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اأطعمة على احلامل جتبنها
حذرت اجلمعية الأملانية للتغذية من خطورة بكترييا اللي�سرتيا على 

اجلنني، ب�سبب خطر الإجها�ض، واإ�سابة الأم بالتهاب ال�سحايا.
واجلنب  املدخنة،  الأ���س��م��اك  ع��ن  بالبتعاد  احل��ام��ل  اجلمعية  اأو���س��ت 

امل�سنوع من احلليب اخلام.
واأ�سافت اجلمعية اأن هذه البكترييا توجود يف الأطعمة ذات امل�سدر 
اأي�ساً،  واخل�سروات  الفواكه  مثل  النباتية  الأطعمة  ويف  احل��ي��واين، 
ال�سحية يف  النظافة وال���س��رتاط��ات  الل��ت��زام مبعايري  و���س��ّددت على 
املطبخ، واحلر�ض على طهي الطعام ب�سكل تام، للوقاية من العدوى 

البكتريية بجميع اأنواعها ب�سكل فعال.

اأعرا�ض تنذر بارجتاج املخ 
عند الطفل بعد �سقوطه

اأوردت جملة "كيندر" اأن الأطفال اأكرث ُعر�سة بارجتاج املخ، لتعر�سهم 
لل�سقوط والت�سادم خالل اللهو وممار�سة الريا�سة.

املخ  ارجت���اج  اأع��را���ض  اأن  والطفل  ب��الأ���س��رة  املعنية  املجلة  واأو���س��ح��ت 
تتمثل يف ال�سداع، والغثيان، امل�سحوب بقيء، والتح�س�ض من ال�سوء 
وال�سوت، وا�سطراب التوازن، والرتكيز، وزيادة الع�سبية، وال�ستثارة، 

والإعياء، وا�سطرابات النوم.
الأعرا�ض على  الطبيب عند مالحظة  ا�ست�سارة  على  املجلة  و�سّددت 
الطفل، م�سرية اإىل اأن الراحة والهدوء اأهم اإجراء يف العالج، لأن املخ 
قد  ما  �سلب،  ب�سيء  الراأ�ض  ا�سطدام  عند  اجلمجمة  داخ��ل  يتحرك 
يوؤدي اإىل متدد الروابط الع�سبية ب�سدة، وقد ي�سل الأمر يف حالت 

نادرة اإىل متزقها، فُت�ساب وظائف املخ بالق�سور.
داخ��ل عظام اجلمجمة يف مو�سع  الدماغ  �سحايا  ت��ورم  اأي�ساً  وميكن 
ال�سطدام. لذلك يحتاج املخ اإىل راحة اإ�سافية، لإ�سالح تلف اخلاليا 

والروابط الع�سبية.
مهام  اأو  ريا�سية  اأن�سطة  اأي  عن  الطفل  امتناع  على  املجلة  واأك���دت 
األعاب  ا�ستخدام  اأو  التلفزيون،  م�ساهدة  اأو  القراءة  اأو حتى  مدر�سية 
الكمبيوتر، اأو ت�سفح الإنرتنت وغريها، قبل العودة ببطء اإىل تاأدية 
وكثافتها  مدتها  وزي��ادة  طبيعي،  ب�سكل  واجل�سمانية  الذهنية  املهام 

تدريجيا.

احلنني اإىل املا�سي يهدئك!
وجدت درا�سة اأن النخراط يف القليل من احلنني اإىل املا�سي ميكن اأن 
ي�ساعد يف تهدئة النزعاج. ووجد اخلرباء اأن الأعرا�ض ميكن اأن تهداأ 

بف�سل منطقة يف الدماغ ت�سمى املهاد الذي يخفف الأمل.
قدمية  �سورة  على  نظرة  اإل��ق��اء  اأو  �سعيد  ي��وم  تذكر  اأن  جميعا  نعلم 
تتجاوز  الفوائد  لكن   - والغمو�ض  بالدفء  ن�سعر  يجعلنا  اأن  ميكن 
اإىل  احلنني  م��ن  �سغرية  جرعة  اأن  ال�سابقة  الأب��ح��اث  اأثبتت  ذل��ك. 
املا�سي ميكن اأن ت�ساعد يف تخفيف الآلم، والآن قام علماء الأع�ساب 
املنطقة  وه���ذه  امل��ه��اد.  ت�سمى  دم��اغ��ي��ة  منطقة  اإىل  ه��ذا  ج��ذر  بتتبع 
الكبرية من املادة الرمادية الواقعة فوق جذع الدماغ مبا�سرة ت�سارك 
يف نقل املعلومات بني اجل�سم والطبقة اخلارجية للدماغ، الق�سرة - 

وهي �سرورية لتعديل الأمل لدى الب�سر.
وزمالوؤها يف  زان��غ  مينغ  الدكتورة  النف�ض  عاملة  قامت  درا�ستهم،  ويف 
الأ�سخا�ض  لدى  الدماغ  ن�ساط  بقيا�ض  للعلوم  ال�سينية  الأكادميية 
اأثناء  الذين مت اختبارهم والذين ُعر�ست عليهم �سل�سلة من ال�سور 

تعر�سهم ملحفزات حرارية موؤملة.
وُطلب من كل م�سارك تقييم مدى �سعورهم باحلنني اإىل كل �سورة، 
مع بع�ض ال�سور مبا يف ذلك م�ساهد وعنا�سر من طفولة متو�سطة 
الكارتون  وع��رو���ض  امل��دار���ض  واأل��ع��اب  ال�سعبية  احللويات  �سور  مثل 

التلفزيونية.

اخلميس   3  مارس    2022  م   -    العـدد   13483  
 Thursday    3  March   2022   -  Issue No   13483

متارين ريا�سية ترفع 
�سغط الدم ب�سرعة

يتم عالج ارتفاع �سغط الدم عن طريق اتباع نظام غذائي �سحي ودمج 
التمارين يف روتينك اليومي. 

ويف حني اأن معظم التمارين ترفع �سغط الدم على املدى الق�سري، اإل اأن 
بع�سها قد يكون خطرًيا على �سحتك.

وبالن�سبة للذين لديهم قراءة �سغط دم تبلغ 100/180 مم زئبق اأو 
اأكرث، يجب عليهم طلب امل�سورة الطبية قبل البدء يف اأي نظام متارين 
ريا�سية جديد. وبالن�سبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع �سغط الدم 
الن�ساط مفيًدا. ومع  اأن يكون  اأك��رث - يجب  اأو  90/140 مم زئبق   -
ذلك، اأ�سارت منظمة �سغط الدم اخلريية يف اململكة املتحدة اإىل اأن هناك 

جتنبها". يجب  "متارين 
التمارين املكثفة، التي تتم لفرتات ق�سرية من الوقت، مثل اجلري اأو 
رفع الأثقال، ميكن اأن تكون خطرية. واأو�سحت اجلمعية اخلريية "هذه 
على  �سديًدا  �سغًطا  وت�سع  كبرية  ب�سرعة  دمك  �سغط  ترفع  التمارين 
اأو  الغط�ض  مثل  ال�سديدة  الريا�سات  وبع�ض  الدموية،  واأوعيتك  قلبك 
حتت  ال��دم  �سغط  يكن  مل  اإذا  خطرية  تكون  اأن  ميكن  باملظالت  القفز 

ال�سيطرة".
�سهادة  اإىل  �ستحتاج  القبيل،  هذا  من  قا�سية  اأن�سطة  اأي  ممار�سة  وقبل 
ن�ساط  وال�سكوا�ض هو  الريا�سات اخلطرة.  ملمار�سة  طبية من طبيبك 

اآخر "يجب جتنبه" حلمايتك من النوبات القلبية.

�سبار الأولفريا طريقة 
مميزة للعناية بال�سعر

ال�سائع  امل��ك��ون  الأول���ف���ريا  ي��ع��ت��رب ���س��ب��ار 
ل���ل���ع���ن���اي���ة، ب�������س���ح���ة اجل����ل����د وال���ب�������س���رة، 
القدماء  امل�����س��ري��ون  ع��ل��ي��ه  اأط���ل���ق  ف��ق��د 
عن�سرا  اخللود"وكان  ا�سم"نبات 
امل�سريني  عند  اجل��م��ال  نظام  يف  اأ�سا�سيا 
القدماء ح�سب الأبحاث.   ون�سر موقع" 
الكيميائية  مع  Eatingwell" حوارا 
"تونيا لني "وهي موؤ�س�ض قناة اليوتيوب 
ال�سهرية، Curly Chemistry ومع 
�سرحوا  اأوبوكوهو"  "باتريك  الكيميائي 
الإ�سافية  الأول���ف���ريا  ���س��ب��ار  ف��وائ��د  ف��ي��ه 
له  ال�سبار  اأن  "لني"  واأو�سحت  لل�سعر. 
جمموعة كبرية من الفوائد لل�سعر، �سواء 
لني:"اإن  وتقول  اأوالرتطيبية،  العالجية 
توازن  تعزيز  على  ال��ق��درة  لديه  ال�سبار 
الراأ�ض  ال�سعر وفروة  درجة احلمو�سة يف 
دورا كبريا يف �سحة  يلعب  وه��ذا  واجللد 
الكثري  ين�ساأ  احل���ظ،  ول�����س��وء  اأج�����س��ام��ن��ا، 
ب�سبب اختالل  ال��راأ���ض  ف��روة  من م�ساكل 
يعلمها  ل  ال��ت��ي  احلمو�سة  درج���ة  ت���وازن 
الأولفريا  اأن  ل��ني  واأ���س��اف��ت  اجلميع". 
المد  طويل  ترطيب  حتقيق  يف  ت�ساعد 
القادرة  خ�سائ�سها  ب�سبب  وذل��ك  لل�سعر 

على امت�سا�ض الرطوبة من املحيط.

طرق ب�سيطة وطبيعية لتح�سني املزاج 
والتغلب على ال�سطراب العاطفي املو�سمي �ص 23

كم كوبًا من املاء نحتاج يوميا؟
ن�سمع دائماً عن الفوائد املزعومة لال�ستهالك الزائد للمياه والتي ل 
وال�سحة  ال��ذاك��رة  لتح�سني  اأك���واب  ثمانية  �سرب  من  ب��دءاً  لها،  ح�سر 
اأن  يبدو  لكن  اأف�سل،  ب�سرة  الطاقة واحل�سول على  زي��ادة  اإىل  العقلية 

لبع�ض خرباء ال�سحة راأى اآخر يف املو�سوع.
فقد اأو�سحت كيلي اآن هيندمان، باحثة وظائف الكلى يف جامعة األباما 
يف برمنغهام، اأن تف�سري �سرب املاء بكرثة مت ت�سخيمه، بح�سب ما نقلت 

�سحيفة "نيويورك تاميز".
لكن  بالتاأكيد،  مهم  اأم��ر  اجل�سم  رط��وب��ة  على  "احلفاظ  اأن  واأ���س��اف��ت 
فكرة اأن جمرد �سرب املزيد من املاء �سيجعل النا�ض اأكرث �سحة لي�ست 

�سحيحة".
يعانون  النا�ض يتجولون وهم  اأن معظم  "لي�ض �سحيحاً  اإنه  قالت  كما 

من اجلفاف املزمن اأو اأننا يجب اأن ن�سرب املاء طوال اليوم".
واأ�ستاذ  الكلى  اأمرا�ض  اأخ�سائي  توبف،  الدكتور جويل  بنّي  من جهته، 
اأهم  اأن  مي�سيغان  يف  اأوك��الن��د  جامعة  يف  امل�ساعد  الإكلينيكي  ال��ط��ب 

مقيا�ض للرتطيب هو التوازن بني ال�سوديوم واملاء يف اجل�سم.
واين  جامعة  يف  والريا�سة  التمارين  عاملة  هيو-باتلر،  تامارا  وقالت   
املاء يومياً،  اأك��واب من  الدارجة هي �سرب ثمانية  الن�سيحة  اإن  �ستيت، 

موؤكد ة اأن هذه الفكرة جمرد خرافة.
احلرارة  ودرج���ة  اجل�سم  مثل حجم  ع��دة  ع��وام��ل  اأن  اأ���س��اف��ت  ك��ذل��ك، 
ما  مقدار  �ستحدد  والتعرق  التنف�ض  �سعوبة  وم��دى  الطلق  ال��ه��واء  يف 

نحتاجه من املاء.

نتائج غري متوقعة
ووجدت الدرا�سة نتائج غري متوقعة ومفاجئة وحمبطة 
للنباتيني تقول اإن اللحوم تدعم اإطالة متو�سط العمر، 

بح�سب موقع "ميديكال اإك�سربي�ض".
ال��ب��اح��ث بجامعة  ال��درا���س��ة،  اأو����س���ح م��وؤل��ف  م��ن جهته 
اأدياليد يف الطب احليوي وينبينغ يو، اأن الب�سر تطوروا 
وازدهروا على مدى ماليني ال�سنني ب�سبب ا�ستهالكهم 
ك��ث��ب يف  ن��ن��ظ��ر ع��ن  اأن  "اأردنا  ق���ائ���اًل:  ل��ل��ح��وم،  ال��ك��ب��ري 
الأبحاث التي �سلطت �سوءاً �سلبياً على ا�ستهالك اللحوم 

يف النظام الغذائي لالإن�سان".
الرتباطات بني  اإىل  "النظر فقط  اأن  يو على  �سدد  كما 
ا�ستهالك اللحوم و�سحة النا�ض اأو متو�سط   العمر املتوقع 
اأو بلد معني، ميكن  داخل جمموعة معينة، -اأو منطقة 
اأن يوؤدي اإىل ا�ستنتاجات معقدة وم�سللة"، م�سيفاً: "قام 
فريقنا على نطاق وا�سع بتحليل الرتباطات بني تناول 
اللحوم ومتو�سط   العمر املتوقع، ومعدل وفيات الأطفال، 
حتيز  م��ن  قلل  م��ا  والإق��ل��ي��م��ي،  ال��ع��امل��ي  امل�ستويني  على 
للتاأثريات  متثياًل  اأك���رث  ا�ستنتاجاتنا  وج��ع��ل  ال��درا���س��ة 

ال�سحية العامة لتناول اللحوم".

�أكرث من 170 دولة
 International جملة  يف  الدرا�سة  نتائج  وُن�سرت 
Journal of General Medicine وفح�ست 
الآثار ال�سحية العامة ل�ستهالك اللحوم الكلي يف اأكرث 

من 170 دولة حول العامل.
ال��ط��اق��ة من  ا���س��ت��ه��الك  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  اإىل ذل���ك وج���د 
يوؤدي  والدرنات" ل  "احلبوب  الكربوهيدرات  حما�سيل 
اإىل زيادة متو�سط   العمر املتوقع، واأن اإجمايل ا�ستهالك 
بغ�ض  امل��ت��وق��ع،  متو�سط   العمر  ب��زي��ادة  يرتبط  اللحوم 
ال�سعرات  مل��ج��م��وع  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال���ت���اأث���ريات  ال��ن��ظ��ر ع���ن 

وامل���زاي���ا احل�سرية  الق��ت�����س��ادي،  وال�����رثاء  احل����راري����ة، 
وال�سمنة.

وقال يو: "بينما ُعرث على اآثار �سارة ل�ستهالك اللحوم 
فاإن  املا�سي،  يف  ال��درا���س��ات  ببع�ض  الإن�����س��ان  �سحة  على 
الأ���س��ال��ي��ب وال��ن��ت��ائ��ج يف ه��ذه ال��درا���س��ات م��ث��رية للجدل 

وظرفية".

�لتغذية �ملثلى
الأ�ستاذ  ل��ل��درا���س��ة،  الرئي�سي  امل��وؤل��ف  اع��ت��رب  جانبه  م��ن 
الب�سر  اأن  هينبريغ،  ما�سيج  اأدي��الي��د،  بجامعة  الفخري 
تكيفوا مع اأكل اللحوم من منظور تطورهم الذي يزيد 

عن مليوين �سنة.
احليوانات  حل����وم  "قدمت  ق����ائ����اًل:  ه��ي��ن��ب��ريغ  و����س���رح 
ال�����س��غ��رية وال��ك��ب��رية ال��ت��غ��ذي��ة امل��ث��ل��ى لأ���س��الف��ن��ا الذين 
طوروا تكيفات وراثية وف�سيولوجية ومورفولوجية لأكل 

منتجات اللحوم وقد ورثنا تلك التكيفات".
ل���ك���ن م����ع ال���ت���ط���ور ال����ق����وي ل���ع���ل���وم ال���ت���غ���ذي���ة وال������رثاء 
الق��ت�����س��ادي، رب��ط��ت ال���درا����س���ات ال��ت��ي اأج���ري���ت ببع�ض 
ال�سكان يف البلدان املتقدمة النظم الغذائية اخلالية من 

اللحوم "اأي النباتية" بتح�سني ال�سحة.

مكون غذ�ئي رئي�سي
بدوره قال يانفي جي، خبري التغذية امل�سارك يف الدرا�سة: 
"اأعتقد اأننا بحاجة اإىل فهم اأن هذا قد ل يتعار�ض مع 
التاأثري املفيد ل�ستهالك اللحوم. تبحث الدرا�سات التي 
واملتعلمة  الغذائية للمجتمعات الرثية  النظم  تبحث يف 
تعليماً عالياً يف الأ�سخا�ض الذين لديهم القوة ال�سرائية 
واملعرفة لختيار النظم الغذائية النباتية التي ت�سل اإىل 
العنا�سر الغذائية الكاملة، التي حتتويها اللحوم عادة. 
وا�ستبدلوا اللحوم، ب�سكل اأ�سا�سي، مع كل اأنواع املغذيات 

التي توفرها اللحوم".
وبح�سب ريناتا هينبريغ، املوؤلفة امل�ساركة وعاملة الأحياء 
اليوم مكوناً غذائياً  اللحوم  اأدياليد، فال تزال  بجامعة 
الأ�سخا�ض  م��ن  ل��ل��ع��دي��د  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ن��ظ��م  يف  رئ��ي�����س��ي��اً 
 10 اإدخ��ال ال��زراع��ة، منذ  "قبل  اإن��ه  حول العامل، قائلة 
الغذائي  النظام  يف  اأ�سا�سياً  غ��ذاء  اللحم  كان  ع��ام،  اآلف 
على  "اعتماداً  اأن���ه  هينبريغ  اأ���س��اف��ت  ك��م��ا  لالإن�سان". 
تدر�سهم  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض  م��ن  ال�سغرية  املجموعات 
واأنواع اللحوم التي تختار و�سعها يف العتبار، قد يختلف 
الإن�سان. ومع ذلك،  اإدارة �سحة  اللحوم يف  مقيا�ض دور 
اأن��واع اللحوم جلميع ال�سكان، كما  عند النظر يف جميع 
هو احلال يف هذه الدرا�سة، فاإن العالقة الإيجابية بني 
ا�ستهالك اللحوم وال�سحة العامة على م�ستوى ال�سكان 

لي�ست متقطعة".

قد ال نزدهر
الأنرثوبولوجيا  وعامل  امل�سارك  املوؤلف  اأو�سح  ذلك  اإىل 
بجامعة اأدياليد وعامل الأحياء يف الأكادميية البولندية 
ل��ل��ع��ل��وم، اآرث�����ر ���س��ان��ي��وت��ي�����ض، اأن ال��ن��ت��ائ��ج ت��ت��م��ا���س��ى مع 
الدرا�سات الأخرى التي تظهر اأن الأطعمة القائمة على 

احلبوب لها قيمة غذائية اأقل من اللحوم.
لي�ض  الأم����ر  ه���ذا  اأن  ح��ني  "يف  اأن���ه  �سانيوتي�ض  وك�����س��ف 
مفاجئاً للكثريين منا، اإل اأنه ل يزال بحاجة اإىل الإ�سارة 
مكوناتها  لها  اللحوم  اأن  على  ال�سوء  ي�سلط  فهو  اإليه. 
يتجاوز  مب��ا  ال��ع��ام��ة  �سحتنا  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة 
جمرد عدد ال�سعرات احلرارية امل�ستهلكة، واأنه من دون 

اللحوم يف نظامنا الغذائي، قد ل نزدهر".
اللحوم  اأك��ل  اأن  ه��ي  "ر�سالتنا  ق��ائ��اًل:  حديثه  ختم  كما 
مفيد ل�سحة الإن�سان ب�سرط اأن يتم ا�ستهالكها باعتدال 

واأن تتم �سناعة اللحوم بطريقة اأخالقية".

عوامل تهدد بالإ�سابة 
بهذا املر�ض اجللدي

الأمل��ان��ي��ة لأطباء  ال��راب��ط��ة  ق��ال��ت 
"النخالية  اإن  اجللدية  الأم��را���ض 
 Pityriasis“ املربق�سة" 
مر�ض  ه���ي   ”Versicolor
فطريات  ت�سببه  ُمعد  غري  جلدي 

اخلمرية.
اخلطورة  اأن  ال��راب��ط��ة  واأو���س��ح��ت 
ال�����ت�����ي ت�����ع�����زز الإ�������س������اب������ة ب���ه���ذا 
با�سم  اأي���������س����اً  امل�����ع�����روف  امل����ر�����ض 
 Tinea املربق�سة"  "ال�سعفة 
يف  ت���ت���م���ث���ل   ،Versicolor
امل��ن��اع��ة، واملناخ  ال���وراث���ة، و���س��ع��ف 
اإفراز  ال����دايفء، وال��رط��ب، وزي����ادة 
اأو  ال�����ع�����رق، وا����س���ت���خ���دام زي�������وت، 
يف  تت�سبب  جتميل  م�ستح�سرات 

ان�سداد م�سام اجللد.
�سغرية  بقع  يف  اأعرا�سها  وتتمثل 
م�ستديرة اأو بي�ساوية على اجللد، 
بقعا  بعد  فيما  لت�سكل  م��ع��اً  تنمو 

اأكرب بحدود غري منتظمة.
وتظهر البقع على الظهر وال�سدر 
والرقبة والذراعني. كما ميكن اأن 
خا�سة  اأي�����س��اً،  ال��وج��ه  على  تظهر 
اأن تكون  ل���دى الأط���ف���ال. ومي��ك��ن 
�سفراء اأو بنية اأو حمراء اأو وردية 

يف بع�ض الأحيان.
الرابطة  فاأو�سحت  ال��ع��الج،  وع��ن 
اأن����ه مي��ك��ن ال��ل��ج��وء اإىل الأدوي�����ة 
الفطريات،  ت��ق��ت��ل  ف��ع��ال��ة  مب�����واد 
يتطلب  ال���ع���الج  اأن  اإىل  م�����س��رية 
الأمر  ي�ستغرق  ق��د  حيث  ال�سرب 

عدة �سهور لتختفي البقع.

رغم و�سع الكمامة...
جتنب البثور ممكن

�سلو�سبريغر  اأوت��ا  الدكتورة  قالت 
لدى  ي������وؤدي  ال��ك��م��ام��ة  و����س���ع  اإن 
خا�سًة  بثور،  ظهور  اإىل  الكثريات 
ب�سرتهن  ت����ك����ون  ال����الت����ي  ل������دى 
جلدية  اأمرا�ساً  تعاين  اأو  ح�سا�سة 

مثل التهاب اجللد التاأتبي.
واأو�����س����ح����ت ط��ب��ي��ب��ة الأم�����را������ض 
ن�سوء  ذل����ك  ���س��ب��ب  اأن  اجل���ل���دي���ة 
ب��ي��ئ��ة رط��ب��ة حت��ت ال��ك��م��ام��ة بفعل 
امليكانيكي  والح��ت��ك��اك  ال��ت��ن��ف�����ض، 

بني الكمامة، والب�سرة.
ول��ت��ج��ن��ب ال��ب��ث��ور، ع��ل��ى امل�����راأة األ 
�ساعتني  م��ن  اأك��رث  الكمامة  ت�سع 
ب�سكل متوا�سل، مع مراعاة تغيري 

الكمامة ب�سفة منتظمة.
�سلو�سبريغر  اأو�ست  املكياج،  وعن 
بو�سع كرمي مرطب ولي�ض كرمياً 
دهنياً نهاراً، حمذرة يف الوقت ذاته 
"فاوندي�سن"  اأ���س��ا���ض  ك���رمي  م��ن 
ب�سكل  ال��ب�����س��رة  ل��ت��غ��ط��ي��ة  جت��ن��ب��اً 
مزدوج مينعها من "التنف�ض" جيداً 

ما يزيد  خطر ن�سوء البثور.

درا�سة �سادمة للنباتيني.. اللحوم تطيل العمر!

تناول  عن  �المتناع  �إىل  كثريون  �جت��ه  �ملا�سي  �لعقد  خ��ال 
�للحوم كليًا. وكان �لد�فع �لرئي�سي �لذي حفز هوؤالء �لنباتيني 
�لفو�ئد  هو  �حليو�نية  �ملنتجات  ه��ذه  عن  متامًا  لا�ستغناء 
�ل�سحية �ملرجوة من �الأنظمة �لغذ�ئية �لنباتية. �إذ دعت عدة 
من  و�خل�سار  بالفو�كه  �حلمر�ء  �للحوم  ��ستبد�ل  �إىل  در��سات 

�أجل �حلفاظ على �ل�سحة و�لوقاية من �لكثري 
من �الأمر��ض �خلطرية.

غري �أن �لرتكيز �ل�سديد على عدم تناول �للحوم 
باعتبارها م�سرة بال�سحة، دفع فريق دويل 

من �لباحثني، متعددي �الخت�سا�سات، 
ب��ق��ي��ادة ج��ام��ع��ة �أدي���اي���د يف 

در��سة  �إىل  �أ���س��رت�ل��ي��ا، 
�للحوم  ��ستهاك 

على  وتاأثريها 
�ل�سحة.
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�ش�ؤون حملية

�إثيوبيا حتتفل بيومها �لوطني يف �إك�سبو 2020 دبي

رق�سات فولكلورية من جميع اأنحاء اإثيوبيا، مبا يف ذلك الأورومو، والأمهرة، والغوراغي، والتيغراي، واملنطقة اجلنوبية

جمهورية فانواتو حتتفل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

اإك�سبو 2020 دبي يحتفي مبتطوعني متميزين قدموا اإ�سهامات ا�ستثنائية يف تنظيم احلدث الدويل

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

حممد معني الدين

 احتفلت جمهورية اإثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية 
بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي، بح�سور وفد 
النواب الإثيوبي  امل�ستوى �سم رئي�ض جمل�ض  رفيع 
وم�سوؤولني حكوميني، حيث مت رفع علمي الإمارات 
واإثيوبيا، وعزف الن�سيدين الوطنيني للدولتني يف 

�ساحة الو�سل.
وقد رحب معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، 
لإك�سبو  ال��ع��ام  �ض  املفوَّ والتعاي�ض،  الت�سامح  وزي��ر 
الإثيوبي،  ال��ن��واب  جمل�ض  برئي�ض  دب��ي،   2020
و�سولهم  ف��ور  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  �سافو،  تاغي�سي 

موقع احلدث الدويل.
نهيان:  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  وق���ال 

مهد  تعترب  اأم���ة  ق�سة  اإثيوبيا  م�ساركة  "حتكي 
الب�سرية؛ ويدعو جناحها الزّوار للتعرف اإىل ثقافتها 
وقيمها وتقاليدها، بينما ي�ستعر�ض تنميتها ملواردها 
الطبيعية باأ�سلوب مبتكر، وما حققته من جناحات 
التحويلية،  وال�����س��ن��اع��ات  ال��ت�����س��ن��ي��ع  جم����الت  يف 
"�سهدت  واأ�ساف:  الرقمي".   ف�سال عن القت�ساد 
العالقات بني دولة الإمارات واإثيوبيا ازدهارا كبريا 
على مر ال�سنني، اإذ تعد اإثيوبيا �سريكا ا�سرتاتيجيا 
مهما لدولة الإمارات يف جمايل التجارة وال�ستثمار 
يف �سرق اأفريقيا؛ ونتطلع اإىل تو�سيع نطاق تعاوننا 
يف املجالت القت�سادية والتجارية والتنموية، من 

اأجل حتقيق اأهدافنا امل�سرتكة".
الإثيوبي،  ال��ن��واب  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ق���ال  جهته  م��ن 
تاغي�سي �سافو: "اإن وجود اإثيوبيا يف اإك�سبو 2020 
دبي، روجها كوجهة �سياحية اآمنة ومتنوعة وفريدة، 
تعر�ض جمموعة وا�سعة من منتجات الت�سدير التي 

تقدمها الدولة للعامل، كما تقدم فر�ض ال�ستثمار 
"اإثيوبيا  واأ�����س����اف:  البالد".  يف  امل�����س��ت��غ��ل��ة  غ���ري 
العالقات  م��ن  ط��وي��ل  ب��ت��اري��خ  تتمتعان  والإم�����ارات 
وثيق  تعاون  لدينا  احلا�سر،  الوقت  ويف  امل��زده��رة. 
العديد من  املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  مع دول��ة 
والتعاون  التنمية  ذل��ك  يف  مب��ا  الثنائية،  امل��ج��الت 
اأم����ور عديدة  اإىل ج��ان��ب  وال��ت��ج��ارة وال���س��ت��ث��م��ار، 
اأخرى. توا�سل دولة الإمارات العربية املتحدة لعب 
للغاية لإثيوبيا، حيث  اإمنائي مهم  دوره��ا ك�سريك 
اأمريكي،  دولر  مليار  بنحو  ال��ت��ج��ارة  قيمة  ت��ق��در 
ال�سرعية  غ��ري  للهجرة  ال��ت�����س��دي  يف  ن��ت��ع��اون  ك��م��ا 
تفاهم  م��ذك��رة  وقعنا  وق��د  م��ع��ا،  بالب�سر  والجت���ار 
وحماية  القانونية  غ��ري  العمالة  م�ساألة  ملعاجلة 
اختتم  الكلمات،  وبعد  الإثيوبيني".  العمال  حقوق 
للم�سرح  الفولكلورية  للرق�سات  بعر�ض  احل��ف��ل 
اإثيوبيا، مبا يف  اأنحاء  الوطني الإثيوبي من جميع 

والتيغراي،  والغوراغي،  والأمهرة،  الأوروم��و،  ذلك 
وامل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة، ك��م��ا ت��ف��اع��ل احل�����س��ور من 
اجلالية الإثيوبية مع الرق�سات واملو�سيقى، ولوحوا 
اأج���واء م��ن البهجة على  اأ���س��اف  بعلم ب��الده��م، م��ا 
الحتفال. ويجذب جناح اإثيوبيا يف اإك�سبو 2020 
دبي، حتت �سعار »اأر�ض الأ�سول والفر�ض«، ماليني 
اإثيوبيا  ف��ري��دة وم��وؤث��رة ع��ن  ال����زوار، وي��ق��دم روؤى 
وث��ق��اف��ات��ه��ا وال��ف��ر���ض ال��ت��ي ت��ت��ي��ح��ه��ا، ك��م��ا ي�سلط 
ال�سوء على الدور الذي تلعبه اأدي�ض اأبابا بو�سفها 
مركزاً حيوياً يقود وي�سهل الرتابط والتوا�سل بني 
الإثيوبي  اجل��ن��اح  ل���زوار  وميكن  وال��ع��امل.  اإفريقيا 
عن  فح�سها  يبني  اأح��ف��ورة  وه��ي  "لو�سي"،  مقابلة 
طريق ال� DNA باأنها ترجع اإىل كائن عا�ض على 
�سنة،  مليون   3.2 ي��ق��ارب  م��ا  منذ  الأر�����ض  ك��وك��ب 
باملناظر  ال�ستمتاع  م��ن  ال���زوار  متكن  اىل  اإ���س��اف��ة 

الطبيعية اخل�سبة.

