
�ص 22

�ص 31

مهرجان عاملي ينطلق يف 
منارة ال�سعديات   متهيداً 

ملو�سم اأبوظبي ال�ستوي للت�سوق

ه�سام �سليم: 

تقدمي الأعمال الوطنية 
م�سوؤولية كبرية  

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

درا�سة: املو�سيقى ت�ساعد على جتاوز الأزمات
5000 �سخ�ص من �ست  �أملانية �أجريت على �أكرث من  ك�سفت در��سة 
�أوقات  جت��اوز  على  �لنا�ص  ت�ساعد  �ملو�سيقى  �أن  ق��ار�ت  ث��اث  يف  دول 

�لأزمات، مثل �أزمة جائحة كورونا �حلالية.
للجماليات  بانك  ماك�ص  معهد  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �ل��در����س��ة،  و�أظ��ه��رت 
�لتجريبية يف فر�نكفورت، �أن �لأغر��ص �ملختلفة من �ملو�سيقى لعبت 
دور�ً حمورياً يف ذلك، حيث �أدى �ل�ستماع �إىل �ملو�سيقى و�سنعها �إىل 

��سرت�تيجيات خمتلفة للتكيف مع �لأزمة.
�لإن�سانية  �لعلوم  "�ت�سالت  دورية  يف  ُن�سرت  �لتي  �لدر��سة،  و�أ�سارت 
و�لجتماعية" �إىل �أن �أكرث من ن�سف �لذين �سملتهم �لدر��سة ذكرو� 
نف�سية  �سغط  ع��و�م��ل  ع��ل��ى  لل�سيطرة  �ملو�سيقى  ����س��ت��خ��دم��و�  �أن��ه��م 

و�جتماعية.
وقالت مياين فالد-فورمان، �ملديرة لدى معهد "ماك�ص-بانك": 
�ملو�سيقى يف حد ذ�تها هي �لتي تعمل  لي�ست  �أنه  للنظر  �لافت  "من 
�أي  باملو�سيقى،  �ملرتبط  �ل�سلوك  بل  �لأزم���ة،  على  للتلغب  كم�ساعد 
�لطريقة �لتي غري �لنا�ص بها تعاملهم مع �ملو�سيقى �أثناء �لأزمة... 
�ل�ستماع �إىل �ملو�سيقى وعزفها يوفر�ن �إمكانات خمتلفة للتغلب على 

�لأزمة".
�لغالب  يف  �لإيجابية  �لنزعة  ذوو  �لأ�سخا�ص  ��ستخدم  �ملقابل،  ويف 
�إىل  �ل�ستماع  �أن  �لدر��سة  ووج��دت  �لجتماعي.  للتفاعل  �ملو�سيقى 
�لجتماعي.  و�لتو��سل  بالنتماء  �سعور�ً  مينحهم  وعزفها  �ملو�سيقى 

بالإ�سافة �إىل ذلك، �أتاح عزف �ملو�سيقى فر�سة للتاأمل �لذ�تي.

لعبة اأفعوانية ت�ساعد على درا�سة ال�سداع الن�سفي
عن  �مل��زي��د  ملعرفة  �أفعو�نية  لعبة  ل��رك��وب  حم��اك��اة  باحثون  ��ستخدم 

�أعر��ص مر�ص �ل�سد�ع �لن�سفي.
 Neurology وُن�����س��رت ن��ت��ائ��ج �ل��در����س��ة ي���وم �لأرب���ع���اء يف جم��ل��ة
ن�سفهم  يعاين  �لأفعو�نية  �للعبة  ركوب  ملحاكاة  ا  �سخ�سً  40 و�سمت 
بانتظام من �ل�سد�ع �لن�سفي. و�أثناء �لدر��سة، مل يعاين �أي �سخ�ص 
�أبلغو�  من �سد�ع ن�سفي، لكن �مل�ساركني �ملعر�سني لل�سد�ع �لن�سفي 
مل  �لذين  بامل�ساركني  مقارنة  و�ل��دوخ��ة  �حلركة  دو�ر  من  �ملزيد  عن 

ي�سابو� بال�سد�ع.
ا �أنه �أثناء ركوب �لأفعو�نية، كان لدى �مل�ساركني  ووجد �لباحثون �أي�سً
بع�ص  �لع�سبية يف  �أكرب للخايا  ن�ساط  �لن�سفي  بال�سد�ع  �مل�سابني 
هناك  �إن  �لباحثون  ويقول  �أخ��رى.  مناطق  يف  و�أق��ل  �لدماغ  مناطق 
�لكت�ساف  هذ�  لكن  �لتغيري�ت،  لهذه  �لدر��سة  �إىل مزيد من  حاجة 
�آرين  �مل�سارك للدر��سة  �ملوؤلف  �ل�سحيح. وقال  هو خطوة يف �لجتاه 
"من خال حتديد هذه  �أملانيا  �لأ�ستاذ يف جامعة هامبورغ يف  م��اي، 
لل�سد�ع  �أف�����س��ل  فهم  �إىل  بحثنا  ي���وؤدي  �أن  ميكن  ب��دق��ة،  �لتغيري�ت 

�لن�سفي، و�لذي قد يوؤدي بدوره �إىل تطوير عاجات �أف�سل".

اكت�ساف طريقة جذرية ملكافحة التدخني
يتوقع خرب�ء �سركة Philip Morris International ، �أن 
ت�ستخدم �ل�سلطات �لربيطانية يف مكافحة �لتدخني، �لأ�سلوب �لذي 

�عتمدته �سد �ل�سيار�ت �لتي ت�ستخدم وقود �لبنزين.
�ملدير  �أن  �إىل   ،The Daily Telegraph �سحيفة  وت�سري 
�أندريه كالنت�سوبول�ص، وورئي�ص جمل�ص �لإد�رة،  �لتنفيذي لل�سركة، 

يا�سيك �أولز�ك، عرب� عن هذ� �لعتقاد.
ولكنهما يف نف�ص �لوقت، ل ينكر�ن �أن �حلكومة �لربيطانية قد طورت 
من  وغريها  �لإلكرتونية  �ل�سجائر  �سوق  لتنظيم  "تقدميا"  نهجا 
 Philip Morris �سركة  تنتجها  كالتي  �لتبغ،  ت�سخني  �أج��ه��زة 
�لتبغ  ت�سخني  نظم  لإن��ت��اج  م�ستقبا  �ل�سركة  وت�ستعد   .IQOS

وو�سائل مكافحة �لتدخني.
�أعلنت �سابقا  �إد�رة �سركة فيليب موري�ص لإنتاج �ل�سجائر،  �أن  ويذكر 
عن نيتها تخفي�ص �إنتاج كل ما له عاقة بدخان �لتبغ، و��ستثمرت يف 

هذ� �ملجال �أكرث من 8 مليار�ت دولر.
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ت�سقق جلد املرفقني ي�سري 
اإىل اأمرا�ض معينة

�جللدية  �لأم���ر�����ص  �أخ�����س��ائ��ي��ة  ج��اب��وي��ف��ا،  �سفيتانا  �ل��دك��ت��ورة  �أع��ل��ن��ت 
و�لتجميل، �أن �لت�سققات و�حلكة و�لحمر�ر يف منطقة �ملرفقني قد ت�سري 

�إىل حالت مر�سية خطرية.
ل  �لنا�ص  �أن  �إىل  "�سبوتنيك"،  ل��ر�دي��و  ح��دي��ث  يف  �ل��ربوف��ي�����س��ورة  وت�سري 
�أن  ميكن  �ملنطقة  ه��ذه  �أن  م��ع  �ملرفقني،  حلالة  تذكر  �أهمية  �أي  ي��ع��ريون 

تعك�ص �حلالة �ل�سحية لأع�ساء �جل�سم �لد�خلية.
وتقول، "�لحمر�ر و�لتق�سر و�حلكة يف �لكوع، حالة تتطلب مر�جعة �لطبيب 
�أع�ساء �جل�سم  �أول عامة لوجود خلل ما يف  �لأخ�سائي. لأنها قد تكون 

�لد�خلية. لذلك من �لأف�سل عدم حماولة عاجها ذ�تيا يف �ملنزل".
لعدة  يظهر  �أن  ميكن  �ل��ك��وع  منطقة  يف  �مل��ف��رط  �جل��ل��د  ج��ف��اف  وت�سيف، 
�أ�سباب، وغالبا ما يكون عامة ت�سري �إىل مر�ص جلدي مثل �ل�سدفية. و�إذ� 
تكون هذه عامة  فقد  �حمر�ر وحكة  ي�ساحبه  �سديد�  كان جفاف �جللد 

على �لإ�سابة مبر�ص �ل�سماك )مر�ص جلدي ور�ثي(.
وتقول، "يكون تق�سر �جللد يف هذه �حلالة غري مت�ساو وتظهر �لت�سققات، 
�أخ�سائي  ����س��ت�����س��ارة  ي��ج��ب  ل��ذل��ك  �لأ���س��م��اك.  ح��ر����س��ف  ت�سبه  وح��ر����س��ف 
�لأمر��ص �جللدية، �لذي ي�سف م�ستح�سر�ت لرتطيب �جللد، �لتي يجب 

��ستخد�مها يوميا يف �ل�سباح و�مل�ساء".
وت�سيف �خلبرية، و�ل�سبب �لآخر جلفاف �جللد يف منطقة �ملرفقني وتغري 
لونه، هو �نخفا�ص ح�سا�سية �خلايا لاأن�سولني لفرتة ق�سرية �أو طويلة. 

وهذه �مل�ساألة يحددها فقط �أخ�سائي �لغدد �ل�سماء.

اأ�سباب جتعل بلغاريا 
وجهة �سياحية جاذبة

يبحث �لبع�ص عن مقا�سد جديدة ذ�ت 
تقع  جبال  و�سا�سل  خابة  بكر  طبيعة 
�آم����ن وب�����س��ع��ر م��ائ��م وي�سهل  يف م��وق��ع 

�لو�سول �إليها.
���س��ب��ه ج���زي���رة �ل��ب��ل��ق��ان ه���ي �أح�����د تلك 
كبري  نحو  على  �ملكت�سفة  غ��ري  �لأم��اك��ن 
ومل يطلها �لتقدم وذ�ت �جلبال �لألبية 

�لر�ئعة ولكن بدون زحام �لألب.
�جل����ب����ال: وم����ن ب���ني �لأ����س���ي���اء �ل���ت���ي ل 
�ل��و�ق��ع��ة يف منطقة  ب��ل��غ��اري��ا  ت��ف��ت��ق��ده��ا 
�لبلقان هي �جلبال. ويوجد بها �سل�سلتي 
�ل�سخرية  بقمهما  وبريين  ري��ا  جبال 
�ملدببة ذ�ت �ملئات من �لبحري�ت �جلليدية 
�أو �سا�سل �لبلقان ذ�ت �ل�سالت �ملذهلة 
رودوب  جبال  رمب��ا  �أو  �مل�سم�سة  و�مل���روج 
بغاباتها �ملورقة ودروبها �لفاتنة، بح�سب 

موقع "�أدفانت�سر �ألرتنيتيف".
�لر�حة  �إىل  �مل��غ��ام��ر  ي��ح��ت��اج  �ل�����س��ي��اف��ة: 
ت�ستمتع  ����س���وف  ب��ل��غ��اري��ا  ويف  �مل��ائ��م��ة 
�سوف  حيث  �ملحليني  �ل�سكان  ب�سيافة 
وخدمة  د�ف��ئ  برتحاب  بالتاأكيد  حتظى 
�لفنادق  �لإقامة من  �أن��و�ع  كل  جيدة يف 
�لتي  �ل�سيافة  بيوت  �إىل  جنوم  �خلم�ص 

متتلكها �لأ�سر. 

ما هو الن�سداد املعوي الزائف 
امل�سبب لنتفاخ املعدة؟ �ص 23

املاء املثلج خطر على ال�سحة
يعد �سرب �ملاء من �أكرث �لطرق �سماًنا للحفاظ على درجات حر�رة �جل�سم عند م�ستوى مقبول 

�أثناء موجات �حلر.
وب�سكل عام، يو�سي خرب�ء �ل�سحة بتناول لرتين يومياً من �ملاء على �لأقل، ولكن �أكرث بقليل يف 
�ملاء للح�سول على �سعور بالنتعا�ص  �لثلج يف  �إىل و�سع مكعبات  �لطق�ص �حلار. ويلجاأ �لكثريون 

و�لربودة، ولكن هذ� �لأمر �آمن على �ل�سحة؟
ويف كل �سيف، يتم ن�سر �لعديد من �ملن�سور�ت عرب �لإنرتنت حتث �لنا�ص على جتنب �ملاء �سديد 
��سطر�ًبا  �ملتجمدة  �ل�سو�ئل  ت�سبب  �أن  له عو�قب وخيمة، وميكن  يكون  �أن  �ل��ربودة، حيث ميكن 

�أو �آلم يف  ا مزعجة، ت�سمل تقل�سات يف �ملعدة  �أعر��سً يف �مل��ريء، مما ي�سبب 
�ل�سدر وعامات مميزة لت�سنج �ملريء.

وقال رجل يف �سريط فيديو �نت�سر على نطاق و��سع �إنه بد�أ يف روؤية 
وقدميه  يديه  يف  وتنميل  معدته  يف  �سديد  بغثيان  و�ل�سعور  بقع، 

بعد �سرب �ملاء �ملثلج، و�أ�ساف �لرجل �أن �ملاء �لبارد يعطل �إ�سار�ت 
بعد  و�ل��ه��و�ء  �لبارد  للماء  �ل�سريع  �لتعر�ص  �أن  وزع��م  �جل�سم، 
�لريا�سة يجعل �جل�سم يعيد توزيع �لدم من �ليدين و�لقدمني 

و�لر�أ�ص �إىل �ملعدة.
ول يعتقد �أخ�سائيو �ل�سحة �أن �ملاء هو �جلاين، و�أن �لنا�ص نادًر� ما 

�أن بع�ص �لظروف  يغمى عليهم يف �لطق�ص �حلار. ويعتقد �لأطباء 
يف  �لإغ��م��اء  ت�سبب  وح���ده،  �ل��ب��ارد  �مل��اء  ولي�ص  �لأ�سا�سية،  �ل�سحية 

ت���وؤدي ح���الت مثل  �أن  �أ���س��د ح��الت��ه��ا، ميكن  �لطق�ص �حل���ار. ويف 
�لإره�����اق �حل����ر�ري و�جل��ف��اف وغ��ريه��م��ا �إىل �لإغ���م���اء، بح�سب 

�سحيفة �إك�سربي�ص �لربيطانية.

�لقولون: يزد�د خطر �لإ�سابة ب�سرطان  1. منع �سرطان 
�لرجال  عند  خا�سة  �لعمر،  تقدم  مع  و�مل�ستقيم  �لقولون 
�للحوم  ت��ن��اول  ي���وؤدي  �أن  وميكن   ،65 �سن  ف��وق  و�لن�ساء 
�ل�سبب  ولهذ�  �لقولون،  ب�سرطان  �لإ�سابة  �إىل  �حلمر�ء 
�لغنية  �لأطعمة  م��ن  �مل��زي��د  �ل�سن  كبار  يتناول  �أن  يجب 

بالألياف.
يوؤدي  �أن  ميكن  بالزهامير:  �لإ�سابة  خماطر  تقليل   .2
تناول �للحوم �حلمر�ء �إىل رفع م�ستويات �حلديد يف دماغ 
كبار �ل�سن، ما يزيد من خطر �لإ�سابة مبر�ص �لزهامير، 
�لرمادية يف دم��اغ كبار  �مل��ادة  ويرت�كم �حلديد يف مناطق 
�ل�سن، وكلما ز�د تناول �للحوم �حلمر�ء ز�د �ل�سرر �لذي 

قد ي�سيب �خلايا �لع�سبية.
و�لفو�كه  �لدهنية  �لأ�سماك  �لدموية:  �ل��دورة  زي��ادة   .3
و�ملك�سر�ت و�خل�سرو�ت �لورقية هي �أف�سل �لأطعمة لكبار 
�ل�سن �لذين يرغبون يف زيادة تدفق �لدم لديهم، ومع ذلك 
�أن  ميكن  لأنها  للطعام  خيار  �أ���س��و�أ  �حلمر�ء  �للحوم  ف��اإن 
توؤدي �إىل �للتهاب، ما يوؤدي �إىل تر�كم �لرت�سبات وت�سيق 

�ل�سر�يني.
يف  ت�سهم  �أن  ميكن  �حلمر�ء  �للحوم  �ل�سمنة:  منع   .4
لي�ست  �للحوم  لأن  �ل�سكرية، نظر�ً  �لأطعمة  �ل�سمنة مثل 
ك��رب��وه��ي��در�ت، وي��ف��رت���ص �ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ن��ا���ص �أن��ه��ا خيار 
بالدهون  �ل��ل��ح��وم �حل��م��ر�ء غنية  ف���اإن  ذل��ك  �سحي وم��ع 
�مل�سبعة و�ل�سعر�ت �حلر�رية غري �ملفيدة، وميكن �أن توؤدي 
زيادة �لوزن �إىل زيادة خطر �لإ�سابة بال�سكتات �لدماغية 

و�ل�سكري و�سعف �سحة �لعظام.

�سعف  �إىل  �ل�سيخوخة  ت��وؤدي  �له�سم:  م�ساكل  منع   .5
ويعاين  �ل��ط��ع��ام،  ه�سم  �ل�سعب  م��ن  يجعل  م��ا  �جل�����س��م، 
�لعديد من كبار �ل�سن من ع�سر �له�سم، لكنهم ل يعرفون 
تغري�ت  ه��ي  �سيوعاً  �له�سم  ع�سر  ع��ام��ات  و�أك���رث  ذل��ك، 
�مل��ربرة، وحرقة �ملعدة، و�سعوبة �لبلع، ومينع  �لوزن غري 
على  �حلمل  زي��ادة  �حلمر�ء  �للحوم  مثل  �لأطعمة  جتنب 

�جلهاز �له�سمي.

خطرية جدًا.. 
رغم �أن �لكثري من بيننا من حمبي تناول �للحوم �حلمر�ء، 
�للحوم  �إىل  بالإ�سافة  و�ل�����س��اأن  �لبقر  حل��وم  وخ�سو�ساً 
�مل�سنعة، �إل �أن در��سة جديدة ك�سفت خماطرة جمة لذلك 

ومن �أهمها �لإ�سابة باأمر��ص �لقلب.
مليون   1.4 م��ن  �أك���رث  على  �أج��ري��ت  در����س��ة  ك�سفت  فقد 
�سخ�ص ومتت متابعتهم ملدة 30 عاماً �أن خماطر �لإ�سابة 
�للحوم  كمية  زي���ادة  م��ع  ز�دت  �لتاجية  �لقلب  ب��اأم��ر����ص 
 Critical Reviews ملتناولة، وفق ما ن�سرت جملة�

..in Food Science and Nutrition
بن�سبة  �لتاجية  �لقلب  ب��اأم��ر����ص  �لإ���س��اب��ة  خطر  و�رت��ف��ع 
%9. مقابل كل 1.75 �أوقية )50 غر�ماً( من حلم �لبقر 
و�ل�ساأن، �إذ تبلغ �حل�سة �ملو�سى بها من �للحوم حو�يل 3 
�أون�سات )85 غر�ماً( ، �أي حجم قطعة �ل�سابون �أو �أور�ق 

�للعب، وفقاً جلمعية �ل�سرطان �لأمريكية.
�أوقية   1.75 لكل   18% بن�سبة  �خلطر  �رت��ف��ع  ك��ذل��ك، 
مثل  تناولها  مت  �لتي  �مل�سنعة  �للحوم  من  غ��ر�م��اً(   50(

حلم �خلنزير �ملقدد �أو حلم �خلنزير �أو �لنقانق.
وقالت �ملوؤلفة �مل�ساركة يف �لدر��سة �أنيكا نوبل، وهي عاملة 
�أك�سفورد:  بجامعة  �ل�سكان  �سحة  ق�سم  يف  تغذوية  �أوبئة 
�لقلب  لأمر��ص  بالن�سبة  �أ�سو�أ  تبدو  �مل�سنعة  "�للحوم  �إن 

�لتاجية".
فيما  �كت�سافه  مت  ما  مع  يتما�سى  "هذ�  �أن  �أو�سحت  كما 
�مل�سنعة  �للحوم  �أن  ثبت  حيث  �لأم��ع��اء،  ب�سرطان  يتعلق 

مرتبطة بزيادة �أكرب يف �ملخاطر من �للحوم �حلمر�ء".

ال م�شكلة مع الدواجن
وقدمت �لدر��سة �أي�ساً بع�ص �لأخبار �ل�سارة م�سرية �إىل �أن 
ل �سلة بني �أكل �لدو�جن، مثل �لدجاج و�لديك �لرومي، 

وزيادة خطر �لإ�سابة باأمر��ص �لقلب �لتاجية.
�لدهون، ومعظم  �للحوم �خلالية من  �أن  �عتربت  كذلك، 
�أنو�ع �لدو�جن ل حتتوي على م�ستويات �لدهون �مل�سبعة 
م�ستويات  على  حتتوي  ول  �حلمر�ء،  �للحوم  يف  �ملوجودة 

عالية من �ل�سوديوم �لتي هي جزء من �للحوم �مل�سنعة.
يذكر �أن �لدهون �مل�سبعة تلعب دور�ً رئي�سياً يف تكوين طبقة 
�ل�سر�يني، وهي م�ساهم رئي�سي يف �لن�سد�د  على ج��در�ن 
�ملرتبط باأمر��ص �لقلب �لتاجية. كما، ميكن لل�سوديوم �أن 

ا تدفق �لدم �إىل �لقلب. يرفع �سغط �لدم، ويقيد �أي�سً
للوفاة  رئي�سياً  �سبباً  �ل��ت��اج��ي،  �ل�����س��ري��ان  م��ر���ص  ويعترب 
تت�سبب  عندما  وي��ت��ط��ور  �ل��ع��امل.  م�ستوى  على  و�ل��ع��ج��ز 
�لرو��سب �لدهنية للكولي�سرتول يف تر�كم �لرت�سبات على 

جدر�ن �ل�سر�يني �لتي متد �لقلب بالدم.

لب�سرة برونزية... خطوات 
تطبيق م�ستح�سر الت�سمري الذاتي

�لذ�تي  �لت�سمري  م�ستح�سر  يعد 
مبثابة   )Self- Tanner(
بب�سرة  ل��ل��ت��م��ت��ع  ���س��ح��ري��ة  ع�����س��ا 
خ�����ال ف�سل  ج����ذ�ب����ة  ب����رون����زي����ة 

�ل�سيف.
 "Woman" جم��ل��ة  وذك������رت 
م�ستح�سر  ����س��ت��ع��م��ال  ينبغي  �أن���ه 
�سحيح،  ب�سكل  �ل��ذ�ت��ي  �لت�سمري 

كي ل تظهر بقع �سيئة �ملظهر.
و�أو�سحت �ملجلة �لنم�ساوية �ملعنية 
يف  ينبغي  �أن���ه  و�مل��و���س��ة  بال�سحة 
بو��سطة  �ل�����س��ع��ر  �إز�ل������ة  �ل���ب���د�ي���ة 
تق�سري  �إج��ر�ء  ثم  ماكينة حاقة، 
خا�سة  �مليتة،  �جللد  ق�سور  لإز�ل��ة 
كاملرفقني  �خل�����س��ن��ة  �مل���و�����س���ع  يف 
مع  و�ل��ذق��ن،  و�لقدمني  و�ليدين 
ق��ب��ل و�سع  ذل���ك  ي��ت��م  �أن  م���ر�ع���اة 

�مل�ستح�سر بليلة و�حدة.
م�ستح�سر  و�سع  يتم  ذل��ك،  وبعد 
�لت�سمري �لذ�تي على �لب�سرة مثل 
�لكرمي، ثم توزيعه بحركات د�ئرية 
م����ن �مل��ن��ت�����س��ف ب����اجت����اه �خل������ارج. 
وبالن�سبة للوجه، فاإنه يتم تطبيق 
و�لأنف  �جل��ب��ني  على  �مل�ستح�سر 
و�لذقن، مع مر�عاة �رتد�ء قفاز�ت 
خم�س�سة لا�ستخد�م ملرة و�حدة، 

كي ل تظهر بقع على �لأيدي.
�لب�سرة  �م��ت�����س��ا���ص  وي�����س��ت��غ��رق 
للم�ستح�سر مدة ترت�وح بني 10 
و15 دق��ي��ق��ة، وم��ع ذل��ك ل يجوز 
�ساعات،   3 �أول  خ��ال  �ل�ستحمام 
�لأن�سطة،  مم��ار���س��ة  ي��ج��وز  ل  كما 
�إف������ر�ز �لعرق  �ل��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى 

كالريا�سة.
وب������ع������د �م����ت���������س����ا�����ص �ل����ب���������س����رة 
�لعناية  للم�ستح�سر جيد�ً، ينبغي 
مرطب  كرمي  با�ستعمال  بالب�سرة 
تاأثري  �أو لو�سن للج�سم، كي يدوم 

م�ستح�سر �لت�سمري طويًا.
�لنتيجة  على  �مل����ر�أة  حت�سل  وك��ي 
�ملن�سودة، ينبغي عليها تكر�ر و�سع 
يومني  ك��ل  �لت�سمري  م�ستح�سر 
تطبيقه  يكفي  ذلك  وبعد  تقريباً، 

مرة كل �أ�سبوع.

هادي�سا برفقة حبيبها يف املك�سيك
�ل����ت����ق����ط����ت ع�����د������س�����ات م�������س���وري 
للنجمة  ������س�����ورة  �ل�����ب�����اب�����ارت�����زي 
حبيبها  ب��رف��ق��ة  �ل��رتك��ي��ة  هادي�سا  
�ملمثل �لرتكي  كاهان يلدرمي  وهما 
يف  بع�سهما  م��ع  �ج����ازة  ي��ق�����س��ي��ان 
على  �سورتهما  وح���ازت  �ملك�سيك، 

�إعجاب �لعديد من �ملتابعني.
ه��ادي�����س��ا موؤخر�  �أ����س���درت  وك��ان��ت 
" hay hay" �لتي قد  �أغنيتها 
�لفيديو  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  ���س��ورت��ه��ا 
كليب، وذلك على قناتها �لر�سمية 

على يوتيوب.

لهذه الأ�سباب.. على كبار ال�سن التوقف عن اأكل اللحوم احلمراء فورًا

على  ال��ط��ع��ام  ن��وع  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن 

القلب  و�شحة  ال�شن  كبار  ذاك���رة 

وقوة العظام لديهم وخا�شة تناول 

بع�ض  يلي  وفيما  احلمراء،  اللحوم 

اللحوم  التي جتعل جتنب  االأ�شباب 

احلمراء اأمرا �شروريا لكبار ال�شن:
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�ش�ؤون حملية

 576 �سائقا ي�ستفيدون من دورات 
تخفي�ض النقاط املرورية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر

 ��ستفاد 576 �سائق مركبة م�سجلة بحقهم نقاط مرورية يف �إمارة �أبوظبي 
خال  �لقيادة  رخ�ص  و����س��رتج��اع  �مل��روري��ة،  �لنقاط  تخفي�ص  دور�ت  م��ن 
�لن�سف �لأول من �لعام �جلاري 2021  �سمن جهود  ق�سم بر�مج �لنقاط 

�ملرورية  يف �إد�رة  �ملتابعة �ل�سرطية بقطاع �أمن �ملجتمع.
و�أو�سح  �لعقيد �أحمد جمعة �خلييلي مدير �إد�رة �ملتابعة �ل�سرطية و�لرعاية 
�لاحقة بالنابة يف قطاع �أمن �ملجتمع   �أن �لق�سم  حقق موؤ�سر�ت �أد�ء فرتة 
خال �ل�ستة �أ�سهر �ملا�سية لفتاً �إىل �إطاق مبادرة ل تر�كم نقاطك �سمن 
جهود �لتوعية و�لتي تركز  على ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة لن�سر ثقافة 
" ليكن  �أن �لإد�رة حققت يف حملتها �لأوىل  �لنقاط �ملرورية.  و�أ�سار �إىل  
��ستثنائياً  �أدن��وك للتوزيع جناحاً  " بالتعاون مع �سركة  �سهر �سام و�أم��ان 
�ذ ��ستهدفت �أكرث من ن�سف مليون مركبة بو�قع 696،458 �ألف مركبة 
يف �أكرث من 62 حمطة.  وذكر �أن ق�سم بر�مج �لنقاط �ملرورية يعمل على 
�لعمل على  �أبوظبي من خال  �إم��ارة  �لنقاط �ملرورية يف  تطوير ممار�سة 
برنامج  �ىل  بال�سافة  �لهمم،  لأ�سحاب  �مل��روري��ة  �لنقاط  بر�مج  تطوير 

�لنقاط �ملرورية عن بعد �ىل جانب عدد من �لرب�مج �ل�ساملة و�ملتنوعة. 
بالنقاط  �ملتعلقة  �لبيانات  كافة  �لط��اع على  للجمهور  �أ�ساف: ميكن  و  
برو�سور  خ��ال  م��ن  �ليه  �ل��و���س��ول  و�سهولة  �لق�سم  حتديثات  و  �مل��روري��ة 
رقمي مت �طاقه موؤخر�ً، ون�سح  �ل�سائقني �لذين جتاوزو� �حلد �لرت�كمي 
لتعديل   ل��ل��ربن��ام��ج    �لن�����س��م��ام  �إىل  ن��ق��ط��ة  �مل���روري���ة )24(  ل��ل��ن��ق��اط 

�ل�سلوكيات �ملرورية  وتاأهيلهم عرب �لدور�ت �ملتخ�س�سة. 
وذكر �أن  �لرب�مج �خلدمية للنقاط �ملرورية  م�ستمرة عرب تقنية �لفيديو 
"�للغة �لعربية  �أب��وظ��ب��ي  و�ل��ظ��ف��رة و�ل��ع��ني  ب��ع��دة ل��غ��ات  ك��ون��ف��ري���ص يف  
و�لإجنليزية و�لأوردو" مع توفري خدمات �لرد على ��ستف�سار�ت �ملر�جعني؛ 
وت�سجيل �لر�غبني يف �للتحاق بالرب�مج �لتدريبية، مبا يعزز من �لرتقاء 
مبفهوم �لتو��سل مع �جلمهور من خال �ت�سالهم  هاتفياً على رقم بد�لة 

عونك �ملبا�سر" 8003333".

•• العني- الفجر

 ����س��ت�����س��اف م���رك���ز ج���ائ���زة حم��م��د ب���ن ح���م للعمل 
�ل�سيفي فعالية تكرميية بح�سور فار�ص  �لتطوعي 
عنو�ن  حتت  �سبحي  حممد  �لفنان  �لعربي  �مل�سرح 
�لفن  دور  �ملجتمع" تبحث  خدمة  يف  ودوره  "�لفن 
يف حتقيق �لرقي �ملجتمعي و��ستخا�ص �لقيم �لتي 
حتقق ذلك من خال �مل�سرية �لفنية �لر�ئعة لفار�ص 
�لتطوعي  �ل��دور  ��ستعر��ص  مت  كما  �لعربي،  �مل�سرح 

�لتي قامت به موؤ�س�سة "معا" 
حم  بن  حممد  �لدكتور  �ل�سيخ  �أك��د  �ملنا�سبة  وبهذه 
�أه��م��ي��ة دور �لفنون  �ل��ع��ام��ري ر�ع���ي �جل��ائ��زة ع��ل��ى 
على  �ل�سوء  ت�سليط  خ��ال  م��ن  �ملجتمع  خدمة  يف 
�ملنابر  و��ستخد�م  �ملجتمعية  �لإيجابية  �ملمار�سات 
�لثقافية لزيادة �لوعي �ملجتمعي جتاه �ملو��سيع �لتي 

ت�ساهم يف بناء �لوعي �ل�سليم
وق����ال ب���ن ح���م: ت��ع��د �لإم�������ار�ت من���وذج���اً ف���اع���ًا يف 
يف  �لعاقة،  ذ�ت  �لقطاعات  ك��ّل  يف  �لفني،  �حل��ر�ك 
�مل�سرح و�ل�سينما و�لفنون �لت�سكيلية و�ملو�سيقى، ويف 

كّل �لقطاعات �لثقافّية �لأخرى 
وت��اب��ع ب��ن ح���م: �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة �ه��ت��م��ت بقطاع 
�إمياناً  ل��ه،  �لثقافّية  �حلو��سن  ك��ّل  وفتحت  �لفنون 
�لإن�سانّية  �ل�ساملة  للنه�سة  و�سيلة  �لفن  ب��اأن  منها 
كّل  يف  ع��ام  ب�سكل  و�لثقافة  �لفن  ولأّن  و�ملجتمعّية، 
هي  و�ملعرفّية  و�لعلمية  و�لأدب��ّي��ة  �لفنّية  مفرد�تها 

�أ�سا�ص �لتقّدم و�لنه�سة و�لبناء     
�لقائمني  �سبحي  حممد  �ل��ف��ن��ان  �سكر  جانبه  م��ن 
�لكبري  بالعمل  �إع��ج��اب��ه  و�أب���دى  على ه��ذه �جل��ائ��زة 

�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف 
جم���ال رع��اي��ة �ل��ف��ن و�ل��ف��ن��ان��ني ، م���وؤك���د� ع��ل��ى دور 
هذه �لأن�سطة و �لفعاليات يف ن�سر �لوعي �ملجتمعي 

باأهمية �لتطوع و دور �لفن يف خدمة �ملجتمع.
�أو����س���ح ���س��ب��ح��ي خ���ال ح��دي��ث��ه �أن����ه ح��ر���ص خال 
م�سريته �لفنية على تقدمي �لفن �لهادف و رد� على 
�أولوياته خال  ح��ول  �لنقيب  �أمي��ن  �سوؤ�ل حم��اوره 
لديه  �لأ���س��ا���ص  �أن  �سبحي  �أو���س��ح  �لفنية  م�سريته 
�أنه معلم و لديه مدر�سة حقيقية تخرج منها 277 
جنما من جنوم �لفن و ياأتي بعد ذلك دوره كمخرج 
و يف �لنهاية ممثل؛ موؤكد� على قيام جتربته �لفنية 

على تر�سيخ �لقيم و �لتفكري خارج �ل�سندوق.
�لتطوعي  ب��دوره  قيامه  على  �أ�سار �سبحي حلر�سه 
خلدمة �ملجتمع من خال جمعية معا للق�ساء على 

�لع�سو�ئيات و �لتي �ساركت يف تقدمي م�سروع �سكني 
يوفر حياة كرمية ل�سكان �لع�سو�ئيات.

�أبرز �لعو�مل �لتي   ��ستعر�ص �سبحي خال حو�ره 
�أثرت يف تكوين م�سروعه �لفني �أو ما يعرف باملرحلة 
"�لنملية" وفق �سري �للقاء و كذلك �ملحطات �لفنية 

�لبارزة خال م�سريته �لفنية.
      �أكدت رو�سة عبيد مدير �جلائزة على دعم هذه 
فعالية   150 جت���اوزت  و�ل��ت��ي  �ملتميزة  �لفعاليات 
�لعمل  فريق  وح��ر���ص  م�ستوى  �أع��ل��ى  على  متنوعة 
با�سم  تليق  و�ل��ت��ي  �ملتنوعة  �لفعاليات  �ختيار  على 

�جلائزة �لتي مت �عتمادها من �لأمم �ملتحدة .
فعاليات  �أن  �جل��ائ��زة  من�سق  �لنقيب  �أمي���ن  و�أ����س���ار 
خال  �أق���ي���م���ت  �ل���ت���ي  �لأول  �ل�����س��ي��ف��ي  �ل���ربن���ام���ج 
�لفرتة من 4 - 28 يوليو �جلاري �ت�سمت بالتنوع 

ومنا�سبتها لكافة �لأعمار وقيمت من خال برنامج 
�لعمل  �أ�س�ص  تر�سيخ  �لأول  باملقام  و��ستهدفت  زووم 
�مل���درب���ني و�مل�����س��رف��ني و�ملنظمني  ل��ك��اف��ة  �ل��ت��ط��وع��ي 
على  �لربنامج   حر�ص  كما  متطوعون،  لللفعاليات 
تقدمي مناذج �لإبد�ع  وعقد جل�سات تكرميية خا�سة 
لكل من �لكاتب �ملبدع �لدكتور يا�سر برهان و�لفنان 

طارق د�سوقي و�ملخرج و�لكاتب �أمين فتيحة . 
�لفنان حممد �سبحي على  بتكرمي  �للقاء  �ختتم  و 

ما قدمه من جهود و �أعمال فنية بارزة.

