهم خم�سة وع�شرون الفا
ومائة وثمانيه وثالثون درهم واربعة وخم�سون فل�سا  ,والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/1/3ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9618/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/383ا�ستئناف امر اداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )485690درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :احمد حارب ابراهيم بن حارب املهريي
عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -منطقة حمي�صنه � - 3شارع  - 9 Aفيال 11
 وميثله:عماد جمعه ح�سني علي �أهلياملطلوب �إعالنه � -1 :شركة جابكو للمقاوالت ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )485690.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8405/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 851/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )178.0219.24درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بنك دبي التجاري  -بجوار ديره �سيتي
�سنرت
املطلوب �إعالنه � -1 :شادي احلديدي رزق عبدالعزيز � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )178019.24دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شاملة لر�سوم املحكمة,
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9430/2021/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/5653أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )269527.5درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة املراعي اخل�ضراء للألبان ذ.م.م ومتثلها/حنان يا�سني حممود �أبو قعدان
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري � -أوبال تاور  -الطابق  - 20مكتب - 2006
املطلوب �إعالنهما  -1 :خلدون را�ضي �شعبان  ,لبناين اجلن�سية  ,ب�شخ�صه وب�صفته املخول بالتوقيع
عن �شركة مالتي لينك للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م � -2شركة ملتي لينك للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م -
�صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )269527.50دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  8627/2021/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  26/9/2021يف الدعوى رق��م 7119/2021:عمايل
جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ الجله والبالغ قدره ( )39.557.50درهم ت�سعة وثالثون الف وخم�سمائة و�سبعة
وخم�سون درهم وخم�سون فل�سا � ,شامال املبلغ املحكوم به وامل�صاريف املدفوعة من قبل طالب التنفيذ .
طالب التنفيذ  :تيتو�س جوزيف ادوارد جوزيف
عنوانه:امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع ال�شيخ زايد  -برج برزم  -بجانب برج اومنيات  -خلف
االمارات للعطالت  -الطابق رقم  - 29مكتب رقم 2906
وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان
املطلوب �إعالنه  -1 :بيك�سيل للمعدات املكتبية �ش.ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )39.557.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة �شامال املبلغ املحكوم به وامل�صاريف املدفوعة من
قبل طالب التنفيذ ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70392

اعالن بالن�شر
 52/2017/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جراند الروي لالن�شاءات �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/فا�ست لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
وميثله:يعقوب قا�سم �شاهني عبداهلل
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )42816.47درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70392

اعالن بالن�شر
 9820/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/سربى م.د.م�.س  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الكندي لاللكرتونيات
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )58546.97درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

70197

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70448

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  266/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/308عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )7210670.87درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود فرع دبي
عنوانه:امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -داون تاون منطقة برج خليفة اعمار �سكوير برج
ات�ش ا�س بي �سي � -ص.ب 66:دبي ال�ش�ؤون القانونية
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد حيان مري�شنت بن حممد حنيف � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن �شقة �سكنية -
منطقة معي�صم االول  -رقم االر�ض  - 1/0ا�سم املبنى ذا كري�سنت بي  -رقم املبنى  - 2رقم الوحدة
 - 704وفاء للمبلغ املطالب به ويف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

حماكم دبي
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  5747/2019/209تنفيذ عمايل
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم  328/2018عمايل كلي واملعدل باال�ستئناف
رقم  294/2019ا�ستئناف عمايل ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )942152درهم ل�صالح العامل .
طالب التنفيذ � :سمري �شاهر مو�سى داود
عنوانه:امارة دبي  -بردبي  -منطقة اخلليج التجاري  -جممع بنايات باي �سكوير  -بناية رقم  - 6مكتب
رقم 402
املطلوب �إعالنه  -1 :دريك اند �سكل انرتنا�شيونال � -شركة م�ساهمة عامة � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :ق��ررت حمكمة دب��ي االبتدائية بتاريخ  2021/12/27اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )942152.00درهم خالل  15يوم من تاريخ التبليغ واال بيع العقار وهي عبارة عن االر�ض رقم -144
 146-150-149الكائنة يف منطقة �سيح �شعيب  2واالر�ض رقم  571الكائنة يف منطقة دبي لال�ستثمار االول
والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�ضيات ن�ص املادة  295من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم 610/2021/458:طعن عقاري

70530

املنظورة يف:الدائرة العقارية االوىل  -متييز رقم 545
مو�ضوع الطعن  :قبول النق�ض �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه احالته اىل حمكمة
اال�ستئناف ال�صدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �ضده بالر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب .
الطاعن:م�ؤ�س�سة عقار  -عنوانه:امارة دب��ي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة
االع �م��ال  -امل �ي��زان�ين  -مكتب رق��م  - 9ه� ��ات� ��ف - 0506767616:ب��ري��د الكرتوينINFO3@:
 - OMALCE.AEمكاين IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826
وميثله  /عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي

املطلوب �إعالنه  -1 :حممد �شم�س العامل الطاهر علي  -مطعون �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان الطاعن اق��ام عليكم الطعن امل��ذك��ور اع�لاه ويتوجب عليكم
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �صحيفة الطعن املتقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�سم

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 974/2021/361:امر اداء

70533

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/3807امر �أداء  -والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:ر�شاد جان الريا�شى  -واملخول بالتوقيع على ال�شيكات  -لبناين اجلن�سية
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع �شارع االبراج  -مبنى بناية
اوبال � -شقة  - 1905وميثله:رو�ضة ح�سني ال�سيد حم�سن العطار
املطلوب �إعالنه  -1 :فايب ميدل اي�ست �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر
يف �أم��ر الأداء املقيد من قبلكم  ,وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني امل��واف��ق 2022/3/21:ال�ساعة
� 10:00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1022/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1029/2021/38:جتاري م�صارف جزئي

70197

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�سة رقم 404
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )200.398.72درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %5من  2021/11/23وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:بنك دبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى بناية البنك � -شقة بناية البنك
 بجوار ديرة �سيتي �سنرت  -وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوكاملطلوب �إعالنه  -1 :توفيق حممد توفيق احلوراين � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()200.398.72
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من  2021/11/23وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وح��ددت لها جل�سة يوم االرب�ع��اء املوافق  2022/1/5ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )28489.8دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ اال�ستحقاق يف  2021/8/17وحتى متام ال�سداد بواقع � %5سنويا
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي:اميك�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (م) االمارات
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع الفلك  -مبنى ميديا وان تاور � -شقة 27
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد ح�سني قحطان املهديل � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()28489.8
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفوائد القانونية امل�ستحقة من تاريخ اال�ستحقاق يف 2021/8/17
وحتى متام ال�سداد بواقع � %5سنويا �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2022/1/4ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

حمكمة التنفيذ
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

رئي�س الق�سم

70197

اعالن بالن�شر
 4995 / 2018 / 207تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده�/شركة الإم��ارات ملقاوالت الطرق  -حمرعني والذيب (ذ.م.م)  -فرع
دبي  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذم�ؤ�س�سة الدبلوما�سي العاملية للتجارة ( -م�ؤ�س�سة فردية) ،
وميثلها �صاحبها � /أحمد عودة �أحمد عودة � -أردين اجلن�سية  ،وميثلة يف التوقيع /
عمر �أحمد عودة � -أمريكي اجلن�سية  ،مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة حتت الرق
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة و هي عبارة عن املركبات املرفق اعالئدة
للمنفذ �ضدها و الكائنة يف �شبك ور�سان و فاءا للمبلغ املطالب به و ذلك للعلم مبا جاء
فيه و نفاذ مفعولة قانونا.
رئي�س ال�شعبة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  29دي�سمرب  2021العدد 13429

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4601/2021/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�سة رقم 404
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وق��دره ( )1.192.417.36دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة.
املدعي�:شركة م�صانع اال�صباغ الوطنية املحدودة
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة � -شارع �شارع ال�شيخ حممد بن زايد  -مبنى م�صانع نا�شيونال  -دوار نا�شيونال
 وميثله:فاطمة احمد �سامل �سعيداملطلوب �إعالنه � -1 :شيفيلد القاب�ضة املحدودة � -صفته  :مدعي عليه
م��و��ض��وع الإع�ل��ان  :ق��د �أق� ��ام ع�ل�ي��ك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة ب��ال��زام امل��دع��ي عليهم مب�ب�ل��غ وق ��دره
( )1.192.417.36درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/1/4
ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1558/2021/18:عقاري جزئي

70363

االمارات للمزادات

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

فقدان جواز �سفر

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
م��زاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذل��ك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/01/05لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده حمدان حممد ا�سعد لتجارة ال�ساعات �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
الو�صف �سعر التقييم
�ساعات 72,070
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70197

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية اخلام�سة رقم 200
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )165323.22درهم
قيمه التعوي�ض والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
املدعي:امالك للتمويل � -شركة م�ساهمه عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى بناية جرو �سفينور لالعمال -
�شقة الطابق  - 18وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن
املطلوب �إعالنه  -1 :موكان حممد علي �شكري � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االج��ارة بالزام املدعي
عليها مببلغ وقدره ( )165323.22درهم قيمه التعوي�ض والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  -وحددت
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/1/6ال�ساعة � 08.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

تنفيذ رقم 2020/8443

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى  780/2021/18عقاري جزئي

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

70014

فقد املدعو  /دوالل ه��اوالدي��ر ح��امل  ،هندي اجلن�سية  -جواز
�سفره رق��م ( )EG0765941و املدعو  /حممد جوهريول
اال� �س�ل�ام حم�م��د  ،ب�ن�غ�لادي���ش��ي اجل�ن���س�ي��ة  -ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )A00277577و امل��دع��و  /ج��اك�ي�ر ح���س�ين اب ��و خ�ي�ر ،
بنغالدي�شي اجلن�سية  -جواز �سفره رقم ()BM0470089
و امل��دع��و  /نظر اال��س�لام اب��و ال�ك�لام  ،بنغالدي�شي اجلن�سية -
جواز �سفره رقم ( )BK0851312من يجده عليه االت�صال
بتليفون رقم 0551585123

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70021

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9113/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 3471/2021أمر �أداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )279998درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :غنتوت التجارية ذ.م.م
عنوانه:العنوان املختار مكتب/ابراهيم ح�سن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن
بامارة دبي  -ديرة �سيتي �سنرت �شارع بور�سعيد بناية �سيتي �أفنيو الطابق ال�سابع مكتب  - 706هاتف
042950010
املطلوب �إعالنه  -1 :جي �إ�س  4خلدمات احلرا�سة �ش.ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )279998درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