•• دبي– الفجر

التجاري  امل��ل��ح��ق  ك����راك����و،  ����س���ع���ادة ج���و  ����س���ارك   
بيومها  ب���الده  اح��ت��ف��ال  يف  ف��ان��وات��و،  جلمهورية 
دبي،   2020 اإك�����س��ب��و  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  ال��وط��ن��ي 
التنفيذي  املدير  العلي،  وذل��ك يف ح�سور جنيب 
2020 دبي، وعدد  العام لإك�سبو  ملكتب املفو�ض 
الدبلوما�سي  ال�سلك  واأع�����س��اء  امل�����س��وؤول��ني  م��ن 

واأبناء جالية فانواتو يف الدولة.
بداأ الحتفال مبرا�سم رفع علمي دولة الإمارات 
وجمهورية فانواتو  على من�سة الأمم يف �ساحة 

الو�سل، ثم عزف الن�سيد الوطني للبلدين.
بهذه  األقاها  التي  كلمته  يف  العلي  جنيب  وق��ال 
ال��زّواَر، عرب م�ساركتها  "تدعو فانواتو  املنا�سبة: 
طبيعتها  اإىل  للتعرف  دب���ي،   2020 اإك�سبو  يف 
الذي يحقق  البلد،  وال�ستثمار يف هذا  الفريدة، 
من���وا م�ستمرا وي��ق��دم ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ر���ض يف 

جمايَل الزراعة وال�سياحة".
التي جتمعنا  املزدهرة  بالعالقات  "نعتز  اأ�ساف: 
ب��ف��ان��وات��و، وب��ال��ت��زام��ن��ا امل�����س��رتك جت���اه معاجلة 
اأزم�����ة ت��غ��رّي امل���ن���اخ وم�����س��ي��ن��ا م��ع��ا ن��ح��و حتقيق 
ُت�سهم  اأن  اأي�����س��ا  ون���اأم���ل  امل�����س��ت��دام��ة؛  ال��ت��ن��م��ي��ة 

م�ساركة فانواتو يف اإك�سبو 2020 يف البناء على 
ا�ستك�ساف  عرب  بلدْينا،  بني  القائمة  ال�سراكات 
ذات  املجالت  خمتلف  يف  للتعاون  جديدة  فر�ض 

الهتمام امل�سرتك".
م���ن ج��ان��ب��ه، ه���ّن���اأ ���س��ع��ادة ج���و ك���راك���و يف كلمته 

واإمارة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حكومة 
دويل  اإك�سبو  معر�ض  اأف�سل  "تنظيم  على  دب��ي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإن  وق��ال  الإطالق"،  على 
الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل "متّكن 

العامل حتت �سقف واح��د رغ��م تف�سي  من جمع  
جائحة كورونا، متجاوزا كل توقعاتنا".

 ) )فانواتو  الكثريون  "ُي�َسّبه  �سعادته:  واأ���س��اف 
واحدة  دولتنا  �ست�سبح  الوقت،  ومب��رور  باجلنة؛ 
اأ�سعد الأماكن على وجه الأر���ض؛ وال�سر يف  من 

ذلك هو اأن ال�سعادة هي ثقافتنا؛ فنحن اأ�سخا�ض 
�ُسعداء وودودون وم�ستعّدون دائما للم�ساعدة على 
بدولة  فانواتو  ترّحب  التحديات...  من  الرغم 
الإم��ارات ودول العامل، خا�سة اأنه يوجد العديد 
املجالت  ب��الدن��ا يف  ال��ت��ج��اري��ة يف  ال��ف��ر���ض  م��ن 

ال�سياحية والزراعية والرثوة احليوانية والطاقة 
املتجددة والتمويل وقطاع البنية التحتية".

واخُتتم احلفل مبجموعة من العرو�ض الغنائية 
دولة  ثقافة  جت�ّسد  التي  ال�سعبية،  الرق�سات  و 

فانوتوا والعادات والتقاليد ال�سائدة فيها.

•• دبي– الفجر

متا�سيا مع التزام دولة الإمارات العربية املتحدة 
بت�سجيع العمل التطوعي، احتفى اإك�سبو 2020 
دب���ي مب��ج��م��وع��ة م��ن امل��ت��ط��وع��ني الأك����رث متيزا، 
تقديرا للتزامهم وم�ساهماتهم يف تنظيم احلدث 
الدويل، حيث اأقيمت احتفالت توزيع اجلوائز يف 

املوقع يومي 27 و28 فرباير.
اإك�سبو  اأب����ط����ال  م���را����س���م ح��ف��ل ج���وائ���ز  اأُق���ي���م���ت 
 27 يف  ل��ل��م��ت��ط��وع��ني   )Expo HERO(
اأبرز  م��ن  بت�سعة  الحتفال  ج��رى  حيث  ف��رباي��ر، 
جعل  يف  اأ�سهموا  الذين  ال�ستثنائيني  املتطوعني 
هذا احلدث الدويل ال�سخم جتربة ل ُتن�سى لكل 
�سخ�ض التقوا به. وقد ُر�ّسح املتطوعون من قبل 
اإك�سبو.  ُحّكام  جلنة  قبل  من  واخ��ت��ريوا  اأقرانهم 
300 متطّوع،  اأك���رث م��ن  امل��ر���س��ح��ني  وب��ل��غ ع���دد 
اإك�سبو  يف   )HERO( م��ع��اي��ري  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��م 

دبي.   2020
رئي�سية،  معايري  اأرب��ع��ة  على  ج��ائ��زة  ك��ل  تعتمد 

وهي:"جائزة ا�ست�سافة العامل" ملا اأبدوه من ح�سن 
�سيافة؛ و"جائزة النجم ال�ساطع" نظرا للمعايري 
ال�سلوك  و"جائزة  بها؛   حتلوا  التي  ال�ستثنائية 
الرائع" ملا اأبدوه من حتمل للم�سوؤولية؛ و"جائزة 
الأداء الإيجابي" نظرا لكونهم متفائلني.  يوؤدي 
اإك�سبو  جن��اح  �سمان  يف  حيويا  دورا  امل��ت��ط��وع��ون 
2020 دبي؛ وقد ُمنح كل من الفائزين الت�سعة 
درعا و�سهادة، قدمتها لهم عبري احلو�سني، مدير 
تقديرا  دب��ي،   2020 اإك�سبو  يف  املتطوعني  اإدارة 

لهم و�سكرا  على م�ساهمتهم.
افتتاح  منذ  املا�سية،  اخلم�سة  الأ�سهر  م��دار  على 
الزوار  اأعرب ع�سرات  اأبوابه،  2020 دبي  اإك�سبو 
املتطوعني  اأداء  ب�ساأن  الإيجابية  انطباعاتهم  عن 
يف  للم�ساعدة  وقِدموا  الواجب  ن��داء  لّبوا  الذين 

جعل هذه التجربة اأكرث متيزا. 
اأُر����س���ل���ت ع���رب رموز  ت��ر���س��ي��ح   1400 اأك����رث م���ن 
املوقع  اأرج���اء  يف  املو�سوعة  ال�سريعة  ال�ستجابة 
2020 دبي  اإك�����س��ب��و  راب����ط ع��ل��ى م��وق��ع  وع����رب 
الإلكرتوين. وقد اختارت جلنة من حّكام اإك�سبو 

اأثناء  متيزا  الأك���رث  متطوعا  باخلم�سني  قائمة 
�سهر فرباير املا�سي وجرى منحهم جوائز – حيث 

يرمز الرقم 50 لليوبيل الذهبي لدولة الإمارات 
. كما اأُر�سل املئات من الرت�سيحات الإ�سافية منذ 

املتطوعون  �سيحظى  ول��ك��ن  ال��ت�����س��وي��ت؛  اإغ����الق 
الآخرون بفر�سة الفوز بجوائز "متطوعي اإك�سبو 
2020" ل�سهر مار�ض يف وقت لحق هذا ال�سهر 

قبل ختام فعاليات اإك�سبو 2020 دبي. 
اج��ت��م��ع م��ا جم��م��وع��ه 30 األ����ف م��ت��ط��وع – من 
الإمارات  اأنحاء دولة  – من  املواطنني واملقيمني 
اإك�سبو  ت��ق��دمي  يف  للم�ساعدة  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
 200 واأك��رث من  ال��زوار  ا�ستثنائي ملاليني  دويل 
برنامج  اأك��رب  ال��ذي يجعله  الأم��ر  جهة م�ساركة، 

تطوعي على م�ستوى الدولة.
وهي  الأ���س��ا���س��ي��ة،  ال��ربن��ام��ج  قيم  م��ع  وان�سجاما 
الحرتام واللتزام والنزاهة واملعرفة واحلما�ض، 
اأ�سا�سيا  دورا   2020 اإك�سبو  املتطوعون يف  يوؤدي 
182 يوما من  م��دار  بالعامل على  يف الرتحيب 
والإلهام  ال��ف��ك��ري  وال��ت��ن��وي��ر  ال��ب�����س��ري  الإب���ه���ار 
يف  اأ���س��ا���س��ي  عن�سر  التطوعي  العمل  ال��ع��اط��ف��ي. 
الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة ل���روؤي���ة الإم�������ارات 2021. 
لربنامج  الأ�سا�سية  القيم  متطوع  ك��ل  ويج�ّسد 
مراعاة  �سوء  ويف  للمتطوعني.   2020 اإك�سبو 

التنوع واملرونة، رّحب برنامج املتطوعني يف اإك�سبو 
2020 بالطلبات املقدمة من جميع املقيمني يف 
18 عاما،  اأعمارهم  دولة الإم��ارات ممن تتجاوز 
اأو امل�ستوى التعليمي،  بغ�ض النظر عن اجلن�سية 
اللغة الإجنليزية، وميتلكون  اأنهم يجيدون  طاملا 
مهارات ات�سال قوية والقدرة على التطوع لع�سر 

مناوبات عمل كاملة.
انعقاد  ف����رتة  امل���ت���ط���وع���ون ع��ل��ى م����دى  وي�������وؤدي 
املهمة  الأدوار  دبي جمموعة من   2020 اإك�سبو 
التجارب  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  اإدارة  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة 
العاملية  النقا�سّية  املتنوعة، واحللقات  والفعاليات 
وهم  دب��ي؛   2020 اإك�سبو   يف  يوميا  ُتعقد  التي 
ف�سال  ال���زوار،  للماليني  الأوىل  الت�سال  جهة 
مرحلة  كل  يف  ج��دا  مهمة  م�ساهماتهم  ك��ون  عن 
من مراحل التجربة يف اإك�سبو 2020 دبي، مبا 
يقدمونه من خدمات يف اأماكن عّدة مثل اأجنحة 
وال�سيافة  وامل���را����س���م  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��و���س��وع��ات 
واملوا�سالت وت�سريفات كبار ال�سخ�سيات والدعم 

التقني، وغري ذلك من القطاعات احليوية. 

لقاء مع فوغان جيثينج، وزير القت�ساد يف حكومة ويلز�ُسلطان املو�سيقى عدنان �سامي ُيطرب زّوار اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي– الفجر

�سامي خان،  ع��دن��ان  ال��ف��ن��ان  اأح��ي��ا 
�سهرة  املو�سيقى،  ب�سلطان  امللّقب 
غنائية �ساحرة على من�سة اليوبيل 
اإك�����س��ب��و 2020  ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
دبي، وذلك بح�سور عدد كبري من 
معجبيه وع�ساق املو�سيقى الهندية 
املهتمني  م����ن  وع������دد  وال���غ���رب���ي���ة 

باملو�سيقى والغناء.
وا�ستقبلت اجلماهري الكبرية، التي 
ح�سرت ُقبيل بدء احلفل الغنائي، 
عدنان  �سامي  واملو�سيقي  امل��ط��رب 
مب���وج���ات م���ن ال��ت�����س��ف��ي��ق احل����ار، 
وبادلهم �ُسلطان املو�سيقى التحية، 
ُم��ع��رب��اً ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��امل�����س��ارك��ة يف 
الثقافّية   2020 اإك�سبو  فعاليات 

والفنّية.
وقدم املطرب الهندي، الذي يحظى 
ب�سعبية كبرية يف عدد من البلدان 
والغربية، جمموعة من  الآ�سيوية 

اأغانيه ال�سهرية و�سط تفاعل كبري 
من اجلمهور.

ُول���د ع��دن��ان ���س��ام��ي خ���ان يف لندن 
ت��ع��ل��ي��م��ه يف  وت��ل��ق��ى   ،1971 ع����ام 

ي��ن��ح��در عدنان  امل��ت��ح��دة؛  امل��م��ل��ك��ة 
باك�ستانية  اأ�سول  من  خ��ان  �سامي 
واأفغانية، ويعمل يف الوقت الراهن 
والتلحني  ال����غ����ن����اء  جم�������الت  يف 
وامل���و����س���ي���ق���ى وال�����ع�����زف ع���ل���ى اآل����ة 
بع�ض  تقدمي  جانب  اإىل  البيانو، 

الربامج التلفزيونية.
العديد  على  خ��ان  ع��دن��ان  وح�سل 
من اجلوائز العاملية، اأبرزها جائزة 
الأكادميية،  ب��ولن  وج��ائ��زة  نيكاز، 
للتميز  املو�سيقية  نو�ساد  وج��ائ��زة 
امل���و����س���ي���ق���ي، وج����ائ����زة ال���درا����س���ات 
يف   1991 ع�����ام  وجن�����ح  ال���ع���ل���ي���ا؛ 
منفرد  غنائي  األ��ب��وم  اأول  اإ���س��دار 
اأّلف  كما  تامي"؛  "راغ  ب��ع��ن��وان  ل��ه 
2020 مو�سيقى فيلم  خالل عام 

الباك�ستان". "�سرجام 

•• دبي–  الفجر

م��دار هذا  دبي على   2020 اإك�سبو  امل�سارك يف  املتحدة  اململكة  �سّلط جناح 
الأ�سبوع ال�سوء على م�ساهمات ويلز يف اململكة املتحدة يف جمالت الثقافة 
والتقنية والتجارة، بالتزامن مع يوم القدي�ض ديفيد؛ وهو احتفال �سنوي 
بذكرى القدي�ض الويلزي؛ وزار فوغان جيثينج، وزير القت�ساد يف حكومة 
والدخول  امل�ستقبلية  التعاون  فر�ض  لي�ستعر�ض  دبي   2020 اإك�سبو  ويلز، 
يف اتفاقيات جتارية بني ويلز ودولة الإمارات يف جمالت متنوعة من بينها 

الغذاء والتقنّية املالية وال�ستك�ساف امل�ستدام للف�ساء. 
اإقامة  ت��واج��دي هنا، والتفكري يف م��دى �سرعة  رائ��ع حقا  "اإنه لأم��ر  وق��ال 
ه��ذا... حيث ترى الكثري من الأ�سخا�ض يتجولون يف املوقع، وينظرون يف 
كيفية تعزيز فر�سهم من اأجل بلدهم والآخرين. يف العامل الذي نعي�ض فيه، 
يوجد دائما جمال للتفكري يف طريقة لتح�سني الأمور، وبالأخ�ض يف الفرتة 
احلالية.  ويف اعتقادي، تظل ر�سالة البلدان يف القدرة على توطيد العالقات 
وبناء الأعمال التجارية بطريقة �سلمية، والتطلع اإىل حت�سني واإعادة ت�سكيل 

امل�ستقبل، هي الر�سالة الرئي�سية".
احلقيقية،  ويلز  هوية  ل�ستعرا�ض  رائعة  فر�سة  لنا  اأتيحت  "لقد  واأ�ساف 
ان�سّب  الأخ���رى.  وللبلدان  وي��ل��ز،  يف  اأك��رث  تقدميه  ميكننا  مب��ا  وللتعريف 

لهذا  الويلزية  املنتجات  من  الكثري  ن��وّرد  وال�سراب؛  ال��غ��ذاء  على  تركيزنا 
هناك  اأن  نعلم  لكننا  اأفريقيا؛  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  العامل،  من  اجل��زء 
املزيد الذي ميكننا فعله كذلك. اأعتقد اأننا نعاي�ض فر�سا رائعة حقا، حيث 
قبل  عليها  كان  التي  امل�ستويات  ا�ستعاد موؤخرا  ويلز  القت�ساد يف  نرى  اأننا 
التقنية،  اليوم نتحدث عن  الفر�ض؛ فنحن  الكثري من  اجلائحة... يوجد 
املعلومات  اأم����ن  م��ا نحققه يف جم���ال  ك��ذل��ك  ن��ن��ق��ا���ض  امل���ال���ي���ة...  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
القوة  نقاط  اإىل  بالإ�سافة  املتنوعة،  املو�سوعات  من  والكثري  الإلكرتوين، 
التقليدية التي نتمتع بها، وكل ذلك ي�سعدنا عمله يف يوم القدي�ض ديفيد".

ثاين  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ملقابلة  الفر�سة  يل  اأت��ي��ح��ت  احل���ظ،  "حل�سن  وق���ال 
حوار  بيننا  دار  حيث  اخلارجية،  للتجارة  الدولة  وزير  الزيودي،  اأحمد  بن 
اإيجابي ومبا�سر وبّناء ب�ساأن الفر�ض ال�سانحة لتعزيز التجارة والفر�ض يف 
اأك�سيد  املجالت ذات الهتمام امل�سرتك، مثل م�سرية خف�ض انبعاثات ثاين 
�سايف  نحو  ع��ام  بوجه  القت�ساد  بتوجيه  الأم���ر  يتعلق  مل  حيث  ال��ك��رب��ون، 
النبعاثات ال�سفري فح�سب، واإمنا بكيفية توليد الطاقة وفر�ض ال�ستثمار 
املتاحة يف كل من ويلز ودبي". واو�سح "قبل اجلائحة، بلغت قيمة التجارة 
بني ويلز ودولة الإم��ارات نحو ن�سف مليار جنيه اإ�سرتليني، وهو ما جعل 
دولة الإم��ارات ثامن اأكرب �سريك جتاري لويلز اآن��ذاك، وثاين اأكرب �سريك 

جتاري لنا خارج الحتاد الأوروبي. اإنه موقع مهم بالفعل بالن�سبة لنا.



�شحة وتغذية

23

حالة  �ل�ستاء  ف�سل  يف  �لكثريون  ي��و�ج��ه 
�ال�سطر�ب  با�سم  ُتعرف  مزعجة  نف�سية 

.)SAD( لعاطفي �ملو�سمي�
�لعاطفية  �ال�سطر�بات  ترت�وح  �أن  وميكن 
�ملنخف�سة  �ملز�جية  �حلالة  من  �ملو�سمية 
تظهر  ما  وع��ادة  �الكتئاب،  �إىل  �مل�ستمرة 
تقريبا  �لوقت  نف�ض  يف  �لرت�جع  يف  وتبد�أ 

من كل عام.

وخ����الل ه���ذه ال���ف���رتة، ي��ب��ل��غ الأ���س��خ��ا���ض ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون من 
وتقلب  ب��اخل��م��ول  �سعورهم  ع��ن  الجتماعي  القلق  ا���س��ط��راب 
املزاج. ويف احلالت الأكرث خطورة، ميكن للم�سابني با�سطراب 
القلق الجتماعي الإبالغ عن �سعورهم باأعرا�ض الكتئاب حتى 

بداية اأ�سهر ال�سيف.
بال�سحة  تتعلق  اأع���را����ض  اأي  جت��اه��ل  ع���دم  ال�����س��روري  وم���ن 
اخلدمات  هيئة  وتن�سح  ال�ستاء"،  "كاآبة  بينها  م��ن  النف�سية، 
اأن تفكر يف روؤية طبيب  "يجب   :)NHS( ال�سحية الوطنية
القلق  ب��ا���س��ط��راب  م�سابا  ت��ك��ون  ق��د  اأن���ك  تعتقد  كنت  اإذا  ع��ام 

الجتماعي وتكافح من اأجل التكيف".
للتعامل مع  اأف�سل طريقة  زي��ارة متخ�س�ض هي  اأن  ويف حني 
�سحتك العقلية اإذا كنت ت�سعر بعدم القدرة على التكيف، فهناك 
اأي�سا بع�ض الطرق الطبيعية التي ميكنك ا�ستخدامها ملحاولة 

حت�سني احلالة املزاجية ب�سكل طبيعي ومعاجلة التوتر.

�جعل ج�سمك يتحرك
اأن  م�ستحيلة  �سبه  مهمة  ت��ب��دو  ق��د  ب��الإح��ب��اط،  ت�سعر  عندما 
اأن  احل��رك��ات ميكن  اأ�سغر  ذل���ك، حتى  وم��ع  وت��ت��درب.  تنه�ض 

ت�سجع ج�سمك على اإفراز هرمونات ال�سعور بالر�سا واملعروفة 
با�سم الإندورفني.

ال�سحية  ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ات  ك��وه��ني، م��ن  اآلن  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
الوطنية، الذي لديه اهتمام خا�ض بال�سحة العقلية: "اأي نوع 
من التمارين مفيد، طاملا اأنه ينا�سبك واأنت تفعل ما يكفي منه. 
من  ف�سيكون  واإل  ب��ه،  ت�ستمتع  �سيئا  التمرين  يكون  اأن  يجب 

ال�سعب العثور على الدافع للقيام بذلك بانتظام".
التمارين  اأن  على  الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة  وتن�ض 
املنتظمة "ميكن اأن تعزز مزاجك اإذا كنت تعاين من الكتئاب، 
وه���ي م��ف��ي��دة ب�سكل خ��ا���ض ل��الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

الكتئاب اخلفيف اإىل املتو�سط".

حاول �حل�سول على �أكرب قدر ممكن من �ل�سوء
تو�سلت الأبحاث اإىل اأن ق�ساء املزيد من الوقت يف الهواء الطلق 
يف الأيام امل�سم�سة ميكن اأن يزيد من م�ستوى ال�سريوتونني وقد 

يبقي ا�سطراب القلق الجتماعي بعيدا.
ال�سطراب  حل����الت  خم�س�سة  م�����س��اب��ي��ح  ا���س��ت��خ��دام  ومي��ك��ن 
العاطفي املو�سمي، والتي تعمل على حماكاة اأ�سعة ال�سم�ض، ما 

قد يزيد من م�ستويات فيتامني د.
الوطنية مبحاولة احل�سول  ال�سحية  وتو�سي هيئة اخلدمات 

على اأكرب قدر ممكن من �سوء ال�سم�ض الطبيعي.
وتقرتح اأي�سا جعل بيئات العمل واملنزل م�ساءة وجيدة التهوية 
بالإ�سافة اإىل اجللو�ض بجوار النوافذ عندما تكون يف الداخل.

ركز على تنف�سك
ميكن اأن ت�سبح اأمناط التنف�ض لديك �سريعة اأو غري مريحة، 
خا�سة عند التوتر اأو ال�سعور بالقلق. ويف هذه اللحظات، تو�سي 
بالرتكيز  التنف�ض،  ال�سحية وخبرية  املدربة  �سامانثا حديدي، 

ب�سكل مبا�سر على تنف�سك.
و�سهلة  ب�سيطة  طريقة  وال��ت��اأم��ل  التنف�سي  "العمل  وق��ال��ت: 
يخرجك  اأن  ميكن  حقا  �سريع  اأم��ر  اإن��ه  ال��ت��وت��ر.  م��ع  للتعامل 
مبا�سرة من و�سع القتال اأو الهروب". م�سيفة اأن التاأمل ميكن 

اأن ي�ساعد اأي�سا يف تقليل م�ساعر التوتر والرتباك.

�بتعد عن �لهاتف
�سواء كان الأمر يتعلق بقائمة املهام التي ل تنتهي على ما يبدو 

اأو جمرد خماوف من احلياة اليومية، ميكن اأن يجد الكثري من 
النا�ض اأنف�سهم ي�سعرون بالإرهاق.

وهذا �سكل من اأ�سكال التوتر الذي ميكن اأن يوؤدي مبرور الوقت 
اإىل الإرهاق، ولهذا من املهم اإيجاد طرق لتخفيف هذا ال�سغط 

عن عقلك وج�سدك.
جميعا  "لدينا  ال�سحية:  اخل��ب��رية  فرييغنو،  ن��ات��ايل  وتو�سح 
طوال  ا�ستخدامها  ون��ري��د  اإليها  بحاجة  اأن��ن��ا  ون�سعر  ه��وات��ف 
 .. القيادة  و�سع  اإىل  هاتفك  تبديل  يف  ح��رج  ل  ولكن،  الوقت. 

القيام به  اأن حت�سل على �ساعة فراغ لتفعل ما تريد  وميكنك 
دون انقطاع".

وعالوة على ذلك، فاإن احل�سول على ق�سط كاف من النوم اأمر 
حيوي اأي�سا لل�سحة العقلية. وفقا لل�سيدة فريينغو، قد يكون 

اإغالق الهاتف ليال اأمرا اأ�سا�سيا.
اأو ميكن اأن مت�سي �ساعة قبل النوم دون اأن تنظر اإىل هاتفك، 
مع  اجليد  الوقت  بع�ض  وق�ساء  النوم  على  ه��ذا  و�سي�ساعدك 

�سريكك اأو عائلتك.

زيارة متخ�س�ض هي �أف�سل طريقة للتعامل مع �سحتك �لعقلية

طرق ب�سيطة وطبيعية لتح�سني املزاج 
والتغلب على ال�سطراب العاطفي املو�سمي

وُينظر اإليه عموما على اأنه نتيجة حتمية 
مفهوم  ه���ذا  ول��ك��ن  ال�سيخوخة،  لعملية 

خاطئ �سائع. 
ال��واق��ع، من خ��الل اتخاذ خطوات يف  ويف 
املعريف  التدهور  تقليل  وقت مبكر، ميكن 

يف وقت لحق من احلياة.
وي�����س��ت��م��ر ال��ب��ح��ث يف اإل���ق���اء ال�����س��وء على 
فهمنا للعالقة بني النظام الغذائي وتقليل 

خماطر الإ�سابة مبر�ض األزهامير.

موؤخرا  ال��واع��دة  النتائج  اإح���دى  وُن�����س��رت 
در�ض  األزهامير"، حيث  "مر�ض  يف جملة 
القرارات  تلعبه  ال���ذي  ال����دور  ال��ب��اح��ث��ون 

.)FI( الغذائية يف ذكاء ال�سوائل
الأ�سا�سية  العمليات  اإىل   FI وي�سري 

املت�سمنة يف حل امل�سكالت املجردة 
دون معرفة م�سبقة.

املرتبط   FI انخفا�ض  وي��زي��د 
الإ�سابة  خماطر  م��ن  بالعمر 
وت�سري  األ����زه����امي����ر،  مب���ر����ض 
اأن  اإىل  احل��دي��ث��ة  ال���درا����س���ات 

الغذائية  الأن���ظ���م���ة  ب��ع�����ض 
معدلت  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  ق���د 

الرتاجع.
وم����ع ذل�����ك، ف��م��ن غري 

امل�����وؤك�����د ك���ي���ف ي���وؤث���ر 
ا����س���ت���ه���الك ال����غ����ذاء 
الطويل  امل��دى  على 
ب����ني   FI ع�������ل�������ى 

اأو بدون تاريخ عائلي ملر�ض  البالغني مع 
األزهامير.

كيفية  الباحثون  فح�ض  الثغرات،  ول�سد 
ال�سامل  ال���غ���ذائ���ي  ال���ن���ظ���ام  ارت����ب����اط 

ب�����الإدراك ط��وي��ل امل���دى ب��ني الفئات 
اأواخ���ر  اإىل  منت�سف  م��ن  ال��ع��م��ري��ة 

الإ�سابة  خلطر  املعر�سني  العمر، 
مبر�ض األزهامير وغري املعر�سني 

خلطر الإ�سابة باملر�ض.
من  م�ساركا   1787 بني  وم��ن 

اإىل  م��ن��ت�����س��ف  ال��ب��ال��غ��ني يف 
اأواخ��������ر ال���ع���م���ر يف 

ال��ب��ن��ك احل���ي���وي يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، مت 
 FI م�سارات  ت�سميم 
مل���������������دة 

للقرارات  وف��ق��ا  وتعيينها  ���س��ن��وات   10
من  نوعا   49 ت��ن��اول  على  بناء  الغذائية 
الأط��ع��م��ة ال��ك��ام��ل��ة امل��ب��ل��غ عنها ذات��ي��ا من 

ا�ستبيان تردد الغذاء.
اأن  الباحثون  اإج��راء حتليلهم، وجد  وبعد 
"بقوة" توقع نتائج  تناول اجلنب اليومي 

اأف�سل مل�سار FI مع مرور الوقت.
وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، ارت��ب��ط ت��ن��اول حلم 

ال�ساأن اأ�سبوعيا بتح�سني النتائج.
املجموعات  بني  "من  الباحثون  واأ���س��اف 
املرتبط  امل��ل��ح  اأ���س��ي��ف  للخطر،  امل��ع��ر���س��ة 

بانخفا�ض الأداء".
وقال الباحثون يف مالحظاتهم اخلتامية: 
يف  ي�ساعد  قد  الوجبات  خطط  "تعديل 
ت��ق��ل��ي��ل ال��ت��ده��ور امل���ع���ريف. لح��ظ��ن��ا اأن 
امل���ل���ح امل�����س��اف ق���د ي��ع��ر���ض الأف������راد 
ل��ل��خ��ط��ر ب�����س��ك��ل اأك�������رب، ل��ك��ن��ن��ا مل 
ن���الح���ظ ت��ف��اع��الت مم��اث��ل��ة بني 
ملر�ض  العائلي  ]التاريخ   FH
األزهامير] واحلالت الفردية. 
ت�����س��ري امل���الح���ظ���ات اأي�������س���ا يف 
امل���ع���ت���م���دة على  ال�������س���ل���وك���ي���ات 
اإ�سافة  اأن  اإىل  اخل��ط��ر  ح��ال��ة 
الغذائي  ال��ن��ظ��ام  اإىل  اجل���نب 
ي��وم��ي��ا، وحل���م ال�����س��اأن على 
يوؤدي  قد  اأ�سبوعي،  اأ�سا�ض 
اأي�سا اإىل حت�سني النتائج 
امل����ع����رف����ي����ة ط���وي���ل���ة 

املدى".