•• العني - الفجر

�سما  د.  �ل�سيخة  قدمت  �لثقايف  �حل���و�ر  من�سط  ع��رب 
�آل نهيان جل�سة ثقافية وحو�ر�  بنت حممد بن خالد 
ل�ستطاع وجهات نظر ع�سو�ت جمل�ص �لفكر و�ملعرفة 
حول مو�سوع " م�ستقبل �سوق �لعمل ما بني �ل�سهادة 
بعامل يتغري  نعي�ص  بقولها:  و�ملهارة" وب��د�أت �جلل�سة 
و�لثقافية  �لجتماعية  �لكا�سيكيات  تتجاوز  ب�سرعة 
و�لقت�سادية و�إن مل ننتبه لن نلحق بقطاره �ل�سريع 
�ملفاهيم  م��ن  و�ل��ت��ح��رر  �مل��ع��رف��ة  ب��ع��ني  �ل��ن��ظ��ر  وعلينا 

�لقدمية لننطلق مع قطار �حل�سارة للم�ستقبل
 و��ست�سهدت مب�ساهري جمعهم �لنجاح لإدر�كهم باأهمية 
�ملهار�ت وتنميتها دون �لتعليم �جلامعي ومنهم: مارك 
موؤ�س�ص في�ص بوك، وبيل جيت�ص موؤ�س�ص مايكرو�سوفت 

وكوكو �سانيل وجيم�ص �ملخرج �ل�سينمائي �لعاملي
�سهادتك  ت���ت���و�ف���ق  ه���ل  ت�����س��م��ن��ت:  �أ���س��ئ��ل��ة  وط���رح���ت 
�جلامعية مع عملك �حلايل؟ وكيف ميكن �لتوفيق بني 
�ل�سهادة �جلامعية وبني �ملهار�ت؟ وحتدثت عن در��سة 
�لتعليم  م�ستقبل  ملركز  �لتنفيذي  �لغر" �ملدير  "�سون 
على  ��ستبانة  و�إج��ر�ئ��ه  �ملو�هب  و��سرت�تيجية  �لعايل 
بالتوظيف  �ل�سهاد�ت  دور  لبيان  �ملديرين  من   750
�ل�سركات  على  م��رك��ز�   ،2018 ع��ام  ���س��ن��و�ت  بخم�ص 
ونتيجتها  و�ل��ت��ج��ارة  بال�سناعية  �لعاملة  �لأمريكية 
�أن ن�����س��ف �ل�����س��رك��ات ت��ف��ك��ر ل��ل��ح��د م��ن �ل��رتك��ي��ز على 
للمهار�ت وحتدثت عن  �لأولويات  �ل�سهاد�ت وحتديد 
جيم  �ل�سابق  �ل��دويل  �لبنك  جمموعة  رئي�ص  مقولة 
باحتياجاتهم  �لطلبة  بت�سليح  �لتحدي  يتمثل  يونغ: 

للمهار�ت

�أهمية  على  �أجمعن  وق��د  �لع�سو�ت  لآر�ء  و��ستمعت 
�مل�سرتكة بني  و�مل�سوؤولية  باملهار�ت  و�لتمكني  �ل�سهادة 

�ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�ملجتمع و�أولياء �لأمور
 كما حتدثت عن در��سة جلامعة "يل" باأن  65 %من 
�لأطفال �مللتحقني بالتعليم �سي�ستغلون بوظائف غري 
موجودة حالًيا و15 % من �لعاملني حاليا ي�سغلون 
وظائف غري موجودة �سابقا، م�سرية لأهمية �ملهارة مع 
�ل�سهادة �جلامعية، ودورهما لدعم �سوق �لعمل وتوفري 
فر�ص للخريجني، د�عية للتفكري لاإجابة على كيفية 

�لتوفيق بني �ل�سهادة �جلامعة وبني �ملهار�ت؟ 
مل�ساعدته  للطفل  �ل��ن��اق��د  �لعقل  تربية  على  و�أك����دت 
على تكوين �سخ�سيته ووعيه و��ستك�ساف ذ�ته ب�سورة 
ليكون  م��ه��ار�ت��ه،  مب�سمار  در��سته  وتوجيه  منفتحة 
يوؤمن  جليل  للو�سول  �مل�ستقبل  �سر�ع  �لنقدي  �لعقل 
للر�بط  لفتة  �لأكادميية،  بالدر��سة  �ملعززة  باملهار�ت 

بني �لتغيري وبني �لأمن �لجتماعي للمجتمع
 كما بينت �أهمية �ل�ستعد�د ملتطلبات �سوق �لعمل مع 
دخول �لذكاء �ل�سطناعي على خط �ملناف�سة و�لربط 
لي�ص  للمتطلبات  �مل�ستقبلية  �لتعليم  خم��رج��ات  ب��ني 
لاأ�سر  ب��ل  �ل��دول��ة،  ��سرت�تيجيات  خ��ال  م��ن  فقط 
�ملهار�ت  و�لأف��ر�د دور حتى ل يتخرج �سباب مفتقدي 
فينعك�ص  �لبطالة  مبعدل  يوؤثر  مما  مكانا  يجدون  ل 
ع��ل��ى �لأم�����ن �مل��ج��ت��م��ع��ي؛ ل����ذ� ت���اأت���ي �أه��م��ي��ة �ل���روؤي���ة 
�مل�ستقبلية وفهم طبيعة �مل�ستقبل،  و�ختتمت: قيادتنا 
�لر�سيدة �لتفتت للتغري�ت مبكر� و�أطلقت عام 2018 
لرت�سيخ  وطني  كاإطار  �ملتقدمة  �ملهار�ت  ��سرت�تيجية 
لتحقيق  و�سول  �حلياة  مدى  للجميع  �لتعلم  مفهوم 

"2071 �لإمار�ت  "مئوية 

حتت عنوان الفن ودوره يف خدمة املجتمع

جائزة حممد بن حم تكرم فار�ض امل�سرح العربي حممد �سبحي

مب�شاركة �شما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

جمل�ض الفكر واملعرفة يناق�ض  م�ستقبل �سوق العمل ما بني ال�سهادة واملهارة

•• اأبوظبي-الفجر

 �ط��ل��ع وف���د م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة ر�أ�ص 
�إد�رة �لأزم����ات  �أف�����س��ل مم��ار���س��ات  �خل��ي��م��ة ع��ل��ى 
�لقيادة  يف  �ملركزية  �لعمليات  بقطاع  و�ل��ك��و�رث 
�لعامة ل�سرطة �أبوظبي ومهام �لعمل �لتي توؤديها 
بالإمارة �سمن �لتن�سيق و�لتعاون بني �لقيادتني 

لتبادل �خلرب�ت و�إجر�ء �ملقارنات �ملعيارية.
و��ستقبل �للو�ء �أحمد �سيف �ملهريي، مدير قطاع 
جا�سم  �لعقيد  برئا�سة  �لوفد  �ملركزية  �لعمليات 
حممد �لطنيجي، نائب مدير �لعمليات يف �سرطة 
ر�أ�ص �خليمة موؤكد� حر�ص �لقيادة �ل�سرطية على 

تعزيز �لتعاون وتبادل �خلرب�ت �مل�سرتكة. 

�إي��ج��از حول  �إىل  �ل��وف��د خ��ال �جل��ول��ة  و��ستمع 
�مل���ه���ام و�ل���و�ج���ب���ات م���ن �ل��ع��ق��ي��د �أح���م���د نا�سر 
وتعرف  و�لكو�رث،  �لأزم��ات  �إد�رة  �لكندي، مدير 
و�لأنظمة  �لأع���م���ال  ����س��ت��م��ر�ري��ة  م��ن��ظ��وم��ة  �إىل 
�لأمني  �حل���دث  �إد�رة  وم��ن��ظ��وم��ة  �لل��ك��رتون��ي��ة 
و�إد�رة  و�لفنية  و�لإد�ري����ة  �لعملياتية  و�ل��ق��در�ت 
�سوؤون �ل�سحايا. و��ستعر�ص مدير �إد�رة �لأزمات 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لأرب������ع  �مل���ر�ح���ل  و�ل�����ك�����و�رث   
و�لتوعية  �ملجتمع  وق��اي��ة  م��ن  ب��د�ي��ًة  و�لأزم�����ات 
تطبيق  يف  �ل���دوؤوب  �ليومي  و�لعمل  و�لتحذير  
�ل�ستعد�د  وم��رح��ل��ة  �ل�����س��ام��ة  �إج������ر�ء�ت  ك��اف��ة 
�خلطط  و�إع���د�د  �ملمار�سات  باأف�سل  و�جل��اه��زي��ة 
�لرب�مج  و  و�ل�����س��ي��ن��اري��وه��ات  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�ملبتكرة  و�خل�����دم�����ات  و�ل���ع���م���ل���ي���ات  و�مل������ب������ادر�ت 
و�لكو�در  �ل��ف��رق  وت��اأه��ي��ل  و�إع������د�د  و�لإب���د�ع���ي���ة 
بالدور�ت  �لذ�تية   قدر�تهم   وتنمية   �ل�سرطية 
�مل�ستمرة  ثم مرحلة تفعيل �أجهزة �لإن��ذ�ر �لعام  
�أهد�ف  بو�سع  �ل��ط��و�رئ  ح���الت  ع��ن  و�لإع����ان 
باعتماد  و�ملتغري�ت  �لتحديات  ملو�جهة  وقيا�سها 
تعترب  �لتي  و  ومتطورة  متجددة  عمل  �أ�ساليب 
�ل�سمانة �لأكيدة للفوز بثقة �ملجتمع مبا ي�سمن 
�سرعة و�سامة �لتعايف. و�أعرب �لوفد �لز�ئر عن 
�سكره وتقديره للقيادة �لعامة ل�سرطة �أبوظبي، 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  ب���الإجن���از�ت  م�سيد� 
و�لأمني  �ل�����س��رط��ي  �ل��ع��م��ل  جم���الت  يف  حققتها 

باتباع �أف�سل �ملعايري  �لعاملية �ملتقدمة .

••  اأبوظبي - الفجر

ك�سفت عرو�ص �أبوظبي، ذر�ع �لتجزئة �خلا�سة بد�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة 
�لتجزئة  ق��ط��اع  يف  مبتكر  ع��امل��ي  مهرجان  ��ست�سافة  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي،   –
ويوفر  دي�سمرب،  �سهر  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعا�سمة  يف  له  ظهور  �أول  ي�سجل 
جتارب متنوعة متهيد�ً ملو�سم �أبوظبي �ل�ستوي للت�سوق، كما ي�سكل من�سة 
�مل�ستقبلية  و�ل��ت��ج��ارب  �ملتطورة  و�لأف��ك��ار  �لإب��د�ع��ي��ة  للتعابري  م�سرتكة 

�مل�ستوحاة من خمتلف جمالت عامل �لأعمال و�لرتفيه.
بالعا�سمة  �ل�سعديات  منارة  يف  ح�سرياً  وورل��د  فيوت�سر  فعالية  وتنطلق 
عرو�ص  بني  �سر�كة  مبوجب   2021 دي�سمرب  و11   9 بني  �لإم��ار�ت��ي��ة 
قمم  وُت��ق��ام  فيوت�سر.  وجمموعة  �سنغافورة  ب��ي  �إم  وجمموعة  �أب��وظ��ب��ي، 
وبف�سل  و�أوقيانو�سيا،  �ملتحدة  و�لوليات  و�أوروب��ا  �آ�سيا  يف  �سنوياً  �لإب��د�ع 
جهود عرو�ص �أبوظبي �مل�ستمرة، جنحت �لإمارة يف ��ست�سافة �أول ظهور 
�لعامل، مما يرتقي مبن�سة قطاع  لفعالية فيوت�سر وورل��د على م�ستوى 

�لتجزئة �إىل �آفاق جديدة.
وتعليقاً على هذ� �ملو�سوع، قال �سعادة علي ح�سن �ل�سيبة، �ملدير �لتنفيذي 
لقطاع �ل�سياحة و�لت�سويق يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي: "نحن 
فخورون با�ست�سافة �لن�سخة �لفتتاحية من فعالية فيوت�سر وورلد �ل�سرق 
�لأو�سط يف �أبوظبي. ويعك�ص جناحنا يف ��ستقطاب هذه �لفعالية �لدولية 
�ملهمة، عرب �تفاقية متتد لثاث �سنو�ت، �لتز�منا �لر��سخ بتقدمي �حللول 
�لعام. وير�ّسخ  �لهامة على مد�ر  ��ست�سافة �لفعاليات  �ملبتكرة من خال 
فيوت�سر  وجمموعة  �سنغافورة  بي  �إم  مثل  مرموقني  �سركاء  مع  �لتعاون 
�أبوظبي يف ��ست�سافة �لفعاليات �لعاملية، ما يعّزز دورها �لريادي  ح�سور 

بو�سفها مركز�ً عاملياً لاأعمال و�لرتفيه".
و�ست�ساهم فيوت�سر وورلد، �لتي ت�سّم فعالية فيوت�سر مبا�سر ومهرجان 
�ل�سوء على �سبل تقلي�ص �لختاف  فيوت�سر وقمة فيوت�سر، يف ت�سليط 
�ل��ت��ج��زئ��ة و�ل��ت�����س��وي��ق و�ل���ت���ج���ارة، من  ب��ني ح��ا���س��ر وم�ستقبل ق��ط��اع��ات 
�لتجزئة  �لأعمال ومتاجر  ورو�د  �ملبتكرين  �لتعاون مع نخبٍة من  خال 
وم�ساهري  �لتجارية  و�لعامات  �مل�ستقبلية  �ل��روؤى  و�أ�سحاب  و�لفنانني 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي و�سيكون �حلا�سرون يف فعالية فيوت�سر ليف 
على موعٍد مع جمموعٍة و��سعٍة من ور�ص �لعمل �لتفاعلية و�ملحا�سر�ت 
و�أ�سلوب  كيت�سن(،  بي  �أو  �إم  من�سة  )م��ع  �لطعام  جم��الت  يف  �ملتخ�س�سة 
�أبرز م�ساهري مو�قع  �إحدى  �حلياة �ملتجدد )ب�سحبة جري�ص بيفرييل(، 
فيكي  عر�ص  )م��ع  و�ملغامرة  �لت�سويق  وريا�سات  �لجتماعي،  �لتو��سل 
جوميز على دّر�جة بي �إم �إك�ص من فريق ريد بول(، وعر�ص زهرة لري، 

�ملوهبة �لإمار�تية �لر�ئدة يف ريا�سة �لتزلج على �جلليد
وي�ست�سيف مهرجان فيوت�سر جمموعًة متنوعًة من �ملو�سيقيني �لعامليني، 
�لذين �سيوؤدون عرو�سهم على خ�سبة م�سرٍح جديد مت ت�سميمه خ�سي�ساً 

يف منارة �ل�سعديات. 
كما ت�سهد قمة فيوت�سر م�ساركة جمموعة من �لعامات �ملحلية و�لعاملية 
لبناء  مثالية  بيئة  منها  يجعل  ما  �لنا�سئة،  و�ل�سركات  �لتجزئة  ومتاجر 
�لعاقات. وتت�سمن قائمة �حل�سور كّاً من جاريث ري�ص جون، �لرئي�ص 
�لتنفيذي لق�سم �لديجيتال يف �سركة كورت جيغر، و�ملحرر مايك بوت�سر 
�إم بي �إي يف �ملدونة �لإلكرتونية تك كر�ن�ص، و�لرئي�ص �لتنفيذي و�ملدير 
�لإد�ري لهارودز، وبليز بيلفيل، �ملوؤ�س�ص و�لرئي�ص �لتنفيذي ملن�سة بويلر 
�لإنرتنت:  عرب  �ل�سفر  لوكالتي  �ملوؤ�س�ص  �ل�سريك  هوفمان،  وجيف  روم، 
Priceline.com/Booking.com. وغريهم من �ل�سخ�سيات 

�ملتميزة
جتارب  لتقدمي  �أبوظبي   - و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  م�ساعي  �إط���ار  ويف 
وورلد  فيوت�سر  �ستقدم  �لإم����ارة،  وزو�ر  ل�سكان  مميزة  جتزئة  وع��رو���ص 
فر�ساً قّيمة للعماء و�لعامات يف �لإمارة �لتي �سرت�سخ مكانتها كوجهة 

ر�ئدة يف جمال �ل�سياحة و�لتجزئة على م�ستوى �لعامل.
ويف هذ� �ل�سدد، قال �سني و�يت، �ملدير �لتنفيذي ملجموعة فيوت�سر: "ُتعد 
فيوت�سر وورلد �لفعالية �لأوىل من نوعها على م�ستوى �لعامل، وي�سعدنا 
�أن نحظى بفر�سة �إطاق هذه �لفعالية �جلديدة كلياً يف �أبوظبي، وبف�سل 
�لدعم �لكبري �لذي قدمته د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي، �ست�ستقطب 
مو�قع  وم�ساهري  �ل�ستثنائيني  �لأعمال  ورو�د  �ملبتكرين  �آلف  �لفعالية 
�لتو��سل �لجتماعي يف مهرجاٍن ميتد على ثاثة �أيام ز�خرة باحلو�ر�ت 

�ملُلهمة و�لأفكار �ملميزة و�لروؤى �لهادفة".

وفد �سرطة راأ�ض اخليمة يطلع على مهام اإدارة الأزمات ب�سرطة اأبوظبي مهرجان عاملي ينطلق يف منارة ال�سعديات   متهيدًا ملو�سم اأبوظبي ال�ستوي للت�سوق
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 يحدث انتفاخ املعدة من وقت الآخر وال يكون عادة �شببا للذعر. لكن 
يف بع�ض االأحيان قد يكون �شبب االنتفاخ اأكرث تعقيدا كونه ناجما عن 

حالة �شحية مقلقة.
املعدة  النتفاخ  واحلل  ال�شبب  هي  الغذائية  القرارات  تكون  ما  وعادة 
اأو  ان�شداد  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  ن�شتهلكه  ال��ذي  وال�شراب  الطعام  الأن 
ت�شهيل مرور العنا�شر عرب اجلهاز اله�شمي )GI(. ومع ذلك، قد يكون 
�شبب االنتفاخ يف بع�ض االأحيان هو حالة ُتعرف با�شم ان�شداد االأمعاء 

الزائف. 

ووفقا للمعهد �لوطني لل�سكري و�أمر��ص �جلهاز 
�له�سمي و�لكلى )NIDDK(، فاإن �لن�سد�د 
�ملعوي �لز�ئف هو حالة نادرة مع �أعر��ص ت�سبه 

تلك �لناجمة عن �ن�سد�د �لأمعاء.
ناجتة  �لأع���ر�����ص  �إن  �ل�سحية  �لهيئة  وت��ق��ول 
توؤثر  �لع�سات  �أو  �لأع�����س��اب  يف  م�ساكل  ع��ن 

عرب  و�ل��ه��و�ء  و�ل�سو�ئل  �لطعام  حركة  على 
�لأمعاء.

�لبطن،  و�آلم  �لن��ت��ف��اخ  �إىل  وب��الإ���س��اف��ة 
ت�����س��م��ل �ل����ع����ام����ات �مل�����ن�����ذرة �لأخ�������رى 
لان�سد�د �لز�ئف �ملعوي �لغثيان و�لقيء 

و�لإم�ساك و�لإ�سهال.
وي�������������ق�������������ول م�������وق�������ع 

�ملعوي  �لن�������س���د�د  �إن   Medline Plus
�لز�ئف يوؤدي �إىل تر�كم �لطعام �مله�سوم جزئيا 

يف �لأمعاء.
ميكن  �لرت�كم  "هذ�  �ل�سحي:  �ملوقع  و�أ���س��اف 
و�لأمل  )�ل���ت���م���دد(  �ل��ب��ط��ن  �ن��ت��ف��اخ  ي�����س��ب��ب  �أن 
و�لإم�ساك  و�لقيء  و�لغثيان 

�أو �لإ�سهال".
وي�������ع�������اين �لأف�������������ر�د 
بهذه  �مل���������س����اب����ون 
�حل������������ال������������ة م����ن 
�ل�سهية  ف����ق����د�ن 
�لقدرة على  و�سعف 
�لعنا�سر  �مت�سا�ص 
�ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، م����ا قد 
�سوء  �إىل  ي�����وؤدي 

�لتغذية.
وه������������������������ذه   
�لأع���������ر�����������ص 
ت�سبه �أعر��ص 
�لن���������������س�������د�د 
�ملعوي، ولكن يف 
�لأمعاء  �ن�سد�د 
�لز�ئف ل يوجد 

�ن�سد�د"
ك���������ي���������ف ي�����ت�����م 
�لن�سد�د  ت�سخي�ص 

�ملعوي �لز�ئف؟
بالأ�سعة  �لبطن  ت�سوير   -
�ل�������س���ي���ن���ي���ة و�ل���ت�������س���وي���ر 
�مل����ق����ط����ع����ي �مل����ح����و�����س����ب 

لاأمعاء
- قيا�ص �ل�سغط

- حتاليل �لدم
- حتليل خزعة

بع�ص  ي���������س����اب  وق��������د 
�لأ������س�����خ�����ا������ص �ل����ذي����ن 
ي����ع����ان����ون م�����ن �ن�������س���د�د 
ب�سوء  �ل����ك����اذب  �لأم�����ع�����اء 

�لتغذية. 
يكون هذ� مهدد�  �أن  وميكن 

تغذية  �خت�سا�سي  زي��ارة  �ملهم  لذ� من  للحياة، 
�مل�سورة  تقدمي  ميكنه  حيث  مبكرة،  مرحلة  يف 
ب�����س��اأن �أن��ظ��م��ة غ��ذ�ئ��ي��ة م��ع��ي��ن��ة، �ع��ت��م��اد� على 

�لحتياجات �لفردية.
وين�سح خرب�ء �ل�سحة �ل�سخ�ص بتناول وجبات 

�سغرية يف كثري من �لأحيان، 
و�تباع  �ليوم  يف  كبرية  وجبات  ث��اث  من  ب��دل 
وقليل  ن�سبيا  �ل��ده��ون  منخف�ص  غ��ذ�ئ��ي  نظام 

�لألياف.
وُيعتقد �أن �لأطعمة �لدهنية توؤخر �إفر�غ �ملعدة 

متيل  بالألياف  �لغنية  �لغذ�ئية  �لأنظمة  و�أن 
باحلد  ب�سدة  وين�سح  �لنتفاخ  يف  �لت�سبب  �إىل 

من ��ستهاك هذه �لأنو�ع من �لأطعمة.
�لأ�سباب �لكامنة �لأخرى لانتفاخ:

وفقا ملوقع "هارفارد هيلث"،
 فاإن �أيا من هذه �ل�سطر�بات ميكن �أن ي�سبب 

�لنتفاخ:
- متازمة �لقولون �لع�سبي: وهي حالة تتميز 
و�لت�سنج،  )�لنتفاخ،  �لأعر��ص  من  مبجموعة 

و�آلم �لبطن،

 و�لإ�سهال، �أو �لإم�ساك( �لتي ت�ستمر ملدة ثاثة 
�أ�سهر �أو �أكرث. 

�لتهاب ي�سيب  وه��و  �لأم��ع��اء:  �لتهاب  - مر�ص 
بطانة �جلهاز �له�سمي،

 مب��ا يف ذل���ك م��ر���ص ك���رون و�ل��ت��ه��اب �لقولون 
�لتقرحي.

مر�ص  وهو  �له�سمية:  �ل�سطر�بات  مر�ص   -
مناعي ذ�تي يهاجم فيه �جلهاز �ملناعي �لأمعاء 

�لدقيقة. 
يتم حتفيزها بو��سطة بروتني ي�سمى �لغلوتني 

�ملوجود يف �لقمح و�ل�سعري و�جلاود�ر.
- �لإم�ساك: وهو حالة يتم حتديدها من خال 

�أقل من ثاث حركات �أمعاء يف �لأ�سبوع، 
�لإجهاد  �إىل  و�حل��اج��ة  ج���اف،  �أو  �سلب  وب���ر�ز 

لتحريك �لأمعاء.
�إف���ر�غ بطيء للطعام من  �مل��ع��دة: وه��و  - خ��زل 

�ملعدة �إىل �لأمعاء �لدقيقة.
و�ملبي�ص  �لقولون  �سرطان  يعد  �ل�سرطان:   -
�لتي  �ل�سرطانات  بني  من  و�لبنكريا�ص  و�ملعدة 

ميكن �أن يكون فيها �لنتفاخ �أحد �أعر��سها.

يوؤدي اإىل تراكم الطعام امله�شوم جزئيا يف االأمعاء

ما هو الن�سداد املعوي الزائف امل�سبب لنتفاخ املعدة؟

�أن   )NHS( �لوطنية  �ل�سحية  �خل��دم��ات  هيئة  و�أك����دت 
�لدم. لفقر  �لتحذيرية  �لعامات  �لباهت" من  "�جللد 

�أق��ل من  وم��ن �لأع��ر����ص �لنموذجية �لأخ���رى لوجود ع��دد 
خايا �لدم �حلمر�ء �ل�سليمة، "�سماع �لأ�سو�ت �لقادمة من 

د�خل �جل�سم، ولي�ص من م�سدر خارجي".
وُيعرف هذ� با�سم طنني �لأذن، وهو عندما تعتقد �أنه ميكنك 

�سماع �سيء ل ي�سمعه �أي �سخ�ص �آخر.
���س��وت طنني؛  �أو  �أزي����ز�  �أو  رنينا  �ل�����س��وت  ي��ك��ون  �أن  ومي��ك��ن 
بالن�سبة للبع�ص، ميكن �أن ت�سبب �حلالة ه�سه�سة �أو خفقانا 
�لوطنية  �أو حلنا مو�سيقيا.وقالت هيئة �خلدمات �ل�سحية 
"قد ت�سمع هذه �لأ�سو�ت يف �إحدى �لأذنني �أو كلتيهما، �أو يف 

ر�أ�سك. وقد تاأتي وتذهب، �أو قد ت�سمعها طو�ل �لوقت".
وتوجد �أعر��ص معينة خا�سة بفقر �لدم �لناجم عن نق�ص 
�لتي  �لعامة  �ل��دم  �أع��ر����ص فقر  B12 )ب��دل من  فيتامني 

ميكن �أن تظهر �أي�سا(.
وعلى �سبيل �ملثال، ي�سري �لل�سان �ملتقرح و�لأحمر - �ملعروف 
�إىل ما يكفي  �أن ج�سمك يفتقر  �إىل  �لل�سان -  �لتهاب  با�سم 

من �ملغذيات �حليوية.
عندما  ه��و   ،B12 فيتامني  نق�ص  على  �آخ��ر  دليل  وه��ن��اك 
ت�ساب بقرح �لفم. وتظهر �لقرح يف د�خل �لفم، و�أبرزها على 

�خلدين �أو �ل�سفتني، �أو حتى �لل�سان.
�لعينني، حيث  B12 على  يوؤثر نق�ص فيتامني  �أن  وميكن 

ميكن �أن ي�سبب "��سطر�با يف �لروؤية".
وميكن عك�ص �لعديد من �لأعر��ص - �إذ� عوجلت مبكر� مبا 

.B12 يكفي با�ستخد�م مكمات فيتامني

ومع ذلك، كلما تركت �لأعر��ص لفرتة �أطول،  �أ�سبحت �أكرث 
دميومة.ومن �ملرجح �أن يو�سو� �لأ�سخا�ص �لذين �ُسّخ�ست 

�ل��دم، بحقن  بعد فح�ص   ،B12 فيتامني  بنق�ص  �إ�سابتهم 
.B12

عالمات على ب�سرتك واأذنيك وفمك
 !B12 وعينيك تظهر نق�ض فيتامني 

غري  تبدو  التي  االأعرا�ض  زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  الوقت،  مبرور  تدريجيا   B12 فيتامني  نق�ض  يتفاقم 
دائما. ال�شرر  ي�شبح  فقد  �شحية،  دم  خاليا  لتكوين  �شرورية  املغذيات  الأن  نظرا  ذلك،  �شارة.ومع 

وتوؤدي خاليا الدم احلم راء امل�شوهة اإىل نقل كمية اأقل من االأك�شجني يف جميع اأنحاء اجل�شم، وكما 
يعلم اجلميع، فاإن االأك�شجني اأمر حيوي للبقاء على قيد احلياة. ويظهر نق�ض خاليا الدم ال�شليمة 

اأوال كعالمات لفقر الدم، لذا انتبه اإىل لونك.
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العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/8423

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/08/02 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده �شركة بريدمانيا ل�شناعة اخلبز ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                    الو�شف  

                                               معدات خمبز     31،990 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/8746

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/08/02 االثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده �شيزان لالأقم�شة )�ض.ذ.م.م( و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                الو�شف      �شعر التقييم  

                                                          اأقم�شه ن�شائيه        7،230 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
LAW FIRM 2.0  : طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 337362   بتاريخ: 2020/10/12
بيانات �لأولوية: 

باإ�سم :    في�سر برويل�ص �ل �ل بي
وعنو�نة :  945 �إي�ست بي�سيز فريي رود �إن. ئي.، �سويت 2000، �أتانتا، جي �إيه 30326، �لوليات �ملتحدة 

�لمريكية   
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 45
خدمات قانونية.

و�سف �لعامة: �لعامة تتكون من عبارة LAW FIRM 2.0 مكتوبة باللغة �لنكليزية.
�ل�سرت�طات: 

فعلي من لدية �عرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 28 يوليو 2021 العدد 13300

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 161265
 باإ�سم : �أكارنت، �نك.

وعنو�نه: 31 تكنولوجي در�يف،  �سويت 200 �إرفني، كاليفورنيا
، 92618 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية..