70197

املنظورة يف  :دائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى  :الق�ضاء بف�سخ عقد الت�أجري التمويلي امل�برم بني طريف التداعي  ،وامل ��ؤرخ يف  27فرباير  2008م
ومالحقه  ،و�إل��زام املدعى عليهما برد حيازة العقار مو�ضوع العقد وت�سليمه للمدعية  ،و�شطب عبارة الإج��ارة ال��واردة يف
�شهادة امللكية  ،و�إلزامهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�سداد مبلغ وقدره  47,646درهم (�سبعه واربعون الف و�ستمائه و�ست
واربعون درهما ) قيمة امل�ستحقات الإيجارية املت�أخرة املرت�صدة بذمتهما �إبتداء من  2020/5/2م  2020/11/2م
وما ي�ستجد من �أجرة من تاريخ  2020/11/2وحتى تاريخ الإخالء التام والفعلي بواقع �أجرة  40,000درهم �سنوياً ،
وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة  ،والزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بالتعوي�ض بقيمة (200,000
درهم) (مئتان وخم�سون الف درهم) وذلك جرباً ملا حلق املدعيه من �أ�ضرار ب�سبب �إخالل املدعي عليه بالتزاماته التعاقديه
 ،والزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماه
املدعي  :متويل م�ساهمة خا�صة  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة � -شارع املكتوم  -دوار ال�ساعة � -شارع املطار  -بناية
بنك دبي اال�سالمي اجلديدة مقابل دناتا
املطلوب �إعالنه  - 1 :نغم عبداحل�سن علي املوزاين � -صفته  :مدعي عليه
� - 2سمريه �صالح مزعل ال�سعدي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/12/12يف الدعوى امل��ذك��ورة �أعاله
ل�صالح  /متويل م�ساهمة خا�صة بحكمت املحكمة  -مبثابة احل�ضوري -بف�سخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك ومالحقها
املربمة بني طريف التداعي وامل�ؤرخة  2008/2/27و�إلزام املدعى عليهما برد حيازة العقار مو�ضوع العقد الكائن يف وادي
ال�صفا  ، 2رقم الأر�ض  - 1430رقم العقار  - 523الطابق اخلام�س -املبنى رقم  ، 2ا�سم املبنى مزايا -10ب) وت�سليمه
للمدعية خاليا من ال�شواغل ،و�شطب �إ�شارة القيد العقاري (ايجارة متويليه) الواردة يف �شهادة امللكية ل�صالح املدعى عليهما
و�شطب عبارة (تخ�ضع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االيجارة املنتهي بالتملك وملحقاته
املودع لدى الدائرة) وتكليف دائرة الأرا�ضي والأمالك لتنفيذ ذلك ،وب�إلزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�أن ت�ؤديا
للمدعية مبلغ ( 87,229دره��م) �سبعة وثمانون �أل��ف مائتان ت�سعة وع�شرون دره��م قيمه الأق�ساط الغري م�سدده من
 2020/03/02حتى  2021/05/02والر�سوم وامل�صروفات وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا
ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن
�صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363

االمارات للمزادات

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29

70363

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16046

تنفيذ رقم 2021/15914

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/01/05لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �شوجر لواف للتجارة العامة ذ.م.م  +جورج�س الك�ساندرا تيبولت ان�سبنو�س و او�صاف
املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
16,780
مالب�س ن�سائيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/01/05لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده عبدالرحمن �سعيد حممد الوهنى و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
5,350
�أثاث �شقه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  187/2020/211تنفيذ عقاري

حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
م��و��ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2018/336ع �ق��اري كلي  ،وامل �ع��دل بالإ�ستئنايف رقمي
� 2019/269/245إ�ستئناف عقاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 10421096درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :سريجي فندين
عنوانه  :يعلن على مكتب البحر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن يف � :إمارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية -
مقابل فندق رافلز  ،خلف �سيتي بنك  ،بناية مكاتب عود ميثاء  ،الطابق الثالث  -مكتب رقم  310رقم مكاين 30
وميثله  :يو�سف حممد ح�سن حممد البحر
املطلوب �إعالنه � :سلطان حممد �سلطان حارب الفالحي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي
 �شارع ال�سعادة  -مبنى برج بوالبة اخلليج � -شقة الطابق التا�سع  -مقابل برج ون امنيات  -رقم مكاين 2495187010 info@sultan.ae - 043499998 - 0503491999مو�ضوع الإعالن :
منفذ �ضدهم  :بوابة اخلليج � -ش ذ م م  -عقار للعقارات � -ش ذ م م � -سلطان لال�ستثمار � -ش ذ م م
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
قطعة ار� ��ض ف���ض��اء  -املنطقة  :ب��رج خليفة  -رق��م االر� ��ض  - 396امل���س��اح��ة  3051.12 :م�تر م��رب��ع  -امل �ق��درة بــ
( )44,336,633درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
70363

حماكم دبي

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  1372/2019جت��اري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 141680756.11درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك اال�ستثمار � -ش م ع عنوانه  :ال�شارقة  -منطقة القا�سمية � -شارع الزهراء  -رقم  ، 105مبنى ملك بنك
اال�ستثمار  -مقابل م�سجد امللك في�صل  -بجانب بنك دبي اال�سالمي  -هاتف  065980555فاك�س 065693807
املطلوب �إعالنه  :نيو اي��ج لل�صناعات  -عنوانه  :الإم��ارات  -ر�أ���س اخليمة ل��دى هيئة مناطق ر�أ���س اخليمة االقت�صادية
ال�شارع ال�ع��ام منطقة الغيل متحرك ��� 0506989177ص ب - 072589423 - 0506989177 - 2163
hewage@emirates.net.ae
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده � :شركة نيو ايج  -ذ م م  -املنفذ �ضده  :فانت�شرز  -م م ح  -املنفذ �ضده � :شركة نيو ايج  -ذ م
م  -املنفذ �ضده  :نيتينكومار �ساجنايف اليا�س �شاه  -ب�صفته كفيال
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
 -1نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 96رقم البلدية  - 346 - 473رقم املبنى 1 :
 ا�سم املبنى  :برج ريجال  -رقم العقار  - 1602 :امل�ساحة  122.54 :مرت مربع التقييم  969.207.55 :درهم -2نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 96رقم البلدية  - 346 - 473رقم املبنى 1 :
 ا�سم املبنى  :برج ريجال  -رقم العقار  - 1601 :امل�ساحة  129.69 :مرت مربع التقييم  1.025.021.01 :درهممالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

70363

حماكم دبي

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  644/2020/211تنفيذ عقاري

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2014/967عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 940338درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :كامران زركر يعقوبي وميثله حممد كمران زركر يعقوبي
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -رقة البطني  -مكتب رقم  - 205ملك داما�س للعقارات
وميثله  :عبدالعزيز عي�سى ح�سن عبداهلل العظب املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  :حممد حاج احمد  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -دبي الند �شارع ذا  -فيال رقم - 85
NOMAIL@YAHOO.COM - 0509027686
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية
جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 640ا�سم املبنى RD-085 :
 رقم البلدية  648 - 8378 :امل�ساحة  570.89 :مرت مربع  -املبلغ  3,200,000.00درهممالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2014/967عقاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 940338درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :كامران زركر يعقوبي وميثله حممد كمران زركر يعقوبي
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -رقة البطني  -مكتب رقم  - 205ملك داما�س للعقارات
وميثله  :عبدالعزيز عي�سى ح�سن عبداهلل العظب املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  :حممد حاج احمد  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -دبي الند �شارع ذا  -فيال رقم - 85
NOMAIL@YAHOO.COM - 0509027686
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية
جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 640ا�سم املبنى RD-085 :
 رقم البلدية  648 - 8378 :امل�ساحة  570.89 :مرت مربع  -املبلغ  3,200,000.00درهممالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة �شقة يف �إمارة دبي  -احلبية اخلام�سة  -جممع رمرام  -مبنى
الثمام � - 02شقة رقم  609والت�صريح با�ستالم مبلغ  1572848.14درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك را�س اخليمة الوطني � -ش ذ م ع  -عنوانه � :إمارة دبي �-شارع  5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية
نهال  -الق�صي�ص  - 2الطابق االر�ضي  -بجوار فندق تاميز
املطلوب �إعالنه  :جمتبى جعفر منزوي  -عنوانه � :إمارة دبي  -احلبية اخلام�سة  -جممع رمرام  -مبنى الثمام
� - 02شقة رقم 0506563837 - 609
ALTHAMIN@EMIRATES.NET.AE
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى
موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن
على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية (حتت االن�شاء) املنطقة  :احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم املبنى  - 18 :ا�سم املبنى  :الثمام
 - 20رقم العقار  - 609 :رقم الطابق  - 6امل�ساحة  73.09 :مرت مربع  -املقدرة بــــ ( )434.922.46درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  51/2020/250بيع عقار مرهون

70363

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة �شقة يف �إمارة دبي  -احلبية اخلام�سة  -جممع رمرام  -مبنى
الثمام � - 02شقة رقم  609والت�صريح با�ستالم مبلغ  1572848.14درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك را�س اخليمة الوطني � -ش ذ م ع  -عنوانه � :إمارة دبي �-شارع  5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية
نهال  -الق�صي�ص  - 2الطابق االر�ضي  -بجوار فندق تاميز
املطلوب �إعالنه  :جمتبى جعفر منزوي  -عنوانه � :إمارة دبي  -احلبية اخلام�سة  -جممع رمرام  -مبنى الثمام
� - 02شقة رقم 0506563837 - 609
ALTHAMIN@EMIRATES.NET.AE
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف ي��وم االرب�ع��اء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى
موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن
على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية (حتت االن�شاء) املنطقة  :احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 43رقم املبنى  - 18 :ا�سم املبنى  :الثمام
 - 20رقم العقار  - 609 :رقم الطابق  - 6امل�ساحة  73.09 :مرت مربع  -املقدرة بــــ ( )434.922.46درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  410/2020/211تنفيذ عقاري

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2019/359ع�ق��اري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( 1626443درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :عمر حممود اخلطيب
عنوانه � :إمارة ال�شارقة  -كورني�ش البحرية  -منطقة املجاز � -شارع الكورني�ش  -بناية برج بو خاطر  ،ا�سفل البناية �ستار
بك�س كافيه  -مقابل م�سرح املجاز
وميثله � :إ�سماعيل ح�سن ابراهيم ال�صفار
املطلوب �إعالنه  :تنميات جلوبل للتطوير العقاري � -ش ذ م م
عنوانه � :إمارة دبي  -وادي ال�صفا  - 3فيال info@tanmiyat.ae - A29
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية (حتت االن�شاء)  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 2119رقم البلدية  - 645 - 7550 :امل�ساحة :
 138.41مرت مربع املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  - CLEOPATRA :رقم الوحدة 1206 :
�شقة �سكنية (حتت االن�شاء)  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 3رقم االر�ض  - 2119رقم البلدية  - 645 - 7550 :امل�ساحة :
 72.27مرت مربع املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  - CLEOPATRA :رقم الوحدة 1205 :
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
م��و� �ض��وع ال�ت�ن�ف�ي��ذ  :ت�ن�ف�ي��ذ احل �ك��م ال �� �ص��ادر يف ال��دع��وى رق ��م  2019/1306جت ��اري ك�ل��ي  ،ب �� �س��داد امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وق ��دره
( 20170391.63درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك اال�ستثمار � -ش م ع عنوانه  :ال�شارقة  -منطقة القا�سمية � -شارع الزهراء  -رقم  ، 105مبنى ملك بنك
اال�ستثمار  -مقابل م�سجد امللك في�صل  -بجانب بنك دبي اال�سالمي  -هاتف  065980555فاك�س 065693807
وميثله  :ناجي �إميل بول�س
املطلوب �إعالنه  :عبدالرحمن ح�سن ح�سني خواجة  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -القرهود  -مبنى جولف بارك الطابق االر�ضي كامال
 هاتف  - 042820404 :فاك�س gustav@actco.ae - 042869145 - 05065116943 - 042869145مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :رئيف خري اهلل حريق  -املنفذ �ضده � :شركة اكتكو للمقاوالت العامة (ذ م م)
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل
�شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر
الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
 -3نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 86رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى tamani arts :
 - officeرقم العقار  - 1102 :امل�ساحة  40.85 :مرت مربع  -التقييم  397,860.05 :درهم
 -1نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 86رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى tamani arts :
 - officeرقم العقار  - 1103 :امل�ساحة  40.85 :مرت مربع  -التقييم  397,860.05 :درهم
 -2نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 86رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى tamani arts :
 - officeرقم العقار  - 1104 :امل�ساحة  40.85 :مرت مربع  -التقييم  397,860.05 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  784/2020امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 112514110درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :إنديزاين ديفيلومبنت�س ليمتد  -و�آخرون
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج ال�سالم  -بجوار فندق ات�ش  -الطابق  - 49االفاق وم�شاركوه
 مكتب حماماة  -وميثله  :علي �إ�سماعيل حممد عبداهلل الزرعويناملطلوب �إعالنه � :شيفيلد هولدينجز ليمتد
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -إعمار �سكوير  -بوليفارد بالزا  -مبنى رقم  - 4مكتب رقم
abuali@sheffieldholdings.com - 0503806750 - 203
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية
جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :فندق حتت االن�شاء  -رقم االر�ض  - 83 -املنطقة  :مر�سى دبي  -ا�سم املبنى  :مارينا 101
 رق��م الوحدة  - H 101رق��م البلدية  - 392 - 207 :مببلغ  361,452,880.20دره��م  -يباعالعلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  52/2020/211تنفيذ عقاري

