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تقنية جديدة لك�شف مدى تقبل 
اجل�شم لعملية زرع القلب

�أظهرت جتارب �أجريت يف م�ست�سفى �سانت فين�سنت يف �سيدين جناح 
تقنية �لت�سوير بالرنني �ملغناطي�سي �جلديدة يف ك�سف عالمات رف�ض 
�لتقنية  ه��ذه  حتل  �أن  وميكن  �إج��ر�ئ��ه��ا.  قبل  �لقلب  ل��زر�ع��ة  �جل�سم 
�جلديدة حمل �خلزعة �لتي يتم تطبيقها قبل عمليات �لزرع، و�لتي 

تنطوي على �أخطار.
لأبحاث  ت�سانغ  فيكتور  معهد  من  جبور،  �أن���درو  �لربوفي�سور  وق��ال 
�لقلب و�مل�سرف على جتارب �خلزعة �لفرت��سية �جلديدة: "�سيوؤدي 
�لتطور �جلديد �إىل حت�سينات كبرية يف رعاية عدة �آلف من مر�سى 

زر�عة �لقلب يف جميع �أنحاء �لعامل".
و�أ�ساف: "ت�ستغرق هذه �خلزعة �لفرت��سية �جلديدة وقتاً �أقل، وهي 
�أو عو�مل تباين،  �إ�سعاع  �أي  غري جر�حية، و�أقل تكلفة، ول ت�ستخدم 

و�لأهم من ذلك �أن �ملر�سى يف�سلونها كثري�ً".
وبح�سب �لنتائج �لتي ن�سرتها جملة "�سريكولي�سن" �أجريت �لتجربة 
على 40 مري�ساً يف م�ست�سفى �سانت فين�ست، وتلقى بع�سهم �خلزعة 
بو��سطة  تتم  �لتي  �لفرت��سية  �خلزعة  �لآخ��ر  و�لبع�ض  �لتقليدية 
�لفاعلية  نف�ض  �لنتائج  و�أظ��ه��رت  �ملغناطي�سي.  ب��ال��رن��ني  �لت�سوير 

لالأ�سلوبني يف ك�سف مدى رف�ض �جل�سم لعملية �لزرع.
�أكرب  من  �لتقليدية  �خلزعة  �إج��ر�ء  �أثناء  �لقلب  ثقب  ويعترب خطر 
عمليا  بع�ض  �أن  خا�سة  �لأمل،  جانب  �إىل  �لقدمية،  للتقنية  �ملخاطر 

�لزرع تتطلب �إجر�ء �خلزعة بعد �لعملية عدة مر�ت.

ملاذا يجب جتنب ال�شفر يوم الأحد؟
لل�سفر  �لأ���س��و�أ  �ليوم  �لأح��د، هو  ي��وم  �أن  �إىل  در��سة جديدة  تو�سلت 
بالطائرة. وقالت در��سة HappyOrNot بعد حتليل �أكرث من 
4.5 ماليني مالحظة للعمالء يف �ملطار�ت يف 30 دولة، �إن �أ�سو�أ يوم 

يف �لأ�سبوع لل�سفر كان يوم �لأحد، حيث كان �مل�سافرون �أقل �سعادة.
�إيجابية. يف حني  كانت  �لعمالء  �آر�ء  %81 من  �أن  �لتقرير  ووج��د 
ب�  �أعلى  �ل�سعادة  كانت  حيث  �لأرب��ع��اء،  هو  للطري�ن  ي��وم  �أف�سل  ك��ان 

.84.6%
ووجد �لبحث �أن �مل�سافرين يف منت�سف �لليل �أقل �سعادة ب� 77.3%، 

و�مل�سافرون يف �لثامنة �سباحاً، �سعد�ء بن�سبة 86.6%. 
وك�سف م�سيفو �لطري�ن �أي�ساً �أن �ل�سفر يف وقت مبكر يعني �ل�سفر يف 
�ملوعد، وقالت م�سيفة طري�ن  �إن �ل�سفر يف وقت مبكر يعني طاقماً 

لطيفاً، وطائر�ت �أنظف، ح�سب ذ� �سن �لربيطانية.

حيلة لإبعاد الدبابري باختيار األوان املالب�س
ميكن �أن تكون �لدبابري م�سدر �إزعاج كبري يف ف�سل �ل�سيف، خا�سة 
�ل�سم�ض  �أ�سعة  بارد لطيف حتت  �إذ� كنت حتاول �ل�ستمتاع مب�سروب 
�ل�سيفية. وبينما �عتدنا على �لتعامل مع �لذباب �ملزعج �لذي يزعجنا 
بالعديد من �لطرق، ي�سعب �لتعامل مع �لدبابري ب�سبب قدرتها على 
�للدغ. وعلى �لرغم من �أنك قد جتد �ملزيد من �لدبابري يف حديقتك 
مع  �لتعامل  ملحاولة  �تخاذها  ميكنك  خطو�ت  فهناك  �ل�سيف،  ه��ذ� 

هذه �مل�سكلة، مبا يف ذلك ن�سيحة و�حدة تعتمد على لون مالب�سك.
�سيء  �أي  تناول  جتنب  هي  �لأوىل  �خلطوة  تكون  �أن  يجب  بالطبع، 
�سكري يف �خلارج يف �ملقام �لأول، و�إذ� كان لديك �أي �أ�سجار فو�كه يف 

حديقتك، فتاأكد من �إز�لة �أي فاكهة مت�ساقطة يف �أ�سرع وقت ممكن.
 Merlin ����س���رك���ة  وم�����دي�����ر  م���وؤ����س�������ض  ج����و�����س����ون،  �آدم  وي�����ق�����ول 
من  لرت  ن�سف  بتناول  ترغب  كنت  "�إذ�   Environmental
�ل�ستحمام  �أث��ن��اء  ب��اخل��ارج  �ملثلج  �لليمون  ع�سري  �أو  �لتفاح  ع�سري 
�لأل����و�ن  ذ�ت  �مل��الب�����ض  �رت����د�ء  يف  �لتفكري  ��ا  �أي�����سً فعليك  �ل�سم�سي، 
�لفاحتة بدًل من �ملالب�ض �سديدة �ل�سطوع، لأن �لدبابري �أقل �جنذ�ًبا 
�أقل جاذبية للدبابري.  �لأل��و�ن  "هذه  �آدم  و�أ�ساف  �لباهتة".  للظالل 
�لقفز هنا وهناك، فهذ�  �أو  للذعر  د�ع��ي  دب��ور، فال  و�إذ� وقف عليك 
مالب�سك،  �إىل  دخل  �أن  حدث  و�إذ�  بالتهديد.  ي�سعر  �لدبور  �سيجعل 
فمن �ملرجح �أن ت�سعر �أنه حما�سر. �بق ثابًتا قدر �لإمكان حتى يجد 

طريقه للخروج".
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كيف تختار
 »با�شوورد« اآمنا؟

م���ع �رت���ف���اع ع����دد �ل��ه��ج��م��ات �ل���ت���ي ي�����س��ن��ه��ا ق��ر����س��ن��ة �لإن����رتن����ت ل�سرقة 
�ل�سر"  "كلمة  �آلية قوية لختيار  �مل�ستخدمني، بات من �ل�سروري �عتماد 
�لتي حتمي �حل�سابات �ل�سخ�سية، ل �سيما مع تز�يد عددها على من�سات 

خمتلفة.
فاإن  �لعامل،  حول  �لكثريون  بها  يتمتع  �لتي  �لتكنولوجية  �لثقافة  ورغ��م 
عند  �مل�ستخدمني  "��ست�سهال"  يف  تكمن  �ملو�سوع  ه��ذ�  يف  �لأب���رز  �مل�سكلة 

�ختيار لكلمات �ل�سر �خلا�سة بهم، حتى يتي�سر تذكرها.
و�سفة  ت��وج��د  "ل  �أن���ه  جعجع،  د�دي  �لرقمي  �لت�سويق  �أخ�سائية  وت���رى 
���س��ح��ري��ة ت�سمح ب��اإن�����س��اء ك��ل��م��ات م���رور ق��وي��ة ب��ب�����س��اط��ة، ح��ي��ث ي��ج��ب على 
�مل�ستخدمني �عتماد �ملفهوم �لثالثي، �أي �أن تكون كلمة �ل�سر قوية، �سهلة 

�حلفظ، �سعبة �لخرت�ق.
ويف حديث ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، تن�سح جعجع �مل�ستخدمني باختيار 
كلمة مرور �سهلة �لتذكر بالن�سبة لهم، مع �لبتعاد عن �لعبار�ت �لتي ي�سهل 
على �لآخرين تخمينها كمعلومات عن حياتهم، و�أن ترت�وح �ل�"با�سوورد" 
بني 8 �إىل 10 �أحرف مع �لتنويع يف ��ستعمال �لأحرف �لكبرية و�ل�سغرية 

و�لأرقام و�لعالمات.
لأن  ح�ساب،  م��ن  �أك��رث  يف  نف�سها  �مل���رور  كلمة  ��ستخد�م  بعدم  تن�سح  كما 
على  م�سددة  بكثري،  �أ�سو�أ  �لبيانات  خ��روق  �لناجم عن  �ل�سرر  ذلك يجعل 
�سرورة تنويع كلمات �ل�سر مع �إبقائها قريبة من بع�سها �لبع�ض للح�سابات 

�ل�سخ�سية �ملختلفة لكن لي�ست مت�سابهة كليا.

اإيلون ما�شك و تويرت.. �شراع 
متاأجج و�شورة تعني الكثري

�ملا�سي،  �ل�سهر  �سركة تويرت،  �إع��الن  منذ 
�إيلون  �لأم��ريك��ي  �مللياردير  عر�ض  قبول 
مليار   44 مقابل  �ملن�سة  ل�سر�ء  ما�سك، 
ما  ع��ل��ى  �ل�سفقة  �أن  �إل  �أم���ريك���ي،  دولر 
يبدو تو�جه �سعوبات يف ظل عدم ح�سمها 
�جلدل  وح��ال��ة  �لآن،  ح��ت��ى  ن��ه��ائ��ي  ب�سكل 
�ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ت��ل��ف �ل�����س��ف��ق��ة �لأك�����رب يف 
�لجتماعي  �ل��ت��و����س��ل  م��ن�����س��ات  جم����ال 
�لناحية  م���ن  ����س���و�ء  ب��اه��ت��م��ام؛  وحت���ظ���ى 
�جلمعة  وي��وم  �ل�سيا�سية.  �أو  �لقت�سادية 
�إيلون  �لأم��ريك��ي  �مللياردير  ن�سر  �ملا�سي، 
"تويرت"  ما�سك، �سورة عرب ح�سابه على 

�عتربها معّلقون ب�"�ألف معنى".
متثل  �لتي  �ل�سورة  يف  ما�سك  ظهر  فقد 
���ا، ي��ف��ت��ح ب����اب قف�ض  ر���س��ًم��ا ك���اري���ك���ات���رييًّ
�ملوقع،  �سعار  �لأزرق،  "تويرت"  لع�سفور 
مطلًقا له عنان �حلرية، يف �إ�سارة منه �إىل 

مت�سكه بحرية �لتعبري على �ملن�سة.
رمزي  ف��ادي  �لتكنولوجي  �خلبري  ويقول 
�إن "هناك �لكثري من �لأمور و�لت�سريحات 
�ل�سفقة و�تهامات كثرية من  �إمت��ام  حول 
�أط��ر�ف متعددة حول مدى جدية ما�سك 
يف �إمتام �ل�سفقة"، ويعتقد باأنه لن يرتك 
�ل�سفقة كي تف�سل وتاريخ ما�سك يف جمال 
ت�سرفات  ذو  �أن��ه رجل  �إىل  ي�سري  �لأعمال 

غري معتادة.

تعرف على العالمات والأعرا�س 
املنذرة ب�شرطان اجللد �ص 23

ما الفرق بني اكتئاب 
املراهقني والبالغني؟

�لكتئاب ��سطر�ب مز�جي ميكن �أن يوؤثر على �أي �سخ�ض، ويف �أي مرحلة 
عمرية. لكن �لأعر��ض و�لعالمات لي�ست نف�سها بالن�سبة للجميع.

�مل��ر�ه��ق��ني مقارنة  ل��دى  �لك��ت��ئ��اب  ح��ال��ة  م��ا مييز  �أك���رث  �لتهيج  ويعترب 
يف  �جلميع  ي�سرتك  بينما  و�لعزلة".  �لغريب،  "�ل�سلوك  كذلك  بالكبار، 

�مليل لالن�سحاب.
و�لأرق"  و�لذ�كرة،  �لرتكيز  و��سطر�بات  "�لتعب،  ب�  �لكبار  ي�سعر  وبينما 
�إجن��از ما  �أج��ل  "يكافحون من  �أنهم  �ملر�هقون  ي�سعر  �لكتئاب،  مع حالة 

يفعلونه كل يوم، و�أنهم متعبون، وم�ستعدون للنوم يف �أي وقت".
حالة  يف  �لبالغني  ل��دى  �ل�سائعة  �ل��ع��الم��ات  م��ن  �ل���وزن  ف��ق��د�ن  ويعترب 
�لكتئاب �أكرث من زيادة �لوزن، بينما ل يكت�سب �ملر�هق يف حالة �لكتئاب 

�لوزن �ملنا�سب للنمو.
وتقوم  �لكتئاب،  وج��ود  مع  للمر�هق  �لدر��سية  �لنتائج  تتاأثر  ما  وع��ادة 
ب�سكل  �مل��ز�ج  لتقلبات  ويتعّر�سن  �ليومي،  �لروتني  بتجّنب  ع��ادة  �لفتيات 

حاد وم�ستمر، وكذلك �ل�سبيان لكن بدرجة �أقل.
وتفيد �لتقارير �لطبية باأن عالج �كتئاب �ملر�هقني �أ�سهل، و�أكرث فاعلية.

م�سادر �ل�سعر�ت �حلر�رية �لفارغة
�حلر�رية  لل�سعر�ت  �لرئي�سية  �مل�����س��ادر  بع�ض  تت�سمن 

�لفارغة ما يلي:
• �لكعك

بال�سكر �ملحالة  • �ملعجنات 
• ب�سكويت
• �لنقانق

غر�نول. • �ألو�ح 
غازي • م�سروب 
فو�كه • ع�سري 
�ل�سويا • فول 

�لطاقة • م�سروبات 
• برغر

�لكانول • زيت 
مقلية • بطاط�ض 

�حللوى • قطع 
�ل�سلبة • �حللوى 

كرمي • �لآي�ض 
• �ل�سمن
• كات�سب

• بيتز�
�ملخفوق • �للنب 

وز�رة  �أج��رت��ه  �ل���ذي  �خلفيفة،  �ل��وج��ب��ات  لتحليل  ووف��ًق��ا 
ثلث  �خلفيفة حو�يل  �لوجبات  توفر  �لأمريكية،  �لزر�عة 
 32% يعادل  مبا  �ليومية،  �حل��ر�ري��ة  �ل�سعر�ت  �إجمايل 
للن�ساء و31 % للرجال، يف �سكل �سعر�ت حر�رية فارغة.

�ل��ي��وم��ي من  �ل���س��ت��ه��الك  �إن متو�سط  �ل��ت��ق��اري��ر  وت��ق��ول 
�ل�سعر�ت �حلر�رية �لفارغة للرجال، يف �سن 20 وما يزيد، 
ي�سل �إىل 923 �سعرة حر�رية، ويبلغ حو�يل 624 �سعرة 

حر�رية للن�ساء من نف�ض �لفئة �لعمرية. مبعنى �أن كل من 
�سعر�ت حر�رية  �ملتو�سط،  ي�ستهلكون، يف  و�لن�ساء  �لرجال 
�إىل ث��الث م��ر�ت من �حل��د �ليومي  �أك��رث مبرتني  فارغة 

للدهون �ل�سلبة و�ل�سكريات �مل�سافة.

ال�سعرات احلرارية الفارغة عند الأطفال
�أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين  �لأطفال،  �أن  �إىل  در��سة  تو�سلت 
ن�سبة  ي�ستهلكون  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  عاًما  و18   2 بني 
�أعلى من �إجمايل �لطاقة 4.3 % من �ل�سود� و6.5 % 
من �مل�سروبات �لأخرى �لغنية بال�سكر، فيما كانت �لن�سبة 

�لأقل من �حلليب وتقدر بحو�يل 7.1 %.

بدائل وحلول و�سط
حت��ت��وي ب��ع�����ض �مل�����س��ادر �ل��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل�����س��ع��ر�ت �حلر�رية 
�لفارغة مثل �ل�سود� على �ل�سكريات �مل�سافة فقط، ولكن 
بع�ض  على  �حلبوب  حلويات  مثل  �أخ��رى  م�سادر  حتتوي 
كامل  �حلليب  �أن  كما  �لأل��ي��اف.  مثل  �لغذ�ئية  �لعنا�سر 
ا �سمن فئة �لأطعمة �خلالية من  �لد�سم، �لذي يندرج �أي�سً

.D ل�سعر�ت �حلر�رية، مليء بالكال�سيوم وفيتامني�
تعد �أف�سل طريقة للتعامل مع تلك �لظاهرة هي ت�سمني 
�ل�����س��ع��ر�ت �حل��ر�ري��ة �ل��ف��ارغ��ة يف �ل��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي ولكن 
�جل�سم  ويحتاجها  للطاقة  م�سادر  لأن��ه��ا  قليلة  بكميات 
ا باإعادة �سياغة بع�ض مكونات  ا. ين�سح �خلرب�ء �أي�سً �أي�سً
وجعلها  �حلر�رية  �سعر�تها  لتقليل  �لبيتز�  مثل  �لأطعمة 

مغذية.
�ل�سعر�ت  بني  �جلمع  �أن  �إىل  �لتغذية  خ��رب�ء  ي�سري  فيما 
�حلر�رية �لفارغة و�لربوتينات �ل�سحية ميكن �أن ي�ساعد 
�سحية.  خماطر  ب��دون  �أط���ول  لفرتة  بال�سبع  �ل�سعور  يف 
باختيار�ت  �لأطعمة  بع�ض  ��ستبد�ل  ا  �أي�سً للمرء  وميكن 

�سحية. 
على �سبيل �ملثال، ميكن ��ستبد�ل منتجات �للحوم �لعادية 
�ملنكهة  و�حلبوب  �لدهون  من  �خلالية  �للحوم  مبنتجات 
�ملخبوز�ت  م��ع  �ملقلي  و�ل��دج��اج  �ل��ع��ادي  �ل�سوفان  بدقيق 
�مل�سنعة بزيوت �سحية مثل زيت �لزيتون �لبكر  و�لزيوت 

�ملمتاز.
�ل�سود�ين  �لفول  بزبدة  و�لكعك  �حللوى  ��ستبد�ل  ميكن 

و�لفو�كه �لطازجة خالل وقت �لوجبة �خلفيفة.
دون  �لفارغة  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  ��ستهالك  يتم  ما  غالًبا 
�إىل �لإفر�ط  ي��وؤدي  �ل��ت��ذوق. وه��ذ�  ت��دري لأنها جيدة  �أن 
و�رتفاع  �ل�سمنة  مثل  باأمر��ض  �لإ�سابة  وخطر  �لأك��ل  يف 

�لكولي�سرتول و�ل�سكري و�للتهابات.
ا  �أي�سً متيل �لأطعمة �لغنية بال�سعر�ت �حلر�رية �لفارغة 
�إىل زيادة �جلوع حيث ي�سهل ه�سمها من قبل �جل�سم. هذ� 
�أخ��رى �إىل �لإف���ر�ط يف تناول �لطعام وخطر  ي��وؤدي م��رة 

�لإ�سابة بالأمر��ض �ملذكورة �أعاله.

كيفية �لتعرف على منتجات �ل�سعر�ت �حلر�رية �لفارغة؟
م��ع��ظ��م �مل��ن��ت��ج��ات �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى �ل�����س��وق ل حت��ت��وي على 

مل�سقات لل�سعر�ت �حلر�رية �لفارغة.
مثل  م�سطلحات  ع��ن  يبحث  �أن  للمرء  ميكن   ، ذل��ك  م��ع 
"طعام  �أو  �لد�سم"  "قليل  �أو  م�ساف"  �سكر  "بدون 
منخف�ض �ل�سعر�ت �حلر�رية". تلتزم �ملنتجات �لتي حتمل 
�أو  باإر�ساد�ت �سارمة بدون معاجلة خا�سة  �ملل�سقات  هذه 

تغيري �أو �إعادة �سياغة.
�ل�سخ�ض  تدفع  �أن  �لفارغة  �حل��ر�ري��ة  لل�سعر�ت  وميكن 
�ل�سعر�ت  م���ن  �ل��ي��وم��ي  �حل���د  ي��ت��ج��اوز  م���ا  �إىل  ب�����س��ه��ول��ة 
�ملوجودة  �ملكونات  �إىل  �لنتباه  يقرتح �خلرب�ء  �حلر�رية. 

يف �ملنتجات قبل �سر�ئها.

طفلة تنجو من 
وحمة يف حنجرتها

�ملوت  م��ن  بريطانية  طفلة  جن��ت 
باأعجوبة بعد �أن منت وحمة ولدة 
د�خل حنجرتها وكادت متنعها من 

�لتنف�ض.
�إىل  روج���رز  ميا  �لطفلة  نقل  ومت 
باأزيز  �أ���س��ي��ب��ت  ع��ن��دم��ا  �مل�ست�سفى 
عايل �لنربة يف عمر خم�سة �أ�سابيع، 
�لتنف�ض  ج��ه��از  ع��ل��ى  و�سعها  ومت 
و�لديها  �لأطباء  وح��ذر  �ل�سناعي 

من �أن طفلتهما قد متوت.
�مل�ست�سفى  ت���دخ���ل  م���ي���ا  وك����ان����ت 
وت���خ���رج م��ن��ه ق��ب��ل �ل��ت��ع��رف على 
�لنادر  �ل���دم���وي  �ل��وع��ائ��ي  �ل�����ورم 
حتت �ملزمار، وعا�ست على �لأدوية 
ل��ف��رتة م��ن �ل��وق��ت، ل��ك��ن �لوحمة 
ميا  و�ح��ت��اج��ت  �لنمو  يف  ��ستمرت 

لعملية جر�حية طارئة لإز�لتها.
 32( كولينز  ���س��ويف  �لأم  وق��ال��ت 
كانت  ميا  �إن  �لأطباء  "قال  عاماً( 
�سغري،  ث��ق��ب  خ���الل  م��ن  تتنف�ض 
ولو تركت لفرتة �أطول، لكانت قد 
عن  ون�سمع  �لتنف�ض.  عن  توقفت 
�لوحمات طو�ل �لوقت ولكن �لنوع 
�ل��ذي ل��دى ميا ن��ادر ج��ًد�، ويقول 
حالتني  م��ع  يتعامل  �إن���ه  طبيبها 

فقط يف �ل�سنة".
�ل��ع��م��ر �لآن  �ل��ت��ي تبلغ م��ن   ، م��ي��ا 
13 �سهًر� تتعافى بف�سل �لرعاية 
�لتي حت�سل عليها من فريق �لأذن 
م�ست�سفى  يف  و�حل��ن��ج��رة  و�لأن����ف 
�لأطفال يف �إيفلينا لندن. و�أ�سافت 
�سويف "لقد قدمو� يل �لكثري من 
�ل��دع��م و�ل��رع��اي��ة يف وق��ت كنت يف 

�أ�سد �حلاجة �إليهما".
وك��ان��ت ميا ك��ان��ت بخري مت��اًم��ا يف 
�ل�سهر �لأول من حياتها، ثم �أ�سبح 
يف  فح�سها  ومت  ���س��ع��ًب��ا،  تنف�سها 
م�ست�سفى ميدو�ي يف كنت ولكنها 
خ��رج��ت م��ن��ه. ويف غ�����س��ون �أي����ام، 
�أ�سبح تنف�سها �أعلى بكثري، و��ستبه 
�لأط���ب���اء يف �إ���س��اب��ت��ه��ا ب��اخل��ن��اق - 
�لر�سع  عند  �سائعة  ع���دوى  وه��ي 
- �أو تلني �حلنجرة، �ملعروف با�سم 

جمرى �لهو�ء �ملرن.

جينيفر لوبيز باإطاللة 
�شيفية م�شرقة

�ل��ع��امل��ي��ة  جينيفر  �لنجمة  ن�����س��رت 
و�سائل  ع��ل��ى  ل��ه��ا  ����س���ورة  لوبيز  
�لتو��سل �لجتماعي يوم �أول �أم�ض 
وقتها  مت�سي  كانت  حيث  �لأح���د  

خالل باربكيو يف باحة خارجية.
من  ط��وي��اًل  ف�ستاناً  لوبيز  لب�ست 
بالع�سافري،  تزين  �ملنا�سبة  وح��ي 
حماطة  جت���ل�������ض  ك����ان����ت  ب���ي���ن���م���ا 
لم�ض  �ل���ذي  �لف�ستان  ب��ال��زه��ور. 
ط���ول���ه �لر�������ض ك�����س��ف ع���ن ظهر 
حذ�ء  م��ع��ه  ن�سقت  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��م��ة 
����س���ي���ف���ي م�����ري�����ح ي���ت���م���ا����س���ى مع 

�ملنا�سبة.

لن ت�شدق.. هذه الأطعمة ال�شهية حتتوي على �شعرات فارغة

ال�سعرات  جمموع  اأنها  على  الفارغة  احلرارية  ال�سعرات  تعريف  يتم 
احلرارية التي تاأتي من الدهون ال�سلبة وال�سكريات امل�سافة، ول تقدم 
للج�سم قيمة غذائية. وحتتوي ال�سودا وحلويات الألبان وم�سروبات 
�سعرات  الد�سم وحلوى احلبوب على  كامل  والبيتزا واحلليب  الفاكهة 

.Boldsky حرارية فارغة، وفقا ملا ن�سره موقع
وفًقا لدرا�سة علمية، فاإن حوايل %40 من اإجمايل ال�سعرات احلرارية، 
التي ي�ستهلكها الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 2 و18 عاًما، تاأتي 

من  الأ�سخا�ص  ا�ستهالك  وتخطى  فارغة.  حرارية  �سعرات  من 
احلرارية  لل�سعرات  العمرية  الفئات  ال��ف��ارغ��ة ب��دًل جميع 

ما  التقديرية،  احل��راري��ة  ال�سعرات  من 
وتتكون  ه���ذا  و19%.   8 ب��ني  ي����رتاوح 

احلرارية  ال�سعرات  يف  ال�سلبة  ال��ده��ون 
امل�سبعة  الدهون  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  الفارغة 
خطر  بزيادة  مرتبط  وكالهما  واملتحولة، 

وال�سمنة.  وال�سكري  القلب  باأمرا�ص  الإ�سابة 
�سعرات  ذات  حمليات  ه��ي  امل�سافة  وال�سكريات 

حرارية يتم مزجها مع املنتجات الغذائية اأثناء ت�سنيعها.
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�ش�ؤون حملية

ملتقى الإبداع الثامن يدعو اإىل �شرورة دعم املواهب القيادية ال�شابة

مبادلة للرعاية ال�شحية وهيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة توحدان اجلهود لتعزيز �شحة الوالَدين والأطفال يف الإمارة

•• دبي- الفجر

�ختتمت فعاليات �لدورة �لثامنة من ملتقى �لإبد�ع حتت �سعار "م�ستقبلي ريادة 
باإد�رة وقيادة" برعاية معايل �لدكتور �ل�سيخ �سعيد بن طحنون بن حممد �آل 
للن�سر  �لّرخ  موؤ�س�سة  رئي�ض  �لظنحاين  �لثقايف خالد  نهيان، وبح�سور �خلبري 
�مللتقى،  ع��ام  م�سرف  �ملعيلي  �سيف  �لدكتور  �مل��ح��رتف  و�مل���درب  �مللتقى،  مدير 
باإمارة  �سيزنز  �سيتي  و�لإب���د�ع يف فندق  �لقيادة  �خل��رب�ء يف جمال  ونخبة من 
دبي. ومتحورت ور�ض �لعمل يف �مللتقى حول �لتجارب �لريادية وفقر�ت تدريبية 

ترفيهية وجل�سة ع�سف ذهني يف �لإد�رة و�لقيادة و�أن�سطة تفاعلية لفرق �لعمل. 
كما �سلط �مللتقى �ل�سوء على عدة �إ�ساء�ت �إبد�عية يف �لقيادة وجتارب ناجحة 
من �مل�ساركني يف �أجو�ء مفعمة بالتفاوؤل �لإيجابي و�لتي �سارك بها �ملهتمني يف 

هذ� �ملجال من خمتلف �لدول �لعربية.
وت�سمن �مللتقى �فتتاح معر�ض فني يجمع فنانني متميزين يف �لر�سم بالألو�ن 
و�لر�سم باحلرق و�لتي حظيت باإعجاب �حل�سور، و�سرح �لفنانني خالل جولة 
�ل��رت�ث وجمال  �إ�سار�ت تعرب عن جمال  تعنيه من  �ملعر�ض عن لوحاتهم وما 

�لألو�ن و�رتباطها بالقيادة و�لتميز يف حياة �لفنان.

"ركزنا يف  �مللتقى:  �ل��ّرخ مدير  موؤ�س�سة  رئي�ض  �لظنحاين  وق��ال �خلبري خالد 
ملتقى �لإبد�ع �لثامن على مفاهيم �لعمل �جلماعي ودور �لقيادة و�آثارهما يف 
رفع م�ستويات �لعمل وجودته، ف�ساًل عن �أهمية �لقيادة �ملتميزة وكيفية �كت�ساب 
�لفرد �ملهار�ت �لأ�سا�سية للقائد �لناجح، و�لتي جتعل منه قائد�ً تنظيمياً قادر�ً 

على حتقيق �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية لوطنه وجمتمعه".
هذه  مثل  تنظيم  �أهمية  على  �مللتقى  ع��ام  م�سرف  �ملعيلي  �سيف  �لدكتور  و�أك��د 
ت�ساهم يف  �أفكار وحلول مبدعة  �إيجاد  �لقادة يف  �لتي تنمي مهار�ت  �لفعاليات 
�سياغة �أهد�فهم �مل�ستقبلية وفهم �لتحديات و�آلية حتويلها �إىل فر�ض كبرية يف 

حياتهم �لعملية �إىل جانب �ل�ستفادة من �خلرب�ت �ملوجودة يف �مللتقى وتبادل 
ودعم  �حت�سان  ���س��رورة  �إىل  �مللتقى  يف  �مل�ساركون  ودع��ا  مميز.  ب�سكل  �مل��ع��ارف 
�لقيادية  وقدر�تها  مو�هبها  تنمية  على  وم�ساعدتها  �ل�سابة  �لقيادية  �ملو�هب 
ب�سورة  �لعمل  تطوير  خلدمة  وتوظيفها  �ل��و�ع��دة،  طاقاتها  يف  و�ل�ستثمار 
موؤ�س�سية ت�ستند على مفاهيم �لبتكار و�لإبد�ع و�لريادة. ويف حفل ختام فعاليات 
و�لإعالميني  �مل�ساركني  �ملعيلي  �سيف  و�لدكتور  �لظنحاين  خالد  كرم  �مللتقى، 
و�جلهات �لد�عمة باأو�سمة �لتميز وميد�ليات �لريادة ودروع و�سهاد�ت تقديرية، 

تثميناً جلهودهم و�إ�سهاماتهم �ملتميزة يف �إجناح �أن�سطة �مللتقى.