بتاريخ: 2012/07/31 و�مل�سجلة حتت �لرقم: 161265 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2021/08/15 

وحتى تاريخ: 2031/08/15

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء 28 يوليو 2021 العدد 13300

EAT 58776

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 يوليو 2021 العدد 13300

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 يوليو 2021 العدد 13300

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 28 يوليو 2021 العدد 13300

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  308/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

�أعاه بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز  �إ�سد�ر �لقر�ر بتذييل ��سل عقد رهن �لعقار �ملذكور  مو�سوع �لدعوى : 
�لتنفيذي على �لعقار رقم 912 بالطابق رقم 9 مببنى ذ� كري�سنت �يه 1 �لبالغ م�ساحته 499.01 قدم مربع و�ملو�قف 
دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب  باإمارة  �لول  معي�سم  مبنطقة   1 رقم  �لر�ص  قطعة  على   P1-139
درهم   247،720.47 مببلغ  �ملقدره  �سده  �ملطلوب  قبل  �لطالب  حقوق  لتح�سيل  �لعلني  باملز�د  وبيعه  وتثمينه  �سده 
�لقانون  لحكام  طبقا  �لبيع  ح�سيلة  من  فل�سا(  و�ربعني  و�سبعة  درهم  وع�سرين  و�سبعمائة  �لف  و�ربعني  و�سبعة  )مائتان 

دبي. بامارة   2008 ل�سنة   14 رقم  �لتاأميني  �لرهن  قانون  من  بعدهما  وما  و�ملادتني )25( و)26( 
طالب �لتنفيذ : بنك �مل�سرق �ص م ع

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بور�سعيد - ديره - بناية عبد �هلل حممد �مل�سعود - مكتب رقم 802 & 804
وميثله / عائ�سة عبد�ل�سام حممد �جلزيري

�ملطلوب �إعانه : جاور�ف د�ين مامنوهان لل دهاو�ن  
912-منطقة معي�سم �لول -  �لعقار رق��م  1- �سقة  �ي��ه  ذ� كري�سنت  دب��ي - مبنى  دب��ي - بر  �إم��ارة   - : �لإم���ار�ت  عنو�نه 

Gaurav-dhawan@gmail.com  -  0503120015
مو�سوع �لإعان : �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :
نوع �لعقار : �سقة �سكنية - رقم �لر�ص : 1  ، �ملنطقة : معي�سم �لأول - ��سم �ملبنى : ذ� كري�سنت �يه ، رقم �ملبنى : 1  ، رقم 

�لعقار : 912 ، �مل�ساحة : 46.36 مرت مربع - �لتقييم )269.778/10( درهم 
ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف الدعوى رقم  13/2021/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

�أعاه بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز  �إ�سد�ر �لقر�ر بتذييل ��سل عقد رهن �لعقار �ملذكور  مو�سوع �لدعوى : 
قدم   1،140.33 م�ساحته  �لبالغ   1 ت��اورز  تيفانى  مببنى   24 بالطابق رقم   2407 �لعقار رقم  �لتنفيذي على رهن 
مربع و�ملو�قف رقم DMCC1080 على قطعة �لر�ص رقم 888 مبنطقة �لثنية �خلام�سة باإمارة دبى �ملرهون للبنك 
�لطالب و�ململوك للمطلوب �سده وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�سيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �سده �ملقدرة مببلغ 
349،120.64 درهم )ثاثمائة وت�سعة و�ربعني �لف ومائة وع�سرين درهم و�ربعة و�ستني فل�سا( من ح�سيلة �لبيع طبقا 

دبي. بامارة   2008 ل�سنة   14 رقم  �لتاأميني  �لرهن  قانون  من   بعدهما  وما  و)26(  لحكام �لقانون و�ملادتني )25( 
طالب �لتنفيذ  : بنك �مل�سرق �ص م ع

عنو�نه  : �لإمار�ت -�إمارة دبي بور�سعيد - ديره - بناية عبد �هلل حممد �مل�سعود - مكتب رقم 802 & 804
وميثله  / حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي

�ملطلوب �إعانه  / جاور�ف دهافان مامنوهان لل دهاو�ن
�لثنية �خلام�سة -  2407 -منطقة  1 - �سقة �لعقار رقم  ت��اورز  عنو�نه : �لإم��ار�ت-�إم��ارة دب��ي- بر دبي - مبنى تيفاين 

Gaurav-dhawan@gmail.com  -  0559779441
مو�سوع �لإعان : �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :
نوع  �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ص 888 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : تيفاين تاورز - رقم 

�لعقار : 2407 - �مل�ساحة : 105.94 مرت مربع - �لتقييم )634.198/61( درهم 
ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  250 / 2020 /28  بيع عقار مرهون
�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لدعوى : ��سد�ر �لقر�ر بتذييل عقد رهن �لعقار �ملذكور �عاه بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر بايقاع �حلجز �لتنفيذي 
على �لعقار)فيا( رقم 65/64 �لبالغ م�ساحته 2،701.01 قدم مربع على قطعة �لأر�ص رقم 6400 مبنطقة تال 
�لمار�ت �لثالثة باإمارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني وفقا لاجر�ء�ت �لقانونية لتح�سيل حقوق 
3،417،394،84 درهم )فقط ثاثة مايني و�ربعمائة و�سبعة ع�سر  �لبنك �لطالب قبل �ملطلوب �سده �ملقدرة مببلغ 
�لف وثاثمائة و�ربعة وت�سعني درهما و�ربعة وثمانني فل�سا لغري( من ح�سيلة بيع �لعقار �ملذكور �عاه وما يرتتب عليها 
من فائدة قانونية حتى تاريخ �لبيع �لنهائي طبقا لحكام �لقانون و�ملو�د ) 25 ( و) 26( وما بعدهما من قانون �لرهن 

�لتاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي
طالب �لتنفيذ  / �لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع - عنو�نه  / �لإمار�ت �إمارة دبي بور�سعيد - ديره - بناية �لبزن�ص بوينت - 

�سقة مكتب رقم 401 - خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت
وميثله / حممد عي�سي �سلطان �ل�سويدي

�ملطلوب �إعانه  / في�سل �فتخار خان عنو�نه : �لإمار�ت �إمارة دبي- بر دبي �لعقار) فيا( - رقم 65/64-منطقة تال 
faisal@feisalkhan.net  – 05000000000 - لمار�ت �لثالثة�

مو�سوع �لإعان :  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : �ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص : 6400 - �ملنطقة 

: �لثنية �لر�بعة - �مل�ساحة : 250.93 مرت مربع - �لتقييم )1.500.000( درهم 
ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف الدعوى رقم  283/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �خلام�سة رقم 187

مو�سوع �لدعوى :  �إ�سد�ر �لقر�ر بتذييل ��سل عقد رهن �لعقار �ملذكور �أعاه بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز 
مربع  قدم   1،663.02 م�ساحته  �لبالغ   4 ريدج  �ساوث  مببني   23 رقم  بالطابق   2301 رقم  �لعقار  �لتنفيذي على 
و�ملو�قف  L174  على قطعة �لر�ص رقم 201 مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب 
�سدهم وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني لتح�سيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �سدهم �ملقدره 2،715،000.00 درهم )فقط 
مليونان و�سبعمائة وخم�سة ع�سر �لف درهم لغري( من ح�سيلة �لبيع طبقا لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( وما 

بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي.
طالب �لتنفيذ  l م�سرف �لهال )�سابقا( - بنك �بوظبي �لتجاري )حاليا(

عنو�نه / �لإمار�ت- �إمارة دبي- بور�سعيد - ديره - بناية عبد �هلل حممد �مل�سعود - مكتب رقم 802 & 804
وميثله / حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي

�ملطلوب �إعانه / �سيد زي�سان ح�سني - �لإم��ار�ت - �إمارة دبي - بر دبي - مبنى �ساوث ريدج4 - �سقة �لعقار رقم 2301 
 szeeshanh@gmail.ocm – 0500000000 - منطقة برج خليفة-

مو�سوع �لإعان : �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :
�سقة �سكنية - رقم �لر�ص : 201 - �ملنطقة : برج خليفة - ��سم �ملبنى : �ساوث ريدج 4 - رقم �ملبنى : 4 - رقم �لعقار : 

درهم   )1852808.60( ب��  �ملقدرة   - مربع  مرت   154.50  : �مل�ساحة   -  23 �لطابق  رقم   -  2301
ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  308/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

�أعاه بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز  �إ�سد�ر �لقر�ر بتذييل ��سل عقد رهن �لعقار �ملذكور  مو�سوع �لدعوى : 
�لتنفيذي على �لعقار رقم 912 بالطابق رقم 9 مببنى ذ� كري�سنت �يه 1 �لبالغ م�ساحته 499.01 قدم مربع و�ملو�قف 
دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب  باإمارة  �لول  معي�سم  مبنطقة   1 رقم  �لر�ص  قطعة  على   P1-139
درهم   247،720.47 مببلغ  �ملقدره  �سده  �ملطلوب  قبل  �لطالب  حقوق  لتح�سيل  �لعلني  باملز�د  وبيعه  وتثمينه  �سده 
�لقانون  لحكام  طبقا  �لبيع  ح�سيلة  من  فل�سا(  و�ربعني  و�سبعة  درهم  وع�سرين  و�سبعمائة  �لف  و�ربعني  و�سبعة  )مائتان 

دبي. بامارة   2008 ل�سنة   14 رقم  �لتاأميني  �لرهن  قانون  من  بعدهما  وما  و�ملادتني )25( و)26( 
طالب �لتنفيذ : بنك �مل�سرق �ص م ع

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بور�سعيد - ديره - بناية عبد �هلل حممد �مل�سعود - مكتب رقم 802 & 804
وميثله / عائ�سة عبد�ل�سام حممد �جلزيري

�ملطلوب �إعانه : جاور�ف د�ين مامنوهان لل دهاو�ن  
912-منطقة معي�سم �لول -  �لعقار رق��م  1- �سقة  �ي��ه  ذ� كري�سنت  دب��ي - مبنى  دب��ي - بر  �إم��ارة   - : �لإم���ار�ت  عنو�نه 

Gaurav-dhawan@gmail.com  -  0503120015
مو�سوع �لإعان : �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :
نوع �لعقار : �سقة �سكنية - رقم �لر�ص : 1  ، �ملنطقة : معي�سم �لأول - ��سم �ملبنى : ذ� كري�سنت �يه ، رقم �ملبنى : 1  ، رقم 

�لعقار : 912 ، �مل�ساحة : 46.36 مرت مربع - �لتقييم )269.778/10( درهم 
ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  320/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

باإيقاع �حلجز  �لتنفيذية و�لمر  بال�سيغة  �أعاه  �ملذكور  �لعقار  ��سل عقد رهن  بتذييل  �لقر�ر  �إ�سد�ر  �لدعوى:  مو�سوع 
�لتنفيذي على �لعقار رقم 1009 بالطابق رقم 10 مببنى ذ� كري�سنت بي 2 �لبالغ م�ساحته 1،278.01 قدم مربع على 
قطعة �لر�ص رقم 1 مبنطقة معي�سم �لول باإمارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب �سده وتثمينه وبيعه 
باملز�د �لعلني لتح�سيل حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �سده �ملقدره مببلغ 580،923.35 درهم )خم�سمائة وثمانني �لف 
وت�سعمائة وثاثة وع�سرين درهم وخم�سة وثاثني فل�سا( من ح�سيلة �لبيع طبقا لحكام �لقانون و�ملادتني )25( و)26( 

وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي.
طالب �لتنفيذ  / بنك �مل�سرق �ص م ع

عنو�نه/ �لإمار�ت - �إمارة دبي - بور�سعيد - ديره - بناية عبد �هلل حممد �مل�سعود - مكتب رقم 802 & 804
وميثله  / حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي

�ملطلوب �إعانه / جاور�ف دهافان مامنوهان لل دهاو�ن
 - �لول  معي�سم  منطقة   -  1009 رق���م  �ل��ع��ق��ار  �سقة   -  2 ب��ي  كري�سنت  ذ�  مبنى   - دب���ي  ب��ر   - دب���ي  �إم����ارة   - �لإم�����ار�ت 

Gaurav-dhawan@gmail.com  –  0559779441
مو�سوع �لإعان : �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 

و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :
نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : معي�سم �لأول - رقم �لر�ص 1 - رقم �ملبنى : 2  - ��سم �ملبنى ك ذ� كري�سنت بي - رقم 

�لعقار : 1009 - رقم �لطابق 10 - �مل�ساحة : 118.73 مرت مربع - �لتقييم : 590239.24 درهم 
ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  250 / 2020 /28  بيع عقار مرهون
�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لدعوى : ��سد�ر �لقر�ر بتذييل عقد رهن �لعقار �ملذكور �عاه بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر بايقاع �حلجز �لتنفيذي 
على �لعقار)فيا( رقم 65/64 �لبالغ م�ساحته 2،701.01 قدم مربع على قطعة �لأر�ص رقم 6400 مبنطقة تال 
�لمار�ت �لثالثة باإمارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب وتثمينه وبيعه باملز�د �لعلني وفقا لاجر�ء�ت �لقانونية لتح�سيل حقوق 
3،417،394،84 درهم )فقط ثاثة مايني و�ربعمائة و�سبعة ع�سر  �لبنك �لطالب قبل �ملطلوب �سده �ملقدرة مببلغ 
�لف وثاثمائة و�ربعة وت�سعني درهما و�ربعة وثمانني فل�سا لغري( من ح�سيلة بيع �لعقار �ملذكور �عاه وما يرتتب عليها 
من فائدة قانونية حتى تاريخ �لبيع �لنهائي طبقا لحكام �لقانون و�ملو�د ) 25 ( و) 26( وما بعدهما من قانون �لرهن 

�لتاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي
طالب �لتنفيذ  / �لبنك �لتجاري �لدويل �ص.م.ع  عنو�نه  / �لإمار�ت �إمارة دبي بور�سعيد - ديره - بناية �لبزن�ص بوينت - 

�سقة مكتب رقم 401 - خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت
وميثله / حممد عي�سي �سلطان �ل�سويدي

�ملطلوب �إعانه  / في�سل �فتخار خان عنو�نه : �لإمار�ت �إمارة دبي- بر دبي �لعقار) فيا( - رقم 65/64-منطقة تال 
faisal@feisalkhan.net  – 05000000000 - لمار�ت �لثالثة�

مو�سوع �لإعان :  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : �ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص : 6400 - �ملنطقة 

: �لثنية �لر�بعة - �مل�ساحة : 250.93 مرت مربع - �لتقييم )1.500.000( درهم 
ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  65/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�سوع �لدعوى / �إ�سد�ر �لقر�ر بتذييل ��سل عقد رهن �لعقار بال�سيغة �لتنفيذية و�لمر باإيقاع �حلجز �لتنفيذي على 
�لعقار رقم 406 بالطابق رقم 4 مببنى �سمر 4 �لبالغ م�ساحته 81/764 قدم مربع على قطعة �لأر�ص رقم 23 مبنطقة 
تال �لمار�ت �لثانية باإمارة دبي �ملرهون للبنك �لطالب و�ململوك للمطلوب �سده وتثمينه وبعه باملز�د �لعلني لتح�سيل 
حقوق �لطالب قبل �ملطلوب �سده �ملقدره مببلغ 858،785.12 درهم )فقط ثمامنائة وثمانية وخم�سني �لف و�سبعمائة 
و�ستة وثمانني درهما و�ثني ع�سر فل�سا لغري( من ح�سيلة �لبيع وما ي�ستجد عليها من فو�ئد قانونية حتى تاريخ �لبيع 
 2008 14 ل�سنة  25( و)25 ( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم  �لنهائي طبقا لحكام �لقانون و�ملادتني ) 

بامارة دبي .
طالب �لتنفيذ  / بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني �ص م ع - عنو�نه / �لإمار�ت �إمارة دبي- بور�سعيد - ديره - مبنى �لبزن�ص بوينت 

- مكتب رقم 401 خملف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت  - وميثله/ حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي
�ملطلوب �إعانه / مهدى حمرم عابد كما�سائى -  عنو�نه : �لإمار�ت �إمارة دبي بر دبي - مبنى مبنى �سمر 4- �سقة �لعقار 

mahdi_ak@yahoo.com - 0500000000 – رقم 406 - منطقة تال �لمار�ت �لثانية
مو�سوع �لإعان : �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�ساعة 05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية �ن �قت�سى 
�حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �أو�سافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  �يد�ع  �ل�سر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �لإلكرتوين 
�لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة �أيام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال 
�ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص 
و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات :  �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية  �لثالثة - رقم �لر�ص : 23 - 
 ��سم �ملبنى : �سمر 4 - رقم �ملبنى : 4 - رقم �لعقار : 406 - �مل�ساحة : 71.05 مرت مربع ، �لتقييم : )664.589/06( درهم 

ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1289/2021/11 مدين جزئي  
مو�سوع �لدعوى : دعوى بطلب ف�سخ و�نهاء �تفاقية �ليجار طويلة �لمد �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعي عليها 

بتاريخ:2014/11/26 و�خلا�سة بقطعة �لر�ص رقم 216-597 مب�ساحة وقدرها )10.010.21( مرت مربع و�لكائنة مبجمع 
دبي لا�ستثمار مع �لز�م �ملدعي عليها بان ت�سدد للمدعية مبلغ وقدره )1.281.254.55( مليون ومائتي وو�حد وثمانون �لف 

ومائتي و�ربعة وخم�سون درهم وخم�سة وخم�سون فل�سا ، جملة �ملبالغ �ملرت�سدة يف ذمة �ملدعي عليها ح�سب ك�سف �حل�ساب �ملوؤرخ 
يف:2021/4/30 و�ملتمثلة يف بدلت �ليجار ور�سوم �خلدمات ور�سوم �ل�سرف �ل�سحي و�لغر�مات مع ما يرتتب على ذلك من 

�ثار وم�ستحقات حتى متام �لخاء �لتام وت�سليم �ملاأجور للمدعية خالية من �ل�سو�غل و�ل�سخا�ص وخاليا من �ي قيد �و �سرط 
مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبا كفالة 

طالب �لإعان :  �سركة تطوير جممع دبي لا�ستثمار ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعانه : 1- �م �ي �ستار لتعبئة �ملياه �ملعدنية �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2021/6/30 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�سالح/�سركة 
تطوير جممع دبي لا�ستثمار ذ.م.م بف�سخ �تفاقية �لتاأجري طويلة �لأمد على قطعة �لر�ص حمل �لدعوى وت�سليمها للمدعية 
خالية من �ي �سو�غل و�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي مبلغ )1.281.254.55( و�لفائدة 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام 
و�لزمتها �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ 500 �تعاب �ملحاماة  ، حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4339/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2425/2020 جتاري جزئي ، 

ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 35331.50 درهم( ، �ساما للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعان : �سناء لتاأجري �ل�سيار�ت - �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة -  �سفته بالق�سية 

: طالب �لتنفيذ  - وميثله:فتيحة حممد برجو قور�ري - �سفته بالق�سية : وكيل 
�ملطلوب �إعانه : 1- �أغا حممد ��سد �أغا حممد ع�سكري ح�سني - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده - جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )35331.50( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

�ليجاندرو   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�لفلبني   ، بنتوج  ي��اب  �ر  جيه 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)A6199137B(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ر�م����ي����ا   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
عبد�لرز�ق �بافيتا ، �ثيوبيا   
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )ep5488946( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0544112111

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال

مركز ات�سال »اقت�سادية راأ�ض اخليمة« 
يتلقى 11,965 مكاملة خالل الن�سف الأول

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ك�سفت د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف ر�أ�ص �خليمة �أن عدد �ملكاملات �مل�ستلمة 
عرب مركز �لت�سال، خال �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري بلغت 11،965 
مكاملة مبعدل ��ستجابة تتمثل ب� 20 ثانية، من د�خل دولة �لإمار�ت و�أخرى  
من خارجها، وقد مت �لرد بالإفادة على 16،648 ��ستف�سار من �ملتعاملني 
و�ل�����س��رك��اء و�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع، ت��ن��وع��ت ت��ل��ك �ل���س��ت��ف�����س��ار�ت ح���ول �لرخ�ص 
�لتجارية متمثلة بخطو�ت �ملطلوبة لإ�سد�رها، وكيفية جتديدها، �أو طلبات 
 6978 بلغ  و�لتي  �لتجارية  للرخ�سة  ��سم  وحجز  �لإل��غ��اء،  �أو  �لتعديل، 
و1661  �لتجارية،  بالت�ساريح  مرتبط  ��ستف�سار  و1411  ��ستف�سار، 
��ستف�سار ومتابعة لل�سكاوى �ملقدمة لق�سم �حلماية �لتجارية، وفيما يتعلق 
�ملوقع  ومعاينة  �لتجارية  �ملحات  على  �ملل�سقات  و�سع  با�ستف�سار�ت حول 
بلغ 762 ��ستف�سار، و906 ��ستف�سار حول �لرخ�ص �لتابعة لإد�رة تطوير 
�لأعمال وهي رخ�سة �لغد، و�لتاجر �لفرت��سي و�لعربات �ملتنقلة، و 222 
��ستف�سار� يتعلق باملكتب �ل�سوؤون �لقانونية �سملت منها �سكاوى �لتظلمات 
و�أخرى طلب ��ست�سار�ت قانونية تتعلق بالعقود، وغري ذلك من ��ستف�سار�ت 

عامة تتعلق بالإد�ر�ت �ملختلفة ومكاتبها. 

دبي ت�ست�سيف معر�ض اخلم�سة الكبار �سبتمرب املقبل
•• دبي-وام:

ي�ست�سيف مركز دبي �لتجاري �لعاملي خال �لفرتة من 12 �إىل 15 �سبتمرب 
�حلدث  باعتباره   «  The Big 5  « �لكبار  �خلم�سة  معر�ص  فعاليات  �ملقبل 
2021 ويلعب  �لعاملية يف عام  �لبناء  �حل�سوري �لوحيد �لذي يربط �سناعة 
 “ بعد  م��ا  حقبة  يف  �لأم����ام  نحو  �لق��ت�����س��ادي  �لنتعا�ص  دف��ع  يف  حا�سًما  دوًر� 
و�أفريقيا وجنوب  �لأو�سط  �ل�سرق  �أكرب حدث يف منطقة  ».و�أك��د  كوفيد-19 
�آ�سيا و�أكرثها تاأثرًي� يف �سناعة �لبناء حتى �لآن �حتفاًل مبرور 42 عاًما على 
�نطاقه م�ساركة �أكرث من �ألف عار�ص حملي ودويل من 45 دولة و20 جناحاً 
وطنياً، كما �سيتم �إقامة ن�سخة �فرت��سية للحدث عرب �لإنرتنت بهدف ت�سهيل 
�أعمالها  ب��دء  على  �ملوؤ�س�سات  �ست�ساعد  �لتي  �لإ�سافية  �لوظيفة  �لجتماعات 
 “ بروجيكت�ص  “ ميد  �سركة  عن  �سادر  حديث  تقرير  موقعها.ويف  كان  �أينما 
�ل�سريك يف بيانات �مل�ساريع و�لذكاء ل�لمعر�ص، فقد مت �لك�سف عن وجود عقود 
على  و�أفريقيا  �لأو���س��ط  �ل�سرق  يف   2020 ع��ام  يف  دولر  مليار   163 بقيمة 
�لرغم من تاأثري جائحة “ كوفيد-19 “ بالإ�سافة �إىل 1.9 مليار دولر قيمة 
�مل�ساريع قيد �لتنفيذ حالياً يف �ملنطقة .وقالت جوزين هيمانز نائب �لرئي�ص 
�إن  للحدث  �ملنظمة  �إيفنت�ص، �جلهة  �إم جي  دي  �سركة  �لإن�ساء�ت يف  لفعاليات 
خال  ل��وج��ه  وج��ه��اً  �ستقام  �ل��ت��ي  �حل�سورية  و�ل��ل��ق��اء�ت  �لأع��م��ال  �جتماعات 
�حلدث بني �أ�سحاب �مل�سلحة يف �ل�سناعة هي مفتاح �لتطوير �مل�ستمر لقطاع 
تريليون   5.06 بقيمة  م�ساريع  وج��ود  مع  �أن��ه  �إىل  م�سريًة  و�لت�سييد،  �لبناء 
دولر م�ستقبلية خمطط لها وغري م�سدق عليها بعد يف جميع �لقطاعات يف 
�سوق �لبناء يف �ل�سرق �لأو�سط و�إفريقيا فاإنه من �ملهم �أكرث من �أي وقت م�سى 

تقدمي بيئة �آمنة للمجتمع �لإقليمي و�لدويل لالتقاء �ل�سخ�سي .

 »�ساتا« تفتتح فرعا جديدا يف دبي

مبنا�شبة اليوبيل الذهبي لتاأ�شي�ض ال�شندوق 

وزراء وم�سوؤولون حكوميون ي�سيدون بالدور الريادي ل�سندوق اأبوظبي للتنمية 
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وتعزيز ال�سراكات القت�سادية لالإمارات عامليًا

•• اأبوظبي-وام:

�لإم�����ار�ت  �أن دول���ة  �أك���د وزر�ء وم�����س��وؤول��ون ح��ك��وم��ي��ون 
�ساهمت ب�سكل فّعال يف دعم �لأه��د�ف �لإمنائية و�لعمل 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  لتحقيق   2030 �أجندة  على تطبيق 
�أبوظبي  �سندوق  �أن  �إىل  م�سريين  �لنامية،  �ل���دول  يف 
للتنمية كان له �لدور �لأبرز يف ت�سدر دولة �لإمار�ت دول 
�لعامل �سمن �أكرب �ملانحني �لدوليني يف جمال �مل�ساعد�ت 
�لتنموية من خال متويل حزمة من �ملبادر�ت و�مل�ساريع 

�لتنموية �لر�ئدة يف 97 دولة يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
�سندوق  لتاأ�سي�ص  �لذهبي  �ليوبيل  مبنا�سبة   - و�أ�سافو� 
�لتي حققها  �لتاريخية  �أن �لإجن��از�ت  �أبوظبي للتنمية- 
�ل�����س��ن��دوق ع��ل��ى م���دى خم�سة ع��ق��ود دل��ي��ل و����س��ح على 
�آل نهيان،  حكمة �لو�لد �ملوؤ�س�ص �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
طيب �هلل ثر�ه، و��ست�سر�فه �مل�ستقبل، وما يحظى به من 
رعاية مبا�سرة من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�ص �لدولة “ حفظه �هلل” و�ساحب �ل�سمو 
�لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي، ومتابعٍة م�ستمّرة من 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويّل عهد 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة.
�لرعاية  تلك  بف�سل  �أ�سبح  �ل�سندوق  �أن  �إىل  و�أ���س��ارو� 
�ملوؤ�س�سات  �أبرز  �لر�سيدة من  �لقيادة  و�لهتمام من قبل 
�لتنموية على م�ستوى �لعامل، وم�ساهما �أ�سا�سيا يف بناء 
�قت�ساد�ت �لدول �لنامية، و�سند� لنه�سة �ل�سعوب، حيث 
ظل مفهوم �لتنمية �مل�ستد�مة جزء�ً �أ�سا�سياً من �سيا�سته 
لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة وتعزيز �ل�سر�كات �لقت�سادية 
مع �لعديد من �لدول يف خمتلف قار�ت �لعامل. ومبرور 
�ل��ت��ن��م��وي و�ل���س��ت��ث��م��اري، جنح  ع��ل��ى ن�ساطه  ع��ام��اً   50
�ل�سرت�تيجية  �مل�����س��اري��ع  �آلف  مت��وي��ل  يف  �ل�����س��ن��دوق 
�لقت�سادي  �لنمو  لتحقيق  و��سعة  �لآف���اق  فتحت  �لتي 
فيما  �ل��ع��امل،  ح��ول  دول��ة   97 ل���  �مل�ستد�م  و�لجتماعي 
لتفوق  و��ستثمار�ته  �لتنموية  متوياته  حجم  ت�ساعف 

150 مليار درهم.
- اأرقام قيا�شية يف كافة القطاعات..

وت��ق��دم م��ع��ايل �أح��م��د ب��ن جمعة �ل��زع��اب��ي وزي���ر �سوؤون 
 50 م��رور  مبنا�سبة  بالتهنئة  ل��احت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص 
�إن   : �أبوظبي للتنمية. وقال  تاأ�سي�ص �سندوق  عاماً على 
�حتفال �ل�سندوق بيوبيله �لذهبي يتز�من مع �حتفالت 
دولتنا �لغالية بالذكرى �خلم�سني لقيام �لحتاد على يد 
�هلل  طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور 
ثر�ه، و�إخو�نه �لآباء �ملوؤ�س�سني �لذين �أر�سو� دعائم دولة 
�لإمار�ت و�سار على نهجهم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
لتحقق  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لدولة �أرقاماً قيا�سية يف كافة �لقطاعات �حليوية عززت 

من موقعها ومكانتها �لعاملية �ملرموقة.
و�أ�ساف معاليه : لقد �ساهم �ل�سندوق بف�سل توجيهات 
رئي�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو 
�ل��رئ��ا���س��ة، رئي�ص جمل�ص  ���س��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�ص 
�إد�رة �سندوق �أبوظبي للتنمية وعرب م�ساريعه �لتنموية 
�لعامل  �إىل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �إي�سال ر�سالة �خل��ري  �ل��ر�ئ��دة يف 
�لتنمية  ق���ط���اع���ات  ك���اف���ة  ك���ب���رية يف  �إجن�������از�ت  حم��ق��ق��اً 
�لقت�سادية �مل�ستد�مة حملياً وعاملياً عرب دعم �قت�ساد�ت 
جودة  وحت�سني  مبجتمعاتها  للنهو�ص  �لنامية  �ل���دول 
و�ل�ستثمار�ت  �لتنموية  �مل�ساريع  �سعوبها، ومتويل  حياة 
�لعامل،  دول  م��ن  �لكثري  منها  ��ستفادت  �ل��ت��ي  �ملتنوعة 
150 مليار درهم. و�أ�سار �إىل  وبقيمة �إجمالية جتاوزت 
�لر�سيدة  �لقيادة  بتوجيهات  �ستم�سي  �لإم��ار�ت  دولة  �أن 
يف حت��ق��ي��ق �أه�����د�ف �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة ل��ك��اف��ة �ل���دول 
نقلة  �إح����د�ث  يف  �ست�ساهم  و�ل��ت��ي  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة 
و�ست�ستمر  �لأف�سل،  �ل�سعوب نحو  نوعية لتح�سني حياة 
يف تعزيز مكانتها �سمن �أكرب �ملانحني �لدوليني يف جمال 

�مل�ساعد�ت �لتنموية.
- �شفري التعاون الدويل ..

دولة  وزي��رة  �لها�سمي  �إبر�هيم  بنت  رمي  معايل  وقالت 
ل�سوؤون �لتعاون �لدويل : ُيعد �سندوق �أبوظبي للتنمية 

ومنذ تاأ�سي�سه من �ملوؤ�س�سات �لوطنية �لر�ئدة يف حتقيق 
�أهم  و�أح��د  �لنامية  للدول  �ل�ساملة  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
�أع���م���دة ع��اق��ات دول���ة �لإم������ار�ت �خل��ارج��ي��ة. و�أ�سافت 
لدولة  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون  �سفري  �ل�سندوق  ك��ان  معاليها 
�لإمار�ت عرب تلك �لعقود �خلم�سة �لتي ظل يبا�سر فيها 
�أعماله مبنتهي �لكفاءة و�مل�سوؤولية، حيث �أ�سهم يف �إبر�ز 
�لدولية،  �ل�ساحة  على  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��ف��ّع��ال  �ل���دور 
وك��ذل��ك �حل��ف��اظ ع��ل��ى �مل��ك��ان��ة �ل��ت��ي و�سلتها �لإم����ار�ت 
�إىل  و�أ�سارت  �لعاملي.  �مل�ستوى  على  �ملانحة  �ل��دول  كاأبرز 
�أ�سهمت  �أن �مل�سروعات و�لرب�مج �لتي ينفذها �ل�سندوق 
�لإمنائية لاألفية حتى عام  �لأه��د�ف  كذلك يف حتقيق 
�لإمنائية  �لأه��د�ف  دعم  يف  �ل�سندوق  وي�ستمر   2015
�مل�ستد�مة و�لأجندة �لدولية 2030، �إىل جانب �مل�ساريع 
�لدول  ح��ك��وم��ات  م��ع  مبا�سرة  �ل�����س��ن��دوق  ينفذها  �ل��ت��ي 
�ل�سديقة و�ل�سقيقة، �إل �أنه ظل يعمل �أي�ساَ عرب �سر�كات 
و�سناديق  موؤ�س�سات  مع  �أو  وطنية  موؤ�س�سات  مع  بناءة 

�إقليمية ودولية معنية بتمويل �لتنمية �لدولية.
و�نتهج �ل�سندوق ��سرت�تيجية ��ستثمارية متنوعة لعبت 
دور�ً مهماً يف حتفيز �لقت�ساد د�خل دولة �لإم��ار�ت ويف 
�ل�سندوق  �ساهم  �جلهود  لتلك  ونتيجة  �لنامية،  �ل��دول 
يف ت��ب��وء دول���ة �لإم�����ار�ت م��ك��ان��ة ري��ادي��ة ع��امل��ي��ة يف حجم 
�مل�����س��اع��د�ت �لإمن��ائ��ي��ة، حيث ج���اءت �لإم�����ار�ت يف �ملركز 
م�ستوى  على  �لإمنائية  للم�ساعد�ت  مانح  كاأكرب  �لأول 

دول �لعامل. 
- تعزيز التنمية االقت�شادية..

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل �سهيل ب��ن حم��م��د ف���رج فار�ص 
�سندوق  �إن  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر  �مل���زروع���ي 
تاأ�سي�سه  على  50 عاماً  ��ستطاع خال  للتنمية  �أبوظبي 
من تعزيز �لتنمية �لقت�سادية حملياً وعاملياً من خال 
متويل �مل�ساريع �لإمنائية و�لدخول يف �سر�كات ��ستثمارية، 
�أ�ن �ل�سندوق �ساهم كذلك يف تنفيذ �سيا�سة  �إىل  م�سري�ً 
�لتنموية  �مل�ساريع  �أبوظبي لدعم  و�إم��ارة  �لإم��ار�ت  دولة 
 97 يف  �ل�سحة  �لتعليم،  و�ل��ط��اق��ة،  �لتحتية  �لبنية  يف 
�إ�سافة  �ل���دويل.  �ملجتمع  موؤ�س�سات  م��ع  بالتعاون  دول��ة 
عن طريق  �لوطني  �لقت�ساد  تعزيز  �لبارز يف  دوره  �إىل 
دعم ��ستخد�م �ملنتج �مل�سنع حملياً يف �لكثري من �مل�ساريع 
�أبوظبي  مكتب  تاأ�سي�ص  طريق  عن  وذل��ك  ميولها  �لتي 
خال  �ل��ع��ط��اء  ي�ستمر  �أن  معاليه  وت��وق��ع  ل��ل�����س��ادر�ت. 
مب�ساريعه  �ل�سندوق  وي�ساهم  �ملقبلة،  عاما  �خلم�سني 
�ملبتكرة يف دعم م�سرية �لعطاء و�لتنمية �لتي �نتهجتها 

قيادتنا �لر�سيدة يف دولة �لإمار�ت.
- مواجهة حتدي التغري املناخي..

ومب�����و�ز�ة ذل���ك ق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل باحليف 
�ل��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر �ل��ت��غ��ي��ري �مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة : ل��ق��د عزز 
من  عقود  خم�سة  م��د�ر  على  للتنمية،  �أبوظبي  �سندوق 
�لإمار�ت  تبنتها دولة  �لتي  �لعاملية  �لتنمية  م�سرية دعم 
�لتي  �مل�ساريع  وتنفيذ  لتمويل  �لد�عمني  �أهم  �أحد  وبات 
�ل��ن��ام��ي��ة يف  �ل����دول  �ل��ب�����س��ر يف  ت�ستهدف حت�����س��ني ح��ي��اة 
���س��ارك يف  �ل�����س��ن��دوق  �أن  �إىل  �مل��ج��الت، م�����س��ري�ً  خمتلف 
جهود دولة �لإمار�ت ملو�جهة حتدي �لتغري �ملناخي عرب 
تعزيز ن�سر و��ستخد�م حلول �لطاقة �ملتجددة يف �لعديد 
�لذي  �ل��ه��ام  �ل���دور  معاليه  وثمن  �لنامية..  �ل���دول  م��ن 
دعم  يف  �لر�سيدة  �لقيادة  وتوجيهات  روؤى  بف�سل  يلعبه 
م�سرية �لتنمية �لعاملية. - حمّفز للتنمية �مل�ستد�مة ..�أكد 
معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �جلابر وزير �ل�سناعة 
�لتي  �ل���ر�ئ���دة  �لإجن�����از�ت  �أن  �مل��ت��ق��دم��ة،  و�لتكنولوجيا 
يف �لعقود �خلم�سة  �أبوظبي للتنمية”  “�سندوق  حققها 
للقيادة  �ل�ست�سر�فية  ل��ل��روؤي��ة  ت��رج��م��ًة  ك��ان��ت  �مل��ا���س��ي��ة، 
�ل�سيخ  �ملوؤ�س�ص  �ل��و�ل��د  حكمة  على  وت��اأك��ي��د�ً  �ل��ر���س��ي��دة، 
ث��ر�ه، و��ست�سر�فه  �آل نهيان، طيب �هلل  ز�ي��د بن �سلطان 
للم�ستقبل حيث جاء �إن�ساء هذ� �ل�سرح �لوطني �لعريق 
لدعم ��ستمر�رية جهود �لتنمية �مل�ستد�مة عاملياً.و�عترب 
�أ�سا�سياً  ج���زء�ً  �لتنمية  جعلت  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  �أن  معاليه 
فريد�ً يف  �سكلت منوذجاً  �لتي  �لإمار�تية  �ل�سيا�سات  من 
خال  م��ن  عاملياً،  �مل�ستد�مة  �لتنمية  ب��اأه��د�ف  �لل��ت��ز�م 
ت��ع��زي��ز م�����س��رية �ل��ع��م��ل �لق��ت�����س��ادي و�ل��ت��ن��م��وي للدول 

جودة  ويح�ّسن  �ل��دول  تلك  �أه���د�ف  يحقق  مبا  �لنامية، 
�ملركز  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  �أ�سبحت  �أن  �إىل  �سعوبها،  حياة 
و�لإن�سانية. �لإمنائية  �مل�ساعد�ت  حجم  يف  عاملياً  �لأول 

ونوه معاليه �إىل �أنه ويف ظل هذه �مل�سرية �حلافلة بالنمو 
بدور  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  ي�سطلع  و�لزده������ار، 
تكاملي كبري من �أجل حتفيز �لقت�ساد �لوطني، �إ�سافة 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  ��سرت�تيجية  �إىل دعم 
�ل�سادر�ت  لتمويل  وم��ب��ادر�ت  ب��ر�م��ج  توفري  خ��ال  م��ن 
يف  �إ�سهاماتها  وم�ساعفة  تناف�سيتها  وتعزيز  �لإمار�تية، 
�إطاق  م��ع  خ�سو�ساً  للدولة،  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت 
و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  لوز�رة  �جلديدة  �ل�سرت�تيجية 
دولة  لت�سبح  نوعية  قفزة  لإح���د�ث  و�ل�سعي  �ملتقدمة، 
�ملتقدمة،  لل�سناعات  وع��امل��ي��اً  �إقليمياً  م��رك��ز�ً  �لإم����ار�ت 
�لتنموية  �لإم����ار�ت  م�سرية  متطلّبات  يلبي  نحو  وعلى 

خال �خلم�سني عاماً �ملقبلة وما بعدها.
- حت�شني جودة حياة ال�شعوب..