 تناول اجلنب يقلل من خطر تدهور الدماغ!
يرتبط �خلرف مبجموعة من �الأعر��ض �لتي تدل على تدهور �لدماغ، و�ل�سبب �الأكرث �سيوعا للخرف هو مر�ض �ألزهامير - ��سطر�ب 

يف �لدماغ يدمر ببطء مهار�ت �لذ�كرة و�لتفكري.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  3  مار�س 2022 العدد 13483 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17177

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2022/03/09 �الربعاء  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده مطعم �لقر�سان �ض.ذ.م.م و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم                                                          �لو�سف  

 12،000                                                    معد�ت مطعم 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثاثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/14765

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2022/03/09 �الربعاء  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده مطعم بروتني AND كارب و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم                                                              �لو�سف  

 9،630                                                       معد�ت مطعم 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثاثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16473

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2022/03/09 �الربعاء  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده �سركة �جاثا ميدل �ي�ست للتجارة ذ.م.م )فرع( و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم                                                               �لو�سف  

 11،475                                                            �ك�س�سو�ر�ت   
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثاثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/16583

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2022/03/09 �الربعاء  يوم  م�ساء�   6:00 �ل�ساعة 

�سده جالريي ون)�ض.ذ.م.م( )فرع ( و �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                               �لو�سف      �سعر �لتقييم  

                                                             لوحات فنيه        16،150 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثاثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

فقدان �سهادة اأ�سهم
العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

احلمادي  ابراهيم  خليل  ابراهيم  فوزية  ال�سيدة/  فقدت 
)ام�����ارات اجل��ن�����س��ي��ة(  ���س��ه��ادة اأ���س��ه��م ����س���ادرة م��ن م�سرف 

ابوظبي ال�سالمي.
رقم ال�سهادة: 10176550 - عدد ال�سهم: 150 �سهما

  الرجاء ممن يجدها ت�سليمها للم�سرف املذكور اعاله اأو 
الت�سال على موبايل رقم  0504917775  م�سكورا.

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  13/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  جزئي،  عقاري   2020/420 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)782828 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف ، تنفيذ احلكم وفق منطوقه 
طالب التنفيذ: عبداهلل احمد عبدول اخلمريي - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املكتوم - برج الرمي الطابق 

الرابع مكتب 406 بجوار ات�سالت ديرة - رقم مكاين 3035795150 
ومدير  ومالك   - ون  باراداي�ض  م�سروع  ومدير  كمالك  و  ال�سخ�سية  ب�سفته  خليل  �ساكر  ها�سم  زه��ري   : اإعالنه  املطلوب 
58069 - عنوان وكيل ال�سركة  اإم��ارة دبي - منطقة الرب�ساء جنوب اخلام�سة - �ض ب  املدعي عليها الوىل - عنوانه : 
- اإمارة دبي - ام هرير الثانية 315 - �سارع م�ست�سفى را�سد �سارع رقم 20 - جلف تاور - بجوار حلويات قي�سر - مكاين 

 97143452012  -  3058892036
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/3/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
ا���س��م املبنى :   - 1 66.83 م��رت م��رب��ع - رق��م املبنى :  430 - امل�ساحة :  وح���دة ع��ق��اري��ة )حت��ت الن�����س��اء( رق��م الر����ض 

درهم   450504.63  : التقييم   -  G09  : الوحدة  رقم   -  1  : املبنى  رقم   -  PARADISE ONE
ا���س��م املبنى :   - 1 40.84 م��رت م��رب��ع - رق��م املبنى :  430 - امل�ساحة :  وح���دة ع��ق��اري��ة )حت��ت الن�����س��اء( رق��م الر����ض 

درهم   308209.22  : التقييم   -  102  : الوحدة  رقم   -  1  : املبنى  رقم   -  PARADISE ONE
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  649/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 365/2020 عقاري كلي ، واملعدل بالإ�ستئناف 
�سامال  دره��م(  وق��دره )74794424.47  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، ا�ستئناف عقاري   2021/530 رقم 

للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: واجهة دبي البحرية - �ض ذ م م  - واآخرون - عنوانه : ال�سفوح الثانية - �سارع امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود - مكاين : 1410577562 - وميثله : �سعد حممد عبداهلل احلمادي  
املطلوب اإعالنه : �سركة الربج ريل ا�ستيت ليمتد   عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ 

  API-DENTONS AND CO - DUBAI BRANCH زايد - ملك برج العامل
043310201

05:00:00م ويف الي��ام الثالث  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  اأن��ه يف يوم الأرب��ع��اء    : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
4500،04 مرت مربع -   : امل�ساحة   - 68 الثانية - رقم الر���ض  ار���ض ف�ساء -املنطقة : ح�سيان  قطعة 

مقدرة ب�� )16،953،293( درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  13/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  جزئي،  عقاري   2020/420 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)782828 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف ، تنفيذ احلكم وفق منطوقه 

طالب التنفيذ: عبداهلل احمد عبدول اخلمريي - واآخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع املكتوم - برج الرمي الطابق 
الرابع مكتب 406 بجوار ات�سالت ديرة - رقم مكاين 3035795150 

ومدير  ومالك   - ون  باراداي�ض  م�سروع  ومدير  كمالك  و  ال�سخ�سية  ب�سفته  خليل  �ساكر  ها�سم  زه��ري   : اإعالنه  املطلوب 
58069 - عنوان وكيل ال�سركة  اإم��ارة دبي - منطقة الرب�ساء جنوب اخلام�سة - �ض ب  املدعي عليها الوىل - عنوانه : 
- اإمارة دبي - ام هرير الثانية 315 - �سارع م�ست�سفى را�سد �سارع رقم 20 - جلف تاور - بجوار حلويات قي�سر - مكاين 

 97143452012  -  3058892036
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/3/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
ا���س��م املبنى :   - 1 66.83 م��رت م��رب��ع - رق��م املبنى :  430 - امل�ساحة :  وح���دة ع��ق��اري��ة )حت��ت الن�����س��اء( رق��م الر����ض 

درهم   450504.63  : التقييم   -  G09  : الوحدة  رقم   -  1  : املبنى  رقم   -  PARADISE ONE
ا���س��م املبنى :   - 1 40.84 م��رت م��رب��ع - رق��م املبنى :  430 - امل�ساحة :  وح���دة ع��ق��اري��ة )حت��ت الن�����س��اء( رق��م الر����ض 

درهم   308209.22  : التقييم   -  102  : الوحدة  رقم   -  1  : املبنى  رقم   -  PARADISE ONE
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 649/2021/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 365/2020 عقاري كلي ، واملعدل بالإ�ستئناف 
�سامال  دره��م(  وق��دره )74794424.47  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، ا�ستئناف عقاري   2021/530 رقم 

للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: واجهة دبي البحرية - �ض ذ م م  - واآخرون - عنوانه : ال�سفوح الثانية - �سارع امللك �سلمان بن 

عبدالعزيز اآل �سعود - مكاين : 1410577562 - وميثله : �سعد حممد عبداهلل احلمادي  
املطلوب اإعالنه : �سركة الربج ريل ا�ستيت ليمتد   عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ 

  API-DENTONS AND CO - DUBAI BRANCH زايد - ملك برج العامل
043310201

05:00:00م ويف الي��ام الثالث  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  اأن��ه يف يوم الأرب��ع��اء    : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
4500،04 مرت مربع -   : امل�ساحة   - 68 الثانية - رقم الر���ض  ار���ض ف�ساء -املنطقة : ح�سيان  قطعة 

مقدرة ب�� )16،953،293( درهم.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  171/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقارمرهون عبارة عن �سقة يف اإمارة دبي - احلبية اخلام�سة - رقم الر�ض 
با�ستالم مبلغ  108 - والت�سريح  العقار  1 - رقم  الطابق   - 12 الثمام   : املبنى  ا�سم   -  12  : املبنى  43 - رقم 

باملزاد. البيع  ثمن  من  درهم   1768293.45
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�ض 2  
املطلوب اإعالنه : جمتبى م�سعود كا�سف حقيقي  

عنوانه : اإم��ارة دبي - احلبية اخلام�سة - رقم الر���ض 43 - رقم املبنى : 12 - ا�سم املبنى الثمام 12 - الطابق 
Kashef@eim.ae  -   0506531738  -  108 العقار  رقم   -  1

التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�سر  تقل هذه 
يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : احلبية اخلام�سة - رقم الر�ض ك 43  - رقم 
البلدية 847 -683 - امل�ساحة : 109.78 مرت مربع - رقم املبنى : 12 - ا�سم املبنى : الثمام 12 - رقم الوحدة 

درهم.   546.415.35  -  108
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:864/2020/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

E18  مو�سوع   -  01-  106 مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ عقد البيع امل��وؤرخ يف:2015/5/21 ب�سراء الوحده رقم  
الدعوى والزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )790068( درهم مع الزامهما بالت�سامن بان يوؤديا 
فوائد تاخرييه 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ 
وقدره )150.000( درهم مائة وخم�سون الف درهم كتعوي�ض عن ال�سرار املاديه والدبيه التي ا�سابت املدعي والزام املدعي 

عليهما بالر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:علي يو�سف حممد ح�سني الفردان

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سايل - مبنى كري�ستال - �سقة 105-104 
املطلوب اإعالنه :  1- زنادو للتطوير العقاري  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/2/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
اول:بف�سخ عقد البيع املوؤرخ يف 2015/5/21 املت�سمن �سراء الوحدة رقم 601-01-18 مو�سوع الدعوى - ثانيا:بالزام املدعي 
املطالبة  تاريخ  بواقع 5% من  املبلغ  وق��دره )790068( درهم وفائدة على هذا  للمدعي مبلغ  بالت�سامم  يوؤديا  بان  عليهما 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  924/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/130 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )37635514.36( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سركة م�سانع الأ�سباغ الوطنية املحدودة
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية الثالثة ع�سر - ال�سارقة - مبنى جممع 

م�سانع نا�سيونال - دوار نا�سونال 
املطلوب اإعالنه : 1- ال�سركة املتحدة الوطنيه التجارية ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )37635514.36( وق��دره  به 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  327/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1714/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )40345( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : احمد ربيع حممد �سريف العو�سي
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي منطقة الو�سل - �سارع ال�سيخ زايد - مركز مزايا - 

مدخل 2 مكتب رقم 2007 و 2008 رقم مكاين:2521888152 
املطلوب اإعالنه : 1- التقنية الذكية للمقاولت الكهربائية وال�سحية    - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )40345( وق��دره  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  140/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/624 عقاري جزئي واملعدل بال�ستئناف رقم 
2021/1291 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )956920( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : ب�سار را�سي اأحمد حوارى
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - بور�سعيد - مبنى دبي الوطنية للتاأمني - الطابق الثامن - مكتب رقم 

804 - رقم مكاين:3173094031 - وميثله:را�سد عبداهلل ح�سن عبود احلفيتي 
املطلوب اإعالنه : 1- احلبتور �سيتي للتطوير العقاري )فرع من دبي الوطنية لال�ستثمار ����ض.ذ.م.م(    - 

�سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  �ستبا�سر الج��راءات  اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة  التنفيذ  )856920( درهم اىل طالب 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

 3734/2021/60 امر اأداء 
�إعان �أمر �أد�ء بالن�سر

تفا�سيل �الإعان بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- بي�ست ايجل للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :خالد اقبال ني�سار حممد

 وميثله:مروه حمد �سعيد م�سلم الريامي 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/6/12 بالزام 
الف  دره��م خم�سة وثمانون  وق��دره )85.000(  ت��وؤدي للمدعي مبلغ  بان  املدعي عليها 
درهم والزام املدعي عليها بامل�سروفات والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة ،  ولكم احلق يف 

ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:54/2022/361 ا�ستئناف اأمر اأداء 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87

والر�سوم  اأداء  اأمر  رق���م:2021-7769  الدعوى  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : ال�ستئناف  مو�سوع 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:فيا روما للتجارة �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع برج خليفه - بيزن�ض باي - برامي تاور - الطابق 

28 - مكتب رقم 28010 ، 2809 ، 28011 -  وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن 
املطلوب اإعالنه :  1- عماد احمد اخلطيب  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ل�ستئناف احلكم ال�سادر 
يف اأمر الأداء املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/5/18  ال�ساعة 10.00 
�ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    
70197

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بالن�سر 

 9866/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  جيه كيه بايون ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/زاهد ا�سلم لتاأجري املعدات الثقيلة �ض.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)518416.2( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:514/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�سر رقم 859

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )222100( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق 2021/11/3 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:�سركة القب�ض للهند�سة واملقاولت والتجارة العامة وميثلها مديرها املهند�ض/علي حلمي طه خالف
ام��ارة عجمان - الرا�سدية - عجمان �سارع الرا�سدية - مبنى ار�ض �سامل �سيف - �سقة 1 - �سارع  عنوانه:المارات - 

الرا�سدية
املطلوب اإعالنه :  1- احمد عادل احمد ع�سرة  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )222100( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق 2021/11/3 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/3/2 ال�ساعة 09.00 �ض ويقت�سي ح�سوركم 
اليها من خالل موقع  الو�سول  التي ميكن  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  ع�سر(  )الثانية  البتدائية  الدعوى  ادارة  ام��ام 
حماكم دبي اللكرتوين - خدماتنا اللكرتونية العامة - جداول جل�سات الق�سايا لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:3983/2020/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام ال�سركة املدعي عليها ب�سداد مبلغ التفاقية وقدره )350.000( يورو وهو 

مايعادل )1.515.500( درهم اماراتي مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب . 
املدعي:�سريوكو دي دبليو �سي �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة دبي للطريان - دبي
وميثله:ح�سن عبدالرحمن ح�سن عبداهلل

املطلوب اإعالنه :  1- بنتيوم تريدينغ م.د.م.�ض  -  �سفته : مدعي عليه 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام ال�سركة املدعي عليها ب�سداد مبلغ  مو�سوع الإعالن :  قد 
التفاقية وقدره )350.000( يورو وهو مايعادل )1.515.500( درهم اماراتي مع الزام املدعي عليها بالر�سوم 
ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة  امل��واف��ق  2022/3/7   ي��وم الث��ن��ني   وامل�ساريف والت��ع��اب - وح��ددت لها جل�سة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ونخطركم باعادة الدعوى اىل حمكمة اأول درجه.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70408

Date 3/ 3/ 2022  Issue No : 13483
Notice by publication to the enforcee

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - SUBAIR EDATHIL 
Payment Notice in Case No. - SHCEXCICOMS2022/0000639 - Commercial

To : The losing party: SUBAIR EDATHIL
Address : Emirate of Sharjah, behind Al Orouba Street, Shop No. 1 owned by Ali Abdullah Khalfan Al 
Shamsi, Tel : 0581121559- 0551755797 0555297040, email id: daynightcafeuae@gmail.com
Whereas, on the date, a Judgment- whose copy is attached- has been issued against you in favour of 
the plaintiff
Claimant: SALEEM MAVAKKUNNUMAL, Nationality; Indian
- In the case referred to above.
Since the aforementioned prevailing party has applied for the execution of the aforementioned 
judgment, and has paid the fee specified for that, since the judgment requested to be executed is as 
follows: Grand total including fees and charges: 56217.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document referred to above 
within [duration] 15 days from the date of your notice of this notification.
In the event that you fail to do so, you are required to attend a sitting of the day - corresponding to the 
time before the aforementioned court. In the event that you fail to do so, the court will take the forced 
execution measures prescribed by law against you
The judge / Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah Federal Court 
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533

Date 3/ 3/ 2022  Issue No : 13483
Legal notice in Arabic and English

No. (29720/2022)
Warner: Investment Bank (PJSC)
Notified party: Khalil Rahman Shalakar
Based upon the request of our Principal (Warner) under this Warning 
(notification to paymnet), pursuant to the provision of the Article 63/1 of 
Cabinet Resolution No. 57 of 2018 regarding the regulatory regulations for 
Federal Law No. 11 of 1992 regarding the Civil Procedures Law, We Notify 
you to pay the amount owed by You the Notifying party amounting 16,500,000 
AED (sixteen million five hundred thousand dirhams), as well as the delay 
interest of the aforementioned amount from the due date till full payment 
within (5) Five Days from the date of your receipt and / or your objection to 
receive this Warning, so the Warner shall not be obliged to taking legal force to 
obligate you to perform it in force, as well as the legal interest by 12% annually 
from the due date till the full payment, obligate you to pay Fees, Expenses, 
Attorneys' Fees, and to preserve the right of the Warner to take all precautionary 
procedures against you.
Notary public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

لإعالناتكم يف 

يرجى �الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  487/2019/211 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي  ع��ق��اري   375/2015 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)628،330،015 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: ديار للتطوير - �ض م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - بردبي - الرب�ساء - مبنى �سركة ديار 
امام مول الإمارات - بجوار فندق نوفيتال - الطابق الر�سي - بوكالة املحامي / علي اإ�سماعيل الزرعوين  

وميثله : علي اإ�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين  
املطلوب اإعالنه : ليمتل�ض - �ض ذ م م   

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �سارع ال�سفوح - مركز نخيل للمبيعات - مبنى رقم 1 - الطابق الول - من مدخل بامل 
info@limitless.com - 043759777 - 0569845612 - جمريا

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/3/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
 -  518-  0 البلدية  رقم   -  1 الر�ض  رقم   - الثانية  ال�سناعية  علي  جبل   : املنطقة   - بناء  من  عليها  وما  ار�ض   -1
: جبل  املنطقة   - بناء  وم��ا عليها من  ار���ض   -2  ، دره��م  4023.25 مرت مربع - مببلغ )300000000(   : امل�ساحة 
مببلغ   - م��رب��ع  م��رت   4761.80  : امل�ساحة   -  518-  0 البلدية  رق��م   -  11 الر����ض  رق��م   - الثانية  ال�سناعية  علي 
)310000000( درهم ، 3- ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي ال�سناعية الثانية - رقم الر�ض 13 - رقم 

البلدية 0 -518 - امل�ساحة : 4023.17 مرت مربع - مببلغ )305000000( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  120/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

 1703177( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي،  عقاري   2018/98 رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

الرابع - مكتب  الطابق   - ال��رمي  بناية   - املكتوم  �سارع   - دي��رة   - دب��ي  اإم��ارة   : واآخ���رون - عنوانه   - انيل مالهوترا  التنفيذ:  طالب 
الزرعوين   عبداهلل  عبدالعزيز  �سعود   : وميثله   - ال��زرع��وين  �سعود   / املحامي  بوكالة   3035795150 مكاين  رق��م   -  406"
املطلوب اإعالنه : ذا ديفلوبر للعقارات - �ض ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - تقاطع �سارع عود ميثاء مع �سارع 10 - بجانب 
3032193098 - هاتف  املكاين  الرقم   - 405 الرابع - مكتب رقم  ك��ورت - الطابق  حمطة مرتو عود ميثاء - مبنى اوفي�ض 

 000000000  -  crm@iah.co.ae  -  0000000000  -   044215179
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : كيه اإم بروبرتيز - �ض ذ م م - اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/3/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف 
اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة  اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة  وامل�ساريف خالل ع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية - رقم الر�ض 88 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - ا�سم 
املبنى : بارك لين - رقم العقار : 2720 - امل�ساحة : 28 مرت مربع - املقدرة ب��� )495،817/76( درهم ، وحدة عقارية - رقم 
الر�ض 88 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بارك لين - رقم العقار : 2721 - امل�ساحة : 33.86 
88 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى :  ب��� )592،490/76( دره��م ، وح��دة عقارية - رقم الر���ض  مرت مربع - املقدرة 
1 - ا�سم املبنى : بارك لين - رقم العقار : 2917 - امل�ساحة : 29.94 مرت مربع - املقدرة ب��� )542،774/59( درهم  ، وحدة 
عقارية - رقم الر�ض 88 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بارك لين - رقم العقار : 2903 - امل�ساحة 
: 28.89 مرت مربع - املقدرة ب��� )520،852/19( درهم ، وحدة عقارية - رقم الر�ض 86 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : TAMANI ARTS OFFICE رقم العقار : 1641 - امل�ساحة : 40،84 مرت مربع - املقدرة ب��� 
 TAMANI : 390،181/51( درهم ، وحدة عقارية - رقم الر�ض 86 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى(
درهم  )289،019/97( ب���  امل��ق��درة   - م��رب��ع  م��رت   29،20  : امل�ساحة   -  1552  : ال��ع��ق��ار  رق��م   ARTS OFFICE"

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  1965/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/1239 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)772460 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: عبداحلميد حممد �سراري حممد العرج  
ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة دب���ي - دي����رة - ����س���ارع ال���رق���ة - ب��ن��اي��ة ال��ف��ه��د - ط��اب��ق امل��ي��زان��ني - م��ك��ت��ب رق���م 1 رق���م مكاين 

وميثله : عبدالرحمن حممد عي�سى الناوري العامري    -  3079395364
 - املر�سى  �سارع   - دبي  بردبي - مر�سى   - دبي  :اإم��ارة  - عنوانه  �سامل احلاطي  �سليمان  :  حممد  اإعالنه  املطلوب 
 -  1223674565 مكاين  رق��م  م��ول  مارينا  بجانب   -  502 رق��م  �سقة   - اخلام�ض  الطابق   - �سيلفرين  بناية 

advo.hazem55@gmail.com  -  0588706699
مو�سوع الإعالن :

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
148.71 مرت مربع - رقم  155 - امل�ساحة :  وحدة عقارية - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم الر�ض 

املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بالزا ريزيدن�ض 1 - رقم الوحدة : D417 - التقييم : 809975.13 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  153/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/48 جلان عقارية ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )95200882 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

الثالثة - املقر الرئي�سي لدبي  ام �سقيم  اإم��ارة دبي - بردبي -   : طالب التنفيذ: �سركة دبي لند - عنوانه 
القاب�سة - مكتب رقم 1 ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت - رقم مكاين 2305172538  

النهدة   - الق�سي�ض   - دي���رة   - دب��ي  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه   - اي  ار  كابيتال  ج��ي  ا���ض  �سركة   : اإع��الن��ه  امل��ط��ل��وب 
رق��م مكاين   -  908 رق��م  - مكتب   9 رق��م  الطابق   - ت��اور  بناية بالتينيوم   -  NMC - خلف م�ست�سفى 

lbader@meglegal.com  -  0555067838  -  3584098077
الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : ار�ض 
ف�ساء - رقم الر�ض 6903 - املنطقة : اليفرة 3 - امل�ساحة : 650321.64 مرت مربع القيمة التقديرية 

: 209،999،913 درهم ، ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  404/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد   ، اأداء  اأم���ر   3384/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
)303818.14 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: �سركة نا�سيونال ل�سحب الأملنيوم )�ض ذ م م(  
عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �سارع �سارع زايد بن حمدان ال نهيان - مبنى م�سنع 

ملك جممع دبي لال�ستثمار  
وميثله : عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  

املطلوب اإعالنه : حممد �سامر بركات  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �سارع جممع دبي لال�ستثمار - مبنى م�سنع ملك الومكو - 

alumco@alumco.ae - 048852908 - 0506955705 - 1580863005 مكاين
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : الومكو )�ض ذ م م( 

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 845 - امل�ساحة : 117.75 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - 

ا�سم املبنى : مزايا بزن�ض افينيو بي بي 2 - رقم الوحدة : 2308 - مببلغ )481.188.39( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  120/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

 1703177( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي،  عقاري   2018/98 رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

الرابع - مكتب  الطابق   - ال��رمي  بناية   - املكتوم  �سارع   - دي��رة   - دب��ي  اإم��ارة   : واآخ���رون - عنوانه   - انيل مالهوترا  التنفيذ:  طالب 
الزرعوين   عبداهلل  عبدالعزيز  �سعود   : وميثله   - ال��زرع��وين  �سعود   / املحامي  بوكالة   3035795150 مكاين  رق��م   -  406"
املطلوب اإعالنه : ذا ديفلوبر للعقارات - �ض ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - تقاطع �سارع عود ميثاء مع �سارع 10 - بجانب 
3032193098 - هاتف  املكاين  الرقم   - 405 الرابع - مكتب رقم  ك��ورت - الطابق  حمطة مرتو عود ميثاء - مبنى اوفي�ض 

 000000000  -  crm@iah.co.ae  -  0000000000  -   044215179
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : كيه اإم بروبرتيز - �ض ذ م م - اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/3/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف 
اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات 
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة  اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة  وامل�ساريف خالل ع�سرة 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  وحدة عقارية - رقم الر�ض 88 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - ا�سم 
املبنى : بارك لين - رقم العقار : 2720 - امل�ساحة : 28 مرت مربع - املقدرة ب��� )495،817/76( درهم ، وحدة عقارية - رقم 
الر�ض 88 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بارك لين - رقم العقار : 2721 - امل�ساحة : 33.86 
88 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى :  ب��� )592،490/76( دره��م ، وح��دة عقارية - رقم الر���ض  مرت مربع - املقدرة 
1 - ا�سم املبنى : بارك لين - رقم العقار : 2917 - امل�ساحة : 29.94 مرت مربع - املقدرة ب��� )542،774/59( درهم  ، وحدة 
عقارية - رقم الر�ض 88 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : بارك لين - رقم العقار : 2903 - امل�ساحة 
: 28.89 مرت مربع - املقدرة ب��� )520،852/19( درهم ، وحدة عقارية - رقم الر�ض 86 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : TAMANI ARTS OFFICE رقم العقار : 1641 - امل�ساحة : 40،84 مرت مربع - املقدرة ب��� 
 TAMANI : 390،181/51( درهم ، وحدة عقارية - رقم الر�ض 86 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى(
درهم  )289،019/97( ب���  امل��ق��درة   - م��رب��ع  م��رت   29،20  : امل�ساحة   -  1552  : ال��ع��ق��ار  رق��م   ARTS OFFICE"

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  7733/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2303 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)12299191.19 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: دل�سكو - �ض ذ م م  
 عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - زعبيل الثانية - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى مركز دبي املايل العاملي - �سقة 605  

املطلوب اإعالنه : طائف املدينة للمقاولت - �ض ذ م م  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد - مبنى �سالره اليال�ض - املبنى الرئي�سي 

info@tamcon.ae - 048841298 - 0505500559 - منطقة جممع دبي لال�ستثمار -
مو�سوع الإعالن :

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : حق منفعة )عقد ايجار من 19-2-2014 اىل 19-2-2044( املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار 
 الثاين - امل�ساحة : 5170.17 مرت مربع - رقم الر�ض 500 - املبلغ : 90000000 درهم - ويباع لعلى عطاء

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  153/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/48 جلان عقارية ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )95200882 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

الثالثة - املقر الرئي�سي لدبي  ام �سقيم  اإم��ارة دبي - بردبي -   : طالب التنفيذ: �سركة دبي لند - عنوانه 
القاب�سة - مكتب رقم 1 ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت - رقم مكاين 2305172538  

النهدة   - الق�سي�ض   - دي���رة   - دب��ي  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه   - اي  ار  كابيتال  ج��ي  ا���ض  �سركة   : اإع��الن��ه  امل��ط��ل��وب 
رق��م مكاين   -  908 رق��م  - مكتب   9 رق��م  الطابق   - ت��اور  بناية بالتينيوم   -  NMC - خلف م�ست�سفى 

lbader@meglegal.com  -  0555067838  -  3584098077
الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : ار�ض 
ف�ساء - رقم الر�ض 6903 - املنطقة : اليفرة 3 - امل�ساحة : 650321.64 مرت مربع القيمة التقديرية 

: 209،999،913 درهم ، ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  331/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : طلب اأذن بيع املكاتب املرهونة اأرقام 4401 ، 4402 ، 4403 ، 4404 ، 4405 الكائنة بالطابق رقم 44 ، باملبنى 
امل�سمى مزايا بزن�ض افينيو ايه ايه 1 مبنطقة الثنية اخلام�سة - اإمارة دبي.

طالب التنفيذ: بنك الإم��ارات دبي الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - مركز دبي املايل العاملي برج الفتان كرن�سي هاو�ض تاور 1 
وعنوانهما املختار مقر هيئة دبي لل�سلع املتعددة منطقة حرة برج املا�ض ابراج بحريات جمريا  - وميثله : خالد حممد �سعيد بوج�سيم  

املطلوب اإعالنه : فونيك�ض غلوبال م د م �ض وميثلها كال من بول ليجيت وماثيو ديفيد �سميث ب�سفتهما امل�سفيني واملمثلني القانونني 
1 وعنوانهما  ت��اور  كرن�سي هاو�ض  الفتان  ب��رج  العاملي  امل��ايل  دب��ي  - مركز  دب��ي  اإم���ارة   : - عنوانه  الت�سفية  لل�سركة من خ��الل مرحلة 
  043903987  -   0097145064700  - اب��راج بحريات جمريا  املا�ض  برج  املتعددة منطقة حرة  لل�سلع  دبي  املختار مقر هيئة 
- pleggett@deloitte.com  مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/3/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام 
الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
املمتلكات :  1 - مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 846 - رقم البلدية : 5812 -393 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : 

مزايا بيزن�ض افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 4401 - امل�ساحة : 102،55 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.250.000.00( درهم
ا�سم املبنى : مزايا   - 1 5812 -393 - رقم املبنى :  846 - رقم البلدية :  2 - مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 

بيزن�ض افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 4402 - امل�ساحة : 152،56 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.250.000.00( درهم
ا�سم املبنى : مزايا   - 1 5812 -393 - رقم املبنى :  846 - رقم البلدية :  3 - مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 

بيزن�ض افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 4403 - امل�ساحة : 102،54 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.350.000.00( درهم
ا�سم املبنى : مزايا   - 1 5812 -393 - رقم املبنى :  846 - رقم البلدية :  4 - مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 

بيزن�ض افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 4404 - امل�ساحة : 150،43 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.500.000.00( درهم
ا�سم املبنى : مزايا   - 1 5812 -393 - رقم املبنى :  846 - رقم البلدية :  5 - مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 

بيزن�ض افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 4405 - امل�ساحة : 149،95 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.500.000.00( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  266/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف اإمارة دبي - منطقة الثنية اخلام�سة - رقم 
الر�ض 2244 والت�سريح با�ستالم مبلغ 3008962.17 درهم من ثمن البيع باملزاد.