•• اأبوظبي-الفجر:

بهيئة  ت��ف��اه��م جمعتها  م��ذك��رة  �أم�����ض  �ل�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  م��ب��ادل��ة  وق��ع��ت 
�أرجاء  �لأ���س��ر يف جميع  ت��زوي��د  �إىل  وت��ه��دف  �مل��ب��ك��رة،  للطفولة  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي بخرب�تها عاملية �مل�ستوى؛ من خالل �سبكتها �لو��سعة من مر�فق 
�إىل  �ل�سر�كة  ه��ذه  خ��الل  من  �لطرفان  يتطّلع  حيث  �ل�سحية،  �لرعاية 
تطوير و�إطالق �سل�سلة من �ملبادر�ت �مل�سّممة للحفاظ على �لرفاه �لبدين 

و�لنف�سي للو�لَدين و�لأطفال وتعزيزه.    
يدعمون  �ل��ذي��ن  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  مقّدمي  م��ن  ر�ئ���دة  �سبكة  وب�سفتها 
�إىل  �ل�سحية  للرعاية  مبادلة  �ستن�سم  حياتهم،  مر�حل  كافة  يف  �ملر�سى 
�جلهود �لتي تبذلها هيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة ل�سمان حماية �لطفل 
و�سالمته، وتعزيز �ل�سحة و�لتغذية، و�لدعم �لأ�سري، و�لتعليم و�لرعاية 

�سن  �لطفل  بلوغ  �إىل  و�سوًل  �لأوىل،  �حلمل  مر�حل  من  ب��دء�ً  �ملبكَرين، 
�لثامنة من عمره. 

عام  مدير  �سهيل  حممد  �سناء  �سعادة  قالت  �ل�سر�كة،  ه��ذه  على  وتعليقاً 
هيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة: "بف�سل هذه �ل�سر�كة مع مبادلة للرعاية 
�ل�سحية، �سيتم تعزيز �جلهود �لكبرية �لتي ُتبَذل لدعم �لأ�سر يف جميع 
�لو�لَدين  رفاهية  على  حر�ساً  مر�فقها  �ست�سّخر  حيث  �أبوظبي،  �أن��ح��اء 

و�لأطفال يف �لإمارة.
كما �ست�سهم �سر�كتنا يف �سمان توّفر �خلدمات و�ملو�رد �ملنا�سبة للو�لدين 
و�لأطفال ومقدمي �لرعاية ل�سمان �لتنمية �لأمثل لالأطفال وتوفري ما 
�لجتماعية  وللتنمية  بدنية جيدة  ب�سحة  للتمّتع  �أ�سا�سيات  يلزمهم من 

�لعاطفية وللتعليم �ملبكر ". 
ومن خالل ��سرت�تيجية "�لو�لَد�ن ومقدمو �لرعاية �ل�سحية"، �سي�سهم 

�ملبكرة يف  للطفولة  �أبوظبي  �ل�سحية وهيئة  للرعاية  خرب�ء من مبادلة 
�لنف�سية  �ل�سحة  باأهمية  �لوعي  وزي��ادة  �لإيجابية،  �لرتبية  على  �حل��ّث 
و�جل�����س��دي��ة ل��ل��و�ل��َدي��ن. ه���ذ� وت��رك��ز �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �أي�����س��اً ع��ل��ى حماية 

�لأطفال و�لتوعية ب�سبل �ل�سالمة وتثقيف �لو�لَدين. 
ومن جهته قال ح�سن جا�سم �لنوي�ض، �لرئي�ض �لتنفيذي ملبادلة للرعاية 
�ل�سحية: "نعتّز ب�سر�كتنا مع هيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة �لتي تهدف 
�إىل دعم �ل�سحة �لنف�سية و�جل�سدية لالأطفال و�أولياء �أمورهم لتمكينهم 
من �ل�ستمتاع بحياة �سحية لعقود قادمة، حيث نويل يف مبادلة للرعاية 
معاً  �لعمل  ول�سرورة  �ملجتمعات  و�سالمة  ل�سحة  بالغة  �أهمية  �ل�سحية 

جنباً �إىل جنب من �أجل م�ستقبل �أكرث �سحة لنا جميعاً". 
�ملرموقة مبا  �لعاملية  �ملوؤ�س�سات  دعم عدد من  �إىل  �ل�سر�كة  وت�ستند هذه 
يف ذلك "متخ�س�سو حماية �لطفل" يف جامعة جورج تاون، كما و�ستعقد 

مبادلة للرعاية �ل�سحية وهيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة ور�ساً م�سرتكة 
�لأكرث عر�سة للمخاطر  �لتي ميكن تقدميها لالأ�سر  لتحديد �خلدمات 

و�لتي لديها �أطفال.
"�لرتبية  �لتجريبية لربنامج  �ملرحلة  �ستنطلق  �ل�سر�كة،  هذه  �إط��ار  ويف 
�لإيجابية يف حياة �لو�لَدين �ليومية" يف �أبوظبي، و�لذي يهدف �إىل �إن�ساء 
منوذج فعال وبتكلفة منا�سبة لدعم �لو�لَدين و�لأطفال من �أ�سحاب �لهمم 

مبا يف ذلك �لدعم �ملنزيل وتاأمني �أ�ساليب �لر�حة. 
�ملبكرة  للطفولة  �أب��وظ��ب��ي  وهيئة  �ل�سحية  للرعاية  م��ب��ادل��ة  و�ستعمل 
�ملرحلة  �ست�سهد  و�لتي  �لطفل"  حماية  "��سرت�تيجية  تطوير  على  معاً 
تدريبية  ب��ر�م��ج  ي��ق��ّدم  �ل��ذي  �لآمنة"  "�ملد�ر�ض  برنامج  م��ن  �لتجريبية 
للم�ساعدة  هاتفية  خطوط  تخ�سي�ض  يتم  �أن  على  �خل��رب�ء،  �أي��دي  على 

للربناجَمني �ملذكوَرين. 

•• العني-الفجر

�أعلنت "�خلدمات �لعالجية �خلارجية"، �إحدى �ملن�ساآت 
)�سحة(،  �ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي  ل�سركة  �لتابعة 
ع��ن �ف��ت��ت��اح ع��ي��ادة �ل��ع��الج �ل��ط��ب��ي��ع��ي  يف م��رك��ز �لهري 

�ل�سحي يف �لعني.
ويف هذ� �ل�سدد، قالت �لدكتورة فاطمة �لدرمكي، مديرة 
�لعالجية  �لعني يف �خلدمات  �ل�سحية يف  �ملر�كز  �إد�رة 
�لعالج  عيادة  �فتتاح  عن  نعلن  �أن  "ي�سرنا  �خلارجية: 
�لطبيعي يف مركز �لهري �ل�سحي بهدف ت�سهيل و�سول 
ت��ع��د �خلطوة  �ل��ت��ي  �خل��دم��ة  ه���ذه  �إىل  �ملنطقة  �أه����ايل 
و�ملحافظة  �جل�سم  وظائف  ل�ستعادة  �لأوىل  �لرئي�سية 
عليها وجتنب �جلر�حة يف بع�ض �حلالت، و�لتي ت�سمل 
يف  �سعوبة  �أو  �ملفا�سل  يف  �آل��الم  �أو  �لتنف�ض  يف  �سعوبة 
�حلركة. كما ن�سعى من خالل هذه �لعيادة �إىل ت�سجيع 
�ملجتمع �ملحيط بنا وتثقيفهم باأهمية �حلركة و�لطرق 

�ل�سحيحة لها ففي �حلركة بركة."
ومتتاز عيادة �لعالج �لطبيعي يف مركز �لهري �ل�سحي 
�لطبيعي من  �ملعالج  لتمكني  متنوعة وحديثة  باأجهزة 

�لق�سوى  �حلركة  و��ستعادة  لتطوير  خدمات  تقدمي  
و�لقدرة �لوظيفية للمر�جعني يف جميع مر�حل حياتهم 
بالإ�سابة  مرتبطة  و�ل��وظ��ي��ف��ة   �حل��رك��ة  ك��ان��ت  ���س��و�ًء 
�لعو�مل  �أو  �لظروف  �أو  �ل�سطر�بات  �أو  �لأم��ر����ض  �أو 
�لبيئية. ويقوم يتمتع �ملعالج �لطبيعي يف �ملركز بتقييم 
وت�سخي�ض وعالج �لإ�سابات و�حل��الت �لتي توؤثر على 
�لأ�سخا�ض، كما ي�ساعد �ملر�جع يف جتنب �إ�سابات �لعمل 

�أو �لإ�سابات �لريا�سية. 
�ل�سحية  �ملر�كز  عرب  �لطبيعي  �لعالج  خدمة  وتتوفر 
�ل�سامل  و�ل��ف��ح�����ض  للت�سخي�ض  �ل��زع��ف��ر�ن��ة  م��رك��ز  يف 
يف  �ل�سحي  يا�ض  بني  مركز  و  �ل�سحي  �لفالح  ومركز 
�خلدمة  ه��ذه  فتتوفر  �لعني،  منطقة  يف  �أم��ا  �أبوظبي. 
�ل�سحي ومركز  �لهيلي  �ل�سحية يف مركز  �ملر�كز  عرب 
�ل��ط��وي��ة �ل��ت��خ�����س�����س��ي ل���الأط���ف���ال، وم�����س��ت�����س��ف��ى �لعني 
�لظفرة.  وم�ست�سفيات  �لطبية  خليفة  �ل�سيخ  ومدينة 
��سرت�تيجية  من  �أ�سا�سياً  ج��زء�ً  �لطبيعي  �لعالج  ويعد 
�أنحاء  خمتلف  يف  �لأف���ر�د  و�سول  لت�سهيل  “�سحة” 
�لرعاية  من  م�ستوًى  �أعلى  �إىل  و�لعني  �أبوظبي  �إم��ارة 

�ل�سحية و�خلدمات ذ�ت �ل�سلة بها.

عيادة العالج الطبيعي تفتح اأبوابها 
يف مركز الهري ال�شحي

•• العني - الفجر

�أب��وظ��ب��ي لإد�رة �ل��ن��ف��اي��ات )ت��دوي��ر( ع��ن تنظيم  �أع��ل��ن م��رك��ز 
بالتن�سيق  �ل��ع��ني  مبدينة  �لتوعوية  �مل��ح��ا���س��ر�ت  م��ن  �سل�سلة 
بهدف  �أبوظبي،  عهد  ويل  بديو�ن  �ملجال�ض  �سوؤون  مكتب  مع 
تعريف �جلمهور بخدمات وم�ساريع �ملركز �لتي تعنى باحلفاظ 
�إمارة  �لعامة يف  �ل�سحة  �آف��ات  �لعامة ومكافحة  �لنظافة  على 

�أبوظبي.
"تدوير" حما�سرة توعوية  �لتي تنظمها  �ملحا�سر�ت  و�سملت 
عنو�ن  حتت  �لعني  مبدينة  �لفوعة  جمل�ض  يف  �ملركز  عقدها 
قدمها  تدوير" ،   - �لنفايات  لإد�رة  �أبوظبي  مركز  "خدمات 
مركز  ح�سر�ت،  ت�سنيف  �أخ�سائي  �لزيودي،  �إبر�هيم  �ملهند�ض 
نبذة  خاللها  و��ستعر�ض  )ت��دوي��ر(،  �لنفايات  لإد�رة  �أبوظبي 
�لتدوير  �إع��ادة  �ملركز وخدماته وجم��الت عمله وم�سانع  عن 
�لتابعة له و�لتي يتم من خاللها حتويل �لنفايات �إىل مو�رد، 
و��ستعر�ست �ملحا�سرة خدمات جمع ونقل �لنفايات ومكافحة 
�آفات �ل�سحة �لعامة مبنطقة �لفوعة يف مدينة �لعني، و�سبل 
على  و�ملحافظة  �خل��دم��ات  تلك  تنفيذ  يف  �جلمهور  م�ساركة 

نظافة �ملدينة.
وبهذ� �ل�سدد قال �ملهند�ض نايل �ل�سام�سي، مدير فرع �لعني، 

�ملركز  "  يحر�ض  )ت��دوي��ر(:  �لنفايات  لإد�رة  �أبوظبي  مركز 
ب�سكل م�ستمر على تنظيم �لفعاليات �لتي تعنى برفع م�ستوى 
وت�سجيعهم  �لبيئة  على  �حلفاظ  باأهمية  �لإم���ارة  �سكان  وع��ي 
على ممار�سة وتبني �ل�سلوك �لبيئي �ل�سليم �لذي من �ساأنه دفع 
عجلة �لتنمية �مل�ستد�مة، ونتطلع من خالل هذه �ملحا�سر�ت 
�لتي ت�ستهدف �جلمهور يف مدينة �لعني �إىل تعريفهم  باأهمية 
�أن��ظ��م��ة متكاملة لإد�رة  �ل���دور �ل���ذي ي��ق��وم ب��ه �مل��رك��ز يف ب��ن��اء 
خدمات  وت��ق��دمي  �ل��ع��ام��ة  �ل�سحة  �آف���ات  ومكافحة  �ل��ن��ف��اي��ات 
تعريفهم  خالل  من  و�ملجتمع  للمتعاملني  م�سافة  قيمة  ذ�ت 
وت�سجيعهم  لالإمارة  �ملركز  يوفرها  �لتي  �ملتنوعة  باخلدمات 

على �مل�ساهمة يف حتقيقها". 
يف  �مل�ساركة  على  �مل�ستمر  حر�سنا  " ياأتي  �ل�سام�سي:  و�أ�ساف 
�لفعاليات �لتوعوية و�لتفاعلية مع �جلمهور، يف �إطار م�ساعينا 
و�لتعامل  للنفايات  �مل�ستد�مة  �لإد�رة  ثقافة  ن�سر  �إىل  �لر�مية 
تقليل  يف  ي�ساهم  و�ع  جمتمع  خلق  نحو  لنم�سي  معه  �ل�سليم 

�إنتاج �لنفايات وحتويلها �إىل ر�فد �قت�سادي لإمارة �أبوظبي".
حما�سرة  �ملركز  ينظمها  �لتي  �ملحا�سر�ت  �سل�سلة  ت�سمل  كما 
يقدمها  ومنتجاتها"،  �لتدوير  �إع���ادة  "م�ساريع  ع��ن��و�ن  حت��ت 
مركز  �مل��ط��ام��ر،  م�ساريع  �أول  �سابط  �جل��اب��ري،  عبد�لعزيز 
�أبوظبي لإد�رة �لنفايات )تدوير(، يف جمل�ض �أم غافة مبدينة 

وتتناول   ،2022 ي��ون��ي��و   11 �مل���و�ف���ق  �ل�����س��ب��ت  ي���وم  �ل���ع���ني، 
�ملحا�سرة ��ستخد�مات منتجات �إعادة �لتدوير وطرق �حل�سول 
و�أر�سيات  و�ل���زر�ع���ة،  �ل��ب��ن��اء،  �أع��م��ال  يف  ل�ستخد�مها  عليها 

��سطبالت �خليول، و�أر�سيات �ألعاب �لأطفال.
حتت  حم��ا���س��رة  �مل��رك��ز  ينظم   ،2022 يوليو  م��ن  �لأول  ويف 
عنو�ن "�ل�ستفادة من �لنفايات وحتويلها �إىل مو�د" يف جمل�ض 
�ل�سام�سي،  نايل  �ملهند�ض  يقدمها  �لعني،  مبدينة  �خلبي�سي 
)تدوير(،  �لنفايات  لإد�رة  �أبوظبي  مركز  �ل��ع��ني،  ف��رع  مدير 
وتتناول �ملحا�سرة خدمات جمع ونقل �لنفايات ومكافحة �َفات 

�ل�سحة �لعامة �لتي يوفرها �ملركز يف �إمارة �أبوظبي.
ويتخلل �ملحا�سر�ت فيديوهات توعوية للجمهور حول �ملحاور 
مع  تفاعلية  جل�سة  �إىل  بالإ�سافة  �ملحا�سر�ت،  تتناولها  �لتي 
�جلمهور يتم خاللها تلقي ��ستف�سار�تهم و�لإجابة عنها خالل 

تو�جدهم يف �لفعالية.
)تدوير(  �لنفايات  لإد�رة  �أبوظبي  مركز  �أن  بالذكر  و�جلدير 
�لفعاليات  يف  و�مل�ساركة  تنظيم  على  م�ستمر  ب�سكل  يحر�ض 
�مل��ب��ا���س��ر مع  �ل��ت��و����س��ل  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  �ملجتمعية و�ل��ت��وع��وي��ة 
وتعريفهم  وت�ساوؤلتهم  ��ستف�سار�تهم  على  و�ل���رد  �جلمهور 
على  �حل��ف��اظ  يف  �مل�ساهمة  على  وت�سجيعهم  �مل��رك��ز  بخدمات 

نظافة �لإمارة ومظهرها �لعام.

بالتن�سيق مع مكتب �سوؤون املجال�ص بديوان ويل عهد اأبوظبي

تدوير تنظم حما�شرات توعوية يف العني للتعريف بخدماتها 
وت�شجيع اجلمهور على احلفاظ على النظافة العامة 
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الإ�سابة  ع��الم��ات  معرفة  اإن  الأط��ب��اء  ي��ق��ول 
بال�سرطان ميكن اأن يكون منقذا للحياة، حيث ميكن 

عالج املر�ص، خا�سة اإذا مت اكت�سافه مبكرا.
اأن  ميكن  كيف  يدركون  ل  النا�ص  من  الكثري  لكن 
يبدو �سرطان اجللد، وعالمات التحذير التي يجب 

النتباه لها.
اأ�سكال خمتلفة من �سرطان اجللد تندرج  وهناك 
والورم  امليالنينية  غري  الأورام  �سمن  عام  ب�سكل 

امليالنيني.

ما هو �سرطان اجللد؟
�سرطان اجللد غري امليالنيني

من  جمموعة  �إىل  �مليالنيني  غري  �جللد  �سرطان  ي�سري 
من  �لعليا  �لطبقات  يف  ببطء  تتطور  �لتي  �ل�سرطانات 

�جللد.
و�خل���الي���ا �مل����وج����ودة يف �ل��ب�����س��رة )�ل��ط��ب��ق��ة �ل��ع��ل��ي��ا من 
�جللد( هي �لأكرث عر�سة خلطر �لتلف �لناجت عن �أ�سعة 

�ل�سم�ض.
���س��ي��وع��ا �خلاليا  ت�����س��م��ى �خل���الي���ا �لأك�����رث  �ل��ب�����س��رة،  ويف 

�لكري�تينية.
وتت�ساقط �خلاليا با�ستمر�ر عندما تت�سكل خاليا جديدة. 
ومع ذلك، عندما يتعر�ض �جللد للكثري من �أ�سعة �ل�سم�ض، 

فاإنه يت�سبب يف تلف �حلم�ض �لنووي.
ومب�������رور �ل����وق����ت، ت�����س��ب��ح ه�����ذه م�����س��ك��ل��ة. وي��ت�����س��ب��ب يف 
�أور�م  �إىل  ي����وؤدي  م��ا  من�سبط  غ��ري  ب�سكل  �خل��الي��ا  من��و 

�سرطانية.

�سرطان اجللد امليالنيني
�سرطان �جللد هو نوع من �سرطان �جللد ميكن �أن ينت�سر 

�إىل �أع�ساء �أخرى يف �جل�سم.
لون  تعطينا  �جل��ل��د  يف  خ��الي��ا  ه��ي  �ل�سباغية  و�خل��الي��ا 

ب�سرتنا لأنها تنتج �سبغة تعرف با�سم �مليالنني.
وعندما جتل�ض يف �ل�سم�ض، تنتج �خلاليا �ل�سباغية �ملزيد 

�لأخرى  �جل��ل��د  خ��الي��ا  �إىل  تنت�سر  و�ل��ت��ي  �ل�سبغة،  م��ن 
حلمايتها من �أ�سعة �ل�سم�ض.

فيه  يبد�أ  �ل��ذي  �ملكان  �أي�سا  هي  �ل�سباغية  �خلاليا  لكن 
�لبنف�سجية  فوق  �لأ�سعة  من  �لكثري  وي�سبب  �ل�سرطان. 
حروق �ل�سم�ض، وهذه عالمة على تلف �حلم�ض �لنووي 

للجلد.
تغيري�ت يف  ح��دوث  �إىل  �لبنف�سجية  فوق  �لأ�سعة  وت��وؤدي 
�خلاليا �ل�سباغية، ما يجعل �ملادة �لور�ثية معيبة وت�سبب 

منو� غري طبيعي للخاليا.
عر�سة  �أك��رث  هم  ب�سهولة  يحرتقون  �لذين  و�لأ�سخا�ض 
نف�ض  تنتج  ل  خ��الي��اه��م  لأن  �جل��ل��د  ب�سرطان  ل��الإ���س��اب��ة 

�لقدر من �ل�سبغة حلماية ب�سرتهم.
للخطر  عر�سة  �لأك��رث  هم  باملهق  �مل�سابون  و�لأ�سخا�ض 

لأن ب�سرتهم ل تنتج �أي �سبغة على �لإطالق.

ما هي اأعرا�ص �سرطان اجللد؟
�لعالمة �لأكرث �سيوعا ل�سرطان �جللد هي ظهور �سامة 

جديدة �أو تغيري يف �ل�سامة �ملوجودة.
وللم�ساعدة يف حتديد �سمات �ل�سامات غري �لطبيعية �لتي 
�أو �سرطانات �جللد  �أور�م ميالنينية  قد ت�سري �إىل وجود 

:ABCDE لأخرى، تذكر �لأحرف�

ذ�ت  �ل�����س��ام��ات  ع��ن  �ب��ح��ث  �مل��ت��م��اث��ل:  غ��ري  لل�سكل   A

�لأ���س��ك��ال غ��ري �مل��ن��ت��ظ��م��ة، م��ث��ل �لأن�����س��اف �ل��ت��ي تختلف 
متاًما يف �ل�سكل عن بع�سها �لبع�ض.

�خرت�ق �ل�سرطان عرب 3 �إج��ر�ء�ت ب�سيطة قد تقلل من 
�ملخاطر!

ذ�ت  �ل�����س��ام��ات  ع��ن  �ب��ح��ث  �ملنتظمة:  غ��ري  ل��ل��ح��و�ف   B
رة - و�لتي متيز  �مل��دوَّ �أو  �حل��و�ف غري �ملنتظمة، �ملثلومة 

�لأور�م �مليالنينية.
يحتوي  �لذي  �لنمو  عن  �بحث  �للون:  يف  للتغري�ت   C
�ملت�ساوي  غ���ري  �ل���ت���وزي���ع  �أو  �لأل�������و�ن  م���ن  �ل��ع��دي��د  ع��ل��ى 

لالألو�ن.
�أكرب  يبلغ  �سامة  يف  جديد  منو  عن  �بحث  للقطر:   D

من ربع بو�سة )حو�يل 6 ملم(.
مثل  �ل���وق���ت،  م���ع  �ل��ت��غ��ري�ت  ع���ن  �ب��ح��ث  ل��ل��ت��ط��ور:   E
�للون  يف  تتغري  �لتي  �أو  �حلجم  يف  تنمو  �لتي  �ل�سامات 

�أو �ل�سكل.
و�أعر��ض  ع��الم��ات  لتعطي  �أي�����س��ا  �ل�����س��ام��ات  تتطور  ق��د   

جديدة، مثل �حلكة �حلديثة �أو �لنزيف.
وي�سار �إىل �أن �ل�سامات قد تبدو ناعمة ولوؤلوؤية �أو �سمعية، 
كما �أنها تبدو وكاأنها كتلة حمر�ء �سلبة وميكن �أن تنزف 
يف بع�ض �لأحيان، ول ت�سفي متاما �أبد�، وميكن �أن تبدو 
وكاأنها بقعة حمر�ء م�سطحة ومتق�سرة  وقد تتطور �إىل 

قرحة غري موؤملة.
�سرطان  ه��ي  �جللد  �سرطانات  جميع  م��ن   75% ونحو 
�خلاليا �لقاعدية. وعادة ما تكون بطيئة �لنمو ول تنت�سر 

�أبد� �إىل �أجز�ء �أخرى من �جل�سم.
�ل��ن��وع م��ن �سرطان �جل��ل��د يف مرحلة  و�إذ� مت ع��الج ه��ذ� 
�أ�سبح  �إذ�  مبكرة، فعادة ما يتم �ل�سفاء منه متاما. ولكن 
�أكرث عدو�نية، فقد ينت�سر �ل�سرطان يف �لطبقات �لعميقة 
م���ن �جل��ل��د ويف �ل���ع���ظ���ام، م���ا ق���د ي��ج��ع��ل ع��الج��ه��ا �أكرث 

�سعوبة.
�مليالنيني هو  غ��ري  �جل��ل��د  ���س��رط��ان  م��ن  �لآخ���ر  و�ل�سكل 
���س��رط��ان �خل���الي���ا �حل��ر���س��ف��ي��ة، وه����ذ� ���س��رط��ان �خلاليا 

�لكري�تينية �ملوجودة يف �لطبقة �خلارجية من �جللد.
وتوجد هذه �خلاليا ب�سكل رئي�سي يف �لوجه و�لعنق وفروة 

�لر�أ�ض �ل�سلعاء و�لذر�عني وظهر �ليدين و�ل�ساقني.

هل ي�سبب �سرطان اجللد حكة؟
ميكن �أن تكون حكة �جللد و/ �أو �ل�سامات �حلاكة عالمة 

على �لإ�سابة ب�سرطان �جللد.
 16000 2018، و�لتي �سملت  ووجدت در��سة من عام 
�أكرث  كانو�  �لعامة  �حلكة  من  يعانون  �لذين  �أن  �سخ�ض 
من  �جل��ل��د(  ذل��ك  يف  )مب��ا  بال�سرطان  لالإ�سابة  عر�سة 

�أولئك �لذين مل يفعلو� ذلك.
وعادة ما يتم �لتعرف على �سرطان �جللد من خالل بقعة 

جديدة �أو متغرية على �جللد. 
لكن يف بع�ض �حلالت، قد تكون �حلكة هي �سبب مالحظة 

�لبقعة.
وميكن �أن ت�سري �حلكة �إىل حالت �سحية �أخ��رى، لذلك 
�إذ� كان هذ� �لعار�ض �لوحيد �لذي تعاين منه ومل يختف، 

فاذهب �إىل طبيبك.

تعرف على العالمات والأعرا�س املنذرة ب�شرطان اجللد

خرباء يحددون متى يجب التوقف عن تناول 
الأ�شربين للوقاية من النوبة القلبية الأوىل

لدرء  �مل�سكن  ه��ذ�  من  منخف�سة  بجرعة  ُين�سح  ما  وغالبا 
خلطر  �ملعر�سني  �لأ�سخا�ض  ل��دى  �لطارئة  �حل���الت  ه��ذه 

كبري.
�لأمريكية  �لوقائية  باخلدمات  �ملعنية  �لعمل  فرقة  وت�سم 
�ملتحدة. �لوليات  �أنحاء  17 خبري� من جامعات يف جميع 
و�أ�سار �خلرب�ء �إىل �أن �لأ�سخا�ض �لذين تزيد �أعمارهم عن 
�أكرث عر�سة لالإ�سابة بالنزيف �لد�خلي  60 عاما يكونون 

بعد تناول �لأ�سربين.
�أعمارهم  ت��رت�وح  �لذين  �لأ�سخا�ض  �أن  �أي�سا  بيانهم  و�أبلغ 
بني 40 و59 عاما يجب عليهم تناول م�سكنات �لأمل يوميا 
باأمر��ض  لالإ�سابة  ور�ث��ي  خلطر  معر�سني  كانو�  �إذ�  فقط 

�لقلب وحتدثو� مع طبيبهم.
وعندما يتعلق �لأمر بالأ�سخا�ض �لذين تزيد �أعمارهم عن 
�لفو�ئد  ب�سبب قلة  �لأدوية  تناول  ينبغي لهم  75 عاما، ل 

�لتي تقدمها يف �سن �أكرب.
ل��الآلم ل يحتاج  باأنه م�سكن  �لأ�سربين معروفا  يكون  وقد 

�إىل و�سفة طبية.
�لنوبة  �ل��دو�ء ملنع  ف��اإن �لكثريين ياأخذون هذ�   ومع ذل��ك، 

�لقلبية و�ل�سكتة �لدماغية �أي�سا.
وميكن ��ستخد�مه �أي�سا لدرء جلطات �لدم �أو م�ساكل �أخرى 
مماثلة. وهذ� لأن جرعة يومية منخف�سة من م�سكن �لأمل 
ي�ساعد على منع  ما  لزوجة،  �أق��ل  �ل�سهري هذ� يجعل دمك 
هذه �حلالت �لطارئة، كما تو�سح هيئة �خلدمات �ل�سحية 

.)NHS( لوطنية�
وحتذر �خلدمة �ل�سحية من �أنه يجب �أل تتناول �لأ�سربين 

�إل لأغر��ض وقائية بعد �لتحدث �إىل �لطبيب.

�لأ���س��ربي��ن للوقاية من  ����س��ت��خ��د�م  ب��ع��دم  �أو���س��ى  و�أول م��ن 
 .)FDA( لنوبة �لقلبية �لأوىل كان �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء�
مع  لتتو�فق  �إر���س��اد�ت��ه  بتحديث   USPTF فريق  ق��ام  ثم 

هذه �لن�سيحة.
�ل��ذي��ن يتناولون  �أول��ئ��ك  �لإر���س��اد�ت على   ول تنطبق ه��ذه 

�لأ�سربين لدرء نوبة قلبية ثانية �أو �سكتة دماغية.
ويجب �أي�سا �أن يتبعه �ملر�سى �لذين بد�أو� للتو دورة عالج 

�لأ�سربين.
و�أولئك �لذين يتناولون �لأ�سربين حاليا لهذ� �ل�سبب يجب 

�أل يتوقفو� �إل با�ست�سارة طبيبهم.

ما هي خماطر النزيف الداخلي من الأ�سربين؟
�لأ���س��ربي��ن م��ن ح��ني لآخ��ر لتخفيف �لأمل  ��ستخد�م  �أث��ن��اء 

يعترب �آمنا لغالبية �لنا�ض،

�آثار�  �أن ي�سبب   فاإن �ل�ستخد�م �ليومي لهذ� �مل�سكن ميكن 
جانبية خطرية، مثل نزيف �جلهاز �له�سمي.

�لنزيف من  �أن خطر  كلينيك" من  "مايو  موؤ�س�سة  وحت��ذر 
�لأ�سربين يزد�د مع �لتقدم يف �ل�سن.

ومن �لعالمات �لتحذيرية لنزيف �جلهاز �له�سمي ما يلي:
- تقيوؤ �لدم )قد يكون �أحمر �أو بنيا د�كنا وي�سبه قو�م �لقهوة 

�ملطحونة(

- بر�ز �أ�سود قطر�ين
- نزيف يف �مل�ستقيم )عادة مع �لرب�ز(

- خفة �لر�أ�ض
- �سعوبة يف �لتنف�ض

- �إغماء
- �أمل �ل�سدر

- وجع �لبطن

نظرا لكونه قادرا على تخفيف الآلم والأوجاع، غالبا ما ي�ستخدم الأ�سربين كو�سيلة للوقاية من النوبات القلبية.
ومع ذلك، ن�سح جمل�ص طبي اأمريكي الأ�سخا�ص الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عاما بعدم تناول هذه امل�سكنات اليومية ل�سبب هام.