وق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أح��م��د �ل���زي���ودي وزير 
دول���ة ل��ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة : ل��ق��د ح��م��ل �ل�����س��ن��دوق على 
مدى عقوده �خلم�سة روؤية ونهج دولة �لإمار�ت وقيادته 
�لتنمية  لتحقيق  �لنامية  �ل���دول  م�ساعدة  يف  �لر�سيدة 
فر�ص  وتوفري  �سعوبها  حياة  جودة  وحت�سني  �مل�ستد�مة، 
�أن  معاليه  و�لزده���ار.و�أ����س���اف  و�لتقدم  للعي�ص  �أف�سل 
�ل�سندوق من خال متوياته  �لتي حققها  �لإجن���از�ت 
و��ستثمار�ته تركزت على دعم م�ساريع �لبنية �لتحتية يف 
و�ل�سحية  �لتعليمية  �لقطاعات  �لنامية وتطوير  �لدول 
�لطاقة،  حم��ط��ات  وب��ن��اء  �ل�سكانية،  �مل�����س��اري��ع  وت�سييد 
تلك  تركت  و�مل��و����س��ات، حيث  �ل��ط��رق  �سبكات  و�إن�����س��اء 
دولة   97 �قت�ساد�ت  و��سحة يف تطوير  ب�سمة  �مل�ساريع 
�ساهم  �ل�سندوق  �أن  �إىل  �لعامل.و�أ�سار  قار�ت  يف خمتلف 
و�لقت�سادية  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل�����س��ر�ك��ات  ت��ع��زي��ز  يف  ك��ذل��ك 
من  ومتكينها  �لوطنية  �ل�سركات  �أعمال  نطاق  وتو�سيع 
دخول �أ�سو�ق جديدة من خال توفري جمموعة فريدة 
يف  م�ستثمرين  ومتويل  �ملالية  و�خل��دم��ات  �ملنتجات  من 
وزيادة  ق��وي��ة  ت�سديرية  ف��ر���ص  على  للح�سول  �خل���ارج 
ح��ج��م �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة مم��ا ي��ع��زز ح�����س��ور �ملنتجات 
�لإمار�تية يف خمتلف �لدول، ويتيح لها فر�سة �لدخول 
�إىل �لأ�سو�ق �لعاملية، مما حقق �سيا�سة �لتنوع �لقت�سادي 
�لتي تتبناها �لدولة. وذكر معاليه �أن �إجناز�ت �ل�سندوق 
مكنت دولة �لإمار�ت من تبو�أ �ملركز �لأول عاملياً يف حجم 
�ل�سندوق  �سكل  كما  و�لإن�سانية،  �لقت�سادية  �مل�ساعد�ت 
وزيادة  �أد�ئ��ه  وتعزيز  �لوطني  لاقت�ساد  حقيقياً  د�عماً 
�قت�ساد  لبناء  �لإنتاجية  �لقاعدة  تكون  حيث  تناف�سيته، 

�أكرث تنوع و�سمولية.
- ر�ّشخ مكانة االإمارات كالعب رئي�شي..

وقال معايل �أحمد بن علي �ل�سايغ وزير دولة، لقد لعب 
�لنامية على  �لدول  �ل�سندوق دور�ً حمورياً يف م�ساعدة 
حتقيق �لنمو �مل�ستد�م �جتماعياً و�قت�سادياً عرب �سر�كات 
م�ستد�مة وبناءة فيما يقارب من مئة دولة حول �لعامل.

م�ستويات  تعزيز  يف  �ل�سندوق  جناح  �أن  معاليه  و�أ�ساف 
دولة  مكانة  من  ر�ّسخ  �لعاملية  �لتنمية  وحتقيق  �ملعي�سة 
�لإمار�ت كاعب رئي�سي وم�سوؤول �سمن �ملجتمع �لدويل، 
�أن مكانة و�أهمية �ل�سندوق  ونحن جميعاً على ثقة من 
�ست�ستمر بال�سعود و�لتقدم، بينما مت�سي دولة �لإمار�ت 
بخطى ثابته نحو هدفها �ل�سرت�تيجي �ملتمثل بتحقيق 
�لجتماعية  �لفئات  جلميع  �ل��ع��ادل  �لق��ت�����س��ادي  �لنمو 

و�لقت�سادية على م�ستوى �لعامل.
- تعزيز دور القطاع اخلا�ض..

وقال �سعادة حممد هال �ملهريي مدير عام غرفة جتارة 
و�سناعة �أبوظبي : لقد ��ستطاع �ل�سندوق خال �لعقود 
�لر�مية  �لإم��ار�ت،  دولة  �سيا�سة  تنفيذ  �ملا�سية  �خلم�سة 
�لبلد�ن  يف  و�لق��ت�����س��ادي  �لجتماعي  �لنمو  تعزيز  �إىل 
�لريادية يف  �ملكانة  تبوئه  �أ�سهم يف  �لذي  �لأم��ر  �لنامية، 
جمال �مل�ساعد�ت �لتنموية على �مل�ستوى �لدويل، وت�سهد 
لتكون �سمن  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لتي ح�سدتها  �لألقاب  له 
�أف�سل �ملانحني للم�ساعد�ت يف �لعامل. كما متيزت جهود 
�ل�سندوق باإطاق �لعديد من �ملبادر�ت �لر�ئدة ومتويل 

�مل�����س��اري��ع �ل��ت��ن��م��وي��ة و�ل���س��ت��ث��م��اري��ة �ل��ت��ي ت��رك��زت على 
�مل�ستد�م  �لنمو �لقت�سادي  �ساهمت يف  قطاعات متنوعة 
يفوتنا  ول  و�لعاملية.  و�لإقليمية  �ملحلية  �لأ�سعدة  على 
�أبوظبي  �سندوق  �إط��اق  على  نثني  �أن  �ل�سدد،  ه��ذ�  يف 
للتنمية للكيان �لقت�سادي �لر�ئد و�ملثمر، و�لذي يتمثل 
نقلة  �إطاقه  �سكل  حيث  لل�سادر�ت،  �أبوظبي  مكتب  يف 
وتقلي�ص  �لقت�سادي،  �لتنوع  �سيا�سات  لتطبيق  نوعية 
�لعتماد على �ملو�رد �لنفطية كم�سدر للدخل، بل وتعزيز 
�مل��ن��اف�����س��ة يف �لأ�سو�ق  �ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى  �ل�����س��ادر�ت  ق���درة 
�لإم��ار�ت على خريطة  دول��ة  وتر�سيخ مكانة  �خلارجية، 
�لتجارة �لعاملية. وقد كانت غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي 
�أول غرفة جتارية توقع �تفاقية تعاون مع مكتب �أبوظبي 
للعمل  للتنمية،  �أب��وظ��ب��ي  ل�سندوق  �ل��ت��اب��ع  ل��ل�����س��ادر�ت 
ومتكينها  �لوطنية  �ل�سركات  دع��م  على  متكامل  ب�سكل 
�لقت�ساد  دعم  �لت�سديرية.و�سكل  �أن�سطتها  تطوير  من 
ل�سندوق  ��سرت�تيجياً  هدفاً  تناف�سيته  وتعزيز  �لوطني 
�أبوظبي للتنمية يف �إطار �سيا�سة �لتنوع �لقت�سادي �لتي 
�لذي  �لر�ئد  �لقت�سادي  �لنموذج  ثابتة يف  تعترب ركيزة 
�ل�سنو�ت  خ��ال  �ل�����س��ن��دوق  عمل  حيث  �ل��دول��ة،  تتبناه 
جديدة  �أدو�ت  و��ستحد�ث  �ملبادر�ت  �طاق  على  �ملا�سية 
من �ساأنها �أن ت�ساهم يف منو �لقت�ساد �لوطني، وذلك من 
��سرت�تيجي  ك�سريك  �خلا�ص  �لقطاع  دور  تعزيز  خال 
فعال يف �لعملية �لتنموية. وتتمثل �أحد �لأدو�ت �لرئي�سية 
�لقت�ساد  لدعم  �سيا�سته  �ل�سندوق يف  ينتهجها  �لتي  يف 
�لوطنية  �ل�����س��رك��ات  �أع��م��ال  ن��ط��اق  تو�سيع  ه��ي  �ل��وط��ن��ي 
�لدول  يف  �مل�ساريع  وتطوير  تنفيذ  من  بتمكينها  وذل��ك 
�مل�ستفيدة من متوياته، كما وظف �ل�سر�كات و�ملبادر�ت 
�لتي �أطلقها لتعزيز مكانة تلك �ل�سركات و�إيجاد فر�ص 

��ستثمارية لها يف �لعديد من �لدول حول �لعامل.
- قيادة م�شرية حتول الطاقة يف العامل..

�لوكالة  ع���ام  م��دي��ر  لك��م��ري�،  ر�ن�سي�سكو  ���س��ع��ادة  وق���ال 
لقد لعب �ل�سندوق  �لدولية للطاقة �ملتجددة “�آيرينا”، 
و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لنتائج  دعم  يف  حمورياً  دور�ً 
كما  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  حتقيق  تدعم  �لتي  �لإيجابية 
عمل �ل�سندوق يف �إطار مبادرة متويل م�سروعات �لطاقة 
بتقدمي  �لتزم  حيث  “�آيرينا”،  بني  بالتعاون  �ملتجددة 
توفر  �لتي  �مل�ساريع  لرفد  �أمريكي  دولر  مليون   350
 26 يف  �سخ�ص  مايني   4 من  لأك��رث  �لنظيفة  �لطاقة 
�إيجاباً  �لتاأثري  منها يف  م�سروع  كل  �ساهم  دولة.و�أ�ساف 
�أو�ساعهم  فتح�سنت  و�مل��ج��ت��م��ع��ات،  �ل��ن��ا���ص  ح��ي��اة  ع��ل��ى 
ذل��ك بف�سل  وك��ل  �حل���الت،  م��ن  ب�سورة كبرية يف كثرٍي 
ت�سعى  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار  �ل�سندوق.  �ل��ت��ز�م 
�إىل قيادة م�سرية حتول �لطاقة يف �لعامل وتوجيه ر�أ�ص 
�ملال م�ستقبًا نحو �إن�ساء نظام طاقة منخف�ص �لكربون، 
�ملتجددة.  �لطاقة  لتمويل  عاملياً  باعتبارها مركز�ً  وذلك 
وُتعترب هذه �لطموحات ر�فد�ً ملهمة “�آيرينا” يف ت�سريع 
عملية حتول �لطاقة نحو بلوغ �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 
خ���ال �ل��ع��ق��د �حل����ايل، وحت��ق��ي��ق �أه�����د�ف �مل��ن��اخ بحلول 
منت�سف هذ� �لقرن. وُيعّد تاآزر موؤ�س�ستينا مبثابة منوذج 
ُيحتذى به للتعاون �مل�ستقبلي �لر�مي �إىل تقدمي دعم ذو 

تاأثري حقيقي للدول �لتي هي باأم�ص �حلاجة له.
- حلول الطاقة املتجددة ..

وي�سار �إىل �أن �ل�سندوق كان قد �أطلق مبادرة عاملية لدعم 
�لدولية  �لوكالة  بالتعاون مع  �ملتجددة  �لطاقة  م�ساريع 
دولر  مليون   350 بقيمة  “�آيرينا”  �ملتجددة  للطاقة 
�أمريكي ولدعم �سيا�سة �لدولة �لهادفة �إىل تعزيز �نت�سار 
وترية  وت�سريع  �لعاملي  �مل�ستوى  على  �لنظيفة  �لطاقة 
�لتحول نحو �لطاقة �ملتجددة، حيث حققت تلك �ملبادرة 
نتائج مهمة على نطاق و��سع ومكنت �لدول �لنامية من 
��ستخد�م تكنولوجيات �لطاقة �ملتجددة و�لتي توؤّدي �إىل 
�ل�سارة،  �لكربونية  �لدفيئة و�لنبعاثات  �لغاز�ت  خف�ص 
�إىل ذلك فقد  �إ�سافة  �ملناخي.  �لتغرّي  للحد من ظاهرة 
���س��اه��م �ل�����س��ن��دوق يف مت��وي��ل م��ب��ادرت��ي ل��دع��م م�ساريع 
بقيمة  �لكاريبي  وجزر  �لبا�سيفيك  جزر  دول  يف  �لطاقة 
�جمالية بلغت 100 مليون دولر �أمريكي لت�ستفيد منها 

27 دولة.

•• دبي -وام: 

�ف��ت��ت��ح ���س��ع��ادة ع��ل��ي ���س��امل �ملدفع 
�ل�سارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������ص 
لوكالة  ج����دي����د�ً  ف���رع���اً  �ل������دويل 
لل�سفريات  �ل���������س����ارق����ة  م����ط����ار 
لتلبية  وذل����ك  دب����ي،  يف  “�ساتا” 
ع��ل��ى خدماتها  �مل��ت��ن��ام��ي  �ل��ط��ل��ب 
و�ل�سركات،  �لأف��������ر�د  ق��ب��ل  م���ن 
و�لتي ت�سمل حجز و�إ�سد�ر تذ�كر 
�لعامل،  �أن��ح��اء  جلميع  �ل��ط��ري�ن 
وحجز �لفنادق وباقات �لعطات 
وتاأجري  �ل��ب��ح��ري��ة،  و�ل����رح����ات 
�ل�سياحية  و�ل���رح���ات  �مل��رك��ب��ات 

بالطائر�ت �مل�ستاأجرة وغريها.

�ل�سيخ  ���س��ع��ادة  �لف���ت���ت���اح  ح�����س��ر 
�لقا�سمي مدير  في�سل بن �سعود 
ه��ي��ئ��ة م��ط��ار �ل�����س��ارق��ة �ل����دويل، 
�إد�رة  م��دي��ر  �ل��ب��ق��ي�����ص  حم��م��د  و 
�لهيئة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل��دم��ات 
و�أر����س���د م��ن��ري م��دي��ر ع���ام وكالة 
لل�سفريات  �ل���������س����ارق����ة  م����ط����ار 
�ملدير  ن��ائ��ب  فرجي�ص  وت��وم��ا���ص 

�لعام.
وقال �سعادة علي �سامل �ملدفع �ن 
�فتتاح �لفرع �جلديد لوكالة �ساتا 
بدبي ياأتي يف �إطار خطط �ل�سركة 
ت�ستهدف  �ل��ت��ي  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لتو�سعية من  عملياتها  مو��سلة 
�ملتميزة  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دمي  �أج���ل 

�جلمهور  م����ن  ���س��ري��ح��ة  لأك������رب 
يف �أم��اك��ن ت��و�ج��ده، �لأم���ر �لذي 
�ل�سركة  مكانة  تعزيز  يف  ي�سهم 
كو�حدة من �أهم مزودي خدمات 

�ل�سياحة و�ل�سفر بالدولة.
�لفرع �جلديد  �ن  �ملدفع  و�أ�ساف 
�ملتنامية  �ح��ت��ي��اج��ات��ن��ا  ي��ج�����س��د 
مب�ستوى  �لرت������ق������اء  مل���و�����س���ل���ة 
ت��ل��ب��ي��ة كافة  خ��دم��ات��ن��ا ل�����س��م��ان 
�ل�سركات  م��ن  �ل��ع��م��اء  تطلعات 
“�ساتا”  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث  و�لأف�������ر�د، 
حتقيق  �أج�������ل  م����ن  ب���ا����س���ت���م���ر�ر 
�ملنطقة،  يف  و�ل��ت��و���س��ع  �أه��د�ف��ه��ا 
و�ف��ت��ت��اح ف���روع ج��دي��دة يف جميع 
�أن��ح��اء �ل��دول��ة، وه��و م��ا ين�سجم 

مع ن�ساط حركة �ل�سياحة �ل�سفر 
�لعربية  من و�إىل دولة �لم��ار�ت 

�ملتحدة.
و�سيقدم �ملكتب �جلديد جمموعة 
�ل�سياحة  خ��دم��ات  م��ن  متكاملة 
حجوز�ت  ذل���ك  يف  مب���ا  و�ل�����س��ف��ر 
�����س����رك����ات �ل������ط������ري�ن و�إ�������س������د�ر 
�لد�خلية  و�ل��ع��ط��ات  �ل��ت��ذ�ك��ر، 
و�خلارجية، و�لأن�سطة �لد�خلية، 
�أنحاء  جميع  يف  �ل��ف��ن��ادق  وح��ج��ز 
�ل�����ع�����امل، وت�����اأج�����ري �ل�������س���ي���ار�ت، 
و�ل�سفر �لتاأمني، وخدمة �لعمرة، 
�حل�سول  يف  �مل�ساعدة  وخ��دم��ات 
ع��ل��ى �ل��ت��اأ���س��رية و�أك����رث م��ن ذلك 

بكثري.

- اأحمد جمعة الزعابي: ال�شندوق حقق اإجنازات كبرية يف قطاعات التنمية االقت�شادية امل�شتدامة حمليًا وعامليًا 
- رمي الها�شمي: ال�شندوق اأحد اأهم اأعمدة عالقات االإمارات اخلارجية 

ل اآالف امل�شاريع التنموية يف البنية التحتية والطاقة يف 97 دولة  - �شهيل املزروعي: ال�شندوق موَّ
بلحيف النعيمي: ال�شندوق �شارك يف جهود االإمارات ملواجهة حتدي التغري املناخي 

�شلطان اجلابر: اإن�شاء هذا ال�شرح الوطني العريق يدعم ا�شتمرارية جهود التنمية امل�شتدامة عامليًا 
- اأحمد علي ال�شايغ: نحن على ثقة اأن مكانة واأهمية ال�شندوق �شت�شتمر بال�شعود والتقدم 

- ثاين الزيودي: ال�شندوق �شاهم يف تو�شيع نطاق اأعمال ال�شركات الوطنية ومتكينها من دخول اأ�شواق جديدة 
- حممد هالل املهريي: متيزت جهود ال�شندوق باإطالق العديد من املبادرات الرائدة 

- مدير عام »اآيرينا«: االإمارات ت�شعى اإىل قيادة م�شرية حتول الطاقة يف العامل 

وق��ار ح�سني   / �ملدعو  فقد 
باك�ستان     ، ح�������س���ني  رز� 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )tl6903241( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

    0566172917

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د �مل��دع��و /�ج����از �حمد 
باك�ستان     ، ����س��ام  حم��م��د 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )kb1173401( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

    0566172917

فقدان جواز �سفر

�مل��دع��و / م��ري� جمال  فقد 
�لردن     ، �ل��ب��اي�����ص  حم��م��د 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)538508O( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم  

0504172202

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / حممد حممود 
�ب���و خ��ل��ي��ل ، م�سر    حم��م��د 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )A21854828( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0503385234

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د �مل���دع���و / ���س��ري وىل 
خان مو�سى خان ، باك�ستان   
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )ju4102143( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

    0568157807

فقدان جواز �سفر
ماليكا   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
طاجك�ستان     ، ����س���ار�دروف���ا 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )401048722( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0547967587

فقدان جواز �سفر

فقدان �سهادة اأ�سهم
فقد �ملدعو/ �سيف ح�سن علي �ل�سيخ �لرميثي 

�سهادة رقم 10166585  وعددها 151 �سهم ، 
 )ADIB( سادرة من م�سرف �بوظبي �ل�سامي�  

�لرجاء من يجدها �لت�سال بالرقم 
 0565868668  /  0508868691
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املال والأعمال

بيانات �شريعة وحتليل متناهي الدقة 

»اإح�ساء اأبوظبي« يوقع اتفاقية مع »نتورك 
اإنرتنا�سيونال« ل�ستقراء م�ستقبل ال�ستهالك

نظمت موؤخرًا ندوة افرتا�شية عرب برناجمها » Engage دبي«

غرفة دبي تناق�ض اأهمية اإ�سراك موظفي ال�سركات يف العمل التطوعي املجتمعي 

متويل نوعي لل�شركات ال�شناعية و�شمانات للقرو�ض ومظلة حماية لل�شركات النا�شئة وال�شغرية واملتو�شطة 

تعاون بني وزارة ال�سناعة و »الحتاد لئتمان ال�سادرات« 
لدعم »م�سروع 300 مليار« وحملة »ا�سنع يف الإمارات«

- اإ�شراك املوؤ�ش�شات املالية والبنوك لتعزيز اخلدمات املالية احلالية يف القطاع 
ال�شناعي وتطوير حلول وت�شهيالت جديدة ومبتكرة

•• اأبوظبي-وام:

بد�أت وز�رة �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، و�سركة 
�لحتاد لئتمان �ل�سادر�ت، مرحلة جديدة لدعم �أد�ء 
وتناف�سية قطاع �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة يف 
دول��ة �لإم���ار�ت، من خ��ال تعاون �سينتج حزمة من 
�ملبادر�ت �لتمويلية لل�سادر�ت �لإمار�تية، وت�سهيات 
�ملتقدمة،  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  م�ساريع  لتمويل 
وتقدمي �سمانات ل�سد�د �لقرو�ص لل�سركات �ل�سغرية 
و�ملتو�سطة يف قطاع �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة 
�مللكية  حقوق  لتاأمني  بر�مج  عن  ف�سًا  �ل��دول��ة،  يف 

�لفكرية لل�سركات �لنا�سئة.
جاء ذلك، خال توقيع وز�رة �ل�سناعة و�لتكنولوجيا 
�ملتقدمة، و�سركة �لحتاد لئتمان �ل�سادر�ت، مذكرة 
وكيل  �ل�سويدي  �سوينع  عمر  �سعادة  وقعها  تفاهم، 
�ل�سيد  و  �مل��ت��ق��دم��ة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة 
ما�سيمو فال�سيوين �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة �لحتاد 
لئتمان �ل�سادر�ت، بح�سور معايل �لدكتور �سلطان 
و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  وزي����ر  �جل��اب��ر  �أح��م��د  ب��ن 
�لزيودي  �أحمد  بن  ثاين  �لدكتور  ومعايل  �ملتقدمة، 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  �خلارجية  للتجارة  دول��ة  وزي��ر 

�إد�رة �سركة �لحتاد لئتمان �ل�سادر�ت.
و�سيتم مبوجب �لتفاقية تقدمي منتجات وت�سهيات 
خ�سو�ساً  �ل��دول��ة،  يف  �ل�سناعية  للقطاعات  د�ع��م��ة 
��سرت�تيجية  حددتها  �لتي  �لأولوية  ذ�ت  �لقطاعات 
“م�سروع  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة 
عمل  فريق  �ل�سركة  ت�سكل  �أن  على  مليار”،   300
وز�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل���ب���ادر�ت  تنفيذ  ل�سمان  د�ئ���م 
�ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدم على نحو يخدم منو 
يف  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  قطاع  و�زده���ار 

دولة �لإمار�ت.
وتقود دول��ة �لإم��ار�ت من��وذج نوعي يتمثل يف توفري 
منخف�سة،  م��ال��ي��ة  خم���اط���ر  ذ�ت  مت��وي��ل��ي��ة  ح���ل���ول 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة، ح��ي��ث ت�سمن  �ل�����س��رك��ات  ل��ا���س��ت��ث��م��ار يف 
�مل�ستثمرين  �أم����ام  يتيح  ت��ع��اون  تاأ�سي�ص  �لت��ف��اق��ي��ة 
�لنا�سئة،  �ل�سركات  �أ�سهم  يف  �ل�ستثمار  �ل�سناعيني 
�أق��ل، وه��و �لأم��ر �ل��ذي ك��ان ي�سكل هاج�ساً  مبخاطر 
�أم�����ام �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف وق���ت ���س��اب��ق، خ�����س��و���س��اً عند 
�لنا�سئة، نظر�ً  و�ل�سركات  �لأعمال  رو�د  �لتعامل مع 

لرتفاع �ملخاطر.
�ل�سناعة  وز�رة  ����س���رتّوج  �ل��ت��ع��اون،  ه���ذ�  ومب��وج��ب 
�ملقدمة  �لتمويلية  للحلول  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا 
خ�سو�ساً حماية  من “�لحتاد لئتمان �ل�سادر�ت”، 
�لئ���ت���م���ان �ل���ت���ج���اري، �ل��ت��م��وي��ل �ل���ت���ج���اري، متويل 
�سد�د  �سمان  برنامج  �مل�����س��اري��ع،  مت��وي��ل  �ل�����س��ادر�ت، 
لل�سركات  �مللكية  حقوق  تاأمني  وبرنامج  �لقرو�ص، 
�ل�سغرية  �ل�����س��رك��ات  “حماية  وخ���دم���ة  �ل��ن��ا���س��ئ��ة، 
و�ملتو�سطة”، فيما �ست�سهم �لحتاد لئتمان �ل�سادر�ت 

يف �لعمل على حتقيق �أهد�ف “م�سروع 300 مليار” 
دولة  يف  و�مل�سنعني  �ل�سركات  وتناف�سية  �أد�ء  بتعزيز 

�لإمار�ت نحو �لأ�سو�ق �لدولية.
عمل  فريق  �ل�سادر�ت  لئتمان  �لحت��اد  �ستن�سئ  كما 
د�ئم من �أجل تقدمي مبادر�ت ب�سكل م�ستمر بالتعاون 
مع وز�رة �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة. ومن �ساأن 
�ملالية  �ملوؤ�س�سات  �إ�سر�ك  على  تعمل  �أن  �جلهود  هذه 
و�لبنوك لتعزيز �خلدمات �ملالية �حلالية، بالإ�سافة 
�إىل تطوير حلول وت�سهيات جديدة ومبتكرة لدعم 

�لقطاع �ل�سناعي وقطاع �لتكنولوجيا �ملتقدمة.

- �شناعات امل�شتقبل..
وبهذه �ملنا�سبة، قال معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد 
�إنه  �ملتقدمة:  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وزي��ر  �جلابر 
و�ن�سجاماً مع �لروؤية �ل�ست�سر�فية للقيادة �لر�سيدة، 
و�لتكنولوجيا  �ل�����س��ن��اع��ة  ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��د�ع��م��ة 
ع��ل��ى حتفيز وت��ن��م��ي��ة قطاع  �مل��ت��ق��دم��ة، و�حل��ري�����س��ة 
نظر�ً  �ل��دول��ة،  يف  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة 
لأهميته ودوره �ملحوري يف تعزيز تناف�سية �ل�سناعات 
�ل��وط��ن��ي��ة، مب��ا ي��دع��م �ق��ت�����س��ادن��ا �ل��وط��ن��ي وخطط 
�لتنمية �مل�ستد�مة، ويعزز مكانة �لدولة كوجهة عاملية 
لريادة �سناعات �مل�ستقبل، فاإن هذ� �لتعاون من �ساأنه 
�أن يدعم عمل قطاع �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة، 

ويحفز �أد�ء �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �ل�سناعية.
�أن �ل��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���س�����س��ة وطنية  و�أ����س���اف م��ع��ال��ي��ه 
ك���ربى م��ث��ل �لحت����اد لئ��ت��م��ان �ل�������س���ادر�ت، �سيدعم 
م�ستهدفات تعزيز تناف�سية �ل�سناعة �لوطنية، ونفاذ 
�سي�سهل  كما  ج��دي��دة،  عاملية  �أ���س��و�ق  �إىل  منتجاتنا 
عمل �لقطاعات �ل�سناعية ذ�ت �لأولوية، �إ�سافة �إىل 
تناف�سية  مز�يا  �لرتكيز على قطاعات حيوية تطور 
مركز�ً  �لإم���ار�ت  دول��ة  من  وجتعل  �لوطني،  للمنتج 
�لتكنولوجيا  وتبني  �لبتكار  لتحفيز  وعاملياً  �إقليمياً 
�مل��ت��ق��دم��ة، �لأم���ر �ل���ذي �سيدعم ري���ادة �ل��دول��ة نحو 

�سناعات �مل�ستقبل.

- »ا�شنع يف االإمارات«..
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أحمد 
�لزيودي وزير دولة للتجارة �خلارجية ونائب رئي�ص 
�ل�سادر�ت:  لئ��ت��م��ان  �لحت����اد  ���س��رك��ة  �إد�رة  جمل�ص 
و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وز�رة  بني  �ل�سر�كة  هذه  �إن 
�ستوؤثر  �ل�سادر�ت  لئتمان  �لحتاد  و�سركة  �ملتقدمة 
�لقطاعات  مت���ك���ني  ع���ل���ى  وك���ب���ري  �إي���ج���اب���ي  ب�����س��ك��ل 
�ل�سناعية يف دولة �لإمار�ت. ومن �ساأن ت�سهيل و�سول 
ي�سهم  و�أن  و�مل�ساريع  �لتجارة  متويل  �إىل  �ل�سركات 
ب�سكل كبري يف دعم “م�سروع 300 مليار” ومبادرة 
و�أن يعمل على م�ساعفة قيمة  “��سنع يف �لإمار�ت”، 
�لع�سر  �ل�سنو�ت  يف  �لوطني  �ل�سناعي  �لقطاع  ن��اجت 
�ل��ق��ادم��ة. كما �أن��ن��ا ن��وؤم��ن ب��اأن ه��ذ� �ل��ت��ع��اون �سيلعب 

دور�ً كبري�ً يف تعزيز ثقة �ل�سركات �لإمار�تية، و�لذي 
بدوره �سيعمل على زيادة م�ساهمة �لقطاع �ل�سناعي 

يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل غري �لنفطي.

- جاذبية ا�شتثمارية..
وقال ما�سيمو فال�سيوين، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة 
�ل�����س��ادر�ت: يعد ه��ذ� �ل��ت��ع��اون مع  �لحت���اد لئتمان 
وز�رة �ل�سناعة و�لتكنولوجيا �ملتقدمة مبثابة خطوة 
تعزيز  يف  �ملتمثلة  �لإم����ار�ت  روؤي���ة  حتقيق  يف  مهمة 
�سركة  وتعمل  �ل�ستثمار.  وج��ذب  �ل�سناعي  �لقطاع 
دعم  على  م�ستمر  ب�سكل  �ل�سادر�ت  �لحت��اد لئتمان 
منو �ل�سركات �لإمار�تية من خال جمموعة و��سعة 
من منتجات �لتاأمني على �ئتمان �ل�سادر�ت و�لتمويل 
و�ل�ستثمار. ومن �ساأن هذه �حللول �ملبتكرة �أن تلعب 
دور�ً حيوياً يف دعم “م�سروع 300 مليار” ومبادرة 
قامت   ،2021 مايو  وحتى  �لإمار�ت”.  يف  “��سنع 
�لحت�����اد لئ��ت��م��ان �ل�������س���ادر�ت ب��دع��م �ل��ت��ج��ارة غري 
�ل��ن��ف��ط��ي��ة ل��دول��ة �لإم������ار�ت ح��ي��ث ق��دم��ت 4،039 
مليار   2.5 جتاوزت  بقيمة  متجدد�ً  �ئتمانياً  �سماناً 
دره���م ك�سمانات  م��ل��ي��ار   7.5 ي��ع��ادل  م��ا  �أي  دره����م، 

�أك����رث م���ن 85 دول���ة،  ل�������س���ادر�ت غ���ري ن��ف��ط��ي��ة �إىل 
بلغت  جت��اري��ة  لتمويات  �سمانات  بتقدمي  وق��ام��ت 
�مل�ستفيدة من  �ل�سركات  1.16 مليار درهم. وتعمل 
�ل�سادر�ت  لئتمان  �لحتاد  قدمتها  �لتي  �ل�سمانات 
يف قطاع �سناعة �لكابات، �حلديد، �لبرتوكيماويات، 
�لطاقة، �خلدمات،  �ل�سيار�ت،  �لتغليف،  �لبناء،  مو�د 

�لرعاية �ل�سحية، و�لأغذية.
وع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن �ل��ت��ح��دي��ات �لق��ت�����س��ادي��ة �لتي 
�سركة  ����س��ت��م��رت   ،19 – ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة  فر�ستها 
و�سادر�ت  جتارة  بتعزيز  �ل�سادر�ت  لئتمان  �لحت��اد 
�ل�سركات  ب��دع��م  تقم  �إن��ه��ا مل  �لإم�����ار�ت حيث  دول���ة 
�لإمار�تية يف �حلفاظ على �سيولتها �لنقدية فح�سب، 
�ل�سغرية  �ل�����س��رك��ات  ح�����س��ول  بت�سهيل  وق��ام��ت  ب��ل 
و�ملتو�سطة على �لتمويل، وبالتايل �مل�ساهمة يف تعايف 

�لقت�ساد �لوطني.
ت�سهيل دخول  ع��ل��ى  �مل����ب����ادر�ت  ه���ذه  ���س��اع��دت  وق���د   
�ل�����س��رك��ات �لإم��ار�ت��ي��ة �إىل �لأ����س���و�ق �ل��ع��امل��ي��ة وخلق 
ي��دع��م منو  �ل���ذي  �لأم���ر  ��ستثمارية و�ع����دة،  ف��ر���ص 
وقطاع  �لتوظيف،  وقطاع  �لإج��م��ايل،  �ملحلي  �لناجت 

�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة.

•• اأبوظبي-الفجر:

وق���ع م��رك��ز �لإح�����س��اء - �أب��وظ��ب��ي ع��ق��د� مع 
�مل����زود  �إنرتنا�سيونال”  “نتورك  ���س��رك��ة 
�لر�ئد للخدمات �لد�عمة للتجارة �لرقمية 
يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا، �سمن 
مناذج  بناء  �إىل  �لر�مية  �ملركز  ��سرت�تيجية 
حت��ل��ي��ل��ي��ة ل���س��ت��ق��ر�ء �مل�����س��ت��ق��ب��ل م���ن خال 

حتليل بيانات �لإنفاق للمقيمني و�ل�سياح. 
ت��وف��ري كم  ع��ن  �ل��ط��رف��ني  ت��ع��اون  و�سي�سفر 
�لإنفاق �ل�ستهاكي  �لبيانات عن  هائل من 
�لبنية  م�����ن  ب����ال�����س����ت����ف����ادة  �أب�����وظ�����ب�����ي  يف 
“نتورك  ل���  �ل��ق��وي��ة  �لتكنولوجية  �لتحتية 
ما ي�سب يف تعزيز تناف�سية  �إنرتنا�سيونال”، 
�لو�سع  �أو���س��ح ح��ول  �لإم���ارة، ويوفر �سورة 

�لقت�سادي  و�لأد�ء  ل��ل��م��دف��وع��ات  �ل���ر�ه���ن 
�أح��م��د حم��م��ود فكري،  �سعادة  �مل��ح��ل��ي.وق��ال 
�إنه  – �أب��وظ��ب��ي  مدير ع��ام مركز �لإح�����س��اء 
�ل�سريعة، ل  �لقت�سادية  �لتغري�ت  “يف ظل 
م�سادر  و�إي��ج��اد  ر�ئ��دة  �سر�كات  بناء  من  بد 
�لتنبوؤ  يف  ت�ساهم  للبيانات،  وحديثة  دقيقة 
�لتنمية  �قت�سادية حتقق  قر�ر�ت  وتخطيط 
�لإح�ساء  “مركز  �أن  موؤكد�  �لقت�سادية”، 
– �أبوظبي حري�ص على بناء هذه �ل�سر�كات 
�لإح�ساء  ق���ط���اع  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����س��اه��م  �ل���ت���ي 
�لرثوة  �أ�سول  �أهم  �لتي تعد من  و�لبيانات، 
تدعم  كونها  �حل���ايل،  ع�سرنا  يف  �لوطنية 
تناف�سية  وت��ع��زز  �مل�ستقبل  ح��ك��وم��ات  ت��ط��ور 
�أب���وظ���ب���ي«. و�أو����س���ح �أن����ه م��ن خ���ال تعاون 
�لطرفني �سيوظف مركز �لإح�ساء-�أبوظبي 

لاإح�ساء  �حلديثة  و�لنماذج  �لتقنيات  هذه 
و�ملنتظم  �ل�����س��ري��ع  �لإن����ت����اج  يف  و�ل��ت��ح��ل��ي��ل 
�ملثال،  �سبيل  على  ميكن  حيث  للمعلومات. 
�إنتاج بيانات وحتليات �سهرية عن م�ستوى 
يف  �ملختلفة،  �لدميغر�فية  �ملجموعات  �إنفاق 
�أي منطقة، �أو �سوق جتارية، وعلى �أي قطاع، 
�لإنفاق  �أمناط  �سلعة. وكذلك تتبع تغري  �أو 
على م�ستوى �لبيانات �ل�سابق ذكرها، وغري 
�لتي متكن  و�لتحليات  �ملعلومات  ذلك من 
علمي  ب�سكل  �مل�ستقبل  ��ستقر�ء  م��ن  �مل��رك��ز 

�سريع، �سديد �لدقة و�لو�سوح. 
�لتعاون  �آل���ي���ات  حت���دد  �لت��ف��اق��ي��ة  �أن  و�أك����د 
مبا  �ملعلومات  وت��اأم��ني  �مل�سرتك  و�لتن�سيق 
-�أبوظبي  �لإح�����س��اء  مركز  مبتطلبات  يفي 
وي��ت��م��ا���س��ى م���ع روؤي�����ة �لإم�������ارة جت����اه ع�سر 

�مل����ع����ل����وم����ات.ويف ه�����ذ� �ل�������س���ي���اق، ق�����ال �إي�����ان 
�ل�ست�سارية  �خلدمات  ق�سم  رئي�ص  جيجنز، 
�إنرتنا�سيونال”:  “نتورك  يف  و�مل��ع��ل��وم��ات 
�لد�عمة  للخدمات  �لر�ئد  �مل��زود  “ب�سفتنا، 
للتجارة �لرقمية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 

و�أفريقيا، 
ن��ح��ن ح��ري�����س��ون د�ئ���م���اً ع��ل��ى دع����م عملية 
�لتنمية �لقت�سادية لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة. ومتا�سياً مع ��سرت�تيجيتنا من �جل 
تعزيز �لزدهار �لقت�سادي، ي�سعدنا �ن نكون 

عن  �أبوظبي  �إح�ساء  ملركز  �لرئي�سي  �مل���زود 
�ملدفوعات  عن  دقيقة  بيانات  توفري  طريق 
للم�ساعدة يف عملية �سنع قر�ر�ت �قت�سادية 
تعود بالنفع �لعام. وكنتيجة لنت�سار جائحة 
تغري�ت  ح���دوث  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  كوفيد-19 
كبرية يف �سلوك و�أمناط �لإنفاق �ل�ستهاكي، 
نهدف من خال هذه �لتفاقية �إىل م�ساعدة 
�حلكومة على �تخاذ قر�ر�ت ت�ستند �إىل روؤى 
وتعزيز  ج���دي���دة  ف��ر���ص  ل��ت��وف��ري  �سحيحة 

تناف�سية �أبوظبي«.