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  6363/2020/207تنفيذ جتاري

70363

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/66امر على عري�ضة  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 10931748.64درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :امتياز ح�سني حممد ح�سني  -و�آخرون
عنوانه  :باك�ستان  -كرات�شي خارج الدولة  -وحمله املختار مكتب ال�صفر وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
الداون تاون مكاتب ال�ساحة بلوك دي مكتب 401
املطلوب �إعالنه  :تعمري القاب�ضة لال�ستثمار �-ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع الأبراج  -برج �سيلفر تاور
بجوار مطعم ومقهى رم�سي�س �ستار mahmood.marfatia@tameer.net - 0500000000 -
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 1034امل�ساحة  2335.27 :مرت مربع -
التقييم  - 10054645 :درهم
نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 1033امل�ساحة  2367.71:مرت مربع
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
م��و� �ض��وع ال�ت�ن�ف�ي��ذ  :ت�ن�ف�ي��ذ احل �ك��م ال �� �ص��ادر يف ال��دع��وى رق ��م  2019/1306جت ��اري ك�ل��ي  ،ب �� �س��داد امل�ب�ل��غ امل�ن�ف��ذ ب��ه وق ��دره
( 20170391.63درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك اال�ستثمار � -ش م ع عنوانه  :ال�شارقة  -منطقة القا�سمية � -شارع الزهراء  -رقم  ، 105مبنى ملك بنك
اال�ستثمار  -مقابل م�سجد امللك في�صل  -بجانب بنك دبي اال�سالمي  -هاتف  065980555فاك�س 065693807
وميثله  :ناجي �إميل بول�س
املطلوب �إعالنه  :عبدالرحمن ح�سن ح�سني خواجة  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -القرهود  -مبنى جولف بارك الطابق االر�ضي كامال
 هاتف  - 042820404 :فاك�س gustav@actco.ae - 042869145 - 05065116943 - 042869145مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :رئيف خري اهلل حريق  -املنفذ �ضده � :شركة اكتكو للمقاوالت العامة (ذ م م)
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار
املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة
 301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل
�شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر
الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
 -3نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 86رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى tamani arts :
 - officeرقم العقار  - 1102 :امل�ساحة  40.85 :مرت مربع  -التقييم  397,860.05 :درهم
 -1نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 86رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى tamani arts :
 - officeرقم العقار  - 1103 :امل�ساحة  40.85 :مرت مربع  -التقييم  397,860.05 :درهم
 -2نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 86رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى tamani arts :
 - officeرقم العقار  - 1104 :امل�ساحة  40.85 :مرت مربع  -التقييم  397,860.05 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1841/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  308/2019/211تنفيذ عقاري

70363

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/66امر على عري�ضة  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 10931748.64درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :امتياز ح�سني حممد ح�سني  -و�آخرون
عنوانه  :باك�ستان  -كرات�شي خارج الدولة  -وحمله املختار مكتب ال�صفر وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
الداون تاون مكاتب ال�ساحة بلوك دي مكتب 401
املطلوب �إعالنه  :تعمري القاب�ضة لال�ستثمار �-ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع الأبراج  -برج �سيلفر تاور
بجوار مطعم ومقهى رم�سي�س �ستار mahmood.marfatia@tameer.net - 0500000000 -
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 1034امل�ساحة  2335.27 :مرت مربع -
التقييم  - 10054645 :درهم
نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 1033امل�ساحة  2367.71:مرت مربع
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  6363/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/1658جتاري كلي القا�ضي بالزام املنفذ �ضدهم  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 1,964,778.26درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :املعدات القوية خلدمات ال�صرف ال�صحي و�سحب املياه  -ذ م م  -و�آخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة ديرة � -شارع بور�سعيد
 بناية ال�سركال  - 2الطابق اخلام�س  -مكتب رقم  506رقم مكاين2310594419/املطلوب �إعالنه � :شركة ال�صرح للمقاوالت  -ذ م م  -ميلكها ويديرها  /احمد عبداهلل �سيف بن دروي�ش ال�شحي  -عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة
دبي  -النهدة االوىل � -شارع بغداد  -مبنى مركز البالتني لالعمال  -مقابل مدر�سة ميالنيم  -الطابق  - 10مكتب رقم  - 1007رقم مكاين
info@alsarh.ae - 97142577733 - 97142577755 - 3505197825 /
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية (حت��ت االن�شاء) املنطقة  :ند ح�صة  :رق��م االر���ض  - 1335امل�ساحة  60.56 :مرت مربع  -ا�سم املبنى cambridge :
 - business centreرقم الوحدة  - 304 :القيمة الكلية  717.047.00 :درهم ويباع العلى عطاء
�شقة �سكنية (حتت االن�شاء) املنطقة  :احلبية الرابعة  :رقم االر�ض  - 95امل�ساحة  46.77 :مرت مربع  -ا�سم املبنى CHAMPIONS :
 - TOWER3رقم الوحدة  - 201 :مببلغ  352.399.00 :درهم ويباع العلى عطاء
�شقة �سكنية (حت��ت االن�شاء) املنطقة  :ند ح�صة  :رق��م االر���ض  - 1335امل�ساحة  60.56 :مرت مربع  -ا�سم املبنى cambridge :
 - business centreرقم الوحدة  - 104 :القيمة الكلية  717.047.00 :درهم ويباع العلى عطاء
�شقة �سكنية املنطقة  :احلبية الرابعة  :رقم االر�ض  - 85امل�ساحة  90.06 :مرت مربع  -ا�سم املبنى CHAMPIONS TOWER4 :
 رقم الوحدة  603 :القيمة الكلية  678.577.00 :درهم ويباع العلى عطاء�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  :رقم االر�ض  - 85امل�ساحة  74.49 :مرت مربع  -ا�سم املبنى CHAMPIONS TOWER4 :
 رقم الوحدة  601 :القيمة الكلية  561.262.00 :درهم ويباع العلى عطاء�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  :رقم االر�ض  - 85امل�ساحة  86.01 :مرت مربع  -ا�سم املبنى CHAMPIONS TOWER4 :
 -رقم الوحدة  606 :القيمة الكلية  648.062.00 :درهم ويباع العلى عطاء .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  308/2019/211تنفيذ عقاري

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  159/2019/207تنفيذ جتاري

70363

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
م��و��ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2020/43ع�ق��اري كلي  ،ب���س��داد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( 48110528.92درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :داماك اخلليج للعقارات � -ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -اجلمريا الثانية  -مدينة دبي للإعالم  ،بناية ايك�سكيتيف هايت�س  -تيكوم  -بجانب �إعمار
بيزن�س بارك  ،الطابق ال�ساد�س  -وميثله  :مرمي ح�سني عبداهلل ح�سني
املطلوب �إعالنه  :فواز مبارك عبدالعزيز �صالح احل�ساوي
عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي القرهود  -دي��رة � -شارع بني يا�س  -برج خور دبي  -الطابق  ، 21مكتب  - c21مكتب
جمموعة ال�سهالوي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية aa@eim.ae - 0506265100 -
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
ن��وع العقار  :ار���ض وم��ا عليها من بناء  - 1 -قطعة ار���ض  -املنطقة  :الثنية الرابعة  -رق��م االر���ض  - 598امل�ساحة :
 689.90مرت مربع  -التقييم  4.700.000 :درهم
نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء � -2 -شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 45 :املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم املبنى  - 1ا�سم
املبنى  :داماك هايت�س  -رقم العقار  - 6901 :امل�ساحة  1030.37 :مرت مربع التقييم  16,136,116/23 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  623/2017/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/1658جتاري كلي القا�ضي بالزام املنفذ �ضدهم  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 1,964,778.26درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :املعدات القوية خلدمات ال�صرف ال�صحي و�سحب املياه  -ذ م م  -و�آخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة ديرة � -شارع بور�سعيد
 بناية ال�سركال  - 2الطابق اخلام�س  -مكتب رقم  506رقم مكاين2310594419/املطلوب �إعالنه � :شركة ال�صرح للمقاوالت  -ذ م م  -ميلكها ويديرها  /احمد عبداهلل �سيف بن دروي�ش ال�شحي  -عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة
دبي  -النهدة االوىل � -شارع بغداد  -مبنى مركز البالتني لالعمال  -مقابل مدر�سة ميالنيم  -الطابق  - 10مكتب رقم  - 1007رقم مكاين
info@alsarh.ae - 97142577733 - 97142577755 - 3505197825 /
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل
الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية (حت��ت االن�شاء) املنطقة  :ند ح�صة  :رق��م االر���ض  - 1335امل�ساحة  60.56 :مرت مربع  -ا�سم املبنى cambridge :
 - business centreرقم الوحدة  - 304 :القيمة الكلية  717.047.00 :درهم ويباع العلى عطاء
�شقة �سكنية (حتت االن�شاء) املنطقة  :احلبية الرابعة  :رقم االر�ض  - 95امل�ساحة  46.77 :مرت مربع  -ا�سم املبنى CHAMPIONS :
 - TOWER3رقم الوحدة  - 201 :مببلغ  352.399.00 :درهم ويباع العلى عطاء
�شقة �سكنية (حت��ت االن�شاء) املنطقة  :ند ح�صة  :رق��م االر���ض  - 1335امل�ساحة  60.56 :مرت مربع  -ا�سم املبنى cambridge :
 - business centreرقم الوحدة  - 104 :القيمة الكلية  717.047.00 :درهم ويباع العلى عطاء
�شقة �سكنية املنطقة  :احلبية الرابعة  :رقم االر�ض  - 85امل�ساحة  90.06 :مرت مربع  -ا�سم املبنى CHAMPIONS TOWER4 :
 رقم الوحدة  603 :القيمة الكلية  678.577.00 :درهم ويباع العلى عطاء�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  :رقم االر�ض  - 85امل�ساحة  74.49 :مرت مربع  -ا�سم املبنى CHAMPIONS TOWER4 :
 رقم الوحدة  601 :القيمة الكلية  561.262.00 :درهم ويباع العلى عطاء�شقة �سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  :رقم االر�ض  - 85امل�ساحة  86.01 :مرت مربع  -ا�سم املبنى CHAMPIONS TOWER4 :
 -رقم الوحدة  606 :القيمة الكلية  648.062.00 :درهم ويباع العلى عطاء .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
م��و��ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2020/43ع�ق��اري كلي  ،ب���س��داد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( 48110528.92درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :داماك اخلليج للعقارات � -ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -اجلمريا الثانية  -مدينة دبي للإعالم  ،بناية ايك�سكيتيف هايت�س  -تيكوم  -بجانب �إعمار
بيزن�س بارك  ،الطابق ال�ساد�س  -وميثله  :مرمي ح�سني عبداهلل ح�سني
املطلوب �إعالنه  :فواز مبارك عبدالعزيز �صالح احل�ساوي
عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي القرهود  -دي��رة � -شارع بني يا�س  -برج خور دبي  -الطابق  ، 21مكتب  - c21مكتب
جمموعة ال�سهالوي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية aa@eim.ae - 0506265100 -
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
ن��وع العقار  :ار���ض وم��ا عليها من بناء  - 1 -قطعة ار���ض  -املنطقة  :الثنية الرابعة  -رق��م االر���ض  - 598امل�ساحة :
 689.90مرت مربع  -التقييم  4.700.000 :درهم
نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء � -2 -شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 45 :املنطقة  :مر�سى دبي  -رقم املبنى  - 1ا�سم
املبنى  :داماك هايت�س  -رقم العقار  - 6901 :امل�ساحة  1030.37 :مرت مربع التقييم  16,136,116/23 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  51/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  2605/2021/207تنفيذ جتاري