وك�سفت فرقة العمل املعنية باخلدمات الوقائية الأمريكية )USPSTF( اأن الأمريكيني الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عاما يجب األ ياأخذوا قر�سا يوميا 
من الأ�سربين لدرء اأول نوبة قلبية اأو �سكتة دماغية.
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�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0067891 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�لأطر�ف  بني  �لرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �سيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 

�ملذكورة. من �لطرف �لأول : عزيز �حمد بن كفتان - �جلن�سية �أفغان�ستان 
�إىل �لطرف �لثاين : وكيل �حمد متوكل - �جلن�سية �أفغان�ستان 

بال�سم �لتجاري )د�ر �جلوهرة خلياطة �لعبايات و�ل�سيل(  ن�ساط �لرخ�سة )تف�سيل وخياطة 
�ملالب�ض �لن�سائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�سائية( خياطة �لرب�قع و�حلجابات و�ل�سيالت(  و�ملرخ�ض 

من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة رخ�سة مهنية رقم 605950
 �ل�سادرة بتاريخ  2010/3/29 

 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�سديق على �لتنازل

بعد �نق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70349

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0067733 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
بني  �لرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  �لعام  �لعدل  �لكاتب  �سيقوم  �نه  �لعلم  يرجى 

�لأطر�ف �ملذكورة.
من �لطرف �لأول : علي حممد علي �لناعور �لنقبي - �جلن�سية �لإمار�ت 

�إىل �لطرف �لثاين : �ساتا�سريى جوزف جان ، �جلن�سية : �لهند 
بال�سم �لتجاري )موؤ�س�سة علي �لناعور ملقاولت �لملنيوم(  ن�ساط �لرخ�سة )مقاولت فئة 
�ساد�سة ، �ملنيوم وزجاج( و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف خورفكان - �ل�سارقة 

رخ�سة جتارية رقم 504791 �ل�سادرة بتاريخ 2000/5/21 
 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بخورفكان.

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 70349
�إعالن يف �لق�صية �لتنفيذية بالن�صر 

�إخطار دفع يف �لق�صية رقم AJCEXCIBOUNCE2022 /0001105 �ل�صيكات �ملرجتعة  
�إىل �ملحكوم عليه : علي حمد علي بن عبود �لبدو�وي  

حيث �نه قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ م�سرف �ل�سارقة �ل�سالمي  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 

لذلك، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 131074.0 

�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

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

70535

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إعالن يف �لق�صية �لتنفيذية بالن�صر 

�إخطار دفع يف �لق�صية رقم AJCEXCIBOUNCE2022 /0001878 �ل�صيكات �ملرجتعة  
�إىل �ملحكوم عليه : جولدن خلدمات �ل�سيار�ت ذ م م ميثلها �سريك نبيل �سهباز 

حيث �نه قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
 : �جلن�سية   ، د�د  مول  بلو�ض  �حمد  ن�سري  �سود�ين  �جلن�سية   ، ن�سر  حمده  �ملنفذ 

باك�ستاين يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 

لذلك، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 50405.0 

�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

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

70535

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
 �إخطار عديل 

 رقم �لت�صديق 2022/7285  
�ملخطر : بنك �إت�ض �إ�ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود وميثلها بالتوقيع �ل�سيد/ كمال �سالح �سرحان - فل�سطيني 
�جلن�سية ، مبوجب �لوكالة �لقانونية  م�سدقة من �إمارة دبي بتاريخ 2018/3/4 ، حتت رقم 2018/1/49717، 

�لعنو�ن : ر�أ�ض �خليمة - �لظيت �جلنوبي - بناية ماجد �لفطيم - رقم �لهاتف �ملتحرك 0505527981 
�ملخطر �ليه : ميالين جانى ميلينغتون - بريطاين �جلن�سية وعنو�نها : �إمارة �بوظبي - �سارع رقم 5 - بالقرب من 

قرية �لريف - فيال معا�سر - فيال رقم 99 - رقم �لهاتف �ملتحرك : 0564988105 
املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره 44. 64،611 درهم اإماراتي 

، لننبهكم �ىل �سرعة �سد�د مبلغ  �ليكم  �إ�ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود نوجه هذ� �لإخطار  �إت�ض  نحن يف بنك 
وقدره 44. 64،611 درهم �إمار�تي ، قيمة �ملرت�سد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة 
بعقد متويل �ملركبة ميت�سوبي�سي - باجريو ، لون ف�سي ، �سنة �ل�سنع 2014، و�سف �ملركبة ��ستي�سن ، رقم �للوحة 

ل�ساحلكم.  و�ملمولة  �بوظبي   15 خ�سو�سي   85402
�إمار�تي  64،611 درهم   .44 وحر�سا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ  لذا: 
�إلينا وذلك يف موعد �أق�ساه �سبعة �أيام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لإخطار و�إل �سوف ن�سطر �آ�سفني لتخاذ �إجر�ء�ت بيع 

�ملركبة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فو�ئد ور�سوم وم�ساريف. 
�ملخطر / كمال �صالح �صرحان 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
 �إخطار عديل 

 رقم �لت�صديق 2022/7283  
�ملخطر : بنك �إت�ض �إ�ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود وميثلها بالتوقيع �ل�سيد/ كمال �سالح �سرحان - فل�سطيني �جلن�سية 
، مبوجب �لوكالة �لقانونية  م�سدقة من �إمارة دبي بتاريخ 2018/3/4 ، حتت رقم 2018/1/49717، �لعنو�ن : ر�أ�ض 

�خليمة - �لظيت �جلنوبي - بناية ماجد �لفطيم - رقم �لهاتف �ملتحرك 0505527981 
�ملخطر �ليه : و�ين �سانون - �أملاين �جلن�سية وعنو�نه : �إمارة �بوظبي - �سارع جزيرة بالز� - بالقرب من F1 تر�ك - فندق 
با�ض روتانا - طابق رقم 9 - �سقة رقم 920 - رقم �لهاتف �ملتحرك 0563143400 و�لهاتف �لعمل 025110000 

املو�سوع : اإخطار ب�سداد مبلغ وقدره 18. 116،075 درهم اإماراتي 
نحن يف بنك �إت�ض �إ�ض بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدود نوجه هذ� �لإخطار �ليكم ، لننبهكم �ىل �سرعة �سد�د مبلغ وقدره 18. 
116،075 درهم �إمار�تي ، قيمة �ملرت�سد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �سد�د �لأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد متويل �ملركبة 
جيب جر�ند �سريوكي �سبورت ، لون �بي�ض ، �سنة �ل�سنع 2014 ، و�سف �ملركبة ��ستي�سن ، رقم �للوحة 36430 خ�سو�سي 

ل�ساحلكم.  و�ملمولة  �بوظبي   6
�إلينا  �إمار�تي  116،075 درهم   .18 وحر�سا منا على �لعالقة �لودية بيننا وبينكم نخطركم ب�سرورة �سد�د �ملبلغ  لذا: 
�إج��ر�ء�ت بيع �ملركبة  �آ�سفني لتخاذ  �أيام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لإخطار و�إل �سوف ن�سطر  �أق�ساه �سبعة  وذلك يف موعد 

�ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فو�ئد ور�سوم وم�ساريف. 
�ملخطر / كمال �صالح �صرحان 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003119 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : غريت كل رحمت كل - جمهول حمل �لإقامة  
�عالن بالن�سر باللغتني �لعربية و�لجنبية 

بناء على طلب �ملدعية : �ملتاألق لتاأجري �ل�سيار�ت 
قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �أعاله تطالبكم ب : 

- �لز�م �ملدعي عليه مبلغ )13798( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ �ملطالبة
- �لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�سوم و�مل�سروفات 

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/8 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )2 رقم  �لدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  �ملدنية 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/24

مكتب �خلدمات �لق�صائية      

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

70535 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0001651 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / فر��ض حامت عبد�لقادر بيو�ض - �لعنو�ن : 9479268 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/5/23 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 

�لدعوى بالرقم �أعاله
ل�سالح / �لرعد خلدمات �لهجره ،  بالتايل : ن�ض �حلكم 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري :- 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ وقدره 33،700 درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف ورف�ض ما عد� ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة 

�لقانونية 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70535 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2021 /0006403 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / فاطمة �سهاب حمد خليفة �لهويل ، �لعنو�ن : 9342260  
يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/10/20 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

�لدعوى بالرقم �أعاله
ل�سالح / �حمد �سامل عبد�هلل علي �حلو�سني بالتايل :

توؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م   / �حل�سوري  :مبثابة  �ملحكمة  قررت   - �حلكم  ن�ض 
تعوي�سا  درهم(  �لف  و�أربعون  )ت�سعة  درهم   49000 مقد�ره  مبلغا  للمدعي 
وبالز�مهما بامل�ساريف و�لر�سوم ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 

قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70535

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة �لفجرية �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - عبد�هلل �حمد � لديل �ل علي   
�ملرجتعة  �ل�صيكات   FUCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0000236/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عبد�هلل �حمد �لديل �ل علي 
�لعنو�ن : جمهلو حمل �لإقامة 

حيث �نه بتاريخ 2022/5/29 قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �ساجي �سرييان �سرينان فليبو�سي ،�جلن�سية هندي 

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

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 303459.0 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001580 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عبد�حلميد حممد  
جمهول حمل �لإقامة 

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/6/7 �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة 
عجمان �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 8( 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا 
بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر 

وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
مالحظة : �عالن ن�سر باللغتني �لعربية و�لجنليزية 

حرر بتاريخ  2022/5/26 م.   
مكتب �خلدمات �لق�صائية      

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

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129294(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : ما �سوكورو مايناكوب لوبو  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 44907 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دب��ي  خ�سو�سي   58429/K رق��م  �ل�سالمي  دب��ي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
موديل 2016 �للون �حمر  وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 44907 درهم، 
مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة 

د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129315(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : عبد�لرحمن عبد�لقادر �بر�هيم �بر�هيم �سعبان  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 28011 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دب��ي  خ�سو�سي   63596/J رق��م  �ل�سالمي  دب��ي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
�سيفروليه كروز موديل 2013 �للون بني وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 
28011 درهم، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129346(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : رميوند جو�سيف ماري�ض ريبو�سور�  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 38896 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دبي  خ�سو�سي   67613/U رقم  �ل�سالمي  دبي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
قيمته  و�لبالغ  �ليه  �ملنذر  على  �مل�ستحق  للدين  وف��اء  ف�سي  �للون   2018 موديل  ج��از  هوند� 
38896 درهم، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 70392
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129245(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : معر�ج فاطمة �سيد �خرت مهدي  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 31682 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دبي  خ�سو�سي   16388/O رقم  �ل�سالمي  دبي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
ني�سان �لتيما 2014 �للون �بي�ض وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 31682 
�أية ممتلكات �سخ�سية قد تكون  �أي م�سوؤولية جتاه  �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من  درهم، مع 

موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129339(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : مللتيتك للخدمات �لفنية - �ض م م  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 45632 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دب��ي  خ�سو�سي   35174/I رق��م  �ل�سالمي  دب��ي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
تويوتا كو�سرت موديل 2015 �للون �بي�ض وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 
45632 درهم، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129174(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : جون ميكو �ولجور بالجاديا 
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 27730.25 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دب��ي  خ�سو�سي   32392/R رق��م  �ل�سالمي  دب��ي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
قيمته  و�لبالغ  �ليه  �ملنذر  على  �مل�ستحق  للدين  وف��اء  �زرق  �للون   2016 موديل  د��سرت  رينو 
ممتلكات  �أية  جتاه  م�سوؤولية  �أي  من  �ملخطر  �لبنك  طرف  �إخالء  مع  درهم،   27730.25

�سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129327(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : فيني�ض �نوبور�م �سيناليمبادري �لوبور�م  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 14290 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دبي  خ�سو�سي   22834/V رقم  �ل�سالمي  دبي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
 14290 �ليه و�لبالغ قيمته  �ملنذر  �مل�ستحق على  �للون ر�سا�سي وفاء للدين   2014 موديل 
�أية ممتلكات �سخ�سية قد تكون  �أي م�سوؤولية جتاه  �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من  درهم، مع 

موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129308(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : رو�سان ر�مي�ض �و�سامبايل  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 33493 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دب��ي  خ�سو�سي   65092/L رق��م  �ل�سالمي  دب��ي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
تويوتا كورول  موديل 2013 �للون رمادي وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 
33493 درهم، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129202(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : �سلمان �حمد خان �سم�ساد �حمد خان  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 50377 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبي �ل�سالمي رقم U/62246 خ�سو�سي دبي ماركة �م 
و�لبالغ قيمته  �ليه  �ملنذر  �مل�ستحق على  للدين  وف��اء  �للون ف�سي   2021 5 موديل  �ك�ض  جي 
50377 درهم، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129231(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : د�مري كا�سكين�سيف  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 28782 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دبي  خ�سو�سي   41904/N رقم  �ل�سالمي  دبي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
هوند� �سيفيك  موديل 2014 �للون �بي�ض وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 
28782 درهم، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129249(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 
�ملنذر �ليه : �سرينيفا�ض د�نتولوري  

)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 36024 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دب��ي  خ�سو�سي   77096/S رق��م  �ل�سالمي  دب��ي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
2016 �للون ف�سي وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته  ني�سان �لتيما موديل 
36024 درهم، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129270(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : �ساور�به �سينغ �سامار بهادور �سينغ  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 168089 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

�ملخت�سة  �ملحكمة  �ىل  باللجوء  �ملنذر  يقوم  �سوف  �ملبلغ  ب�سد�د  �ليه  �ملنذر  يقم  مل  �إذ�   - ثانيا 
لالذن ببيع �ل�سيارة �ملرهونة ل�سالح بنك دبي �ل�سالمي رقم 97014 خ�سو�سي دبي ماركة 
2020 �للون ��سود وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه  500 موديل  مر�سيد�ض جي �ل �سي 
�أية  �أي م�سوؤولية جتاه  �لبنك �ملخطر من  �إخ��الء طرف  168089 دره��م، مع  و�لبالغ قيمته 

ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129245(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : خالد عبد�لعظيم ح�سن �حمد  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 81682 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دب��ي  خ�سو�سي   96993/E رق��م  �ل�سالمي  دب��ي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
لينكولن �م كيه �ك�ض موديل 2013 �للون �بي�ض  وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ 
�أي��ة ممتلكات  �أي م�سوؤولية جتاه  �ملخطر من  �لبنك  �إخ��الء طرف  دره��م، مع   81682 قيمته 

�سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392



الثالثاء   31  مايو    2022  م   -    العـدد   13557  25
Tuesday    31    May    2022   -  Issue No   13557

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8908( 

   �ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي  -  وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �م���ام  �مل�سدقة  �ل��وك��ال��ة  �م��ار�ت��ي��ة �جلن�سية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية  �لوكالة  مبوجب  �ل�سالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�سفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

�ملنار - �سقة  بناية   - 3 �لر��سدية  �إم��ارة عجمان منطقة    : م - وعنو�نها  م  ذ  �ملعدنية للمباين -  �لثاقب ل�سناعة �ل�سغال  �ل�سهاب   : �ليه  �ملنذر 
  0505617256 رقم  متحرك   -  1410

�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )76448( درهم
حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن �سد�د 
�ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )76448( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ 
�ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة 

�لتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2019ابي�صتويوتا هايلوك�ص3ال�سارقة10682
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار ، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل ��ستكمال 
�أي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخ��الء طرف  ، مع  �لقانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �لج��ر�ء�ت 
�سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفاق للمادة 

�لتجارية  �ملعامالت  قانون  من   175  ،172
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي حممد  

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8906( 

   �ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي  -  وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �م���ام  �مل�سدقة  �ل��وك��ال��ة  �م��ار�ت��ي��ة �جلن�سية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية  �لوكالة  مبوجب  �ل�سالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�سفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

�ملنذر �ليه : �سلمى طبيخ - �مريكية �جلن�سية - �إمارة �أبوظبي - مدينة �أبوظبي - �سارع �لنجدة - بناية �ملزروعي - بالقرب من م�ست�سفى �ملزروعي 
- �سقة 605 - متحرك رقم 0506633455 

�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )31435( درهم
حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن �سد�د 
�ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )31435( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ 
�ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة 

�لتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015ا�سودفورد فوك�ص 15ابوظبي62536
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار ، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل ��ستكمال 
�أي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخ��الء طرف  ، مع  �لقانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �لج��ر�ء�ت 
�سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفاق للمادة 

�لتجارية  �ملعامالت  قانون  من   175  ،172
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي حممد  

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 70392
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8907( 

   �ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي  -  وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �م���ام  �مل�سدقة  �ل��وك��ال��ة  �م��ار�ت��ي��ة �جلن�سية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية  �لوكالة  مبوجب  �ل�سالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�سفتها   2021/1/102800
0544145222 "2021/1/53035 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 

�ملنذر �ليه : حممد حممود عزيزه - �سوري �جلن�سية - وعنو�نه �إمارة ر�أ�ض �خليمة - �سارع �جلولن - بناية �سوبر ماركت جلر�ند ماركت - �سقة 
رقم 4 - متحرك 0557171824 

�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )54371( درهم
حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن �سد�د 
�ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )54371( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ 
�ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة 

�لتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2013ابي�صهيونداي �سوناتاCراأ�ص اخليمة14472
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار ، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل ��ستكمال 
�أي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخ��الء طرف  ، مع  �لقانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �لج��ر�ء�ت 
�سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفاق للمادة 

�لتجارية  �ملعامالت  قانون  من   175  ،172
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي حممد  

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8869( 

  �ملنذر / بنك دبي �لإ�سالمي  
  وميثله �ل�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�سي �مار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  �خليمة  ر�أ���ض  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية 
�ل�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / جني دوجن ليو - �سيني �جلن�سية وعنو�نه �إم��ارة �بوظبي - �سارع رقم 31 - جممع فيال رقم 24 - فيال رقم 512 - هاتف 

رقم 0563308878
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )81697( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن 
�سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )81697( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

على �ملركبة �لتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

WHITE2019هوندا �سي اريف 11ابوظبي32084
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8870( 

  �ملنذر / بنك دبي �لإ�سالمي  
  وميثله �ل�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�سي �مار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  �خليمة  ر�أ���ض  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية 
�ل�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / حممد حم�سن خان - هندي  �جلن�سية - وعنو�نه �إمارة دبي - �ملدينة �لعاملية - �حلي �ليوناين - �سقة رقم 301 - بناية رقم 

0563900583  : هاتف  رقم   -  300L
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )37652( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن 
�سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )37652( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

على �ملركبة �لتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015ابي�صني�سان اك�ص تريل12ابوظبي82097
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8965( 

  �ملنذر / بنك دبي �لإ�سالمي  
  وميثله �ل�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�سي �مار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  �خليمة  ر�أ���ض  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية 
�ل�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
72 - هاتف  �إم��ارة �بوظبي - منطقة �لعني - �سارع �سناية - �سقة رقم  �ملنذر �ليه / طه علي �سليمان �لك�سا�سية - �ردين �جلن�سية وعنو�نه 

رقم 0564556001 
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )50634( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن 
�سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )50634( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

على �ملركبة �لتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2017ف�سيمت�سوبي�سي ايه ا�ص اك�ص15ابوظبي67928
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8872( 

  �ملنذر / بنك دبي �لإ�سالمي  
  وميثله �ل�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�سي �مار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  �خليمة  ر�أ���ض  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية 
�ل�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / �حمد حممد �حمد �سبيح - �ردين �جلن�سية - وعنو�نه : �إم��ارة  �ل�سارقة - منطقة �لقا�سمية - بناية د�نة �خلليج - �سقة رقم 

0563382102  : �لهاتف  رقم   -  2
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )34354( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن 
�سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )34354( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

على �ملركبة �لتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2013ابي�صدودج ت�سارجر ابي�صال�سارقة62279
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8969( 

  �ملنذر / بنك دبي �لإ�سالمي  
  وميثله �ل�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�سي �مار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  �خليمة  ر�أ���ض  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية 
�ل�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
�إم��ارة �بوظبي - منطقة �بوظبي - بناية جولفر �ير- �سارع ز�يد - بجو�ر من  �ملنذر �ليه /دروف��ا مينون مينون - هندي �جلن�سية وعنو�نه 

- هاتف رقم : 0566198869 م�سرف �بوظبي �لإ�سالمي - �سقة رقم 407 
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )42492( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن 
�سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )42492( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

على �ملركبة �لتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2016احمر هوندا �سيتي 15ابوظبي19377
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8968( 

  �ملنذر / بنك دبي �لإ�سالمي  
  وميثله �ل�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�سي �مار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  �خليمة  ر�أ���ض  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية 
�ل�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / �سبغات �هلل حممد ريا�ض - باك�ستاين �جلن�سية - وعنو�نه �إمارة �بوظبي - منطقة �أبوظبي - بناية لوندري - �سقة رقم 101 

- هاتف رقم : 0564712758
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )38286( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن 
�سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )38286( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

على �ملركبة �لتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

GRAY2018هيوداي اك�سنت 17ابوظبي51965
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8871( 

  �ملنذر / بنك دبي �لإ�سالمي  
  وميثله �ل�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�سي �مار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  �خليمة  ر�أ���ض  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية 
�ل�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / حممد �سالح حممد �لدزد�ر - �ردين �جلن�سية وعنو�نه �إمارة�بوظبي - �سارع �ملينا - جممع بنايات رقم 5 - بناية رقم 72 - رقم 

�لهاتف : 0555625649
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )20373( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن 
�سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )20373( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

على �ملركبة �لتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

BLUE2016فورد فوك�ص 14ابوظبي60451
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8966( 

  �ملنذر / بنك دبي �لإ�سالمي  
  وميثله �ل�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�سي �مار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  �خليمة  ر�أ���ض  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية 
�ل�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / عبد�لرحمن حمرو�ض �بر�هيم �ل�سوره - م�سري �جلن�سية - وعنو�نه : �إمارة �بوظبي - منطقة �لعني - �سارع �لذهبي - بجو�ر 

مدر�سة �حمد بن خالد - �سقة رقم -44 هاتف رقم 0543034322
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )45160( درهم

حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن 
�سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )45160( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة 
�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

على �ملركبة �لتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2017ابي�صني�سان التيما14ابوظبي32167
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8873( 

  �ملنذر / بنك دبي �لإ�سالمي  
  وميثله �ل�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن �ملحامية/رميا �جلر�سي �مار�تية �جلن�سية مبوجب �لوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  �خليمة  ر�أ���ض  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية 
�ل�سالمي مبوجب �لوكالة �لقانونية �مل�سدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - �لطابق �لول مكتب 101 متحرك 0561456922
�ملنذر �ليه / عبد�لرحمن عيد �حمد م�سطفى - م�سري �جلن�سية - وعنو�نه �إمارة �ل�سارقة -  منطقة �لقا�سمية - بناية �لوليد 6 - �سقة رقم 

0508986666  : �لهاتف  رقم   -  201
�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )27764.94( درهم

�ليه تخلف  �ملنذر  �ن  ، وحيث  �ليه  �ملنذر  ل�سالح  �دن��اه  بياناتها  �لتايل  �ملركبة  �لخ��ري مبلغ  بق�سد متويل  �ملنذر  �ليه مع  �ملنذر  تعاقد  حيث 
عن �سد�د �ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )27764.94( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� 
ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية على �ملركبة �لتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015ابي�صتويوتا كورول3ال�سارقة18107
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل 

��ستكمال �لجر�ء�ت �لقانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح �لقانون مع حتميلكم �مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129357(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : كومال �سفيق حممد �سفيق  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 63268 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دب��ي  خ�سو�سي   78289/S رق��م  �ل�سالمي  دب��ي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
تويوتا فور�سرن موديل 2015 �للون �بي�ض وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 
63268 درهم، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/129373(
�ملنذر : بنك دبي �ل�سالمي )�ض م ع( 

�ملنذر �ليه : �لني غياو ��سكالنت  
)جمهول حمل �لإقامة( 
�سيغة �لإعالن بالن�سر 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه بالتي : 
�أول - �سد�د مبلغ �ملديونية و�لبالغ قيمته 55584 درهم يف خالل �ملو�عيد �لقانونية 

ثانيا - �إذ� مل يقم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �سوف يقوم �ملنذر باللجوء �ىل �ملحكمة �ملخت�سة لالذن 
ماركة  دبي  خ�سو�سي   40769/H رقم  �ل�سالمي  دبي  بنك  ل�سالح  �ملرهونة  �ل�سيارة  ببيع 
تويوتا ياري�ض موديل 2019 �للون رماي وفاء للدين �مل�ستحق على �ملنذر �ليه و�لبالغ قيمته 
55584 درهم، مع �إخالء طرف �لبنك �ملخطر من �أي م�سوؤولية جتاه �أية ممتلكات �سخ�سية 

قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/9055( 

   �ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي  -  وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �م���ام  �مل�سدقة  �ل��وك��ال��ة  �م��ار�ت��ي��ة �جلن�سية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية  �لوكالة  مبوجب  �ل�سالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�سفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

�ملنذر �ليه : حممد مناوي �لتقي حممد - م�سري �جلن�سية - وعنو�نه : �إمارة �أبوظبي - منطقة �أبوظبي �ملطار - �سارع �ملطار - بناية بيبي �سوب 
- جو�ربنك دبي �لإ�سالمي - �سقة رقم 203 - �لهاتف �ملتحرك : 05577772416 - 0525251818  

�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )72948( درهم
حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن �سد�د 
�ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )72948( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ 
�ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة 

�لتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2019احمر كيا �سبورجت 4ابوظبي81432
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار ، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل ��ستكمال 
�أي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخ��الء طرف  ، مع  �لقانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �لج��ر�ء�ت 
�سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفاق للمادة 

�لتجارية  �ملعامالت  قانون  من   175  ،172
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي حممد  

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/9057( 

   �ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي  -  وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �م���ام  �مل�سدقة  �ل��وك��ال��ة  �م��ار�ت��ي��ة �جلن�سية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية  �لوكالة  مبوجب  �ل�سالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�سفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

�إم��ارة عجمان - �ملنطقة �ل�سناعية �جلديدة - �سارع �ملنطقة �ل�سناعية �جلديدة - بناية   : �ليه : مطبعة برينتوباك �ض ذ ذ م - وعنو�نه  �ملنذر 
 067482065  -  055354889  : �ملتحرك  �لهاتف   -  01 رقم  فيال   -  Printo back

�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )32622( درهم
حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن �سد�د 
�ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )32622( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ 
�ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة 

�لتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015ر�سا�سيميت�سوبي�سي لن�سر Bعجمان 46627
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار ، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل ��ستكمال 
�أي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخ��الء طرف  ، مع  �لقانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �لج��ر�ء�ت 
�سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفاق للمادة 

�لتجارية  �ملعامالت  قانون  من   175  ،172
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي حممد  

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8910( 

   �ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي  -  وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �م���ام  �مل�سدقة  �ل��وك��ال��ة  �م��ار�ت��ي��ة �جلن�سية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية  �لوكالة  مبوجب  �ل�سالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�سفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

- متحرك   311 �سقة   -  K16 بناية   - �سيتي  �نرتنا�سيونال   - دبي  �إم��ارة   - وعنو�نه  باك�ستاين �جلن�سية   - �حد عبد�ل�سمد  : عبد  �ليه  �ملنذر 
 0526756393

�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )16674( درهم
حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن �سد�د 
�ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )16674( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ 
�ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة 

�لتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2014ابي�ص�سيفروليه كروزBعجمان63358
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار ، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل ��ستكمال 
�أي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخ��الء طرف  ، مع  �لقانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �لج��ر�ء�ت 
�سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفاق للمادة 

�لتجارية  �ملعامالت  قانون  من   175  ،172
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي حممد  

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/9056( 

   �ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي  -  وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �م���ام  �مل�سدقة  �ل��وك��ال��ة  �م��ار�ت��ي��ة �جلن�سية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية  �لوكالة  مبوجب  �ل�سالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�سفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

�ملنذر �ليه : نادر علي خان حامد علي خان - باك�ستاين �جلن�سية - وعنو�نه �إمارة �ل�سارقة منطقة �لقا�سمية - �سارع لوتاه - بناية مين�ستا - �سقة 
رقم 903 - �لهاتف �ملتحرك : 0567360512 

�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )30332( درهم
حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن �سد�د 
�ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )30332( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ 
�ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة 

�لتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2014رماديميت�سوبي�سي مرياج 1ال�سارقة29543
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار ، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل ��ستكمال 
�أي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخ��الء طرف  ، مع  �لقانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �لج��ر�ء�ت 
�سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفاق للمادة 

�لتجارية  �ملعامالت  قانون  من   175  ،172
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي حممد  

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/9058( 

   �ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي  -  وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �م���ام  �مل�سدقة  �ل��وك��ال��ة  �م��ار�ت��ي��ة �جلن�سية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية  �لوكالة  مبوجب  �ل�سالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�سفتها   2021/1/102800
0544145222 "2021/1/53035 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 

�ملنذر �ليه : بدر عدنان بدر حز�زه - �ردين �جلن�سية وعنو�نه : �إمارة عجمان - منطقة �لزهر�ء - �سارع عمار - بناية �لو��سل - �سقة رقم 312 
- �لهاتف �ملتحرك : 0562233533 

�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )28059( درهم
حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن �سد�د 
�ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )28059( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ 
�ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة 

�لتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015اأ�سودميت�سوبي�سي اوت لندرBعجمان57024
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار ، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل ��ستكمال 
�أي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخ��الء طرف  ، مع  �لقانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �لج��ر�ء�ت 
�سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفاق للمادة 

�لتجارية  �ملعامالت  قانون  من   175  ،172
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي حممد  

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إخطار عديل - رقم �لت�صديق )2022/8909( 

   �ملنذر : بنك دبي �لإ�سالمي  -  وميثله �ل�سيد/�حمد حممد عبد�لنبي حممد ب�سفته وكيال عن �ملحامية/ �سلمى �لكتبي، 
ب��امل��ح��رر رقم   2021/5/17 ب��ت��اري��خ  دب��ي  ب��اإم��ارة  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �م���ام  �مل�سدقة  �ل��وك��ال��ة  �م��ار�ت��ي��ة �جلن�سية مب��وج��ب   
برقم  دبي  بامارة  �لعدل  �لكاتب  لدى  �مل�سدقة  �لقانونية  �لوكالة  مبوجب  �ل�سالمي  دبي  بنك  عن  وكيلة  ب�سفتها   2021/1/102800
"2021/1/53035 وعنو�نه �مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �ستار - �لطابق �لثاين مكتب 202 متحرك 0544145222

�ملنذر �ليه : �يفان �ر�سوف�سكي - �سربية �جلن�سية- وعنو�نها �إمارة �بوظبي - مدينة �بوظبي - �سارع جزيرة �لرمي - قرية �لرمي - وحدة -1147 
متحرك  رقم : 0564869838 