•• دبي-الفجر:

وتعزيز  ل���ن�������س���ر  ج����ه����وده����ا  �إط���������ار  في 

�أجندة  وت��اأ���س��ي�����ص  �مل�����س��وؤول��ة،  �مل��م��ار���س��ات 
�لقطاع  تفيد  �لتي  �ملجتمعية  للن�ساطات 
�ل�سركات  وعي  بتعزيز  و�لتز�ماً  �خلا�ص، 

�ملجتمعية،  �لن�ساطات  يف  �لتطوع  باأهمية 
نظمت غرفة دبي موؤخر�ً عرب برناجمها 
» Engageدبي” ندوة �إلكرتونية حول 

موظفيها  �إ�سر�ك  على  �ل�سركات  ت�سجيع 
يف �لأعمال �لتطوعية.

ت�سليط  �إىل  �لإلكرتونية  �لندوة  وهدفت 
لل�سركات  �مل�����س��ورة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  �ل�����س��وء 
�لتطوع،  ع��ل��ى  �مل��وظ��ف��ني  ت�سجيع  ب�����س��اأن 
مكان  يف  و�لإن��ت��اج��ي��ة  �ل��ك��ف��اءة  لتح�سني 
�أف�سل  على  �ل��ن��دوة  ورك���زت  كما  �ل��ع��م��ل. 
�ملمار�سات �لتي ميكن �عتمادها على نطاق 
�ملتطوعني،  �ملوظفني  ع��دد  ل��زي��ادة  و����س��ع 
�ل�سرت�تيجيات  ��ستخد�م  ميكن  وك��ي��ف 
�لت�سال  وط����رق  و�ل��ع��م��ل��ي��ات  و�لأدو�ت 
وخلق  �ل��ت��ط��وع،  ج��ه��ود  لتعزيز  �ملختلفة 

فر�ص �لتعلم وحتقيق �لنتائج �ملرجوة.
و���س��ه��دت �ل���ن���دوة ع��رو���س��اً ت��ع��ري��ف��ي��ًة من 
�ل�سركات  �أهم  وم�سوؤولون ميثلون  مدر�ء 
كل  �ملتحدثني  قائمة  و�سملت  �ل��دول��ة  يف 
�لرئي�ص  من نان�سي نعيمة، م�ساعد نائب 

للجودة و�ل�سامة و�لأد�ء �ملتميز يف �سركة 
جون�سون،  و�إي������رود�  و�سركاه”،  “�أبيا 
يف  و�لإد�رة  �لب�سرية  �مل���و�رد  ق�سم  رئي�ص 
ر�ي،  بورنيما  ج.  و  “�إيرو�ص”،  جمموعة 
�لب�سري يف �سركة  �مل��ال  ر�أ���ص  رئي�ص ق�سم 
حيث  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  �أورورك”  “لينغ 
لل�سركات  ون�سائحهم  خرب�تهم  �ساركو� 
�لتخ�س�سات،  متعددة  جلنة  �إن�ساء  ح��ول 
�ملختلفة  �ملجتمعية  �لن�ساطات  وحت��دي��د 
�لتي تهم �ملوظف �أو �لأن�سطة �لقائمة على 
�ملهار�ت، بالإ�سافة �إىل �أهمية �ل�سر�كة مع 

�ملنظمات �ملجتمعية. 
من  �لرئي�سية  �لتو�سيات  �إح���دى  وك��ان��ت 
ثقافة  خلق  �إىل  �حل��اج��ة  ه��ي  �ملتحدثني 
�لعمل �لتطوعي بني �ملوظفني، وت�سمينها 
يف ��سرت�تيجية �لعمل من خال �ل�سيا�سة 
كان  ���س��و�ء  �ل�سركات  ق��ي��ادة  و�مل�����س��ارك��ة يف 

�خلدمات  ملوظفي  �لد�خلي  للتطوع  ذلك 
�لتطوعي  للعمل  �أو  �لعمال  من  �لثانوية 

�خلارجي للمجتمع �ملحيط.
قطاع  رئي�ص  رت��اب،  بلعيد  �لدكتور  و�أك��د 
�مل�ستد�مة  و�لتنمية  �لقت�سادية  �لأبحاث 
يف غرفة دبي على �أهمية �لعمل �لتطوعي 
للموظفني ودوره �لبارز يف حت�سني �لكفاءة 
�أن  م�سيفاً  �لعمل،  مكان  يف  و�لإن��ت��اج��ي��ة 
�لتي   ”2021 و�ح�����س��د  “�عط  فعالية 
م�ساركة  �سهدت  موؤخر�ً  �لغرفة  �ختتمها 

�أكرث من 2،700 موظفاً متطوعاً.
�ل�سركات  “ �سهدت  قائًا:  رت��اب  و�أ�ساف 
جائحة  تف�سي  ب�سبب  �لأع��م��ال  وجمتمع 
�إ�سر�ك  يف  ج��دي��د�ً  حت��دي��اً  كوفيد-19، 
موظفيها يف �لأعمال �لتطوعية �جل�سدية 
و�حل�����س��ور �مل��ب��ا���س��ر، وم���ع ذل����ك، جنحت 
Engage  « برناجمها  عرب  دبي  غرفة 

لل�سركات  ك��ب��رية  ف��ر���س��ة  ب��ت��وف��ري  دبي” 
�مل�ساريع  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ف��ي��ه��ا  �لأع�������س���اء 
�ملجتمعية بطريقتي �حل�سور �لفرت��سي 
و�مل���ب���ا����س���ر وب���ات���ب���اع ج��م��ي��ع �لإج���������ر�ء�ت 
�خلا�سة  �لحرت�زية  و�لتد�بري  �لوقائية 

بجائحة كوفيد-19.« 
يذكر �أن برنامج Engage دبي” �أطلقه 
لغرفة  �لتابع  �لأع��م��ال  �أخ��اق��ي��ات  مركز 
نوفمرب2008،  يف  دب��ي  و�سناعة  جت��ارة 
�لدولة  يف  ن���وع���ه  م���ن  �لأول  ي��ع��د  وه����و 
�إىل ت�سجيع تطوع �ملوظفني  حيث يهدف 
لل�سركات يف دبي  ق��اع��دة  وي��وف��ر  دب���ي،  يف 
لإط���اق ج��ه��ود �ل��ت��ط��وع ل��دى موظفيها 
ت�سعى  �جتماعية  موؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق 
على  وي�ساعدها  متطوعني،  ل�ستقطاب 
ومو�ءمتها  �لجتماعية  جهودها  توحيد 

مع �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية �ل�سركة. 

اأ�سدرتها  بحرية  و�سائل  قيادة  رخ�سة   800
�سلطة مدينة دبي املالحية خالل الن�سف 

الأول 
•• دبي-وام:

�ملاحية  دبي  �سلطة مدينة  �أ�سدرت 

مبوؤ�س�سة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة 
و�سائل  ق��ي��ادة  رخ�سة   800 �حل���رة 
من  �لأول  �ل��ن�����س��ف  خ����ال  ب��ح��ري��ة 

�لعام �جلاري.
�ملاحية  دب��ي  �سلطة مدينة  تعمل  و 
ع���ل���ى ت���ن���ظ���ي���م وت����ط����وي����ر �ل���ق���ط���اع 
�ل��ب��ح��ري يف �إم������ارة دب���ي م���ن خال 
ت�سدرها  �ل��ت��ي  �لت�سريعية  �ل��ل��و�ئ��ح 
و�جلودة  �لتميز  معايري  �أع��ل��ى  وف��ق 
وذلك لتحديث �لبنية �لتحتية لهذ� 

�لقطاع وتنويع �لفر�ص �ل�ستثمارية �لتي من �ساأنها تعزيز �ملز�يا �لتناف�سية 
لاإمارة على �ل�سعيد �لإقليمي و�لعاملي.

ل�سلطة  �لتنفيذي  �ملدير  مكتوم،  �آل  �أحمد  بن  �سعيد  �ل�سيخ  �سعادة  و�أ�سار 
مدينة دبي �ملاحية �إىل �أن �ل�سلطة تعمل على خلق قطاع بحري متجدد 
دبي  يف  �مل�ستد�مة  �لقت�سادية  �لتنمية  متطلبات  تلبية  على  وق��ادر  و�آم��ن 
عرب و�سع �ل�سيا�سات �لفاعلة �لتي ت�سهم يف تطبيق �أعلى معايري �ل�سامة 
�ملحلية  �ل��ق��و�ن��ني  م��ع  تن�سجم  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  �أف�����س��ل  و�إط����اق  �لبحرية 
لإد�رة  ومنا�سبة  وم�ستد�مة  �آمنة  بحرية  بيئة  �إي��ج��اد  �أج��ل  من  و�لدولية 

�لعمليات �لت�سغيلية و�إجناح �لأعمال �لتجارية �لبحرية باأنو�عها.
�لأن�سطة  ممار�سة  قطاع  تنظيم  على  تعمل  �ل�سلطة  �أن  �سعادته  و�أو���س��ح 
جو�نب  بتعزيز  �لكفيلة  و�لت�ساريح  �لرخ�ص  ومنح  دبي  مياه  يف  �لبحرية 
لل�سفن  ر�سو  ت�سريح  �آلف   4 �إ���س��د�ر  على  عملت  حيث  و�ل�سامة  �لأم��ن 

خال �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري ، 
منوها �نه يتعني على �لوكيل �ملاحي لل�سفينة �لتقدم بطلب �حل�سول على 
ت�سريح ر�سو �ل�سفن يف مياه �لمارة ويحدد من خال �لطلب فرتة �لر�سو 
و�لغاية منها.و�أفاد �ل�سيخ �سعيد �أن �ل�سلطة عملت على منح 800 رخ�سة 
قيادة و�سيلة بحرية و�إ�سد�ر نحو 700 ترخي�ص للو�سائل �لبحرية خال 
ملمار�سة  �لو��سع  �لهتمام  يعك�ص  �ل��ذي  �لأم��ر  �لعام  �لفرتة من هذ�  نف�ص 
بحرية  بيئة  باعتبارها  دبي  لإم��ارة  �لإقليمية  �ملياه  يف  �لبحرية  �لأن�سطة 

�آمنة ومتجددة تت�سم بالتناف�سية و�ل�ستد�مة و�جلاذبية.
ولفت �إىل �أن �ل�سلطة �أ�سدرت �ل�سهر �ملا�سي تعميماً ب�ساأن تخفيف �لقيود 
موؤكد�ً  �لبحرية  �لرتفيهية  �لأن�سطة  ومم��ار���س��ة  �لر�سو  على  �ملفرو�سة 
يف  و�ملتمثلة  �لتعميم  يف  �ل����و�ردة  �لتو�سيات  �ت��ب��اع  ���س��رورة  على  �سعادته 
�لبتعاد عن �ملناطق �ملحظورة و�ملناطق �ململوكة ب�سكل خا�ص وعدم �إعاقة 

»بلدية عجمان« تعتمد نحو 50 
األف عقد خالل الن�سف الأول

•• عجمان-وام:

31.785 عقد�  �أعلنت د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان عن �عتماد 
�سكنيا و14.135عقد� جتاريا و128 عقد� ��ستثماريا خال �لن�سف 

�لأول من �لعام �جلاري .
�إد�رة �لتنظيم �ليجاري بد�ئرة  �آل كايد مدير  وقال عمار عبد �لكرمي 
�لبلدية �إن �إمارة عجمان �أ�سبحت �ليوم مدينة جذب للجميع حيث توفر 
للم�ستثمرين  ت�سهيات متنوعة  وتقدم  �لآمن  لل�سكن  مقومات مثالية 

لفتح �مل�ساريع �لناجحة و�مل�ستمرة.
يف  جنحت  �لإي��ج��اري  �لتنظيم  �إد�رة  يف  �ملوؤهلة  �لكفاء�ت  �أن  �إىل  ولفت 
توفري  خ��ال  من  �ملتعاملني  من  �تباعها  �ل��و�ج��ب  �لإج����ر�ء�ت  تب�سيط 
�لتطبيقات �لذكية و�لتي �أ�سهمت يف �لت�سهيل على �مل�ستاأجرين و�ملكاتب 

�لعقارية و�ملاك .
و�أ�ساف �أن عدد عقود �سكن �لعمال �ملعتمدة �سهد �رتفاعاً هذ� �لعام حيث 

بلغ 76 عقد� فيما بلغ عدد عقود �سكن �ملوظفني �ملعتمدة 45 عقد� .
و�أو�سح مدير �إد�رة �لتنظيم �لإيجاري �أن ق�سم ف�ص �ملنازعات �لإيجارية 

��ستقبل خال �لن�سف �لأول من �لعام �حلايل 3028 دعوى .
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املال والأعمال
جمل�ض املناطق احلرة يبحث مبادرات لت�شريع االأعمال ودعم ال�شركات النا�شئة

اأحمد بن �سعيد: املناطق احلرة بدبي متثل حراكًا اقت�ساديًا 
انتعا�سيًا ي�سهم يف ت�سريع التعايف القت�سادي العاملي

نورة الكعبي ت�سلط ال�سوء على دور الإبداع 
والثقافة يف خلق اقت�ساد م�ستدام 

•• دبي-الفجر: 

��ست�ساف بودكا�ست )دكان �سو( معايل نورة بنت حممد �لكعبي، وزيرة �لثقافة 
و�لثقافية  �ملجالت �لجتماعية  تلعبه  �لذي  �ملحوري  �لدور  ملناق�سة  و�ل�سباب، 
معاليها  حديث  جاء  �لإم���ار�ت.  بدولة  �مل�ستد�م  �لقت�ساد  لتعزيز  و�لإبد�عية 
من  لنطاقه  �ل�ساد�سة  ب��ال��ذك��رى  �سو(  )دك���ان  بودكا�ست  �حتفال  مبنا�سبة 
�لثقافية و�ملجتمعية  �لبودكا�ست  �أ�سهر و�أقدم بر�مج  �أحد  �لإم��ار�ت حيث يعد 

يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط.
�لقت�ساد  “�أ�سبح  �لكعبي:  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  قالت  �لإط����ار،  ه��ذ�  ويف 

�لقت�ساد  �أ�سا�سًيا من  ج��زًء�  �لإب��د�ع��ي 
�ل���ع���امل���ي ح���ي���ث �أدرك���������ت �ل���ع���دي���د من 
�ملعرفة.  �ق���ت�������س���اد�ت  �أه���م���ي���ة  �ل������دول 
�لإم����ار�ت على وج��ه �خل�سو�ص  وت��ع��د 
ر�ئ��������دة يف ه������ذ� �مل����ج����ال ح���ي���ث ت���ويل 
�لثقافية  للقطاعات  �لق�سوى  �لأهمية 
��سا�سيا  ر�ف���د�  وتعتربها  و�لإب��د�ع��ي��ة 
�لدولة  تعد  �قت�ساد م�ستد�م.  لتحقيق 
�ل�سناعات  ل��ن��م��و  ����س��ا���س��ي��ا  حم���رك���ا 
�لثقافية و�لبد�عية يف منطقة �ل�سرق 
ت�سهم  حيث  �فريقيا  و�سمال  �لو���س��ط 
م��ك��ان��ت��ه��ا  ك��م��رك��ز  ب�����ارز  ل��اب��ت��ك��ار يف 

�زدهار هذه �ل�سناعات باملنطقة«.
ت����وم، �ل�سريك  م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��م��ر 

�لرئي�سي  هدفنا  ك��ان  ميديا(:”  )دك��ان  �سركة  يف  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �ملوؤ�س�ص 
عندما �أطلقنا بودكا�ست )دكان �سو( مناق�سة �ملو��سيع �حل�سارية من منظورنا 
�لعامل.  �ىل  �لأو�سط  �ل�سرق  �مللهمة من  و�لق�س�ص  �ملحتوى  �لثقايف وت�سدير 
ونحن يف  وتاأثري�،  فعالية  �لأدو�ت  �أك��رث  �ملحتوى �حل�ساري من  ت�سدير  يعد 
بودكا�ست )دكان �سو( نعمل جاهدين لإثر�ء �ملحتوى �لنوعي �لذي ي�ساهم يف 
تكوين �سورة �إيجابية عاملية عن منطقة �ل�سرق �لأو�سط. لقد كانت رحلة هذ� 
�لبث  بد�أنا  عندما  �أتذكر  ملهمة.  �ملا�سية  �ل�ست  �ل�سنو�ت  خال  �لبودكا�ست 
لأول مرة، كنا من �لأو�ئل يف هذ� �ملجال �لذي ي�سهد حاليا منو� �سريعا ب�سبب 
�سرعة �نت�ساره يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا. نحر�ص من خال 
برناجمنا على م�ساركة �ملحتوى �لهادف و�ملمتع للجمهور، �لأمر �لذي �أك�سبه 
جذبا  �لأك��رث  �ل�سوتية  �ملحتويات  بني  من  وجعله  �سخمة  جماهريية  قاعدة 
للم�ستمعني يف �ملنطقة. نحن فخورون جد� هذ� �لإجن��از، �لذي حتقق بف�سل 
فريق عملنا �ملتفوق و م�ستمعينا �ملتميزين. �ننا ن�سعى د�ئما للتطور و�لتقدم 

ونرحب بالتو��سل �ملبا�سر مع �مل�ستمعني و�جلمهور«. 
لتمكني  �لإيجابي  �حل�ساري  �ملحتوى  مب�ساركة  �سو(  )دك��ان  بودكا�ست  ويقوم 
جمهوره من �لتفاعل و�لتاقي �لثقايف �إميانا منه باأهمية �لتو��سل �حل�ساري. 

وقد مت حتميل �لبودكا�ست ما يزيد عن 2.6 مليون مرة منذ �نطاقه.
�سيًفا   120 من  �أك��رث   2016 يناير  منذ  �سو(  )دك��ان  بودكا�ست  و��ست�ساف 
�أع���م���ال ومدونني  ب��ي��ن��ه��م م�����س��اه��ري ورو�د  �ل���ع���امل م���ن  م��ع��روف��ني م���ن ح���ول 
حمتو�ه  بف�سل  �لربنامج،  جنح  كما  وغريهم،  وموؤثرين  ور�سامني،  وفنانني، 
جل�سات  �سل�سلة  ي�ست�سيف  �لعامل  يف  بودكا�ست  �أول  يكون  �أن  �لغني،  �لثقايف 

 .)TodayAtApple(
�لتدوين  تطبيقات  ط��ري��ق  ع��ن  ���س��و(  )دك���ان  بودكا�ست  �ىل  �ل�ستماع  ومي��ك��ن 
“�سبوتيفاي”  تطبيق  و  بودكا�ست”  و”غوغل  “�آيتيونز”  م��ث��ل  �ل�����س��وت��ي 
ومن  وغ��ريه��ا.  و”�ستيت�سر”  �أمازون”  و”مو�سيقى  و”�أنغامي”  و”ديزر” 
�جلدير بالذكر �أن بودكا�ست )دكان �سو( ي�سري �إىل �لرمزية �لرت�ثية للدكاكني 
�ملحلية �لتي حتمل موروثا �سعبيا عريقا و تتعدى كونها متجر� لبيع �ملنتجات، 
بل هي و�سيلة للتو��سل يف �ملجتمع ومناق�سة �ملو�سوعات و�حلكايات �ليومية. 
ويوفر بودكا�ست )دكان �سو(، عرب مقدميه عمر توم ورمي وعكاوي، جتربة بث 
حتت  �حل�ساري  �مل���وروث  على  �حلفاظ  مع  �لع�سري  �ملحتوى  تطرح  مبتكرة 

�سعار �إي�سال �سوت �ل�سرق �لأو�سط �إىل �لعامل.

ا�ستكمال تطوير امل�ساحات التجارية 
ومرافق التجزئة يف مدينة رحايل لل�سيارات

•• اأبوظبي-وام: 

1.38 مليون مرت  �لعمل يف تطوير  ��ستكمال  �أبوظبي عن  �أعلنت مو�نئ 
م��رب��ع م��ن �مل�����س��اح��ات �ل��ت��ج��اري��ة وم��ر�ف��ق �ل��ت��ج��زئ��ة يف م��دي��ن��ة “رحايل” 
و�ملنطقة  �ل�سناعية  �ملدن  لقطاع  �لتابعة  “زونزكورب”  لل�سيار�ت.وتقوم 
�لقت�سادية يف  �ملناطق  �أكرب م�سغلي  �أحد  وُتعّد  �أبوظبي،  �حلرة يف مو�نئ 
دولة �لإمار�ت، بتطوير “رحايل” بهدف خلق �لفر�ص �لتجارية �ملتكاملة 
�لقطاع  ه��ذ�  على  �لقيمة  من  مزيد  و�إ�سفاء  �لدولة  يف  �ل�سيار�ت  لقطاع 
�ملنطقة،  �لأوىل من نوعها على م�ستوى  �ملدينة  “رحايل”  �حليوي.وتعد 
بال�سيار�ت،  �ملتعلقة  و�لأع��م��ال  �لأن�سطة  ل�ست�سافة  خ�سي�ساً  و�مل�سممة 
�سالت  لإق��ام��ة  �ملخ�س�سة  �لأر����س��ي  م��ن  و��سعة  جمموعة  على  وت�ستمل 
�لعر�ص و�لور�ص ومر�كز �خلدمة ودور �ملز�د�ت، ف�سًا عن مكاتب �جلهات 
وم�سمار  �ملركبات  فح�ص  وم��ر�ك��ز  �لعاقة،  ذ�ت  و�حلكومية  �لتنظيمية 
�ملنظومة  �ملركبات.وبف�سل  قيادة  على  للتدريب  ومركز  �لقيادة  لتجارب 
�ستتخذ  �لتي  �ل�سركات،  �ستتمكن  للمدينة،  و�ملتطورة  �ملتكاملة  �لتجارية 
�مل�ساطحة  �تفاقيات عقود  �ل�ستفادة من  لها،  مقر�ً  “رحايل”  من مدينة 
�لدقيق  �لتنبوؤ  تتيح  �لتي  �لأج��ل،  و�لطويل  و�ملتو�سط  �لق�سري  لاإيجار 
�لتي  �لتناف�سية  �ملر�فق  �أ�سعار  بالتكلفة وعائد�ت �ل�ستثمار، وذلك بف�سل 
�ل�سرت�تيجي  �ملوقع  ذ�ت  �ل�سيار�ت  مدينة  وتقّدم  “زونزكورب”.  تتيحها 
قال  �إل��ي��ه��ا.و  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  و�ن��ت��ق��ال  �مل��و�ف��ق��ات  لت�سريع  متكاملة  خ��دم��ات 
و�ملنطقة �حلرة يف مو�نئ  �ل�سناعية  �ملدن  رئي�ص قطاع  �لهاملي،  عبد�هلل 
�إقليمي  كمركز  �لإم���ارة  مكانة  تعزيز  �إىل  �ل���دو�م  على  “ن�سعى  �أبوظبي: 
�سناعي وجتاري ر�ئد من خال �لتعاون مع �جلهات �حلكومية و�ل�سركاء 
خمتلف  بني  �جلمع  على  قائمة  جديدة  فر�ص  خلق  �سبيل  يف  �لرئي�سيني 
�ل�ستفادة  من  ومتكينهم  �ل�سيار�ت،  بقطاع  �ملعنية  �لعاقة  ذ�ت  �جلهات 
من �ملوقع �ل�سرت�تيجي �لذي تتمتع به �إمارة �أبوظبي«.و�أ�ساف: “تهدف 
�لروؤية  تنفيذ  ت�سريع  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  يف  و�لقت�سادية  �ل�سناعية  �ملناطق 
تطوير  عرب  �لإم��ارة،  يف  �ل�سيار�ت  قطاع  بتطوير  �خلا�سة  �ل�سرت�تيجية 
مر�كز جتارية ولوج�ستية خدمية ت�سمل �أبرز �ل�سركات �لعاملة يف �لقطاع 
بجانب �ل�سركات �لنا�سئة �لطموحة، �لتي �ستخلق بدورها �ملزيد من فر�ص 

�لعمل وحتقق �لتاآزر بني �ل�سركات يف هذه �ملناطق �لتجارية �ملتخ�س�سة«.

ا�شتكمااًل مل�شرية منو ال�شركة وتو�شيع قاعدتها يف جمال التنقل الذكي

تعيينات جديدة يف الإدارة التنفيذية العليا ل�سركة الإمارات حللول تكنولوجيا النقل

حقق �شفقات ومبيعات كبرية فاقت توقعات العار�شني

 اإك�سبو ال�سارقة يختتم فعاليات معر�ض عيد الأ�سحى وينجح يف ا�ستقطاب 76 األف زائر

•• دبي-الفجر: 

عقد جمل�ص �ملناطق �حلرة بدبي �جتماعه 
�سمو  برئا�سة   2021 لعام  ع�سر  �لثامن 
رئي�ص  مكتوم،  �آل  �سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ 
�ملجل�ص، �لذي �أ�ساد من خاله على جهود 
ت�����س��ري��ع عملية  �مل��ن��اط��ق �حل����رة ب��دب��ي يف 
�لتعايف �لقت�سادي موؤكدة دوره��ا يف خلق 
�لعاملية  لاأ�سو�ق  �نتعا�سياً  جتارياً  حر�كاً 
�ملبا�سرة  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  وتدفقات 
�إىل دبي و�لتي �أكدتها �لنتائج �لقوية �لتي 
�أث��رت بها  حتدت من خالها �لقيود �لتي 
م�ساهمتها  عرب  كوفيد-19عاملياً  جائحة 
ميثل  م���ا  دره�����م  135مليار  ب����  �مل����ق����درة 
�خلارجية  دبي  جت��ارة  �إجمايل  %38من 

خال �لربع �لأول من �لعام 2021. 
و�أك�����د ���س��م��وه ب����اأن �مل���رون���ة �ل��ع��ال��ي��ة �لتي 
مببادر�تها  بدبي  �حل��رة  �ملناطق  ج�سدتها 
�أثبتت  �ل�ستثمارية،  وحمفز�تها  �لنوعية 
مبني  �قت�سادياً  ��ستثنائياً  منوذجاً  باأنها 
دعم  يف  قيا�سية  كفاءة  ذ�ت  مقومات  على 
ورو�دها  �ملبا�سرة  �لأجنبية  �ل�ستثمار�ت 
تعزيز  يف  ي�سهم  مما  �أعمالهم  و��ستد�مة 
�حل��رة يف تقدمي جتربة  �ملناطق  تناف�سية 
ث���ق���ة جمتمع  ت����وؤك����د  ل����اأع����م����ال  مم���ي���زة 

�لأعمال �لدويل بها. 
�أعماله  ج����دول  ���س��م��ن  �مل��ج��ل�����ص  ون��اق�����ص 
�ل�سركات  ل��دع��م  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م���ب���ادر�ت 
لتعزيز  و�مل��ت��و���س��ط��ة  و�ل�����س��غ��رية  �لنا�سئة 

ت��ك��ام��ل��ه��ا م��ع م�����س��رع��ات �لأع���م���ال، وذلك 
ك���م���وط���ن مف�سل  دب�����ي  م���ك���ان���ة  ل���ت���اأك���ي���د 
لا�ستثمار�ت �لأجنبية �ملبا�سرة و�لبتكار، 
للنمو  �ل����س���ت���ث���م���اري���ة  ل��ل��ف��ر���ص  م����ول����دة 

و�لزدهار.   

حترير االأن�شطة االقت�شادية للتملك 
االأجنبي

�لقت�ساد  وز�رة  ب��اإع��ان  �ملجل�ص  و�أ����س���اد 
حيز  �لتجارية   �ل�سركات  ق��ان��ون  ب��دخ��ول 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ �ل�����س��ه��ر �مل���ا����س���ي، و�ل�����ذي يتيح 
تاأ�سي�ص  �لأع���م���ال  ورو�د  للم�ستثمرين 
�ل�سركات ومتلكها ب�سكل كامل يف قطاعات 
و�أكد �ملجل�ص  �قت�سادية حمددة.  و�أن�سطة 
�لتملك  ب�ساأن  �ل����وزر�ء  جمل�ص  ق���ر�ر  ب���اأن 
تناف�سية  م���ن  ي���ع���زز  �مل��ب��ا���س��ر  �لأج���ن���ب���ي 
جذب  ع��ل��ى  و�سيعمل  �ل��وط��ن��ي  �لق��ت�����س��اد 
�لأجنبية  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  ت��دف��ق��ات  وزي����ادة 
�ملبا�سرة مبا يعزز من مكانة دولة �لإمار�ت 

على خارطة �ل�ستثمار �لعاملي. 
�آل  ب��ن �سعيد  �أح��م��د  �ل�����س��ي��خ  ���س��م��و  وق����ال 
مكتوم، رئي�ص جمل�ص �ملناطق �حلرة بدبي: 
“باأن قر�ر �لتملك �لأجنبي �ملبا�سر �سيعزز 
�لإمار�ت،  دول��ة  لقت�ساد  �مل�سافة  �لقيمة 
تز�مناً  �لتنفيذ  �لقانون حيز  يدخل  حيث 
مع ��ستعد�د�ت �إمارة دبي ل�ستقبال �حلدث 
حيث   ”2020 “�ك�سبو  �لأك���رب  �ل��ع��امل��ي 
جذب  على  ق��وي��اً  �إيجابياً  �أث���ر�ً  ل��ه  �سيكون 
�ل���س��ت��ث��م��ار�ت �لأج��ن��ب��ي��ة �مل��ب��ا���س��رة يف ظل 

تقودها  �ل��ت��ي  �لق��ت�����س��ادي  �لتعايف  �سرعة 
�إن  �ملنطقة.  �سعيد  على  و�لإم���ارة  �لدولة 
يف  عاملياً  م�ستفادة  درو���س��اً  ق��دم  �قت�سادنا 
با�ستقد�م  �لأع���م���ال  جمتمع  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز 
تقدمه  ملا  وذلك  �لدولة  �إىل  ��ستثمار�تهم 
من بيئة �أعمال مرنة و�آمنة ل�ستثمار�تهم، 
�إ�سافة �إىل ما تتمتع به �لدولة و�إمارة دبي 
من بنية حتتية متقدمة وعاملية �مل�ستوى، 
يجعلها  �ملعي�سية  للبيئة  ع��ال��ي��ة  وج����ودة 

موطناً لا�ستثمار�ت و�ملو�هب عاملياً« 
���س��ر مت��ي��ز مبادر�تنا  ب���اأن  ���س��م��وه  و�أ����س���اف 
و�خلطط  روؤي�����ة  �إىل  ي��ع��ود  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�ل�سمو  �ساحب  يقودها  �لتي  �ل�ستباقية 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ 
رئ��ي�����ص �ل���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �ل�����وزر�ء 
جممل  �أن  حيث  �هلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم 
�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات و�مل����ب����ادر�ت �مل��ع��ل��ن��ة من 
�لوطني  �قت�سادنا  ����س��ت��ق��ر�ر  دع��م  �ساأنها 
وزي����ادة م��رون��ت��ه وك��ف��اءت��ه و�إ���س��ف��اء قيمة 
�سعي  �إن  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن.  ل��ت��ج��رب��ة  ع��ال��ي��ة 
�ل�ستقر�ر  تعزيز  �إىل  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
�لق����ت���������س����ادي، و�ل�������س���ي���ا����س���ي، و�لأم����ن����ي 
�ل�ستجابة  م�ستوى  ورف���ع  و�لج��ت��م��اع��ي 
�لعالية ملو�جهة �لأزمات من �ساأنه �أن يعود 

بعو�ئد ��ستثمارية عالية 

وحدة ت�شريع االأعمال
و�أطلع �ملجل�ص على مبادرة “وحدة ت�سريع 
مع  �ج��ت��م��اع��ات��ه��ا  تن�سق  �ل��ت��ي  �لأعمال” 

و�مل�ستثمرين،  و�ل�سركات  �ملعنية  �جلهات 
�لفر�ص  وت���ع���زي���ز  �ل���ت���ح���دي���ات  ل��ت��ق��ي��ي��م 
�ل�ستثمارية �لتنموية، وتقدمي �ملقرتحات 
و�حل����ل����ول �مل���ب���ت���ك���رة �ل���ت���ي ���س��ت��ع��م��ل على 
وذلك  �مل�ستد�م،  �لقت�سادي  �لتنوع  تعزيز 
و�لنماذج  �لنجاح  ق�س�ص  من  بال�ستفادة 
�ملتميزة حملياً وعاملياً يف خمتلف قطاعات 
�بتكار  ع��ل��ى  �ل���وح���دة  �ستعمل  �لأع����م����ال. 
وتاأ�سي�ص  ت�سميم  لت�سريع  عملية  خطط 
وتطوير �لأعمال يف كافة مر�حلها تعزيز�ً 
لتقدمي قيمة م�سافة ت�سهم يف جعل دبي 

وجهة مف�سلة لاأعمال و�لبتكار عاملياً. 
و��ستمع �ملجل�ص لعر�ص تقدميي تف�سيلي 
م���ن مم��ث��ل��ي م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن ر��سد 
لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة حول 
مبادرة “من�سة �مل�ساريع �لنا�سئة �لو�عدة” 
�لنا�سئة  �ل�سركات  ��ستقطاب  �إىل  �لهادفة 
من  متكاملة  �سبكة  مع  بالتعاون  دبي  �إىل 
�لتي  �مل�����س��اري��ع  وخ��ا���س��ة منها  دول����ة،   15

تطور فر�ص �لقت�ساد �مل�ستد�م.