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  623/2017/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
م��و��ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2018/336ع �ق��اري كلي  ،وامل �ع��دل بالإ�ستئنايف رقمي
� 2019/269/245إ�ستئناف عقاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 10421096درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :سريجي فندين
عنوانه  :يعلن على مكتب البحر للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن يف � :إمارة دبي  -بردبي  -مدينة دبي الطبية -
مقابل فندق رافلز  ،خلف �سيتي بنك  ،بناية مكاتب عود ميثاء  ،الطابق الثالث  -مكتب رقم  310رقم مكاين 30
وميثله  :يو�سف حممد ح�سن حممد البحر
املطلوب �إعالنه � :سلطان حممد �سلطان حارب الفالحي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي
 �شارع ال�سعادة  -مبنى برج بوالبة اخلليج � -شقة الطابق التا�سع  -مقابل برج ون امنيات  -رقم مكاين 2495187010 info@sultan.ae - 043499998 - 0503491999مو�ضوع الإعالن :
منفذ �ضدهم  :بوابة اخلليج � -ش ذ م م  -عقار للعقارات � -ش ذ م م � -سلطان لال�ستثمار � -ش ذ م م
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
قطعة ار� ��ض ف���ض��اء  -املنطقة  :ب��رج خليفة  -رق��م االر� ��ض  - 396امل���س��اح��ة  3051.12 :م�تر م��رب��ع  -امل �ق��درة بــ
( )44,336,633درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  1372/2019جت��اري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 141680756.11درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :بنك اال�ستثمار � -ش م ع عنوانه  :ال�شارقة  -منطقة القا�سمية � -شارع الزهراء  -رقم  ، 105مبنى ملك بنك
اال�ستثمار  -مقابل م�سجد امللك في�صل  -بجانب بنك دبي اال�سالمي  -هاتف  065980555فاك�س 065693807
املطلوب �إعالنه  :نيو اي��ج لل�صناعات  -عنوانه  :الإم��ارات  -ر�أ���س اخليمة ل��دى هيئة مناطق ر�أ���س اخليمة االقت�صادية
ال�شارع ال�ع��ام منطقة الغيل متحرك ��� 0506989177ص ب - 072589423 - 0506989177 - 2163
hewage@emirates.net.ae
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده � :شركة نيو ايج  -ذ م م  -املنفذ �ضده  :فانت�شرز  -م م ح  -املنفذ �ضده � :شركة نيو ايج  -ذ م
م  -املنفذ �ضده  :نيتينكومار �ساجنايف اليا�س �شاه  -ب�صفته كفيال
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
 -1نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 96رقم البلدية  - 346 - 473رقم املبنى 1 :
 ا�سم املبنى  :برج ريجال  -رقم العقار  - 1602 :امل�ساحة  122.54 :مرت مربع التقييم  969.207.55 :درهم -2نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 96رقم البلدية  - 346 - 473رقم املبنى 1 :
 ا�سم املبنى  :برج ريجال  -رقم العقار  - 1601 :امل�ساحة  129.69 :مرت مربع التقييم  1.025.021.01 :درهممالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  644/2020/211تنفيذ عقاري

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  187/2020/211تنفيذ عقاري
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العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  159/2019/207تنفيذ جتاري
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اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2605/2021/207تنفيذ جتاري
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املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/121جلان عقارية  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 54094028.79درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :ليوان (�ش ذ م م )
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري  -طريق اخلليج التجاري  -مكتب برج الر�ؤية  -رقم مكاين
 - 2504886910وميثله � :سعد حممد عبداهلل احلمادي
املطلوب �إعالنه � :سنبلة لالن�شاءات  -ذ م م عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -منطقة برج خليفة  -قطعة رقم
 345- 550ملك عبدالعزيز ا�سحاق ال �شيخ  -مكتب رقم  - 501رقم مكاين - 2614487868
sunbolah@yahoo.com - 0506506763
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية
جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 849رقم البلدية - 681 - 1415 :
امل�ساحة  19879.53 :مرت مربع  -القيمة  42796254 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13429بتاريخ 2021/12/29
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  52/2020/211تنفيذ عقاري

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/121جلان عقارية  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 54094028.79درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :ليوان (�ش ذ م م )
عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -اخلليج التجاري  -طريق اخلليج التجاري  -مكتب برج الر�ؤية  -رقم مكاين
 - 2504886910وميثله � :سعد حممد عبداهلل احلمادي
املطلوب �إعالنه � :سنبلة لالن�شاءات  -ذ م م عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -منطقة برج خليفة  -قطعة رقم
 345- 550ملك عبدالعزيز ا�سحاق ال �شيخ  -مكتب رقم  - 501رقم مكاين - 2614487868
sunbolah@yahoo.com - 0506506763
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع
ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية
جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم
املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
ار�ض ف�ضاء  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 849رقم البلدية - 681 - 1415 :
امل�ساحة  19879.53 :مرت مربع  -القيمة  42796254 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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«اليف ناو» الرائدة يف جمال البث املبا�شر تعزز منو قطاع الإعالم والرتفيه
•• �أبوظبي-الفجر:

ك�شفت “اليف ناو” ،املن�صة احلائزة
ع� �ل ��ى ع� � ��دة ج� ��وائ� ��ز يف جم� � ��ال ال� �ب ��ثّ
املبا�شر للفعاليات وال �ع��رو���ض احلية،
ع��ن تو�سيع ح�ضورها لي�شمل ال�شرق
الأو� �س��ط و�شمال �أفريقيا ،وت�ع��زز هذه
اخلطوة النمو املتوا�صل لقطاع الإعالم
والرتفيه يف املنطقة ،لتقدّم للمتابعني
�أف �� �ض��ل ال� �ت� �ج ��ارب اال� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة عرب
الإنرتنت.
و ُت� �ع� � ّد امل�ن���ص��ة م��ن الأ� �س �م��اء الرائدة
عاملياً يف البثّ املبا�شر لأب��رز الفعاليات

30

ال��ري��ا� �ض �ي��ة وامل��و��س�ي�ق�ي��ة والرتفيهية
للمتابعني من جميع �أنحاء العامل،
�إذ جن�ح��ت م�ن��ذ ت�أ�سي�سها مطلع عام
 2020ب�إر�ساء مكانة مرموقة يف وقت
قيا�سي ومت� ّك�ن��ت خ�ل�ال ال �ـ � 12شهراً
املا�ضية من بثّ �أكرث من  350فعالية،
وتن�شط ال�ي��وم يف  35دول��ة ت�ستخدم
 19عملة وتتحدث  10لغات خمتلفة.
وا� �س �ت �� �ض ��اف ��ت امل �ن �� �ص��ة ال� �ع ��دي ��د من
احل �ف�لات املو�سيقية امل��رم��وق��ة لنخبة
الفنانني والفرق العاملية ،مثل دوا ليبا
وب�لاك �آي��د بيز وم��ارون � ،5إ�ضافة �إىل
�سِ زا وغوريالز و�إيلي جولدجن،

وتعليقاً على املو�ضوع� ،ص ّرح �ألفون�سو
د�ستيفانو،
مدير ع��ام  LIVENowيف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا:
«ي � � �� � � �س � � �ع� � ��دن� � ��ا �إط� � � � �ل � � � ��اق خ� � ��دم� � ��ات
 LIVENowيف املنطقة من خالل
ت �ق��دمي ح �ف��ل ح ��ي وم �ب��ا� �ش��ر للفنانة
بلقي�س خالل �شهر يناير القادم ،حيث
يتم ّثل هدفنا يف منح ع�شاق املو�سيقى
حمتوىً فريداً من نوعه.
ون �ت �ط � ّل��ع ل �ت �ق��دمي ح �ف��ل مم �ي��ز لهذه
ال� �ف� �ن ��ان ��ة ال� �ت ��ي جت� � � ��اوزت م� ��ن خ�ل�ال
�إ��ص��دارات�ه��ا املو�سيقية متعددة اللغات

الإطار املحلي لت�صل �إىل العاملية.
توجه اجلمهور
ون�شهد يف الوقت احلايل ّ
امل��و��س�ي�ق��ي ن�ح��و ا��س�ت�ك���ش��اف امل��زي��د من
الأمن��اط والإ� �ص��دارات الفنية العاملية،
خا�ص ًة مع انت�شار العديد من الأغاين
ل�ف�ن��ان�ين ع��رب و�أف ��ارق ��ة ع�ل��ى من�صات
التوا�صل االجتماعي.
وت�سعى من�صتنا �إىل منح ع�شاق املو�سيقى
من جميع �أنحاء العامل فر�ص ًة للتع ّرف
ع �ل��ى �أع� �م ��ال ال �ف �ن��ان�ين امل �ب��دع�ي�ن من
املنطقة،
واال� �س �ت �م �ت��اع ب �ت �ج��ارب مل ي���س�ب��ق لهم
اختبارها ب�شكل مبا�شر».