�ملو�سوع/�إخطار عديل ب�سرورة �سد�د مبلغ )31435( درهم
حيث تعاقد �ملنذر �ليه مع �ملنذر بق�سد متويل �لخري مبلغ �ملركبة �لتايل بياناتها �دناه ل�سالح �ملنذر �ليه ، وحيث �ن �ملنذر �ليه تخلف عن �سد�د 
�ق�ساط �ملركبة ل�سالح �ملنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )31435( درهم ، وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�سرعة �سد�د �ملبلغ 
�ملرت�سد بذمته �ل �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية على �ملركبة 

�لتي بياناتها :

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015ا�سودفورد فوك�ص 15ابوظبي62536
لذلك يخطركم �ملنذر �ليه ب�سد�د �ملبلغ �ملبني �عاله خالل مدة �أق�ساها ��سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذ� �لخطار ، و�ل �سن�سطر ��سفني �ىل ��ستكمال 
�أي��ه ممتلكات  م�سوؤولية جتاه  �أي  �ملخطر من  �لبنك  �إخ��الء طرف  ، مع  �لقانون  ل�سحيح  وفقا  لتح�سيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �لج��ر�ء�ت 
�سخ�سية قد تكون موجودة د�خل �ل�سيارة �ملرهونة ، مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل �تعاب �ملحاماة وفاق للمادة 

�لتجارية  �ملعامالت  قانون  من   175  ،172
�ملنذر/ �حمد حممد عبد�لنبي حممد  

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2022 / 0002375 �أمر �د�ء  
�ىل �ملدعي عليه : ديانا حممد علي منر �بو ح�سن ، �أردين �جلن�سية

نعلمكم بان �ملدعي  علي حممد حجي �لقبي�س�سي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / 
�جلن�سية  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 

ناأمر بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )9000 درهم( و�لزمتها 
بامل�سروفات 

حرر بتاريخ 2022/5/19 
حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70533 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�عالن مدعي عليه بالن�صر   

يف �لدعوى SHCFICICPL2022 / 0001403  �أمر �د�ء  
�ىل �ملدعي عليه : يوجنيا كوتوفان مالديفى / �جلن�سية

نعلمكم بان �ملدعي  علي حممد حجي �لقبي�س�سي �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة / 
�جلن�سية  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة 

درهم(   21250( وقدره  مبلغا  للمدعي  توؤدي  �ن  عليها  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 
و�لزمتها بامل�سروفات 

حرر بتاريخ 2022/5/23 
حرر بو��سطة �ملوظف

مركز �سعادة �ملتعاملني
حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية 
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 70533
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - علي �دم �حمد �صهيوين   
�أد�ء   �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 00000965/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  علي �دم �حمد �سهيوين  
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي 
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

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

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 8910 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

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

70533 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممد �ر�صالن منور ح�صني
�أد�ء   �أمر   SHCEXCICPL2022 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0001932/ 

�إىل �ملحكوم عليه : حممد �ر�سالن منور ح�سني
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي 
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

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

�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 21650 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ 

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

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

70533
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»اأدنوك للحفر« توقع اتفاقية لال�شتحواذ على حفارتني بحريتني اإ�شافيتني متطورتني
•• اأبوظبي-وام:

�أم�����ض عن  �أدن�����وك للحفر  ���س��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
توقيع �تفاقية بيع و�سر�ء لال�ستحو�ذ على 
حفارتني بحريتني �إ�سافيتني متطورتني. 
�أ�سا�سيًة  خ��ط��وًة  �ل�ستثمار  ه��ذ�  ويعترب 
للتو�سع،  �ل�����س��رك��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ���س��م��ن 
لال�ستثمار�ت  خ��ط��ط��ه��ا  م���ن  ج���زء  وه���ي 

�لر�أ�سمالية لل�سنو�ت �لثالث �ملقبلة.
للتو�سع  للحفر  �أدن�����وك  ب��رن��ام��ج  وي��ع��زز 
م�سار  يف  �ل�������س���رك���ة  �����س���ت���م���ر�ر  �ل�������س���ري���ع 
تطورها ومنوها، ويدعم خطط “�أدنوك” 
من  �لإن��ت��اج��ي��ة  �سعتها  ل��زي��ادة  �لطموحة 
يوميا  ب��رم��ي��ل  م���الي���ني   5 �إىل  �ل��ن��ف��ط 
وحتقيق �لكتفاء �لذ�تي من �لغاز لدولة 
�لمار�ت   ، مع زيادة فر�ض حتقيق عو�ئد 
�لرحمن  ع��ب��د  وق���ال  للم�ساهمني.  �أك���رب 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل�سيعري،  �هلل  عبد 
�إمتام  ي�سعدنا   “ للحفر:  �أدن���وك  ل�سركة 
�ل�ستحو�ذ على هاتني �حلفارتني  عملية 
�ملتطورتني، و�لتي �ستعزز مكانتنا �لر�ئدة 
�إقليمياً يف جمال �حلفر، وتدعم �أ�سطولنا 

�مل�ستوى.  عالية  �لبحرية  �حل��ف��ار�ت  م��ن 
وتعد هذه �ل�سفقة خطوة مهمة �أخرى يف 
برناجمنا �ل�سريع للتو�سع و�لنمو، ولتلبية 
�أدنوك  �أه���د�ف  لتحقيق  �ملتنامي  �لطلب 
�لإنتاجية من  �سعتها  زي��ادة  �لطموحة يف 
�لنفط وحتقيق �لكتفاء �لذ�تي من �لغاز 
ل��دول��ة �لم����ار�ت، ب��الإ���س��اف��ة �إىل حتقيق 
م���ا �ل��ت��زم��ت ب���ه �أدن������وك ل��ل��ح��ف��ر بتقدمي 
عو�ئد قوية با�ستمر�ر للم�ساهمني. ومن 
�إىل  �ن�سمام �حلفار�ت �جلديدة  �ملخطط 
عملياتها  وب���دء  للحفر  �أدن����وك  �أ���س��ط��ول 
�ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ب��ح��ل��ول �ل���رب���ع �ل��ث��ال��ث من 
حتقيق  يف  ���س��ي�����س��ه��م  م���ا  وه����و   ،2022
ل�سالح  للحفر  لأدن����وك  ك��ب��رية  �إي�����ر�د�ت 

م�ستثمرينا ودولة �لإمار�ت ».
لالأور�ق  �أبوظبي  �سوق  يف  �إدر�ج��ه��ا  ومنذ 
قامت  �أكتوبر2021،  ���س��ه��ر  يف  �مل��ال��ي��ة 
�أدن�����وك ل��ل��ح��ف��ر ب��ت��و���س��ي��ع �أ���س��ط��ول��ه��ا من 
 104 �إىل   96 م���ن  ل��ريت��ف��ع  �حل���ف���ار�ت 
�لربع  نهاية  مع  �ل�سركة  متلكها  حفار�ت 
هذ�  وي���ع���زز   .2022 �ل���ع���ام  م���ن  �لأول 
كاأكرب  ومكانتها  �ل�سركة  قوة  �ل�ستحو�ذ 

�ل�����س��رق �لأو�سط  ���س��رك��ة ح��ف��ر وط��ن��ي��ة يف 
�عتمدت  كما  �لأ���س��ط��ول،  حجم  حيث  من 
مدعومًة  للتو�سع  �أخ��رى  خططاً  �ل�سركة 

بربنامج �إنفاق ر�أ�سمايل كبري.
ت�����س��م��ي��م �حل����ف����ارت����ني �جل���دي���دت���ني  مت 
عليهما  �ل�ستحو�ذ  مت  �للتني  �ملتطورتني 
“ويل تارغت فايف ليميتد”  من �سركتي 
و “ويل تارغت �سيك�ض ليميتد” ، من قبل 
�سركة غو�ستو �إم �إ�ض �سي، ومت جتهيزهما 
يعزز  مم��ا  منف�سلني  حفر  وب���رج  ب��ق��و�ئ��م 

كفاءة عملهما.
ي�سار �إىل �أنه �أُعلن يف مار�ض 2022 عن 
�ن�سمام �سركة �أدنوك للحفر �إىل �لأع�ساء 
�سوق  ر����س��ل  “فوت�سي  مل��وؤ���س��ر  �مل��وؤ���س�����س��ني 
“ /فاد�ك�ض   15 �أبوظبي ل��الأور�ق �ملالية 
تطويره  مت  ج��دي��د  م��وؤ���س��ر  وه���و   ،/15
ل�سوق  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ����س���ر�ك���ة  مب���وج���ب 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية مع فوت�سي ر��سل، 
�آخ�����ر�ً يف تاريخ  ب�����ارز�ً  مم��ا مي��ث��ل �إجن�����از�ً 
�مل��وؤ���س��ر ب�سكل  مم ه��ذ�  �ل�����س��رك��ة. وق��د �سُ
�ل�سركات  و�أق���وى  �أك��رب  �أد�ء  لتتبع  فريد 

�ملدرجة يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية.

بح�سور 210 م�ساركني من ممثلي القطاع اخلا�ص
غرفة جتارة دبي تنظم ندوة افرتا�شية حول 

اأحدث امل�شتجدات حول قانون الإفال�س الإماراتي
•• دبي-الفجر:

�أحدث  دب��ي على  �لأع��م��ال يف  �مل�ستمرة لإط���الع جمتمع  �إط���ار �جل��ه��ود  يف 
ممار�سة  على  �ل�سركات  وم�ساعدة  �ل��ع��م��ل،  بيئة  يف  �لقانونية  �مل��ت��غ��ري�ت 
�لأعمال ب�سهولة وي�سر، نظمت غرفة جتارة دبي موؤخر�ً بالتعاون مع مكتب 
“�أفريدي و�جنل” ندوة �فرت��سية حول قانون �لإفال�ض �لإمار�تي، وذلك 
�إىل  و�سلت  �لأعمال  جمتمع  قطاعات  خمتلف  من  و��سعة  م�ساركة  و�سط 
�مل�ساركني على  تعريف  �إىل  �لفرت��سية  �لندوة  210 م�ساركني. وهدفت 
�لإم����ار�ت،  دول��ة  �لإف��ال���ض يف  ق��ان��ون  و�ملعلومات ح��ول  �مل�ستجد�ت  �أح���دث 
�لإفال�ض  لقانون  �لرئي�سية  �ل�سمات  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  بالإ�سافة 
�لإمار�تي وتعديالته حتى يكون �مل�ساركني على در�ية بالتطور�ت و�لعمليات 

�حلالية.
وحتدث خالل �لندوة ر�حات د�ر، �سريك يف مكتب “�أفريدي و�جنل”، حيث 
�سلط �ل�سوء يف حديثه على �ملالمح و�ل�سمات �لرئي�سية لقانون �لإفال�ض 
�لإمارتي، و�لتعديالت �جلوهرية على هذ� �لقانون خالل �ل�سنو�ت �لقليلة 

�ملا�سية، بالإ�سافة �إىل ��ستعر��ض �ثر تقدمي طلب �لإفال�ض.  
و�أكدت جهاد كاظم، مدير �إد�رة �خلدمات �لقانونية يف غرفة دبي �أن قانون 
�لقليلة  �ل�سنو�ت  خ��الل  �لتعديالت  م��ن  ع���دد�ً  �سهد  �ل��دول��ة  �لإف��ال���ض يف 
�لندوة  لهذه  تنظيمها  عرب  هدفت  دب��ي  جت��ارة  غرفة  �أن  م��وؤك��دة  �ملا�سية، 
مل�ساركة �حل�سور من جمتمع �لأعمال باأحدث �مل�ستجد�ت و�ملعلومات حول 
هذ� �لقانون لت�سهيل ممار�سة �ل�سركات لالأعمال يف �لإمار�ت، م�سرية كذلك 
�إىل حر�ض �لغرفة �لد�ئم على دعم قطاع �لأعمال، وم�ساعدته يف �لتعرف 

على كافة �لتحديات و�ل�ستفادة من �لقو�نني و�لت�سريعات �لقت�سادية. 
وقال ر�حات د�ر: متكنا خالل �لندوة من مناق�سة �لتحديات �لتي تو�جه 
�لقانون  تطبيق  من  �ل�سركات  جتنيها  �أن  ميكن  �لتي  و�لفو�ئد  �ل�سركات 
�ملتوجب  �لآل��ي��ة  ��ستعر��ض  �إىل  بالإ�سافة  �مل��ال��ي��ة،  باأزماتها  يتعلق  فيما 
يتما�سى مع  �إفال�سها مبا  �لإع��الن عن  �لتي على و�سك  لل�سركات  �تباعها 
قانون �لإفال�ض �لإمار�تي.« وتنظم غرفة جتارة دبي بانتظام �لعديد من 
�لور�ض �لتدريبية و�لتعريفية �لتي تهم قطاع �لأعمال يف �لإمارة، وت�ساهم 
يف تعزيز وعيهم باآخر �لتطور�ت و�مل�ستجد�ت �لقانونية و�لت�سريعية �لتي 

تنظم بيئة �لأعمال وت�ساهم بخلق بيئٍة حمفزٍة لها.

وزيرة التخطيط امل�شرية لـ  »وام«: اإعالن روؤية م�شر للقطاع 
اخلا�س خـالل اجتماعـات »التنمية الإ�شـالمي« ب�شـرم ال�شـيخ

•• اأبوظبي-وام:

قالت معايل �لدكتورة هالة �ل�سعيد، وزيرة �لتخطيط و�لتنمية �لقت�سادية، 
�إن �لجتماعات  للتنمية،  �لإ�سالمي  �لبنك  حمافظ م�سر لدى جمموعة 
غد�  تنطلق  و�ل��ت��ي  للبنك  �ل�����س��ن��وي��ة 
�ل�سيخ،  ����س���رم  م��دي��ن��ة  يف  �لأرب����ع����اء 
“�لتحول  عن  م�سر  �إع��الن  �ست�سهد 
�لتنفيذ”  �إىل  �ل�������س���ي���ا����س���ات  م�����ن 
“كوب  �مل���ن���اخ  ل���س��ت�����س��اف��ة م���وؤمت���ر 
27” نوفمرب �ملقبل يف �سرم �ل�سيخ، 
و����س��ت��ع��ر����ض �مل�����س��اري��ع �جل���دي���دة يف 
�لتفاقيات  م��ن  ع��دد  وتوقيع  م�سر 
يف م��ق��دم��ت��ه��ا �ت��ف��اق��ي��ة �إط���اري���ة مع 
“�لبنك �لإ�سالمي للتنمية” لزيادة 
�أكادميية  لإن�ساء  و�أخ���رى  �لتمويل، 
�لت�سدير وثالثة لدعم �مل�سدرين من 
�لن�ساء وفتح �أ�سو�ق خارجية جديدة. 
ت�سريح  يف   - م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ����س���اف���ت 
على  “و�م”  �لإم������ار�ت  �أن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
هام�ض ح�سورها توقيع “ �ل�سر�كة �ل�سناعية �لتكاملية لتنمية �قت�سادية 
م�ستد�مة” بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وجمهورية م�سر �لعربية، 
و�ململكة �لأردنية �لها�سمية - ت�ستعر�ض �لجتماعات �لتي تعقد حتت �سعار 
“ بعد �لتعايف من �جلائحة: �ل�سمود و�ل�ستد�مة “ خالل �لفرتة من 1 
- 4 يونيو �ملقبل ، روؤية م�سر للقطاع �خلا�ض و�ملنطقة �لقت�سادية لقناة 
�ل�سوي�ض،  قناة  منطقة  ت�ست�سيفها  �لتي  �خل�سر�ء  و�مل�سروعات  �ل�سوي�ض، 
 ،  2022 للتنمية  �لإ�سالمي  للبنك  �ل�سنوية  �لجتماعات  �أن  �إىل  م�سرية 
و�آليات  دول��ن��ا  ت��و�ج��ه  �لتي  �لتحديات  على  للوقوف  كبرية  فر�سة  ت�سكل 
�ل�سدمات �خلارجية  �لعامل ي�سهد حجما كبري� من  �أن  مو�جهتها خا�سة 
�لأوكر�نية،  �لرو�سية  �جليو�سيا�سية  و�لأو�ساع  “كوفيد-19”،  من  ب��دء�ً 

وق�سية �لأمن �لغذ�ئي.

جمارك اأبوظبي تطلق اأمتتة ال�شهادات اجلمركية لت�شجيل املركبات عرب »مت«
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �لإد�رة �لعامة جلمارك �أبوظبي 
�جلمركية  �ل���������س����ه����اد�ت  �أمت����ت����ة  ع����ن 
�لنقل،  وو����س���ائ���ل  �مل���رك���ب���ات  ل��ت�����س��ج��ي��ل 
لتكون �أول جهة جمركية على م�ستوى 
�ملنطقة متكن �ملتعاملني من �حل�سول 
 QR على �سهاد�ت رقمية مزودة برمز
للتوثيق و�حل��م��اي��ة، وذل��ك م��ن خالل 
�خلدمات  من�سة  عرب  عليها  �لتقدمي 
يقوم  بينما  “مت”،  �ملوحدة  �حلكومية 
�ل�سهادة  ب��ي��ان��ات  ب��اإر���س��ال  ن��ظ��ام ظ��ب��ي 
�جل��م��رك��ي��ة ل��ن��ظ��ام �مل������رور �لحت�����ادي 
لتتوفر �لبيانات يف �إد�ر�ت �لرت�خي�ض، 
�لوقت  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ع���ل���ى  ي���وف���ر  مم����ا 

و�جلهد و�لتكلفة.
وي�����س��ك��ل �لإج��������ر�ء �جل���دي���د لإ����س���د�ر 
�ل�����س��ه��اد�ت �جل��م��رك��ي��ة رق��م��ي��اً، �إجن����از�ً 
جمارك  �إجن����از�ت  �إىل  ي�ساف  ج��دي��د�ً 
�أبوظبي يف رحلة حتولها �ل�سرت�تيجي 
و�أمت���ت���ة خ��دم��ات��ه��ا مب��ا ي��دع��م حتقيق 
تكون هيئة جمركية  ب��اأن  �لإد�رة  روؤي��ة 
ر�ئدة عاملياً، تقود �لتغيري �سعياً لتعزيز 
وتقدمي  �ل���ت���ج���ارة  وت�����س��ه��ي��ل  �لأم�������ن 

خدمات متميزة.
ويو�كب �لإجر�ء �جلديد خلدمة �إ�سد�ر 
�لتطور  ت�����س��ارع  �جلمركية  �ل�����س��ه��اد�ت 
�إىل  و�سوًل  �أبوظبي  جلمارك  �لرقمي 
بالكامل،  لورق���ي���ة  ج��م��رك��ي��ة  خ��دم��ات 
�ل�سهاد�ت  �إ�����س����د�ر  خ���دم���ة  �أن  ح��ي��ث 

�ملتعاملني  زي���ارة  �سابقاً  تتطلب  كانت 
�ملر�كز  �أح��د  �أو  �ملتعاملني  �إ�سعاد  ملركز 
�جلمركية يف �ملنافذ �حلدودية لطباعة 
كان  �إذ  ورق����ي����اً،  �جل��م��رك��ي��ة  �ل�����س��ه��ادة 
ي�سل  لل�سهادة  �لتخلي�ض  زم��ن  معدل 
�ليوم  �أ�سبح  حني  يف  ون�سف،  ي��وم  �إىل 
�ل�سهاد�ت  ع��ل��ى  �مل��م��ك��ن �حل�����س��ول  م��ن 
وب�سكل  �ل�ساعة  م��د�ر  على  �جلمركية 
ذ�ت��ي عرب من�سة �خلدمات �حلكومية 
�لإد�رة  و�أو�����س����ح����ت  “مت«.  �مل����وح����دة 
�أمتتة  �أن  �أب��وظ��ب��ي  جل���م���ارك  �ل��ع��ام��ة 

�ل�سهاد�ت �جلمركية لت�سجيل �ملركبات 
�لت�سهيل  يف  ت�����س��اه��م  �ل��ن��ق��ل  وو���س��ائ��ل 
رقمية  خدمة  بتقدمي  �ملتعاملني  على 
وتوفر  و�لتكلفة  �لوقت  تقلل  مبتكرة 
�جلمركية،  ل��ل��م��ر�ك��ز  �مل��ت��ع��ام��ل  رح��ل��ة 
م�سرية �إىل �أن �لإد�رة �لعامة جلمارك 
�أبوظبي ر�سدت منو�ً ملحوظاً يف حجم 
�لطلب على �ل�سهاد�ت �جلمركية و�سل 
من  �لأول  �لربع  خالل   97.3% �إىل 
نف�سها  بالفرتة  مقارنة  �حل��ايل  �ل��ع��ام 
�لإد�رة  حفز  و�ل��ذي  �ملا�سي،  �لعام  من 

نتج  بتنفيذ خطة مدرو�سة  �لبدء  على 
�ل�سهاد�ت  لإ���س��د�ر  كاملة  �أمت��ت��ة  عنها 
وو�سائل  �ملركبات  لت�سجيل  �جلمركية 
مت  حيث   2022 �أب��ري��ل  بنهاية  �لنقل 
قبل  من  ذ�ت��ي��اً  �سهادة   3049 �إ���س��د�ر 
رقمية  معاملة   226 ع��رب  �ملتعاملني 
خالل 11 يوماً جلها �سمن فرتة �إجازة 
عيد �لفطر �ل�سعيد ومن دون �حلاجة 
لزيارة مركز �إ�سعاد �ملتعاملني من قبل 

�لتجار و�مل�ستوردين و�ملخل�سني.
�ل�سركاء  م��ع  �أبوظبي  ج��م��ارك  وتعمل 

�أبوظبي  �إم��ارة  جلعل  �ل�سرت�تيجيني 
ع���ا����س���م���ة ل����ل����ت����ج����ارة �ل����ع����امل����ي����ة عرب 
�ملجالت  جميع  يف  �خل��دم��ات  ت��ط��وي��ر 
�لإد�رة  �إط��الق  �أن  موؤكدة  و�لقطاعات، 
ل��ل��خ��دم��ات و�مل���ب���ادر�ت �ل��رق��م��ي��ة ياأتي 
يف  �ل�سرت�تيجية  خلططها  ��ستكماًل 
بالقطاع  ل��الرت��ق��اء  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول 
�جلمركي عرب �إجناز �ملعامالت ب�سرعة 
�لعاملية  �ملعايري  مع  يتو�فق  مبا  ودق��ة 
وي�سمن �أمن وحماية �ملجتمع و�زدهاره 

�لقت�سادي.
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تنفيذها خالل �لعام �ملا�سي و�لتي كان 
لها �آثار �إيجابية على حت�سني ممار�سات 
�إىل  �إ�سافة  �ملخاطر  وتقليل  �ل�سالمة 
حتفيز �ملوزعني على �للتز�م بال�سروط 
للطاقة  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  م��ن  �ملعتمدة 

د�عم  تنظيمي  هيكل  بخلق  و�مل�ساهمة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل��ق��ط��اع م���ن خ����الل توحيد 
تعاون  نتيجة  �ملوزعني  مع  �لج���ر�ء�ت 

�ل�سركات �لوطنية �ملعتمدة.
�لطاير،  حم��م��د  �سعيد  م��ع��ايل  ق���ال  و 

•• دبي-وام:

�آل  �سعيد  �أحمد بن  �ل�سيخ  تر�أ�ض �سمو 
للطاقة  �لأعلى  �ملجل�ض  رئي�ض  مكتوم، 
للمجل�ض  �ل�سبعني  �لج��ت��م��اع  دب��ي،  يف 
معايل  بح�سور  بعد،  عن  عقد  و�ل��ذي 
���س��ع��ي��د حم��م��د �ل��ط��اي��ر، ن��ائ��ب رئي�ض 

�ملجل�ض.
ح�����س��ر �لج��ت��م��اع ���س��ع��ادة �أح��م��د بطي 
للمجل�ض  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �مل���ح���ريب���ي، 
د�وود  ����س���ع���ادة  م����ن  ك�����ٌل  و�لأع���������س����اء 
�ل���ه���اج���ري، م���دي���ر ع����ام ب��ل��دي��ة دب���ي، 
ك��ل��ب��ان، �لع�سو  ب���ن  و���س��ع��ادة ع���ب���د�هلل 
�لعاملية  �لإم���������ار�ت  ل�����س��رك��ة  �مل���ن���ت���دب 
حميد  ����س���ي���ف  و�����س����ع����ادة  ل����الأمل����ن����ي����وم، 
�لفال�سي، �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة 
�إي���ن���وك، وخ����و�ن ف��ري��ي��ل، �مل��دي��ر �لعام 
ملوؤ�س�سة دبي للبرتول، ونا�سر بو�سهاب، 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �ل�سرت�تيجية 
�لطرق  هيئة  يف  �ملوؤ�س�سية  و�حلوكمة 
و�مل���و�����س���الت. ن��اق�����ض �لج��ت��م��اع عدة 
�لو�سع  ��ستعر��ض  �أبرزها  مو�سوعات 
�لبرتولية  �مل��و�د  �حل��ايل ل�سوق جت��ارة 
�مل��ن��اط��ق ومت  ت��ربي��د  وتنظيم خ��دم��ات 
ع��ر���ض �ل��و���س��ع �حل���ايل ل�����س��وق جتارة 
�در�ج  ب��ع��د  �ل��ب��رتول��ي��ة  �مل�ستقات  م���و�د 
�ل�������س���ي���ا����س���ات و�لإج��������������ر�ء�ت �ل���ت���ي مت 

للطاقة  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب 
�ساحب  روؤي���ة  م��ع  دبي:”�ن�سجاماً  يف 
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل 
�ل���دول���ة رئي�ض  ن���ائ���ب رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم 
جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  م�سرية  تعزيز  يف 
�لطاقة  م�سادر  على  �لعتماد  وزي���ادة 
�لنظيفة و�ملتجددة من خالل ��ستخد�م 
خالل  ��ستعر�سنا  �خل�����س��ر�ء،  �حل��ل��ول 
�ملناطق  تربيد  حلول  تعزيز  �لجتماع 
�لعالية  بالكفاءة  متتاز  �لتي  �ملبتكرة 
�لكربونية،  �لنبعاثات  يف  �لأق��ل  وتعد 
�لتقليدية  �ل��ت��ربي��د  ب��اأن��ظ��م��ة  م��ق��ارن��ة 
�ملركزية �أو �لعادية.. ومتا�سياً مع قر�ر 
للطاقة  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  رئ��ي�����ض  �سمو 
ب�ساأن   2021 ل�سنة   3 رق���م  دب���ي  يف 
�مل�سال يف  �ل��ب��رتول  ت���د�ول غ��از  تنظيم 
�إمارة دبي، مت تفعيل منظومة حوكمة 
�لبرتول  غاز  قطاع  تنظيم  �إىل  تهدف 
حتفيز  ط��ري��ق  ع��ن   /LPG/ �مل�����س��ال 
بالقو�نني  �لل�����ت�����ز�م  ع���ل���ى  �مل����وزع����ني 
�ملعتمدة و�لتي كان لها مردود �يجابي 
معاليه:”  �أ�ساف  و  �لقطاع”.  ه��ذ�  يف 
�إ�����س����د�ر  م����ن  �ل��رئ��ي�����س��ي  �ل����ه����دف  �أن 
2021 هو و�سع  3 ل�سنة  �لقر�ر رقم 
و�لإ�سرت�تيجيات  �لتنظيمي  �لإط����ار 
�لبرتول  غ����از  ل��ت��وزي��ع  و�ل��ت�����س��ري��ع��ات 

ليكون  دبي  �إم��ارة  يف  وم�ستقاته  �مل�سال 
يف  �لعاملية  �ملعايري  �أع��ل��ى  م��ع  متو�فقاً 
تنظيم  �إىل  �أي�سا  نهدف  و  �ملجال  ه��ذ� 
�أعلى  وت��ط��ب��ي��ق  �لأع����م����ال  مم���ار����س���ات 
و�ل�سالمة،  �لأم���ن  يف  �لعاملية  �ملعايري 
و�سمان تد�ول غاز �لبرتول �مل�سال من 
نقل وتخزين وتوزيع يف �لإم��ارة طبقاً 

للمو��سفات �ملعتمدة يف �لدولة«.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ����س���ع���ادة �أح���م���د بطي 
للمجل�ض  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �مل���ح���ريب���ي، 
�لأع�ساء  “ �ط��ل��ع  ل��ل��ط��اق��ة:  �لأع���ل���ى 
ق����ر�ر �ملجل�ض  ع��ل��ى  خ����الل �لج���ت���م���اع 
ل�سنة  �لتنفيذي لإم��ارة دبي رقم /6/ 
خدمة  ت��ق��دمي  تنظيم  ب�����س��اأن   2021
ت��ربي��د �مل��ن��اط��ق يف �إم�����ارة دب���ي وجرى 
�لإجر�ء�ت  من  ��سافية  حزمة  �عتماد 
ل��ت��ن��ظ��ي��م خ���دم���ات تربيد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�ملناطق و�لعالقة بني مزودي �خلدمة 
ت��ن��ظ��ي��م هذ�  �ط������ار  و�مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني يف 
�ملحريبي:  �أ�ساف  و  �حليوي«.  �لقطاع 
�لت�ساورية مع  “بعد عقد �لجتماعات 
�ملر�حل  �إىل  و�سلنا  �ملخت�سة،  �جلهات 
�للو�ئح  م��ن��ظ��وم��ة  لإك���م���ال  �لأخ������رية 
�لر�سادية لتح�سني �أد�ء كفاءة عمليات 
�ملركزي  �ل���ت���ربي���د  حم���ط���ات  ت�����س��غ��ي��ل 
�ملثالية ل�سمان  �لتكلفة  �إىل  و�لو�سول 

�سعادة �مل�ستهلكني يف �لإمارة«.

•• دبي-وام:

�ملتخ�س�سة  �لعاملية  �ل�سركة  �ساينتفك”  “بو�سطن  �أعلنت 
�جلديدة  مكاتبها  �فتتاح  �لطبية  �لتكنولوجيا  جم��ال  يف 
مب��ج��م��ع دب����ي ل��ل��ع��ل��وم - �مل��ج��م��ع �ل���ر�ئ���د �مل��ت��خ�����س�����ض يف 
�ل�����س��ح��ي��ة و�لتابع  �ل��ط��ب��ي��ة و�ل���رع���اي���ة  �ل��ع��ل��وم  ���س��ن��اع��ات 
تلبية  ت�ستهدف  �لتي  وهي �خلطوة   - “تيكوم”  ملجموعة 
�لإحتياجات �ملتنامية ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط.  و بتو�سعها 
يف دولة �لإمار�ت تهدف “بو�سطن �ساينتفك” �لتي ت�سع 
تلبية  �إىل  عملها  �سميم  يف  ودعمهم  �ملر�سى  �حتياجات 
�لزيادة �لكبرية يف �لطلب على �لأجهزة �لطبية يف �ملنطقة 
و �لذي من �ملتوقع �أن ي�سل �إىل 21،802.3 مليون دولر 
 Business Market�”ل وفقاً   2027 ع��ام  يف  �أمريكي 
».  و�أكد مرو�ن عبد �لعزيز جناحي مدير عام   Insights
جممع دبي للعلوم م�سي دبي بخطو�ت ثابتة لت�سبح وجهة 
رعاية �سحية عاملية ر�ئدة تتميز ببنيتها �لتحتية �ملتطورة 
و�لدعم �حلكومي وتلعب �لعالمات �لتجارية مثل بو�سطن 

و�ل�ستثمار�ت  �لأب��ح��اث  قيادة  يف  �أ�سا�سياً  دور�ً  �ساينتفك 
و�ل��روؤى �لعلمية.   وق��ال : “ ي�سعدنا �أن نكون ج��زء�ً من 
�ن�سمامها  منذ  �ساينتفك”  “بو�سطن  م�سرية منو �سركة 
�لإلتز�م  يجمعنا  ح��ي��ث   2018 ع���ام  يف  جمتمعنا  �إىل 
جميع  يف  �مل��ر���س��ى  ح��ي��اة  حت�سني  مهمة  بتحقيق  �ل��ر����س��خ 
�ملتكاملة  منظومتنا  تطوير  و�سنو��سل  �ملنطقة..  �أن��ح��اء 
�ل��د�ع��م��ة و�مل��ح��ف��زة ل��الإب��د�ع و�ل��ن��ج��اح وت��وف��ري �مل��زي��د من 
�لوطنية  �لأه��د�ف  حتقيق  ي�سمن  مبا  ل�سركائنا  �لفر�ض 
بدوره قال �إريك ثيبوت  يف جمالت �لرعاية �ل�سحية”.  
و�ل�سرق  �أوروب��ا  منطقة  ورئي�ض  �لتنفيذي  �لرئي�ض  نائب 
�إىل  نهدف  �ساينتفك”:  “بو�سطن  يف  و�أفريقيا  �لأو���س��ط 
تغيري حياة �ملر�سى على م�ستوى �لعامل من خالل �حللول 
يف  �ل�ستثمار�ت  �أهمية  تربز  هنا  من  و  �ملبتكرة..  �لطبية 
تاأثريها  ونطاق  �أفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة 
�ملنطقة �سيمكن فرقنا من  �إن تعزيز وجودنا يف  �لو��سع.. 
�لعمل بكفاءة �أكرب وزيادة �لوعي بحلولنا �ملبتكرة ملجموعة 

و��سعة من جمالت �لعالج”.  