بيانات  وق���اع���دة  امل��وح��د  ال�����ش��ج��ل 
للكفاءات 

�ل�سجل  من�سة  ت��ط��ور�ت  �ملجل�ص  وناق�ص 
�ملوحد �لتي تهدف �إىل حتقيق �لتكامل يف 
�لبيانات �ملفتوحة ملختلف �جلهات �لر�غبة 
���س��ي��ق��دم فر�ساً  ع��ل��ي��ه��ا، مم���ا  يف �لط�����اع 
�أن��ظ��م��ة �لذكاء  �ل��ب��ي��ان��ات ع��رب  يف حت��ل��ي��ل 
�حلكومية  �خل��دم��ات  لأد�ء  �ل�سطناعي 

ين�سب يف توجه  �ل��ذي  �لأم��ر  وتطويرها، 
�لإمارة باأن تكون يف مقدمة �ملدن �لذكية 

بيانات  رب��ط  م��ب��ادرة  �ملجل�ص  و��ستعر�ص 
�ل���ع���ام���ل���ني يف ���س��ل��ط��ات �مل���ن���اط���ق �حل����رة 
حكومة  موظفي  لبيانات  �ملوحد  بال�سجل 
دب�����ي و�ل��������ذي مت �ع����ت����م����اده و�ل���ع���م���ل به 
م��وؤخ��ر�ً، وذل��ك مل��ا فيه م��ن �رت��ق��اء بجودة 
رقمية  من�سة  يف  وحفظها  �لبيانات  �إد�رة 
موثوقة و�آمنة. و�ست�سكل �لقاعدة �ملوحدة 
�لنوعية  و�مل���ه���ار�ت  و�ل��ك��ف��اء�ت  للمو�هب 
�مل�ساركة،  �جل��ه��ات  خمتلف  ت�سمها  �ل��ت��ي 
م��رج��ع��اً م��وث��وق��اً ح���ول �ل��ك��ف��اء�ت �ملتاحة 
�لتي  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  و�مل���و�ه���ب 

ت�سمنها �ملناطق �حلرة بدبي.

•• دبي–الفجر:

�لنقل  تكنولوجيا  حل��ل��ول  �لإم�����ار�ت  �سركة  �أق���رت 
�لإمار�ت؛  مو��سات  ل�سركة  �لتابعة   ،)ETTS(
�لعليا  �لتنفيذية  �لإد�رة  �إج��ر�ء تعيينات جديدة يف 
لل�سركة، متثلت يف تعيني كل من �ل�سيد غامن عيد 
�ل�سركة،  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  مبن�سب  وق��ي��ه  ب��ن 
ي���اق���وت مب��ن�����س��ب �لرئي�ص  �أح���م���د ح�����س��ن  و�ل�����س��ي��د 
م�سرية  يف  ق��دم��اً  للم�سي  وذل���ك  ل��ه��ا،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
وت��و���س��ي��ع ح�����س��وره��ا يف جم����ال �حللول  �ل�����س��رك��ة 
�لرقمية و�لتنقل �لذكي، على �أن ت�سري �لتعديات 

�جلديدة �بتد�ًء من تاريخ 15 يوليو 2021.
�لتقنية  حلول  يف  ��ستثمار�ً  �لتعيينات  تلك  وت��اأت��ي 
�سبق  حيث  �ل��رق��م��ي��ة،  و�خل��دم��ات  �ملتكامل  للنقل 
لل�سيد غ���امن ع��ي��د ب��ن وق��ي��ة �ل��ف��ا���س��ي �ل��ع��م��ل يف 
مو�قع متقدمة يف جمال تطوير �لأعمال ل �سيما 
يف  �لإم���ار�ت،  مو��سات  �سركة  يف  �لقيادية  �أدو�ره 
حني عمل �ل�سيد ح�سن ياقوت مدير�ً عاماً ل�سركة 
 )ETTS( �ل��ن��ق��ل  تكنولوجيا  حل��ل��ول  �لإم�����ار�ت 

بالإنابة.
وث��م��ن �ل�����س��ي��د غ���امن ع��ي��د رئ��ي�����ص جم��ل�����ص �لإد�رة 
ب��ذل��ت��ه��ا �لقيادة  �ل��ت��ي  ل��ل�����س��رك��ة �جل���ه���ود  �جل���دي���د 
ريادية  م��و�ق��ع  يف  �ل�سركة  و�سعت  و�ل��ت��ي  �ل�سابقة 
و�لإقليمية،  �ملحلية  �لأ�سو�ق  يف  عملها  جمالت  يف 
�أهمية �لبناء على ما �سبق ومو��سلة �لعمل  موؤكد�ً 
نحو �آفاق ��سرت�تيجية جديدة، ت�ستجيب للتغري�ت 

�لتقنية �ملت�سارعة يف جمال �لنقل. 
�لرئي�ص  ي��اق��وت،  ح�سن  �أح��م��د  �ل�سيد  �أع���رب  كما   
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي �جل��دي��د ل��ل�����س��رك��ة ع��ن �م��ت��ن��ان��ه للثقة 
�ملمنوحة قائًا: “�إنه ملن دو�عي �سروري �أن �أحظى 
ب�سرف قيادة فريق �لعمل �خلا�ص ب�سركة �لإمار�ت 
من  �لقادمة  �ملرحلة  يف  �لنقل  تكنولوجيا  حللول 
م�سرية منو �ل�سركة، ��ستكماًل للنجاحات �ل�سابقة، 
وجديدة  مبتكرة  حلول  �إي��ج��اد  على  �لرتكيز  ع��رب 
تطلعات  تنا�سب  و�مل��و����س��ات  �لنقل  لتكنولوجيا 
عمائنا من �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ص، و�لعمل 

وتو�سيع  �ل��ع��م��اء  �أن�سطة  و����س��ت��د�م��ة  تنمية  على 
قاعدة �ل�سوق يف جمال �لتنقل �لذكي«.

و�أو����س���ح ي��اق��وت �أن �ل�����س��رك��ة ت��ق��دم ح��ال��ي��اً �حللول 
وت�سمن  �ل�سامة،  توفر  �لتي  و�لرقمية  �لتقنية 
حلوًل  وتتيح  مرن  ب�سكل  �لت�سغيل  عمليات  فعالية 
�ملختلفة،  �لنقل  خ��دم��ات  يف  �لعميل  رح��ل��ة  تغطي 
 )14،000( من  �أك��رث  على  �لأنظمة  تعمل  حيث 
مركبة خمتلفة يف دولة �لإمار�ت فقط، م�سيفاً باأن 
جمموعة  تغطي  �حلالية  �ل�سركة  �أعمال  حمفظة 
�ملتخ�س�سة  و�لتكنولوجيا  �لتقنية  �خل��دم��ات  م��ن 

�لربية  و�ل��غ��از  �لنفط  ومن�ساآت  خ��دم��ات  جم��ال  يف 
�مل���و�ق���ع �جلغر�فية  و�أن��ظ��م��ة حت��دي��د  و�ل��ب��ح��ري��ة، 
ومعد�ت �لت�سالت �ل�سلكية و�لا�سلكية مع توفري 
يف  ت�ساعدها  �أن�سطتها  �أن  كما  �سيانتها،  خ��دم��ات 
�لبيانات  ملر�كز  �لتحتية  �لبنية  جم��ال  يف  �لتو�سع 

و�ملعلومات، وتقدمي �لدعم �لتقني �ملتخ�س�ص.
يف  �ملتمثلة  �ل�سابقة  �ل�سركة  لإجن���از�ت  و��ستكماًل 
�لكامري�ت  باأنظمة  �ملدر�سي  �لنقل  حافات  تزويد 
مدر�سية؛  ح��اف��ل��ة   7،000 م��ن  لأك���رث  و�حل��م��اي��ة 
تقوم �ل�سركة بتزويد حلول �أنظمة �لتعقب �لذكية 
لأكرث من 2،000 مركبة متنوعة �لأن�سطة تخدم 
قطاعاً عري�ساً من �ل�سركات �لعاملة يف �لقطاعني 

�حلكومي و�خلا�ص تتجاوز 50 جهة و�سركة.
كما تعترب �سركة �لإمار�ت حللول تكنولوجيا �لنقل 
و�أجهزة  ت�سغيل  لأن��ظ��م��ة  م���زود  �أك���رب   )ETTS(
�لعد�د �لرقمي ملركبات �لأجرة، حيث تغطي 80% 
�إم����ارة �أبوظبي  �أ���س��ط��ول م��رك��ب��ات �لأج����رة يف  م��ن 
عدد  مع  تعمل  كما  مركبة،   4،500 يتجاوز  بعدد 
�لنابودة،  ك�سركة  �ملتنوعة  �ل�سيار�ت  �سركات  م��ن 
و�لفطيم، ودميلر، و�آ�سوك وتزود مركباتهم باأنظمة 
�أنظمة  ح�سب  و�ملرخ�سة  و�ملعتمدة  �لذكية  �لنقل 
�إذ تعترب �لختيار  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
للمنقولني،  �ل�����س��ام��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ل��ت��وف��ري  �لأول 
�أعمالها  حم��ف��ظ��ة  ت��ط��وي��ر  �إىل  �ل�����س��رك��ة  وت���ه���دف 
�لتقنية  �ملتغري�ت  و�إقليمياً مبا يتنا�سب مع  حملياً 

�ل�سريعة يف هذ� �ملجال.

•• ال�شارقة-الفجر:

معر�ص  م���ن  �لأوىل  �ل��ن�����س��خ��ة  ����س��ت��ط��اع��ت 
ليز  �سركة  نظمتها  �لأ�سحى” �لتي  “عيد 
�ل�سارقة يف  �إك�سبو  �أر���ص مركز  �إيفنت على 
�أن  24 يوليو �جل���اري،   - 15 �ل��ف��رتة ب��ني 
تنجح يف ��ستقطاب  76 �ألف ز�ئر، حمققة 
���س��ف��ق��ات وم��ب��ي��ع��ات ك��ب��رية ف��اق��ت توقعات 

�لعار�سني ونالت ر�ساهم.
ومتيز �ملعر�ص على مد�ر ع�سرة �أيام، بتقدمي 
و�لتخفي�سات  �ل��ع��رو���ص  م��ن  ف��ري��دة  ب��اق��ة 
من  وكبرية  و��سعة  جمموعة  على  �جلاذبة 
�ملنتجات و�ل�سلع �ل�ستهاكية �لتي قدمتها 
�أ�سهر �لعامات �لتجارية، و�أ�سهمت يف جناح 
�لزو�ر  م��ن  �ل��ع��دد  ه��ذ�  با�ستقطاب  �حل��دث 
وخمتلف  �ل�سارقة  �إم����ارة  م��ن  و�ملت�سوقني 

�إمار�ت �لدولة.

تعزيز منو قطاع �لتجزئة
�لرئي�ص  �مل��دف��ع  حممد  �سيف  �سعادة  و�أك���د 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل���رك���ز �إك�������س���ب���و �ل�������س���ارق���ة، �أن 
ه����ذ� �حل�����دث ج����اء م��ت��م��ا���س��ي��ا م���ع �خلطة 
للعام  �ل�سارقة  �إك�سبو  ملركز  �ل�سرت�تيجية 
قطاع  تن�سيط  ت�����س��ت��ه��دف  و�ل���ت���ي  �جل�����اري 
جتارة �لتجزئة ودعم فر�ص منوه من خال 
����س��ت��ح��د�ث م��ع��ار���ص وف��ع��ال��ي��ات ت��ل��ب��ي هذ� 
�لتجزئة”  “جتارة  �أن  �إىل  �لغر�ص، م�سري� 
تعد من �أكرث �لقطاعات �لقت�سادية حيوية 
�لأجنبية  �ل�ستثمار�ت  ج��ذب  على  وق���درة 
�لقت�سادي،  �لن�ساط  تنويع  يف  و�إ���س��ه��ام��اً 
 %  12.5 حيث ي�سهم هذ� �لقطاع بن�سبة 
 %  18 وبن�سبة  للدولة  �ملحلي  �لناجت  من 
�أن  موؤكد�  �لنفطي،  �ملحلي غري  �لناجت  من 
�لفعاليات  زخ��م  زي���ادة  على  �مل��رك��ز يحر�ص 

و�مل���ع���ار����ص �مل��ت��خ�����س�����س��ة يف ق���ط���اع جت���ارة 
�ل��ت��ج��زئ��ة ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه �حل��ي��وي��ة على 
�ل�����س��ارق��ة ودول����ة �لإم����ار�ت  �إم����ارة  م�ستوى 

عموماً.
�ل�سارقة  �إك�سبو  �أن مركز  �إىل  ولفت �ملدفع، 
�أف�������س���ل �خلدمات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ص 
جودة  حتقيق  ت�سمن  �ل��ت��ي  و�ل��ت�����س��ه��ي��ات 
�ملو��سفات  لأرق��ى  وفقاً  �لتنظيم  يف  عالية 
�لعاملية، مبا ي�سهم يف �إجناح كافة �لفعاليات 
يحقق  ومب���ا  وي��ن��ظ��م��ه��ا،  ي�ست�سيفها  �ل��ت��ي 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �لعار�سني  تطلعات 
�لقت�سادية، ويعزز مكانة �ل�سارقة كو�حدة 

من �أهم �ملدن �لر�ئدة يف �سناعة �ملعار�ص.

مكانة ر�ئدة
�لرئي�ص  فارجيز  ج��اك��وب  �أ���س��اد  جانبه  م��ن 
�لتنفيذي ل�سركة »ليز �إيفنت« بجهود مركز 

ه���ذ� �حل���دث،  �ل�����س��ارق��ة يف تنظيم  �إك�����س��ب��و 
بها  يتمتع  �لتي  �لر�ئدة  �ملكانة  �إىل  م�سري�ً 
�سو�ء  �ملتميزة  �لتنظيمية  و�إمكانياته  �ملركز 
على �سعيد �لتعاون وتوفري كافة �لت�سهيات 
لل�سركات �لعار�سة للخروج باملعر�ص باأبهى 
�سوره، �أو على �سعيد �سمان تطبيق �أق�سى 
�لإج����ر�ء�ت و�ل��ت��د�ب��ري �لح��رت�زي��ة حفاظاً 
�أن  موؤكد�ً  و�لعار�سني،  �ل��زو�ر  �سامة  على 
عدد  ��ستقطاب  يف  �أ���س��ه��م��ت  �ل��ع��و�م��ل  ه���ذه 
كبري من �لزو�ر و�ملت�سوقني ل�سر�ء خمتلف 
�مل��ن��ت��ج��ات وب��ال��ت��ايل ت��ع��زي��ز ح��رك��ة �ملبيعات 

طو�ل �أيام �ملعر�ص.

جتربة ناجحة
�ل�سركات  ك��ب��ري م��ن مم��ث��ل��ي  و�أع�����رب ع���دد 
موؤكدين  بامل�ساركة،  �سعادتهم  �لعار�سة عن 
�أن �لن�سخة �لأوىل ملعر�ص “عيد �لأ�سحى” 

�سكلت جتربة ناجحة لهم وفر�سة متميزة 
للرتويج ملنتجاتهم وحتقيق �أف�سل �ملبيعات، 
�إك�سبو �ل�سارقة  م�سيدين باحرت�فية مركز 
�ملعر�ص  �أن  م��وؤك��دي��ن  �مل��ع��ر���ص،  تنظيم  يف 
��ستطاع يرفع ن�سبة �لنمو يف �ملبيعات ب�سكل 

فاق توقعاتهم.
مب�ساركة  �لأ�سحى”  “عيد  ومتيز معر�ص 
و�لعديد  �لتجزئة  جت��ارة  كبار  م��ن  و��سعة 
م���ن �لأ����س���م���اء �ل��ت��ج��اري��ة �مل��رم��وق��ة و�لتي 
�ملنتجات  من  �لعديد  تقدمي  على  تناف�ست 
�سملت  كبرية  وخ�سومات  متميزة  باأ�سعار 

�لهد�يا، و�لعطور،
 وم�����س��ت��ح�����س��ر�ت �ل��ت��ج��م��ي��ل، و�لأج����ه����زة 
�ملنزلية،  و�ل���ت���ج���ه���ي���ز�ت  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، 
و�ملعد�ت  و�مل��اب�����ص  و�لأزي�����اء،  و�ملن�سوجات 
�ل���ري���ا����س���ي���ة، و�مل�������و�د �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، و�أل���ع���اب 

�لأطفال، وغريها �لكثري من �ملنتجات.
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 193
�جلن�سية  هندي  لك�سمانان  �سامنوجام  �سينرث�م   : �ل�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�سيدة : دلل 
تاأ�س�ست  و�لتي  �لكر�مة(  �لردن يف رخ�سة )�سيدلية  �بو همام �جلن�سية  �حمد قا�سم 
باأم�ارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )728270( تعديات �خرى : تنازل �ساحب 
�لرخ�سة لآخر.  وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعان  �ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �لجر�ء  �سوف يتم 
فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 192

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : في�سل عو�ن وزير على علوى باك�ستاين �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�سيد : جابيد 
مياه حممد لياقت على �جلن�سية بنغادي�سي يف رخ�سة )�سالون �لنجوم للحاقة( 
�أخرى  تعديات   )623297( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست  و�لتي 
: تنازل �ساحب �لرخ�سة لآخر وتغيري وكيل خدمات.  وعمابن�ص �ملادة )14( فقرة 
)5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد 
�قت�سى ن�سر هذ� �لعان للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
عليه مر�جعة  ذلك  �عرت��ص حيال  �ي  لديه  �لعان فمن  تاريخ هذ�  ��سبوعني من 

مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  209/2017/250 بيع عقار مرهون  
طالب �لتنفيذ: م�سرف �لإمار�ت �ل�سامي م�ساهمة عامة  

�ملطلوب �إعانه :  ر�قي يا�سني وهيب  
05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية  2021/8/11 �ل�ساعة  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  مو�سوع �لإعان : 
�لبيع )�سركة �لإمار�ت  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة 
�ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لبيع  �لتالية جلل�سة  �أيام  �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل 
هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
�أو�ساف �ملمتلكات :  �ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص 686 - �ملنطقة : ند ح�سة - �مل�ساحة : 368.97 مرت 

مربع - �ملقدرة ب��� )3،500،000( درهم ويباع لعلى عطاء 
ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  60/2020/250 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة( 
�ملطلوب �إعانه :  ر��سد عبد�هلل ر��سد �لفا�سي  - منفذ �سده : جامعة �لعلوم �حلديثة

05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية  2021/8/11 �ل�ساعة  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  مو�سوع �لإعان : 
�لبيع )�سركة �لإمار�ت  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة 
�ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لبيع  �لتالية جلل�سة  �أيام  �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل 
�ملحكمة وفيما  و�مل�سروفات خزينة  �ملعرو�ص  �لثمن  كامل  باإيد�ع  يقوم  �أن  �لثمن على  �لزيادة عن ع�سر  تقل هذه 
يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �ر�ص ف�ساء - رقم �لر�ص : 174 - �ملنطقة : ور�سان �لر�بعة - �مل�ساحة 

:2637.98 مرت مربع - رقم �لبلدية : 1231 - 624 - مببلغ : 6814788 درهم ويباع لعلى عطاء 
ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  209/2017/250 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: م�سرف �لإمار�ت �ل�سامي م�ساهمة عامة  
�ملطلوب �إعانه :  ر�قي يا�سني وهيب  

05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية  2021/8/11 �ل�ساعة  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  مو�سوع �لإعان : 
�لبيع )�سركة �لإمار�ت  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة 
�ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لبيع  �لتالية جلل�سة  �أيام  �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل تقل 
هذه �لزيادة عن ع�سر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
�أو�ساف �ملمتلكات :  �ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص 686 - �ملنطقة : ند ح�سة - �مل�ساحة : 368.97 مرت 

مربع - �ملقدرة ب��� )3،500،000( درهم ويباع لعلى عطاء 
ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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حماكم دبي البتدائية
العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم 60/2020/250 بيع عقار مرهون  

طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة( 
�ملطلوب �إعانه :  ر��سد عبد�هلل ر��سد �لفا�سي  - منفذ �سده : جامعة �لعلوم �حلديثة

05:00:00م ويف �ليام �لثاث �لتالية  2021/8/11 �ل�ساعة  �أنه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق  مو�سوع �لإعان : 
�لبيع )�سركة �لإمار�ت  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�سافه  �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة 
�ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �لإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�يد�ع تاأمني ليقل عن 20% من �لثمن �ل�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ص على �لبيع �لتقدم 
باإعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لبيع  �لتالية جلل�سة  �أيام  �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خال ع�سرة 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خال �ليام �لع�سرة �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �أن ل 
�ملحكمة وفيما  و�مل�سروفات خزينة  �ملعرو�ص  �لثمن  كامل  باإيد�ع  يقوم  �أن  �لثمن على  �لزيادة عن ع�سر  تقل هذه 
يلي بيان �أو�ساف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �ر�ص ف�ساء - رقم �لر�ص : 174 - �ملنطقة : ور�سان �لر�بعة - �مل�ساحة 

:2637.98 مرت مربع - رقم �لبلدية : 1231 - 624 - مببلغ : 6814788 درهم ويباع لعلى عطاء 
ماحظات :  1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
 اإعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر 

 2021/444 جتاري جزئي 
 بناء على طلب مدعي/ عفر�ء �سامل عبد�لرحمن �ل�سام�سي - �جلن�سية/�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�ىل مدعى عليه / �سم�سيه حممد �سادق حممد على �جلن�سية / جمهورية �لقمر �ملتحدة
�أو بو��سطة وكيل معتمد  فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة ر�أ�ص �خليمة �لإبتد�ئية �سخ�سيا 
2021-08-04 لاجابة على �لدعوى و  09:00 من يوم �لأربعاء �ملو�فق  عنك يف �ل�ساعة 
�ر�سال وكيل عنك يف  �و  دف��وع. و يف حالة تخلفك عن �حل�سور  بيانات و  تقدمي ما لديك من 
�لوقت �ملحدد فاأن �ملحكمة �ستبا�سر �لدعوى غيابيا. طالبا فيها:- �أول :- حتديد �قرب جل�سة 
�لز�م �ملدعى عليهما �لأول و�لثاين بالت�سامن فيما بينهما ب�سد�د مبلغ  �لنز�ع. ثانيا :-  لنظر 
�لف درهم( �ملن�سغلة بها ذمتهما للمدعية، بالإ�سافة لفائدة  وع�سرون  )ثمانية  درهم   28000
�لز�م �ملدعى عليهما  %12 من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د.  ثالثا :-  قانونية مقد�ره 

بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة. 
�ملاحظات : �لإمار�ت / دبي / ديرة - دبي / �لر��سدية

مدير دعوى

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
دعوى رقم 20/2020 جتاري كلي

طالب �لإعان  
�أمني �لتفلي�سة / �لدكتور ظافر حممد كنان �حلرية

�ملطلوب �إعانه / �سركة �نكمليند بية تي �ي ليمتد - �سفته د�ئن
�سركة تر�نز �آ�سيا - �سفته د�ئن

ميتل ما�سرتز م م - �سفته مدين
مو�سوع �لإعان / �إعان بح�سور جل�سة

يوم  �مل��ر�ف��ع��ة  �خل��ي��م��ة جل�سة  ر������ص  �م����ام حم��ك��م��ة  �حل�����س��ور  عليكم  ي��ت��وج��ب  ب��اأن��ه  نعلنكم 
�ملودع  �ملنتدب  �لتقرير �خلتامي لاأمني  يف  للنظر  �جلل�سة  بتلك  للح�سور   8/8/2021

حول �عمال �ملدين
الأمني املنتدب
ظافر حممد كنان احلرية

حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية
الدائرة التجارية الكلية 

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اإعالن بالن�سر

)2021/6176(  
�ملنذر : بنك دبي �لتجاري �ص.م.ع  - وميثله بالتوقيع �ملحامي / ي�سلم �سالح �ل�سعدي، مبوجب وكالة قانونية م�سدقة ح�سب 
�لأ�سول من �ل�سيد/ �لكاتب �لعدل بدبي  حتت �ملحرر رقم : )2019/1/79849(، بتاريخ )2019/4/14(، وينوب 
عنه بالتوقيع �ل�سيد/ عماد حمدي عبد�لوهاب �ل�سيد، مبوجب وكالة قانونية م�سدقة لدى �ل�سيد/ �لكاتب �لعدل بدبي ، 

حتت �ملحرر رقم : )2020/1/13261(، بتاريخ )2020/1/20( 
�ملنذر �إليه :- جني�ص ��سوين در�س�سي - �جلن�سية �سلطنة عمان هوية رقم 784198069151805

)جمهول حمل �لإقامة(
�لتاأميني يف �مارة  2008/14 ب�ساأن �لرهن  �لقانون رقم  �مل��و�د )25،26( من  �إليه - عما باحكام  �ملنذر  �ملنذر -  ينذر 
دبي ينذركم ب�سرورة �ملبادرة �ىل �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمتكم و�لبلغ قدره 1،428،399،07 )مليون و�ربعمائة وثمانية 
�لنذ�ر  بهذ�  �عانكم  تاريخ  من  ي��وم   30 خ��ال  وذل��ك  فلو�ص(  و�سبعة  دره��م  وت�سعون  وت�سعة  وثاثمائة  �ل��ف  وع�سرون 
و�ل�سي�سطر �لبنك �ملنذر ��سفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لبيع �لعقار �ململوك للمنذر �ليه و�ملرهون ل�سالح �لبنك �ملنذر 

و�ملبني �و�سافه على �لنو �لتايل :-
نوع �لعقار : �سقة �سكنية كائنة ب دبي - قطعة �ر�ص رقم 184- عقار رقم 1103 - بناية رقم 1

L3-331 مم�سي �لبوليفارد و�ك 8 - �لبلديه رقم 345-808 - منطقه برج خليفه �لدور 11 - �ملو�قف
�مل�ساحة �لد�خليه 123،93 - م�ساحه �لبلوكونه 18،21 

�مل�ساحه �لكليه مرت مربع 142،14 �مل�ساحه �مل�سرتكه 95،17

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6289(

�ملنذرة : فار�ي�ست �ستيل )فرع من �سركة فار�ي�ست �لتجارية )�ص.ذ.م( 
�سد - �ملنذر �إليه �لأول/ �لب�سارة لتجارة منتجات �حلديد ذ.م.م 

�ملنذر �إليه �لثاين/ حممد �متياز غام يا�سني
تكلفك�م �ملن�ذرة :- ب�س�رعة �س�د�د مبل�غ )53،038،17 در ه�م( ثاث�ة وخم�س�ون 
�ملب�الغ  قيم�ة  لغي�ر  فق�ط  فل��ص  ع�س�ر  و�س�بعة  دره�م  وثاث�ون  وثم�اين  �ل�ف 
�ل�س�ي�ك �ملرجت�ع وذل�ك خ�ال �سبعة  بن�اء عل�ى  �لي�ه  �ملنذر  �ملرت�س�دة ف�ي ذم�ة 
�تخ�اذ  �ل�ى  �ملن�ذرة  �س�وف ت�س�ط�ر  �لإن�ذ�ر، و�ل  ب�ه�ذ�  ت�اريخ �لع�ان  �أي�ام م�ن 
ك�اف�ة �لج�ر�ء�ت �لقانوني�ة �لازم�ة ومن�ه�ا ��ست�س�د�ر �م�ر �د�ء ف�ي م�و�جهتكم 

لل�ز�مكم مب�ا �س�بق ذك�ره بال�س�اف�ة �ل�ى �لر�س�وم و�مل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اإعالن بالن�سر

)2021/6177( 
�ملنذر : بنك دبي �لتجاري �ص.م.ع  - وميثله بالتوقيع �ملحامي / ي�سلم �سالح �ل�سعدي، مبوجب وكالة قانونية م�سدقة ح�سب 
�لأ�سول من �ل�سيد/ �لكاتب �لعدل بدبي  حتت �ملحرر رقم : )2019/1/79849(، بتاريخ )2019/4/14(، وينوب 
عنه بالتوقيع �ل�سيد/ عماد حمدي عبد�لوهاب �ل�سيد، مبوجب وكالة قانونية م�سدقة لدى �ل�سيد/ �لكاتب �لعدل بدبي ، 

حتت �ملحرر رقم : )2020/1/13261(، بتاريخ )2020/1/20( 
�ملنذر �إليه : �سركة مار�ل �لتجارية - ذ م م - حتمل رخ�سة جتارية رقم 539705 

)جمهول حمل �لإقامة(
ينذر �ملنذر - �ملنذر �إليه - عما باحكام �ملو�د )25،26( من �لقانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن �لرهن �لتاأميني يف �مارة 
دبي ينذركم ب�سرورة �ملبادرة �ىل �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمتكم و�لبلغ قدره 1،554،152،37 )مليون وخم�سمائة و�ربعة 
وخم�سون �لف ومائة و�ثنان وخم�سون درهم و�سبعة وثاثون فل�ص( وذلك خال 30 يوم من تاريخ �عانكم بهذ� �لنذ�ر 
و�ل�سي�سطر �لبنك �ملنذر ��سفا لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية لبيع �لعقار �ململوك للمنذر �ليه و�ملرهون ل�سالح �لبنك �ملنذر 

و�ملبني �و�سافه على �لنحو �لتايل :-
نوع �لعقار : �سقه �سكنيه - �ملنطقه مر�سى دبي - رقم �لر�ص 173

/ B788 رقم �لبلديه :545-392 - رقم �ملبنى 1 - ��سم �ملبنى �لرمال 1 - رقم �لعقار 508 - رقم �لطابق 5 - �ملو�قف
�ملربع : 178،30- �مل�ساحة بالقدم �ملربع : 1،919،21.  باملرت  �مل�ساحه   -  B789

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اإعالن بالن�سر

)6296/2021( 
�ملعلن : بال حممد �ل�سيخ �ردين �جلن�سية، هوية �مار�تية رقم )784-1980-2907576-3( 

�لعنو�ن : �لرب�سا جنوب ، �إمارة دبي ، بجانب حديقة �لزهور ، برج د�ميوند ، �لطابق )02(
هاتف : 0508241458 

�ملعلن �إليها : ر�م رود للمقاولت - رخ�سة رقم )597624( - دبي - �لعنو�ن : �إمارة دبي ، منطقة �لقرهود . مقابل 
�أحمد عبد�هلل �لعبدويل - ديرة، �لقرهود - هاتف:  وكالة �لطاير لل�سيار�ت، مكتب رقم )M09( ملك �سيف 

 042832801  -  042832802
�ملو�س�وع / - يعلن �ملعلن �ملعلن �إليها ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )1،331،000( درهم )مليون وثاثمائة و 
و�حد وثاثون �لف درهم درهم( ل�سالح �ملعلن وذلك خال مدة �أق�ساها )5( �أيام من تاريخ �إ�ستام �ملعلن �إليها 
وفقا لقر�ر �ملديونية �ل�سادر من �ملعلن �إليها هذ� �لإعان ويف حال عدم �ل�ستجابة من قبلكم لأي مطالب موكلنا 
خال �لفرتة �مل�سار �إليها �أعاه ، ف�سوف نقوم بناء على تعليمات موكلنا باإتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية بحقكم 
و�لفائدة  بيانه  �ل�سالف  �ملديونية  �سند  بقيمة  �أد�ء  �أم��ر  و��ست�سد�ر  �ملخت�سة  �لق�سائية  و�جلهات  �ملحاكم  لدى 

�لقانونية و�سنلزمكم بدفع كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملرتتبة على ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي( مدين   SHCFICIREA2021 /0004275 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه �ساقاين �ر�سد حممد �ر�سد ، �لعنو�ن : 9298301
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/07/15 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 

بالرقم �أعاه  ل�سالح / �أجرة �ل�سارقة ذ.م.م، بالتايل:
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري: باإلز�م �ملدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )درهم 
للفائدة  بالإ�سافة  فل�سا(   ع�سر  و�سبعة  درهما  وخم�سون  وت�سعة  و�ستمائة  �ألفا  وثاثون  و�حد 
�لقانونية بو�قع 4 % �سنويا على �ملبلغ �ملق�سي به وذلك من تاريخ �لدعاء وحتى �ل�سد�د �لتام 

على �أل تتجاوز �أ�سل �لدين مع �مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة - 
حكما ً قابا ً لا�ستئناف خال �ملدة �لقانونية 

القا�سي/يحيى عبداجلبار العاين 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0001858 يف  الدعوى رقم

�إىل  �ملحكوم عليه �لم�ساء ملقاولت �لبناء ذ م م 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/06/23 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

�ملذكورة بالرقم �أعاه ل�سالح ح�سني دميي�سيي  ميكونني ، 
بالتايل :  ن�ص �حلكم

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : باإلز�م �ملدعي عليها باأن توؤدي للمدعى مبلغ ثاثة 
�آلف و خم�سة و خم�سني درهما )3055 درهما( و �لر�سوم و�مل�سروفات �ملنا�سبة و�إعفاء 

�ملدعي من باقي �لر�سوم ورف�ص �لدعوى فيما ز�د على ذلك.
القا�سي/ احلبيب بن ابوبكر حمزة 
حمكمة ال�سارقة 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر    AJCFICICPL2021 /0000977 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه / �بر�ج �لع�رب ملق�اولت �لب�ن�اء د.م.م
نحيطكم علما باأنه بتاريخ ل يوجد قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 

�أعاه  ل�سالح �س�رك�ة كونى مي�دل �ي�س�ت )د.م.م(، بالتايل:
قررت �ملحكمه : نامر �ملطلوبة �بر�ج �لعرب ملقاولت �لبناء ذ م م بان توؤدي للطالبة �سركة كونى 
حتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دهم   75.600 ميدل �ي�ست مبلغ 
مقابل  درهم  �ل�سد�د �لتام و�سمول �لأمر بالنفاذ �ملعجل و�لز�مها بالر�سوم و�مل�سروفات و500 

�تعاب �ملحاماة. 
حكما قابا لا�ستثناف خال �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.