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض.م.ع(  
عنوانه : اإمارة دبي - الق�سي�ض 2 - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال  

املطلوب اإعالنه : فريد احمد نثار احمد - عنوانه :اإم��ارة دبي - الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 2244 - 
AOMAM_HORI@YAHOO.COM  -  0505383031

الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�ض وما عليها من 
ب��  امل��ق��درة   - 517.86 مرت مربع   : امل�ساحة   -  2244 الر���ض  رق��م   - الثنية اخلام�سة   : املنطقة   - بناء 

)3،600،000( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  20/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف اإمارة دبي - منطقة وادي ال�سفا 5 - رقم الر�ض 
باملزاد. البيع  ثمن  من  درهم   9،173،479.66 مبلغ  با�ستالم  والت�سريح   RE20 رقم  فيال   -  2009

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض م ع( 
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�ض 2  

املطلوب اإعالنه :  م�سعود ر�سا كورنكي  
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة وادي ال�سفا 5 - رقم الر�ض 2009 - فيال - ها�سيندا - فيال رقم 0507490705 

DJ_DMCC@YAHOO.COM - RE20 -
التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 5 - رقم الر�ض 2009 - امل�ساحة 

درهم  )6000000( مببلغ   - مربع  مرت   555
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  131/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �سقة يف اإم��ارة دبي - منطقة وادي ال�سفا 7 - رقم الر�ض 
127 - رقم املبنى : 22 - ا�سم املبنى : C22 الطابق 1 - رقم العقار G56 - رقم مكاين 27153-69401 والت�سريح 

با�ستالم مبلغ 1989335.53 درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة الوطني )�ض م ع(  

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�ض 2  
املطلوب اإعالنه : منوج جيك�سني بهوجواين  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة وادي ال�سفا 7 - رقم الر�ض 127 - رقم املبنى : 22 - ا�سم املبنى : C22 - الطابق 1 - رقم 
 0506546747 - mike@timemachinegroup.com - G56 : العقار

مو�سوع الإعالن :
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : وادي ال�سفا 7 - رقم 
املبنى : �سي  ا�سم   - 22  : املبنى  166.48 مرت مربع - رقم   : امل�ساحة   - 665- 5262 البلدية  127 - رقم  الر���ض 

درهم.   )1.835.650.12( مببلغ   -  G56 الوحدة  رقم   -  22
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  331/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : طلب اأذن بيع املكاتب املرهونة اأرقام 4401 ، 4402 ، 4403 ، 4404 ، 4405 الكائنة بالطابق رقم 44 ، باملبنى 
امل�سمى مزايا بزن�ض افينيو ايه ايه 1 مبنطقة الثنية اخلام�سة - اإمارة دبي.

طالب التنفيذ: بنك الإم��ارات دبي الوطني - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - مركز دبي املايل العاملي برج الفتان كرن�سي هاو�ض تاور 1 
وعنوانهما املختار مقر هيئة دبي لل�سلع املتعددة منطقة حرة برج املا�ض ابراج بحريات جمريا  - وميثله : خالد حممد �سعيد بوج�سيم  

املطلوب اإعالنه : فونيك�ض غلوبال م د م �ض وميثلها كال من بول ليجيت وماثيو ديفيد �سميث ب�سفتهما امل�سفيني واملمثلني القانونني 
1 وعنوانهما  ت��اور  كرن�سي هاو�ض  الفتان  ب��رج  العاملي  امل��ايل  دب��ي  - مركز  دب��ي  اإم���ارة   : - عنوانه  الت�سفية  لل�سركة من خ��الل مرحلة 
  043903987  -   0097145064700  - اب��راج بحريات جمريا  املا�ض  برج  املتعددة منطقة حرة  لل�سلع  دبي  املختار مقر هيئة 
- pleggett@deloitte.com  مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/3/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام 
الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط 
اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
املمتلكات :  1 - مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 846 - رقم البلدية : 5812 -393 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : 

مزايا بيزن�ض افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 4401 - امل�ساحة : 102،55 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.250.000.00( درهم
ا�سم املبنى : مزايا   - 1 5812 -393 - رقم املبنى :  846 - رقم البلدية :  2 - مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 

بيزن�ض افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 4402 - امل�ساحة : 152،56 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.250.000.00( درهم
ا�سم املبنى : مزايا   - 1 5812 -393 - رقم املبنى :  846 - رقم البلدية :  3 - مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 

بيزن�ض افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 4403 - امل�ساحة : 102،54 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.350.000.00( درهم
ا�سم املبنى : مزايا   - 1 5812 -393 - رقم املبنى :  846 - رقم البلدية :  4 - مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 

بيزن�ض افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 4404 - امل�ساحة : 150،43 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.500.000.00( درهم
ا�سم املبنى : مزايا   - 1 5812 -393 - رقم املبنى :  846 - رقم البلدية :  5 - مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 

بيزن�ض افينيوا ايه ايه 1 - رقم العقار : 4405 - امل�ساحة : 149،95 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.500.000.00( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  266/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف اإمارة دبي - منطقة الثنية اخلام�سة - رقم 
الر�ض 2244 والت�سريح با�ستالم مبلغ 3008962.17 درهم من ثمن البيع باملزاد.

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض.م.ع(  
عنوانه : اإمارة دبي - الق�سي�ض 2 - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال  

املطلوب اإعالنه : فريد احمد نثار احمد - عنوانه :اإم��ارة دبي - الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض 2244 - 
AOMAM_HORI@YAHOO.COM  -  0505383031

الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�ض وما عليها من 
ب��  امل��ق��درة   - 517.86 مرت مربع   : امل�ساحة   -  2244 الر���ض  رق��م   - الثنية اخلام�سة   : املنطقة   - بناء 

)3،600،000( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  20/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف اإمارة دبي - منطقة وادي ال�سفا 5 - رقم الر�ض 
باملزاد. البيع  ثمن  من  درهم   9،173،479.66 مبلغ  با�ستالم  والت�سريح   RE20 رقم  فيال   -  2009

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض م ع( 
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�ض 2  

املطلوب اإعالنه :  م�سعود ر�سا كورنكي  
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة وادي ال�سفا 5 - رقم الر�ض 2009 - فيال - ها�سيندا - فيال رقم 0507490705 

DJ_DMCC@YAHOO.COM - RE20 -
التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 5 - رقم الر�ض 2009 - امل�ساحة 

درهم  )6000000( مببلغ   - مربع  مرت   555
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  131/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �سقة يف اإم��ارة دبي - منطقة وادي ال�سفا 7 - رقم الر�ض 
127 - رقم املبنى : 22 - ا�سم املبنى : C22 الطابق 1 - رقم العقار G56 - رقم مكاين 27153-69401 والت�سريح 

با�ستالم مبلغ 1989335.53 درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة الوطني )�ض م ع(  

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�ض 2  
املطلوب اإعالنه : منوج جيك�سني بهوجواين  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة وادي ال�سفا 7 - رقم الر�ض 127 - رقم املبنى : 22 - ا�سم املبنى : C22 - الطابق 1 - رقم 
 0506546747 - mike@timemachinegroup.com - G56 : العقار

مو�سوع الإعالن :
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : وادي ال�سفا 7 - رقم 
املبنى : �سي  ا�سم   - 22  : املبنى  166.48 مرت مربع - رقم   : امل�ساحة   - 665- 5262 البلدية  127 - رقم  الر���ض 

درهم.   )1.835.650.12( مببلغ   -  G56 الوحدة  رقم   -  22
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  1841/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اداء  امر   784/2020 الدعوى رقم  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
)112514110 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: اإنديزاين ديفيلومبنت�ض ليمتد - واآخرون عنوانه :اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج ال�سالم - 
بجوار فندق ات�ض. الطابق )49( الآفاق وم�ساركوه - مكتب حماماة 

وميثله : علي اإ�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين  
املطلوب اإعالنه : �سيفيلد هولدينجز ليمتد  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - اإعمار �سكوير- بوليفارد بالزا - مبنى رقم 4 - مكتب رقم 203 - 
abuali@sheffieldholdings.com  -  0503806750

التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الأربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : فندق - حتت الن�ساء - رقم الر�ض 83  - املنطقة : مر�سى دبي - ا�سم املبنى : مارينا 101 - رقم 

الوحدة H 101 - رقم البلدية : 207 - 392 - مببلغ 172000000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  7700/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جت��اري  ن��زاع   2232/2021 رق��م  ال��ن��زاع  يف  ال�����س��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)2121590.54 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: حبيب بنك اآي جي زيوريخ )فرع �ض. ال�سيخ زايد( - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - املركز التجاري 

العقارية   دبي  موؤ�س�سة  ملك  كامل  مبنى   -  1
املطلوب اإعالنه :  راجيني ديوان بالديف ارورا  عنوانه : اإمارة دبي - اخلليج التجاري - بناية داماك اك�ض ال تاور ، مكتب 

 raginidewan@hotmail.com -  0554782265 -  2301 رقم
املنفذ �سده : راكي�ض ديوان ام ا�ض ديوان 

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2022/3/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج 
التجاري - رقم الر�ض 54  - امل�ساحة : 80.12 مرت مربع - ا�سم املبنى : اك�سيل تاور - رقم الوحدة 2301 - التقييم : 
583724.43 درهم  ، نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 54  - امل�ساحة : 101.50 
مرت مربع - ا�سم املبنى : اك�سيل تاور - رقم الوحدة 2302 - التقييم : 729764.43 درهم  ، نوع العقار : وحدة عقارية 
- املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 54  - امل�ساحة : 101.50 مرت مربع - ا�سم املبنى : اك�سيل تاور - رقم الوحدة 
2303 - التقييم : 729764.43 درهم  ، نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 54  - 

امل�ساحة : 94.40 مرت مربع - ا�سم املبنى : اك�سيل تاور - رقم الوحدة 2304 - التقييم : 680331.77 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 70363

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف الدعوى رقم  42/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع العقار عبارة عن �سقة يف اإمارة دبي ، �سارع ال�سيخ زايد - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 
باملزاد. البيع  ثمن  درهم من   2242196 مبلغ  با�ستالم  والت�سريح   201 الر�ض  رقم   -  1604 رقم  �سقة   -  5

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض م ع(  
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد  - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج - �سقة رقم 1604 - رقم الر�ض 201  

املطلوب اإعالنه : �سو�سان جاكوب جاكوب باول  
 - 201 1604 - رقم الر���ض  5 - �سقة رقم  اإم��ارة دبي - �سارع ال�سيخ زاي��د - ا�سم املبنى : �ساوث ري��دج  عنوانه : 

SUSANJACOB@YAHOO.COM  -  0507291748
مو�سوع الإعالن :

احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/3/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 
من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض 201 - رقم البلدية 798 - 345 - امل�ساحة : 86.68 مرت مربع 
 - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 5 - رقم الوحدة 1604 - القيمة الكلية : 1.283.356.62 درهم. 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
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مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع العقار عبارة عن �سقة يف اإمارة دبي ، �سارع ال�سيخ زايد - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 
باملزاد. البيع  ثمن  درهم من   2242196 مبلغ  با�ستالم  والت�سريح   201 الر�ض  رقم   -  1604 رقم  �سقة   -  5

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني )�ض م ع(  
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد  - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج - �سقة رقم 1604 - رقم الر�ض 201  

املطلوب اإعالنه : �سو�سان جاكوب جاكوب باول  
 - 201 1604 - رقم الر���ض  5 - �سقة رقم  اإم��ارة دبي - �سارع ال�سيخ زاي��د - ا�سم املبنى : �ساوث ري��دج  عنوانه : 

SUSANJACOB@YAHOO.COM  -  0507291748
مو�سوع الإعالن :

احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/3/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 
من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض 201 - رقم البلدية 798 - 345 - امل�ساحة : 86.68 مرت مربع 
 - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 5 - رقم الوحدة 1604 - القيمة الكلية : 1.283.356.62 درهم. 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363
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املال والأعمال
وزير �القت�ساد ووزير خارجية قرغيز�ستان يبحثان تعزيز �لتعاون �القت�سادي

ابن طوق: �سراكة الإمارات وقرغيز�ستان قوية ومتنامية.. والأ�سواق 
القرغيزية وجهة حيوية واعدة يف منطقة اآ�سيا الو�سطى بالن�سبة للقطاع اخلا�ض

•• دبي -وام:

بحث معايل عبداهلل بن طوق املري وزير 
قزقباييف،  ر���س��الن  وم��ع��ايل  القت�ساد، 
قرغيز�ستان،  جمهورية  خارجية  وزي��ر 
خالل اجتماعهما يف دبي اأم�ض الأربعاء ، 
منو العالقات الثنائية امل�سرتكة وتعزيز 
البلدين  بني  القت�سادي  التعاون  �سبل 

خالل املرحلة املقبلة.
واأك����د م��ع��ايل ع��ب��د اهلل ب��ن ط���وق املري، 
م��ت��ان��ة ال����رواب����ط ب���ني دول�����ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة وجمهورية قرغيز�ستان، 
مهم  اقت�سادي  �سريك  اأنها  اإىل  م�سرياً 
الو�سطى،  اآ����س���ي���ا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل���ل���دول���ة 
جتعل  واع��دة  وفر�ض  باإمكانات  وتتمتع 
التجارية  الوجهات  اإح��دى  اأ�سواقها  من 
للقطاع  بالن�سبة  احليوية  وال�ستثمارية 
“ قطع   : وق�����ال  ال����دول����ة.  اخل���ا����ض يف 
ال�سنوات  خالل  وا�سعة  اأ�سواطاً  البلدان 
�سراكاتهما  تنمية  يف  امل��ا���س��ي��ة  القليلة 
قيمة  وزادت  م��ت��م��ي��زة،  م�����س��ت��وي��ات  اإىل 
ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري غ���ري ال��ن��ف��ط��ي بني 
 2.9 على   2021 عام  اجلانبني خالل 
ال���ذي يعك�ض قوة  ، الأم����ر  م��ل��ي��ار دره���م 

ال��ق��ائ��م��ة، وهناك  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����س��راك��ة 
لتنويع  ومتنامية  وا���س��ع��ة  ف��ر���ض  ال��ي��وم 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي وتعزيز  م�����س��ارات 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وال���س��ت��ث��م��ارات خللق 
فر�ض منو واعدة خالل املرحلة املقبلة، 
التجارة  ت��دف��ق��ات  حتفيز  على  و���س��رك��ز 
وال�ستثمار يف قطاعات الزراعة والغذاء 
امل��ت��ج��ددة والنقل  وال�����س��ي��اح��ة وال��ط��اق��ة 
وا�ستعر�ض  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة«.  واخل���دم���ات 
التي  امل�ستجدات  اأب���رز  ط��وق  اب��ن  معايل 
موؤخراً  الإم���ارات  دول��ة  اقت�ساد  �سهدها 
اخلم�سني  م�����س��اري��ع  اإط������الق  ����س���وء  يف 
القت�سادية  وال�سيا�سات  والت�سريعات 
من  ال��دول��ة  ا�ستحدثتها  ال��ت��ي  ال��رائ��دة 
اإىل من��وذج اقت�سادي  اأج��ل دعم التحول 
جديد مرن وم�ستدام وقائم على املعرفة 
والبتكار واحت�سان ال�سناعات والأعمال 
القائمة على التكنولوجيا وجذب املواهب 

وامل�ساريع الريادية يف خمتلف املجالت.
على  القرغيزي  اجلانب  معاليه  واأطلع 
ح���واف���ز ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال وال���س��ت��ث��م��ار يف 
بالتملك  ال�سماح  مقدمها  ويف  ال��دول��ة 
للم�ساريع  وال���ك���ام���ل  احل����ر  الأج���ن���ب���ي 
 ،100% ب���ن�������س���ب���ة  وال�����س����ت����ث����م����ارات 

الإم���������ارات كوجهة  ي��ر���س��خ م��ك��ان��ة  مب���ا 
لقطاع  ج��اذب��ة  وبيئة  رائ���دة  ا�ستثمارية 
الأعمال، وحمور عاملي رائد يف جمالت 
واخلدمات  والنقل  وال�سياحة  ال��ت��ج��ارة 
ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة. وت���ن���اول اجل���ان���ب���ان �سبل 
والتجاري  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  تعزيز 

بني البلدين وفر�ض ال�ستثمار الواعدة 
يف جمالت الزراعة والأمن الغذائي مبا 
وال�سياحة  الغذائية  ال�سناعات  ي�سمل 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  وال��ب��ن��ي��ة 
ال��ك��ه��روم��ائ��ي��ة، ف�ساًل  ال��ط��اق��ة  خ��ا���س��ة 
ان��ع��ق��اد اللجنة  ع��ن م��ن��اق�����س��ة ت��رت��ي��ب��ات 

الق���ت�������س���ادي���ة امل�������س���رتك���ة ال���ث���ان���ي���ة بني 
يرتقي  ج��دي��د  برنامج  لو�سع  البلدين 
جديدة  م�ستويات  اإىل  البلدين  ب�سراكة 
خ����الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة يف اإط�����ار روؤي����ة 
وا���س��ح��ة وب��رام��ج ت��ع��اون حم���ددة تخدم 

امل�ستهدفات التنموية للبلدين.

عرب تقنيات �الت�سال �ملرئي
وكيل وزارة املالية يجتمع مع بعثة م�ساورات 

املادة الرابعة يف �سندوق النقد الدويل
•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإطار م�ساورات املادة الرابعة التي يجريها �سندوق النقد الدويل �سنوياً 
اجتمع  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  وامل��ايل  القت�سادي  الأداء  ب�ساأن 
�سعادة يون�ض حاجي اخلوري، وكيل وزارة املالية، ام�ض مع بعثة م�ساورات 
املادة الرابعة يف �سندوق النقد الدويل، وذلك عرب تقنيات الت�سال املرئي، 

ملناق�سة اآخر التطورات املالية والقت�سادية للدولة.
وعقد الجتماع بح�سور �سعادة الوكيل والإدارات املعنية بالوزارة، وبح�سور 
يف  العربية  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  الدين  حمي  حممود  الدكتور 
�سندوق النقد الدويل ورئي�ض البعثة ال�سيد علي العيد وعدد من موظفي 
ال�سندوق. واأكد �سعادة يون�ض حاجي اخلوري اأهمية امل�ساورات التي جتريها 
اآراء اخلرباء فيما  ال��دويل، لالطالع على  املالية مع �سندوق النقد  وزارة 
يتعلق بال�سيا�سات املالية للدولة. وقال 
املالية  وزارة  “حتر�ض  ���س��ع��ادت��ه: 
مع  والتن�سيق  العمل  موا�سلة  على 
ويف  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  كافة 
الدويل،  النقد  ���س��ن��دوق  مقدمتهم 
لالرتقاء بال�سيا�سات املالية والنقدية 
باأف�سل  التزامها  و�سمان  الدولة  يف 

املمار�سات واملعايري الدولية.«
وا����س���ت���ع���ر����ض الج���ت���م���اع الأه�������داف 
الأ�سا�سية وحماور الرتكيز الرئي�سية 
لبعثة م�����س��اورات امل���ادة ال��راب��ع��ة، كما 
ناق�ض اجلانبني خالل الجتماع عدة 
املالية  بال�ستجابة  متعلقة  ق�سايا 
ملواجهة  الإم��������ارات  و���س��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
املايل على م�ستوى دولة  الإط��ار  املحرز يف  والتقدم  تداعيات كوفيد-19، 
الإمارات،  لدولة  الحتادية  واملوازنة  احلكومية،  املالية  وامل��وارد  الإم��ارات، 
املالية  وال�سيا�سات   ،2022-2021 لعام  املالية  والعمليات  املايل  والأداء 
الإ�سدار،  وخطط   2021 نهاية  حتى  ال��ع��ام  وال��دي��ن  ال��دول��ة،  يف  الكلية 
بعثة  اأن  اإىل  الإ�سارة  امل�سرتك. جتدر  الهتمام  ذات  املوا�سيع  وغريها من 
مع  الفرتا�سية  الجتماعات  من  �سل�سلة  �ستعقد  الرابعة  امل��ادة  م�ساورات 
باقي اجلهات املعنية يف الدولة وذلك خالل الفرتة املمتدة من 28 فرباير 

وحتى 10 مار�ض 2022.

طريان الإمارات تتو�سع يف الإمارات ال�سمالية 
بافتتاح اأول مكتب مبيعات يف الفجرية

•• دبي -وام:

و�سعت “طريان الإمارات” تواجدها يف الإمارات ال�سمالية بافتتاح مكتب 
مبيعات جت��زئ��ة يف ال��ف��ج��رية ل��ت��وف��ر ب��ذل��ك م��زي��دا م��ن ال��راح��ة للعمالء 
الكائن  اجلديد  املكتب  افتتاح  حفل  ح�سر  رحالتهم.  حجز  يف  الراغبني 
يف مبنى الغليلة املطل على كورني�ض الفجرية خالد باجلافلة نائب رئي�ض 
عمان  و�سلطنة  ب��ال��دول��ة  الإم����ارات  ط���ريان  يف  التجارية  العمليات  دائ���رة 
والإمارات  دبي  ملنطقة  الإم��ارات  اأول مبيعات ط��ريان  بي�سمام مدير  و�ساز 
ال�سارقة  ملنطقة  الإم���ارات  ط��ريان  مبيعات  مدير  ح�سن  وخالد  ال�سمالية 
اجلوية  اخل��دم��ات  رئي�ض  نائب  وودف���ورد  و�ساميون  ال�سمالية  والإم����ارات 
العاملية والتوزيع يف جمموعة دناتا لل�سفر ويا�سر را�سد حممد را�سد مدير 
فرع التوعية والإعالم املروري ب�سرطة الفجرية واإ�سماعيل البلو�سي مدير 
عام مطار الفجرية الدويل. وعملت “طريان الإمارات” بال�سراكة مع دناتا 
خلدمات التمثيل ب�سفتها وكيل عام مبيعات GSA يف الفجرية على مدى 
العقود الثالثة املا�سية. وميثل افتتاح اأول مكتب مبيعات جتزئة لطريان 
الدعم  م��ن  مزيد  تقدمي  يف  للتو�سع  الناقلة  �سعي  على  تاأكيدا  الإم����ارات 
املكتب  الإمارات”  “طريان  وجهزت  الإم���ارة.  يف  العمالء  لقاعدة  املبا�سر 
اأو  احل��ج��وزات  اإج��راء  الراغبني يف  للعمالء  بيئة مريحة  لتوفري  اجلديد 
التحدث اإىل اأحد وكالء املبيعات لتخطيط رحالتهم. وي�سم املكتب اأربعة 
التذاكر  و�سراء  الطريان  العمالء خم�س�سة حلجوزات  كاونرتات خلدمة 

وا�ستف�سارات العمالء العامة عرب الت�سال بالرقم 600555555.

�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني تطلق برناجمًا 
لتطوير الكفاءات الوطنية يف قطاع التاأمني 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  ال��رائ��دة  التاأمني  �سركات  اإح���دى  للتاأمني،  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
املنطقة يف توفري ُحلول التاأمني املُبتكرة لعمالئها من الأفراد واملوؤ�س�سات، عن 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ملواطني  “اإمكاناتي”  تدريب  برنامج  اإط��الق 
بهدف توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية ال�سابة يف ق�سم الكتتاب لدى ال�سركة 

وذلك كجزء من ا�سرتاتيجية ال�سركة الطموحة للتوطني. 
ويتما�سى برنامج التدريب اجلديد ل�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني مع برنامج 
للكوادر  التناف�سية  الكفاءة  رفع  اإىل  يهدف  ال��ذي  املتكامل  الحت��ادي  “ناف�ض” 
يف  اخلا�ض  القطاع  موؤ�س�سات  يف  مميزة  وظائف  �سغل  من  ومتكينهم  املواطنة، 
الدولة  ا�سرتاتيجية  بدعم  للتاأمني  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  تلتزم  اإذ  الدولة، 

واأهدافها لرفع معدلت توطني الوظائف. 
اأبوظبي الوطنية للتاأمني لتعزيز مهارات القوى العاملة لديها  وتتطلع �سركة 
يف  املطلوبة  الأ�سا�سية  والقيادية  وال�سلوكية  الفنية  امل��ه��ارات  تطوير  ل�سمان 
توظيف  على  الربنامج  و�سريكز  وامل�ستقبلية.  احلالية  ومنا�سبهم  وظائفهم 
وتطوير الكفاءات الإماراتية و�سقل قدراتها يف جمال اأعمال الكتتاب والتاأمني 
ال�سباب  املواطنني  اأمام  الباب  �سيفتح  الذي  الأمر  وال�سركات،  بالأفراد  اخلا�سة 
لي�سبحوا قادة �سناعة التاأمني يف امل�ستقبل.  وبهذه املنا�سبة، قال اأحمد اإدري�ض، 
“باعتبارنا من ال�سركات  اأبوظبي الوطنية للتاأمني:  الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
املواهب والكفاءات  اأف�سل  التاأمني، فاإننا نعتمد على  الرائدة يف قطاع  الوطنية 

لتلبية التوقعات احلالية وامل�ستقبلية ل�سناعة التاأمني.

يعمل على تطوير �لتجارة �لثنائية و�لتي بلغت مليار دوالر يف عام 2021

انعقاد الدورة الثانية من منتدى اأبوظبي - اإ�سرائيل لالأعمال
•• اأبوظبي-وام:

اح���ت�������س���ن �����س����وق اأب����وظ����ب����ي ال���ع���امل���ي، 
اأم�ض،  ال����رائ����د،  ال�����دويل  امل����ايل  امل���رك���ز 
 - اأبوظبي  منتدى  م��ن  الثانية  ال���دورة 
اإ���س��رائ��ي��ل ل��الأع��م��ال ك��ج��زء م��ن التزام 
اأب���وظ���ب���ي الق���ت�������س���ادي ط���وي���ل الأج����ل 
اجلدد  وامل�ستثمرين  ال�����س��رك��ات  جل��ذب 
ول��ت��ع��زي��ز عالقات  ب���ه���م،  والح���ت���ف���اظ 
ب��ني دول���ة الإم������ارات العربية  ال��ت��ع��اون 
امل��ت��ح��دة ودول�����ة اإ���س��رائ��ي��ل ب��ع��د توقيع 
يف  لل�سالم  التاريخية  اأب��راه��ام  اتفاقية 

العام 2020.
الزعابي،  ج��ا���س��م  اأح���م���د  ���س��ع��ادة  وق����ال 
اأبوظبي  ����س���وق  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
العاملي : يجمع املنتدى اثنني من اأجنح 
ل�ستك�ساف  الأعمال  جمتمعات  واأن�سط 
ف���ر����ض ال�������س���راك���ات امل��ح��ت��م��ل��ة واآف������اق 
اأه��م��ي��ة ت��وف��ري الو�سول  ال��ن��م��و، ن���درك 
يف  النامية  الأ���س��واق  اإىل  ال�سرتاتيجي 
راأ�ض  وك���ف���اءة  زي����ادة  وت�سهيل  امل��ن��ط��ق��ة 
امل���ال ومت��ك��ني امل��ع��ام��الت امل��رن��ة، ونحن 
دائماً نركز على البقاء يف طليعة التقدم 
والنمو مل�ساهمينا وم�ستثمرينا، ونتطلع 
يف �سوق اأبوظبي العاملي مع �سركائنا يف 
ال�سركات  دع��م  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة 
وال�سركات  وامل�ستثمرين  الإ�سرائيلية 
وحتقيق  لهم  ح�سور  لتاأ�سي�ض  النا�سئة 

منوهم يف هذه املنطقة.
حممود  حممد  �سعادة  ق��ال  جهته،  م��ن 
اآل خ���اج���ة ���س��ف��ري ال���دول���ة ل����دى دول���ة 
الإماراتيني  روؤي���ة  ت�سرين   : اإ���س��رائ��ي��ل 
والإ�سرائيليني يظهرون للعامل ما ميكن 
اإجنازه عرب بذل جهوٍد م�سرتكة لتعزيز 
البلدين،  يف  الأع���م���ال  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر 
ولتحقيق هذا الهدف، يجب علينا ربط 
يف  املالية  واملعامالت  املالية  موؤ�س�ساتنا 
املال وال�ستثمارات  راأ�ض  ال�سرق وتدفق 

لل�سوقني  الإمكانات احلقيقية  لتحقيق 
اللذين يعمالن معاً بان�سجام كامل.