ي�ست�ضيف كبار امل�صورين العامليني ويعر�ض ق�ص�صهم امللهمة

«�إك�سبوجر» ينطلق  9فرباير مقدم ًا للمرة الأوىل
دورته اجلديدة يف �سبعة �أيام متوا�صلة
•• ال�شارقة-الفجر:

م ��ن ج��دي��د ي �ج �م��ع امل �ه��رج��ان ال � ��دويل للت�صوير
“�إك�سبوجر” ُع �� �ش��اق ال �ف��ن ال �ف��وت��وغ��رايف وكبار
امل���ص��وري��ن يف ال �ع��امل ع�ل��ى �أر�� ��ض الإم � � ��ارات ،حيث
تنطلق يف  9من فرباير املقبل يف “�إك�سبو ال�شارقة”

فعاليات دورته ال�ساد�سة ،مقدمة من�صة هي الأكرب
يف املنطقة وال�شرق الأو�سط ليعر�ض امل�صورون من
ح��ول ال �ع��امل حكايتهم امل ��ؤث��رة ،وي�ن�ق�ل��وا جتاربهم
وخرباتهم للم�صورين واملوهوبني اجلدد ،ويك�شفوا
عن �صو ٍر ا�ستثنائية من مغامراتهم ،والق�ضايا التي
ي�ؤمنون بها ،والعوامل التي يحتفون بجمالها.

وا�ستجابة حلجم املهرجان واملكانة التي حققها على
م�ستوى ال�ع��امل� ،ستقام فعاليات ه��ذا العام وللمرة
الأوىل على مدار �سبعة �أي��ام متوا�صلة ت�ستمر حتى
 15فرباير املقبل ،بعد �أن كان املهرجان يعقد على
م��دى �أرب�ع��ة �أي��ام ،مو�سعاً بذلك برنامج فعالياته،
وم��وزع�اً �أن�شطته الفنية والتعليمية لتتنا�سب مع

خم�ت�ل��ف ف �ئ��ات اجل �م �ه��ور م��ن حم�ت�ريف الت�صوير
وال �ه��واة ،وم��ن الكبار وال�صغار ،ومتيحاً يف الوقت
نف�سه الفر�صة �أم��ام اجلمهور لالطالع على �صوّر
من كل �أنحاء العامل ،والتفاعل مع ر�سالتها والق�ضية
التي تتبناها.وينظم املهرجان �سل�سلة معار�ض فنية
ك�برى ،منها م��ا ين�شغل بفن ال�ب��ورت��ري��ة ،والتقاط

تفا�صيل اجلمال الب�شري ،و�آخ��ر ي�أخذ اجلمهور يف
رحالت �إىل �أعماق البحار ،وقلب الأدغال بني الغابات
وال�صحاري� ،إىل جانب املعار�ض الفنية التعبريية
ال�ت��ي ت�ث�ري جم�م��وع��ات مقتني ال�ل��وح��ات وال�صور
والأع�م��ال الفنية ،ويف ال��وق��ت نف�سه يتيح الفر�صة
�أمام هواة الت�صوير لعر�ض �أعمالهم ،وملن يتطلعون
الحرتاف الت�صوير بالهاتف املتحرك للخروج ب�أفكار
ج��دي��دة مبتكرة .وق��ال �سعادة ط��ارق �سعيد عالي،
م��دي��ر ع ��ام امل�ك�ت��ب الإع�ل�ام ��ي حل�ك��وم��ة ال�شارقة:
“�أ�صبح املهرجان الدويل للت�صوير (�إك�سبوجر) من
الأح ��داث املميزة التي ت�ست�ضيفها �إم��ارة ال�شارقة،
وي�ن���س�ج��م ت�ب�ن��ي الإم � ��ارة ل�ل�م�ه��رج��ان وم ��ا يطرحه
كبار امل�صورين العامليني من ق�ضايا يف �أعمالهم مع
التوجه احل�ضاري لل�شارقة ،ويف العمق منه االنحياز
للإن�سان وقيم الفن الهادف ال��ذي يرتقي بالوعي
ويحمل ر�سائل ذات �أبعاد تت�صل ب�إيقاظ املجتمعات،
وجتعل الفن يف خدمة التنمية واحلفاظ على البيئة
وح�م��اي��ة الطبيعة واالل �ت �ف��ات �إىل ك��ل م��ا ل��ه قيمة
جوهرية يف حياتنا على هذا الكوكب».
وتابع مدير عام املكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة:

“ال�صورة لغة م ��ؤث��رة تخاطب ال�ع�ين والوجدان،
ولعامل الت�صوير مدار�سه واهتماماته التي تت�سع
بحجم تعدد اهتمامات الب�شر ،لكن الق�ص�ص التي
حتملها ال�صوّر ،حتتاج �إىل من�صة لترُ وى من خاللها،
وهذا ما جنح (�إك�سبوجر) يف تقدميه خالل �سنواته
اخلم�سة ،فلم يكن حدثاً لعر�ض �أع�م��ال م�صورين
عامليني وا�ست�ضافة اجلمهور ب�أن�شطة نوعية وتعلمية
وح�سب ،و�إمن��ا ظل منذ انطالقه من�صة امل�صورين
لتقدمي جتاربهم امل�ؤثرة ،واالنطالق من ق�ص�صهم
ال�شخ�صية والتي عاي�شوها ،لبناء وعي املجتمعات،
و�إح��داث ف��رق يف واق��ع حياة الب�شر ،وطبيعة كوكب
الأر�� ��ض ،وم�ستقبلها ،وه��ذا م��ا جعلنا بعد خم�سة
�أع��وام نخطو نحو متديد �أيام املهرجان وا�ستحداث
برامج نوعية جديدة ترثي اجلمهور بكل فئاته».

إثراء للم�شهد الثقايف والفني يف الإمارة
� ً

�سياحة عجمان تطلق مبادرة «املعر�ض الفني املتنقل»

يقدم خمرجات تعك�س امل�شهد الثقايف املزدهر يف الإمارة
�صالح حممد اجلزيري :املعر�ض ّ•• عجمان-الفجر:

�ضمن �أهدافها لدعم املواهب وا�ستدامة قطاع
الثقافة وال�ف�ن��ون ،و�إث� ��را ًء للم�شهد ال�ث�ق��ايف يف
�إم ��ارة عجمانّ ،
نظمت �سياحة عجمان مبادرة
جديدة بعنوان “املعر�ض الفني املتنقل” لعر�ض
�أعمال ور�سومات الفنانني املوهوبني ،والتي ت�أتي

�ضمن مهام وم�س�ؤوليات مكتب الثقافة والفنون
يف الدائرة ،حيث عقدت الدائرة خالل هذه العام
�شراكة مع �أك�ثر من 250فنان حملي وعاملي
�ضمن مهرجان املربعة للفنون وال��ذي عقد يف
�شهر نوفمرب ال�سابق .وي�ه��دف املعر�ض الفني
املتنقل �إىل ال�تروي��ج للفنانني املتعاقد معهم
وع��ر���ض �أع�م��ال�ه��م الفنية امل���ش��ارك��ة يف املعر�ض

وذل� ��ك ب��ال �ت �ع��اون م��ع جم �م��وع��ة م��ن ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني يف قطاع ال�ضيافة يف الإمارة.
وافتتح �سعادة �صالح حممد اجل��زي��ري ،املدير
ال �ع��ام ل��دائ��رة التنمية ال�سياحية يف عجمان،
امل �ع��ر���ض ال �ف � ّن��ي امل�ت�ن� ّق��ل الأول ��ض�م��ن �سل�سلة
معار�ض متنقّلة ّ
تنظمها ال��دائ��رة بالتعاون مع
العديد من ال�شركاء اال�سرتاتيجني حيث يقام
املعر�ض الأول يف فندق عجمان .ومت االفتتاح
ب�ح���ض��ور ال���س�ي��د ج ��ورج غ��ان���ش�ي��ف ،م��دي��ر عام
الفندق ،والفنان الدكتور قي�س �سامل عبود الذي
ي�ق�دّم يف املعر�ض املتنقّل �أك�ثر م��ن � 10أعمال
فنية معنية بالرتاث العربي.
وي �ه��دف امل �ع��ر���ض ال �ف �ن��ي امل�ت�ن�ق��ل ال� ��ذي ي�أتي
�ضمن الفعاليات املرافقة حلملة “�أجمل �شتاء
يف العامل” �إىل جت�سيد �صورة عجمان كوجهة
رئ�ي���س�ي��ة ل �ل �ف��ن وال �ث �ق��اف��ة� ،إ�� �ض ��اف� � ًة �إىل دعم
وت�شجيع الفنانني وبناء عالقة م�ستدامة عرب
عر�ض �أعمالهم ،حيث تهدف �سياحة عجمان اىل
موا�صلة امل�ب��ادرات الفنية بعد مهرجان املر ّبعة
للفنون ،و�إ�شراك �شركائها اال�سرتاتيجيني من
قطاع ال�ضيافة يف جميع �أن�شطتها الثقافية.

وا� �س �ت �ه��دف��ت دائ � � ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة ال �� �س �ي��اح �ي��ة يف
عجمان فنادق اخلم�س جن��وم يف الإم��ارة والتي
�شملت ف�ن��دق ع�ج�م��ان ،وف�ن��دق عجمان �سراي،
وف �ن��دق ب��اه��ي ق���ص��ر ع �ج �م��ان ،ح �ي��ث انطلقت
امل �ب��ادرة م��ن ف�ن��دق ع�ج�م��ان ك�م��ا ��س�ت�ت��و ّف��ر هذه
الأع �م��ال الفنية ع�ل��ى م��وق��ع م�ه��رج��ان املر ّبعة
almurabbaaarts.
الإل� � � �ك� �ت ��روين
ajmantourism.ae
و�أ ّكد �سعادة �صالح حممد اجلزيري ،املدير العام
لدائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان� ،أن مبادرة
“املعر�ض الفني املتنقل” ت�ساهم ب�شكل كبري يف
�إثراء القطاع الثقايف يف عجمان من خالل دعم
املواهب الثقافية والفنية ،وتوفري من�صة لدعم
امل�ب��دع�ين يف خم�ت�ل��ف امل �ج��االت ،ب �ه��دف تقدمي
خمرجات تعك�س امل�شهد الثقايف املزدهر واملتن ّوع
يف الإم � ��ارة ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د امل�ح�ل��ي والإقليمي،
واحل �ف��اظ على املكت�سبات الفنية ،حيث تعمل
الدائرة با�ستمرار على ت�شجيع احلركات الفنية،
وزيادة الوعي بالدور الثقايف و�أهميته يف احلفاظ
على الهوية الإم��ارات �ي��ة واالرت �ق��اء بها وتعزيز
مكانتها.