القا�سي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�سقليني 
حمكمة عجمان    
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
يف الدعوى  رقم 2021/2221 جتاري جزئي  

�ملدعي عليه : روبني �ليجاندرو بريتو ريو�ص 
من  �سدكم  �ملقامة  بالدعوى  م�سريف  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
قانونا  �و من ميثلكم  فاأنتم مكلفني  ، وعليه  �لتجاري )�ص.م.ع(  دبي  بنك   : �ملدعي 
2021/8/1 يف متام  �ملو�فق  �لأحد  يوم  و�ملقرر  بعد  �جتماع �خلربة عن  بح�سور 
�ل�ساعة 11.00 �سباحا ، وذلك باحل�سور على �ملن�سة �لإلكرتونية بو��سطة برنامج 
مايكرو�سوفت تييمز.  لذ� نطلب منكم �حل�سور و�لإت�سال هاتفيا على مكتب �خلبري 
لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  وتقدمي   )04  -3888996( �لرقم  على  �ملنتدب 
باجلل�سة علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا 

لل�ساحيات �ملخولة لها قانونا. 
حممد ح�سن املرزوقي 
خبري م�سريف        

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة 

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : هيلث بوكينج للتعامل االإلكرتوين - �ض ذ م م  
خالد  ملك   A301  A301  A303  B301  B302  B303 مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
حممد �لفا�سي - �لقرهود /��ستد�مة B - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة،  
مبوجب   1502193  : �ل��ت��ج��اري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   893971  : �لرخ�سة  رق��م 
�لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ� 
ق���ر�ر حم��اك��م دب��ي بتاريخ  ، وذل���ك مب��وج��ب  �أع���اه  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  ب��اإن��ح��ال  لديها 
2021/7/13  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/7/13  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني مبادئ ملراجعة احل�شابات 
  - ميثاء  ع��ود   - بردبي   - �ملو�سى  عبد�هلل  حممد  عبد�هلل  ملك   411 مكتب   : �لعنو�ن 
هاتف : 8866575-04  فاك�ص : 8866575-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : بالنيت كور للتجارة العامة - �ض ذ م م  
�ل�سكل   - �لتجاري  خليج  �سيد  �حمد  �سبيح  هوما  ملك   1404 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
بال�سجل  �لقيد  رقم   816709  : �لرخ�سة  رقم   ، ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  1369117 مبوجب هذ�   : �لتجاري 
مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�سركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى   2021/7/1 بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ص  �أي  لديه  من  وعلى    2021/7/1
حممود كاظم ملراجعة احل�شابات �لعنو�ن : مكتب 1901 - 1908 - 1707 - 
1708 ملك �ل�سيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان - �ملركز �لتجاري - ��ستد�مة B -  هاتف 
فاك�ص :       م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك       :

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : فورتيون ديجيتال ميديا - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 14 ملك �سيف بن حممد بن عبد�هلل �لدروي�سي �ل�سام�سي - بردبي 
- �لرب�سا 1 - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 820360 
�لتنمية  د�ئ����رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذ�  1378145 مب��وج��ب   : �ل��ت��ج��اري  ب��ال�����س��ج��ل  �ل��ق��ي��د  رق���م 
�ل�سركة  باإنحال  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية 
�ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2021/6/29 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2021/6/29 وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة 
�لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني حممود كاظم ملراجعة احل�شابات �لعنو�ن : مكتب 1901 
- 1908 - 1707 - 1708 ملك �ل�سيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان - �ملركز �لتجاري 
- ��ستد�مة B -  هاتف :    فاك�ص :   م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : مبادئ ملراجعة احل�شابات
411 ملك عبد�هلل حممد عبد�هلل �ملو�سى - بردبي - عود ميثاء  �لعنو�ن : مكتب 
-  هاتف : 8866575-04  فاك�ص : 8866575-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاه لت�سفية هيلث 
بوكينج للتعامل االإلكرتوين - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
 2021/7/13 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/7/13
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : حممود كاظم ملراجعة احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب 1901 - 1908 - 1707 - 1708 ملك �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�ل نهيان - �ملركز �لتجاري - ��ستد�مة B -  هاتف :    فاك�ص :       مبوجب هذ� تعلن 
�أعاه لت�سفية  �ملذكور  �مل�سفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئرة 
بالنيت كور للتجارة العامة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2021/7/1 وعلى  2021/7/1 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : حممود كاظم ملراجعة احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب 1901 - 1908 - 1707 - 1708 ملك �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�ل نهيان - �ملركز �لتجاري - ��ستد�مة B -  هاتف :    فاك�ص :       مبوجب هذ� تعلن 
�أعاه لت�سفية   �ملذكور  �مل�سفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئرة 
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ  فورتيون ديجيتال ميديا - �ض ذ م م 
 2021/6/29 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/6/29
وعلى من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
يف  الدعوى رقم 2020/760 جتاري كلي - دبي 

�ملدعي / بنك �لإ�ستثمار )�ص م ع(  - بوكالة �ملحامي / موزة �خلظر للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية  
�ملعلن �إليهم / �ملدعي عليهم / �ملدعي عليها �لوىل / �سانات كاندها�سريي بار�ييل  

�ملدعي عليه �لثاين / �ساريت كاند��سريي بار�ييل 
يف �لدعوى رقم )2020/760( جتاري كلي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاه فقد حددنا يوم �لثاثاء �ملو�فق 
�لتو��سل معنا  �لعا�سرة �سباحا لعقد �لإجتماع �لأول للخربة عن بعد وميكنكم  �ل�ساعة  2021/8/3 يف متام 

expert@alsharid.com لتزويدكم بر�بط �لإجتماع على �لعناوين �لتالية
تليفون : 042555155

لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع �إر�سال كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باأول ب�ساأن �ية ��ستف�سار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��ستام 

�مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 
عن اللجنة

اخلبرية / �سارة را�سد املن�سوري 
رقم القيد مبحاكم دبي 564

رقم القيد بوزارة العدل 157 

دعوة حل�سور 
الجتماع الأول للجنة اخلربة    

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
يف  الدعوى رقم 2021/3 جتاري م�سارف جزئي - دبي 

�ملدعي / بنك �أت�ص ��ص بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدودة فرع دبي 
بوكالة �ملحامي / �حمد رم�سان وحليمة �ملرزوقي حمامون وم�ست�سارون قانونيون  

�ملعلن �إليهم / �ملدعي عليهم / �ملدعي عليها �لوىل / �سركة هايدروتريف )ذ م م( 
�ملدعي عليه �لثاين / هايدروتريف �نرتنا�سيونال )�ص م ح(  - �ملدعي عليها �لثالثة / كولن باك�سرت  

يف  �لدعوى رقم 2021/3 جتاري م�سارف جزئي - دبي 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاه فقد حددنا يوم �لأربعاء �ملو�فق 

�لتو��سل  2021/8/4 يف متام �ل�ساعة �حلادية ع�سر �سباحا لعقد �لإجتماع �لأول للخربة عن بعد وميكنكم 
expert@alsharid.com معنا لتزويدكم بر�بط �لإجتماع على �لعناوين �لتالية

تليفون : 042555155
لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع �إر�سال كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى 

، وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باأول ب�ساأن �ية ��ستف�سار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��ستام 
�مل�ستند�ت و�لتعقيب عليها. 

اخلبرية / �سارة را�سد املن�سوري 
رقم القيد مبحاكم دبي 564
رقم القيد بوزارة العدل 157 

 دعوة حل�سور
   الجتماع الأول للخربة
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العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 929/2021/11 مدين جزئي  
مو�سوع �لدعوى : نلتم�ص من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة حتديد �قرب جل�سة و�عان �ملدعي عليهما بها و�حلكم 

بعد �لثبوت بالز�مهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )306.233/00( درهم ثاثمائة و�ستة 
�لف ومائتان وثاثة وثاثون درهم ، و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع �لر�سوم 

و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعان :  �سركة عمان للتاأمني �ص.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعانهما : 1- �ستار بارك خلدمات �سف �ل�سيار�ت �ص.ذ.م.م 2- بر�غمه لد�رة �ملن�ساأت �ص.ذ.م.م - �سفته 
بالق�سية : مدعي عليه - جمهويل حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2021/6/20 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه 
ل�سالح/�سركة عمان للتاأمني �ص.م.ع بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن باأن يوؤديا للمدعية مبلغ )306.233( درهم 
�ملطالبة  تاريخ  �سنويا من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ، درهم  ومائتان ثاثة وثاثون  �لف  و�ستة  ثاثمائة 
مبثابة  حكما   ، �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  �مل�ساريف  و�لزمتهما  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  �لق�سائية 
�حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3912/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : قيد �لدعوى وحتديد جل�سه لها و�عان �ملدعي عليهم بها �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل 
بينهما بان يوؤدو� �ملدعي مبلغ وقدره )4.944.022( درهم �ربعة مليون وت�سعمائة و�ربعه و�ربعون �لفا و�ثنان وع�سرون 

درهما ، بال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام مع �سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل با كفالة �لز�م �ملدعي عليهم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعان :  بنك �بوظبي �لتجاري  - �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعانهم : 1- �سن ر�يز هيلث كري�نرت بر�يزي�ص �ص.ذ.م.م 2- مركز �سن ر�يز كري للت�سخي�ص �لطبي �ص.ذ.م.م 
3- مركز �سن ر�يز �لطبي ذ م م ،  4- مركز ح�سن �لعنايه �حلديثه �لطبي ذ.م.م  - �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم - 

جمهويل حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2021/4/27 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�سالح/
بنك �بوظبي �لتجاري بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� بالت�سامن و�لتكافل للبنك للمدعي مبلغ �ربعة مايني و�ربعمائة 
وت�سعة �لف و�ربعمائة و�ربعة در�هم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف 2020/10/8 
وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهم بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات وكلفت 
�لبنك �ملدعي ب�سد�د فرق �لر�سم  ، حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2275/2021/16 جتاري جزئي 
مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل باأن يوؤدو� للمدعية مبلغ )1.095.590.92( درهم مليون 

وخم�سة وت�سعون �لفا وخم�سمائة وت�سعون درهما و�ثنان وت�سعون فل�سا ، مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ ت�سجيل 
�لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام �لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل بالر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب مع �سمول �حلكم 

بالنفاذ �ملعجل با كفالة 
طالب �لإعان / 1-�لقبات لتجارة �ل�سماك �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

بن هندي  مل�ساريع  )ف��رع  هافانا  كافيه   -2 �����ص.ذ.م.م(  بن هندي  م�ساريع  )ف��رع من  كافيه  ج��وز    -1   : �إعانهم  �ملطلوب 
�ص.ذ.م.م( 3- جابينغو كافيه )فرع مل�ساريع بن هندي �ص.ذ.م.م( 4- مطعم ت�ساينا تاميز )فرع مل�ساريع بن هندي �ص.ذ.م.م( 

5- ميني ت�ساينيز )فرع من م�ساريع بن هندي �ص.ذ.م.م(  �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل �لقامة 
للمدعية  ي���وؤدو�  ب��اأن  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    : �لإع���ان  مو�سوع 
مبلغ )1.095.590.92( درهم مليون وخم�سة وت�سعون �لفا وخم�سمائة وت�سعون درهما و�ثنان وت�سعون فل�سا ، مع �لفائدة 
بالر�سوم  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  ت�سجيل  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية 
و�مل�ساريف و�لتعاب مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/8/1  �ل�ساعة 
9.30 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 2304/2021/16 جتاري جزئي 

مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهم �لوىل و�لثاين و�لثالث و�لتكافل و�لت�سامن فيما بينهم بان يوؤدو� له مبلغ 
وقدره )2.606.625.67( درهم مليونني و�ستمائة و�ستة �لف و�ستمائة وخم�سة وع�سرون درهم و�سبعة و�ستون فل�ص 
، وبفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د ت�سمني �ملدعي عليهم �لوىل و�لثانية 

و�لثالث و�لر�بع بالتكافل و�لت�سامن بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعان / 1-بنك �لفجرية �لوطني - فرع دبي -  �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن - �سفته بالق�سية : وكيل
�ملطلوب �إعانه :  1-  لنولني م.م.ح -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة 

و�لتكافل  و�لثالث  و�لثاين  �لوىل  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    : �لإع��ان  مو�سوع 
و�لت�سامن فيما بينهم بان يوؤدو� له مبلغ وقدره )2.606.625.67( درهم مليونني و�ستمائة و�ستة �لف و�ستمائة 
، وبفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام  وخم�سة وع�سرون درهم و�سبعة و�ستون فل�ص 
�ل�سد�د ت�سمني �ملدعي عليهم �لوىل و�لثانية و�لثالث و�لر�بع بالتكافل و�لت�سامن بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق 2021/8/29 �ل�ساعة 9.30 �ص يف قاعة �لتقا�سي عن بعد لذ� 
للمحكمة قبل  �و م�ستند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور 

�جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 3950/2021/60 امر اداء    
مو�سوع �لدعوى:1- �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
)51.480( درهم و�حد وخم�سون �لف و�ربعمائة وثمانون درهم ، مع �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% �سنويا 
من تاريخ �ل�ستحقاق يف:2020/11/20 وحتى �ل�سد�د �لتام 2- �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بدون كفالة 
عما باحكام �لفقرة 1 من �ملادة 299 �جر�ء�ت مدنيه 3- �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل فيما 

بينهما كافة �لر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة  
�لعليلي  م�سبح  ربيع  م�سبح  ملالكها/�سعيد  فردية  موؤ�س�سة   - �ملباين  ل�سيانة  �لعناقيد   : �لإع���ان  طالب 

وميثلها مديرها/كل كرمي م�سته خان - �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعانهم : 1- �سعد �سالح �سعد �لدين عوي�سه - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهويل حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعان : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/7/7 بالز�م �ملدعي عليه �لثاين بان يوؤدي �ىل 
�ملدعية مبلغ )51.480( درهم  و�حد وخم�سون �لف و�ربعمائة وثمانون درهما ، قيمة �ل�سيكني مع �لفائدة 
�لقانونية بو�قع 5% �سنويا من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك وحتى متام �ل�سد�د وبالر�سوم و�مل�ساريف ومببلغ 

خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة وبعدم قبول ماز�د عن ذلك من طلبات.
ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان.

رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 3670/2021/60 امر اداء    
مو�سوع �لدعوى:��سد�ر �لمر باأن يوؤدي لها �ملطلوب �سده مبلغا �جماليا وقدره )111.100( درهم مائة 
و�حدى ع�سرة �لفا ومائة درهم ، و�لفائدة �لقانونية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 12% من تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك 

وحتى متام �ل�سد�د مع حتميله بالر�سم و�مل�ساريف  
�سفته   - �سابقا(  �ك�سرب�ص  )�مريكان  �لم���ار�ت  )م(  ���ص.م.ب  �لو���س��ط(  )�ل�سرق  �ميك�ص   : �لإع��ان  طالب 

بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعانهم : 1- توما�ص لينارت لر�سون - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهويل حمل �لإقامة 
�أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/6/15 بالز�م  ��ست�سد�ر �مر  مو�سوع �لإعان : طلب 
�لفا ومائة  ت��وؤدي للمدعية مبلغا �جماليا وق��دره )111.100( درهم مائة و�ح��دى ع�سرة  بان  �ملدعي عليها 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د مع �لزمها بالر�سوم و�مل�ساريف 

ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة .
ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان.

رئي�ض ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 3869/2021/60 امر اداء    

مو�سوع �لدعوى:�ملطالبة با�سد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )15000( درهم 12% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف  

�سفته   - �سابقا(  �ك�سرب�ص  )�مريكان  �لم���ار�ت  )م(  ���ص.م.ب  �لو���س��ط(  )�ل�سرق  �ميك�ص   : �لإع��ان  طالب 
بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعانهم : 1- حممد علي �بو �حل�سن رو�ن - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل �لإقامة 

بالز�م  بتاريخ 2021/7/1  �لبتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة  �أد�ء فقد  �مر  ��ست�سد�ر  : طلب  �لإع��ان  مو�سوع 
و�لفائدة  دره��م  بالطلب مببلغ )15.000(  تفا�سيله  �ل��و�ردة  �ل�سيك  قيمة  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي 
و�مل�ساريف  وب��ال��ر���س��وم  �ل�����س��د�د  مت��ام  وح��ت��ى   2021/6/3 �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %5 ب��و�ق��ع  �لقانونية 

وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماز�د على ذلك من طلبات .
ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان.

رئي�ض ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بالن�سر 

 3977/2021/209 تنفيذ عمايل 
�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعان بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �يركو لاعمال �لفنية �ص.ذ.م.م -  جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�سكري بادينجابور�ت هيدر علي 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)26558.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بالن�سر 

 4842/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل �لإعان بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1-  خالد �ل�سيخ عبد�لرحيم حممد وقيع �هلل 

  جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�لء حممد �حل�سن يو�سف �بو�لقا�سم

وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد �ل�سام�سي 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)34489.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بالن�سر        
 4374/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �دوين �ر�نايدو بان�سيتو  -  جمهول حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي :د�ر �لتمويل - �ص م ع 

وميثله:�سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي 
بالز�م �ملدعي  �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2021/6/30  �أمر  ��ست�سد�ر  طلب 
عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )50.209.07( خم�سون �لف ومائتان وت�سعة درهم و�سبعة 
فل�ص ، ومع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف 2021/5/31 وحتى 
�ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك 

من طلبات وتنوه �ملحكمة �ن طلب �سمول �لمر بالنفاذ �ملعجل ل مربر له لذ� ق�ست برف�سه 
ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان. 

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بالن�سر        
 2850/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر - تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �حمد �بر�هيم يو�سف �لق�سري بوعلي   -  جمهول حمل �لإقامة 

مبا �ن �ملدعي :م�سرف �لهال �ص.م.ع
 وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي 

بتاريخ:2021/5/7  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  دب���ي  حمكمة  ق���ررت  ف��ق��د  �د�ء  �م���ر  ����س��ت�����س��د�ر  ط��ل��ب 
بان يوؤدي  �ملدعي عليه  �لتجاري �ملربم بني �لطرفني - ثانيا:بالز�م  �لعقد  �ول:�نفاذ 
للمدعي مبلغ )215.400.80( درهم مئتان وخم�سة ع�سر �لف و�ربعمائة درهم وثمانون 
مع  �ل�سد�د  متام  وحتى   2021/2/22 تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ، فل�ص 

�لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
ولكم �حلق يف ��ستئناف �لمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان. 

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  4261/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/888 جتاري جزئي ، ب�سد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 57314.17 درهم( ، �ساما للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعان : مو�رد للتمويل -  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعانه : 1- حمد علي �حلمدي �لدرعي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )57314.17( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  207/2021/4420 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لدعوى : تنفيذ �لمر �ل�سادر يف �لعري�سة رقم 1195/2021 �مر �د�ء ، ب�سد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 1373320 درهم( ، �ساما للر�سوم و�مل�ساريف 
بالق�سية : طالب  �لإع��ان : جا�سم حممد �سالح حمادي حممد �سالح -  �سفته  طالب 

�لتنفيذ 
 جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعان : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )1373320( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور خال )15(  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
 اعالن بالن�سر

322/2021/935 ا�ستئناف عقاري  
مذكرة �إعان بالن�سر )�إ�ستئناف(

تفا�سيل �لإعان بالن�سر 
�ىل �مل�ستاأنف �سده /1- عامر باتيل - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف 
/ موؤ�س�سة عقار وميثله:عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�سي - 
قد ��ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 448/2021 عقاري جزئي 
، وحددت لها جل�سه يوم �لثنني �ملو�فق 2021/8/9 �ل�ساعة 10.00 �سباحا 
بقاعة �لتقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 549/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )917.500( درهم �مار�تي و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 

�تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعان :  �سركة ��سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايلند( كو . ليميتد  - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعانه : 1- �ميانويل �سينيدو �دوكو  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2021/6/9 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه 
ل�سالح/�سركة ��سيلور مانوفاكت�سورينغ )تايلند( كو . ليميتد بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
، و�لفائدة  )913.202.51( درهم ت�سعمائة وثاثة ع�سر �لف ومائتان و�ثنان درهما وو�حد وخم�سون فل�سا 
�لقانونية بو�قع 5% �سنويا من 2020/2/10 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة  ، حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 1239/2021/11 مدين جزئي  

مو�سوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره )467.217.53( درهم �ربعمائة و�سبعة و�ستون 
�لف ومائتان و�سبعة ع�سر درهم وثاثة وخم�سون فل�ص ، و�لفائدة �لقانونية عن هذ� �ملبلغ بو�قع 9% �سنويا من تاريخ 

�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام - ثانيا:ت�سمني �ملدعي عليه كافه �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعان :  بر�ين كايف ليتون باي�سرت �ل �ل بي لا�ست�سار�ت �لقانونية �أبوظبي  - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعانه : 1- بول بريت ويل�سون  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعان : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2021/6/7 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاه ل�سالح/
للخ�سومة  منهي  ق��ر�ر  ��سد�ر  �ملحكمة  ق��ررت  �أبوظبي  �لقانونية  لا�ست�سار�ت  بي  �ل  �ل  باي�سرت  ليتون  كايف  بر�ين 
��سد�ر قر�ر منهي للخ�سومة  �ملحكمة  �ملدنية قررت  �لج��ر�ء�ت  لقانون  �لتنظيمية  �لائحة  �مل��ادة 54 من  لن�ص  وفقا 
�ملدعي عليه  �ل��ز�م  �ملدنية وق��ررت مبثابة �حل�سوري  �لتنظيمية لقانون �لج��ر�ء�ت  �مل��ادة 54 من �لائحة  وفقا لن�ص 
�ل�سد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )467.217.53( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان 
خال  لا�ستئناف  قابا  �حل�سوري  مبثابة  حكما   ، �ملحاماة   �تعاب  مقابل  دره��م  ومئتي  و�مل�ساريف  �لر�سوم  و�لزمته 
ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(    جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0001432/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �سيدلية �خلور - ذ م م  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �سركة نزيه �لتجارية - ذ م م  - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه. 

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

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف : 4227.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / علي املهلبي      
حمكمة عجمان    

حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة الذيد - حمكمة التنفيذ املدنية - ق�سر امللوك لتجارة مواد البناء 
)جزئي(   عمايل   ADCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000030/ 

�إىل  �ملنفذ �سده : ق�سر �مللوك لتجارة مو�د �لبناء  
حيث �نه بتاريخ  2021/4/19 قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح  �ملنفذ ��سعد دحام 

حديد - �جلن�سية �سوري - يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا 

�ن �حلكم �ملطلوب 
تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف : 35423 درهم  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من 
تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / اإبراهيم علي عبيد اآل علي         
حمكمة الذيد    
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004874 يف  الدعوى رقم

�لو�سل  ديرة   - دبي  �إمارة   : �لإقامة  حمل  جمهول   - عبد�لقادر  �حمد  �سهري   : عليه  �ملدعي  �إىل 
�قام  للنزهة.  قد  �لقو�رب   : �ملدعي  بناء على طلب    .525 �ملكتوم بيت رقم  بالقرب من م�ست�سفى 
 )7050( مبلغ  للمدعية  يوؤدى  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �حلكم   -: فيها  ويطالبك  �لدعوى  عليك 
�سنويا   9% بو�قع  �ل�سد�د  تاريخ متام  �لق�سائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �ملذكور من  �ملبلغ  فو�ئد  مع 
وذلك بالت�سامن فيما بينهما. ثانيا : �حلكم بالز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب 
�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2021/8/9 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت  �ملحاماة.  
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى 5( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة 
عليه. حرر  بو�سفك مدعي   - �عاه  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�سر  تاريخ  �يام من 

بتاريخ  2021/7/27 م.   
مكتب اخلدمات الق�سائية      
عاي�سه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سفينة البحر للمقاولت الفنية - ذ م م   
جزئي   عمايل   SHCEXCILABMIN2018/ M0001676 اإخطار دفع يف الق�سية رقم

�إىل �ملحكوم عليه : �سفينة �لبحر للمقاولت �لفنية - ذ م م  - �لعنو�ن : �ل�سارقة - �لنباعة - �سارع �لعروبة - �سقة 
رقم 201  - ملك بدر يعقوب يو�سف �ملطوع - 0504792205  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ حممد يون�ص �سيخ خاي مويدين �سيخ - �جلن�سية : بنجادي�سي  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 11399
 / �إعانك  تاريخ  يوما من  �أعاه خال )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعانكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�سي /اأحمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - نوال عبداهلل مبارك ي�سلم العمرو   
)كلي(  مدين   SHCEXCICIV2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002266/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  نو�ل عبد�هلل مبارك ي�سلم �لعمرو
�لعنو�ن : �ل�سارقة - منطقة �لزبري - فيا 660 

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ مرمي حممد حممود حممد �ل�سناين ، �جلن�سية : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   

تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 299200  
 / �إعانك  تاريخ  يوما من  �أعاه خال )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعانكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�ض عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  -  املدينة اخل�سراء للمقاولت ال�سحية   
عمايل     SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000754/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ملدينة �خل�سر�ء للمقاولت �ل�سحية 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد �ساهد �هلل بن حممد بديع �لعامل  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 
�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 18464  

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �ستتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعانكم   / �إعانك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.
القا�سي /اأحمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - �سركة ال�سقور الذهبية لالن�ساءات - ذ م م   
جزئي  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002246/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �سركة �ل�سقور �لذهبية لان�ساء�ت - ذ م م
�لعنو�ن : �لعنو�ن : �ل�سارقة - �ملجاز - خلف �سارع كورني�ص �لبحرية - �لطابق 4 - �سقة رقم 10  - بناية �ل�سام�سي 

- �لهاتف : 064644649 - 0507278540 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ مبارك ح�سني علي عز�م - �جلن�سية بنجادي�سي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 6650  
 / �إعانك  تاريخ  يوما من  �أعاه خال )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعانكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�ض عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13300 بتاريخ 2021/7/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - وليد �سمري علي جمذوب 
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002371/ 

�إىل �ملحكوم عليه : وليد �سمري علي جمذوب  - �لعنو�ن : دبي - علي ح�سب ورقة �لتحري 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ حممد �بر�هيم قارى حممد �إ�سماعيل - �جلن�سية : باك�ستاين  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاه 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي :  �ملجموع �لكلي �ساما �لر�سوم و�مل�ساريف 10134

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاه خال )15( يوما من تاريخ �إعانك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعانكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي /وائل احمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�أبرز �مل�ساريع  �ملتحف �مل�سرى �لكبري يعد من 
�سي�سم  حيث  �ل��ع��امل،  ينتظرها  �لتي  �لأث��ري��ة 
�ل��ت��ي تتجاوز  �لأث��ري��ة  �لقطع  م��ن  ع��دد كبري 
�مللك  �لتي ت�سم مقتنيات  �ألف قطعة،   50 �ل� 
�لفرعونى توت عنخ �آمون، و�لتي تعر�ص لأول 
ىمت  و�لتى  �جلمهور،  �أم��ام  كامل  ب�سكل  م��رة 
بالتحرير،  �مل�سرى  �ملتحف  من  معظمها  نقل 
منهم  �ل��ق��ط��ع  م��ن  قليل  ع���دد  �إل  يتبقى  ول 
د�خل  ع��ر���س��ه  �سيتم  فكيف  �ل��ذه��ب��ى،  �ل��ق��ن��اع 

�ملتحف �لكبري؟.
�لوزير  م�ساعد  عبا�ص،  �لطيب  �لدكتور  ق��ال 
�لكبري،  �مل�����س��رى  باملتحف  �لأث���ري���ة  لل�سئون 
�إن  �ل�سابع"،  "�ليوم  ل���  خا�سة  ت�سريحات  يف 
�فتتاح  قبل  نقله  �سيتم  �آم��ون،  عنخ  ت��وت  قناع 
�ملتحف �لكبري بوقت ق�سري، حيث �أنه �سيدخل 
و�لذى  م��ب��ا���س��ر،  ب�سكل  �ل��ع��ر���ص  �سيناريو  يف 
للغاية، حيث  مت  �سيتم و�سعه يف مكان مميز 

تخ�سي�ص له غرفة تعد كجناح لعر�ص  قناعه 
بد�خلها.

�أن��ه مت  �إىل  �لطيب عبا�ص،  �لدكتور  لفت  وقد 
�لنتهاء من %70 من تنفيذ �لعر�ص �ملتحفى 
�آم��ون، حيث مت �لنتهاء من  للملك توت عنخ 
عليه،  �لتنفيذ  ي��ت��م  �ل���ذى  �ل��ع��ر���ص  �سيناريو 
وقد مت �لنتهاء من و�سع �لقطع �لأثرية فى 
ت�سم   107 م��ن  فاترينة   71 م��ن  ي��ق��رب  م��ا 

مقتنيات �مللك �لذهبى.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن����ه ف���ى 4 ن��وف��م��رب 1922 
وع��ن��دم��ا ك���ان ع���امل �لآث�����ار و�مل��ت��خ�����س�����ص فى 
تاأريخ م�سر �لقدمية �لربيطانى هو�رد كارتر 
�إىل  �مل��وؤدى  يقوم بحفريات عند مدخل �لنفق 
قرب رم�سي�ص �ل�ساد�ص فى و�دى �مللوك لحظ 
وجود قبو كبري و��ستمر بالتنقيب �لدقيق �إىل 
توت  �سريح  ت�سم  �ل��ت��ى  �لغرفة  �إىل  دخ��ل  �ن 

عنخ �أمون.

كانت على جدر�ن �لغرفة �لتى حتوى �ل�سريح 
ر�سوم ر�ئعة حتكى على �سكل �سور ق�سة رحيل 
توت عنخ �أمون �إىل عامل �لأمو�ت وكان �مل�سهد 
ك��ارت��ر �لذى  �ل��روع��ة للعامل ه���و�رد  ف��ى غاية 
كان ينظر �إىل �لغرفة من خال فتحة وبيده 
"هل بامكانك  �سمعة ويقال �ن م�ساعده �ساأله 
�نى  "نعم  كارتر  �سيء؟" فجاوبه  �ى  ت��رى  �ن 

�رى �أ�سياء ر�ئعة".
لحظ كارتر وجود �سندوق خ�سبى ذ�ت نقو�ص 
وعندما  �لغرفة  و���س��ط  ف��ى  بالذهب  مطعمة 
كان  �ل�سندوق  �ن  لحظ  �ل�سندوق  برفع  قام 
يغطى �سندوقا ثانيا مزخرفا بنقو�ص مطعمة 
بالذهب وعندما رفع �ل�سندوق �لثانى لحظ 
�ن �ل�سندوق �لثانى كان يغطى �سندوقا ثالثا 
�لثالث  �ل�سندوق  رفع  وعند  بالذهب  مطعما 
كان  �لذى  �لتابوت �حلجرى  �إىل  كارتر  و�سل 
�ملنحوت  �حل��ج��ر  م��ن  �سميكة  بطبقة  مغطى 

على �سكل متثال لتوت عنخ �أمون.
�لذهبى  �لكفن  رف��ع  ف��ى  ك��ارت��ر �سعوبة  لق��ى 
�ل��ث��ال��ث �ل���ذى ك���ان يغطى م��وم��ي��اء ت���وت عنخ 
�ن تعري�ص  ك��ارت��ر  �مل��وم��ي��اء ففكر  ع��ن  �أم���ون 
�ستكون  �إىل ح��ر�رة �سم�ص �سيف م�سر  �لكفن 
كفيلة بف�سل �لكفن �لذهبى عن �ملومياء ولكن 
حم���اولت���ه ف�����س��ل��ت و����س��ط��ر ف���ى �لأخ�����ري �إىل 
�إىل  لي�سل  ن�سفني  �إىل  �لذهبى  �لكفن  قطع 

�ملومياء.
�لقما�ص وجد  �مل�سنوع من  �لكفن  �ز�ل��ة  وبعد 
م��وم��ي��اء ت���وت ع��ن��خ �أم�����ون ب��ك��ام��ل زي��ن��ت��ه من 
قائد وخو�مت و�لتاج و�لع�سى وكانت كلها من 
��سطر  �لتحف  هذه  لإز�ل��ة  �خلال�ص،  �لذهب 
و�لعظام  �جلمجمة  ف�سل  �إىل  �لتنقيب  فريق 
�حللى  �إز�ل����ة  وب��ع��د  مفا�سلها  م��ن  �لرئي�سية 
�عاد �لفريق تركيب �لهيكل �لعظمى للمومياء 

وو�سعوه فى تابوت خ�سبي.

جناح خا�ض لعر�ض القناع الذهبى للملك توت عنخ اآمون يف املتحف امل�سرى الكبري

متحف لندن الوطنى ي�ستحوذ على لوحة 
»الولد الأحمر« لتوما�ض لوران�ض.. 

توما�ص  �ل�����س��ري  ����س���ورة  ���س��ت��ن�����س��م 
ويليام  لت�سارلز  �ل�سهرية  لور�ن�ص 
نطاق  ع���ل���ى  �مل�����ع�����روف  لم����ب����ت����ون، 
�لأح��م��ر، قريًبا  �ل��ول��د  با�سم  و����س��ع 
�لوطنى  �مل���ع���ر����ص  جم��م��وع��ة  �إىل 
ب�سر�ء  �ملوؤ�س�سة  �لتزمت  لندن،  فى 
�لعمل من جمموعة خا�سة مقابل 
��سرتلينى  ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ون   9.3

)حو�يل 12.7 مليون دولر(.
�ل�سر�ء  �إن  بيان  فى  �ملعر�ص،  وق��ال 
ميثل فر�سة فريدة للح�سول على 
لوحة مهمة ب�سكل ��ستثنائي لو�حد 
من �أف�سل �لر�سامني �لأوروبيني يف 
و�لتي  ع�سر،  �لتا�سع  �ل��ق��رن  �أو�ئ���ل 
�لوطني  ل��ل��رت�ث  ب���ارزة  �أه��م��ي��ة  لها 
�ل��ربي��ط��ان��ى، ج��اء ذل��ك بح�سب ما 

ذكر موقع �رت نيوز. 
ر���س��م��ا  لفتى متاأمل  �ل��ل��وح��ة  وف���ى 
قرمزية  خم��م��ل��ي��ة  ب���دل���ة  ي���رت���دى 
�للوحة  �أ�سبحت   ،  1967 ويف عام 
على  ت��ظ��ه��ر  ل���وح���ة  �أول  �حل���م���ر�ء 

طابع بريدي بريطاين.
وو�سفت جابرييل فينالدى، مديرة 
باأنها  �ل�����س��ورة  �ل��وط��ن��ى،  �مل��ع��ر���ص 
»م��ب��ه��رة« و«ق���وة ر�ئ��ع��ة م��ن �لتاألق 
�ل��ت��ق��ن��ى وف���ى ن��ف�����ص �ل��وق��ت متثيل 
متحرك ل�سبى �سغري �أ�سبح مدرًكا 

لذ�ته«.
�ملجموعة  �أن  فينالدى،  و�أو�سحت 
�لد�ئمة للموؤ�س�سة قوية فى لوحات 
موريللو،  �أم����ث����ال  م���ن  �لأط�����ف�����ال، 
جينزبورو،  ل���ي���وت���ارد،  ه����وج����ارث، 

وفيجى لو برون.
و�أ����س���اف ف��اي��ن��ل��دى »�أن�����ا و�ث����ق من 
�ست�سبح  عليها  �حل�سول  عند  �أن���ه 
ب�سرعة لوحة حتظى باإعجاب كبري 

جلميع زو�رنا«.

 »اأ�سرار عقل املليونري«
 هل ت�سعر حقيقة اأنك ت�ستحق الرثاء؟

عقل  »�أ�سر�ر  كتاب  على  �ل�سوء  نلقى 
�ملليونري.. �إتقان لعبة حتقيق �لرث�ء« 
تاأليف ت. هارف �إيكر، خبري �لتدريب 
�مل����ال ظاهرة  �أن  ي���رى  �ل����ذى  �مل����اىل، 
فريدة حتتاج فقط �إىل فهمها ب�سكل 
��ستيعابها.  من  نتمكن  حتى  منا�سب 
�أ�سر�ر  كتاب  ف��ى  »�إي��ك��ر«  لنا  ويو�سح 
�مل����اىل  ن��ظ��ام��ن��ا  �أن  �مل���ل���ي���ون���ري  ع���ق���ل 
�ل�����س��اب��ق ي���وؤث���ر ب���درج���ة ك��ب��رية على 
�ملال  م��ع  بها  نتعامل  �لتى  �لطريقة 
بالرث�ء فى  �ت�سافنا  �حتمالية  وعلى 
�سورة  على  �إي��ك��ر  ويطلق  �مل�ستقبل، 
�لرثوة فى �لاوعى م�سمى �ملخطط 

�ملاىل.
  ويو�سح �أن ما تعلمناه عن �ملال من 
و�لدينا يحدد �لطريقة �لتى نتعامل 
در�ية  على  كنا  �سو�ء  �ل��ي��وم،  معه  بها 

بذلك �أم ل.
 يقول �لكتاب:   �إنه لي�ص من �لكافى 
�مل���ن���ا����س���ب فى  �مل����ك����ان  ف����ى  ت���ك���ون  �أن 
�أن  ينبغى  ول��ك��ن  �مل��ن��ا���س��ب،  �ل��ت��وق��ي��ت 
تكون �ل�سخ�ص �ملنا�سب �لذى يتو�جد 

فى �ملكان �ملنا�سب.
�إذن م��ن ت��ك��ون؟ وك��ي��ف ت��ف��ك��ر؟ وما   
ه���ى م��ع��ت��ق��د�ت��ك؟ وم���ا ه���ى عاد�تك 
ت�����س��ع��ر حيال  وك����ي����ف  وخ�������س���ال���ك؟ 
بنف�سك؟  ثقتك  مقد�ر  وم��ا  نف�سك؟ 
و�إىل �أى مدى تعتمد على �لآخرين؟ 
ت�سعر  وه���ل  ب��ه��م.  ت��ث��ق  ح��د  �أى  و�إىل 
وما  �ل����رث�ء؟  ت�ستحق  ب��اأن��ك  حقيقة 
�لت�سرف فى مو�جهة  مقدرتك على 
�ل��ق��ل��ق ومو�جهة  �خل���وف وم��و�ج��ه��ة 
�لظروف غري �ملائمة وغري �ملريحة؟ 
تكون  عندما  تعمل  �أن  ميكنك  وه��ل 

على غري طبيعتك �ملعتادة؟.
 و�حلقيقة هى �أن �سخ�سيتك وطريقة 
ت��ف��ك��ريك وم��ع��ت��ق��د�ت��ك ه���ى �أج�����ز�ء 
�أ�سا�سية مما يحدد م�ستوى جناحك.