»بو�شطن �شاينتفك« تو�شع ح�شورها باملنطقة عرب جممع دبي للعلوم 

�م�����ري�����ا   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�ث���ي���وب���ي���ا   ، �ح�����م�����د  حم����م����د 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)EP4746556(   يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
�ساهد  �ن���ي���ل   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
حممد �ر�ساد �ساهد ، باك�ستان 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى    )NJ5146502(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة �لباك�ستانية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

فقد�ن جــــــــــــو�ز �صفر 
فقد �ملدعو / و�ئل فوؤ�د قا�سم ، 

�سوريا  �جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)N013322071( يرجى ممن يعرث 
عليه ت�سليمه بال�سفارة �ل�سورية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.
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موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل تفوز بجائزة 
عاملية لت�شميم امل�شاحات الإبداعية

•• دبي-الفجر: 

ح�سدت “م�سرعات دبي للم�ستقبل” 
�إح���������دى م������ب������ادر�ت م���وؤ����س�������س���ة دب���ي 
�لعاملية  �إف  �آي  ج��ائ��زة  للم�ستقبل، 
للت�سميم لعام 2022، و�لتي تعترب 
�أبرز �جلو�ئز �ملرموقة يف جمال  من 

�لت�ساميم و�مل�ساحات �لإبد�عية.
وجنحت �ملوؤ�س�سة بالفوز بجائزة فئة 
بعد عملية  �لعمل  وم�ساحات  �ملكاتب 
دبي  “م�سرعات  ل����  ���س��ام��ل��ة  ت��ق��ي��ي��م 
حتكيم  جلنة  قبل  م��ن  للم�ستقبل” 
�خلرب�ء  �أب���رز  م��ن   100 نحو  ت�سم 
�لعامليني يف جمال �لت�سميم، وترتكز 

و�لتميز،  و�لت�سميم،  �لفكرة،  ت�سمل  رئي�سية  معايري   5 على  تقييمها  يف 
و�لنجاح يف حتقيق �لأهد�ف، و�لقدر�ت �لوظيفية.  وتتميز م�ساحات �لعمل 
�لتابعة ل� “م�سرعات دبي للم�ستقبل” و�لتي مت ت�سميمها من قبل �سركة 
“�تويل” �لعاملية �ملتخ�س�سة يف ت�سميم بيئات �لعمل، باأنها توؤمن م�ساحة 
�لأعمال  ورو�د  و�ملبتكرين  �لنا�سئة  �ل�سركات  لحت�سان  ومبتكرة  مفتوحة 
من خمتلف �أنحاء �لعامل، وتتيح لهم فر�سة �لتو��سل مع خمتلف �جلهات 
�لتقنيات  �أح���دث  وت��ط��وي��ر  لخ��ت��ب��ار  و�ل�ستثمارية  و�خل��ا���س��ة  �حلكومية 

و�مل�ساريع �ملبتكرة، و��ستك�ساف فر�ض تو�سيع �لأعمال يف �ملنطقة. 

عبد العزيز اجلزيري: م�ساحات عمل مبتكرة
 تلهم رواد الأعمال وحتفز روح الإبداع

وبهذه �ملنا�سبة، �أكد عبد �لعزيز �جلزيري نائب �لرئي�ض �لتنفيذي ملوؤ�س�سة 
دبي للم�ستقبل، �أن فوز “م�سرعات دبي للم�ستقبل” بهذه �جلائزة �لعاملية 
لتلهم  مبتكرة  عمل  م�ساحات  و�إيجاد  ت�سميم  على  �ملوؤ�س�سة  حر�ض  يوؤكد 
رو�د �لأعمال و�أ�سحاب �لروؤى �مل�ستقبلية، وحتفزهم على � لإبد�ع و�لتفكري 
�لبتكاري و�مل�ستقبلي من خالل تنظيم �لعديد من ور�ض �لعمل �ملتخ�س�سة 
و�لجتماعات و�لفعاليات �ملهنية و�ملعرفية �ملتنوعة.  و�أ�ساف باأن “م�سرعات 
�لقطاعني  ب��ني  �مل�����س��رتك  للعمل  مثالية  فر�سة  ت��ق��دم  للم�ستقبل”  دب��ي 
ملختلف  ح��ل��ول  لإي��ج��اد  و�لعاملية  �لنا�سئة  و�ل�����س��رك��ات  و�خل��ا���ض  �حلكومي 
بال�سكل  وتوظيفها  وتطويرها  �مل�ستقبل  تقنيات  ��ستك�ساف  عرب  �لتحديات 
 iF Design( لأمثل. جائزة �آي �إف للت�سميم وتعد جائزة �آي �إف للت�سميم�
Award( من �أكرث �جلو�ئز �ملتخ�س�سة يف جمال �لت�سميم �سهرًة يف �لعامل، 

وت�ستقطب يف كل عام �آلف �مل�ساركات من خمتلف دول �لعامل.

اقت�شادية راأ�س اخليمة و�شركة باكمان 
يتعاونان لدعم التجارة الإلكرتونية 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

من�سة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  �خليمة  ب��ر�أ���ض  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  وقعت 
�مل�ساريع  لدعم  �مل�ستمرة  م�ساعيها  من  كجزء  �لإل��ك��رتوين  للتعامل  باكمان 
رئي�ض  �لتفاقية  هذه  توقيع  مر��سم  �لإم��ارة، ح�سر  د�خ��ل  �ملحلية  �ل�سغرية 
�لد�ئرة – �ل�سيخ حممد بن كايد �لقا�سمي – و�ملدير �لعام – د. عبد�لرحمن 
�ل�سايب �لنقبي �ل�سيد عبد�لعزيز �مللحم �ملدير �لعام وموؤ�س�ض من�سة باكمان 
�لت�سال  وم��ك��ت��ب  �لأع���م���ال  ت��ط��وي��ر  �إد�رة  وم�����س��وؤويل  �لإل���ك���رتوين  للتعامل 
�ملوؤ�س�سي، وفريق عمل �سركة باكمان، حيث تاأتي �لتفاقية لدعم رو�د �لأعمال 
�لإلكرتونية ف�ساًل عن تقدمي  �لتجارة  وتعزيز  �ملنتجات  ت�سويق  يف جمالت 
�ملوؤ�س�سية.   و�لتجارب  �ملعرفة و�خلرب�ت  وتبادل  �لتدريبية،  و�لور�ض  �ل��دور�ت 
– باأن  بالوكالة  �لأعمال  �إد�رة تطوير  – مدير  �لعيان  و�أ�سارت عائ�سة عبيد 
�لتعاون مع من�سة باكمان للتجارة �لإلكرتونية �سوف ي�ساعد على جذب �ملزيد 
من �لعمالء للتعرف على منتجات وخدمات رو�د �لعمال مما �سوف يو�سع من 
قاعدة �لو�سول ملنتجاتهم ويوفر لهم �أدو�ت ت�سويقية تت�سم باملرونة وهو�م�ض 

ربح �إ�سافية من خالل �لبتكار�ت �لتي تقدمها من�سة باكمان. 

اليوم.. ابن طوق يرتاأ�س وفدا اإىل قريغيز�شتان 
ل�شتك�شاف فر�س جديدة لال�شتثمار وتطوير �شراكات تنموية

•• اأبوظبي-وام:

ير�أ�ض معايل عبد�هلل بن طوق �ملري وزير �لقت�ساد 
عا�سمة  بي�سكك  �إىل  وجت���اري���اً  �ق��ت�����س��ادي��اً  وف�����د�ً 
جمهورية قرغيز�ستان خالل �لفرتة من 31 مايو 
3 يونيو �ملقبل لبحث �سبل تعزيز  �جل��اري و حتى 
م�ستوى �لتعاون �لتجاري و�ل�ستثماري مع �جلانب 
�لقريغيزي، وتطوير �سر�كات تنموية يف �لقطاعات 
جديدة  فر�ض  و��ستك�ساف  �مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت 

لال�ستثمار بني �لبلدين.
ت�����س��م��ل �ل���زي���ارة ت��ن��ظ��ي��م م��ل��ت��ق��ى �أع���م���ال م�سرتك 
للمنطقة  ميد�نية  وزي��ار�ت  حكومية،  و�جتماعات 
�سركات  وم��ق��ر�ت  “بي�سكيك”  �حل��رة  �لقت�سادية 
وم�سانع يف جمالت �ل�سناعات �لغذ�ئية و�مل�سروبات 

�لزيارة  ت�سهد  و  و�ملالب�ض.  و�لن�سيج  �لبناء  وم��و�د 
�لتجارة  غ��رف  �حت��اد  ب��ني  تفاهم  مذكرتي  توقيع 
و�ل�سناعة بالدولة وكل من جمل�ض �أعمال �لحتاد 
�آ�سيوي، وغرفة جتارة و�سناعة  �لقت�سادي �لأورو 
فيما  �ل��ت��ع��اون  �أط���ر  لتعزيز  وذل���ك  قريغيز�ستان، 
بني �لقطاع �خلا�ض من �لبلدين وتاأ�سي�ض جمل�ض 

�لأعمال �لإمار�تي – �لقريغيز�ستاين �مل�سرتك.
حممد  �لدكتور  �سعادة  �ل��زي��ارة  فعاليات  يح�سر  و 
ل���دى جمهورية  �ل���دول���ة  ���س��ف��ري  �ل��ع��ري��ق��ي  ���س��ع��ي��د 
كاز�خ�ستان �ل�سفري غري �ملقيم لدى قريغيز�ستان 
و�سعادة عبد�للطيف جمعة باييف �سفري جمهورية 

قريغيز�ستان لدى �لدولة .
فيما ي�سم وفد �لدولة ممثلني عن جهات حكومية 
�حتادية وحملية و�لقطاع �خلا�ض �لذي ي�سكل �أكرث 

من 70 يف �ملائة من �أع�ساء �لوفد من م�ستثمرين 
و�سركات يف قطاعات �ل�سناعات �لغذ�ئية و�لطري�ن 
و�لبنى  و�ل��ع��ق��ار�ت  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة  و�ل�سياحة 

�لتحتية و�للوجي�ستيات و�ملياه و�حللول �لبيئية.
ت��ه��دف �ل���زي���ارة �إىل �إر����س���اء م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
و�إطالع  �مل�سرتك  و�لتجاري  �لقت�سادي  �لتعاون 
�لت�سهيالت  على  �لبلدين  م��ن  �لأع��م��ال  جمتمعي 
�ل�ستفادة  و�سبل  �مل��ط��روح��ة  و�ل��ف��ر���ض  و�حل��و�ف��ز 
م��ن �مل��ق��وم��ات و�لإم��ك��ان��ي��ات �لق��ت�����س��ادي��ة �ملتاحة 
م�سرتكة  م�ساريع  تطوير  و�سبل  �لبلدين  باأ�سو�ق 
�لأجندة  �لتي تخ������دم  �لأولوي����ة  �لقطاعات ذ�ت  يف 

�لتنموية للجانبني.
�لتي  �مل�سرتك  �لتعاون  قطاعات  مقدمة  يف  ي��اأت��ي 
�ستتم مناق�ستها خالل �لزيارة، �لزر�عة و�ل�سناعات 

�لغذ�ئية و�ل�سناعات �لتحويلية و�لنقل و�خلدمات 
�للوجي�ستية و�ل�سياحة باعتبارها حمركات رئي�سية 

لتنمية عالقات �لبلدين يف �ملرحلة �ملقبلة.

وزراء وم�شوؤولون: ال�شراكة ال�شناعية بني الإمارات و م�شر 
و الأردن توؤ�ش�س ملرحلـة جديـدة من التكامـل القت�شـادي

جديدة  777F الإمارات لل�شحن اجلوي تت�شلم طائرة بوينج

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�سر�كة  �أن  وم�����س��وؤول��ون  وزر�ء  �أك���د 
�ل�سناعية �لتكاملية لتنمية �قت�سادية 
م�ستد�مة بني �لإمار�ت وم�سر و�لأردن 
�ل�سناعات  من  جديدة  ملرحلة  توؤ�س�ض 
�ملناف�سة عامليا من خالل  �لقادرة على 
م�سافة  قيمة  ذ�ت  ت�سنيع  ق��ط��اع��ات 
ت�سهم يف حتقيق �لتكامل �لقت�سادي .

ف��م��ن ج��ان��ب��ه ق����ال �ل�����س��ي��خ ���س��ق��ر بن 
�إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لقا�سمي  حميد 
�سركة جلفار �إن دولة �لإمار�ت ر�سخت 
مكانتها �لعاملية مركز� لتعزيز قطاعات 
�لت�سنيع ذ�ت �لقيمة �مل�سافة باإطالقها 
�ل�����س��ر�ك��ة �ل�����س��ن��اع��ي��ة �ل��ت��ك��ام��ل��ي��ة بني 
�لإمار�ت وم�سر و�لأردن و�لتي تعك�ض 
�لتز�م �لدولة �ملتو��سل بتعزيز �لتنمية 
بروؤى  م�ستهدفاتها  وحتقيق  �ل�ساملة 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
“حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��������������ان  �آل 

�هلل«.
ب���دوره���ا �سريكا  �ل���ت���ز�م ج��ل��ف��ار  �أك���د  و 
��سرت�تيجيا يف دعم روؤية منو �لقطاع 
�ل�����س��ن��اع��ي يف �لإم�����ار�ت�����ي خ��ا���س��ة يف 
جمال �ل�سناعات �لدو�ئية �إميانا منها 
قادرة  �سناعات  تطوير  يف  بامل�ساهمة 
ع��ل��ى �مل��ن��اف�����س��ة ع��امل��ي��ا وت��ع��زي��ز ح�سور 
دول����ة �لإم������ار�ت ع��ل��ى �لأ���س��ع��دة كافة 
وجعلها من�سة لل�سر�كات �لر�ئدة �لتي 

حتفز �ل�ستعد�د للم�ستقبل.

و ق���ال م��ع��ايل ي��و���س��ف �ل�����س��م��ايل وزير 
�ل�سناعة و�لتجارة و �لتموين �لأردين 
�لتكاملية  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  �ل�����س��ر�ك��ة  �أن 
ل��ت��ن��م��ي��ة �ق��ت�����س��ادي��ة م�����س��ت��د�م��ة �لتي 
و�لم������ار�ت  �لأردن  ب���ني  ت��وق��ي��ع��ه��ا  مت 
م�سبوق  غ��ري  ل��ت��ع��اون  توؤ�س�ض  وم�سر 
خا�سة  �لقت�سادي  �لتكامل  لتحقيق 
ترجمة  تعد  و  �ل�سلة  ذ�ت  �ملجالت  يف 
�مل�سرتكة  و�مل�����س��اع��ي  ل���ل���روؤى  و�ق��ع��ي��ة 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لثالثة  �ل��ب��ل��د�ن  لقيادة 
بناء �سر�كات �قت�سادية فاعلة و ت�سكل 
�أو�سع  عربي  �قت�سادي  لتعاون  د�ع��م��ا 

خالل �لفرتة �ملقبلة.
و�أ�ساف �ل�سمايل عقب �إطالق �ل�سر�كة 
�لرو�فع  �أح����د  �ل�����س��ن��اع��ي  �ل��ق��ط��اع  �أن 
�لقت�سادي  �لو�سع  لتنمية  �لأ�سا�سية 
وحت�����ري�����ك  �مل��������ج��������الت  خم����ت����ل����ف  يف 
�لقطاعات �لأخرى و�مل�ساهمة �لكبرية 

يف توفري فر�ض �لعمل.
�مل�ستوى  ب����ه����ذ�  �����س����ر�ك����ة  �أن  و�أك���������د 
�لثالثة  �ل��ب��ل��د�ن  روؤى  ع��م��ق  ت��ع��ك�����ض 
�ل�سناعي  �ل���ت���ك���ام���ل  حت��ق��ي��ق  ب�������س���اأن 
و�ملو�رد  �مل��ز�ي��ا  من  �ل�ستفادة  وتعزيز 
و�لإم����ك����ان����ات و�خل�����ام�����ات و�ل����ق����در�ت 

�ملتميز  و�خل����رب�ت و�مل��وق��ع �جل��غ��ر�يف 
و�لقدر�ت �للوج�ستية و�لبنية �لتحتية 
�لذكي  �لتمويل  وحلول  للنقل  �لهائلة 
بهدف تاأ�سي�ض �سناعات تكاملية ت�سهم 
يف تنويع �لقت�ساد وتعزيز منوه وخلق 

فر�ض عمل متخ�س�سة.
وق���ال �إن �ل�����س��ر�ك��ة ت��دع��م �أط���ر تعزيز 
�لتعاون �لثنائي بني �لبلد�ن �ل�سقيقة 
خا�سة  ك���اف���ة  �مل����ج����الت  يف  �ل���ث���الث���ة 
��ستمر�ر�  وت���اأت���ي  م��ن��ه��ا  �لق��ت�����س��ادي��ة 
بينها  �ل����ع����الق����ات  م���ت���ان���ة  ل���رت����س���ي���خ 
من  متقدمة  ح��الت  لبناء  وم�ساعيها 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ك��ام��ل 
�لعربي وتعظيم �ل�ستفادة من �لفر�ض 
خا�سة  بلد�ننا  بها  تزخر  �لتي  �ملتاحة 
ما يتعلق بالإمكانات و�ملو�رد �لطبيعية 
ب��ك��ف��اء�ت عالية  و�ل���ق���در�ت �ل��ب�����س��ري��ة 

ومتقدمة.
 و�أكد �ل�سمايل �أن �إطالق هذه �ل�سر�كة 
��ستجابة  �أي�����س��ا  ي��اأت��ي  �ل��وق��ت  ه���ذ�  يف 
�ل�ساحة  على  �مل�ستجد�ت  و  للظروف 
ع���ام ما  ب�سكل  �ل��دول��ي��ة  �لق��ت�����س��ادي��ة 
يتطلب �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة كافة 
�لثالثة خا�سة  �لبلد�ن  قدر�ت  لزيادة 

ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��ه��ود ت��ع��زي��ز �لأم����ن 
�لغذ�ئي بال�ستفادة من �لدرو�ض �لتي 
نتجت عن جائحة كورونا و تد�عياتها 
�لتي  �جليو�سيا�سية  �لأزم��ات  وموؤخر� 
ي�����س��ه��ده��ا �ل���ع���امل و�رت����د�د�ت����ه����ا على 
�لقت�ساد و�لأ�سو�ق �لعاملية وتاأثري�تها 

على �لأمن �لغذ�ئي .
�ل�سر�كة تقوم على  �أن هذه  و�أ�سار �ىل 
جمموعة من �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية 
على  ق���ادرة  �سناعات  تطوير  ت�سمل  و 
�ملناف�سة عامليا وحتقيق �سال�سل توريد 
قائم  من��و  حتقيق  و  وم��رن��ة  م�سمونة 
تكامل  و  منو  وتعزيز  �ل�ستد�مة  على 
�لبلد�ن  �سال�سل �لقيمة و�لتجارة بني 
ذ�ت  �لت�سنيع  قطاعات  ودع��م  �لثالثة 

�لقيمة �مل�سافة.
و�أو�����س����ح �أن�����ه ���س��ي��ت��م �ل��رتك��ي��ز خالل 
�مل����رح����ل����ة �حل����ال����ي����ة ع����ل����ى �مل����ج����الت 
كتحقيق  �لأولوية  ذ�ت  �ل�سرت�تيجية 
و�إعطاء  و�ل����دو�ئ����ي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم�����ن 
مرونة وتاأمني ل�سال�سل �لتوريد للحد 
وحتديات  �حلالية  �ل���س��ط��ر�ب��ات  م��ن 
�سيتم  �أن��ه  �إىل  منوها  �لعاملي  �لم���د�د 
�ل���ع���م���ل ����س���م���ن ق����ط����اع����ات �ل�����زر�ع�����ة 

و�ملن�سوجات  و�لأ����س���م���دة  و�لأغ����ذي����ة 
و�ملعادن و�لبرتوكيماويات.

تنفيذية  �آل��ي��ة  و���س��ع  �سيتم  �إن���ه  وق���ال 
ل��ل�����س��ر�ك��ة م���ن خ���الل جل���ان خمت�سة 
من قبل �لبلد�ن �لثالثة وذلك �سمن 
برنامج زمني حمدد.. و�أ�سار �إىل �أهمية 
�لقطاع �ل�سناعي يف �لبلد�ن �لثالثة و 
جممل  يف  كبرية  بن�سبة  ي�ساهم  �ل��ذي 
فر�ض  وت��وف��ري  �لق��ت�����س��ادي  �لن�ساط 
وتن�سيط  �ل�������س���ادر�ت  وزي������ادة  �ل��ع��م��ل 

�لقطاعات �لأخرى.
�لدكتور ع�سام حممد  �أكد  من جانبه 
ل�����س��رك��ة جلفار  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
وجهودها  �لإم����ار�ت  حكومة  دور  على 
�ل�سناعي  �لقطاع  متكني  يف  �حلثيثة 
�لت�سنيع  قطاع  وبالتحديد  �لدولة  يف 
�ل����دو�ئ����ي ودوره������ا يف دع����م ف��ع��ال��ي��ة و 
�لإنت�������اج  دورة  م���ر�ح���ل  �����س���ت���د�م���ة 
�أثبتت  ب���ع���دم���ا  �ل���ت���وري���د  و����س���ال����س���ل 
كف��������اءة  �أجمع  للعامل  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�ل�ساملة  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
روؤي�����ة  حت��ت  �حل��ك��وم��ة  تتبعها  �ل��ت��ي 

وتوجيهات �لقيادة �لر�سيدة.
�ل�����س��ن��اع��ي��ة بني  �ل�����س��ر�ك��ة  �إن  ق����ال  و 
ت�سهم  و�لأردن  وم�������س���ر  �لإم����������ار�ت 
توظيف  ع���رب  �مل��ج��ت��م��ع��ات  خ���دم���ة  يف 
�خل��������رب�ت و�ل���ت���ق���ن���ي���ات و�مل���م���ار����س���ات 
و�سال�سل  �ل��ت�����س��ن��ي��ع  يف  �لب���ت���ك���اري���ة 
�لإمد�د مبا يدعم توفري بيئات د�عمة 

لتطوير �أفكار وم�ساريع م�ستقبلية.

 .»2024 عام  نهاية  مع  �لأ�سطول  �إىل 
�ل�ستثمار�ت  ه��ذه  �أن  �سلطان  و�أ���س��اف 
بتقدمي  عمالئنا  نحو  �لتز�منا  تعك�ض 
متكني  �إىل  بالإ�سافة  �خل��دم��ات  �أف�سل 
و�لتجارة  �حل��ي��وي��ة  �ل��ب�����س��ائ��ع  ح���رك���ة 
ع���رب دب�����ي. و����س���وف ت��و����س��ل �لإم������ار�ت 
من  ك���و�ح���دة  رح��ل��ت��ه��ا  �جل����وي  لل�سحن 
�أكرب و�أف�سل �سركات �ل�سحن �جلوي يف 
�لعامل من خالل �ل�ستثمار يف �أ�سطولنا 
و�لبنية  و�لتكنولوجيا  �لعاملية  و�سبكتنا 
�لتحتية �للوج�ستية ذ�ت �مل�ستوى �لعاملي 

يف مركزنا بدبي«.
�لإم��ار�ت لل�سحن �جلوي حاليا  وت�سغل 
وجهة   11 �إىل  منتظمة  �سحن  رح��الت 
كما توفر لل�ساحنني �سعة لنقل �لب�سائع 
ع��ل��ى �أ���س��ط��ول ط����ري�ن �لإم������ار�ت �لذي 
بوينج  ط���ائ���رة   200 م���ن  �أك����رث  ي�����س��م 
�أكرث  تخدم   A380 و�إي��رب��ا���ض   777

من 130 وجهة يف �لقار�ت �ل�ست.
ونقلت �لإم���ار�ت لل�سحن �جل��وي خالل 
 2.1 �أك���رث م��ن  �مل��ا���س��ي��ة  �مل��ال��ي��ة  �ل�سنة 

مليون طن من �لب�سائع.
وت����ق����دم �لإم������������ار�ت ل��ل�����س��ح��ن �جل����وي 
لتلبية  �مل�سممة  �حللول  من  جمموعة 
و�سو�ًء  ع��م��الئ��ه��ا.  م��ت��ط��ل��ب��ات  خم��ت��ل��ف 

�ملوؤهلة بكفاءة. ي�سّهل �لتعاون مع هذه 
�جلهات مهمة حتديد �مل�ساريع �ملوؤهلة 
بناًء على درجة  للتمويل  و�لتي حتتاج 
تاأثريها �لتنموي، �إىل جانب �عتبار�ت 
تقييم �ملخاطر و�لأرباح �لذي نقوم به 

�أ�سوة بالبنوك �لتجارية.«
جهود  �إىل  �أي�������س���اَ  �ل��ن��ق��ب��ي  وت���ط���رق 
تطوير  يف  للتنمية  �لإم���ار�ت  م�سرف 
�حللول �ملالية �لذكية ل�سالح �ل�سركات 
قائال: “عملنا مع �سريك �لتكنولوجيا 
�ملالية YAP على تطوير حل م�سريف 

•• دبي-وام:

�جلوي”  لل�سحن  “�لإمار�ت  ت�سلمت 
�لعاملية  �ل�سناعة  م�ستوى  على  �لر�ئدة 
جديدة   777F ب��وي��ن��ج  �سحن  ط��ائ��رة 
لريتفع بذلك �أ�سطولها �إىل 11 طائرة 

من �لطر�ز ذ�ته.
“باين  �ل���ط���ائ���رة م���ن م���ط���ار  و�أق���ل���ع���ت 
فيلد” �خلا�ض ب�سركة بوينج يف �سياتل 
ب��ال��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة متجهة 
قبل  �أول حمولة  لنقل  �إىل هوجن كوجن 
�أن تهبط �سباح يوم �ل�سبت 28 مايو يف 
�لرئي�سية  حمطتها  �سنرت�ل  ورل��د  دب��ي 

حمملة ب�سحنة كاملة من �لإلكرتونيات 
و�لب�سائع  �ل���س��ت��ه��الك��ي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�لعامة. وقال نبيل �سلطان نائب رئي�ض 
�ل�سحن”  لد�ئرة  �لإم���ار�ت  �أول ط��ري�ن 
�ن �أحدث طائر�تنا ت�سيف طاقة جديدة 
زخمها  بكامل  تو��سلت  �لتي  لعملياتنا 
على �م��ت��د�د م��ر�ح��ل �جل��ائ��ح��ة خلدمة 
��ستمر�رية  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  ع��م��الئ��ن��ا 
و�سنت�سلم  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��وري��د  ���س��ال���س��ل 
ثانية يف يونيو 2022.   777F طائرة
برناجما   2023 ع���ام  يف  ���س��ن��ب��د�أ  ك��م��ا 
�إىل   777 رك����اب  4 ط���ائ���ر�ت  ل��ت��ح��وي��ل 
�ن�سمامها  ���س��ي��ك��ت��م��ل  ���س��ح��ن  ط���ائ���ر�ت 

�ملو�د  مثل  للعطب  قابلة  �ل�سحنة  كانت 
�أم  �أم منتجات دو�ئية  �لغذ�ئية و�لزهور 
�سلعا ثمينة ومو�د تكنولوجية �أو �سيار�ت 
وحيو�نات  خ��ي��ول  �أم  ���س��ن��اع��ي��ة  وم�����و�د 
�سريعا  وب��ري��د�  بريد�  �أو  �أليفة  منزلية 
ف����اإن خ����رب�ت وحلول  ع��ام��ة  ب�����س��ائ��ع  �أو 
�ملتخ�س�سة  �جل���وي  لل�سحن  �لإم�����ار�ت 
ت��ل��ب��ي��ة خم��ت��ل��ف متطلبات  ع��ل��ى  ق�����ادرة 

�ل�ساحنني.
يذكر �أن �لإمار�ت لل�سحن �جلوي كانت 
�لبوينج  �ل�����س��ح��ن  ل��ط��ائ��رة  زب����ون  �أول 
عملياتها  خ��دم��ة  دخ��ل��ت  �ل��ت��ي   777F

منذ عام 2009.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتنمية،  �لإم�������ار�ت  م�����س��رف  ����س���ارك 
�ملحرك �ملايل �لرئي�سي لأجندة �لتنويع 
�لق��ت�����س��ادي و�ل��ت��ح��ول �ل�����س��ن��اع��ي يف 
دولة �لإمار�ت، يف قمة “ميا فاينان�ض” 
 ،2022 �مل�����س��رف��ي��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ح��ي��ث ���س��ل��ط �ل�����س��وء ع��ل��ى ���س��ب��ل تبني 
�مل�سريف  �لقطاع  �لتقنيات �جلديدة يف 
�لتمويلية  حلوله  م�ستعر�سا  و�مل���ايل، 
تدعم  �لتي  �لفريدة  �لتمويلية  وغ��ري 
�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  تبني  ت�سريع 
�لإمار�ت  بدولة  �ل�سناعي  �لقطاع  يف 
لل�سركات  �مل�سرفية  �لقابلية  وت��ع��زز 
�ل��ت��ن��م��وي على  �لأث����ر  و�مل�����س��اري��ع ذ�ت 
�قت�ساد �لدولة.  و�سارك �أحمد حممد 
مل�سرف  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �ل��ن��ق��ب��ي، 
�لإم����ار�ت للتنمية، م��ع ع��دد م��ن قادة 
و�لتكنولوجية  �مل�����س��رف��ي��ة  �لأع����م����ال 
بعنو�ن  ن���ق���ا����ض  ح��ل��ق��ة  يف  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
و�ل�سركاء:  و�ل��ب��ائ��ع��ون  “�ملناف�سون 