و�أو� �ض��ح �سعادته �أن “املعر�ض الفني املتنقل”
ي�ستعر�ض �أع�م��ال الفنانني ال��واع��دي��ن ،ويوفر
لهم من�صة ق��وي��ة للتفاعل م��ع املجتمع ،حيث
ميكن لقاطني وزوار �إم��ارة عجمان �أن يتع ّرفوا
على القدرات الإبداعية للفنانني على اختالف
ت��وج �ه��ات �ه��م ال �ف �ن �ي��ة ،مم ��ا ي���س�ه��م يف الإرت� �ق ��اء
بذائقتهم جتاه الفنون ،ويعزز من مكانة عجمان

كوجهة فنية وثقافية عاملية حتت�ضن املواهب
املتنوعة .كما ي�أتي هذا املعر�ض مواكباً للجهود
احلثيثة التي تبذلها قيادتنا الر�شيدة لتعزيز
القطاع الثقايف يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
وتر�سيخ الآفاق الثقافية والفنية الغنية ،وتتيح
للفنانني الفر�صة لتنمية مواهبهم وت�أ�سي�س
م�ستقبل مزدهر لأعمالهم.
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انتهيت من ت�صوير (وعد ال�شيطان) بالكامل

�أحمد جمدي :الأعمال التي تقدم
لالطفال هي الأ�صعب
ريا خالل �شخ�صية �شادي التي قدمها على مدار خم�س اجزاء ناجحة
حقق الفنان �أحمد جمدي
جناحا كب ً
ً
من م�سل�سل الآن�سة فرح الذي يعر�ض حاليا عرب �شا�شة التليفزيون و�إحدى املن�صات االليكرتونية ورغم
اجلدل الذي حققه العمل منذ �أوىل حلقاته اال انا اجلمهور ينتظر ب�شغف ما �ست�أول اليه عالقة �شادي
وفرح يف امل�سل�سل املقتب�س من العمل الأمريكي الد�ستور التقت احمد جمدي الذي ك�شف خالل
احلوار عن كوالي�س اجزائه اخلم�سة وكيف �أثرت �شخ�صية �شادي يف حياته وملاذا ال يقدم على
عمل كوميدي والعديد من راال�سرار..
• يف البداية كيف ترى النجاح الذى حققه م�سل�سل الآن�سة فرح
على مدار �أجزائه املختلفة؟
 حقيقة هو جناح مبهر بالن�سبة لنا كفريق عمل للم�سل�سل فلمنكن نتوقع يف البداية تعلق النا�س بالعمل �إىل هذا احلد خا�صة
و�أن �أحداث امل�سل�سل يف تطور وت�صاعد م�ستمر منذ حلقاته الأوىل
وال�ك�ي�م�ي��اء اخل��ا��ص��ة ال�ت��ي جت�م��ع ف��ري��ق ع�م��ل امل�سل�سل وا�ضحة
ج�دًا على ال�شا�شة وه��ذا �سر من �أ��س��رار جن��اح العمل خا�صة وان
امل�سل�سل كان يتطور ب�شكل ملحوظ فقد �أ�صبحنا عائلة واحدة
وعالقتنا ببع�ضنا البع�ض �أ�صبحت �أق��وى و�أ�صبح هناك تفهم
كبري ل�شخ�صيات التي نقدمها يف العمل.
• وه��ل �أث��رت �شخ�صية ��ش��ادي التي تقدمها يف امل�سل�سل على
احمد جمدي ك�إن�سان وفنان؟
 بالت�أكيد �أثرت يف �شخ�صيتي ك�أن�سان وفنان لأنني تعاي�شت معال�شخ�صية بكل حوا�سي وحاولت يف البداية ان اقنع نف�سي انها
مل ت�ؤثر على ولكني اكت�شفت بعد فرتة انها ت�سيطر على وتركت
بداخلي العديد من الروا�سب والب�صمات خا�صة و�أن التح�ضريات
والوقت الذي ن�ستغرقه يف الت�صوير وتقدمي �أكرث من جزء من
العمل يجعلنا نتعاي�ش مع ال�شخ�صيات ك�أنها موجودة على �أر�ض
الواقع فلي�س من الطبيعي �أن تقدم م�شهدا م�ؤث ًرا �أو لطيف ال
يرتك بك �أث��ر �سواء من الناحية النف�سية �أو اجل�سدية حز ًنا �أو
فرحا
ً
• وكيف تخل�صت من هذا الت�أثري الذي تركته �شخ�صية �شادي
لديك؟
 حقيقة ال �أعرف كيف تخل�صت من هذا الت�أثري ولكني اكت�شفانها تركت ب�صمات ولي�س تغيريها باملعنى املفهوم لأنني ا�شتغلت
على ال�شخ�صية ب�شكل كبري وطورتها وا�ضفت لها من عندي لأن
�شخ�صية �شادي متر بالعديد من التطورات �سواء من الناحية
العاطفية او العملية فامل�شاهد وجد حت� اً
ريا يف ال�شخ�صية
�ول كب ً
الن ��ش��ادي ال��ذي ظهر يف �أول م�شهد يف العمل خمتلف متامًا
ع��ن � �ش��ادي يف ب��اق��ي الأج� ��زاء لأن ��ه ات�خ��ذ ال�ع��دي��د م��ن القرارات
التي غريت م�سار حياته وبالتايل ال �أ�ستطيع �أن �أج��زم ما الذي
تغري لأنني �أق��دم �شخ�صية نرج�سية متر بتجارب �صعبة حتوله
ل�شخ�ص م�س�ؤول كما �أن مروره بتجربة العالج من ال�سرطان التي
كانت ثقيلة ب�شكل كبري على �أحمد جمدي جعلتني انظر لأهمية
املو�ضوع وه��ذا ما جعلني اك��ره العديد من العيوب يف �شخ�صية
�شادي واح��ب بع�ض امل�ي��زات ومتكنت يف النهاية من الف�صل بني
�أحمد جمدي و�شادي واحلقيقة �أن ال�شخ�صية بعد اجلزء الثالث
�أ�صبحت تعي�ش بداخلي و�أ�صبحت �أعرف كل مفاتيحها وكلما يكرب
ال�شخ�ص ي�صبح متمكنا �أكرث من �أدوات��ه كممثل و�أ�صبحت �أكرث
ن�ضجا للف�صل بني �شخ�صية على الورق وبني حياتي ال�شخ�صية.
ً
• ولكن الآن�سة ف��رح ط��رح من��وذج م��ن العالقات البعيدة كل
البعد عن جمتمعنا ال�شرقي �أمل تخ�شي من الهجوم؟
منوذجا
 �صراحة ال �أخ�شى الهجوم من �أي �شيء ورغم �أننا قدمناً
م��ن ال�ع�لاق��ات ال�غ�ير التقليدية واجل��ري�ئ��ة ول�ك��ن كنا ن��رغ��ب يف
االب�ت�ع��اد ع��ن ك��ل م��ا ه��و تقليدي فرغبنا يف تقدمي �شىء جديد
وخمتلف وم�سل�سل الآن�سة فرح ينتمي �إىل الفانتازيا التي تعر�ض
فتاة تعي�ش مع جدتها والدتها ملوقف �صعب يغري من م�سار حياتها

مما يدفع الكثري ن للتعاطف معها فامل�سل�سل يقدم مناذج خمتلفة
من الن�ساء ومتنوع فامل�سل�سل يعتمد على التنوع واملفاج�آت وممكن
ان يراه البع�ض مبنظور و�آخرون يهاجمون ما يقدمه من منظور
�آخر.
• بعد عر�ض � 4أج��زاء من امل�سل�سل ويف انتظار عر�ض اجلزء
اخلام�س خالل الفرتة املقبلة �أمل تتخوف من �إ�صابة اجلمهور
بامللل والت�شبع من العمل؟
 ذكرت لك من قبل �أن امل�سل�سل يعتمد على الأح��داث املتالحقةواملت�سارعة وهو ما يجعل اجلمهور يتعلق به الن طبيعة العمل
تقدمي �أحداث جديدة وخمتلفة وتطور �شخ�صيات ب�شكل �أكرب مع
مرور الأحداث فيما ي�شبه ال�شجرة التي تنمو وتتفرع.
• وه��ل ف�ك��رت يف االع �ت��ذار ع��ن ال�ع�م��ل يف وق��ت م��ن الأوق ��ات
مثلما يعزف بع�ض الفنانون عن ا�ستكمال الأج��زاء اخلا�صة ب�أي
عمل؟
 ال مل افكر يف االعتذار عن ا�ستكمال دوري يف الآن�سة فرح النطبيعة ال�شخ�صية وت�ط��وره��ا وتقدميها جل��وان��ب ج��دي��دة كانت
م�شجعة بالن�سبايل ع�ل��ى اال��س�ت�م��رار يف امل�سل�سل وه ��ذا الفرق
ب�ين الآن�سة ف��رح واي عمل �آخ��ر الن ع��دم وج��ود جتديد وتطور
لل�شخ�صية ي�ع�ن��ي �أن ��ه مب�ث��اب��ة ح ��رق ل �ه��ذه ال���ش�خ���ص�ي��ة ولي�س
لال�ستثمار جناحها يف الأج��زاء ال�سابقة ان يتم تقدميها دون �أي
جديد و�أعتقد �أن ال�سيناريو هو ما يدفع املمثل على اال�ستمرار �أو
االعتذار ولكن �شخ�صية �شادي نظرا لتطورها وغريها على مدار
الأحداث �شجعتني على اال�ستمرار فيها وامتنى تقدميها اجلزاء
عدة لو �سمح ال��ورق واحلدوتة نف�سها بذلك خا�صة و�أن جمهور
الآن�سة فرح �أ�صبح من جميع الفئات.
• على ذكر جمهور الآن�سة فرح �أ�صبح للم�سل�سل جمهورها من
الأطفال هل ق�صدمت ذلك؟
 �شيء جميل �أن يكون لك جمهور من الأطفال وال يوجد حماذيرمن الأ�سرة على م�شاهدة العمل رغم فكرته واكون �سعيدا ب�شدة
حينما يراين طفل ويناديني ب�شادي وهو ما يعني ان العمل ترك
ب�صمة عند الأطفال.
• وهل فكرت يف البحث عن عمل لتقدميه للأطفال؟
 الأط �ف��ال ع��امل اخ��ر وخمتلف ف��الأع�م��ال ال�ت��ي ت�ق��دم لهم من�أ�صعب الأعمال التي تقدم فنيا وان كانت امتعها وال ا�ستطيع ان
افكر يف تقدمي عمل لهم لأن الأمر لي�س بالأمر ال�سهل الن من
ال�صعب ابهار الطفل او جذب انتباه ب�سهولة وهي م�س�ؤولية كبرية
بداية من الورق نهاية بكل م�شهد يتم تقدميه داخل العمل لأن
الن�شء والأط�ف��ال لديهم ر�ؤي��ة خمتلفة للعمل الفني والب��د من
تقدمي �شىء حمبب لهم الن ال�شخ�صيات ت�ؤثر يف نفو�سهم فمن
ال�صعب تقدمي عمل لهم.
• نرى �أن لأحمد جمدي اجتاه معني يف التمثيل �أمل تفكر يف
التمرد على هذه ال�شخ�صيات بتقدمي �شخ�صية خمتلفة متامًا؟
 بالفعل فكرت يف تقدمي عمل كوميدي ولكني وجدت ان االمر�صعبا للغاية الن الكوميديا من �أ�صعب �أنواع التمثيل ف�إذا مل تكن
متمكن من �أدواتها �ستتحول �إىل عمل م�سف وتافه و�أنا ال �أحب �أن
�أقدم �أعمال تافهة.
وارى ان وجود ورق جيد لعمل كوميدي �أ�صبح ناد ًرا فبالن�سبة يل