�شمن �شل�شلة اجتماعات االحتاد الدويل للنا�شرين

بدور القا�سمي تلتقي احتاد النا�سرين الأتراك وتبحث فر�ض تعايف �سناعة الكتاب من جائحة كورونا 
•• اإ�شطنبول-الفجر:

�لدويل  رئي�سة �لحتاد  �لقا�سمي،  �سلطان  بنت  بدور  �ل�سيخة  �أ�سادت 
�لعام  هذ�  دورة  بتنظيم  �لأت��ر�ك  �لنا�سرين  �حت��اد  بقر�ر  للنا�سرين، 
�ملقبل،  نوفمرب  �سهر  يف  للكتاب"  �ل���دويل  �إ�سطنبول  "معر�ص  م��ن 
موؤكدًة �أن �لعودة �إىل �إقامة �لفعاليات على �أر�ص �لو�قع يعك�ص جناح 
قطاع �لن�سر يف �لتكيف مع متطلبات مرحلة �لتعايف و�لعودة للحياة 

�لطبيعية، وجاهزيته ل�ستعادة كامل �إمكاناته.  
جاء ذلك خال �جتماعها مع �حتاد �لنا�سرين �لأتر�ك يف �إ�سطنبول، 
تركيا، بح�سور رئي�سه كنان كوكاترك، وعدد من �مل�سوؤولني و�أع�ساء 

�لحتاد ونخبة من �أبرز �لنا�سرين �ملحليني.
و�أ�سارت �ل�سيخة بدور �لقا�سمي �أن �لحتاد �لدويل للنا�سرين حري�ص 
موؤ�س�سات  تو�جهها  �لتي  �لتنموية  �لتحديات  خمتلف  مناق�سة  على 
�أزمة  فر�ستها  �لتي  �لقت�سادية  �ل��ظ��روف  نتيجة  �لعامل  يف  �لن�سر 
وقدرتها  مرونتها  وتعزيز  �ملوؤ�س�سات  تلك  دعم  �سبل  وبحث  كورونا، 

على �لتكيف للم�ساهمة يف تو�سيع �آفاق منوها و��ستد�مة �أعمالها. 
كانت  �أن جائحة كورونا  للنا�سرين  �لدويل  رئي�سة �لحتاد  و�عتربت 
مبثابة فر�سة ل�سناعة �لن�سر لإعادة تقييم مناذج �لأعمال �حلالية، 

دفع  على  �لرتكيز  مع  م��رون��ة،  �أك��رث  من��اذج  ��ستحد�ث  على  و�لعمل 
تو�سيع  من  متكنو�  �لذين  �لنا�سرون  �أن  كما  �لرقمي.  �لن�سر  �أجندة 
نطاق ومناذج �أعمالهم لت�سمل �ل�سوق �لرقمي ��ستطاعو� �أن يتعافو� 

ب�سكل �أ�سرع من �جلائحة وتبعاتها.
للنا�سرين  �ل��دويل  �لحت��اد  حر�ص  �لقا�سمي  ب��دور  �ل�سيخة  و�أك���دت 
م�سروع  �إىل  م�سرية  �لرقمي،  �لتحول  م�سرية  يف  �أع�سائه  دعم  على 
قريباً،  �إطاقها  �سيتم  للنا�سرين" �لتي  �لدويل  �لحتاد  "�أكادميية 
لتزويدهم  لغات  بعدة  تدريبية  دور�ت  �سل�سلة  بتقدمي  �ملتخ�س�سة 
�أعمالهم  ب��ن��م��اذج  و�لرت���ق���اء  م��ه��ار�ت��ه��م  لتعزيز  �ل��ازم��ة  ب�����الأدو�ت 

وتطويرها.
�لتي بذلها �حتاد  �لدوؤوبة  �لقا�سمي باجلهود  �ل�سيخة بدور  و�أ�سادت 
�أحد  �لن�سر و�لذي ميثل  �لأت��ر�ك للدفاع عن مبد�أ حرية  �لنا�سرين 
�إىل جانب حماية  للنا�سرين،  �ل��دويل  �لرئي�سية  لاحتاد  �لأه��د�ف 

حقوق �لن�سر.
ي�سار �إىل �أن زيارة �ل�سيخة بدور �لقا�سمي �إىل تركيا جاءت بعد �سل�سلة 
من �لزيار�ت قامت بها يف وقت �سابق من هذ� �لعام �إىل م�سر وكينيا 
مع  �لجتماعات  من  ع��دد�ً  ت�سمنت  وجورجيا  وغانا  �لعاج  و�ساحل 

�حتاد�ت وجمعيات �لنا�سرين يف تلك �لدول.
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ال اأقدم اأي دور ي�شبه االخر حتى لو ت�شابهت املهنة

ه�سام �سليم: تقدمي الأعمال 
الوطنية م�سوؤولية كبرية  

مرتدة"؟ "هجمة  يف  جتربتك  عن  �لفعل  ردود  عن  • حدثنا 
- رغم �أنني ل �أتابع مو�قع �لتو��سل �لجتماعي لكنني مل�ست ردود فعل 
�إيجابية خال �لفرتة �ملا�سية مع عر�ص �لعمل، و�أ�سعر ب�سعادة للفريق 
كو�لي�ص  ووثق  ر�سد  و�مل�سل�سل  �سهلة،  تكن  �لتجربة مل  لأن  بالكامل، 

�أحد�ث ع�سناها و�ساهدنها يف حياتنا خال �ل�سنو�ت �ملا�سية.
رفعت؟ �ل�سابط  �سخ�سية  مع  تعاملت  • كيف 

�أنها قد تبدو  - �سخ�سية �سابط �ملخابر�ت عموما لي�ست �سهلة، رغم 
للم�ساهد ب�سيطة �أمام �لكامري�، لكن يف �لو�قع ثمة حت�سري�ت ونقا�سات 
كثرية حتدث حولها، خ�سو�سا �أن �لعمل ماأخوذ عن ق�سة حقيقية من 
ملفات �ملخابر�ت �مل�سرية، وهذه فر�سة مهمة لإظهار جو�نب ل تظهر 
عدم  نتيجة  حمتملة  �أخطاء  �أي  جتنب  �سرورة  �إىل  بالإ�سافة  كثري�ً، 
�لرتكيز بدقة يف �لتفا�سيل، لأن �لأعمال �لكبرية مثل "هجمة مرتدة" 
ل حتتمل �أي �أخطاء �أو عدم دقة يف تفا�سيلها، لذ� كنت حري�ساً على 
قر�ءة �ل�سيناريو عدة مر�ت قبل �لبدء يف �لت�سوير و�لتدقيق مع كل 
تف�سيلة �أو جملة يقولها �ل�سابط رفعت، وكذلك عاقته مبن حوله، 
وهذ� �لأمر بجانب جل�سات �لعمل �لتي جمعتني مع �ل�سيناري�ست باهر 

دويد�ر، و�ملخرج �أحمد عاء �لديب �ساعدين كثري�ً.
كامل؟ ب�سكل  بال�سيناريو  �لتزمت  �أنك  ذلك  معنى  • هل 

- �ل�سيناريو بالتاأكيد مرجعي �لأ�سا�سي يف �لعمل، خ�سو�سا �أن �مل�سل�سل 
�ملا�سية  �ل�����س��ن��و�ت  خ���ال  بالفعل  ع�سناها  حقيقية  �أح���د�ث���ا  ي��ت��ن��اول 

ويوثقها،
يعطي  �ل�سيناريو  لأن  �خلا�سة،  بطريقتي  قدمتها  �ل�سخ�سية  لكن   
و�لتعبري�ت  و�لأحا�سي�ص  �مل�ساعر  يعطي  ل  لكن  �ل�سخ�سية،  مفاتيح 
�لتي تقدم بها، لذ� كنت حري�سا يف �لتح�سري�ت على �جللو�ص مع فريق 
�ل�سخ�سية،  يريده من  وماذ�  روؤيته  لأعرف  �ملخرج،  �لعمل، وحتديد�ً 
خ�سو�سا �أن �لت�سرفات �لتي حتدث يف �حللقات �لأوىل تكون مفاتيح 

للحلقات �لتالية.
• لكن �سبق �أن قدمت �سخ�سية �سابط �ملخابر�ت من قبل يف م�سل�سل 
"هجمة  يف  وج��دت��ه  �ل����ذي  �لخ���ت���اف  ف��م��ا  �جلو��سي�ص"،  "حرب 

مرتدة"؟
- "هجمة مرتدة" يعترب �أول عمل در�مي ينتمي لدر�ما �جلا�سو�سية يف 
�لفرتة �ملعا�سرة، وهو خمتلف ب�سكل كامل عن "حرب �جلو��سي�ص"، ول 
يوجد ت�سابه بني �لدورين على �لإطاق، ولكن �لأمر مرتبط بت�سابه 
طبيعة عمل �ل�سخ�سيتني فقط، لكن كل منهما له تفا�سيل خمتلفة، 
ك��ام��ل، وع��ن��دم��ا ر�سحت  ب�سكل  ب��ه��ا خمتلفة  ي��ق��وم  �ل��ت��ي  �مل��ه��ام  ح��ت��ى 
ل�سخ�سية �ل�سابط رفعت مل �أفكر يف �أوجه �لت�سابة �أو �لختاف، لأن 
�أي دور ي�سبه �لخر  �أقدم  �أقدمه بالطريقة �لتي تنا�سبه، ول  كل دور 

حتى لو ت�سابهت �ملهنة.
بينها  م��ن  �إظ��ه��اره��ا  على  رك���زت  �إن���ك  �ل��ق��ول  ميكن  �سفات  ثمة   •

�جلدية و�ل�سر�مة؟
- بالفعل، فهذه �ل�سفات �سمة �أ�سا�سية يف رجل �ملخابر�ت، نظر�ً لطبيعة 
�لعمل �لذي يقوم به، كما �أنه �إن�سان ولديه �أ�سرة وحياة خا�سة، وهو ما 
حر�ست على �إبر�زه �أي�سا، و�إظهاره ب�سكل �عتيادي من دون مبالغات، 
�لوجود  ي�ستطع  ل  �أح��ي��ان  يف  جتعله  عمله  طبيعة  �أن  �إىل  بالإ�سافة 
قدرة  ع��دم  يف  ح��دث  مثلما  �أ���س��رت��ه،  م��ع  وم�سريية  �سعبة  بلحظات 
�ل�سابط رفعت على ح�سور جل�سة عاج �بنته من �ل�سرطان، وهو من 

و�ملخرج  �ملوؤلف  مع  تفا�سيلها  يف  تناق�ست  �لتي  �ملهمة  �مل�ساهد 
حتى يخرج ب�سكل و�قعي.

بابنته  رفعت  عاقة  طبيعة  حول  تعليقات  ثمة  لكن   •
�ملري�سة؟

�لذي  �خل��ط��ري  �مل��ر���ص  طبيعة  يتفهم  �أن���ه  �سحيح   -
لكن  با�ستمر�ر،  متابعتها  على  وحري�ص  �بنته  به  متر 
ل ي�سمح مل�ساكله �ل�سخ�سية مهما كربت �أن توؤثر على 
�أول���وي���ة يف حياته،  �ل��وط��ن  ف��ه��و ي�سع ح��م��اي��ة  ع��م��ل��ه، 
حتميله  تريد  ول  �ملوقف  ه��ذ�  تتفهم  نف�سها  وعائلته 
�ملزيد من �ل�سغوط، وهو ما يظهر يف �حللقات �لتالية 

حتى عندما يغيب عن �ملنزل ويعود فا ترغب �بنته يف 
�إخباره �أنها تعر�ست لعار�ص �سحي تطلب زيارة �لطبيب، 
وجهة  من  وعائلته  رفعت  �ل�سابط  بني  �لعاقة  فطبيعة 

نظري �سديدة �لو�قعية.
�مل�سل�سل  تاأجيل عر�ص  • هل ��ستفدت من قر�ر 

من �لعام �ملا�سي؟
- بالتاأكيد، ل�ست �أنا فقط من ��ستفاد ولكن 

فريق �لعمل بالكامل، لأن حت�سري وت�سوير 
لكي يخرج  �مل�سل�سل ح�سل على وقت كاف 
بال�سورة  �أدو�رن��ا  نقدم  ولكي  جيد،  ب�سكل 
�لتاأجيل  وق���ر�ر  �جلمهور،  �ساهدها  �لتي 

"كورونا"  ج��ائ��ح��ة  �أزم�����ة  ب�����س��ب��ب  ج����اء 
من  مفر  هنا  يكن  ومل  عطلتنا،  �لتي 

لي�ص  �لتجربة  �أن  ل�سيما  �لتاأجيل، 
�أقل  مب�ستوى  تخرج  �أن  �ملمكن  من 

من �ملتوقع.
"هجمة  ع��ر���ص  وج���دت  • ك��ي��ف 
يف   "2 "�لختيار  م���ع  مرتدة" 

�ل�سباق �لرم�ساين؟
مو�سما  رم�سان  �سهر  يعترب   -
در�م���ي���ا م��ه��م��ا، وت��ع��ر���ص فيه 
�أعمال عديدة، وبالتاأكيد نحن 
بحاجة لأعمال در�مية جيدة 
رم�سان  يف  ل��ي�����ص  ت��ع��ر���ص 
�لعام،  م��د�ر  على  ب��ل  فقط 
�لوطنية  �لأع��م��ال  وجن���اح 

نحافظ  �أن  ي��ج��ب  �أم�����ر 
تتحول هذه  و�أل  عليه، 
�لأعمال �إىل "مو�سة" 

تقدم من دون در��سة 
وحت�سري�ت كافية، 
ت�������ق�������دمي  لأن 
ع�������م�������ل وط�����ن�����ي 
ر�س����الة  ي��ح��م��ل 
م���������س�������������������وؤول����ي����ة 

كبرية.

�سريين ر�سا ت�سارك 
يف )مربع برمودا(   

)مربع  فيلم  يف  �ل���س��رت�ك  على  مو�فقتها  ر���س��ا  �سريين  �لفنانة  �أب���دت 
برمود�( مع م�سطفى خاطر وعمرو عبد�جلليل، وهو �لعمل �لذي �سينطلق 
�لتفاقات  وف��ق   ،2022 خ��ال  للعر�ص  �ملقبل  �خلريف  خ��ال  ت�سويره 
�ملبدئية بني �ل�سركة �ملنتجة وفريق �لعمل. �لفيلم �لذي كتبه ه�سام هال، 
به خال  �خلا�ص  �لعمل  فريق  باقي  تر�سيح  ج��اٍر  رفعت،  ط��ارق  ويخرجه 
�لفرتة �حلالية، متهيد� لبدء جل�سات �لتح�سري و�نطاق �لت�سوير، فيما 
خال  �لديكور�ت  جتهيز  وعملية  �لت�سوير  مو�قع  معاينات  رفعت  يجري 
�لفرتة �حلالية. �سريين ر�سا تنتظر م�ساركة �أحدث �أفامها )قمر 14( يف 
مهرجان �جلونة �ل�سينمائي خال �أكتوبر �ملقبل، حيث �سيعر�ص بال�سالت 

�ل�سينمائية فور عر�سه باملهرجان.

مع بدء عر�ص فيلمه �جلديد )�ل��ع��ارف( يف دور 
خاطر  م�سطفى  �مل�سري  �لفنان  يعمل  �ل�سينما، 
ع��ل��ى �لن��ت��ه��اء م��ن ت�سوير م��ا تبقى من  ح��ال��ي��اً 

م�ساهده يف � لفيلم �جلديد )متا�سيح �لنيل(.
و�أو���س��ح خاطر ق��ائ��ًا: )�أت�����س��ّوق لأ���س��د�ء وردود 
�لأف��ع��ال جت��اه فيلم )�ل��ع��ارف(، وه��و م��ن نوعية 
ّورت يف دول  �أفام �ل� )�أك�سن(، كما �أن م�ساهده �سُ

متعددة، هي م�سر و�إيطاليا وبلغاريا وماليزيا(.
جانب  �إىل  بطولته،  م��ن  �لفيلم  �أن  �إىل  م�سري�ً 
�أحمد عز و�أحمد فهمي وحممود حميدة وكارمن 
تاأليف  م��ن  وه��و  �سالح،  خالد  و�أح��م��د  ب�سيب�ص 
حممد ب�سري، �إخ���ر�ج �أح��م��د ع��اء �ل��دي��ب، ومن 

�إنتاج �سركة )�سيرنغي(.
�لعّد  ب��دء  ع��ن  خ��اط��ر  ك�سف  �أي�����س��اً،  �ل�سينما  يف 
�جلديد  فيلمه  ت�سوير  م��ن  لانتهاء  �ل��ت��ن��ازيل 
على  ن�سب  حدوتة  �أن��ه  مبيناً  �لنيل(،  )متا�سيح 
�أحد�ثه يف  رجل ثري يف رحلة نيلية، حيث تدور 
�إطار كوميدي، ما بني مدينتي �لأق�سر و�أ�سو�ن.

�لفيلم  �لبطولة يف  دور  وي��وؤدي م�سطفى خاطر 
�مل���ريغ���ن���ي، خالد  م���ن ح���م���دي  ك���ل  �إىل ج���ان���ب، 
�ل�����س��اوي، ب��دري��ة ط��ل��ب��ة، ب��ي��وم��ي ف�����وؤ�د، هنادي 
مهنا، كرمي عفيفي، حممد ثروت، �سليمان عيد 
تاأليفه لوؤي �ل�سيد،  وحممد جمعة(، حيث توىل 

ومن �إخر�ج �سامح عبد�لعزيز.

)هجمة  م�شل�شل  بطولة  يف  �شليم  ه�شام  الفنان  �شارك   
مرتدة( املاأخوذ من ملفات املخابرات امل�شرية، ليعود من 
خالله لتج�شيد �شخ�شية �شابط املخابرات امل�شري. يف هذا 
وتفا�شيله وحت�شرياته  العمل  �شليم عن  يتحدث  احلوار 

ل�شخ�شية ال�شابط رفعت، وغريها من التفا�شيل:

م�سطفى خاطر   ... يرتقب 
اأ�سداء )العارف(

�ل�سورية  �ل��ف��ن��ان��ة  �أع��ل��ن��ت 
�إىل  �ن�سمامها  عرفة  �أم��ل 
م�سل�سل  من  �لثالث  �ملو�سم 

)حارة �لقبة(،
 وتقدمي �سخ�سية �إخا�ص 
�أبو�لعز، يف ح�سابها  �سقيقة 

على )�إن�ستغر�م(.
وق��������ال��������ت ع��������رف��������ة، ع���ل���ى 
)�إن�����س��ت��غ��ر�م(، )�أم����ل عرفة 
جن��م��ة �مل��و���س��م �ل��ث��ال��ث من 
م�����س��ل�����س��ل ح�������ارة �ل���ق���ب���ة(. 
ويعيد هذ� �لعمل عرفة �إىل 

�لدر�ما، 
�ملو�سم  ع����ن  غ��ي��اب��ه��ا  ب���ع���د 
�ل���رم�������س���اين ل���ه���ذ� �ل���ع���ام، 
�ل�����ع�����دي�����د من  ورف���������س����ه����ا 
�لعرو�ص، حيث ك�سفت عن 

�سبب ذلك.

�ع��ت��ذرت عن  باأنها  و�أف����ادت 
عدم �مل�ساركة يف �أي م�سل�سل 
للعر�ص يف رم�سان �ملا�سي، 
)لعدم تو�فر �لن�ص �جليد، 
ع���ل���ى �لأق���������ل م�����ا ُع�����ِر������صَ 
ع��ل��ّي ل��ه��ذه �ل��ل��ح��ظ��ة... كل 
�لأمنيات بالتوفيق ملن بقي 

يحمي �لفن و�لفنانني(.
�أعمال  �آخ����ر  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
�لتلفزيون  يف  ع��رف��ة  �أم����ل 
�سيكاغو(،  )���س��ارع  م�سل�سل 
خاله  ت���ع���ر����س���ت  �ل��������ذي 
لنتقاد�ت كثرية بعد عر�ص 
�أث�����ار حالة  م�����س��ه��د ج����ريء 
مو�قع  ع����رب  �جل�������دل  م����ن 

�لتو��سل،
 جمعها مع �لفنان م�سطفى 

�مل�سطفى.

اأمل عرفة 
تن�سم مل�سل�سل 
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عالمة موجودة لدى الرجال فقط 
تدل على الإ�سابة ب�سرطان اجللد

ك�سفت طبيبة �لأمر��ص �جللدية، يكاتريينا فريتييفا، عامة على وجود 
�سرطان �جللد، يجب على �لرجال �لنتباه �إليها بالدرجة �لأوىل.

وقالت �إن �حلديث يدور عن تق�سري وحكة يف فروة �لر�أ�ص، مو�سحة: "قد 
تظهر على فروة �لر�أ�ص، خا�سة عند �لرجال �ل�سلع، بقع كبرية من �للون 

�لوردي، مع ق�سور على �ل�سطح، و�أحيانا تنزف وتتقرح".
�سرطان  �أو  �ل�سرطان  قبل  م��ا  �إىل حالة  ي�سري  ق��د  ذل��ك  �أن��ه  �إىل  و�أ���س��ارت 
بفروة  بالعناية  �ل��رج��ال  �لطبيبة  ون�سحت  للجلد.  �حلر�سفية  �خل��اي��ا 

ر�أ�سهم، وخا�سة يف حال عدم وجود �سعر عليها.

عالمات حتذيرية على وجهك من ارتفاع 
م�ستويات ال�سكر يف الدم با�ستمرار!

�إذ�  �لرئي�سي  �لتهديد  م�ستمر  ب�سكل  �لدم  �ملرتفعة يف  �ل�سكر  م�ستويات  ت�سكل 
عياد�ت  كوين، من  للطبيب جون  ووفقا   .2 �لنوع  �ل�سكري  ب��د�ء  كنت م�سابا 
Quinn، ميكن �أن تظهر عامات منبهة لرتفاع ن�سبة �ل�سكر يف �لدم على 
وجهك. وحذر كوين من �أن "�جللد هو �أكرب ع�سو يف �جل�سم، لذ� فمن �لبديهي 
�أو�سح، قد  �ل�سكر يف �لدم وخا�سة �لوجه". وكما  �أنه يتاأثر بارتفاع م�ستويات 

ي�سري �جللد �ملتق�سر على �جلفون �إىل �مل�ساعفات �خلطرية.
وقال �إن "Xanthelasma، كما هو معروف طبيا، ميكن �أن تكون عامة 
على �أن مر�ص �ل�سكري لديك يخ�سع ل�سيطرة �سيئة ويتطور عادة عندما يكون 

لديك م�ستويات عالية من �لدهون يف دمك".
و�أ�سار �إىل عامة �أخرى منبهة، هي نتوء�ت �سغرية �سفر�ء �ساربة �إىل �حلمرة. 
و�أو�سح �لطبيب كوين: "غالبا ما تبدو هذه �لنتوء�ت مثل �لبثور، لكن �لفرق 

عن �لبثور �لعادية هو �أنها �ستتحول �إىل �للون �لأ�سفر".
و�أ�ساف �أنه بالإ�سافة �إىل �لوجه، ميكن �أن تظهر هذه �لنتوء�ت على �لأرد�ف 

و�لفخذين و�لركبتني و�ملرفقني.
وعاوة على ذلك، حذر كوين من �أن �لزو�ئد �جللدية على �جلفون قد ت�سري 

�أي�سا �إىل م�ستويات �ل�سكر يف �لدم غري �ملن�سبط.
وت�سمل �لعامات �لتحذيرية �لأخرى �ملتعلقة باجللد ما يلي:

�جللد. • �لتهابات 
باحلكة. �مل�ساب  �جللد  • جفاف 

خمملي. ملم�ص  ذ�ت  �جللد  من  �أغمق  • منطقة 
كيفية �ل�سيطرة على م�ستويات �ل�سكر يف �لدم

وفقا ملوقع Diabetes.co.uk، ميكن �أن ت�ساعد �لتمارين يف خف�ص ن�سبة 
�ل�سكر يف �لدم، و�مل�سي طريقة جيدة لتحقيق ذلك.

�إىل  �مل��اء،  �سرب  مثل  �ل�سغرية،  �لغذ�ئية  �لتعديات  ت��وؤدي  �أن  �أي�سا  وميكن 
خف�ص ن�سبة �ل�سكر يف �لدم.

ويو�سح موقع Diabetes.co.uk �أن "�سرب �ملاء ميكن �أن ي�ساعد �جل�سم 
يف �لتخل�ص من بع�ص �جللوكوز يف �لدم".

اال�شم؟ بهذا  امليت  البحر  �شمي  • ملاذا 
- لأن مياهه �سديدة �مللوحة مما ل ي�سمح باحلياة بها

ال�شم�ض؟ ك�شوف  يحدث  • كيف 
- يحدث عندما يقع �لقمر بني �لأر�ص و�ل�سم�ص

الهريوغليفية؟ الكتابة  هي  • ما 
- هي �لكتابة �لتي كان ي�ستعملها �مل�سريون �لقدماء

الذباب؟ اأعني  عدد  يبلغ  • كم 
- خم�سة �أعني

�لور�ء. �إىل  �ل�سباحة  ميكنها  ل  • �حليتان 
�سنام. دون  تولد  • �لإبل 

ج�سده. على  �سوكة   30،000 حو�يل  كمتو�سط  لديه  �ل�سيهم  �أو  �لني�ص  • حيو�ن 

�ل�ساعة. يف  ميل   70 �أي  �ل�ساعة،  يف  كيلومرت   114 هي  �لق�سوى  �لفهد  • �سرعة 
و�قفة. تنام  • �خليول 

ماء. عن  عبارة  هي  �لبحر  قنديل  تركيبة  من   95% •
تطري. �لتي  �لوحيدة  �لثدييات  هي  • �خلفافي�ص 

�سنو�ت.  3 ملدة  ينام  �أن  ي�ستطيع  • �حللزون 
�ألو�ن. عمى  لديها  • �لتما�سيح 

ج�سمها. طول  �سعف  هو  �حلرباء  • ل�سان 
�أقد�مها. يف  م�سامات  خال  من  �لعرق  تفرز  • �لكاب 

�ملاء. حتت  يولد  �لنهر  فر�ص  • حيو�ن 
لاأعلى. متجه  وهو  ينمو  • �ملوز 
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الرمان 

�إنه  حيث  يومياً؛  رم��ان  ثمرة  بتناول  �لأملانية  )فرويندين(  جملة  �أو�ست 
يعمل على تقوية جهاز �ملناعة، كما �أنه �سديق للقلب.

مب�ساد�ت  غني  �ل��رم��ان  �أن  و�جل��م��ال  بال�سحة  �ملعنية  �ملجلة  و�أو���س��ح��ت 
و�لبكترييا  �جلر�ثيم  مو�جهة  على  �ملناعة  جهاز  ت�ساعد  �لتي  �لأك�����س��دة، 

ب�سورة �أف�سل.
حيث  �للتهابات؛  مكافحة  يف  ت�ساعد  �لأك�سدة  م�ساد�ت  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�لرمان تعمل على تثبيط  �ملوجودة يف  �لفعالة  �ملو�د  �أن  �لدر��سات  �أظهرت 
�لعمليات �للتهابية لدى مر�سى �لتهاب �ملفا�سل، وبالتايل تخفيف �ملتاعب 

�إىل حد كبري.
م�ستوى  خف�ص  على  �ل��رم��ان  يعمل  ذل��ك،  �إىل  بالإ�سافة  �ملجلة:  وتابعت 
�لكولي�سرتول وتنظيف �لأوعية �لدموية وخف�ص �سغط �لدم �ملرتفع، مما 

يحد من خطر �لإ�سابة بالأزمات �لقلبية و�ل�سكتات �لدماغية.

�أغر��سهم مقابل مبلغ  �لأ�سو�ق �حدهما طيب ير�سى مبا ق�سم �هلل له فيحمل للنا�ص  تقابل رجان يف �حد 
ب�سيط �و يقوم باأد�ء بع�ص �لأعمال يف �ملحال باأجر، �أما �لآخر فهو خبيث يتل�س�ص على �لنا�ص رمبا ي�ستطيع �ن 

ي�سرق �سيئا �و يحاول �ن يعمل يف �ملحال �لكبرية �ملزدحمة لي�ستطيع �أي�سا �ن ي�سرق ما تطاله يد�ه.
بهمة  يعمل  �لطيب  و�خذ  لتنظيف خمازنه  �لدكان  ��ستاأجرهما �ساحب  و�حد فقد  دكان  �لرجان يف  تقابل   
ون�ساط �ما �خلبيث فكان ينظر �إىل باب �لدكان وكلما ر�أى �ساحب �لدكان قادما ��سرع مب�ساعدة �لطيب حتى 
يظن �ساحب �لدكان �نهما يعمان معا بن�ساط! لكن �ساحب �لدكان هو �ي�سا ذكي فلم تدخل عليه حيل �لرجل 
�لرجل �خلبيث  �خذ  �لطيب و�خلبيث..  ير�قب  �خذ  �لدكان  كوة يف حائط  لدكانه ومن  لذلك ذهب  �خلبيت 
يتجول يف �ملخازن وكلما ر�أى �سيئا غاليا �خذه وو�سعه يف جيبه �و �سدره، وكلما ر�أى �سيئا يوؤكل تناول منه حتى 

�متاأت معدته ،بل لقد جل�ص لأخذ ق�سط من �لنوم.
 �ما �لطيب فقد كان يعرف �ن �هلل هو �لذي ير�ه فعمل بهمة ون�ساط و�مانة حتى �نتهى من �لتنظيف و�لرتتيب 
و�لتحميل يف �لوقت �لذي �سبع فيه �خلبيث نوما.. فلما ��ستيقظ �ساأل �ن كان �ساحب �لدكان جاء. فقال �لطيب: 

مل يح�سر ومل يرك نائما.
هنا دخل �ساحب �لدكان فما كان من �خلبيث غري �لتظاهر بانهاء �خر عمل يف يده ثم جل�ص على �لر�ص وقال: 

كفى تعبنا �ليوم كثري� وجعنا �ي�سا .. ف�سحك �ساحب �لدكان وقال: نعم �ساأح�سر �لطعام حال.
و�سفق بيده فدخل رجان عماقان هما ولد�ه وقال لهما: هذ� يريد �ن ياأكل ويرتاح.. و��سار على �لطيب.

 وذ�ك يريد �ن ياأكل ويرتاح وينظف نف�سه.. و��سار على �خلبيث. فاأخذ� �لرجل �لطيب �إىل �لدكان وقدما له 
�لطعام �ل�سهي وفر��سا للر�حة ومبلغا حمرتما نظري تعبه.

 ثم دخا و�م�سكا باخلبيث وقلباه ر�أ�سا على عقب فاأوقعا كل ما يف جيبه و�سدره ثم نف�ساه جيد� من كل ما 
�سرقه. وبعد ذلك لقناه در�سا قويا و�عطياه �سربا مربحا كاد �ن ي�سيبه بعاهات خمتلفة .. ومن ثم �ألقياه خارج 
�لطريق ووقف �حدهما ليعلن �ن هذ� �لرجل ل�ص و�أفاق وحذر من �لتعامل معه مما دفع �لرجل �خلبيث �إىل �ن 
يجري م�سرعا خارج �ل�سوق قبل �ن يتكاتل عليه �لخرون.. �ما �لطيب فقد طلبه �ساحب �لدكان عاما لديه 

باأجر جيد جز�ء �مانته وطيبته .

�لرو�سي،  �لتغذية  خبري  غين�سبورغ،  ميخائيل  �لدكتور  �أعلن 
�أن �لأ�سماك ميكن �أن تخف�ص من خطر جتلط �لدم وتطيل 

�لعمر.
وي�سري �خلبري يف حديث تلفزيوين، �إىل �أن �لأ�سماك حتتوي 
على  ت�����س��اع��د  �ل��ت��ي   ، �أوميغا-3  �ل��ده��ن��ي��ة  �لأح���م���ا����ص  ع��ل��ى 
يف  �لدهنية  �لأحما�ص  هذه  ن�سبة  و�أن  �للتهابات.  تخفي�ص 
�لأ�سماك �لبحرية �أعلى مما يف �لأ�سماك �لنهرية. كما حتتوي 

. D على فيتامني
على  حتتوي  �لنهرية  �لأ���س��م��اك  �أن  �إىل  غين�سبورغ،  وي�سري 
�لفوليك.  وحم�ص   В فيتامني  جمموعة  م��ن  ج��ي��دة  ن�سبة 
م�ستوى  تنظيم  ع��ن  م�سوؤولة  فيتامينات  على  حت��ت��وي  كما 

�لكولي�سرتول وتخفي�ص خطر جتلط �لدم.
تناول  �أن  علمية،  در����س��ات  جمموعة  نتائج  "�أظهرت  ويقول، 

�لعمر  �إط��ال��ة  على  ي�ساعد  �لأ���س��ب��وع  يف  م��ر�ت   3-2 �ل�سمك 
فعلى  �ل��وت��رية،  بنف�ص  �للحوم  تناول  �أم��ا  �سنة.   3.5 مبعدل 
�لعك�ص يخف�ص متو�سط �لعمر �ملتوقع بنف�ص عدد �ل�سنو�ت".

وي�����س��ي��ف م���وؤك���د�، حت��ت��وي �لأ���س��م��اك ع��ل��ى ن�سبة ج��ي��دة من 
فيتامني Е �لذي له تاأثري جمدد.

"�أظهرت نتائج  �أغابكني،  ومن جانبه يقول �لدكتور �سريغي 
�لأ�سماك  ي��ت��ن��اول��ون  �ل���ذي  �لأ���س��خ��ا���ص  �أن  علمية،  در�����س���ات 
�لبحرية مبا ل يقل عن مرتني يف �لأ�سبوع، ينخف�ص عندهم 
مقارنة  تقريبا  �لن�سف  �إىل  �ل��ق��ل��ب  ع�سلة  �ح��ت�����س��اء  خ��ط��ر 

بالآخرين.
بل  بقليها،  ين�سح  ول  �ل��ه�����س��م  �سهلة  �لأ���س��م��اك  وي�����س��ي��ف، 
ورق  با�ستخد�م  �سويها  �أو  �لبخار  على  طهيها  �لأف�سل  م��ن 

�لق�سدير.

الأ�سماك متنع جتلط دمك وتطيل عمرك

يقدم ال�شيف جو كالديروين اأغلى بطاط�ض مقلية يف العامل، وفًقا ملو�شوعة جيني�ض لالأرقام القيا�شية ، 
رويرتز نيويورك.  مبدينة   Serendipity 3 يف مطعم