اأن  ميكن  ال�سراكة  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
تزيد من القدرة التناف�سية لل�سركات يف 
كال البلدين و�ستتيح لها املناف�سة ب�سكل 
اأف�����س��ل ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��دول��ي��ة، داعيا 
لكت�ساف  الإ�سرائيلية  ال�سركات  كافة 
امل�ساريع  ف����ر�����ض  م�����ن  وال�����س����ت����ف����ادة 
قطاع  يف  وب��ن��اءه��ا  وتنميتها  ال�سخمة 
وقال  ومب�ساعدته،  الإم��ارات��ي  الأع��م��ال 

ب��اأن ال�سالم يوؤدي  اإمي��اٌن را�سخ  : لدينا 
اإىل الزدهار، ولذلك �سن�ساعد ال�سركات 
جديدة  اأ���س��واق  فتح  على  الإ�سرائيلية 

والو�سول اإىل النطاق العاملي.
وق�����د ����س���ه���د امل���ن���ت���دى ت����ب����ادل ال�������روؤى 
املوجة  ح����ول  اجل���وه���ري���ة  وامل���ع���ل���وم���ات 
التالية من اجتاهات ال�ستثمار وفر�ض 

النمو عرب احلدود بني القت�سادين.
من  ال��ق��ادة  كبار  م��ن  جمموعة  وناق�ض 
���س��رك��ات م��ث��ل ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل����الأوراق 

واأدن������وك   G 42و وم���ب���ادل���ة  امل���ال���ي���ة 
القوية  ال���س��ت��ث��م��ار  ف���ر����ض  وم�������س���در 
الإمارات،  دول��ة  لعا�سمة  العام  وامل�سهد 
الالعبني  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ���س��ل��ط��وا  ك��م��ا 
بني  ال���س��ت��ث��م��ار  م�سهد  يف  الرئي�سيني 

اأبوظبي واإ�سرائيل.
الثانية  احل�����واري�����ة  اجل��ل�����س��ة  ورك�������زت 
يف امل��ن��ت��دى مب�����س��ارك��ة م��ت��ح��دث��ني من 
اأبوظبي  ومكتب  العاملي  اأبوظبي  �سوق 
لال�ستثمار ومكتب اأبوظبي للمقيمني و

Hub 71 على الجتاهات القت�سادية 
مبا  اأبوظبي،  يف  الرئي�سية  والتنظيمية 
املتزايد  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  ذل���ك  يف 
وكيف  امل���ايل،  ال�ستثمار  فر�ض  وزي���ادة 
ت�سهم هذه الجتاهات يف اإطالق م�سروع 

ناجح يف الإمارة.
امل��ن��ت��دى مم��ث��ل��ون ع���ن ع�سرات  ح�����س��ر 
ال�����س��رك��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، مب���ا يف ذلك 
رئ��ي�����س��ي��ة مثل  ق���ط���اع���ات  ����س���رك���ات يف 
والتكنولوجيا  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الزراعية والتكنولوجيا الطبية، اإ�سافة 

اإىل �سركات عقارات.
الثنائية  ال���ت���ج���ارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
املليار  ال��ب��ل��دي��ن جت�����اوزت ح���اج���ز  ب���ني 
الأعمال  جمل�ض  لتقديرات  وفقاً  دولر 
اأن  املتوقع  ومن  الإ�سرائيلي،  الإماراتي 
تنمو اأكرث هذا العام لت�سل اإىل ملياري 

دولر.

�سارة الأمريي تطلع على الفر�ض
 ال�ستثمارية بجناح توغو يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي -وام:

زارت معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة، جناح توغو يف 
اإك�سبو 2020 دبي، احلدث العاملي الكبري الذي ت�ست�سيفه دولة الإمارات، حيث اطلعت 
جمالت  يف  خ�سو�ساً  التكنولوجي،  والتطور  وال�ستثمار  التنمية  جهود  على  معاليها 
اللوج�ستية،  امل�ستدامة واخلدمات  والتنمية  ال�ستثمار  وفر�ض  والأعمال  ال�سياحة  مثل 
املقدمة  الفر�ض  ح��ول  �سرح  اإىل  معاليها  وا�ستمعت  الرقمي.  التحول  جهود  وك��ذل��ك 
يحمل  حيث  ال�سناعة،  قطاع  يف  خ�سو�ساً  الأع��م��ال،  رواد  وم�ساريع  النا�سئة  لل�سركات 
متتلكها  التي  املقومات  ويعر�ض  اأفريقيا”،  اأجل  من  طموحة  “روؤية  �سعار  توغو  جناح 
البالد يف املجالت ال�ستثمارية املتنوعة، حيث تدير “توغو” واحدا من اأهم موانئ غرب 
اإدراج  جهود  على  املتقدمة  للتكنولوجيا  دولة  وزي��رة  معايل  واطلعت  الإفريقية.  القارة 
التكنولوجيا الرقمية يف دعم التنمية الب�سرية، وخطط تعزيز الرقمنة، اإ�سافة اإىل �سرح 
يحتوي  م�سروعا،   42 تنفذ  والتي   2025  -  2020 احلكومية  الطريق  خارطة  عن 

%75 منها على مكونات رقمية واإلكرتونية.

•• دبي -وام :

ا�ست�ساف مقر املربجمني اأحد م�ساريع “الربنامج الوطني 
فيانريت�سوك  غ��اري  العاملي  الأعمال  رائ��د  للمربجمني”، 
فيانري  و�سركة  اإك�����ض  فيانري  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض 
جل�سة  يف  ال��رق��م��ي،  املحتوى  جم��ال  يف  املخت�ستني  ميديا 
على  ال�����س��وء  لت�سليط  الإلهام”  “مقر  ���س��م��ن  تفاعلية 
جتربته امللهمة يف جمالت املحتوى الرقمي املتخ�س�ض يف 
البلوك ت�سني واجليل الثالث ل�سبكة الإنرتنت والرموز غري 
جمموعة  مب�ساركة  وذل��ك   ،  NFT>s لال�ستبدال  القابلة 
من املربجمني واملهتمني بالتكنولوجيا احلديثة والرقمنة 

فيانريت�سوك، خ��الل حديثه يف  واأك���د  الإم����ارات.  دول��ة  يف 
ثالث جل�سات مقر الإلهام، اأن اأف�سل ما ميكن اأن يت�سف به 
الرواد التقنيون يف هذا الع�سر هو ف�سول املعرفة وال�سوؤال 
وتطرق اإىل روؤيته وجتربته يف جمالت  دائما “ماذا لو؟”، 
تكنولوجيا البلوك ت�سني واجليل الثالث ل�سبكة الإنرتنت، 
اجلديدة  والأج��ي��ال  امل��ربجم��ني  حتلي  اأهمية  اإىل  م�سرياً 
بالتوا�سع وتكري�ض الوقت لفهم متغريات التقنيات الرقمية 
اجلديدة. وقال اإن اأهم حتد يواجه الكثري من الأف��راد يف 
عامل اليوم، يتمثل يف �سعوبة ا�ستيعاب مدى تاأثري اجليل 
اجلديد لل�سبكة العنكبوتية والتطورات الكبرية التي تتميز 
واأدوات  مبفاهيم  وا�ستعانتهم  ال�سابق،  باجليل  مقارنة  بها 

ابتكار ما هو  وتوقعات مبنية عليه حتد من قدرتهم على 
جديد يف هذا املجال. ويتميز غاري فيانريت�سوك باأ�سلوبه 
الوا�سعة يف جمالت  التفاعلي اجلاذب لالنتباه، ومعرفته 
العامليني  املوؤثرين  املتقدمة، ويعد واحداً من  التكنولوجيا 

يف و�سائل التوا�سل الجتماعي يف هذه املجالت.
حل�سور  الت�سجيل  املجتمع  اأف���راد  م��ن  للمهتمني  وميكن 
www. جل�سات مقر الإلهام عن طريق الرابط الإلكرتوين
على  الإلهام”  “مقر  ويركز   .ai.gov.ae/getinspired
رقمية  ل�سركات  التنفيذيني  الروؤ�ساء  من  نخبة  ا�ست�سافة 
ق�س�ض  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ج��ل�����س��ات  ���س��م��ن 
عامل  خ���الل م�سريتهم يف  ال���رائ���دة  جن��اح��ه��م وجت��ارب��ه��م 

التكنولوجيا لزرع ال�سغف عند املربجمني ال�سباب لتنمية 
قدراتهم وخرباتهم وحتفيزهم لي�ساركوا بفاعلية يف ابتكار 
بالذكر،  اجلدير  امل�ستقبلية.  للتحديات  تكنولوجية  حلول 
اأن حكومة دولة الإمارات اأطلقت مقر املربجمني، جت�سيداً 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه 
مفهوم  وتعزيز  �سياغة  يعيد  حت��ويل  م�سروع  يف   ، اهلل” 
امل�����س��ت��وي��ني ال��وط��ن��ي والعاملي،  جم��ت��م��ع��ات ال��ربجم��ة ع��ل��ى 
اإ�سافة  املنطقة،  يف  ب��رجم��ي  جمتمع  اأف�����س��ل  خلق  ب��ه��دف 
املربجمني  واإي�سال  الربجمي  املجتمع  كفاءة  رف��ع  لذلك 

لأف�سل الفر�ض املحلية.

مقر املربجمني ي�ست�سيف غاري فيانريت�سوك رائد الأعمال العاملي يف جمالت املحتوى الرقمي
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املال والأعمال

»اأراد« تر�سي عقدين اإن�سائيني 
جديدين يف جمتمع م�سار

•• ال�سارقة- وام:

اأر�ست “اأراَد “ - ال�سركة املتخ�س�سة يف التطوير العقاري - عقدين بقيمة 
اإجمالية تبلغ 118 مليون درهم يف م�سروع “َم�سار” جمتمع الفلل واملنازل 
الريفية الفاخرة والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات درهم ب�ساحية 
التحتية  البنية  تطوير  اجلديدان  العقدان  وي�سمل  ال�سارقة.  يف  ال�سيوح 
زوار  مركز  حول  املركزية  “املنطقة  مَب�سار  موقعني  يف  احلدائق  وتن�سيق 
َم�سار” والتي �ستحت�سن عدداً من مواقع اجلذب للزوار و”املنطقة العازلة 
الريا�سية  امل��راف��ق  من  ع��دداً  �ست�سم  والتي  ال�سكني”  باملجتمع  املحيطة 
و�سط حميط من الأ�سجار الكثيفة. ومن املتوقع انتهاء العمل يف املنطقة 
زوار  مركز  افتتاح  لحقاً  �سيتم  حيث  القادم  ابريل  نهاية  بحلول  املركزية 
اإكتماله �سي�سم مركز الزوار منطقة  َم�سار يف �سهر يونيو القادم .. وعند 
للمطاعم،  ركنا  و  خارجيا  وم�سرحا  تزحلق  و�ساحة  لالأطفال  مغامرات 
م�سارات  ل�سبكة  حمورية  نقطة  املن�سقة  ال�سجرية  املنطقة  �ستت�سمن  كما 
الدراجات الهوائية البالغ طولها 13 كم عرب َم�سار والتي �ست�سم بدورها 
التجزئة  وجت���ارة  الهوائية  ال��دراج��ات  وم��ع��دات  ل�سيانة  خمتلفة  م��راف��ق 
املقاولني  اأعمال  انتهاء  املتوقع  ومن  لالإيجار.  متاحة  متنّوعة  وم�ساحات 
يف املنطقة العازلة حول جمتمع َم�سار بحلول نهاية �سبتمرب القادم والتي 
والدراجات  للجري  متوا�سلني  وم�سارين  الأ���س��ج��ار  م��ن  الآلف  �ست�سم 

الهوائية بطول 6.6 كم لكّل منهما.
وقال اأحمد اخل�سيبي الرئي�ض التنفيذي يف �سركة “اأراَد” : �سيمهد العقدان 
اجلديدان الطريق اأمام فتح َم�سار لعامة النا�ض من خالل جمموعة من 

املرافق الرتفيهية والريا�سية امل�سممة وفق اأعلى املعايري العاملية.

 خال �جتماع �لدورة �لثانية من �للجنة �القت�سادية �مل�سرتكة

الإمارات ولتفيا تطلقان برنامج تعاون اقت�سادي من 6 حماور

م�ساهمو بنك دبي الإ�سالمي يوافقون على توزيع اأرباح نقدية بن�سبة 25 % عن العام 2021
•• دبي-الفجر:

الإمارات  دول��ة  اإ�سالمي يف  بنك  اأك��رب  الإ�سالمي،  دبي  بنك  اختتم 
العربية املتحدة وثاين اأكرب بنك اإ�سالمي يف العامل، بنجاح اأعمال 
ال�سنوي الذي عقد بنظام هجني لأول  العمومية  اجتماع جمعيته 
مل�ساهميه  ال��راح��ة  م�ستويات  اأع��ل��ى  لتوفري  البنك،  ت��اري��خ  يف  م��رة 
على  الج��ت��م��اع  خ��الل  امل�ساهمون  وواف���ق  الج��ت��م��اع.  يف  امل�ساركني 
الأخرى  البنود  على  ع��الوة   ،2021 لعام  للبنك  املالية  البيانات 
التي مت اإقرارها خالل الجتماع، مما يدل على ثقة امل�ساهمني يف 
جمل�ض اإدارة البنك وجدول الأعمال ال�سرتاتيجي الذي اعتمدته 

الإدارة العليا لل�سنوات القادمة. 
اأرباحه  %39 يف �سايف  بن�سبة  �سنوًيا  البنك قد �سجل منًوا  وكان 
انح�سار  ب��دء  ق��وي مع  ب�سكل  اأدائ���ه  اإث��ر حت�سن  2021 على  لعام 
جائحة كوفيد-19. وت�سمنت بنود جدول الأعمال الأخرى التي 
ال�سنوي، التفاق على  العمومية  مت اختتامها يف اجتماع اجلمعية 

بقيمة  امل��دف��وع  امل���ال  راأ����ض  م��ن   %25 بن�سبة  نقدية  اأرب����اح  ت��وزي��ع 
اإجمالية وقدرها 1.8 مليار درهم اإماراتي، بالإ�سافة اإىل التاأكيد 
على تعيني جلنة الرقابة ال�سرعية الداخلية واإعادة تعيني مدققي 
اإق���راره  ج��ان��ب  اإىل   ،2022 ل��ع��ام  للبنك  اخل��ارج��ي��ني  احل�����س��اب��ات 
مكانته  تر�سيخ  الإ�سالمي  دب��ي  بنك  وا�سل  كما  خا�سة.  ل��ق��رارات 
الرائدة يف اأ�سواق راأ�ض املال والتمويل خالل عام 2021، مع اإمتام 
بحلول  اأمريكي  دولر  مليار   25 ت��ق��ارب  م��وح��دة  بقيمة  �سفقات 
اأكرث من  العام لطرح  البنك خالل  العام. كما جرى تعيني  نهاية 
الوطنية  لل�سركات  م�سرتكة  متويل  و�سفقات  �سكوك  �سفقة   20
وال�سركات ال�سيادية و�سبه ال�سيادية، وال�سركات، واملوؤ�س�سات املالية، 
ول يزال البنك يحتل اأعلى املراتب �سمن لئحة ت�سنيف بلومبريج 

للبنوك.
ويف معر�ض تعليقه على اأداء البنك واآفاقه امل�ستقبلية، قال معايل 
ال�سمو حاكم  دي��وان �ساحب  ال�سيباين، مدير عام  اإبراهيم  حممد 
دبي، ورئي�ض جمل�ض اإدارة بنك دبي الإ�سالمي: “ مي�سي بنك دبي 

العربية  الإم��ارات  دولة  مع  التنموية متا�سياً  الإ�سالمي مب�سريته 
توجهات  دعم  رائ��ٍد يف  دوٍر  لعب  البنك على  املتحدة، حيث حر�ض 
النمو التي ت�سري عليها البالد.  �ست�ساعد الأ�س�ض التي مت و�سعها يف 
عام 2021 على دفعنا اإىل الأمام يف جمالني مهمني للغاية األ وهما 
تطلعاتنا الرقمية والتزامنا املطلق باأجندة ال�ستدامة يف الدولة. 
نحن يف بنك دبي الإ�سالمي، نرى هاتني الركيزتني هما املحركان 
الرئي�سيان لتطوير الأعمال وحتقيق النمو والربحية يف امل�ستقبل، 
اأعلى مل�ساهمينا الكرام.  وبعد  اأ�سا�سي اإىل عوائد  مما يوؤدي ب�سكل 
جناحه منقطع النظري يف تخطي تبعات اجلائحة العاملية والآثار 
القت�سادية التي ترتبت عليها، فاإن بنك دبي الإ�سالمي اليوم على 
امل�سار ال�سحيح لتعزيز قوته وتو�سيع نطاقه وحت�سني مرونته على 
القت�سادي  التعايف  خطة  مع  توجهاته  وم��واءم��ة  الطويل،  امل��دى 
والتجاري لدولة الإم��ارات العربية املتحدة، مما يعزز قدرته على 
حتقيق منو م�ستدام وم�سوؤول، ويخلق قيمة ملتعاملينا وللمجتمعات 

التي نعمل فيها ومل�ساهمينا على حد �سواء.«

•• دبي -وام:

على  لتفيا  وجمهورية  الإم����ارات  دول���ة  حكومتا  اتفقت 
ب��رن��ام��ج ت��ع��اون اق��ت�����س��ادي م��ن 6 حم���اور �سملت تطوير 
البتكار  وال���س��ت��ث��م��ار،  ال��ت��ج��ارة  ال��ت��ع��اون يف جم�����الت: 
اللوج�ستية،  واخل��دم��ات  النقل  املتقدمة،  والتكنولوجيا 

الزراعة واملواد الغذائية، والطاقة، والتعليم، والعلوم.
جاء ذلك خالل اجتماع الدورة الثانية للجنة القت�سادية 
دبي،  يف  الأول  اأم�ض  عقدت  التي  البلدين  بني  امل�سرتكة 
ال��زي��ودي وزير  اأح��م��د  ب��ن  ث��اين  ال��دك��ت��ور  برئا�سة معايل 
دول����ة ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، و���س��ع��ادة رامي��ون��د���ض لبينز 
نائب وزير الدولة يف وزارة القت�ساد الالتفية، واملفو�ض 
2020 دبي، وبح�سور عدد من  اإك�سبو  العام لالتفيا يف 
القطاع  وممثلي  الأع��م��ال  ورج��ال  احلكوميني  امل�سوؤولني 
اخل��ا���ض م��ن اجل��ان��ب��ني. واأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين بن 
دولة  جتمع  التي  الثنائية  الروابط  عمق  الزيودي  اأحمد 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال�سديقة،  لتفيا  وجمهورية  الإم����ارات 
العالقات القت�سادية ت�سهد حالياً زخماً كبرياً يف خمتلف 
املجالت، يف ظل اجلهود املبذولة من اجلانبني لتطويرها 
وتو�سيع �سبلها واآفاقها وتنويع اأن�سطتها. واأ�ساف معاليه: 
مهم  جت���اري  و���س��ري��ك  واع���دة  اقت�سادية  وج��ه��ة  “لتفيا 
وحققنا  البلطيق،  م�ستوى منطقة  على  الإم��ارات  لدولة 
التعاون  م��ن  رائ����دة  م�ستويات  امل��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��وات  خ���الل 
املقبلة  الفرتة  خ��الل  و�سنعمل  القت�سادية،  وال�سراكات 
يف اإطار اللجنة القت�سادية امل�سرتكة على تطوير قنوات 
التعاون وتنمية هذه ال�سراكة يف عدد من املجالت اجلديدة 
وامل�ستقبلية التي حتظى باهتمام اجلانبني، ويف مقدمتها 
اقت�ساد املعرفة وقطاعات القت�ساد اجلديد مثل البتكار 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  واملتو�سطة،  ال�سغرية  وامل�����س��اري��ع 
والتقنيات الرقمية احلديثة، والطاقة املتجددة وال�سناعة، 
القطاعات  وكذلك  والت�����س��الت،  املعلومات  وتكنولوجيا 
وال�ستثمار  ال��ت��ج��ارة  مثل  للتعاون  الرئي�سية  احل��ي��وي��ة 
والتعليم  وال�سحة  واللوج�ستيات  وال��ط��ريان  وال�سياحة 
امل�ستجدات  اأب���رز  ال��زي��ودي  معايل  وا�ستعر�ض  وغ��ريه��ا«. 
دولة  يف  القت�سادية  البيئة  �سهدتها  ال��ت��ي  والإجن�����ازات 
الإمارات، واأطلع اجلانب الالتفي على املبادرات وامل�ساريع 
روؤيتها  اإط���ار  يف  م��وؤخ��راً  ال��دول��ة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��رائ��دة 
التحول  وجهود  اخلم�سني  م�ساريع  �سيما  ول  امل�ستقبلية، 
ا���س��ت��دام��ة ومرونة،  اأك���رث  نحو من���وذج اق��ت�����س��ادي ج��دي��د 
الت�سريعات القت�سادية  ال�ساملة يف منظومة  والتطورات 
ل��ت�����س��ه��ي��ل مم��ار���س��ة الأع����م����ال وت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ة الدولة 

واملواهب  املتميزة  العاملية  وال�سركات  الريادية  للم�ساريع 
الالتفية  ال�����س��رك��ات  اإىل  ال���دع���وة  م��وج��ه��اً  والب���ت���ك���ارات، 
ل�ستك�ساف ما متتلكه بيئة الأعمال يف دولة الإمارات من 
املوقع  مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة، وال�ستفادة من 
للتجارة  عاملية  كعا�سمة  ومكانتها  للدولة  ال�سرتاتيجي 
وال�ستثمار واملال والأعمال، وبوابة حيوية لالنطالق اإىل 

اأ�سواق منطقة ال�سرق الأو�سط واآ�سيا واأفريقيا.
“اإن دول���ة الإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة لتفيا  وق���ال م��ع��ال��ي��ه: 
خالل  من  ونحر�ض  ورا�سخة،  قوية  بعالقات  ترتبطان 
خمرجات اللجنة على تطوير خارطة طريق لدفع جهود 
التعاون بني البلدين يف زيادة التجارة وتنويع ال�ستثمارات 
و�سمان فعالية ومرونة �سال�سل التوريد، كما نتطلع اإىل 
م�ساريع وفر�ض اأو�سع بني القطاعني احلكومي واخلا�ض 
املزيد من الفر�ض يف القطاعات  البلدين، وا�ستك�ساف  يف 
واحلوافز  الت�سهيالت  كافة  وتوفري  والنا�سئة،  اجلديدة 
لل�سركات الالتفية الراغبة يف تاأ�سي�ض اأو تو�سيع اأعمالها 
اإقليمية  اأ�سواق  اأو النطالق منها نحو  يف دولة الإم��ارات 
مع  التعاون  ل��زي��ادة  تطلعه  ع��ن  معرباً  اأخرى”،  وعاملية 
مهمة  لت�سهيل  املقبلة  املرحلة  خالل  الالتفية  احلكومة 
ال�����س��رك��ات الإم���ارات���ي���ة امل�����س��درة اإل��ي��ه��ا اأو امل�����س��ت��ث��م��رة يف 
راميوند�ض  �سعادة  ق��ال  جانبه،  من  املختلفة.  قطاعاتها 
ودولة  لتفيا  جمهورية  ب��ني  الثنائي  التعاون  اإن  لبينز 
الإمارات قائم على الأهداف وامل�سالح امل�سرتكة للبلدين، 
دلياًل  ق��دم  دب��ي   2020 اإك�سبو  معر�ض  اأن  اإىل  م�سرياً 
البلدين حيث  الواعدة لل�سراكة بني  وا�سحاً على الآف��اق 
ي��ع��د م��ن اأك����رث امل��ع��ار���ض جن��اًح��ا يف ت��ول��ي��د ف��ر���ض عمل 
دولة  م��ع  ت�����س��رتك  لت��ف��ي��ا  اأن  واأ����س���اف معاليه  ج��دي��دة. 
الروؤية  امل�سرتكة يف  ال��ق��وا���س��م  م��ن  ال��ع��دي��د  الإم�����ارات يف 

النفتاح  على  القائمة  التنموية  وال�سرتاتيجيات  والقيم 
على العامل والرتباط مع الأ�سواق الدولية وتوفري بيئة 
والأفكار  والتجارب  واحللول  املتقدمة  للتقنيات  حا�سنة 
التحديات،  ملواجهة  القت�ساد  م��رون��ة  وتعزيز  اجل��دي��دة 
اأر���س��ي��ة متينة ل��الت��ف��اق ع��ل��ى تعميق  ال���ذي وف���ر  الأم����ر 
احليوية  امل��ج��الت  م��ن  العديد  البلدين يف  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
البتكار  ت��ط��وي��ر  ذل���ك  امل�����س��رتك، مب��ا يف  اله��ت��م��ام  ذات 
والطاقة امل�ستدامة والزراعة والنقل بهدف زيادة التجارة 

وال�ستثمارات يف كال البلدين.
وب��ل��غ اإج���م���ايل ت��ب��ادل ال��ت��ج��ارة غ��ري ال��ن��ف��ط��ي م��ن دولة 
 624 اآخ��ر عامني ما يقارب  اإىل لتفيا خ��الل  الإم���ارات 
ال�ستثماري،  امل�ستوى  وعلى  البلدين.  بني  دره��م  مليون 
جتاوزت ال�ستثمارات املتبادلة بني اجلانبني 117 مليون 

درهم، قرابة %60 منها من الإمارات اإىل لتفيا.
اإىل ذلك، اأكد اجلانبان اأهمية ا�ستكمال منجزات التعاون 
القت�سادي والتجاري والفني التي مت حتقيقها �سابقاً بني 
امل�سرتكة،  اللجنة القت�سادية  اإطار  البلدين يف  حكومتي 
ملجتمعي  ومتنوعة  ووا���س��ع��ة  ج��دي��دة  ف��ر���ض  ب��ه��دف خلق 
الأعمال وتعزيز الإمكانات املتاحة لرفع معدلت التبادل 

التجاري وتدفق ال�ستثمارات بني البلدين.
القت�سادية  اللجنة  م��ن  الثانية  ال���دورة  اأع��م��ال  و�سملت 
امل�سرتكة بني البلدين التفاق على تطوير برامج للتعاون 
مب�ستوى  ل��الرت��ق��اء  رئي�سية  م�����س��ارات   6 يف  الق��ت�����س��ادي 
اأكرث  م�ستويات  اإىل  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��راك��ة 
اآف��اق جديدة للنمو  وازده���ارا، ومب��ا ي�سهم يف فتح  تقدماً 
وبناء القدرات يف خمتلف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك، 
كما ا�ستملت على توقيع مذكرة تفاهم ب�ساأن التعاون بني 
وكالة ال�ستثمار والتنمية يف لتفيا واإدارة تنمية املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة بوزارة القت�ساد يف دولة الإمارات.
التجارة وال�ستثمار .. اتفق اجلانبان على تعزيز العالقات 
القت�سادية الثنائية من خالل: دعم التعاون املبا�سر بني 
التجارة وال�ستثمار،  املعنية برتويج  املوؤ�س�سات احلكومية 
وت�سجيع  ال�سناعية،  ال��ق��درات  تعزيز  املعلومات،  وت��ب��ادل 
ال�ستثمار  البلدين على  الأعمال يف  ال�سركات وجمتمعي 
ورفع التبادل التجاري، وتبادل البعثات التجارية، وت�سهيل 

و�سول جمتمعي الأعمال اإىل اأ�سواق البلدين.
البتكار والتكنولوجيا املتقدمة .. رحب اجلانبان بتوقيع 
مذكرة تفاهم حول التعاون بني وكالة ال�ستثمار والتنمية 
يف لتفيا وتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف وزارة 
تعزيز  على  اجلانبان  واتفق  الإم����ارات،  بدولة  القت�ساد 
منوذج  اإىل  التحول  م�ستهدفات  لدعم  امل�سرتكة  اجلهود 
القت�ساد الدائري. النقل واخلدمات اللوج�ستية .. اتفق 
اجلانبان على ا�ستك�ساف اأطر تعزيز التعاون لزيادة فعالية 

ومرونة �سال�سل التوريد اللوج�ستية الربية واجلوية.
تعزيز  على  اجلانبان  اتفق   .. الغذائي  والأم���ن  ال��زراع��ة 
التعاون يف جمال �سالمة الغذاء وتعزيز التجارة الثنائية 
املعلومات  تبادل  وكذلك  والزراعية  الغذائية  املنتجات  يف 
والبيطرية،  النباتية  وال�سحة  ال�سحة  متطلبات  ح��ول 

وتبادل اخلربات يف الزراعة املائية والزراعة الع�سوية.
ال���ط���اق���ة وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة .. اأع������رب اجل���ان���ب���ان عن 
املتجددة،  الطاقة  جم��ال  يف  التعاون  بتعزيز  اهتمامهما 

واتفقا على ا�ستك�ساف فر�ض التعاون يف هذا ال�سدد.
ال��ت��ع��اون بني  ع��ل��ى ت�سجيع  ات��ف��ق اجل��ان��ب��ان   .. ال��ت��ع��ل��ي��م 
املوؤ�س�سات التعليمية والبحثية يف البلدين، وتعزيز تبادل 
ال���ط���الب والأك���ادمي���ي���ني وال��ب��اح��ث��ني، وت��ط��وي��ر وتنفيذ 

م�ساريع م�سرتكة يف املجالت التعليمية.