�ختفاء �خلطوط �لفا�سلة«.
�لنقبي  ����س��ت��ع��ر���ض  �جل��ل�����س��ة،  وخ����الل 
يف  للتنمية  �لإم����ار�ت  م�سرف  جتربة 

�لنمو  على  تركز  مالية  حلول  تطوير 
منتجات  وت���وّف���ر  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  وت���و�ك���ب 
�ل�سوء  �سّلط  كما  ومتخ�س�سة.  مرنة 
على منهجية �مل�سرف يف تبني منتجات 
�لتكنولوجيا �ملالية �ملتطورة، بالإ�سافة 
�إىل تطوير �أدو�ت جديدة مثل “مقيا�ض 
�لأد�ء �لتنموي” لتقييم �مل�ساريع بناًء 
�لقت�ساد  على  �لتنموي  تاأثريها  على 
�ل��وط��ن��ي. وق����ال �أح��م��د �ل��ن��ق��ب��ي: “يف 
�إطار ��سرت�تيجيته �جلديدة، ي�سطلع 
م�سرف �لإم��ار�ت للتنمية بدور فريد 
�لوطنية،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أج���ن���دة  يف  وم��ه��م 
�ملالية  �حل����ل����ول  ت���وف���ري  خ�����الل  م����ن 
�لكبرية  لل�سركات  �سة  و�ملخ�سّ �مل��رن��ة 
يف  تعمل  �لتي  و�ل�سغرية،  و�ملتو�سطة 
�لقطاعات �خلم�سة ذ�ت �لأولوية وهي 
�ملتقدمة،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل�����س��ن��اع��ة، 
�ل�سحية،  و�لرعاية  �لتحتية،  و�لبنية 

و�لأمن �لغذ�ئي.«
حتقيق  “ يتطلب  �ل��ن��ق��ب��ي:  و�أ����س���اف 
�ل���ت���ن���م���وي���ة عقد  �مل���������س����رف  �أه����������د�ف 
�لقطاعني  م���ن  ج��ه��ات  م���ع  ����س���ر�ك���ات 
لت�سهيل  �ل���دول���ة  يف  و�خل���ا����ض  �ل���ع���ام 
لل�سركات  �ل��ت��م��وي��ل  ت��وف��ري  وت�����س��ري��ع 

�لنا�سئة  �ل�����س��رك��ات  ت�ستخدمه  رق��م��ي 
لإطالق  �لآن  و�ملتو�سطة  و�ل�����س��غ��رية 
و�سول  لها  يوفر  �إذ  ب�سرعة،  �أعمالها 
و�سريعة  �ساملة  جمموعة  �إىل  ف��وري��ا 
على  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  م��ن  و�آم��ن��ة 
�إمكانية  ذل���ك  �ل�����س��اع��ة، مب��ا يف  م����د�ر 
بالكامل  فعال  م�سريف  ح�ساب  �إن�����س��اء 
�إمكانية  م���ع  ���س��اع��ة   48 غ�����س��ون  يف 
و�سّلط  �لتمويل«.  حلول  �إىل  �لو�سول 
م�سرف  دور  ع��ل��ى  �ل�������س���وء  �ل��ن��ق��ب��ي 
تبني  دع������م  يف  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  �لإم������������ار�ت 
مناحي  مبختلف  �ملتقدمة  �لتقنيات 
�لإم����ار�ت،  دول��ة  يف  �ل�سناعي  �لقطاع 
حتقيقا لأهد�ف �لأولويات �لقت�سادية 
�لرئي�سية للدولة عرب حت�سني �لكفاءة 
و�لإنتاجية  و�ل���س��ت��د�م��ة  �لت�سغيلية 

وجودة �ملنتجات. 
“يقّدم  �لإط���ار:  ه��ذ�  �لنقبي يف  وق��ال 
�لتمويل  للتنمية  �لإم�����ار�ت  م�����س��رف 
تقنيات  يف  �ل�ستثمار  لتحفيز  �ل���الزم 
�سقف  م��ع  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة 
90 يف  �إىل  ي�����س��ل  ل��ل��ت��م��وي��ل  م��رت��ف��ع 
�أق�ساها  مل��دة  �مل�سروع،  قيمة  من  �ملائة 
 18 �إىل  12 عاًما وفرتة �سماح ت�سل 

�سهًر�. بالإ�سافة �إىل ذلك، ي�سكل مدى 
�عتماد �ل�سركات �لطالبة للتمويل على 
�ملعايري  �أح���د  �مل��ت��ق��دم��ة  �لتكنولوجيا 
�لأد�ء  م��ق��ي��ا���ض  يف  ن�ستخدمها  �ل��ت��ي 
�لتنموي لتقييم �أهليتها للح�سول على 
بتعزيز  �لتز�منا  ي��وؤك��د  مم��ا  �لتمويل، 

�لأثر �لقت�سادي لدولة �لإمار�ت«.
ويعمل م�سرف �لإمار�ت للتنمية على 
��سرت�تيجيته  وف���ق  �أه���د�ف���ه  حت��ق��ي��ق 
�جل����دي����دة �ل���ت���ي �أط���ل���ق���ه���ا يف �أب���ري���ل 
�مل�����ايل  �مل�����ح�����رك  ل���ي�������س���ب���ح   ،2021
�لرئي�سي لأجندة حكومة دولة �لإمار�ت 
ل��ل��ت��ن��وي��ع �ل�����س��ن��اع��ي و�لق��ت�����س��ادي يف 
يف  ت��ن��م��وي��اً  دور�ً  يلعب  ح��ي��ث  �ل���دول���ة، 
�لتنمية  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ومت��ك��ني  دع���م 
تبني  وت�����س��ري��ع  �ل��دول��ة  يف  �ل�سناعية 
بالإ�سافة  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل�سغرية  �ل�������س���رك���ات  من���و  دع����م  �ىل 
و�ملتو�سطة وت�سجيع �ل�سركات �لنا�سئة 
و�لبتكار. وت�سمل م�ستهدفات �مل�سرف 
 30 بقيمة  م��ال��ي��ة  ت��ق��دمي مت��وي��الت 
�سركة   13،500 ل��دع��م  دره���م  مليار 
�لأولوية  ذ�ت  �خلم�سة  �لقطاعات  يف 

بحلول 2026.

وتتيح �إمكانيات مدى �لطائرة وحمولتها 
و�حل�سا�سة  �ل�����س��خ��م��ة  �ل�����س��ح��ن��ات  ن��ق��ل 
وكفاءة  ب�سرعة  �حل��ر�رة  ودرج��ة  للوقت 

من �ملن�ساأ �إىل �لوجهة.
وتعد �لإمار�ت لل�سحن �جلوي هي ذر�ع 
�ل�سحن يف طري�ن �لإم��ار�ت وتنقل عرب 
�إىل  �لب�سائع  دب��ي  يف  �حلديث  مركزها 
�سبكة  ���س��م��ن  وج���ه���ة   140 م���ن  �أك�����رث 

عاملية تغطي �لقار�ت �ل�ست.
وتوفر �لناقلة للعمالء �سعة �سحن على 
طائر�ت  جميع  من  �حلديث  �أ�سطولها 
�لبوينج 777 و�لإيربا�ض A380 ذ�ت 

�جل�سم �لعري�ض.

خالل م�ساركته يف قمة »ميا فاينان�ص« للتكنولوجيا امل�سرفية 2022

م�شرف الإمارات للتنمية ي�شلط ال�شوء على حلوله التمويلية التنموية 

�رنى  جي�سيكا   / �مل��دع��و  فقد 
�لفلبني     ، فري�  دى  كامبو�ض 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)A4864085P(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0588924605

فقدان جواز �شفر
جور�لينى   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�لفلبني     ، جيمينيز  د�ه��ي��ن��و 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)7729010EC(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0501731916

فقدان جواز �شفر

�كرم  �مل���دع���و / حم��م��د  ف��ق��د 
باك�ستان   ، ع����ط����ار  حم���م���د 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)1327441(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�ستانية 

�سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
نينينج   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
كايات،  حليمي  بت  ��سماو�تى 
�جل��ن�����س��ي��ة جو�ز  �ن��دون��ي�����س��ي��ا 
)B4699835( سفره رقم� 
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
بال�سفارة �لندوني�سية �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إعالن بالن�صر 

يف �لدعوى 2022/135 �إ�صتئناف مدين 
مكتب ميثاء �لزعابي لتدقيق �حل�سابات

�خلبرية / ميثاء �سامل �لزعابي
�إعالن �مل�ستاأنف �سده �لول / فادي عبد�لوهاب �حمد �لنويله

�مل�ستاأنف �سده �لثاين / با�سيفيك للو�ساطة �لعقارية
يف �لدعوى رقم 135/2022 ��ستئناف مدين

مبوعد �جتماع خربة �لثاين
تعلن �خلبرية �حل�سابية / ميثاء �سامل �لزعابي عن بدء �أعمال �خلربة �ملحا�سبية مبوجب �حلكم �ل�سادر 
مدين  ��ستئناف   135/2022 �لدعوى  يف   21/03/2022 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  عن 
�ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  ذلك  و  م�ستند�ت  من  لديهما  ما  لتقدمي  �خلربة  �جتماع  مبوعد  �سدهما  �مل�ستاأنف 
يكون �لجتماع )عن بعد( من خالل �لر�بط  و�سوف  �سباحا   10:45 �ل�ساعة  متام  يف   02/06/2022

https://us06web.zoom.us/i/88280410308 : لتايل�
تليفون / 04-8768662

�خلبرية / ميثاء �سامل �لزعابي

�إعالن �إجتماع خربة 

70519 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/119373(
دبي �قت�سادية  من  �لتجارية  �لرخ�سة  لها  �ل�سادر   ، خا�سة  م�ساهمة  لالت�سالت  �لرثيا  �سركة   :  �ملنذرة 

رقم )543960(
�ملنذر �إليه :- كينوكوتي جنانا�سيكهار ، مركز تدريب ميوزيك بالنيت.

�ملنذرة تتوجه باإنذ�رها هذ� �إىل �ملنذر �إليه لت�سديد �ملبالغ �مل�ستحقة وجتديد �لعقد �أو �إخالء �لعني �ملوؤجرة 
�ملذكورة �أعاله )رقم : 707 برج �لرثيا لالت�سالت( وت�سليمها بنف�ض �حلالة �لتي ��ستلمها عليها وت�سديد 
�ملبالغ �لإيجارية �مل�ستحقة لغاية تاريخ �لنتقال �لفعلي �إىل جانب ت�سليح و�سيانة �أي �أ�سر�ر تكون قد وقعت 
على �لعني �ملوؤجرة. و�أي�ساً لت�سوية وت�سديد فو�تري ديو� و�خلدمات �لأخرى عن فرتة �لإ�سغال باحلد �لأعلى 
باتخاذ  �ملوؤجر  �لقيام بذلك، ف�سيقوم  �مل�ستاأجر يف  �لإ�سعار. يف حال �خفق  ��ستالم هذ�  تاريخ  من  يوما   30
عن  �لتعوي�ض  �إىل  بالإ�سافة  �مل�ستحقة  �لإيجار�ت  وكافة  �مل�ستحق  بامللبغ  للمطالبة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
�ل�سرر و�خل�سارة. ويتحفظ �ملوؤجر بحق �ملطالبة بالتعوي�ض عن �خل�سائر و�لأ�سر�ر عن �أي تاأخري من جانب 

�مل�ستاأجر لإخالء �لعني �ملوؤجرة وحتميل �مل�ستاأجر لكافة �لر�سوم �لقانونية مبا يف ذلك �أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/119370(
رقم  دبي  �قت�سادية  �لتجارية من  �لرخ�سة  لها  �ل�سادر  م�ساهمة خا�سة  �لرثيا لالت�سالت  �سركة   : �ملنذرة 

)543960(
�ملنذر �إليه : - دياناز مي�سكوفا - دياناز �فينت�ض �ند �نرتتامنينت�ض ، �لرخ�سة �ملهنية رقم )670192(

�ملنذرة تتوجه باإنذ�رها هذ� �إىل �ملنذر �إليه لت�سديد �ملبالغ �مل�ستحقة وجتديد �لعقد �أو �إخالء �لعني �ملوؤجرة 
�ملذكورة �أعاله )رقم : 904 برج �لرثيا لالت�سالت( وت�سليمها بنف�ض �حلالة �لتي ��ستلمها عليها وت�سديد 
�ملبالغ �لإيجارية �مل�ستحقة لغاية تاريخ �لنتقال �لفعلي �إىل جانب ت�سليح و�سيانة �أي �أ�سر�ر تكون قد وقعت 
على �لعني �ملوؤجرة. و�أي�ساً لت�سوية وت�سديد فو�تري ديو� و�خلدمات �لأخرى عن فرتة �لإ�سغال باحلد �لأعلى 
باتخاذ  �ملوؤجر  �لقيام بذلك، ف�سيقوم  �مل�ستاأجر يف  �أخفق  �لإ�سعار يف حال  هذ�  ��ستالم  تاريخ  من  يوما   30
عن  �لتعوي�ض  �إىل  بالإ�سافة  �مل�ستحقة  �لإيجار�ت  وكافة  �مل�ستحق  باملليع  للمطالبة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
�ل�سرر و�خل�سارة. ويتحفظ �ملوؤجر بحق �ملطالبة بالتعوي�ض عن �خل�سائر و�لأ�سر�ر عن �أي تاأخري من جانب 

�مل�ستاجر لإخالء �لعني �ملوؤجرة وحتميل �مل�ستاأجر لكافة �لر�سوم �لقانونية مبا يف ذلك �أتعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/119388(
دبي  �قت�سادية  من  �لتجارية  �لرخ�سة  لها  �ل�سادر   ، خا�سة  م�ساهمة  لالت�سالت  �لرثيا  �سركة   : �ملنذرة 

رقم.)543960(
�ملنذر �إليه :- �سركة �لتعهد�ت و�جل�ستيون )�ض.م.م(- فرع دبي  - �يلي �سمري �سعد

�ملنذرة تتوجه باإنذ�رها هذ� �إىل �ملنذر �إليه لت�سديد �ملبالغ �لفائت موعد ��ستحقاقها وجتديد �لعقد �أو �إخالء 
�لعني �ملوؤجرة �ملذكورة �أعاله )رقم : 806 & 1401 برج �لرثيا لالت�سالت( وت�سليمها بنف�ض �حلالة 
ت�سليح  �إىل جانب  �لفعلي  �لنتقال  تاريخ  لغاية  �مل�ستحقة  �لإيجارية  �ملبالغ  وت�سديد  ��ستلمها عليها  �لتي 
ديو� و�خلدمات  فو�تري  وت�سديد  لت�سوية  و�أي�ساً  �ملوؤجرة.  �لعني  تكون قد وقعت على  �أ�سر�ر  �أي  و�سيانة 
�لأخرى عن فرتة �لإ�سغال باحلد �لأعلى 30 يوماً من تاريخ ��ستالم هذ� �لإ�سعار. يف حال �خفق �مل�ستاأجر 
يف �لقيام بذلك، ف�سيقوم �ملوؤجر باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بامللبغ �مل�ستحق وكافة �لإيجار�ت 
بالتعوي�ض عن  �ملوؤجر بحق �ملطالبة  �ل�سرر و�خل�سارة. ويتحفظ  �لتعوي�ض عن  �إىل  بالإ�سافة  �مل�ستحقة 
لكافة  �مل�ستاأجر  وحتميل  �ملوؤجرة  �لعني  لإخالء  �مل�ستاأجر  جانب  من  تاأخري  �أي  عن  و�لأ�سر�ر  �خل�سائر 

�لر�سوم �لقانونية مبا يف ذلك �أتعاب �ملحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2022/119378(
�لتجارية من  �لرخ�سة  �ل�سادر لها  �لرثيا لالت�سالت م�ساهمة خا�سة  : �سركة  �ملنذرة 

�قت�سادية دبي رقم  )543960(
�ملنذر �إليه :- جرين لإد�رة �ملن�ساآت - مو�سي حممد على عبد�هلل كاظم .

�لوحدة   ( �ملوؤجرة  �لعني  باإخالء  يقوم  لأن  �إليه  �ملنذر  �إىل  هذ�  باإنذ�رها  تتوجه  �ملنذرة 
رقم: 702، برج �لرثيا لالت�سالت، بجانب فندق بيبلو�ض، �لرثيا – 1، تيكوم ج - دبي( 
ويف حال �أخفق �مل�ستاأجر يف �لقيام بذلك، ف�سيكون من حق �سركة �لرثيا وتكون خمولة 
يف حيازة �ملكان وتاأجريه للغري و�لت�سرف باأي ممتلكات موجودة فيه. ويتحفظ �ملوؤجر 
بحق �ملطالبة بالتعوي�ض �ملالئم عن �خل�سارة و�ل�سرر �لناجم عن �أي تاأخري من جانب 
�لقانونية �ملرتبطة بذلك مبا  �لر�سوم  �ملوؤجرة وحتميله كافة  �إخالء �لعني  �مل�ستاأجر يف 

فيها �أتعاب �ملحامني. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0067660 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : خليل حممود خليل �بو عو�د، �جلن�سية �لردن يرغب يف �لبيع 
عو�د  �بو  �ل�سيد : حممد حممود خليل  �ىل  ذلك  100% و  �لبالغه  كامل ح�سته  و�لتنازل عن 
قطع  و  �مل�ستعمله  �لثقيله  �ملعد�ت  لتجارة  خليل  حممود  )موؤ�س�سه  �لرخ�سة  يف  �لردن  �جلن�سية 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   )528688( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  غيارها( 
�لتنميه �لقت�سادية تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سه لخر، تغيري �ل�سكل �لقانوين من 

وكيل خدمات �ىل ذ م م �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70535 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0067746 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد : م�سطفى حاجى عبد�لرحيم ، �جلن�سية بنغالدي�ض يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
%50 و ذلك �ىل �ل�سيد : �م دى طفيل ح�سني مزيب �حلق �جلن�سية بنغالدي�ض ،  عن كامل ح�سته �لبالغه 
و �ن �ل�سيد / حممد لطفر �لرحمن حممد �مني �لدين �سيخ ، �جلن�سية بنغالدي�ض يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
بنغالدي�ض  �م دى طفيل ح�سني مزيب �حلق �جلن�سية   : �ل�سيد  �ىل  ذلك  و   50% �لبالغه  كامل ح�سته  عن 
رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  للرجال(  �جلميله  �لتفا�سيل  )�سالون  �لرخ�سة  يف 
�لرخ�سه �ل�سابقني  ��سحاب  تنازل   : �لتنميه �لقت�سادية. تعديالت �خرى  د�ئرة  �ل�سادرة من   )749518(
ل�ساحبها �حلايل و تغيري وكيل خدمات ،  وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة 

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

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70535

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0067653 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�عالن

حيث �أن �ل�سيد : �سعيد حممد �سلطان بن هويدن �لكتبي – �مار�تي �جلن�سية - ميلك �لرخ�سة 
رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  و�لتي  جتارية  رخ�سة  و�لتطريز(  للخياطة  )�ملنثور  �لتجارية 
رقم ) 756752( حيث �ن �ل�سيد: �سعيد حممد �سلطان بن هويدن �لكتبي – �مار�تي - �جلن�سية 
و�لتطريز(  للخياطة  )�ملنثور  �لتجارية  �لرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�لبالغة )100%( �إىل �ل�سيد : موزه مطر ر��سد مرتف �لطنيجي - �إمار�تية �جلن�سية - تنازل 
�ساحب �لرخ�سة لآخر، و عمال بن�ض �ملادة )14 ( فقره 5 من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �ساأن �لكاتب �لعدل ، فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لإعالن للعلم و �نه �سوف يتم �لت�سديق على 
�لأجر�ء �مل�سار �إليه بعد �أ�سبوعني من تاريخ هذ� �لإعالن فمن لديه �أي �عرت��ض على ذلك عليه 

�تباع �ل�سبل �لقانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70533

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0067830 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع )�عالن بالن�صر( 
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد / عي�سى قمرب غلوم باقر �ملازمي ، �جلن�سية �لمار�ت يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه %100 و ذلك �ىل �ل�سيد : حممد ر��سد عبيد �جلرو�ن 
تاأ�س�ست  و�لتي  للحالقة(  ب�سمة  )�سالون  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف   ، �لمار�ت  – �جلن�سية  �ل�سام�سي 
باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة �مل�سماه رقم )501391( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

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

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70535

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0067655 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
تنازل

ليكن معلوما للجميع باأنني �ل�سيد / حممد بالل ح�سني حممد �ل�سالم – بنغالدي�سي �جلن�سية 
�أرغب يف �لتنازل عن كامل ح�ستي �لبالغة )100%( �إىل �ل�سيد / حممد جهاجنري عامل خور�سيد 
 ، ، بنغالدي�سي �جلن�سية لت�سبح ن�سبته )50%( و�ىل �ل�سيد / عارف ح�سني فريد �لعامل  عامل 
بنغالدي�سي �جلن�سية لت�سبح ن�سبته )50%( يف �لرخ�سة �مل�سماه ))كافترييا باب �مل�سلى (( و�لتي 

تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب �لرخ�سة رقم : )569137( تنازل �ساحب �لرخ�سة لأخر
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
�ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70533

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0058531 رقم �ملعاملة

�إخطار عديل بالوفاء    
�ملخطر :- م�سنع �لعايدي لل�سناعات �ملعدنية ذ،م،م، �لعنو�ن �ملختار :- �إمارة �ل�سارقة - دو�ر �ل�ساعة - بناية دميا�ض – �لطابق �لثامن - 
ADV.GHUNIEM@GMAIL.-: مكتب 804 – هاتف 065214567 - فك�ض 065214576 - بريد �إليكرتوين

بوكالة / كانويل �سهز�د منري ح�سني مبوجب �لتوكيل رقم 230846/2019 بتاريخ 12/11/2019  -  COM
�س�د - �ملخطر �إليه:- بر�فارتي ملقاولت �لبناء )ذ م م (

0564427367-0507556812-044542518 هاتف   - -دبي  وعنو�نها : بر دبي �لرب�ساء 1 
�ملو�سوع / تكليف �ملخطر �إليها على بالوفاء مببلغ )18،630،00( درهم

 تد�ين �ملخطرة �ملخطر �إليها مببلغ وقدره )18،630،00( درهم مبوجب �لفو�تري �ل�سادرة من �ملخطرة �ىل �ملخطر �إليها وبياناها كالتايل :
�ملبلغ رقم �لفاتورة  �لتاريخ 

15،300،00  07-09-2016  2150
3،330،00  07-08-2016  1834

18،630،00 �لإجمايل   
وحني طالبت �ملخطرة ب�سد�د قيمة هذة �لفو�تري �إمتنعت �ملخطر �إليها عن �ل�سد�د ، على �لرغم من ��ستنفاد كافة �لطرق و�ملحاولت 
�لودية �ملمكنة من قبل �ملخطرة ، وعليه فان �ملخطرة مبوجب هذ� �لإخطار تكلف �ملخطر �إليها ب�سرورة دفع قيمة تلك �لفو�تري و�ل 

�سوف ت�سطر �أ�سفة �إىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقها ، فاإن �ملخطرة تنذر �ملخطر �إليها بالتي :
لذلك :  �أول:- �سد�د مبلغ وقدره )18،630،00( درهم قيمة �لدين يف ذمة �ملخطر �إليها و�مل�ستحق �لأد�ء للمخطرة مبوجب �لفو�تري 
باتخاذ  �ملخطر  �ستقوم   -: ثانيا   ، �لإخطار  هذ�  تاريخ  من  �أيام  خم�سة  �أيام(   5( خالل  يف  وذلك  �لإخطار  هذ�  ب�سدر  تف�سيال  �ملبينة 
�لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة حلفظ حقوقها قبل �ملخطر �إليها ومنها ��ست�سد�ر �مر �د�ء �إذ� مل ت�ستجيب ملا ورد يف �لبند �أول يف هذ� 

�لإخطار يف �ملدة �ملحددة قانون ،

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0058558 رقم �ملعاملة

�إخطار عديل بالوفاء    
�ملخطر :- م�سنع �لعايدي لل�سناعات �ملعدنية ذ،م،م، �لعنو�ن �ملختار :- �إمارة �ل�سارقة - دو�ر �ل�ساعة - بناية دميا�ض – �لطابق �لثامن - مكتب 804 - هاتف 
065214567 - فك�ض 065214576 - بريد �إليكرتوين :-ADV.GHUNIEM@GMAIL.COM - بوكالة / كانويل �سهز�د منري 

ح�سني مبوجب �لتوكيل رقم 230846/2019 بتاريخ 12/11/2019
�سد : �ملخطر �إليه �لأول :- �مللتقى لتجارة مو�د �لبناء )ذ م م (

�ملخطر �إليه �لثاين :- حممد �سامل ح�سن وليد �حلمادي �إمار�تي �جلن�سية - هوية رقم )784199068032434(
وعنو�نهما : �أبوظبي - م�سفح - م33 - ق 50 - حمل رقم 8

    0544339931-0566663548-0507314336
درهم �ملو�سوع / تكليف �ملخطر �إليهما على بالوفاء مببلغ )150،000،00( 

درهم مبوجب �ل�سيكات �ل�سادرة من �ملخطر �إليهما وموقعة منهما وبياناها كالتايل :  )150،000،00( وقدره  مببلغ  �إليها  �ملخطر  �ملخطرة  • تد�ين 
�لبنك �مل�سحوب عليه �ملبلغ  �لتاريخ  رقم �ل�سيك  

�لتجاري �لدويل �ض م ع  �لبنك   75،000،00  2018-04-14  009165
ع   م  �ض  �لدويل  �لتجاري  �لبنك   75،000،00  2018-02-14  009169

�لإجمايل   150،000.00
�إليهما عن �ل�سد�د ، على �لرغم من ��ستنفاد كافة �لطرق و�ملحاولت �لودية �ملمكنة من  وحني طالبت �ملخطرة ب�سد�د قيمة هذة �ل�سيكات �إمتنع �ملخطر 
قبل �ملخطرة ، وعليه فان �ملخطرة مبوجب هذ� �لإخطار تكلف �ملخطر �إليهما ب�سرورة دفع قيمة تلك �ل�سيكات و�ل �سوف ت�سطر �أ�سفة �إىل �تخاذ كافة 
�لإجر�ء�ت �لقانونية بحقها - لذلك ، فاإن �ملخطرة تنذر �ملخطر �إليها بالتي :  �ول :- �سد�د مبلغ وقدره )150،000،00( درهم قيمة �لدين يف ذمة 
�ملخطر �إليهما و�مل�ستحق �لأد�ء للمخطرة مبوجب �ل�سيكات �ملبينة تف�سيال ب�سدر هذ� �لإخطار وذلك يف خالل )5 �أيام ( خم�سة �أيام من تاريخ هذ� �لإخطار 
. ثانيا :- �ستقوم �ملخطر باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة حلفظ حقوقها قبل �ملخطر �إليهما ومنها ��ست�سد�ر �مر �أد�ء �ذ مل ت�ستجيب ملا ورد يف �لبند 

�أول يف هذ� �لإخطار يف �ملدة �ملحددة قانون ، مع حفظ كافة حقوق �ملخطرة �لأخرى ب�سائر �أنو�عها قبل �ملخطر �إليهما

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0058534 رقم �ملعاملة

�إخطار عديل بالوفاء    
– �لطابق �لثامن - مكتب  �ملخطر :- م�سنع �لعايدي لل�سناعات �ملعدنية ذ،م،م، �لعنو�ن �ملختار :- �إمارة �ل�سارقة - دو�ر �ل�ساعة - بناية دميا�ض 
هاتف 065214567 - فك�ض 065214576 - بريد �إليكرتوين :-ADV.GHUNIEM@GMAIL.COM - بوكالة   -  804

/ كانويل �سهز�د منري ح�سني مبوجب �لتوكيل رقم 230846/2019 بتاريخ 12/11/2019
�سد : �ملخطر �إليه :- فلور� بورينج ملقاولت �حلفر )ذ م م( - وعنو�نها : بر دبي ند �ل�سبا 4 - دبي - هاتف 047439765

�ملو�سوع / تكليف �ملخطر �إليها بالوفاء مببلغ )31،500( درهم
 تد�ين �ملخطرة �ملخطر �إليها مببلغ وقدره )31،500( درهم مبوجب �ل�سيكات �ل�سادرة من �ملخطر �إليها وموقعة من قبل �ملخطر �إليها وبياناها كالتايل :

�ملبلغ رقم �ل�سيك  �لتاريخ 
10،500،00  30/06/2019  895077
10،500،00  31/07/2019  895078
10،500،00  31/08/2019  895079

�لإجمايل : 31،500.00
وحني طالبت �ملخطرة ب�سد�د قيمة هذة �ل�سيكات �إمتنعت �ملخطر �إليها عن �ل�سد�د ، على �لرغم من ��ستنفاد كافة �لطرق و�ملحاولت �لودية �ملمكنة 
�أ�سفة �إىل  �إليها ب�سرورة دفع قيمة تلك �ل�سيكات و�ل �سوف ت�سطر  من قبل �ملخطرة  ، وعليه فان �ملخطرة مبوجب هذ� �لإخطار تكلف �ملخطر 
�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقها - لذلك : فاإن �ملخطرة تنذر �ملخطر �إليها بالتي : �أول:- �سد�د مبلغ وقدره )31،500،00( درهم قيمة 
�لدين يف ذمة �ملخطر �إليها و�مل�ستحق �لأد�ء للمخطرة مبوجب �لفاتورة �ملبينة  تف�سيال ب�سدر هذ� �لإخطار وذلك يف خالل )5�يام ( خم�سة �أيام من 
تاريخ هذ� �لإخطار. ثانيا :- �ستقوم �ملخطر باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة حلفظ حقوقها قبل �ملخطر �إليها ومنها ��ست�سد�ر �مر �أد�ء �ذ مل 

ت�ستجيب ملا ورد يف �لبند �أول يف هذ� �لإخطار يف �ملدة �ملحددة قانون ،  مع حفظ كافة حقوق �ملخطرة �لأخرى ب�سائر �أنو�عها قبل �ملخطر �إليها ،

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0067797 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد: جمال �لدين تاياتي بور�يل عبد�هلل ناريكود�ن �جلن�سية �لهند 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغه 100% و ذلك �ىل �ل�سيد : روؤوف عبد�لقادر 
عبد�لقادر �جلن�سية �لهند يف �لرخ�سة )�سوبرماركت مدينه ليو�( و�لتي تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم )608349( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية. 
تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سه لخر

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

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 70535
مذكرة �إعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001583 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه  �لد�ر ل�ستقد�م �ليدي �لعاملة ، �لعنو�ن : 9519094
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2022/05/18 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعاله ل�سالح / مرو�ن حمد حممد بن �سر�ي �لنعيمي 

بالتايل : قررت �ملحكمة :-
باإلز�م �ملدعي عليه �أن يرد للمدعي مبلغ 5500 درهم و�لفائدة �لقانونية عنه 
بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة �حلا�سل يف 2022/26L4 حتى �ل�سد�د �لتام، 
و�ألزمت �ملدعي عليه �لر�سوم و�مل�ساريف.  حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة 

�لقانونية  30  يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

70408

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
 �إعالن حكم بالن�صر �لعربية و�لجنليزية  

)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2021 /0004311 يف  �لدعوى رقم
�ل�ى �ملدعى عليه )1( جريمن للمقاولت �ملعدنية ذ.م.م �لعنو�ن : �إمارة عجمان / �لر��سدية 1 / عجمان �ل�سناعية 2 / 
رقم مكانى 4690107946 / هاتف رقم / 97167486133 / فاك�ض/ 97167486144 / �سندوق �لربيد 
 purchase@germansteel.me / Info@germansteel.me �لكرتونى/  �لربيد   /  18275  /
في�سل �سوجنات حممد �سوجنات �جلن�سية، �جلن�سية هندي �لعنو�ن : �إمارة عجمان / �لر��سدية 1 / عجمان �ل�سناعية 2 
/ رقم مكانى 4690107946 / هاتف رقم / 97167486133 / فاك�ض /97167486144 / �سندوق �لربيد 

purchase@germansteel.me/ info@germansteel.me 18275  �لربيد �للكرتوين /
نحطيكم علما باأنه بتاريخ :2022/2/22م قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدع��وى �ملذكورة بالرقم �أعاله

�ملدعي)ة( ماكتك لتجارة مو�د �لبناء �ض.ذ.م.م .
بالتايل : حكمت �ملحكمة : بالز�م �ل�سركة �ملدعى عليها �لأوىل و مديرها �لثاين )في�سل �سوجنات ( بالت�سامن باأد�ء مبلغ 
قيد  تاريخ  من  ع�سر �لف و �ستمائة و �ستني درهما( للمدعية مع �لفائدة 6% ت�سري  �ثنا  و  مائة   ( درهم   112،660
�لدعوى يف 30/10/2021 و حتى متام �ل�سد�د و �لز�مهما بالت�سامن بالر�سوم و �مل�سروفات   مع �سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بدون كفالة.  نبلغك �أنه قد �سدر �سدك �حلكم �ملبني �أدناه ولك �حلق يف �ل�ستئناف على هذ� �حلكم �أمام حمكمة 
حمكمة عجمان �لحتادية ، �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه خالل مدة  30 يوما �بتد�ء من �ليوم �لذي يلي تاريخ تبلغك بهذ� 
�لإعالن، ويف حالة عدم تقدمي ما يفيد ��ستئناف �حلكم �ل�سادر خالل �ملدة �ملذكورة فاإن �حلكم �سي�سبح قطعيا  بحقك، 

و�ستتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.