املمثل الكوميدي هو املمثل القوي لأن��ه ي�ستطيع تقدمي جميع
الألوان وي�أتي من بعدهم ممثلو امللودراما وي�أتي يف نهاية القائمة
املمثل اب��و دم ثقيل ال��ذي ي�ح��اول اال��س�ت�ظ��راف ويطلق على ما
يقدمه كوميديا فلي�س من ال�شطارة تقدمي عمل ملجرد التواجد
�أو فر�ض نف�سك على ال�ساحة.
• وه ��ل ي �ت��دخ��ل �أح� �م ��د جم ��دي يف �أي ع �م��ل ب��ال �ت �ع��دي��ل �أو
الإ�ضافة؟
 الفي�صل يف �أي عمل يعر�ض على هو مدى قوة البناء التي تعتمدعليها الأحداث يف ال�سيناريو وهل توجد مرونة للتغيري من عدمه
لأن هناك �أعمال تكتب بحرفية �شديدة ال ت�ستطيع �أن تعدلها
وه �ن��اك اع �م��ال تعتمد اح�ي��ان��ا ع�ل��ى االرجت� ��ال وهذه
�أ�ضعف الأع�م��ال م��ن وجهة نظري واحل�م��د هلل
ان ربنا رزقني بالعمل مع كتاب ومبدعني مل
ا�ستطع �أن �أغري كلمة واحدة من كتاباتهم
الن ال���س�ي�ن��اري���س��ت اجل �ي��د ي �ق��وم بعمل
لغة معينة لل�شخ�صية وبناء درام��ي ال
ت�ستطيع تعديله وهذه الأعمال حترتم
جدا لأن �أي تغيري فيها يعني �إف�ساد
للبناء الدرامي ككل
• وم � � � ��اذا ع � ��ن م �� �س �ل �� �س��ل (وع � ��د
ال� ��� �ش� �ي� �ط ��ان) م� ��ع ال� �ف� �ن ��ان عمرو
يو�سف؟
 انتهيت م�ؤخرا من ت�صوير العملبالكامل حتت قيادة املخرج كولني
تييج وهو عمل خمتلف ومبهر وذو
�إمكانيات �إنتاجية �ضخمة ودوري
فيه خمتلف للغاية وانتظر عر�ضه
على �إحدى املن�صات الإلكرتونية
مطلع العام اجلديد وال ا�ستطيع
الك�شف عن تفا�صيله وي�شارك فى
بطولته كل من فتحى عبدالوهاب
وعائ�شة بن �أحمد و�أحمد الرافعي
وحم�م��د �إب��راه �ي��م ي���س��رى وخالد
ك�م��ال وع��دد م��ن �ضيوف ال�شرف
�أبرزهم نيللى كرمي ،وهو من �إخراج
كولني تييج
• وكيف ت��رى عر�ض الأع�م��ال الفنية
على املن�صات؟
 �أم��ر �إي�ج��اب��ي للغاية وي�ب�ين م��دى التحولالتكنولوجيا الذي ي�شهده العامل كله فامل�ستقبل
لهذه املن�صات و�أ�صبحت جميع الفئات والأعمار
تنتظر هذه الأعمال مل�شاهديها لأن الأغلبية العظمى
ح��ال� ًي��ا متتلك الأج �ه��زة اللوحية وال�ه��وات��ف املختلفة
وي�شاهدون من خاللها الأعمال املختلفة والتي تنا�سبه
فبد�أت ال�شركات يف مواكبة هذا التطور الذي يدفعنا ايل التطوير
وتقدمي كل ما هو جيد ولكن هذا ال يعني �أن املن�صات �ستق�ضي
على ال�سينما �أو التليفزيون لأن كل منه له رونقه وجمهوره.

�إ�سعاد يون�س تن�ضم مل�سل�سل
(الم �شم�سية) مع مني زكي
ك�شفت ال�شركة املنتجة مل�سل�سل "الم
�شم�سية" الذي تقوم ببطولته منى
زك��ي ع��ن ان�ضمام الفنانة �إ�سعاد
يون�س �إىل امل�سل�سل املقرر عر�ضه
رم�ضان ،2022
وي�شارك فى بطولته �إياد
ن �� �ص��ار� ،أح� �م ��د رزق،
و�إخ � � � � ��راج ك ��رمي
ال � �� � �ش � �ن� ��اوى،

وت�أليف مرمي نعوم.
وبد�أت منى زكى فى حت�ضريات م�سل�سلها الرم�ضانى
املقبل "الم �شم�سية"،
حيث و�ضعت اجل�ه��ة املنتجة للعمل خطة زمنية
ل�لان �ت �ه��اء م��ن ال�ت���ص��وي��ر ق �ب��ل ح�ل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ول ال�شهـــــر
الكرمي.
ويعد م�سل�سل "الم �شم�سية" هو �أحد الأعمال الفنية
التي تعود م��ن خاللها �إ�سعاد يون�س �إىل التمثيل
بعد ف�ترة انقطاع وااله�ت�م��ام بربناجمها �صاحبة
ال�سعادة،
حيث ع��ادت �ؤخم ��راً م��ن خ�لال الفيلم ال�سينمائي
 200جنيه ،وال��ذي قام ببطولته عدد كبري من
النجوم من بينهم الفنان �أحمد ال�سعدين ودينا ف�ؤاد
و�أحمد رزق و�آخرون.
�أم��ا منى زك��ي ،فقد �شاركت يف ال�سباق الرم�ضاين
املا�ضي من خ�لال م�سل�سل "لعبة نيوتن" ،وحقق
العمل جناحا كبرياً،
و�شارك يف بطولته الفنانني حممد ممدوح ،حممد
فراج� ،سيد رجب ،عائ�شة بن �أحمد ،وعدد كبري من
الفنانني ،ت�أليف و�إخراج تامر حم�سن.
ويعد الم �شم�سية بطولته كل من الفنانني �إياد
ن�صار،
و�أحمد رزق ،و�س ُيخرجه كرمي ال�شناوي.

راندا عبدال�سالم حمققة
�شرطة يف (عامل )w
ت�ستكمل الفنانة ران ��دا ع�ب��دال���س�لام ،ت�صوير
�أح ��داث دوره��ا يف م�سل�سل "عامل  "wوالذي
ت��دور �أح��داث��ه ح��ول الأب �ط��ال اخل��ارق�ين ،ومن
املفرت�ض �أن ُيعر�ض العمل على �إحدى املن�صات
الإلكرتونية.
وجت�سد راندا �ضمن �أحداث العمل ،دور حمققة
�شرطة ت�ساهم ب�شكل كبري يف حتول الأحداث
يف ال� �ع� �م ��ل ،وامل �� �س �ل �� �س��ل م ��ن ب �ط��ول��ة حممد
لطفي ،وحمادة هالل ،و�شريف رم��زي ،حممد
ال���ش��رن��وب��ي ،وحم�م��د م �ك��اوي ،ودال �ي��ا �شوقي،
وجوليا �شوا�شي،
وه��و م��ن �إخ� ��راج ي��ا��س�ين ح���س��ن ،وم��ن ت�أليف
كرمي �أ�سامة ،و�إنتاج �سيف عريبي.
وكانت �آخر �أعمال راندا عبدال�سالم ،م�شاركتها
يف ح�ك��اي��ة "عقبال عو�ضك" ��ض�م��ن حكايات
م�سل�سل "زي القمر" ،و�شارك يف بطولتها كل
من؛ مي ك�ساب ،هالة فاخر� ،أحمد جمال �سعيد،
حممد جمعة ،وع��دد من ال�شباب ،ومن �إخراج
معتز ح�سام.
وق ��دم ��ت ران � ��دا ع �ب��دال �� �س�لام ،خ�ل�ال العمل،
�شخ�صية "�شادية" ،التي تعول والدتها ،وتدور
الأحداث يف �إطار درامي م�ؤثر.
وق��ال��ت ران ��دا ،يف ت�صريحات �سابقة( :دوري
يف امل�سل�سل �أنانية وطماعة ،والق�صة بتاعتها
موجودة قدامنا كل يوم يف كل �أ�سرة ،واتر�شحت
من املخرج معتز ح�سام).
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درا�سة :فيتامينا  B6و B12قد يزيدان خطر الإ�صابة بال�سرطان
�أف��ادت �صحيفة " "Expressنقال على نتائج
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ل�ع�ل�م��اء ج��ام�ع��ة والي ��ة �أوهايو
الأمريكية ب�أن تناول كميات كبرية من فيتاميني
 B6و B12يزيد خطر الإ�صابة بال�سرطان.
و�أثناء الدرا�سة �أجرى العلماء مقابالت مع �أكرث
من � 77ألف �شخ�ص ب�ش�أن مرات تناولهم لهذه
الفيتامينات ،مب��ا يف ذل��ك ك��ان��وا ي ��أخ��ذون بعني
االعتبار جرعة امل��واد التي يتم تناولها والنظام
الغذائي املعتاد خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية.
وبعد � 6سنوات در���س العلماء احل��ال��ة ال�صحية
ل�ل�م���ش��ارك�ين يف ال��درا� �س��ة ل�ل�ت�ح�ق��ق م��ن وجود
ع�لام��ات لل�سرطان يف �أج�سامهم .وبعد فح�ص
ال �ع��دي��د م��ن امل ��ؤ� �ش��رات ال �ت��ي ت ��ؤث��ر ع�ل��ى خطر
الإ��ص��اب��ة بال�سرطان� ،أع�ل��ن اخل�ب�راء ع��ن ازدياد

خطر تطور �سرطان الرئة ب�سبب تناول فيتامني
 B12مبقدار  30%وب�سبب تناول فيتامني
 B6مبقدار  .40%تبني �أن تناول هذه املواد
ب�شكل منف�صل عن مركب الفيتامينات بجرعات
كبرية ي�شكل خطورة خا�صة على الرجال.
وق ��ال ك�ب�ير م��ؤل�ف��ي ال�ب�ح��ث ،ت �ي��ودور برا�سكي:
"لدى الرجال الذين كانوا يتناولون �أكرث من
 55ميكروغراما من فيتامني  B12يوميا ازداد
خطر الإ��ص��اب��ة ب�سرطان ال��رئ��ة مب�ق��دار 98%
مقارنة مع الرجال الذين مل يكونوا يتناولون
فيتامينات  .Bول��دى ال��رج��ال ال��ذي��ن ك��ان��وا يف
املرحلة الأوىل من البحث يدخنون ويتناولون
كمية كبرية من فيتامينات  Bكانت ن�سبة خطر
�إ�صابتهم ب�سرطان الرئة �أعلى مبقدار ما بني 3

و 4مرات".
و�أ�شار �إىل �أن فيتامني  B6يباع عادة يف �أقرا�ص
 100ملليغرام ويباع فيتامني  B12عادة يف
�أق��را���ص  3000-500م�ل�ل�ي�غ��رام يف ح�ين �أن
اجل��رع��ة اليومية املو�صى بها للفيتامني الأول
تبلغ ملليغرامني والثاين  2.4ملليغرام .عالوة
على ذل��ك حت�ت��وي جممعات الفيتامينات عادة
على اجلرعة املو�صى بها من ه��ذه الفيتامينات
بال�ضبط.
وذك��رت ال�صحيفة �أن ال�صندوق العاملي لدرا�سة
ال�سرطان يو�صي بتلبية االحتياجات الغذائية
فقط من خالل النظام الغذائي .ودققت الأ�سماك
واللحوم احلمراء والدواجن هي الأطعمة الغنية
بالفيتامينات.

حتذير من م�شكلة مرهقة قد تدل
على االنت�شار ال�سريع لل�سرطان!