الهيدروجني الأخ�سر اأحد احللول التي تعتمدها »كهرباء دبي« لتنويع م�سادر الطاقة
•• دبي - وام:

متزايداً  اه���ت���م���ام���اً  ال����ي����وم  ال����ع����امل  ي�����س��ه��د 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  يف  ب��ال���س��ت��ث��م��ار 
واملتجددة التي �ستغري م�سهد الطاقة العاملي 
خ���الل الأع������وام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن خالل 
العتماد على م�سادر الطاقة �سديقة للبيئة 
هذا  مع  وتزامناً  ن�سبياً.  التكلفة  منخف�سة 
الهيدروجني  ا�ستخدام  يزداد  العاملي  التوجه 
التنمية  الطاقة ودفع عجلة  الأخ�سر لإنتاج 
وت�سري  احليوية.  القطاعات  من  العديد  يف 
الدرا�سات اإىل اأن اإنتاج الهيدروجني الأخ�سر 
اإىل  لي�سل  �سنوياً   57% بن�سبة  �سريتفع 
م�سروع  وُيعد   .2030 يف  طن  مليون   5.7
ال��ه��ي��دروج��ني الأخ�����س��ر ال���ذي ن��ف��ذت��ه هيئة 
اإك�سبو  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  دب����ي  ك��ه��رب��اء وم���ي���اه 
يف  ل��ل��ط��اق��ة  �سيمن�ض  و���س��رك��ة  دب���ي   2020

للطاقة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  جممع 
ال�سم�سية الأول من نوعه يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا لإنتاج الهيدروجني 
ب���ا����س���ت���خ���دام ال���ط���اق���ة ال�����س��م�����س��ي��ة وق�����د مت 
ت�����س��م��ي��م وب���ن���اء امل��ح��ط��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة التي 
مربع  م��رت  اآلف   10 ن��ح��و  م�ساحتها  تبلغ 
التطبيقات  ا�ستيعاب  على  ق��ادرة  تكون  بحث 
ال�ستخدامات  اختبار  ومن�سات  امل�ستقبلية 
اإنتاج  ذل���ك  ل��ل��ه��ي��دروج��ني مب���ا يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الهيدروجني  اإن��ت��اج  وي��ت��م  والتنقل.  الطاقة 
الكهربائي  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ط��ري��ق  ع���ن  الأخ�����س��ر 
وت�سمح  املتجددة.  الطاقة  با�ستخدام م�سادر 
ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة ب��ت��خ��زي��ن ك��م��ي��ات ك��ب��رية من 
ا�ستخدام  ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة ومي��ك��ن  ال��ط��اق��ة 
ال���ه���ي���دروج���ني لإن����ت����اج ال���ط���اق���ة م���ن خالل 
املحركات والتوربينات الغازية وخاليا الوقود 
ك��م��ا مي��ك��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه ك��م��ادة و�سيطة 

والوقود  الأمونيا  مثل  الكيماوية  لل�سناعات 
النقل  لو�سائل  وك��وق��ود  وغ��ريه��ا  ال�سناعي 
وكعامل خاف�ض يف �سناعات ال�سلب ولإنتاج 
احلرارة الالزمة للعمليات ال�سناعية اإ�سافة 
اإىل اإمكانية ال�ستفادة منه لأغرا�ض التدفئة 
وال��ط��ه��ي يف امل���ن���ازل وك��ذل��ك ك��ط��اق��ة ميكن 
ت�سديرها. واأكد معايل �سعيد حممد الطاير 
لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
الأخ�سر  الهيدروجني  اأن  دبي  كهرباء ومياه 
للبيئة  ال�سديقة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  ب��ني  م��ن 
يعتمد  م�ستدام  م�ستقبل  ركائز  اأح��د  وميثل 
الكربوين  احلياد  اإىل  النتقال  ت�سريع  على 
النظيفة  للطاقة  دبي  ل�سرتاتيجية  حتقيقاً 
الكربوين  احل���ي���اد  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة   2050
%100 من  ل��ت��وف��ري  دب���ي  لإم����ارة   2050
القدرة الإنتاجية للطاقة من م�سادر الطاقة 
 : واأ���س��اف   .2050 ال��ع��ام  بحلول  النظيفة 

الأخ�سر”  “الهيدروجني  م�سروع  “ين�سجم 
ودعمها  بال�ستدامة  الرا�سخ  دبي  التزام  مع 
احلثيث لق�سايا الطاقة وتغري املناخ ويدعم 
روؤية وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء  جم��ل�����ض 
اق��ت�����س��اد حمايد  اإىل  دب����ي  اإم������ارة  ب��ت��ح��وي��ل 
وا�سرتاتيجية   2050 ع��ام  بحلول  للكربون 
حجم  وزي��ادة  الطاقة  م�سادر  لتنويع  الهيئة 
والبحوث  البتكار  دع��م  ع��رب  بها  ال�ستثمار 
ومن  الطاقة  تخزين  تقنيات  يف  والتطوير 
ي�سفه  ال���ذي  الأخ�����س��ر  ال��ه��ي��دروج��ني  بينها 
البع�ض باأنه “وقود امل�ستقبل” و�سيلعب دوراً 
العاملي  ال��ط��اق��ة  م��زي��ج  ف��ق��ط يف  لي�ض  م��ه��م��اً 
اآثار الحتبا�ض  التخفيف من  اأي�ساً يف  ولكن 
الهيئة  اأن  اإىل  معاليه  واأ����س���ار  احلراري.” 
العاملية  ال�ست�سارية  ال�سركات  ك��ربى  دع��ت 

ا�سرتاتيجية  ل��ت��ط��وي��ر  ع��رو���س��ه��ا  ل��ت��ق��دمي 
طموحة لإنتاج الهيدروجني الأخ�سر بهدف 
من  واحل���د  الأخ�����س��ر  التنقل  ق��ط��اع  تطوير 
ال�سناعات  خمتلف  يف  الكربونية  النبعاثات 
و اإنتاج الطاقة الكهربائية واحلرارية واإنتاج 
اأكد  جهته  م��ن  الأخ���رى.  والتطبيقات  امل��ي��اه 
التنفيذي  النائب  �سلمان  بن  وليد  املهند�ض 
يف  والتميز  الأعمال  تطوير  لقطاع  للرئي�ض 
يف  الأخ�سر  الهيدروجني  م�سروع  اأن  الهيئة 
ال�سم�سية  للطاقة  را���س��د  ب��ن  حممد  جممع 
ال�سالمة  معايري  لأع��ل��ى  وف��ق��اً  ت�سميمه  مت 
والقوانني  الهيئة  معايري  مع  يتما�سى  ومبا 
�سيمن�ض  �سركة  ومتتلك  والأوروبية  الدولية 
ل��ل��ط��اق��ة ���س��ري��ك ال��ه��ي��ئ��ة يف امل�����س��روع خربة 
املتقدمة  الأنظمة  وتنفيذ  ت�سميم  وا�سعة يف 
الأم����ان وتدعم  م��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى  ال��ت��ي تتمتع 
تطوير العمليات وال�سيانة الآمنة للمحطة.

- �لزيودي: التفيا وجهة �قت�سادية و�عدة ومهمة.. وتعاوننا خال �ملرحلة �ملقبلة يركز على 
�ال�ستثمار يف �قت�ساد �ملعرفة و�لتقنيات �لرقمية وقطاعات �القت�ساد �جلديد و��ستقطاب �ملو�هب 

- ر�ميوند�ض البينز: تعاون التفيا و�الإمار�ت مبني على قيم وم�سالح و�أهد�ف م�سرتكة ويحمل �آفاقًا 
و�عدة للتنمية.. و�إك�سبو 2020 من �أكرث �ملعار�ض جناحًا يف توليد �لفر�ض و�ل�سر�كات �جلديدة 

طاقة تقرتح توزيع اأرباح نقدية 
بقيمة 5.3 مليار درهم للعام 2021

•• اأبوظبي- وام: 

تقّدمها  عن  ام�ض،  “طاقة”  للطاقة  الوطنية  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
بقيمة  خا�سة  نقدية  اأرب��اح  لتوزيع  امل�ساهمني  ملوافقة  خا�سع  باقرتاح 
نهائية  اأرب��اح نقدية  اإىل  اإ�سافة  لل�سهم  2.00 فل�ض  دره��م  2.2 مليار 
مبلغ  اإىل  ذلك  لي�ساف  لل�سهم،  فل�ض   1.10 دره��م  مليار   1.2 بقيمة 
1.9 مليار درهم 1.65 فل�ض لل�سهم الذي مت توزيعه م�سبقاً على �سكل 
اأرباح ربع �سنوية لي�سل اإجمايل توزيعات الأرباح النقدية للعام 2021 

اإىل 5.3 مليار درهم 4.75 فل�ض لل�سهم.
يف  الأرب��اح  توزيع  ل�سيا�سة  وفقاً  املقّررة  تلك  التوزيعات  هذه  وتتخطى 
ال�سركة، وذلك نتيجة لزيادة الأرباح التي اأثمر عنها الأداء املايل القوي 
يف العام 2021. وكانت “طاقة” قد اأعلنت يف �سهر فرباير املا�سي عن 
 ،2021 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  املوحدة  املالية  النتائج 
والتي اأظهرت ت�ساعف �سايف الدخل اإىل 6 مليارات درهم .. وا�ستند هذا 
الأداء املايل القوي اإىل اأعمال ال�سركة يف قطاع املرافق، كما جاء مدفوعاً 

بالتح�ّسن يف اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية.
والع�سو  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  ث��اب��ت،  ح�سني  جا�سم  وق���ال 
اقرتاح  ي��اأت��ي   : /ط��اق��ة/  للطاقة  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  يف  املنتدب 
5.3 مليار درهم لكامل  اإجمالية بقيمة  اأرب��اح نقدية  بتوزيع  “طاقة” 
العام  خ��الل  القوي  واأدائ��ه��ا  الرا�سخ  امل��ايل  موقعها  على  تاأكيداً  ال�سنة 

بتطبيق  ملتزمون  ونحن   ،2021
�سيا�ستنا لتوزيع الأرباح، اإىل جانب 
ال�سرتاتيجية،  باأهدافنا  التزامنا 
راأ�سمايّل  هيكل  على  املحافظة  مع 
جمل�ض  اأّن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر  ق����وي. 
�سادق  قد  كان  “طاقة”  يف  الإدارة 
على توزيعات الأرباح اخلا�سة يف 1 
2022 وت��وزي��ع��ات الأرب���اح  م��ار���ض 
 ،2022 ف��رباي��ر   10 يف  النهائية 
عليها  امل�ساهمني  موافقة  بانتظار 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اج���ت���م���اع  يف 
ال�سنوي واملقّرر عقده يف 15 مار�ض 
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العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
MOJAU_2022- 0053144 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : �سامر �سليمان فرحات �سليمان - اجلن�سية : م�سري - ن�سبة )%24( 

ومن الطرف الثاين : عناين عبدالنا�سر عناين علي - اجلن�سية : م�سري - ن�سبة )%06( 
اىل الطرف الثالث : ار�سلي مايور كولبان - اجلن�سية : اإماراتية 

بال�سم التجاري )ال�سفرة املميزة ل�سيانة ال�سيارات(  ن�ساط الرخ�سة )ال�سيانة والإ�سالح العام للمركبات 
)كراجات( واملرخ�ض من دائرة التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية رقم 784421 

ال�سادرة  بتاريخ  2021/5/16  
 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.

وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل
بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : بقالة �ملنتجع - �ض ذ م م   
العنوان : حمل 1 ملك موؤ�س�سة الوقاف و�سئوون الق�سر - ديرة - حمي�سنة الثانية 
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 225938 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1253109 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف 
دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/24 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ 2022/2/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم 
 : هاتف    : العنوان  م -  م  ذ   - �لبناء  مو�د  لتجارة  هاوزين  املعني  امل�سفي  اإىل 
971508666653 فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : هاوزين لتجارة مو�د �لبناء - ذ م م
هذا  :       مبوجب  فاك�ض   971508666653  : هاتف    : العنوان 
تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي  بقالة �ملنتجع - �ض ذ م م  لت�سفية 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/2/24 بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2022/2/24
امل�����س��ف��ي امل��ع��ني يف مكتبه ال��ك��ائ��ن ب��دب��ي ع��ل��ى ال��ع��ن��وان امل���ذك���ور اأع���اله، 
 )45( خالل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 �مل�سوؤول �ملخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اعالن مدعي عليه بالن�سر   
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0007371  مدين )جزئي( 

اىل املدعي عليه : �ساجون خلدمات التوظيف 
نعلمكم بان املدعي رحمه علي رحمه الزعابي الإمارات العربية املتحدة / اجلن�سية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله و�سدر احلكم التي : 
احلكم : قررت املحكمة : مبثابة احل�سوري : 

درهم" ومبلغ  اآلف  "ثمانية  درهم   8000 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام 
بالر�سوم  املدعي عليه  ، والزام  واأدبي  "تعوي�ض مادي  اآلف درهم  3000 درهم" ثالثة 

وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ  2022/2/28

حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICIPTO2021 / 0009066 اأمر على عري�سة  

اىل املدعي عليه : ب�ستان الريف خلدمات تنظيف املباين 
نعلمكم بان املدعي جاكر ح�سني زين العابدين بنجالدي�سي اجلن�سية 

قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله : و�سدر حكم 2021/11/14  - قرار املحكمة 
به.  اخلا�ض  ال�سفر  جواز  املدعي  ت�سلم  ان  عليها  املدعي  بالزام  ناأمر   / 

حرر بتاريخ  2022/1/26
حرر بوا�سطة املوظف

مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001116 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / امينه منور  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/28 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / رجاء خياطي - مغربية اجلن�سية - 

ب�سفتها �سريكة يف �سالون ق�سر ال�سرق لل�سيدات بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري / باإخراج املدعي عليها من الرخ�سة 
حلكومة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   524447 الرقمية 
ال�سارقة ل�سركة )�سالون ق�سر ال�سوق لل�سيدات( والزمت املدعي عليها 

بامل�ساريف والر�سوم. 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - فرجاد علي �سابر ح�سني ا�سي   
اداء   امر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000677/ 

اإىل املحكوم عليه : فرجان علي �سابر ح�سني ا�سي 
العنوان : ال�سارقة الرملة 0503176712 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سالح حممد غلوم الدوبي املازمي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 12500  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
/ اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - زبري ايداتيل   
جتاري    SHCEXCICOMS2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000639/ 

اإىل املحكوم عليه : زبري ايداتيل 
العنوان : اإمارة ال�سارقة خلف �سارع العروبة حمل رقم 1 ملك علي عبداهلل خلفان ال�سام�سي هاتف رقم 0581121559 
 daynightcafeuae@gmail.com الكرتوين  بريد   0551755797  0555297040"

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سليم ماواكونومال ، اجلن�سية هندي يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 56217.0  

 / اإعالنك  تاريخ  يوما من  اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  انت مكلف  لذلك 
 - املوافق   - يوم  فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة  ذلك  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن  بهذا  اإعالنكم 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  املذكورة.  املحكمة  اأمام   - ال�ساعة 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - 
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000303/ 

اإىل املحكوم عليه : خالد حممد �سيد احمد بيومي 
العنوان : العنوان : ال�سارقة الريموك الهاتف : 05588310900 0528628747 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد عبدالروؤوف حامد حممد ، اجلن�سية م�سري  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 9170 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - فاطمة موزون 
اأداء    اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000215/ 

اإىل املحكوم عليه : فاطمة موزون 
العنوان : اإمارة عجمان منطقة النعيمية مقابل ا�سواق الإمارات - هاتف رقم 0588632535  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ علي �سامل عبداهلل النعيمي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 45624.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ساعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 70472
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عامر نا�سر عامر بن غامن التميمي   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000398/ 

اإىل املحكوم عليه :  عامر نا�سر عامر بن غامن التميمي 
 B العنوان : ال�سارقة التعاون نيل 5 بلوك

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حليمة املرابطي ، اجلن�سية مغربي   يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 12.793.6  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق 
اإجراءات  املذكورة.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك  اأمام املحكمة  ال�ساعة -   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004979 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليلة القمر ملقاولت ال�سيانة العامة - ذ م م   
جمهول حمل الإقامة : عجمان النعيمية 2 رقم مكاين )4405508425( - ت : 

  065227770  -  0554463180  -  0556972757
مكتب  اأمام  �سباحا    8.30 ال�ساعة   2022/3/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )4 رقم  الدعوى 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/23 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004725 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الحتاد لالفالم امللونة ذ م م - ومن ميثلها قانونا  
هاتف  لبنان  ربيع  خمبز  بجوار  النعيمية  عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

  64967  : املن�ساآة  رقم   0525804879
اأمام  �سباحا   8.30 ال�ساعة  متام  يف   2022/3/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب 
مدير الدعوى رقم 4( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/1 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004977 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ليلة القمر ملقاولت ال�سيانة العامة - ذ م م  
 : 2 رقم مكاين )4405508425( ت  النعيمية  الإقامة : عجمان  جمهول حمل 

  065227770  -  0554463180  -  0556972757
مكتب  اأمام  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2022/3/16 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )4 رقم  الدعوى 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/23 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001098 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : تريازو املحدودة - جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة ال�سناعية 2 �سارع اخلان 
ار�ض م�سورة ملك حمد مبارك حممد خمي�ض بوعميم هاتف 0506466337  

بناء على طلب املدعية : جلف �سبليز فور بيلدينج ماترييال - م م ح
قد اقامت عليك الدعوى الدعوى وتطالبك فيها :- الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )15.435( 
عليه  املدعي  اعالن   - املحاماة.  واتعاب  وامل�سروفات  الر�سوم  بدفع  عليه  املدعي  -الزام  درهم  
من   )5( الفقرة   229 املادة  لحكام  املعجل  النفاذ  احلكم  �سمول   - الدعاء  ولئحة  باجلل�سة 
قانون الإجراءات املدنية. انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/3/3 اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�سفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/2/21 م.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
 اعالن بالن�سر باللغة العربية / الجنليزية 

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�ستئناف رقم 2022/161  

بناء علي طلب امل�ستاأنف : بحر اخلري لتجارة قطع غيار ال�سيارات 
امل�ستعملة - ذ م م - اىل امل�ستاأنف �سده :جواد قلي بدرام - اجلن�سية 
ال��دع��وى رق��م )1(   اإدارة  ان��ت مكلف باحل�سور ام��ام مكتب  اي���ران. 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف  مبحكمة 
امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي 
وذلك يف يوم اخلمي�ض املوافق 2022/3/10 يف الدعوى املذكور 

رقمها اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70408

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000127/ 
اإىل املحكوم عليه : طريق امل�ستقبل ل�ستقدام اليدي العاملة  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ احمد عبيد �سرور �سامل الكتبي - اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 17837.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 70392
MOJAU_2022- 0052748 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : عبدالوهاب حممد �سيد، اجلن�سية افغان�ستان يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه %100 و ذلك اىل ال�سيد : حاجي حممد 
عبدالوهاب اجلن�سية افغان�ستان يف الرخ�سة )خبز زابل( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم ) 571922( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية ، تعديالت 

اأخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه لخر 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
الإمارات للمزادات

 تق�سيم تركة رقم )427 ل�سنة 2021( 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(

مقدم الطلب / ال�سيخ �سلطان �سقر را�سد احمد القا�سمي 
املتويف / ال�سيخ �سقر را�سد احمد القا�سمي 

تعلن الإمارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�سارقة ال�سرعية للجميع بانه �سينعقد مزاد علني وذلك على 
موقع الإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم 
اخلمي�ض املوافق 2022/3/10 وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتوفى واأو�ساف العقار على النحو التايل :

- العقار الوثيقة رقم )2009/1997( ملك مبنطقة املركز التجاري باإمارة راأ�ض اخليمة ، ب�سعر التثمني : 
1،800،000 درهم )مليون وثمامنائة األف درهم(. 

يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  
www. للمزادات  لالإمارات  الإلكرتوين  املوقع  مراجعة  ذلك  عن  ال�ستف�سار  او  بال�سراء  يرغب  من  فعلى 
emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع.  وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�سه معززا اياه 

مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة ايام على الأقل.
الإمارات للمزادات - ذ م م 

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 3807 ل�سنة 2021 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا(
اإىل املنفذ �سده / اأحمد عبداهلل احمد �سرور احلمادي 
ل�سالح املنفذ له / بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
2022/3/17 وذلك لبيع العقار العائد  emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم اخلمي�ض املوافق 

ملكيته للمنفذ �سده واأو�ساف العقارات على النحو التايل : 
مليونا  درهم )ثالثة وخم�سون   53،040.00 التثمني  ب�سعر  ال�سارقة  باإمارة  اخلان  )1325 ملك( مبنطقة  رقم  عقار قطعة   -

واربعون الفا( وهو عبارة عن بناية طابق �سرداب - طابق ار�سي + طابق مواقف �سيارات + �ست طوابق متكررة. 
www.emiratesauction.ae وذلك ويف اليام التالية ان اقت�سى احلال وذلك على املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات

يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  
فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره 

من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 3807 ل�سنة 2021 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
اإىل املنفذ �سده / اأحمد عبداهلل احمد �سرور احلمادي 
ل�سالح املنفذ له / بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

www. للمزادات  الإمارات  موقع  على  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الإحتادية  الإبتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
2022/3/17 وذلك لبيع العقار العائد  emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم اخلمي�ض املوافق 

ملكيته للمنفذ �سده واأو�ساف العقارات على النحو التايل : 
مليونا  درهم )ثالثة وخم�سون   53،040.00 التثمني  ب�سعر  ال�سارقة  باإمارة  اخلان  )1325 ملك( مبنطقة  رقم  عقار قطعة   -

واربعون الفا( وهو عبارة عن بناية طابق �سرداب - طابق ار�سي + طابق مواقف �سيارات + �ست طوابق متكررة. 
www.emiratesauction.ae وذلك ويف اليام التالية ان اقت�سى احلال وذلك على املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات

يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار.  
فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات 
www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره 

من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل. 
عن / رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 70353
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000993 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فا�ست رايدرز خلدمات تو�سيل الطلبات �ض ذ م م فرع ال�سارقة  
جمهول حمل الإقامة : ال�سارقة �سناعية رقم 15 خلف �سارع املليحة �سربة رقم 6 مكتب ملك 
حممد عبداهلل ا�سماعيل ال علي 0508638992 042355555 0556684384  

بناء على طلب املدعي : باريا�ض را�سايلي قد رفعت هذه الدعوى ملطالبتكم مببلغ 2800 
ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/7 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة 
 - اعاله  املذكور رقمها  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�سر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�سرة  ل 

بو�سفك مدعي عليه.  
حرر بتاريخ  2022/2/24 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2021 /0003582 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه/ م�سطفى عبداجلليل عبداللطيف منجود منجود
العنوان : 9383329

حتيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/12/20 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح/ احمد حممد م�سطفى حممد ال�ساوي ال�ساوى، بالتايل 
قررت املحكمة :- اإلزام املدعى عليه اأن يوؤدي للمدعى مبلغ 75000 درهم واألزمته اأن 
 20/9/2021 املطالبة احلا�سل يف  تاريخ  5% من  يوؤدي له فائدة” قانونية قدرها 
لال�ستئناف  قابال  حكما  وامل�ساريف.  الر�سوم  عليه  املدعى  واألزمت  ال�سداد  متام  وحتى 

خالل املدة القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
 اعالن بالن�سر

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�ستئناف رقم 2022/64  

بناء علي طلب امل�ستاأنف : ليلى ابراهيم حممد ها�سم العتيبي 
امل�ستاأنف �سده : موؤ�س�سة مركز ريناد الطبي 

امل�ستاأنف �سده : فايزة حممد �سالح حممد ال علي - اجلن�سية : الإمارات - 
ا�ستئناف  الدعوى رقم )1( مبحكمة  اإدارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�سور 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2022/3/8 

يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70197
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0049829
اخطار عديل للوفاء

، باك�ستاين اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم )784198663957698( ب�سفتي وكيال عن   املخط�ر / حممد عثمان رو�سن دين 
الوكاله  مبوجب   )784197632817959( رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  �سوري  الهبيان،  الرحمن  عبد  هنيدي  ال�سيد/ 

ال�سادره من امارة ال�سارقة برقم )3933/2017( - العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم /0558868788
املخطر اإليه / عبد الكرمي �سقره، فل�سطيني اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم )784197027259296( 

العن�وان/ دبي - هاتف رقم / 0509072871
املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 65000درهم

املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 65000 درهم مبوجب اتفاق بيع �سياره مربم بني الطرفني حيث قام املخطر اليه بت�سليم 
املخطر عدد 1�سيك مببلغ قيمته )65000(

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته ، 
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرفه اإل اأنه ارتد دون �سرف ب�سبب احل�ساب مغلق

CBI سيك رقم 000050 مببلغ 65000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/07/05 وامل�سحوب على بنك� 
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى، 

لذلك، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات
القانونية، واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، 

وهذا اإخطار منا بذلك،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0050985
املخط�ر/ م�ستان جليل ملقاولت النجارة امل�سلحة واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة بالرقم 557906

وميثلها املالك - م�ستان جليل احمد ، هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784195649079811
العن�وان / ال�سارقة - الغوير - هاتف رقم / 0557386210

املخطر اإليه/ ال�سرح العربي ملقاولت البناء ذ م م واملرخ�سة من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة بالرقم 538874
وميثلها املدير - احمد ابراهيم اليماين �سليمان - م�سري اجلن�سية

العن�وان/ ال�سارقة - بوطينه - هاتف رقم / 0502082644
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 90،345 درهم

املدعي عليه حيث انه بتاريخ  عن  بالتوقيع  املخول  قبل  من  املحرر  ال�سيك  مو�سوع  درهم   62،510 اإليه حرر �سيكان للمخطر مببلغ  املخطر 
ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعي ل�سرف ال�سيكات اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد

وبيانه كالتايل :
ال�سيك رقم0046836 مببلغ 27360 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2017/12/24 وامل�سحوب على بنك المارات ال�سالمي
و�سيك رقم 004645 مببلغ 35150 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2017/11/29 وامل�سحوب على بنك المارات ال�سالمي 

وفاتورة مببلغ 27835 بتاريخ 2017/10/31
وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى،

لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اإخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 70533
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0049695
اإخطار عديل

املخط�ر : حمم�د عبي�د علي ب�ن خ�ل�ف ال على - اجلن�سية : الإم�ارات ، واأحم�ل هوي�ة اإماراتي�ة رقم )784197561350725(
العن�وان : ام القيوين - منطقة احلديثة - هاتف رقم : 0504656000

املخطر اإليه : اندراجيت غوبيناتان - اجلن�سية : الهند يحمل هوية اماراتية رقم )784197657069528( 
العن�وان : ام القيوين - ال�سناعية القدمية - هاتف رقم : 0502570271

مو�سوع الإخطار : اخط�ار ع�ديل للوفاء مببلغ )31450( درهم بال�سافة اىل الفائدة القانوين بواقع )%5( من تاريخ الرجتاع
الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ )31450( درهم مقابل معاملة �سخ�سية وقام املخطر اليه بتحرير �سيكات وعند 

تقدمي ال�سيك للبنك اعيدت لعدم كفاية الر�سيد وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�سيك كالتي :
بقيمة )10000( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2021/08/10 وامل�سحوب على البنك التجاري الدويل  )004030( رقم  �سيك   -1

الدويل التجاري  البنك  على  وامل�سحوب   2021/09/10 ا�ستحقاق  وتاريخ  درهم   )10000( بقيمة   )004033( رقم  �سيك   -2
بقيمة )11450( درهم وتاريخ ا�ستحقاق 2021/10/10 وامل�سحوب على البنك التجاري الدويل  )004032( رقم  �سيك   -3

املبلغ املرت�سد بذمته ولكن دون جدوى  ب�سداد  ودية  وب�سورة  وتكرارا  مرارا  اليه  املخطر  • طالب 
اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�سد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�سر باملخطر املخطر  ان  • وحيث 

تبلغكم  تاريخ  ايام من  اق�ساه )5(  وذلك يف موعد  للمخطر  وامل�ستحق  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املخطر  املخطر يخطر  اأن 
هذا الإخطار وال - �سوف ي�سطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ 
باقي احلقوق ، لذلك - فاملخطر يخطركم بهذا الخط�ار للعم�ل مب�ا ج�اء ب�ه ونفاذا ملفعولة ول�س�ريان كافة الثار القانونية املرتتبة عليه يف 

مواجهتكم.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0049277
اإخطار عديل بالوفاء

امل�سماه  ال�سركه  مالك  ب�سفتي   )784195649079811( رقم  هوية  بطاقة  واحمل  اجلن�سية  هندي  احمد،  جليل  م�ستان   / املخط�ر 
)م�ستان جليل ملقاولت النجارة امل�سلحة(  ال�سادره من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة رخ�سة رقم )557906( 

العن�وان / ال�سارقة - هاتف رقم / 0557386210
املخطر اإليها / �سركة عرمان ملقاولت البناء ذ،م،م، وميثلهم ه�سام نبيل ابو احل�سن - لبناين اجلن�سية

العن�وان/ دبي - هاتف رقم / 0506337859- 61590863 
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 30،744درهم

املخطر اإليه حرر عدد 2 �سيك للمخطر مببلغ 30،744 )ثالثون الف و �سبعمائة و اربع واربعون( درهم مبوجب اتفاق مربم بني املخطر 
واملخطر اليها

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها،
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرف ال�سيكات اإل اأنها ارتدت دون �سرف لعدم تطابق التوقيع، وبياناته كالتايل :

�سيك رقم 000877 مببلغ 15،372 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/06/30 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري،
�سيك رقم 000874 مببلغ 15،372 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2020/03/31 وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري 

لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، 
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اإخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
ليكن معلوماً للجميع ب�اأن : ال�سيد/ اي�سى كانيكاتو فارجي�ض فارجي�ض - اجلن�سية : 
الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )50%( وذلك اإىل ال�سيدة/ 
�سابينا فينو �سليم بوتينبارامبيل عبدالرحمن - اجلن�سية : الهند، يف الرخ�سة امل�سماه 
بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  للحالقة(  الرولة  ركن  )�سالون 
برخ�سة رقم )757347(، تعديالت اأخرى: ليوجد، وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�ض حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا  ا�سبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
 : اجلن�سية  ماهاديفان،  كري�سنان  فينكات�ا  ال�سيد/باجاف�اتي  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/ اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  الهند 

عمران خان حممد ا�سغر، اجلن�سية : باك�ستان بالرخ�سة امل�سماه )مركز الك�ادي الط�بي( 
تاأ�س��ست ب�اأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )604672( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�س�ادية  بال�سارقه، تعديالت اخرى : ل يوجد.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( 
من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى 
ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيدة : �سهله كنيز �سيف ال�سالم اجلن�سية: بنغالدي�ض ، ترغب يف البيع 
�سكيم على  ال�سالم حممد  �سيف   : ال�سيد  اإىل  وذلك  البالغة )%80(  كامل ح�ستها  والتنازل عن 
باباري - اجلن�سية : بنغالدي�ض.  ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : �سيخ عبدالرحمن كوهيل الدين 
�سيخ اجلن�سية: بنغالدي�ض ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )20%( وذلك اإىل 
ال�سيد : �سيف ال�سالم حممد �سكيم على باباري - اجلن�سية : بنغالدي�ض  يف الرخ�سة امل�سماه )ورد 
�سما خلياطة وتطريز العبايات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )609275( ال�سادرة 

من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: ل يوجد
�سان  2013 يف  ل�سنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمالبن�ض 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
وزارة العدل - حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية

 ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�سية التنفيذية رقم 3678 ل�سنة 2020 

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا(
املنفذ �سده / 1- جبل حفيت العاملية ملقاولت البناء ذ.م.م  ، 2- حممد ماجد ال�ساكو�ض

ل�سالح طالب التنفيذ / بيور للمحروقات ذ.م.م
http://www. للمزادات  المارات  موقع  على  وذلك  علني  مزاد  �سينعقد  باأنه  للجميع  الحتادية  البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  تعلن 
العائده  العقارات  لبيع  وذلك   ،  17/03/2922 املوافق  اخلمي�ض  يوم  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة  متام  يف   emiratesauction.ae

ملكيتها للمنفذ �سده واأو�سافها على النحو التايل:
و�سف �لعقار�لتثمنيرقم �مللكرقم �لوحدةو�سف �لعقار�لتثمنيرقم �مللك�ملنطقة

درهمملك 1/147/3131مويلح �لتجارية  درهمملك 291/3197مويلح �لتجارية�ر�ض ف�ساء1،820،000  �ر�ض ف�ساء1،230،000 
درهمملك 45/3131مويلح �لتجارية درهمملك 41/3131مويلح �لتجاريةقيد �الن�ساء  5،310،000  قيد �الن�ساء8،330،000 
درهمملك 196/3197مويلح �لتجارية درهمملك 2035�ل�سجعة �ل�سناعية�ر�ض ف�ساء1،355،000  قيد �الن�ساء4،350،000 
درهمملك 270/3197مويلح �لتجارية درهمملك 638�لفلج �ر�ض ف�ساء1،250،000  قيد �الن�ساء1،050،000 

يتوجب على الراغب بالإ�سرتاك باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. 
www. فعلى من يرغب بال�سراء او ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع اللكرتوين لالإمارات للمزادات

emiratesauction.ae وذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل 
املوقع املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
املو�سوع: اإعالن مذكرة تبليغ املنفذ �سده بالن�سر

ن�سر )الإعالن املو�سح اأدناه( على نفقة طالبة الإعالن
ال�سيدة / حليمة املرابطي

مذكرة تبليغ املنفذ �سده بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة ال�سرعية

يف الدعوى رقم: 673/2021 )تنفيذ(
اإىل املنفذ �سده / عامر نا�سر عامر بن غامن التميمي ميني اجلن�سية

حيث اأن طالبة التنفيذ / حليمة املرابطي اأقامت عليك لدى هذه املحكمة التنفيذ املذكور اأعاله.
للوفاء بال�سند التنفيذي املت�سمن:

مبلغ 2000 األفي دره�م نفقة للمدعي�ة ع�ن م�دة �سهر من تاريخ بدفع  �سد  املنفذ  عليه  املدعي  اإلزام   .1
.21/1/2020 تاريخ  اإىل   25/12/2019

بدفع مبلغ 12000 اثنا ع�سر األف درهم نفقه متعه . �سده  املنفذ  اإلزام   .2
اإلزام املنفذ �سده بدفع مبلغ 10000 ع�سرة اآلف درهم نفقة عدة للمدعية عن كامل فرتة العدة  .3

بدفع مبلغ 10000 ع�سرة اآلف دره�م امله�ر املوؤج�ل للمدعي�ة واملثب�ت له�ا يف وثيقة زوجها. علي�ه  املدعى  اإلزام   .4
اأنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اإليه اأعاله خالل اأ�سبوعني من تاريخ الإعالن

حريراً يف يوم اجلمعة املوافق: 25/02/2022
مدير اإدارة اخلدمات الق�سائية  

    المارات العربية املتحدة  - وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة ال�سرعية 

حمكمة الأ�سرة 

70533 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0048727
اخطار عديل للوفاء مببلغ 274294 درهم

ال�سرح
املخطر : حممد راجح طالب ح�ساي�سه

العنوان : ال�سارقة - رقم الهاتف : 0556969795
املخطر اليه : نواب �ساه تور �ساه ، ب�سفته مدير يف املن�ساه امل�سماه/ جنمة اآ�سيا لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )�ض ذ م م(

الرباح م�سجد  خلف   12 رقم  فيال  العنوان : دبي الرباح �سارع رقم 14 
رقم الهاتف : 0505344620-0505244620 

بتاريخ  انه  حيث  عليه  املدعي  عن  بالتوقيع  املخول  قبل  من  املحرر  ال�سيك  مو�سوع  درهم   274294 مببلغ  للمخطر  �سيك  حرر  اإليه  املخطر 
ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك ال انه ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :

و  العربي لال�ستثمار  امل�سرف  بنك  وامل�سحوب على   2020/09/20، ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   132418، رقم000129 مبلبغ  الول  ال�سيك 
التجارة اخلارجية

لال�ستثمار  العربي  امل�سرف  بنك  على  وامل�سحوب   2020/10/20، ا�ستحقاق  بتاريخ  141876درهم   ، مبلبغ   000127 رقم  الثاين  ال�سيك 
و التجارة اخلارجية 

وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية.  ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة  لذلك 

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذا اخطار منا بذلك...