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

70533

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�صارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0000793 يف  �لدعوى رقم

�ل�ي �ملدعى عليه : �سركة رو�د �لتقدم ملقاولت �لبناء - جمهول حمل �لإقامة
درهم   773،483،48 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  باأن  و�لت�سامم  بالت�سامن  �ملدخل  و�خل�سم  عليه  �ملدعى  �إلز�م 
�ل�سركة  �أرباح  عن  �ملتيقن  �لقدر  قيمة  درهما(  وثمانون  وثالثة  و�ربعمائة  درهم  �ألف  و�سبعون  وثالثة  )�سبعمائه 
للم�ساريع �ملفيدة ببلدية �ل�سارقة فقط ح�سب �لتقرير �ملحا�سبي يف �لدعوى رقم 2021/5743 م�ستعجل �ل�سارقة، 
وما ي�ستجد بعد ت�سفية �لأرباح. �لز�م �ملدعى عليه و�خل�سم �ملدخل بالت�سامن و�لت�سامم بالفائدة �لقانونية بو�قع 
�إلز�م �ملدعى عليه و�خل�سم �ملدخل بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل  �ل�سد�د.  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  12% من 

�أتعاب �ملحاماة. 
�ملحكمة  �لإحتادية  �ل�سارقه  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/06/06 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �أنت 
�لبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �سخ�سيا �أو بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
�لن�سر وذلك  �أيام من تاريخ  �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة  جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 

للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - بو�سفك مدعى عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/24 م.   

مكتب �خلدمات �لق�صائية      

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

70392 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إعالن مدعي عليه بالن�صر 

)جزئي(    جتاري   FUCFICIPOR2022 /0000305 يف  �لدعوى رقم
�إىل �ملدعى عليه: �سركة �جلا�سم ل�سناعة �لبالط و�لرخام ومو�د �لبناء ) �ض ذ م م (

تعلمكم باأن �ملدعي/ �لنمارق �لناعمة لتجارة مو�د �لبناء -
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة مبلغ وقدره )27.503.74 درهم( )�سبعة وع�سرون 
حمكمة  �أمام  �حل�سور  عليكم  يجب  لذ�  فل�ض(  و�سبعون  و�أربعة  در�هم  وثالثة  وخم�سمائة  �ألف 
 02/06/2022 �ملو�فق  �د�رة �لدعوى -  �ملدنية مكتب  �لفجرية �لحتادية، �ملحكمة �لبتد�ئية 
�ل�ساعة 8:30 �سباحا لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت، ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال 

وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ: 2022/05/24

حرر بو��سطة �ملوظف زهر�ء �لبلو�سي
حمكمة �لفجرية �لإحتادية 
مكتب �خلدمات �لق�صائية      

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

70392

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0060273
�خطار عديل للوفاء مببلغ 33165 درهم )ثالثة وثالثون �ألف و مائة و خم�سة و�ستون درهم( 

�ل�سيد/ ملالكها   ، �ملخطر : ماريا تريدجن )م،م،ح( رخ�سة �سادرة من هيئة �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�سارقة �لدويل حتت رقم)06967( 
ح�سنني هادي ر�سيد �ل�سعدي - ويحمل بطاقة هوية رقم )784198002546087( وميثلها بالوكالة �ل�سيد/�أ�سامة هادي ر�سيد 

)SH20200811D41943( ل�سعدي مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل برقم�
�لعنو�ن/ �مارة �ل�سارقة ، �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�سارقة �لدويل ، �سارع �ملطار،

هاتف رقم : 065579818 متحرك : 0501190123
A16053942 : ملخطر �إليه / و�ئل عو�ض �ل�سعيد �بو �خلري - �جلن�سية/ م�سر - رقم جو�ز �ل�سفر�

�لعنو�ن / �مارة دبي رقم �لهاتف / 00966566665800
يخطر بالمييل يف تعذر �لعالن

�ل�سرح
�إليه �سمن تعامل جتاري مت �لتفاق عليه �نذ�ك يف قاعات مركز دبي �لتجاري  �أجهزة و مو�د جتميل �ىل �ملخطر  قام �ملخطر بتوريد 
وليز�ل  درهم(  و�ستون  وخم�سة  ومائة  �ألف  وثالثون  )ثالثة  درهم  �لعاملي خالل معر�ض للمنتجات �جللدية وذلك بقيمة 33165 

�ملبلغ �ملذكور �أعاله مرت�سد� يف ذمة �ملخطر �إليه منذ �سهر �كتوبر 2019 و حتى تاريخه،،
وحيث �ن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،

�أيام من تاريخ �خطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت  لذلك - فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملديوينة �ملذكور خالل خم�سة 
�لقانونية، و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به،

وهذ� �خطار منا بذلك،،،
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0055994
�خطار عديل للوفاء مببلغ 66067،50 درهم )�ستة و�ستون �ألف و �سبعة و�ستون درهم و خم�سون فل�ض(

 ، �ملخطر : ماريا تريدجن )م،م،ح( رخ�سة �سادرة من هيئة �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�سارقة �لدويل حتت رقم)06967( 
ملالكها �ل�سيد/ح�سنني هادي ر�سيد �ل�سعدي - ويحمل بطاقة هوية رقم )784198002546087( وميثلها بالوكالة 
 )SH20200811D41943( ل�سيد/�أ�سامة هادي ر�سيد �ل�سعدي مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل برقم�
�لعنو�ن/ �مارة �ل�سارقة ، �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�سارقة �لدويل ، �سارع �ملطار، هاتف رقم : 065579818 متحرك : 

0501190123
�ملخطر �إليه : �أمل �بر�هيم عزت حممود حلمي حممد �جلن�سية م�سر �لرقم �ملوحد : 83187209

�لعنو�ن : �مارة دبي
للمنتجات  معر�ض  يف  �لتفاق  مت  جتاري  تعامل  �سمن  �إليه  �ملخطر  �ىل  جتميل  �أجهزة  يتوريد  �ملخطر  قام   : �ل�سرح  
�جللدية بقاعات مركز دبي �لتجاري �لعاملي بقيمة )115002( درهم و قد عدد �ملخطر �إليه جزء من �ملبلغ و �ملتبقي 
يف ذمة �ملخطر �إليه مبلغ بقيمة )66067،50( درهم ب�سنة 2019 ومنذ ذلك �لتاريخ تخلف �ملخطر �إليه عن �سد�د 
�ملبلغ �ملذكور و ل يز�ل مرت�سد� يف ذمته..  وحيث �ن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه 
و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى، لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملديوينة )66067،50( 
درهم �ملذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �خطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم،  و�طلب من �ل�سيد 

�لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به، وهذ� �خطار منا بذلك...
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0056539
�مار�تي درهم  �خطار عديل للوفاء مببلغ 178597 

)مائة و ثمانية و�سبعون �ألف و خم�سمائة و �سبعة و ت�سعون درهم �مار�تي(
 ، �ملخطر : ماريا تريدجن )م،م،ح( رخ�سة �سادرة من هيئة �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�سارقة �لدويل حتت رقم)06967( 
ملالكها �ل�سيد/ح�سنني هادي ر�سيد �ل�سعدي - ويحمل بطاقة هوية رقم )784198002546087( وميثلها بالوكالة 
 )SH20200811D41943( ل�سيد/�أ�سامة هادي ر�سيد �ل�سعدي مبوجب وكالة م�سدقة لدى �لكاتب �لعدل برقم�
�لعنو�ن/ �مارة �ل�سارقة ، �ملنطقة �حلرة ملطار �ل�سارقة �لدويل ، �سارع �ملطار، هاتف رقم : 065579818 متحرك : 

0501190123
�ملخطر �إليه : �سياء حممد ن�سر �ل�سعيف �جلن�سية: �سوريا - �لعنو�ن : �مارة دبي

�ل�سرح : قام �ملخطر بتوريد �جهزة و مو�د جتميل �ىل �ملخطر �إليه �سمن تعامل جتاري مت �لتفاق عليه �نذ�ك يف قاعات 
مركز دبي �لتجاري �لعاملي خالل معر�ض للمنتجات �جللدية وذلك بقيمة )225340 درهم( ، و قد �سدد �ملخطر �إليه 
جزء من �ملبلغ و �ملبلغ �ملتبقي يف ذمة �ملخطر �إليه هو )178597 درهم �مار�تي( و ليز�ل �ملبلغ �ملذكور �عاله مرت�سد�” 
يف ذمة �ملخطر �إليه منذ �سهر �كتوبر �سنة 2018 و حتى تاريخه وحيث �ن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي 
تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى، لذلك فاننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملديوينة 
)178597 درهم �مار�تي( �ملذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �خطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية، 

و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به وهذ� �خطار منا بذلك...
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0055176
�خطار عديل بالوفاء

�ملخطر : علي حممد حجي �لقبي�سي �مار�تي �جلن�سيه
MOJAU-2022-0053675 وحتمل بطاقة  �لكرمي حممد جنم م�سرية �جلن�سية بوكالة رقم  بالوكالة / هند عبد  وميثله 
هو�ية رقم 784197894382080 - �لعنو�ن : �بو�سغارة - مقابل حديقة �بو�سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب علي �لقبي�سي للعقار�ت 

- رقم �لهاتف : 971523210010
�ملخطر �ليه : �سعيد حممد ��سف حممد يون�ض �جلن�سية : باك�ستان

�لعنو�ن : �ل�سارقة - �لند �لقا�سمية - بناية �لقبي�سي 98 �سقة رقم 1409
�لهاتف رقم : 97155802230

قيمة �ملطالبة 6250 درهم
بتاريخ  �نه  �ملدعي عليه حيث  �ملحرر من قبل  �ل�سيك  6250 درهم مو�سوع  �إليه �سيك ل�سالح �ملخطر مببلغ  �سبق وحرر �ملخطر  قد 

��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيك �ل �نه �رتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :
�ل�سيك رقم000084 مبلبغ 6250درهم �ستة �لف ومائتان وخم�سون درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/7/12 و�مل�سحوب على بنك 

�لإمار�ت �ل�سالمي. 
وحيث �ن �ملدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،

�لإجر�ء�ت  لتخاذ  �ست�سطر  و�ل  �خطاركم  تاريخ  من  �أيام  خم�سة  خالل  �ملذكور  �ملديوينة  مبلغ  �سد�د  ب�سرورة  نخطركم  فاننا  لذلك 
�لقانونية،  و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به.

وهذ� �خطار منا بذلك...
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0055135
�خطار عديل بالوفاء

�ملخطر : علي حممد حجي �لقبي�سي �مار�تي �جلن�سيه
MOJAU-2022-0053675 وحتمل بطاقة هو�ية رقم  وميثله بالوكالة / هند عبد �لكرمي حممد جنم م�سرية �جلن�سية بوكالة رقم 
�لعنو�ن : �بو�سغارة - مقابل حديقة �بو�سغارة - بناية �ملزيونة - مكتب علي �لقبي�سي للعقار�ت - رقم �لهاتف :   -  784197894382080

971523210010
�ملخطر �ليه : ر�جيب كومار مازومدير �سوبي�ض مازومدير �جلن�سية : بنغالدي�ض 

�لعنو�ن : �ل�سارقة �لند �لقا�سمية بناية �لقبي�سي13 �سقة 1602 - �لهاتف : 971508016046
مو�سوع �لخطار : �خطار بدفع قيمة �ل�سيكات :

�لوقائع :
حيث �ن �ملخطر �إليه بتاريخ �سابق حرر �سيكات �ملخطر مببلغ 25000 �لف درهم خم�سه وع�سرون �ألف درهم

و يف تاريخ ��ستحقاق �ل�سيكات توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيكات �ل �نه �رتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب و�لبيانات كالتايل :
�ل�سيك رقم 060953 مبلبغ 7500 درهم �سبعة �لف وخم�سمائة درهم بتاريخ ��ستحقاق 2021/04/30 و�مل�سحوب على بنك برود�

�ل�سيك رقم 060962 مببلغ 7500 درهم �سبعة �لف وخم�سمائة درهم بتاريخ ��ستحقاق 30/ 01/ 2021 و�مل�سحوب علي بنك برود�
�ل�سيك رقم 000005 مببلغ 10000 درهم ع�سرة �لف درهم بتاريخ ��ستحقاق 2025/08/04 و�مل�سحوب على بنك �مل�سرق

وحيث �ن �ملدعى عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر� وتكر�ر� ولكن دون جدوى،
لذلك فاننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملديوينة �ملذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �خطاركم و�ل �ست�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية، 

و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به. 
وهذ� �خطار مال بذلك ...

�لكاتب �لعدل     

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

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

70533

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إعالن يف �لق�صية �لتنفيذية بالن�صر 

�ملرجتعة   �ل�صيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�صية رقم 0001261/ 
�إىل �ملحكوم عليه : جهاد فاعور �لعلي  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ �لب�سمة لتجارة �لرخام ذ.م.م   

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 
�لر�سوم  �سامال  �لكلي  �ملجموع   : كالآتي  تنفيذه  �ملطلوب   �حلكم  �ن  ومبا   ، لذلك 

و�مل�ساريف : 250074.0 
�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

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

70021
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�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
 : �جلن�سية  خان،  جابهور  باثان  وني�سا  عزيز  /باثان  �ل�سيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 / �ل�سيد  �ىل  100% وذلك  �لبالغة  ح�ستها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  ترغب  �لهند 
ري�سمي بر�فني �سوريندر�ن، �جلن�سية : �لهند بالرخ�سة �مل�سماه )�سالون �لع�سر �جلميل 
د�ئرة  من  �ل�سادرة  لل�سيد�ت( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )794729( 

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

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن �ل�سيد: �د�ر�ض �نيل كومار �سريدهار�ن بيالى �نيل كومار- �جلن�سية : �لهند، 
 - �مد  بوكاد�ن  : عا�سق  �ل�سيد  �إىل  �لبالغة )100%( وذلك  و�لتنازل عن كامل ح�سته  �لبيع  يرغب يف 
�جلن�سية : �لهند، يف �لرخ�سة �مل�سماه )�لقرطا�ض لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب 
رخ�سة رقم )511070( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، تعديالت �خرى: 1. تغيري 
�لتجاري  �لإ�سم  تغيري   .2 �لو�حد)ذ.م.م((،  �ل�سخ�ض  )�سركة  �إىل  خدمات(  )وكيل  من  �لقانوين  �ل�سكل 
�ل�سخ�ض  �سركة   - )ذ،م،م(  �لغذ�ئية  �ملو�د  لتجارة  )�لقرطا�ض  �إىل  �لغذ�ئية(  �ملو�د  لتجارة  )�لقرطا�ض 
�لو�حد(، وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
تنازل/ بيع

�إعالن بالن�سر
�لبيع  يف  يرغبون  حممد،  يو�سف  ح�سن  عبد�لرحمن  ورثة  �ل�سادة/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�س�سهم �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد: فائزر قدر عبد�لقادر كولنور - 
�جلن�سية: �لهند، يف �لرخ�سة �مل�سماه )�لعاتي لل�ساعات و�لعطور( تاأ�س�ست باأمارة �ل�سارقة مبوجب 
�خرى:  تعديالت  بال�سارقة،  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )522190( رقم  رخ�سة 
تغيري   .2 �لو�حد)ذ.م.م((،  �ل�سخ�ض  )�سركة  �إىل  فردية(  )موؤ�س�سة  من  �لقانوين  �ل�سكل  تغيري 
�إىل )�لعاتي لل�ساعات و�لعطور)ذ.م.م( - �سركة  �لتجاري من )�لعاتي لل�ساعات و�لعطور(  �لإ�سم 
�ل�سخ�ض �لو�حد(، وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
تنازل/ بيع

�عالن بالن�سر
يف  ترغب  �لهند   : �جلن�سية   ، دميلو  حازل  �سيلما   / �ل�سيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة %100 وذلك �ىل �ل�سيد / فينكاتا �سببا ريدي 
دوول كوند� ريدي دوول، �جلن�سية: �لهند بالرخ�سة �مل�سماه )جنمة �ملجاز لكي �ملالب�ض( 
�لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من  رقم )768444(  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست 

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

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
 �إخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0047633 رقم �ملعاملة
�خطار عديل للوفاء مببلغ )7،340،00،00( درهم )�سبعه مليون وثالثمائة و�ربعون �لف درهم(

�ملخطر �ل�سيد / م�سعل بن علي بن ح�سني �خلر�ض وميثله بالتوقيع �ملحامي / �سيف �سلطان �ملحرزي مبوجب وكالة خا�سه بالق�سايا 
مقيده برقم معاملة 0025530/2021

�ملخطر �ليها �ل�سيدة / �ليز�بيث ماركايلينو باباج - فلبينية �جلن�سية - و �سركة جلف �وريانت و�سيط جتاري �ض.ذ.م.م
�لعنو�ن - �ل�سارقة - منطقة �لتعاون - �سارع �لتعاون �جلديد - فندق �سيتي بالز� 5 - هاتف �ر�سي رقم 041237135  هاتف متحرك 

رقم 0501237135 - هاتف متحرك 0504220777
و�ملحطر �ليها / �سركة جلف �وريانت و�سيط جتاري �ض.ذ.م.م - �لعنو�ن - �ل�سارقة - منطقة �لتعاون - �سارع �لتعاون �جلديد - فندق 

�سيتي بالز� 5 - هاتف �ر�سي رقم 041237135 هاتف متحرك رقم : 0501237135 - هاتف متحرك 0504220777
مو�سوع  درهم(  �لف  و�ربعون  وثالثمائة  مليون  )�سبعه  درهم   )7،340،00،00( مببلغ  للمخطر  �سيك  حرر  �إليه  �ملخطر   : �ل�سرح 
�ل�سيك �ملحرر من قبل �ملخول بالتوقيع عن �ملدعي عليه حيث �نه بتاريخ ��ستحقاق �ل�سيك توجه �ملدعى ل�سرف �ل�سيك �ل �نه �رتد دون 
�سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل : �ل�سيك رقم 000026 مببلغ )7،340،00،00( درهم )�سبعه مليون 

وثالثمائة و�ربعون �لف درهم ( بتاريخ ��ستحقاق 2013/06/08 و�مل�سحوب على بنك �مل�سرق، 
وحيث �ن �ملدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ��ستحقاقه و�ملطالبة �لودية مر�ر�ً وتكر�ر�ً ولكن دون جدوى،

�أيام من تاريخ �خطاركم و�ل �سن�سطر لتخاذ �لإجر�ء�ت  ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سد�د مبلغ �ملديوينة �ملذكور خالل خم�سة  لذلك 
�لقانونية. و�طلب من �ل�سيد �لكاتب �لعدل �لتوثيق على هذ� �لخطار للعلم مبا جاء به،

وهذ� �خطار منا بذلك...
�لكاتب �لعدل     

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

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

70533

�لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0067588 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن بالت�س�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيد:- كونه عبد�هلل كاريبوليل كونييل �جلن�سية : �لهند، يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن جزء 75% من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد : �ليا�ض موبنتى كانو حممد كونهي 
مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �لفريج(  �سر�ب  )كافترييا  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �لهند،  �جلن�سية:   - حاجي 
رخ�سة رقم )524871( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة، �ل�سيد:- كونه عبد�هلل كاريبوليل 
كونييل �جلن�سية: �لهند، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 25% من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك 
�إىل �ل�سيد : رفيق بريوفانور - �جلن�سية : �لهند، يف �لرخ�سة �مل�سماه )كافترييا �سر�ب �لفريج( تاأ�س�ست باأمارة 
تعديالت  بال�سارقة.  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )524871( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة 
 2013 �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   �خرى: ل يوجد. وعمالبن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
MOJAU_2022- 0067586 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
�إع�الن بالن�س�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن �ل�سيد:- كونه عبد�هلل كاريبولي�ل كونييل �جلن�سية : �لهند، يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن جزء 75% من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك �إىل �ل�سيد : �ليا�ض موبنتي كانو حممد كونهي 
مبوجب  �ل�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  �لفريج(  �ساحوف  )مطبخ  �مل�سماه  �لرخ�سة  يف  �لهند،  �جلن�سية:   - حاجي 
رخ�سة رقم )517400( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بال�سارقة. �ل�سيد:- كونه عبد�هلل كاريبوليل 
كونييل �جلن�سية: �لهند، يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 25% من كامل ح�سته �لبالغة )100%( وذلك 
�إىل �ل�سيد: رفيق بريوفانور - �جلن�سية: �لهند، يف �لرخ�سة �مل�سماه )مطبخ �ساحوف �لفريج( تاأ�س�ست باأمارة 
تعديالت  بال�سارقة.  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )517400( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة 
 2013 �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   �خرى: ل يوجد. وعمالبن�ض 
يف �سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه 
بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات  

70555 �لعدد 13557 بتاريخ 2022/5/31 
�إعالن يف �لق�صية �لتنفيذية بالن�صر 

�إخطار دفع يف �لق�صية رقم AJCEXCICPL2022 /0000697 �أمر �أد�ء     
�إىل �ملحكوم عليه : حممود حممد مو�سى حممد   

حيث �نه قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ علي حممد حجي �لقبي�سي ، �جلن�سية �لإمار�ت 

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد 

لذلك، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 30522.0 

�أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�سار  �لتنفيذي  �ل�سند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

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

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

70535

Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0003119 Civil/ Partial

To Defendant : GHAIRAT GUL REHMAT GUL
Unknown place of residence :
Notification by Publication for a Defendant in English & Arabic.
Upon the request of the plaintiff: AL MUTALIQ RENT A CAR, filed the above 
mentioned case requesting the following:
- Bind the defendant to pay AED 13798 and the statuary interest 12% from the date 
of the claim.
- Bind the defendant with the costs and fees.
You are requested to attend the hearing on 08/06/2022 8:00 am before case management 
office, Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office 2) in person or to 
be represented by a legal attorney to submit a plea along with all documents within 
10 days of the date of publication in order to consider the above-mentioned case in 
your capacity as defendant.
Legal Services Office
Mohamed Hussein Amin Almula
Issued on: 24/05/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70535

Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
Notification the convicted by Publication 

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - Alpha Building Materials FZC 
Advice of payment in case No. SHCEXCICOMS2022/0001546

To: Convicted: Alpha Building Materials FZC
Whereas the date of the attached judgment was issued a copy of the judgment against 
you in favor of the Plaintiff, Saeed Al Zaabi General Trading Company CLL
- In the mentioned Case above.
Since the mentioned Convicted has applied for the execution of the said judgment, and 
paid fee specified. As the judgment is requested as follows:
Total including fees and expenses: 838107 dirhams
In addition to 5% legal interest from 24/05/2021 until full payment.
So you are charged with to the implementation of the aforementioned Execution bond 
within [15] days from The date of your notification/s of this Advice
In case of your failure to do so, the Court will take legally prescribed forced execution 
action against you.
The judge / Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533 Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO.8909/2022
Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent : IVAN ARSOVSKI

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 31435 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the warning the 
amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the respondent default to 
pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an amount of 31435 AED remained 
in their possession, for Murabaha the vehicle that was issued and since the warner has repeatedly 
demanded the respondent to be quick to pay the amount in his debt, but the respondent didn’t 
provide any action

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2015 BLACK FORD Focus 15 AUH 62536

Therefore, we first warn you to pay 31435 AED within a maximum of one week from the date of 
advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you to collect our 
rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and lawyer fees, with 
the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal property that may be 
inside the car
The warner : AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392

Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO.8910/2022
Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent : ABDUL AHAD ABDUL SAMAD

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 16674 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the warning the 
amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the respondent default to 
pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an amount of 16674 AED remained 
in their possession, for Murabaha the vehicle that was issued and since the warner has repeatedly 
demanded the respondent to be quick to pay the amount in his debt, but the respondent didn’t 
provide any action

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2014 WHITE CHEVROLET Cruze B AJM 63358

Therefore, we first warn you to pay 16674 AED within a maximum of one week from the date of 
advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you to collect our 
rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and lawyer fees, with 
the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal property that may be 
inside the car
The warner : AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392 Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO.9057/2022
Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent : PRINTOPACK PRINTING PRESS LLC

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 32622 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the warning the 
amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the respondent default to 
pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an amount of 32622 AED remained 
in their possession, for Murabaha the vehicle that was issued and since the warner has repeatedly 
demanded the respondent to be quick to pay the amount in his debt, but the respondent didn’t 
provide any action

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2015 Silver Mitsibushi LANCER B AJM 46628

Therefore, we first warn you to pay 32622 AED within a maximum of one week from the date of 
advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you to collect our 
rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and lawyer fees, with 
the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal property that may be 
inside the car
The warner : AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392

Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO.8908/2022
Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent : ALSHIHAB AL THAQIB METAL BLDG

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 76448 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the warning the 
amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the respondent default to 
pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an amount of 76448 AED remained 
in their possession, for Murabaha the vehicle that was issued and since the warner has repeatedly 
demanded the respondent to be quick to pay the amount in his debt, but the respondent didn’t 
provide any action

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2019 White TOYOTA Hilux 3 SHJ 10682

Therefore, we first warn you to pay 76448 AED within a maximum of one week from the date of 
advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you to collect our 
rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and lawyer fees, with 
the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal property that may be 
inside the car
The warner : AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392

Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO.8906/2022
Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent : SALMA TABIKH 

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 58930.25 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the warning the 
amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the respondent default 
to pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an amount of 58930.25 AED 
remained in their possession, for Murabaha the vehicle that was issued and since the warner has 
repeatedly demanded the respondent to be quick to pay the amount in his debt, but the respondent 
didn’t provide any action

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2017 Blue Mitsibushi ASX 14 AUH 41353

Therefore, we first warn you to pay 58930.25 AED within a maximum of one week from the date 
of advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you to collect 
our rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and lawyer fees, with 
the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal property that may be 
inside the car
The warner : AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392 Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION

NO.9056/2022
Notifying party : Dubai Islamic bank (PJSC)
Respondent : NADIR ALI KHAN HAMID ALI KHAN

(OF UNKNOWN DOMICILE)
Subject: Legal notification of the need to pay the payment of 30332 AED

Where the respondent contracted with the warner with the intention of financing the warning the 
amount of the below vehicle details in favor of the respondent, And since the respondent default to 
pay the installments of the vehicle in favor of the warner until an amount of 30332 AED remained 
in their possession, for Murabaha the vehicle that was issued and since the warner has repeatedly 
demanded the respondent to be quick to pay the amount in his debt, but the respondent didn’t 
provide any action

Car Model Car Color Car Brand Code Plate Emirates Plate No

2014 Grey Mitsibushi Mirage 1 SHJ 29543

Therefore, we first warn you to pay 30332 AED within a maximum of one week from the date of 
advertising, other than we will have to complete the legal procedures against you to collect our 
rights in accordance with the law, with your obligation to pay expenses and lawyer fees, with 
the disclaimer of the responsibility of the notifying bank for any personal property that may be 
inside the car
The warner : AHMED MOHAMED ABDELNABY

NOTARIZED NOTICE 
BY PUBLICATION

70392

Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
 Partial Rea Estate 1102/2021/18

Notice by Publication
Judgment Notice by Publication

Published Notice details
To Defendant: Sahar Abdul Ghafoor

Unknown residence
Plaintiff/ Aqaar Corporation
We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session 
held on 16-11-2021 in the said case in favor of Aquar Corporation by 
obliging the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of (AED 47,488) 
and legal interest of 5% annually from the date of the claim until full 
payment and obliged the Defendant to pay the fees, expenses and Five 
Hundred dirhams as attorneys’ fee and rejected other requests. Such 
judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect 
from the next day of publication of this notification. Issued in the name 
of HH Sheikh Mohammed bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of 
Dubai, and has been publicly announced.

Government of Dubai 
Dubai Courts 

70530 Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557

Real Estate Appeal 322/2022/435
Notice by Publication (Appeal)

Published Notice details
To Appellees : 1- Chapal World LLC
2- Best Emirates Real Estate Broker LLC - Unknown residence
As the Appellant/Lime Light Real Estate Development LLC
Represented by/Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais 
Al Shamsi - Has appealed the judgment issued in the Case 
No. 877/2021 - partial real estate. A remotely session is set 
on Thursday corresponding to 09-06-2022 at 10:00 a.m in the 
litigation hall. Therefore, you are requested to attend in person 
or by attorney. If you failed to do so, then, the court will issue its 
judgment in absentia.