فوائد الكرز
الكرز من الثمار الغنية
ب��ال �ط��اق��ة ومب� ��� �ض ��ادات
الأك� ��� �س ��دة امل �ه �م��ة التي
لها دور يف التخل�ص من
اجل��ذور احل��رة الناجتة
عن ال�ضرر الت�أك�سدي.
ال �ك��رز ي���س��اع��د احلامل
ع � �ل ��ى ال� �ت� �خ� �ف� �ي ��ف من
�آالم الع�ضالت �أو حالة
�إح�سا�سها بفقدان القوة والن�شاط
ا�ستهالك الكرز يومياً من قبل احلامل ي�ساعدها على الوقاية من �سكري
احلمل ،ومع املري�ضة –فعلياً -فهو يح�سن امت�صا�ص وتنظيم م�ستويات
ال�سكر يف الدم.
الكرز ميتلك القدرة على حت�سني النوم واملزاج والأداء املعريف.
تناول احلامل للكرز احللو مدة �شهر يخفف من �أعرا�ض القلب ،وال�سكتة
الدماغية ،وا�ضطرابات املناعة الذاتية ،كما �أنه عالج لل�سعال.
ال�صبغة احل�م��راء يف ال�ك��رز حت��د م��ن االلتهابات وال �ت��ورم و�آالم املفا�صل
التي عادة ما ت�ضايق احلامل ،كما �أن احتواء الكرز على البوتا�سيوم يجعل
احلامل حتتفظ باملاء ،وت�ضبط �ضغط الدم يف اجل�سم ،وبالتايل متنع خطر
ت�سمم احلمل.
�شرب ك��وب م��ن ع�صري ال�ك��رز ك��ل ي��وم ي�ساعد احل��ام��ل على التغلب على
ا�ضطرابات النوم ،وفيتامني" "cاملوجود بداخله يقوي الأوعية الدموية،
وي�ساعد على �ضخ ما يكفي من الدم �إىل اجلنني.

• ما ا�سم املادة التي تعطي النبات لونه الأخ�ضر؟
الكلوروفيل

• ما الدولة الأكرث �إنتاج ًا للزهور يف العامل؟
هولندا

• ما الن�سبة املئوية للماء يف حبة اخليار الواحدة؟
96%

• ما هو الع�ضو الذي ي�ستخدمه الثعبان يف حا�سة ال�شم؟
ل�سانه

• من مكت�شف معدن اليورانيوم ؟
الكيميائي االملاين مارتن كالبروت هو مكت�شف اليورانيوم .

عدا�ؤون يرتدون زي بابا نويل وي�ستعدون ل�سباق املدينة ال�سنوي يف �سكوبي -ا ف ب

يعد ال�سرطان �أحد الأ�سباب الرئي�سية للوفاة يف جميع �أنحاء العامل ،لكن
الباحثني مل يجدوا عالجا بعد.
وتعمل هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية ( )NHSعلى زي��ادة الوعي
ب�أعرا�ض ال�سرطان ،يف حماولة للم�ساعدة يف التعرف املبكر على املر�ض.
و�أو� �ض��ح ال��دك �ت��ور ح���س�ين ع �ب��ده ،امل��دي��ر ال���س��ري��ري وامل �� �ش��رف ال�صيديل
"� ،"Medicine Directأن �إحدى العالمات الأقل �شهرة يف احللق
قد ت�شري �إىل ال�سرطان.
ويف عام  ،2006وجدت درا�سة �إيرلندية �صغرية تعتمد على عينة من 99
مري�ضا م�صابا ب�سرطان املريء� ،أن  27%منهم �أبلغوا عن نوبات الفواق
امل�ستمرة.
ومع ذلك ،ما يزال �سبب تعر�ض ه�ؤالء املر�ضى لهذه الهجمات غري وا�ضح.
ويف وقت الدرا�سة� ،أو�ضح الباحث الرئي�سي ،توما�س وال�ش� ،أن الفواق كان
عر�ضا مل يتم التعرف عليه �سابقا ل�سرطان املريء وي�ستدعي مزيدا من
التحقيق.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ال�ف��واق امل�ستمر  -يف �إ��ش��ارة �إىل النوبات التي ت�ستمر عادة
�أكرث من � 48ساعة  -مل تكن �أكرث الأعرا�ض �شيوعا التي �أبلغ عنها �أثناء
الدرا�سة .و�أظهرت النتائج �أن  68%من امل�شاركني �أف��ادوا بفقدان الوزن
و 82%يعانون من �صعوبة يف البلع ،كما حدد اخلمول ك�أعرا�ض �شائعة.
وينجم الفواق عن ت�شنج مفاجئ يف احلجاب احلاجز  -الع�ضلة التي تف�صل
البطن عن ال�صدر .وبح�سب الدكتور عبده ،ف�إنها "م�شكلة �شائعة ت�ؤثر
على اجلميع من وقت لآخر.
وعادة ما يكون �سببها الأكل �أو ال�شرب ب�سرعة كبرية �أو �شرب الكحول �أو
الإفراط يف تناول الطعام .ومع ذلك ،قد تكون هناك عالمة على الإ�صابة
بال�سرطان �إذا توقفت معدتك ع��ن العمل ب�شكل �صحيح والح�ظ��ت �أنها
منتفخة دون �سبب وا�ضح.
و�أو� �ض��ح ح�سني ع�ب��ده �أن��ه �إذا �ضغط ال ��ورم على احل�ج��اب احل��اج��ز ،فقد
ي��ؤدي ذلك �إىل ح��دوث ت�شنجات .وك��ررت فر�ضية وال�ش هذه النظرية يف
عام  .2006واقرتح �أن الفواق يف مر�ضى �سرطان املريء ميكن �أن يكون
مرتبطا بالع�صب احلجابي ،الذي يتحكم يف احلجاب احلاجز.
و�أ�ضاف عبده�" :إذا كان ال�شخ�ص يعاين من الفواق امل�ستمر ،فعليه التحدث
�إىل طبيبه� .إذا مل يجد الطبيب �سببا وا�ضحا له ،فيجوز له �إحالة املري�ض
لإج ��راء فحو�صات مثل التنظري ال��داخ�ل��ي �أو ت�صوير ال���ص��در بالأ�شعة
ال�سينية �أو تخطيط القلب �أو اختبارات ال��دم .وخ�لال ه��ذه االختبارات
ميكن اكت�شاف ال�سرطان".
ويبلغ معدل البقاء على قيد احلياة ل�سرطان املريء 90% ،عند عالجه يف
املرحلة الأوىل بعد االكت�شاف املبكر.
وعلى الرغم من �أن الفواق قد ي�شري �إىل املر�ض� ،إال �أنه يعترب من الأعرا�ض
النادرة ن�سبيا.
وتقول م�ؤ�س�سة �أبحاث ال�سرطان يف اململكة املتحدة" :الفواق م�شكلة �شائعة
نواجهها جميعا من وق��ت لآخ��ر .ولكن عندما يكون الفواق من �أعرا�ض
ال�سرطان �أو �أحد الآثار اجلانبية لعالج ال�سرطان ،فيمكن �أن ي�ستمر لفرتة
�أطول".

• هل تعلم �أن نب�ضات القلب تت�أثر بحجم اجل�سم  ،فعدد �ضربات قلب الإن�سان العادي ثمانني �ضربة يف
الدقيقة  ..و يف الفيل � 25ضربة يف الدقيقة  ..و يف الف�أر � 700ضربة يف الدقيقة � ..أما قلب الع�صفور
فعدد �ضرباته � 1000ضربة يف الدقيقة.
ً
• هل تعلم �أن الطفل حديث ال��والدة يبكي يف املتو�سط مدة  113دقيقة يوميا  ..و الدموع التي يفرزها
ت�ساعد كثرياً على رعاية �صحته العامة ..
• هل تعلم �أن ال�سائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�سم الدموع هو �أقوى مطهر.
• هل تعلم �أن الدموع حتتوي على مواد كيميائية م�سكنة للأمل يفرزها املخ عندما يبكي الإن�سان.
• هل تعلم �أن �أهم وظيفة للطحال هي ته�شيم الكرات الدموية احلمراء التي �أ�صابها الهرم و العجز و
ي�شاركه يف هذه املهمة الكبد.
• هل تعلم �أن �سمك جلد الإن�سان ال يزيد عن  2ملم  ،و �سمك جلد الفيل يبلغ  25ملم  ،و جلد
الإن�سان يحتوي على عدة �آالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء
جفون العينني.
• هل تعلم �أن الرجل العادي مي�شي مبعدل � 20ألف خطوة يومياً � ..أي يف خالل � 80سنة يكون قد طاف
حول العامل �ستة مرات.

ال�صدقة
كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�ش عي�شة الفقراء وال ي�أكل وا�سرته القليل وال ي�شرتي لهم طلباتهم
اال نادرا ،يقب�ض على امواله وك�أنه يقب�ض على الدنيا بيده ،وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه وال فائدة
 .يف احد االيام مر�ض ابنه الكبري �سامل مر�ض �شديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�صر الرجل وهو
يقول لن جتد له عالج والعو�ض عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب اليه  ...جل�ست االم واطفالها يبكون
اخيهم الذي ي�صارع املوت ثم وقفت وهي ت�صرخ يف زوجها كل اوالدنا �سيموتون النهم ال ي�أكلون ال يتغذون نحن
نعي�ش يف مرار اكرث من الفقراء انف�سهم لعنك اهلل ولعن نقودك �س�أخرج واعمل يف بيت النا�س واطعم اطفايل
ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�س متر�ض وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�ضنا .
ويف و�سط هذا املرار جاء �صديقا له معروف عنه التقوى والورع ف�أخذ يوا�سيه يف ابنه ويدعو له بال�شفاء وبعد
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرثت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�شكره ويزيدنا،
اذا مر�ض ابنك االن ف�سيمر�ض غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�ضيع فيه ما معك  ..يا ابا �سامل حتدث بنعمة
ربك وال تنكرها  .انت ال تت�صدق ،وال تطعم اطفالك وزوجتك  ..انت ال ت�ؤدي فر�ض اهلل توفريا للمياه  ..ال
تدفع زكاته بخال  ..مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�ص ،ا�شياء كثرية تفعلها تغ�ضب اهلل وتنتظر منه
رحمه ؟ امل ت�س�أل نف�سك ما النهاية ،يا ابا �سامل ،كل ما ا�ستطيعه هو ان اقول لك داووا مر�ضاكم بال�صدقة ..
ان�صرف الرجل وترك ابا �سامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �صاح امل�ؤذن بالنداء و�صوته اجلميل يدعو عباد
اهلل امل�ؤمنني للوقوف بني يدي اهلل ف�أن�سل ابا �سامل يتو�ض�أ واىل امل�سجد ذهب �سجد وركع وبكي وغ�سلت دموعه
حزنه وخرج �إىل بيته ليح�ضر وملرة االوىل يف حياته نقودا مي�سكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�شارع مت�سرتا يف
الظالم يطرق ابواب الفقراء �سرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �سامل بال�شفاء ،وقد كانت عيناه تدمع وهو
يطلب ال�شفاء ل�سامل  ..ايام قليلة مرت وبد�أ �سامل ي�ستعيد �صحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�صة ان اب �سامل
قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�صرف منه بدون ان تن�سي �صدقة الفقراء الن ايام الدنيا معدودة .