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
 اإخطار عديل بعزل املقاول 
برقم املحرر 2022/0050040

اخطار بعزل مقاول
املخطر :- حممد �سعيد �سيف علي الظهوري - اجلن�سية : المارات

العنوان : ال�سارقة / ام فنني - الهاتف : 0506304444
املخطر اليه :- بيت الحالم لتجارة البواب اللكرتونية

العنوان :- ال�سارقة / �سناعية 13
 065445400  -  0502599292-0507678425

املو�سوع : اخطار بعزل مقاول
مت التفاق بني املخطر واملخطر اليه وذلك لإن�ساء واجناز اعمال الدرابزين على درج منزل املخطر على قطعة الأر�ض رقم 3176 والكائنة 
العقد ونظرا  ا�سابيع من تاريخ  اربع اىل خم�سة  املعتمدة على ان ينجز العمل خالل  5 وح�سب املخططات  الق�سي�سة  ال�سارقة منطقة  باإمارة 

ملماطله وتاأخر املخطر اليه عن اجناز العمل املوكل اليه ح�سب اتفاق بني الطرفني ،مع العلم انه مت ت�سليم املخطر اليه جزء من الدفعات.
مما ادى اىل تاخر املخطر يف ا�ستالم املنزل ، 

املتلزمات  ، ورد  املبلغ  العقد وعدم مطلبتي بباقي  او ف�سخ   ، ا�سبوع  اليكم يف مدة ل تزيد اكرث عن  املوكل به  ونخطركم بذلك لجناز العمل 
التي دفعت من اجل ا�ستالمها

نخطركم عن طريق الكاتب العدل ب�سرعة الجناز او ف�سخ العقد خالل ثالثة اأيام فقط من تاريخ ا�ستالمك هذا الخطار ويف حالة الرف�ض 
من  علي  يرتتب  ما  وكل  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  الق�سائية  الر�سوم  كافة  حتملك  مع  القانونية  الجراءات  اآ�سفا لتخاذ  �ساأ�سطر  فاأنني 

خ�سائر، 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0000832 يف  الدعوى رقم

املدعي عليه : �سركة/بيتك ملقاولت البناء )ذ.م.م( 
 6 الوحدة - مكتب رقم  �سارع  النه�سة - خلف  ال�سارقه - منطقة  امارة  : المارات -  الإقامة  جمهول حمل 

الطابق الول ملك جمموعة النايلي العقارية - تلفون /0504947128- 0568225333
يلتم�ض املتنازع من �سيادتكم

مبلغ  بالزامها  عليها  واحلكم  بالئحتها  اخل�سم  اعالن  مع  الدعوي  لنظر  جل�سة  اقرب  حتديد   -  1
التام.  ال�سداد  وحتي  الدعوي  رفع  تاريخ  )300،000( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من 

�سم ملف النزاع رقم )SHCMECICOMPAR20212/0004154-) اىل ملف الدعوي.
بالر�سوم و امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  عليها  املدعي  اإلزام   -3

الإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/9 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/1 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 70533
انذار عديل باللغتني العربية والجنليزية

رقم )2022/29720(
املنذر : بن�ك ال�ستثمار )�ض م ع(

املنذر اليه : خليل الرحمن �سالكارا
 2018 ل�سنة   57 رقم  الوزراء  جمل�ض  قرار  من   1/63 املادة  بن�ض  وعماًل  الإنذار  هذا  مبوجب 
1992 ب�ساأن قانون الإجراءت املدنية  11 ل�سنة  ب�ساأن الالئحة التنظيمية للقانون الإحتادي رقم 
)�ستة  درهم   16،500،000/- قدره  والبالغ  املنذر  ل�سالح  بذمتكم  املتوجب  املبلغ  ب�سداد  تكلفكم 
األف درهم(، بالإ�سافة اإىل الفائدة التاأخريية على املبلغ املذكور من تاريخ  ع�سر مليون وخم�سمائة 
�سي�سطر  واإل  تاريخ تنفيذ هذا النذار  اأيام من  التام خالل )5( خم�سة  ال�سداد  الإ�ستحقاق وحتى 
التنظيمية  الالئحة  املادة )62( من  بن�ض  عماًل  للق�ساء لإلزامكم بدفعه جرباً  اللجوء  اإىل  املنذر 
املذكورة، بالإ�سافة اإىل الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام، مع اإلزامكم بالر�سوم وامل�سروفات الق�سائية واأي تكاليف اأخرى ومقابل اأتعاب املحاماة، وحفظ 

حق املظلم باأتخاذ كافة الإجراءات التحفظية �سدكم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/38056(
املنذرة : �سركة يونيمار للمعدات الن�سائية )�ض.ذ.م.م( - بوكالة املحامية / مريه البلو�سي

املنذر اإليها : �سوبها لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م )جمهول حمل الإقامة(
�سيغة الإعالن

املنذرة تنذر املنذر اإليها وتكلفها بالوفاء ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمتها وقدره 49،465،31 
درهم )ت�سعه واربعون الف واأربعمائة وخم�سة و�ستون درهم وواحد وثالثون فل�سا( والفائدة 
اأيام من تاريخ ن�س�ر  5% من تاريخ ال�ستحقاق وذلك خالل خم�سة  القانونية عنه بواقع 
املبلغ وكافة  القانونية للزامها ب�سداد  �س�ت�س�طر لتخاذ كافة الجراءات  هذا النذار وال 
بذلك  املحكمة  من  اداء  اأمر  وا�ست�سدار  املحاماة  واأتعاب  التقا�سي  وم�ساريف  الر�س�وم 

م�سموًل بالنفاذ املعجل.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 70197
دعوة اجتماع خربة ح�سابية

يف الدعوى رقم 4531/2022 جتاري جزئي
اإىل املدعى عليها يف الدعوى املذكورة اأعاله : 

املدعى عليها/ �سان هيلز انرتنا�سيونال لل�سياحة �ض. ذ. م. م.
يف  خبريح�سابي  انتدابنا  ب�ساأن  دبي  حماكم  من  ال�سادرة  احلكم  مبوجب  ثابت  هو  كما 
يتوجب  وعليه  احل�سابية،  اخلربة  اأعمال  يف  البدء  مت  وحيث   ، اأعاله  املذكورة  الدعوى 
يف  الكائن  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  اخل�سر  مكتب/  مقر  اإىل  احل�سور  عليكم 
-2578853 - هاتف:   506 رقم  - مكتب  املمزر  اأبراج  بناية   - املمزر  - منطقة  )دبي 
: الكرتوين  بريد   - دبي    48239  : ب  �ض    04-2578854  : فاك�ض   -  04"

تتعلق  التي  امل�ستندات  كافة  وبرفقتكم   alkhader_co@yahoo.com
مبو�سوع الدعوى املقامة عليكم من ال�سيد/ اأحمد بن خمي�ض بن معيوف الغافري. وذلك 

يوم الأربعاء املوافق 09/03/2022 يف متام ال�ساعة 12:00 ظهراً.
�سامل را�سد �سامل اخل�سر ال�سام�سي 
اخلبري املنتدب بالدعوى      

اإعالن املدعى عليهما بالن�سر

70021

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1179/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعه بالتفا�سيل التاليه:1- �سيك رقم 000128 مببلغ وقدره )5.800 درهم( 
2- �سيك رقم 000129 مببلغ وقدره )5.800 درهم( 3- �سيك رقم 000130 مببلغ وقدره )5.800 درهم( 4- �سيك رقم 000131 
مببلغ وقدره )5.800 درهم( 5- �سيك رقم 000132 مببلغ وقدره )5.800 درهم( 6- �سيك رقم 000133 مببلغ وقدره )5.800 
درهم( 7- �سيك رقم 000134 مببلغ وقدره )5.800 درهم( 8- �سيك رقم 000135 مببلغ وقدره )5.800 درهم( 9- �سيك رقم 
000136 مببلغ وقدره )5.800 درهم( 10- �سيك رقم 000137 مببلغ وقدره )6.569 درهم( حيث ان جميع ال�سيكات م�سحوبة 
على بنك المارات دبي الوطني وال�سادره عن:1- جدولدن تامي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م 2- �سيد غ�سنفر علي نقوي - 

باك�ستاين اجلن�سية ، بقيمة مبلغ وقدره )58.769( درهم ثمانية وخم�سون الف و�سبعمائة وت�سعة و�ستون .
طالب التنفيذ : �سبري �سرف علي كولول

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - ميدان الربيد املركزي - برج 2000 مكتب رقم 546 - هاتف رقم:050327242 
املطلوب اإعالنهما : 1- �سيد غ�سنفر علي نقوي 2- جولدن تامي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م    - �سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )60820( درهم 
اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1358/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/7019 اأمر اأداء بالزام املنفذ �سدها 

بان توؤدي للمنفذ املبلغ املحكوم به وقدره  )212.582.82( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : �سركة المارات احلديثة للرفعات الثقيلة ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي ال�سناعية - مبنى جممع تكنو بارك - �سقة مكتب رقم 
 Backer Huge 320 بجانب �سركة

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم  به وقدره )212582.82( درهم اىل طالب التنفيذ 
خلزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  270/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/2528 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1662177.6( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : �سركة دبي للتاأمني - �سركه م�ساهمه عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - املرقبات - �سارع الرقة - مبنى خا�ض با�سم �سركة دبي 
للتاأمني - بجوار مطعم ال�سفدي 

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة غوني�ض لاللكرتوميكانيك ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده
املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )1662177.60( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اعالن قرار بالتنفيذ 
                      يف التنفيذ رقم  289/2020/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/6 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )6106816( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : داماك كري�سنت للعقارات �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - تيكوم - موقع �سي - برج اكزوكتيف 
هايت�ض - طابق امليزانني - بالقرب من جرين �سيتي 

 وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�ستيتيه 
املطلوب اإعالنه : 1- و�سام �سامي ابو �سريع الفزاين    - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/3/2 اخطاركم ل�ستالم املنقولت 
امل��دة ومل يتقدم �سده لال�ستالم  اأق�ساها 15 يوم من تاريخ الع��الن ويف حال انق�ساء  يف مدة 

�سيتم ايداع مبلغ التقييم من قبل املزايد وا�ستالم العقار.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1620/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/3090 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)20557( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : م�سفوت للنقل الربي العام ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - �سارع القرهود - مبنى اركيد - �سقة 306 - بجانب 

حمطة جي جي كو للقطارات 
املطلوب اإعالنهما : 1- بهادريه لنقل املواد العامه بال�ساحنات اخلفيفه �ض.ذ.م.م 2- ري�سم خان فقري خان    

- �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )20557(

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1780/2021/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�سوع املطالبة مبقدار )134.643.02( 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام   ، فل�سا  واثنان  درهما  واربعون  وثالثة  و�ستمائة  الفا  وثالثون  واربعة  مائة  درهم 

ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �سارع حمدان بن حممد - مبنى ات�سالت - بجانب مارك�ض و�سبن�سر
 وميثله:عبداهلل حممد رو�سول علي الهرمودي 

املطلوب اإعالنه :  1- عامر بن م�سطفى طليبة  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/9/15 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ض.م.ع بقررت املحكمة ا�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�ض 
املادة 54 من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ )134.643.02( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�ساريف 
ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2195/2021/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18
مو�سوع الدعوى : الت�سريح بقيد الدعوى والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�سوع املطالبة 
بالر�سوم  املدعي عليه  وال��زام   ، الفا وع�سرة دراهم و�ستة واربعون فل�سا  �ستة واربعون  مبقدار )46.010.46( درهم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �سارع حمدان بن حممد - مبنى ات�سالت - بجانب مارك�ض و�سبن�سر
املطلوب اإعالنه :  1- حممد عبا�ض حيدر عبداحلميد  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/10/19 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ �سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ض.م.ع  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ )46.010.46( درهم �ستة واربعون الفا وع�سرة دراهم و�ستة واربعون فل�سا ، والفائدة القانونية بواقع 5% من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�ساريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70540 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  260/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
�سيغة  عري�سة  على  اأم��ر   2022/7 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

تنفيذية ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )318990.16( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : م�ست�سفى نور التخ�س�سي

عنوانه:المارات - امارة دبي - القرهود - ديرة - دبي - �سارع ال�سارع اخلام�ض - مبنى اجلمعية 
التعاونية لال�سكان - �سقة 316/الطابق الثالث 

املطلوب اإعالنه : 1- ريكاردو وبيكري فريل    - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )318990.16( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13483 بتاريخ 2022/3/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1347/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3453/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )257630.86( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : �سيف الدين حامت بهاي كالكتاوال - واخرون

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - الرو�سة - �سارع الزهراء - مبنى 2000 - �سقة 546 
املطلوب اإعالنه : 1- ايه اي �سي موفر خدمات ال�سركات �ض.ذ.م.م    - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )257630.86( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392
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•• اأبوظبي-الفجر:

اإثارة  الراحة  �ساطئ  م�سرح  ال�سعراء  ق�سائد  مالأت 
من  ع�سرة  الثالثة  املبا�سرة  الأم�سية  يف  وت�سويقا 
برنامج �ساعر املليون مبو�سمه العا�سر، الذي تنتجه 
جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 
�سا�سات  ع��رب  الأم�سية  تفا�سيل  بثت  اإذ  باأبوظبي، 

قناتي بينونة والإمارات وتطبيق الربنامج.
رئي�ض  نائب  املزروعي  �سيف  عي�سى  الأم�سية  ح�سر 
جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية، 
�سعيد علي الفزاري املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات 
امل�ساندة يف دائرة الثقافة وال�سياحة باأبوظبي، وعبيد 
وامل�ساريع  التخطيط  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي  خلفان 
للربنامج  ال�ست�سارية  اللجنة  واأع�����س��اء  باللجنة، 
ورواد  بدر �سفوق،  والأ�ستاذ  املريخي  تركي  الأ�ستاذ 

التوا�سل الجتماعي ومتذوقي ال�سعر النبطي.
يتاأهل  ال�سعودية  م��ن  �سدحان”  ب��ن  »ع��ب��دال��ع��زي��ز 

بت�سويت امل�ساهدين ملرحلة ال� 12 
الربنامج  اأع��ل��ن مقدمو  الأم�����س��ي��ة،  ان��ط��الق��ة  وم��ع 
نتائج  ع��ن  ال�سيباين”،  ون���دى  ال��ع��ام��ري  “ح�سني 
ت�����س��وي��ت امل�����س��اه��دي��ن ع���رب ت��ط��ب��ي��ق وم���وق���ع �ساعر 
امل��ل��ي��ون، وال����ذي ا�ستمر مل���دة اأ���س��ب��وع، ح��ي��ث ك���ان 4 
�سعراء يرتقبون الت�سويت لهم لين�سم واحد منهم 
اإىل زمالئه يف مرحلة ال� 12، وقد اأ�سفرت النتائج 
ب�  ال�سعودية  عن تاأهل )عبدالعزيز بن �سدحان من 
89 %(، فيما غادر امل�سابقة ال�سعراء )ب�ساير املقبل 
الرا�سدي  بريك  بن  ، علي  ال�سعودية،  التميمي من 
من الإم���ارات،  �سقر عبداهلل املزروعي من �سلطنة 

عمان(.
ال�سعر  جمهور  اأم��ام  بق�سائدهم  يتاألقون  جنوم   6

وامل�ساهدين عرب ال�سا�سات
)�سيف  ال�سعراء  ع�سرة  الثالثة  الأم�سية  يف  تناف�ض 
ال�سعودية، عايد حوا�ض  اهلل ال�سمريي العتيبي من 
البدراين  ع��ب��دال��ك��رمي  ال�����س��ع��ودي��ة،  احل���ازم���ي م��ن 
احل���رب���ي م���ن ال�����س��ع��ودي��ة، م���ب���ارك ال����رزح����ان من 
الكويت، م�ساعد بن طع�سا�ض احلارثي من الإمارات، 
هادي مانع اليامي من ال�سعودية(، اإذ قدموا روائع 
�سعرهم النبطي اأمام اأع�ساء جلنة التحكيم املكونة 
ال�سعر،  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  العميمي  )���س��ل��ط��ان  م��ن 
ال�سعيد(،  حمد  ال�ساعر  احل�����س��ن،  غ�سان  ال��دك��ت��ور 
وجمهور ال�سعر يف م�سرح �ساطئ الراحة وامل�ساهدين 

عرب ال�سا�سات.
العتيبي”  ال�سمريي  اهلل  “�سيف  ال�ساعر  و�سافح 
العقبات  اجتياز  يف  ورافقه  الإلهام   ، ال�سعودية  من 
وم��وا���س��ل��ة ال��رح��ل��ة، وك��ت��ب ف�����س��ل ج��دي��د يف ق�سة 

الأمل، وقد قدم ق�سيدة جاء يف مقدمتها:
وب�ات  ع��روق��ك وانحنيتي  ع��ن  امل��ا  ��رت خ��ط��وة  »ق�����سّ

الرا�ض �سايب
مراحلها  يف  وا�سبحت  زهره�ا  يذبل  ب�دا  والنوامي 

الخريه«.
من  احلازمي”  ح���وا����ض  “عايد  ال�����س��اع��ر  واأط������ل 
واملثابرة،  الطموح  بني  خطواته  لري�سم  ال�سعودية؛ 
وقدم  اأبوظبي،   �سواطئ  على  التفا�سيل  األهمته  اإذ 

ق�سيدة قال فيها:
»على توقيت فقده �سارت �سنيني ثالث اإل

تعبت اللدغ من عقرب ت�سّم البال تك تكته«.
احلربي”  ال��ب��دراين  “عبدالكرمي  ال�ساعر  و�سطر 
من ال�سعودية، حكاية حلمه واإلهامه ليثبت ح�سوره 

بالق�سيد، حيث قدم ق�سيدة جاء يف مطلعها:
»ال�سفر عن بع�ض الأطالل طٍب للقلوب

لتلومون املعنا ليا عاف الديار«.
واأطل ال�ساعر “مبارك الرزحان” من الكويت، على 
عنوانه  نهج  على  ي�سري  وه��و  الراحة  �ساطئ  م�سرح 

ت��راه حولك ميكن  “افتح عيونك وت��اأم��ل.. فكل ما 
و�سارك بق�سيدة عنوانها “اإىل اأمي”،  اأن يلهمك”، 

قال فيها:
»يهّب امل�سك و يذعذع من املا�سي ن�سيم،
و روحي تنت�سي و يفي�ض منها �سوقها«.

اأم����ا ال�����س��اع��ر م�����س��اع��د ب��ن ط��ع�����س��ا���ض احل���ارث���ي من 
ال�سري  ع��ن  ب��اخل��روج  اجل��م��ال  في�ستلهم  الإم�����ارات، 
“حتدي  امل��األ��وف��ة، وق���د واج���ه نف�سه يف  ال��ط��رق  يف 

وقال يف مطلع ق�سيدته: النخبة”، 
»فا�ض الفخر من اآنية الجماد �سعر وطيب فاح

وا�ستلهمتني �سورٍة تروي �سموخ اطاللها«.
من  اليامي”  م���ان���ع  “هادي  ال�������س���اع���ر  و�����س����ارك 
يف  اأم��ن��ي��ات��ه  فيها  زرع  مم��ي��زة  بق�سيدة  ال�����س��ع��ودي��ة، 
ب�ساتني ال�سعر و�سقاها قوة وثبات واإرادة، وقد جاء 

يف مقدمة الق�سيدة:
»ع����ني ال�����س��م��ا غ��ّم�����س��ت ورم��و���س��ه��ا ت�����س��ح��ب حلاف 

الغروب
اأهرامها  و)  يا ظالم اخلوف  (العروبه  غ�سيت)نيل 

.»)
ال�سعر  لأك��ادمي��ي��ة  زي���ارة   .. لل�سعراء  ال��ث��اين  امل���رور 

وجماراة لعدد من الق�سائد
معيار املرور الثاين يف اأوىل اأم�سيات املرحلة الثالثة 
جرى  العا�سر،  مبو�سمه  املليون  �ساعر  برنامج  من 
بطريقة جديدة وخمتلفة حيث زار جنوم الأم�سية 
اأكادميية ال�سعر يف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
جولة  يف  وق��ام��وا  ب��اأب��وظ��ب��ي،  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
على جميع  تعرفوا من خاللها  الأكادميية  مبكتبة 
الإ���س��دارات من دواوي���ن وكتب نقد وت��اري��خ ال�سعر 

ودرا�ساته وغريها الكثري.
وكان يف ا�ستقبال ال�سعراء، لدى زيارتهم لأكادميية، 

الأ�ستاذ �سلطان العميمي مدير اأكادميية ال�سعر ع�سو 
جلنة حتكيم الربنامج، وقال العميمي “التغيري يف 
هذه املرحلة باأن مت اختبارهم بالأكادميية اأوًل من 
باب التغيري والتنويع )عدم تكرار الآليات نف�سها(، 
اإبراز جانب من اجلوانب املرتبطة يف ثقافة  وثانياً 
ال�سعراء واطالعهم على اجلوانب ال�سعرية املختلفة 
اإىل  )ال��ق��دمي��ة اأو امل��ع��ا���س��رة واحل��دي��ث��ة(، م�����س��رياً 
من  اأك��رث  الآن  لغاية  اأ���س��درت  ال�سعر  اأكادميية  اأن 
300 كتاب متخ�س�ض يف ال�سعر النبطي والف�سيح 
بتوثيقها  والقدمية  املعا�سرة  ال�سعرية  وبالتجارب 

اأو درا�ستها. 
وعقب انتهاء جولة ال�سعراء مت و�سع مغلفات، وكل 
�سعر  ك��ت��اب  املغلف  داخ���ل  ويف  مغلف،  اخ��ت��ار  �ساعر 
يحمل ق�سيدة مت اختيارها من قبل جلنة التحكيم 
املهمة  وكانت  الكتاب،  ي�سمها  التي  الق�سائد  من 
املجاراة  اأبيات  �ساعر  يكتب كل  اأن  التناف�ض  ومعيار 
على الق�سيدة املختارة، وكل �ساعر من ال�سعراء كان 
بداأ  ث��م  وم��ن  خمتلفة،  وق�سيدة  خمتلف  كتاب  ل��ه 

الختبار بكتابة الق�سيدة يف مقر الأكادميية.
“خمي�ض  الإم�����ارات�����ي  امل��ن�����س��د  الأم�������س���ي���ة..  ���س��ي��ف 

املن�سوري” يقدم �سلة وطنية مميزة .
�سيفاً  املن�سوري”،  “خمي�ض  الإماراتي  املن�سد  حل 
ع��ل��ى الأم�����س��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة ع�����س��رة م��ن ب��رن��ام��ج �ساعر 
املليون، وقدم �سلة وطنية مميزة من كلمات ال�ساعر 
�سعيد الكتبي. كما قدم �سلة “اإنت الزعيم” بطلب 
من جلنة التحكيم وجمهور م�سرح �ساطئ الراحة، 
وهي من كلمات ال�ساعر عبداهلل مربوك املن�سوري، 

حيث ردد الأبيات التالية:
انت الزعيم اللي على القمه رقا                   يا فار�ض 

اأحرار العرب واأبطالها
انت ال�سجاعه وانت هقوة من هقا                  بو خالد 

اللي كل قمة طالها
انت املواقف وانت لالعدا �سقا                       يف هيبتك 

يا �سيدي زلزالها
وانت الن�سر ل جار حال ال�سدقا                     معقود 

بك ن�سر العرب واأمالها
وانت ال�سموخ اللي ت�ساعد وارت��ق��ا                     رمز 

البالد اللي يظل ظاللها
اهلل  “�سيف  ال�ساعرين  يوؤهل  التحكيم  جلنة  ق��رار 

العتيبي وم�ساعد احلارثي«
)�سيف  ال�ساعرين  ال��ربن��ام��ج  حتكيم  جلنة  اأه��ل��ت 
درجة   48 ب�  ال�سعودية  من  العتيبي  ال�سمريي  اهلل 
50، وم�����س��اع��د ب���ن ط��ع�����س��ا���ض احل����ارث����ي من  م���ن 
الإمارات ب� 45 درجة(، وتبقى اأربع �سعراء يف انتظار 
ت�����س��وي��ت اجل��م��ه��ور ع��ل��ى م����دار اأ���س��ب��وع ع��ن طريق 
موقعه  اأو  املليون  �ساعر  بربنامج  اخلا�ض  التطبيق 
منهم   واح���د  ل�ساعر  الفر�سة  وم��ن��ح  الإل���ك���رتوين، 
)عايد  هم  وال�سعراء  القادمة،  املرحلة  اإىل  للتاأهل 
 43 على  وح�سل  ال�سعودية  م��ن  احل��ازم��ي  ح��وا���ض 
ال�سعودية وح�سل  البدراين من  درجة، عبدالكرمي 
على 42 درجة، مبارك الرزحان من الكويت وح�سل 
ال�سعودية  اليامي من  ه��ادي مانع  42 درج��ة،  على 

وح�سل على 42 درجة(.

�ساعر املليون بحلقته الثالثة ع�سرة.. اإثارة وت�سويق متالأ 
م�سرح �ساطئ الراحة باأبوظبي

•• »عبد�لعزيز بن �سدحان« من �ل�سعودية 
يتاأهل بت�سويت �مل�ساهدين ملرحلة �ل� 12

�الإمار�تي  �ملن�سد  �الأم�سية..  •• �سيف 
»خمي�ض �ملن�سوري« يقدم �سلة وطنية مميزة

�ل�ساعرين  يوؤهل  �لتحكيم  جلنة  •• قر�ر 
»�سيف �هلل �لعتيبي وم�ساعد �حلارثي«

جمهور  �أمام  بق�سائدهم  يتاألقون  جنوم   6 ••
�ل�سعر و�مل�ساهدين عرب �ل�سا�سات

الأكادميية  زيارة   .. لل�سعر�ء  �لثاين  •• �ملرور 
�ل�سعر وجمار�ة لعدد من �لق�سائد

•• جنيف – �سوي�رسا- الفجر:

الثنني  ي��وم  للنا�سرين  ال��دويل  يطلق الحت��اد 
الحتاد  “اأكادميية   ،2022 مار�ض   7 املقبل، 
ال�سارقة  هيئة  ب��رع��اي��ة  للنا�سرين”  ال����دويل 

للكتاب،
 وال����ت����ي ���س��ت��وف��ر مب��ج��م��وع��ة م����ن احل�������وارات 
ق�سايا  يف  املتخ�س�سة  وال�����دورات  وامل��ن��اق�����س��ات 
�سناعة الكتاب والن�سر والت�سويق، يقدمها عدد 

من ال�سركاء الفاعلني،
العاملي  امل�ستوى  النا�سرين على   وهو ما يخدم 
�سناعتهم  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����س��اه��م��ة  ل��ه��م  وي��ت��ي��ح 

وتعزيز تناف�سيتها.
وك�����س��ف الحت����اد اأن ك��اف��ة امل����واد ال��ت��دري��ب��ي��ة يف 
الأك���ادمي���ي���ة ���س��ت��ك��ون م��ت��اح��ة جم���ان���اً جلميع 

بع�سوية  حت��ظ��ى  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة  الحت�������ادات 
النا�سرين  وك��اف��ة  للنا�سرين  ال���دويل  الحت���اد 
اأع�ساء تلك الحتادات. وجاء اإطالق الأكادميية 
رئي�سة  القا�سمي،  ب��دور  ال�سيخة  جهود  بف�سل 

الحتاد الدويل للنا�سرين، 
�سمن توجهات الحتاد يف احلد من التاأثريات 
على �سناعة  “كوفيد-19”،  ال�سلبية جلائحة 
ال��ن�����س��ر، ول��ت��م��ك��ني ال��ع��ام��ل��ني يف ال�����س��ن��اع��ة من 
مواجهة التحديات، وتطوير مهاراتهم وتنمية 
الفر�ض  اأف�سل من  ب�سكل  قدراتهم لال�ستفادة 

املتاحة. 
مدار  “على  القا�سمي:  ب��دور  ال�سيخة  وق��ال��ت 
اإىل  مبا�سر  ب�سكل  حتدثت  املا�سيني،  العامني 
امل�سوؤولني  كبار  من  �سخ�سية   150 من  اأك��رث 
التنفيذيني يف منظومة الن�سر، التي ت�سمل دور 

الن�سر، واملوزعني، والكّتاب، واملعلمني، ومديري 
معار�ض الكتب،

اأكرث  يف  التعبري،  وحرية  الثقافة  ومنا�سري   
من 40 دولة،

 وك��ان املو�سوع امل�سرتك ال��ذي ب��رز خ��الل تلك 
مهارات  لتنمية  امللحة  احل��اج��ة  ه��و  املناق�سات 
ال��ن�����س��ر ومتكينها  ال��ع��ام��ل��ة يف ���س��ن��اع��ة  ال��ق��وى 
والرقمي  التكنولوجي  التطور  التكّيف مع  من 
املت�سارع الذي فر�ض نف�سه ب�سبب تداعيات اأزمة 

كورونا، 
لهذا جاءت اأكادميية الحتاد الدويل للنا�سرين 
الذين  والنا�سرين  الحت��اد،  اأع�ساء  لت�ستهدف 
ميثلونهم، واأتطلع اإىل تفاعلهم مع الأكادميية 

لال�ستفادة منها«.
م���ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ����س���ع���ادة اأح���م���د ب���ن ركا�ض 

“من  للكتاب:  ال�سارقة  هيئة  رئي�ض  العامري، 
اأك��ادمي��ي��ة الحت����اد الدويل  اأن حُت���دث  امل��ت��وق��ع 
الكتاب  �سناعة  يف  جوهرياً  تغيرياً  للنا�سرين 
النمو  تعزيز  يف  دوره��ا  من  وانطالقاً  العاملية، 
م���ن خ���الل امل��ع��رف��ة وال��ت��ع��ّل��م، وت���وف���ري فر�ض 

التطور لأعمال النا�سرين، 
ت��ت�����س��رف ه��ي��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب ب���اإب���رام هذه 
الدويل  الحت���اد  م��ع  ال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة 
للنا�سرين للم�ساعدة يف اإيجاد حلول للتحديات 
القائمة وامل�ستقبلية التي تواجه �سناعة الن�سر، 
والتاأكيد على اأهمية تعزيز العمل اجلماعي مع 
مرونة  ل�سمان  الن�سر  بقطاع  املعنية  اجل��ه��ات 
ه���ذا ال��ق��ط��اع ومن���وه وا���س��ت��دام��ت��ه، مت��ا���س��ي��اً مع 
�سمن  الكتاب  �سناعة  ب��اإث��راء  ال�سارقة  ال��ت��زام 

م�سروعها الثقايف«.

�إتاحة �ملو�د �لتدريبية جمانًا لكافة �لنا�سرين �أع�ساء �الحتاد�ت �لوطنية �لتي حتظى بع�سوية �الحتاد

»اأكادميية الحتاد الدويل للنا�سرين« تنطلق 7 مار�ض اجلاري
نهم من �لتكّيف مع �لتطور �لتكنولوجي و�لرقمي �ملت�سارع �ل�سيخة بدور �لقا�سمي: �الأكادميية تنمي مهار�ت �لعاملني يف �سناعة �لن�سر ومتكِّ
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�سقيقي "ه�سام" يقف بجانبى د�ئًما  

حممود ماجد: اأُريد لعب
 جميع الأدوار، ولي�ض 

الكوميديا فقط
تعليق  اأغ��رب  عن  حدثنا  البداية..  يف   •

جاء لك على دورك يف "اللعبة 3"؟
- �سعيد جد����ًا من رد فع������ل اجلمه������ور 
اأول  م��������������������ن  "عجم������ي"  دور  ع��ل��ى 
حلق���������ة، ول�������م اأتوق���������ع اأن ال��������دور 
يحظى بهذا النجاح، واأغرب تعليق 

اأ�سحكني جًدا، 
�سيدة قالت: "هو لو ده عجمي" 
عامل  ها�سيندا  قرية  اأوم���ال 

اإزاي".
كنت  م�سهدا  هناك  هل   •
خ���ائ���ف���ا م���ن���ه ق���ب���ل ب���دء 

الت�سوير؟
قلقا  كنت  ب�سراحة،   -

يف البداية،
هل  اأدري،  اأك����ن  ومل   
اأم  ���س��ت��ت��ق��ب��ن��ي  ال��ن��ا���ض 
اأول مرة  ل، لأن ه��ذه 

اأعمل م�سل�سل،
ف���ك���ن���ت خ����ائ����ف من   
لكن  ال��ن��ا���ض،  فعل  رد 
احل��م��د هلل م���رت على 

خري.
• ما امل�سهد الذي تنتظر 

رد فعل اجلمهور عليه؟
- هناك العديد من امل�ساهد ومن �سمنها واأنا متنكر، واأنتظ���ر رد 

فع����ل اجلمهور.. ربنا ي�سرت.
ماجد؟ ه�سام  الفنان  �سقيقك  لك  قالها  ن�سائح  هناك  • هل 

- طبعاً،
 ه�سام ماجد قبل كل م�سهد كان يقول يل راأيه، ولو وجد اإفيه يراه 
"عجمي" يقوله يل، واأقول له بالفعل، واأهتم  منا�سبا ل�سخ�سية 

براأيه جًدا.
"اللعبة"؟ م�سل�سل  قبل  الفنية  بدايتك  عن  • ح�����دثنا 

- اأمثل منذ اأن اأن كنت طفال يف م�سرح املدر�سة و�ساركت يف العديد 
اأفالم ق�سرية، فيعترب لدي خربة  اإىل  امل�سرحيات بال�سافة  من 

يف التمثيل،
على  �سفحة  ول��دي  الأوىل،  التجربة  لي�ض  "اللعبة"  وم�سل�سل   
"في�سبوك" ا�سمها "اإنه" عليها جميع الأفالم التي �ساركت فيها، 
ومن �سمنها الفيلم الق�سري "حا�سب حتلم" واأُفكر اأن يكون فيلما 
طويال يف الفرتة املقبلة، لكن "اللعبة" تعترب اأول جتربة كبرية 

يّل.
جديد..  لعمل  حت�سر  هل   .."3 "اللعبة  م�سل�سل  جناح  بعد   •

وهل �ست�ستمر يف الكوميدي؟
- اأُري�������د اأن اأج�س�����د جميع الأدوار، ولي�ض الكوميديا فقط، لأنني 
�سيء،  كل  ويعمل  متنوع��ا  املمثل  يك��������ون  اأن  جًدا  ُمه��������م  اأنه  اأرى 
الكوميديا ودوري فيه جد جًدا،  و�ساأدخل فيلم جديد بعيًدا عن 
واإن �ساء اهلل �ساأقوم بت�سوير فيلم قريب مع املخرج ال�ساب حممد 

ربيع.

درة تختتم ت�سوير 
)املتهمة(

اأكدت الفنانة درة انتهاءها من ت�سوير اخر م�ساهدها يف م�سل�سل )املتهمة( 
ن��ادي عمليات  تامر  ب��ريوت، ويعكف حالًيا خمرجه  اللبنانية  العا�سمة  يف 
املونتاج ب�سكل مكثف حالًيا وهو العمل املقرر اأن يعر�ض عرب من�سة �ساهد 

الرقمية.  vip
الفنان  ي�سارك يف بطولته  )امل�سرحة(،  اأ�سم  البداية  كان يحمل يف  املتهمة 
اللبناين عادل كرم والفنان حممد دياب، على الطيب، ر�سدي ال�سامي، مها 
نادي  تامر  واإخ��راج  تاأليف  10 حلقات فقط وهو من  ويتكون من  ن�سار، 

وانتاج �سادق ال�سباح.
اأفالم  م��اراث��ون  �سمن  )ال��ك��اه��ن(،  اجل��دي��د  فيلمها  حالًيا  ل��درة  ويعر�ض 
العربي،  وبالوطن  امل�سرية  العر�ض  دور  العام، يف عدد كبري من  منت�سف 
وهو من اإخراج عثمان ابو لنب، تاأليف حممد ناير، يتقا�سم بطولته الفنان 
ح�سني  �سليمان،  جمال  حميدة،  حممود  عبدالوهاب،  فتحي  ن�سار،  اإي���اد 

فهمي(.

يغيب الفنان اياد ن�سار عن الظهور يف دراما رم�سان 
املقبل 2022، وذلك رغم حر�سه على التواجد كل 
العام قرر احل�سول على  اأن��ه هذا  اإل  املو�سم،  عام يف 
ال�سينما  على  تركيزه  وا�ستمرار   ، الدراما  راحة من 
التي يعمل فيها بكثافة خالل العامني املا�سيني، قدم 
خالل العديد من الأفالم التي مت عر�سها واملنتظر 

طرحها يف دور ال�سينما خالل الفرتة املقبلة.
اي���اد ن�سار يف  ا���س��م  ت���داول  املا�سية  الأي����ام  و���س��ه��دت 
حممد  للنجم  "امل�سوار"  م�سل�سل  اأب���ط���ال  ق��ائ��م��ة 
رم�سان واإخ��راج حممد يا�سني والذي يتم ت�سويره 
حالياً ومقرر عر�سه يف �سهر رم�سان املقبل، باعتبار 
باإياد  ال�ستعانة  على  يا�سني  حممد  امل��خ��رج  حر�ض 
ال�سابع" عدم  ل�"اليوم  اأك���د  اإي���اد  اأن  اإل  اأع��م��ال��ه،  يف 

م�ساركته يف العمل.
وكان مقرر اأن يقدم اإياد ن�سار م�سل�سل "لم �سم�سية" 
مع منى زكى واإخراج كرمي ال�سناوى يف �سهر رم�سان 
عر�ض  تاأجيل  ق��ررت  املنتجة  ال�سركة  اأن  اإل  املقبل، 
ال��ع��م��ل ل��رم�����س��ان 2023 وذل���ك ب��ع��د اإ���س��اب��ة عدد 
من الأبطال بفريو�ض كورونا فى الأ�سابيع الأخرية 
اأدى اإىل تكرار تاأجيل الت�سوير لأكرث من مرة  مما 
ليتم التاأجيل حتى يخرج امل�سل�سل فى اأف�سل �سورة 

ممكنة.
و�سارك اياد ن�سار يف رم�سان املا�سى خالل م�سل�سل 
بيرت  واإخ��راج  �سرحان،  هانى  تاأليف   "2 "الختيار 
عبد  ك��رمي  وبطولة  �سيرجى  �سركة  واإن��ت��اج  ميمى، 
اأبو  اأ�سماء  العزيز، اأحمد مكى، ب�سرى، اإجنى املقدم، 
ال��ي��زي��د، ه���ادى اجل��ي��ار، اح��م��د ح���الوة، اح��م��د �ساكر 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف، حم��م��د ع���الء، ا���س��الم ج��م��ال، احمد 
الطيب طارق  �سلوى عثمان على  الغنى،  �سعيد عبد 
ال�سباب  الفنانني  ال�سناوى، وعدد من  �سربى، عمر 
اأحداث  خ��الل  ن�سار  اي��اد  ال�سرف.وج�سد  و�سيوف 
مربوك  حممد  ال�سهيد  �سخ�سية   "2 "الختيار 
�سابط الأمن الوطنى، واأكد بعد عر�ض امل�سل�سل على 
من  واعتربها  ال�سخ�سية،  بتج�سيد  وفخره  �سعادته 
اأهم الأدوار التى قدمتها فى م�سريته الفنية، ووجه 
ال�سكر للمخرج بيرت ميمى على تر�سيحه لتج�سيده 

هذه ال�سخ�سية.

مما  وهي"  "اأنا  م�����س��ل�����س��ل  ح��ق��ق��ه  ك��ب��ري  جن����اح 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ال��رتي��ن��د  ي��ت�����س��در  جعله 
الجتماعي، نظرا لق�سته وت�سليطه ال�سوء علي 
ميكن  املجتمع  يف  بيننا  موجودة  نف�سيه  اأمرا�ض 

التغلب عليها.
ورغ��م ق�سته اجل��ادة لكن ت��دور اأح��داث��ه يف اإطار 
�سكل جديد  15 حلقة يف  كوميدي، من خ��الل  
والعمل من بطولة كل من  ال��درام��ا،  اأ�سكال  من 
اأ���س��رف عبدالباقي،  اأح��م��د ح���امت،  ال���زاه���د،  ه��ن��ا 
ومب�ساركة  ح�سني،  مريهان  عبدالر�سول،  عارفة 
تاأليف  ال�سرف،  ك�سيوف  الفنانني  م��ن  العديد 

م�سطفى حمدي، واإخراج �سامح عبدالعزيز
ومت���ك���ن امل�����س��ل�����س��ل م���ن ال���ت���واج���د داخ�����ل قائمة 
الفيديوهات الأعلى م�ساهدة عرب موقع يوتيوب 

اأي�سا.  
ل��ك��ن ه���ذا ال��ن��ج��اح ال��الف��ت ي��ط��رح اأم��ام��ن��ا فكرة 
هنا  اأن  ن��ق��ول  اأن  فيمكن  ال��ف��ن��ي  ال��دوي��ت��و  جن���اح 
الفني  الدوتو  فكرة  اع��ادوا  واأحمد حامت  الزاهد 
بني البطل والبطلة الذي �ساهدناه مع م�ساهري 
لل�سينما  ال��ك��ث��ري  اأ����س���اف���ت  ث��ن��ائ��ي��ات  م���ن  ال��ف��ن 

والتليفزيون.
الذى يجمع  "اأنا وهى" الأول  فلم يكن م�سل�سل 
�سويا  الزاهد حيث قدموا  اأحمد حامت وهنا  بني 
اأعمال جمعت ما بني الرتاجيدي والكوميدي يف 
ال�سينما والتليفزيون واحب اجلمهور م�ساهدتهم 

�سويا.
وكانت اأول الأعمال التي جمعت الثنائي معا فيلم 
اأبو  2019، من اإخراج عثمان  "ق�سة حب" عام 
ل���نب، وح��ق��ق ت��ف��اع��ال ك��ب��ريا م��ن ق��ب��ل اجلمهور، 

خا�سة اأنه حمل بعد اإن�ساين كبري.
وب��ع��د ذل��ك اإجتمع ح��امت وه��ن��ا ال��زاه��د يف  فيلم 
متاما  خمتلفة  فنية  نوعية  وه��و  "الغ�سالة"، 
جت��م��ع ب��ني ال��ك��وم��ي��دي��ا وال��ف��ان��ت��ازي��ا وط���رح عام  

يف  طرح  لأنه  نظرا  كبريا  جناح  وحقق   2020
عودة  بعد  يطرح  فيلم  اأول  فكان  ا�ستثنائي  وقت 
اإخراج   من  اجلائحة،  بداية  يف  للعمل  ال�سينمات 

ع�سام عبداحلميد.
اإحدي  يف  اأي�����س��ا  اجتمعوا  ال�سينما  ع��ن  وب��ع��ي��دا 

حكاية  يف  �سكر"  الدنيا  "حلوة  م�سل�سل  ق�س�ض 
فيها مزيج  اأن�ساك" واأي�سا قدموا  يوم  كنت  "لو 
م��ا ب��ني ال��روم��ان�����س��ي��ة وال��ك��وم��ي��دي��ا ال��ت��ي اأحبها 
اجلمهور فهناك كيمياء بينهم تظهر علي ال�سا�سة 

جتعل امل�ساهد يريد اأن يراهم يف اأعمال اأخري.

حقق م�سل�سل "�للعبة 3" �لعديد 
قبل  من  �الإيجابية  �ل��ردود  من 
�لوجوه  �سمن  وم��ن  �جل��م��ه��ور، 
�جلديدة �لتي ظهرت فيه �ملمثل 
�سقيق  م��اج��د،  �ل�����س��اب حم��م��ود 
�لفنان ه�سام ماجد، حيث ج�سد 
يلفت  جعله  م��ا  "عجمي"  دور 
�أنظار �جلميع، وحتدث عنه رو�د 
حممود  مع  ميديا"  "�ل�سو�سيال 

ماجد كان هذ� �حلو�ر:

بعد جناح )اأنا وهي(.. اأحمد حامت وهنا اإياد ن�سار خارج دراما رم�سان 2022 
الزاهد ثنائي فني يوؤكد جناحه للمرة الرابعة
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البقع الزرقاء اأحد 
الأعرا�ض املخيفة لل�سرطان 

اأعلن خرباء موؤ�س�سة Blood Cancer UK اخلريية، اأن ظهور بقع 
زرقاء على اجللد، قد يكون من اأعرا�ض �سرطان الدم.

وت�سري Express، اإىل اأنه وفقا لالأطباء هذه البقع "تظهر يف البداية 
باللون الأحمر، ولكن مع مرور الوقت يتغري لونها وت�سبح داكنة ومن ثم 

ت�سبب الأمل. لذلك ي�سعب اكت�سافها على الب�سرة الداكنة".
ومن الأعرا�ض الأخ��رى ل�سرطان الدم، فقدان الوزن غري املربر، وظهور 
اأورام على اجللد، و�سيق التنف�ض، والتعرق ليال، والإ�سابة بعدوى وحمى 
اأو حكة، وامل يف املفا�سل والعظام، وال�سحوب والتعب الذي  وطفح جلدي 

يبقى م�ستمرا حتى بعد النوم والراحة.
ووفقا لالأطباء، تظهر اأعرا�ض �سرطان الدم ببطء، وعند بع�ض امل�سابني ل 
تظهر اأبدا. ولكن بف�سل ت�سخي�ض الإ�سابة مبكرا، ميكن عالج هذا املر�ض، 
والبقاء على قيد احلياة، حيث اأن 70 باملئة من امل�سابني يبقون يف املتو�سط 

على قيد احلياة مدة خم�ض �سنوات.

مواد غذائية تزيد من خطر 
جتلط الدم بعد كوفيد- 19

اأعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، خبرية التغذية الرو�سية، اأن تناول بع�ض 
املواد الغذائية يزيد من خطر جتلط الدم بعد الإ�سابة بعدوى الفريو�ض 
اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  لراديو  حديث  يف  اخلبرية  وت�سري  امل�ستجد.  التاجي 
عملية  يف  ا�سطرابا  ت�سبب  اأن  ميكن  امل�ستجد،  التاجي  الفريو�ض  ع��دوى 
تخرث الدم وتكون اجللطات. لذلك من اأجل جتنب هذه املخاطر، تو�سف 
للمتعافني من "كوفيد19-" اأدوية م�سادة لتخرث الدم. ووفقا لها، تناول 
اخل�سروات الورقية مثل ال�سبت والبقدون�ض ي�سعف مفعول هذه الأدوية.

 ،K فيتامني  من  عالية  ن�سبة  على  الورقية  اخل�سروات  "حتتوي  وتقول، 
ما يعيق جزئيا عمل الأدوية امل�سادة للتخرث التي يتكون اأ�سا�سها من مادة 
الأدوية  هذه  مثل  و�سف  عند  املر�سى  الطبيب  ين�سح  لذلك  الوارفارين. 
بالت�ساوي يف  توزيعها  الأق��ل  على  اأو  تناول هذه اخل�سروات  بالتخلي عن 
تناول  هو  الآخ��ر،  اخلطري  والعامل  اخلبرية،  وت�سيف  الغذائي".  النظام 
اأدوية تزيد من تخرث الدم. لذلك يجب على املري�ض يف هذه احلالة عدم 
الإفراط يف تناول هذه اخل�سروات. وعموما حتى اإذا كان ال�سخ�ض املتعايف 
تناول  التقليل من  الأدوي���ة، عليه  يتناول مثل هذه  "كوفيد19-" ل  من 
هذه اخل�سروات، من اأجل درء احتمال تكون اجللطات. وتقول، "بالن�سبة 
لل�سخ�ض الذي ل يتعاطى اأدوية تزيد من تخرث الدم هذا لي�ض مهما. لأنه 
من الناحية النظرية �سيوؤدي اأكل ثالثة كيلوغرامات من هذه اخل�سروات، 
ال��دم، وبالتايل يزيد من احتمال تكون اجللطات،  اإىل زي��ادة �سرعة تخرث 
وفيتامني K هو امل�سوؤول عن ذلك. لذلك يجب تنويع النظام الغذائي، عند 

وجود خطر جتلط الدم، وعدم العتماد على اخل�سروات فقط".

جنم  �أنثى  ت�سعه  �أن  ميكن  �لذي  �لبي�ض  عدد  • كم 
�لبحر كل يوم؟

- حوايل 200 مليون بي�سة يومًيا.
�أنفه  فتحة  تقع  �ل��ذي  �لوحيد  �لطائر  هو  ما   •

مبقدمة منخاره؟
-طائر الكيوي.

�لوقوف  يف  رجليه  ي�ستخدم  �لذي  �لطائر  هو  ما   •
�أن مي�سي وال ي�ستطيع و�سع رجليه  لكنه ال ي�ستطيع 

�أمام بع�سهما �لبع�ض؟
- طائر الطنان.

�أن يقف عليه،  �الإن�سان  ��ستطاع  �إذ�  �لذي  �لكوكب  • ما هو 
�سيبلغ وزنه حينها �ل�سعف تقريبًا عن وزنه على �الأر�ض؟

- كوكب امل�سرتى.
�الإن�سان؟ دم  �إىل  تركيبها  يف  �لكيميائية  �ملو�د  �أقرب  هي  • ما 

- مياه البحر.

الذباب  منها  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  منت�سرة  الذباب  من  جن�ض  األف   40 من  اأكرث  هناك  اأن  تعلم  • هل 
الربيع  يف  يحت�سد  ال��ذي  ال�سمالية  الغابات  يف  املنت�سر  الأ�سود  الذباب  اأي�ساً  ومنها  املاألوف،  العادي  املنزيل 
الذبابة  فاإن جناح  الإن�سان. وللعلم فقط،  اإىل قتل  ت��وؤدي  اأن  اإىل  باأعداد ل ح�سر لها، وت�سل درجة ع�سته 

يتحرك يف الثانية الواحدة اأكرث من 330 مرة. 
الإجنليزية. اللغة  يف  ا�ستخداما  احلروف  اأكرث  هو   E حرف  اأن  تعلم  • هل 

واللغة  الإ�سبانية  واللغة  ال�سينية  املاندرين  لغة  هي  العامل  دول  يف  �سيوعا  اللغات  اأكرث  اأن  تعلم  هل   •
الإجنليزية. ح�سب عدد املتحدثني بها.

اللغة  يف   mt ب�  تنتهي  التي  الوحيدة  الكلمة  “حلمت” هي  تعني  التي   Dreamt كلمة  اأن  تعلم  • هل 
الإجنليزية.

اأ�سرتاليا. يف  جاذبية  الأكرث  املدينة  هي  بريث  • مدينة 
• هل تعلم اأن اليود هو عن�سر كيميائي �سبه معدين من جمموعة مولدات امللح. وهو ج�سم �سلب ذو لون 
وهو  متبلرة.  ق�سريات  �سكل  يتخذ  وهو  مزعجة.  ورائحة  معدين  بربيق  يتميز  ال�سواد،  اإىل  �سارب  رم��ادي 
يتواجد ب�سكل ايودورات يف مياه البحر والنباتات البحرية، وهو ي�ستخرج عادة من رماد اأ�سنة الالمينارية. 
ولليود ا�ستعمالت عدة يف املجال الطبي، فهو ي�ستعمل خارجياً كمطهر وداخلياً يف معاجلة الغدة الدرقية 

والأمرا�ض الغددية وت�سلب ال�سرايني والروماتيزم. 

الببغاء.. املخادع
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�لع�سل 
بال�سكر  الع�سل  ا�ستبدال  ميكن 
خف�ض  ب���ه���دف  ال���ري���ج���ي���م،  يف 
ال�سعرات  م��ن   63% ح���وايل 
امل�ستهلكة.  اليومية  احل��راري��ة 
حالوة  اأك��رث  الع�سل  ب���اأنَّ  علماً 
ا�ستخدامه  ال�سكر، وميكن  من 
ي���ح���وي  وه�������و  ال����ت����ح����ل����ي����ة،  يف 
واملعادن  الأم��ي��ن��ي��ة  الأح��م��ا���ض 

والفيتامينات التي ت�ساعد يف اأي�ض للكولي�سرتول والدهون، وبالتايل متنع 
م  زيادة الوزن. وُي�ساعد الع�سل يف اإحراق الدهون وخ�سارة الوزن، فهو ُينظِّ
م يف اجلوع ويزيد من كفاءة عمليَّة الأي�ض  م�ستويات ال�سكر يف الدم ويتحكَّ

واإحراق الدهون اأثناء النهار.
الكثري من  املناعة، ومينح متناوله  نظام  ي  ويقوِّ اله�سم  ز عمليَّة  يعزِّ كما 

الطاقة الالزمة للقيام بالأعمال اليوميَّة.
عند خلط الع�سل واملاء الدافئ، هو يفيد يف ه�سم املواد الغذائيَّة يف اجل�سم، 
ال�سموم  املذكور من  اخلليط  ُيخلِّ�ض  كما  ال�سباح،  يف  �سربه  عند  �سيَّما  ل 
والف�سالت املرتاكمة داخل اجل�سم، وبالتايل ُي�ساعد يف خ�سارة الوزن ب�سكل 

اأ�سرع، حيث اأنَّ الكليتني تعمالن على نحو اأف�سل.

هذا  وك��ان  ببغاء  �سراء  على  البناء  ا�سر  الطويل  والوقت  امللل  ك�سر  وامعانا يف  ال�سيفية  الج��ازة  ق��دوم  عند 
ال�سرار بالجماع مما ا�سطر الب اإىل الذهاب اإىل �سوق املدينة والذي توجد به اعداد �ستي من الطيور ل�سراء 
الببغاء املطلوب.. وبعد جولة كبرية فيه مل يجد طلبه فاخربه احدهم بوجود مزاد للطيور ي�ستطيع ان يجد 
فيه طلبه ومن هنا انطلق الوالد يف طريقه اإىل املزاد الكبري، عندما دخل الوالد املزاد فوجيء مبجموعة كبرية 
من الطيور مبا فيها بع�ض الببغاوات وعندما �سمع �سوت البائع ينادي على احد الببغاوات بانه اح�سن النواع، 
امل��زاد وبداأت  بال�سرتاك يف ذلك  ا�سرع الب  ياأكل كثريا ول ي�سدر �سجيجا،  دائما، ل  لبق يف كالمه، نظيف 
املزايدة من 052 ريال فا�ساف الب 05 ف�سمع من يقول ثالثمائة وخم�سني فا�ساف 05 ف�سمع من يقول 
اربعمائة وخم�سني فا�ساف مره ثانية 05 فقال ال�سوت خم�سمائة وخم�سني وهكذا حتى ال�� 007 فلم يزد احد 

عليها وهنا فرح الب وحدث نف�سه بانه ظفر ب�سفقة جيدة ب�سبب هذا ال�سعر الكبري.
 وعندما هم بالذهاب اإىل املثمن لدفع املبلغ املطلوب وا�ستالم الببغاء قرر ان ينظر للببغاء نظرة اخرية ليتاأكد 
من ان نقوده مل تذهب �سدى.. فاقرتب منه وحاول الم�ساك به فما كان من الببغاء ال وان �سرخ فيه وقال له: 
يا عبيط.. يا عبيط، فا�ستعجب الب من �سالطة ل�سان هذا الطري الوقح ويف نف�ض الوقت اح�ض ان هذا ال�سوت 
لي�ض غريبا وفكر قليال ثم نظر للببغاء وقال له 052 فقال الببغاء ثالثمائه وخم�سني.. فزاد الب خم�سني 
فقال الببغاء اربعمائة وخم�سني وهنا �سجت القاعة بال�سحك فقد اكت�سف ان الببغاء هو من كان يزايد على 
�سعره فقال له: ايها الوقح مل تكن خمطاأ انا فعال اكون عبيطا لو ا�سرتيتك، لن اريح البائع منك فالتبق هنا 

فانتما الثنان �سفقة خا�سرة وحمدا هلل اين مل ادفع فيك فل�سا.

ا غنائيا يف قاعة رميان يف نا�سفيل، تيني�سي. � ف ب مري�ند� المربت و�إيل كينج تقدمان عر�سً

اأعلنت الدكتورة مارينا ماكي�سا، خبرية التغذية الرو�سية، اأنه عند الإ�سابة بنزلت الربد، يحتاج اجل�سم اإىل مواد 
غذائية غنية بالربوتينات.

الربد.  ن��زلت  من  ال�سفاء  عملية  ت�سريع  على  ت�ساعد  التي  الأطعمة  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  اخلبرية  وت�سري 
تناول  الإ�سابة بنزلت الربد ما ي�سبب �سعفه،  الأف�سل عند  اإىل الربوتني، فمن  اأن اجل�سم يحتاح  "مبا  وتقول، 
حلم الدواجن اأو الأ�سماك غري الدهنية". وتن�سح اخلبرية، ب�سرورة تناول اخل�سروات الفواكه، لأنها ت�ساعد على 
ت�سريع عملية ال�سفاء، لحتوائها على الفيتامينات واملواد املغذية املفيدة. وت�سري، اإىل اأن ع�سائد احلبوب املختلفة 
اأن  التي ميكن  الطاقة ل�ستعادة حيويته،  اإىل  ال��ربد. لأن اجل�سم يكون بحاجة  بنزلت  الإ�سابة  تفيد كثريا عند 

يح�سل عليها من الكربوهيدرات املعقدة.
وتقول، "عند الإ�سابة بنزلت الربد، ن�سيف عادة اإىل النظام الغذائي اأطعمة خممرة ومنتجات الألبان احلام�سية، 

لتحفيز منظومة املناعة".

اأف�سل املواد الغذائية لنزلت الربد