Government of Dubai 
Dubai Courts 

70472 Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
Dubai Court of First Instance

Notification by Publication
In lawsuit No. 16/2022/907- partial commercial

In : fifth case management circuit No.404
Lawsuit subject: (1) Judgment to expel the defendants from the company and the commercial license of 
the company (Emirates Youth People’s Kitchen, a civil business company) with license No. (614842) 
and cross out their names from the company’s commercial register and the license, and register 
that release on the articles of association with the court of your esteemed court duly. (2) Obligating 
the defendants to bear their share of the loss and fixed debts in the advisory experience report. (3) 
obligating the defendants to pay charges, expenses and attorney`s fees.
The plaintiff: Abdullah Ali Ahmed Mohammed Al Awar - Address: UAE- Dubai- Al Garhoud - Deira - 
Bushkar Building Bldg. - Apartment Office No. 304 - Next to Jijiko Metro Station. 
Represented by: Fahad Abdullah Qambar Muhammad
The defendants: 1- sayid mahdi sayid Ali mahdath sabz wari, 2- sayid Ali sayid Mostafa mahdath sabz wari 
Notification subject: has filed the lawsuit against you and its subject: (1) Judgment to expel the 
defendants from the company and the commercial license of the company (Emirates Youth People’s 
Kitchen, a civil business company) with license No. (614842) and cross out their names from the 
company’s commercial register and the license, and register that release on the articles of association 
with the court of your esteemed court duly. (2) Obligating the defendants to bear their share of the 
loss and fixed debts in the advisory experience report. (3) obligating the defendants to pay charges, 
expenses and attorney`s fees. A session was set for it on Thursday, 02-06-2022 at 09:00 am in the 
remote litigation hall, BUILDING DESC&, so you are required to attend or your legal representative, 
and you must submit your notes or documents to the court at least three days before the session
Lawsuit manager
Mrs. Nada Abdulqader Al-Khamri

Government of Dubai 
Dubai Courts 

70533

Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
287/2022/18 partial real estate

Notification by publication
Notification details
To the defendants: 1- 1- Dubai Gulf Real Estate L.L.C, Rashid Salem Ali 
Salem Al Rashid - Unknown residence
since the plaintiff:Muhammad Waqas Hassan Masoud al-Hassan
Represented by : Hamid Mubarek Yaqout Mubarak Al Ghafli
Has filed the lawsuit and its subject, demanding the termination of contract 
between the plaintiff and the defendants, obligating the defendants to pay 
jointly an amount of (860000 AED) and the interest at the rate of 5% from 
lawsuit date until full payment and charges, expenses and attorney`s fees 
and expedited execution of the judgment without guarantee.
A session was set for it on Thursday, 05-06-2022 at 09:00 am in the remote 
litigation hall, BUILDING-DESC&, so you are required to attend or your 
legal representative, and you must submit your notes or documents to the 
court at least three days before the session.

Government of Dubai 
Dubai Courts 

70392

Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8968/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Ras Al Khaimah Notary 
Public under No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of 
Attorey attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, 
Business Point Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: SABGHAT ALLAH MUHAMMED RIYAD - Pakistan National with an address at 
Emirate of Abu Dhabi, Abu Dhabi Area, Laundry Building, Flat No. 101, Tel: 0564712758

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 38,286
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
38,286 whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

51965 Abu Dhabi 17 Hyundai Accent Gray 2018

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to the Law, charging you for the legal 
expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392 Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8869/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Ras Al Khaimah Notary 
Public under No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of 
Attorey attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, 
Business Point Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: JIN DONG LIU - Chinese national, with an address at Emirate of Abu Dhabi, Street 
No.31. Villa Complex No.24, Villa No.512, Tel: 0563308878

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 81,697
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
81,697, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

32084 Abu Dhabi 11 Honda CR-V White 2019

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to the Law, charging you for the legal 
expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8870/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Ras Al Khaimah Notary 
Public under No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of 
Attorey attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, 
Business Point Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: MUHAMMED MOHSEN KHAN - India national, with an address at Emirate of Dubai, 
International City, Greek District, Flat No.301, Building No.300L, Tel: 0563900583

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 37,652
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
37,652, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

80297 Abu Dhabi 12 NISSAN X-Trail White 2015

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to the Law, charging you for the legal 
expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392 Date 31/ 5/ 2022  Issue No : 13557
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department

NOTARISED NOTICE - Attestation No. 8969/2022 
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Ras Al Khaimah Notary 
Public under No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of 
Attorey attested by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, 
Business Point Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent: DHRUVA MENON MENON - Indian National, with an address at Emirate of Abu Dhabi, Abu 
Dhabi Area, Gulf Air Building, Zayed Rd, Beside Abu Dhabi Islamic Bank, Flat No.407, Tel:0566198869 

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 42,492
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
42,492, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

19377 Abu Dhabi 15 Honda City Red 2016

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary legal 
procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to the Law, charging you for the legal 
expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

70392
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•• اأبوظبي-الفجر: 

معر�ض  م��ن  �ل�31  �ل���دورة  فعاليات  ختام  �سمن 
و�ل�سباب  �لثقافة  وز�رة  �أطلقت  للكتاب،  �أبوظبي 
“ن�سو�ض يف �لعزلة: كتابات �لأمل يف زمن  كتاب 
وهو مبادرة �أدبية �أعلنت عنها �لوز�رة  �جلائحة”، 
مبنا�سبة يوم �لكاتب �لإمار�تي عام 2021 �لذي 
26 م��اي��و م��ن ك��ل ع���ام، ودع���ت �لكّتاب  ي�����س��ادف 
�لإمار�تيني  �مل��ب��دع��ني  م��ن  و�ل�����س��ع��ر�ء  و�لأدب������اء 
ومت  فيها،  للم�ساركة  �لدولة  يف  �ملقيمني  و�لعرب 
�لإمار�ت  و�أدب��اء  بالتعاون مع �حتاد كتاب  تنفيذه 

و�ملتحدة للطباعة و�لن�سر.
وركزت �ملبادرة على �أهمية �لكتابة و�لتاأليف �لأدبي 
و�لإبد�عي يف �لتعايف من جائحة كوفيد 19 ودور 
�لثقافة يف تقريب �لأف��ر�د و�ل�سعوب وتعزيز قيم 

�إبر�ز  �إىل  �إ�سافة  �لإن�ساين،  و�لتالقي  �لت�سامن 
وت��وث��ي��ق �لإن���ت���اج �لأدب�����ي �ل���ذي ي��ت��ن��اول مو�سوع 
�جلائحة، وير�سد جو�نب من �لتجارب و�ملو�قف 

و�لنفعالت �لإن�سانية ذ�ت �ل�سلة باجلائحة.
�أث��ن��اء جل�سة ع��ق��دت يف جناح  �ل��ك��ت��اب  �إط����الق  مت 
�حت��اد كتاب و�أدب��اء �لإم���ار�ت �مل�سارك يف �ملعر�ض، 
بح�سور رئي�ض جمل�ض �لحتاد �سلطان �لعميمي، 
�سارك فيها كل من خالد �لبدور وجنيبة �لرفاعي 
�أمل  �ل�ساعرة  �حل��و�ر  و�أد�رت  �لهدية،  �هلل  وعبد 
���س��ارك��و� بن�سو�ض  �إ���س��م��اع��ي��ل، وج��م��ي��ع��ه��م مم���ن 
جزئني،  يف  �سدر  �ل��ذي  �لكتاب  ت�سّمنها  �إبد�عية 
من  ن�����س��و���س��اً  و�ح���ت���وى  ل��ل�����س��ع��ر،  خ�س�ض  �لأول 
وق�سيدة  و�ل�سعر �حلر  و�لنبطي  �لف�سيح  �ل�سعر 
�لنرث، فيما خ�س�ض �جلزء �لثاين لفنون �لق�سة 

�لق�سرية و�لق�سرية جد�ً.

�ل�سرد  �ل���ذي ت�سمن  �ل��ك��ت��اب  ���س��اه��م يف حم��ت��وى 
ت�سعاً  ق��دم��و�  ���س��اع��ر�ً  وث��الث��ون  ثمانية  و�ل�����س��ع��ر 
نبطية،  وت�سع ق�سائد  وع�سرين ق�سيدة ف�سيحة 
ن�سو�ض  ت��األ��ي��ف  يف  ك��ات��ب��اً  ع�����س��رون  ���س��اه��م  بينما 
���س��ردي��ة ت���ر�وح���ت ب��ني �ل��ق�����س��ة و�ل��ن�����ض �ملفتوح، 
وتوجت تلك �لن�سو�ض بقر�ءة نقدية يف �جلائحة، 
مر  على  �أوبئة  من  بالإن�سانية  ع�سف  ما  تناولت 
�لزمن، ملخ�سة تعامل �ملبدعني معها من خمتلف 

�أنحاء �لعامل.
�إمار�تيني  ملبدعني  ب���ارزة  �أ���س��م��اء  �لكتاب  ت�سمن 
�لري�ض،  �أب��و  وعلي  �لعتيبة،  �سعيد  مانع  د.  �أمثال 
با�سمة  ود.  �ل�سيخ،  ع��ارف  ود.  �لغامن،  �سهاب  ود. 
ح�سان  عيلبوين،  وخليل  �خل���و�ر،  وع��ل��ي  يو�سف، 
�ل��ع��ام��ري وغريهم،  ب��ال��ع��ود  �ل��ع��ب��ي��ديل، م��ب��ارك 
�لدولة،  �أر���ض  على  مقيمني  مبدعني  عن  ف�ساًل 

هيثم  ود.  كعو�ض،  و�سامح  �إدل��ب��ي،  بهيجة  د.  مثل 
�خلو�جة.

ويف تقدميها للكتاب، �أكدت معايل نورة بنت حممد 
�لوز�رة  حر�ض  و�ل�سباب  �لثقافة  وزي���رة  �لكعبي 
على �أن تكون �ملحرك �لأ�سا�سي لتطوير وحت�سني 
�لبيئة �لثقافية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
وبتوجيهات  �مل��ا���س��ي��ة  �ل�����س��ن��و�ت  يف  �أن����ه  م���وؤك���دة 
�ل���ق���ي���ادة �حل��ك��ي��م��ة، مت��ك��ن��ت �ل���دول���ة م���ن توفري 
�لبيئة �لتنظيمية و�لت�سريعية �لكفيلة بدعم كافة 
مكونات قطاع �لثقافة، وحتفيز �ملبدعني من �أهل 
�مل��ب��ادر�ت و�لرب�مج  �إط��الق  �لثقافة و�ل��ف��ن، ع��رَب 
�إىل  ونقلها  ب��اإب��د�ع��ات��ه��م  �ل��ت��ع��ري��ف  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
وير�ّسخ  للدولة  �لثقايف  �ملنجز  يعّزز  مبا  �ل��ع��امل، 

مكانتها ب�سفتها حا�سنة لالإبد�ع و�ملبدعني.
و�أكدت معاليها �أن �لوز�رة مل تتوقف طو�ل �ملرحلة 

كوفيد- �آث��ار جائحة  �لعامل من  فيها  عانى  �لتي 
19، و�سيطر �ل�سعور بالعزلة على �لكثريين، عن 
�لذين  و�ل�سعر�ء  و�لأدب��اء  و�لكّتاب  �ملبدعني  دعم 
�إثر�ء  يف  حيوي  ودور  و��سحة  ب�سمة  لهم  كانت 
و�أدب��ي ملهم، وكان  �ملجتمعات مبنتج ثقايف وفني 
�لثقافة يف تقريب �لأف��ر�د و�ل�سعوب،  تاأثري  جلياً 

وتعزيز قيم �لت�سامن �لإن�ساين.
وح�����ول �ل���ك���ت���اب، ق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا: ي���وف���ر كتاب 
على  ل��الإ���س��اءة  م�ساحة  �لعزلة”  يف  “ن�سو�ض 
�لتي فر�ستها �جلائحة، يف  و�لتحديات  �لتغري�ت 
ظل �لتباعد �لجتماعي و�لإجر�ء�ت �لحرت�زية، 
ب��ج��م��ال��ي��ات �حلياة  �لأم������ل و�ل�����س��غ��ف  م��ت�����س��م��ن��اً 
�ملو�سوفة بال�سعر و�لنرث و�لق�س�ض، عاك�ساً قدرة 
�لكتابة على تغيري �ملفاهيم، و�لتاأثري يف �لتجربة 
و�ل�سعر�ء  �لأدب�����اء  ك��ت��اب��ات  ول��ت��ك��ون  �لإن�����س��ان��ي��ة، 

�حلر�ك  ل�ستمر�ر  وتاأكيدهم  للحياة،  �نت�سارهم 
�لثقايف و�لإبد�عي برغم �لتحديات.

جمل�ض  رئي�ض  �لعميمي  �سلطان  ق��ال  جهته  م��ن 
�حتاد �لكتاب: “يفخر �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت 
بهذ� �لتعاون �مل�سرتك مع وز�رة �لثقافة و�ل�سباب 
�لذي ي�سكل  “ن�سو�ض يف �لعزلة”  باإ�سد�ر كتاب 
�إ�سافة نوعية من �لإبد�ع �لإن�ساين يف �لتعبري عن 
مقاومته �لأوبئة و�لعزلة �لتي فر�ستها �جلائحة 
�للتفات  �أن  �مل��ا���س��ي��ت��ني.«و�أ���س��اف  �ل�����س��ن��ت��ني  يف 
هو  و�إ�سد�رها  وجمعها  �لن�سو�ض  ه��ذه  مثل  �إىل 
�لعزلة  مقاومة  يف  و�ملبدع  �لأدب  دور  �إىل  �لتفات 
مبثابة  �لن�سو�ض  ه��ذه  و�أ�سبحت  م��ع��اً،  و�ل��وب��اء 
�ساهد تاريخي و�إن�ساين على دور �لكاتب و�لأدب يف 
بث �لأمل بغد �أجمل لالإن�سانية جمعاء يف مو�جهة 

�سعوبات �حلياة وكو�رثها.

يف ختام فعاليات معر�ص اأبوظبي الدويل للكتاب

وزارة الثقافة وال�شباب تطلق كتاب »ن�شو�س يف العزلة: كتابات الأمل يف زمن اجلائحة«

اإندوني�سيا تتفّوق بفوٍز ثالثّي .. وح�سوٌر اإبداعّي لأ�سرتاليا وبنغالدي�ص

جائزة حمدان بن حممد للت�شوير تن�شر ال�شور 
الفائزة مب�شابقة اأ�شواء

•• دبي-الفجر:

�أع��ل��ن��ت �لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة جل��ائ��زة حمد�ن 
�لدولية  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
للت�سوير �ل�سوئي، عن �لفائزين مب�سابقة 
�ن�ستغر�م ل�سهر �أبريل 2022، و�لتي كان 

مو�سوعها “�أ�سو�ء”.
للعد�سة  ث��الث��ي��اً  ف����وز�ً  ���َس��ِه��َدت  �مل�سابقة   
�مل�سورين  خ�����الل  م����ن  �لإن���دون���ي�������س���ي���ة، 
و”ر�تنو  �أكرب”  ع����ب����د�هلل  “�أبريليو 
بر��سيتيو” و”عارف ر�خمان �أري تاتاو”. 
�مل�����س��اب��ق��ة ك��ان��ت ف��ر���س��ًة م��ن��ا���س��ب��ة لظهور 
�لأ�سرت�لية  للعد�سة  �لإب��د�ع��ّي  �حل�سور 
بر��ساد”،  “جاني�ض  �مل�����س��ور  خ���الل  م��ن 
بجانب �مل�سور “ريحان �أحمد” �لذي مثَّل 

بنغالدي�ض يف قائمة �لفائزين.
و�سيح�سل �لفائزون �خلم�سة على �مليد�لية 
و�سُتن�َسُر  ب��اجل��ائ��زة  �خل��ا���س��ة  �لتقديرية 
�سورهم و�أ�سماوؤهم على �حل�ساب �لر�سمي 
للجائزة على �ن�ستغر�م HIPAae، وقد 
�َسِهَدت م�سابقة �سهر �أبريل ��ستخد�م �لو�سم 

 .#HIPAContest_Lights
�سعادة  ق���ال  ع���ن �حل�����دث،  ت�����س��ري��ح��ه  ويف 

�لأمني �لعام للجائزة، 
علي خليفة بن ثالث: لل�سوء قيمٌة خا�سة 
عند جميع �مل�سورين من خمتلف مد�ر�ض 

�لت�سوير و�خت�سا�ساته،
 جمّرد تغيري�ٍت طفيفٍة يف درجة �لإ�ساءة 
�ل�سورة من  تنقل  �نعكا�سها  �أو  ز�ويتها  �أو 
م�سروع  �إىل  �لنهائي  �حل���ذف  �ح��ت��م��الت 

ع��م��ٍل ن��اج��ٍح م��رم��وق ق���ادر ع��ل��ى �ملناف�سة 
و�لنت�سار  �حل�����س��ور  وت�����س��ج��ي��ل  و�ل���ف���وز 
�لدويل و��ستحقاق �لإ�ساد�ت من جمتمعات 
�مل�����س��وري��ن. �لأع���م���ال �مل�����س��ارك��ة ُت��ن��ب��ئ عن 
مع  �لتعامل  م�ستويات  يف  رة  ُمب�سِّ ق��ف��ز�ٍت 

�ل�سوء.
�مل�ساركني  باقي  وندعو  للفائزين  نبارك   
با�ستمر�ر  �لفنية  م�ستوياتهم  لتطوير 
و�كت�ساب �ملزيد من �لثقافة �لفنية و�لثقة 
�ل�سخ�سية من خالل �مل�ساركة يف �مل�سابقات 

و�لتدريب �مل�ستمر.
بر��سيتيو”  “ر�تنو  �لإندوني�سّي  �مل�سور 
عام  نهاية  يف  �لفائزة:  �سورته  عن  يقول 
تلفزيوين  ب��رن��ام��ج  ه��ن��اك  ك���ان   ،2021
ي��ب��ح��ث ع���ن م�����س��ور �ل����ع����ام. ك���ن���ُت �سمن 
خم�سة مت�سابقني، وكانو� مبدعني للغاية 
�أدرك����ُت  �أف���ز ! ل��ق��د  ك��م�����س��وري��ن، لكني مل 
�إبد�عيٍة  م�ساحٍة  عن  بالبحث  �سغوٌف  �أين 
جديدة. ثم وجدُت نف�سي يف ور�سة �لر�سم 
�إندوني�سيا”،  ب�”نيكون  �خلا�سة  بال�سوء 
كنُت  ل��ق��د  �سوجينج”.  “باكدي  ب��ق��ي��ادة 
جمّرد  ولي�ض  ���س��ورة  �سناعة  على  �أع��م��ُل 
�أ�سبه بالتعلَّم  �لتقاط �سورة .. كان �لأمر 

من جديد منذ �لبد�ية.
ل��ق��د ف����زُت يف م�����س��اب��ق��ات �ل��ت�����س��وي��ر عدة 
م�����ر�ت، م��ث��ل ت�����س��وي��ر �ل��ط��ع��ام و�لأل���ع���اب 
�أول  هي  “هيبا”  لكن  �لريا�سة،  وكذلك 
�أل  �أمت��ن��ى  �أح�����س��ل عليها.  ج��ائ��زٍة دول��ي��ٍة 
�أنه من  �أعتقد  ير�سي هذ� �لفوز �سغفي ! 
�لأف�سل �أن يبقى م�ستعاًل طو�ل �لطريق، 
وكاإن�ساٍن  كم�سوٍر  �أف�سل  �سيجعلني  ه��ذ� 

�أي�ساً.
�مل�سور �لأ�سرت�يل “جاني�ض بر��ساد” قال 
عن �سورته �لفائزة: مت �لتقاط �ل�سورة يف 
باأ�سرت�ليا، حينما عرثُت على  “�سيدين” 
جمموعٍة من حيو�نات �لكنغر يف �سو�حي 
“�سيدين” �أثناء غروب �ل�سم�ض، �أجربين 
�مل�سهد على �لوقوف جانباً و�لقرت�ب قدر 

�مل�ستطاع، كان �لكنغر �سعيد�ً يف جر�ب �أمه 
�لطعام.كانت  بتناول  ه��ي  �ن�سغلت  بينما 
ظروف �لإ�ساءة مثالية ووّفقُت يف �للقطة 

يف �لوقت �ملنا�سب.
لقد فزُت يف بع�ض �مل�سابقات على �مل�ستوى 
�لدويل، لكن �لفوز يف م�سابقة “هيبا” هو 
طويلة  ل��ف��رتٍة  بها  �ساأعتز  خا�سة  حلظة 
ملطاردة  ه��ام��ة  ث��ق��ٍة  دف��ع��ة  منحتني  وق���د 

حلمي و�لفوز بامل�سابقة �ل�سنوية،
 لقد غمرتني �ل�سعادة عندما ر�أيت ��سمي 
فائز�ً على �سفحة “هيبا” على �ن�ستغر�م. 
�لت�سوير �لفوتوغر�يف هو �سغفي و�أ�ستمتع 
�أق�����س��ي��ه��ا يف �ل��ت��ق��اط جمال  ب��ك��ل حل��ظ��ٍة 
�سيء  وك��ل  و�ل�����س��و�رع  و�لطبيعة  �لأم��اك��ن 

تقريباً.
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الكاتب ما بني الرواية 
وال�شيناريو

�لرو�ية هي فن نرثي طويل من فنون �لأدب، قد تعتمد على خيال 
ولي�ض  �لب��ت��ك��ار  على  حقيقية  تعتمد  حكاية  ت��ك��ون  وق��د  �ل��رو�ئ��ي 
�لتقليد �لأعمى للو�قع، وعليه لبد من �للتز�م بعنا�سر �لرو�ية، 
تكون  وق��د  كامل�سرح،  �ل�سخ�سيات  ل�سان  على  ت��اأت��ي  �حل���و�ر�ت  ق��د 

�لر�وي  ل�سان  على 
باأحد�ث  �ل���ع���ارف 
فهو  �ل����������رو�ي����������ة 
ي�سردها،   �ل������ذي 
ول�����ف�����ن �ل�����رو�ي�����ة 
ح���ري���ة �أك������رب من 
�لأدبية  �لأج��ن��ا���ض 
و�ل��ف��ن��ي��ة �لأخ���رى 
�لن�������ت�������ق�������ال  يف 

بالزمان و�ملكان. 
 �أما �ل�سيناريو فهو 
كتابة ن�ض �لهدف 
مرئياً  ن��ق��ل��ه  م��ن��ه 
�سو�ء تلفزيونيا �أو 
�سينمائياً، فيعتمد 
�سخ�سيات  ع���ل���ى 

�ل�سخ�سيات  حيث  من  معينة  عالقة  وتربطهم  معني  ح��و�ر   لهم 
وبالتايل  و�مل��ك��ان  و�لإي���ق���اع،  �ل��زم��ان  حيث  وم��ن  ببع�ض  بع�سهم 

تت�ساعد �لأحد�ث �إىل �أن ت�سل �إىل �لذروة.  
كثري من �لرو�يات حتولت �إىل �أفالم �سينمائية وم�سل�سالت در�مية، 
عند حتويل هذه �لرو�يات �إىل �سيناريو  �سو�ء فيلم �أو م�سل�سل، ل 
بد من �ل�ستعانة بكاتب �سيناريو متخ�س�ض �سو�ء كاتب در�مي �أو 
�مل�سروع،  �إنتاج  ن��وع  ح�سب  على  كالهما،  ُيجيُد  �أو  ممن  �سينمائي 

وهنا تكمن ح�سا�سية �ملوقف، 
كاتب  ب��اأن  �إخطارهم  �أعمالهم عند  يترب�أون  من  �ل��رو�ة  كثري من 
�ل�سيناريو �سيقوم باإ�سافة موقف �أو حدث �أو حو�ر �أو م�سهد بحجة 

 �أن هذ� �مل�سهد مل يكن موجود�ً يف �لرو�ية،
ُي�سيف  �سخ�سية  �أن  �ملمكن  �ل�سيناريو من  �أن كاتب  بالرغم من    

�إن تطلب �لأمر، 
باأن لكل فن من يتقنه، فن �لرو�ية يختلف  على �لرو�ئي مر�عاة 
عن كتابة  �ل�سيناريو �ل�سينمائي �أو �لدر�مي �أو �مل�سرحي، من حيث 
�لأدو�ت و�لعنا�سر و�حلدث و�لزمان و�ملكان  و�لإيقاع و�ل�سخ�سيات، 

و�ملُنتج �ملرئي يختلف عن �ملُنتج �لرو�ئي،
وروؤيته  تقنياته  فن  �لإذ�ع���ي،  لكل  �أو  �مل�سموع  �ملُنتج  عن  يختلف   
�لفنية، فتدفق �لأحد�ث �لتي تخدم �لرو�ية تختلف عن تدفقها يف 

�مل�سرح منه عن  �ل�سينما وهكذ�،
�مل�سرحي  �لكاتب  �أو  �ل�سيناريو  كاتب  قيام  عند  �سحيح  و�لعك�ض   
�لقيام بكتابة �لرو�ية  �سيو�جه بع�ض �ل�سعوبات �إىل �أن ُيتقن هذ� 

�لفن. 
ب��د م��ن  حتديث  ب��ال��رو�ي��ة ولكن ل  �لإخ���الل  ل��ن يتم  �لنهاية  ويف 
�لغرق  من  �ل�سينمائي  �لفيلم  لإنقاذ  �لب�سيطة  �لتفا�سيل  بع�ض 
فهو  �لعمل  تخدم  نظرة  جمالية  ل��ه  �ل�سيناريو  فكاتب  �ل��رو�ئ��ي، 
�لتمتع  �لرو�ئيني  ت�سويره.فعلى  قبل  خميلته  يف  �لعمل  ُي�ساهد 
�ملعاجلة  بهدف  مر�جعة  عمل  كاتب  �ل�سيناريو  قيام  عند  باملرونة 
�سو�ء  �لعقد  �لتفا�سيل يف  ذكر هذه  �لإنتاج  وعلى جهة  �لدر�مية، 
هو  �جليد  �ل�سيناريو  فاإن  وبالتايل  �ل�سيناريو،  لكاتب  �أو   للرو�ئي 

�لبنية �لأ�سا�سية للفيلم. 

بقلم: �سعيد الزعابي
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تطرح جديدها الغنائي قريبًا

اآينت عامر: �شاركت 
يف »الختيار 3«  لأنه 

عمل وطني م�شّرف

عملني  يف  �ل���ع���ام،  ه����ذ�  ���س��ارك��ت   •
حدثينا  رم�������س���ان���ي���ني...  در�م����ي����ني 
م�سل�سل  م�����س��ارك��ت��ك يف  ع��ن  ب��د�ي��ة 

»مكتوب عليا«؟
�مل�سل�سل،  يف  للعمل  ج��د�ً  حتم�ست   -
�أك��رم ح�سني، و�أن��ا �أحبه  لأنه بطولة 
ف��ن��ان ج��م��ي��ل وموهوب،  لأن����ه  ج����د�ً 
وكانت  م���ع���ه،  ب���ال���ع���م���ل  و����س���ع���ي���دة 
�لكو�لي�ض �أكرث من ر�ئعة وحتتوي 
ع��ل��ى �ل�����س��ح��ك و)�ل������ه������ز�ر(، من 
�إىل  �إ�سافة  �لنهاية،  �إىل  �لبد�ية 
ردود �لأفعال �لطيبة طو�ل �ل�سهر 

�لكرمي.
يف  للم�ساركة  جذبك  �لذي  • ما 
دور�ً  فيه  ت��وؤدي��ن  كوميدي،  عمل 

م�سابهاً لأعمال �سابقة؟
- �سخ�سية �لفتاة �لتي حتب من 
طرف و�حد، قدمتها قبل ذلك 
ثانية«  »ف��ر���س��ة  م�سل�سلي  يف 
و»�سقة في�سل«، ولكن كل مرة 
نظر�ً  �لأخ�����رى،  ع��ن  تختلف 
فكل  متغرية،  �لأح����د�ث  لأن 
معني،  من��ط  ل��ه��ا  �سخ�سية 
وت���ر����س���ي���ح���ي ل�����ل�����دور ج���اء 
م��ن �مل��ن��ت��ج و�مل���خ���رج خالد 
و�أك����رم ح�سني  �حل��ل��ف��اوي 

تو��سل معي.
ردود  ترين  وكيف   •
�لأفعال جتاه 
لعمل  �

يف 
ن���ه���اي���ة 
�مل����و�����س����م 

�لقوي؟

- ���س��ع��ي��دة ب�����ردود �لأف����ع����ال، وه���ن���اك م���ن ق����ال يل �إن 
�أقوم  �أن  �ل�سخ�سية »كئيبة«، ومع هذ� هناك من يريد 
�لعمل  ه��ذ�  و�أن  �مل��رك��زة،  �لكوميدية  �لأع��م��ال  بتقدمي 
ي��خ��ت��ل��ف ع���ن �لأع���م���ال �ل��ت��ي ق��م��ت ب��ه��ا خ���الل �لفرتة 

�ملا�سية.
ح�سني؟ �أكرم  �لفنان  مع  �لتعاون  عن  • وماذ� 

- ���س��ع��ي��دة ب��ال��ع��م��ل م���ع �أك�����رم ح�����س��ن��ي و�مل���خ���رج خالد 
�حللفاوي، وهو خمرج مينحني د�ئماً �مل�سوؤولية، و�أقوم 
ولقي  جيد،  ب�سكل  خ��رج  و�لعمل  كبري.  جمهود  بعمل 

�إعجاب �مل�ساهدين.
3«؟ »�لختيار  م�سل�سل  يف  م�ساركتك  عن  • وماذ� 

- �ساركت يف م�سل�سل »�لختيار 3« ك�سيفة �سرف، لأنه 
ع��م��ل وط��ن��ي م�����س��ّرف وي��خ��دم ت��ط��وي��ر �ل��ع��ق��ل و�لوعي 
�ملو�طن، ولأن��ه يقوم بعر�ض وتوثيق �حلقائق يف  لدى 
تاريخ م�سر �حلديث، و�سرف لأي فنان �مل�ساركة يف تلك 

�لأعمال.
دورك؟ كان  وكيف  �لدور...  لهذ�  ر�سحك  • من 

- تر�سيحي للعمل جاء من �ملخرج بيرت ميمي، وقمت 
�إحدى  يف  و�أعمل  �ل�سباط«  �أح��د  »زوج��ة  دور  بتج�سيد 

�لوز�ر�ت، 
وتدور �لأحد�ث حول فرتة �لع�سيان �ملدين �لتي كانت 
حتدث مع ظهور �جلانب �لإن�ساين لزوجة �ل�سابط يف 
�لدولة، و�أن �أولده��م ل يجل�سون معهم ب�سبب ظروف 

�لعمل �خلا�سة بهم.
خ�سو�ساً  �ل��ع��م��ل،  جن��وم  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ك��ان  • وك��ي��ف 

�لفنان كرمي عبد�لعزيز؟
- �سعيدة بالتعاون مع �لفنان كرمي عبد�لعزيز، لأنني 

�أحب �لعمل معه، ولأنني �أعمل معه ب�سكل مبا�سر.
�لفنية  �أع��م��ال��ك  ع��ن  م��اذ�  رم�����س��ان،  مو�سم  �نتهى   •

خالل �لفرتة �ملقبلة؟
�أق��وم بالتح�سري لعدد من �لأغ��اين لأطرحها خالل   -

فرتة �ل�سيف، 
�لفنان  جانب  �إىل  »عمهم«  فيلم  عر�ض  �أنتظر  و�أي�ساً 

حممد �إمام، و�أظهر خالله �سيفة �سرف.

ريهام عبد الغفور تنتظر 
4 م�شل�شالت على املن�شات
�ملا�سي،  رم�سان  در�م��ا  يف  �مل�ساركة  عن  �لغفور  عبد  ريهام  �لفنانة  غابت 
�لتو�جد ب�سكل د�ئم يف �ملو�سم، حيث ت�سبب تاأجيل  وذلك بعد �سنو�ت من 
م�سل�سلها "�أزمة منت�سف �لعمر" �ملكون من 15 حلقة و�لذي كان مر�سح 
للعر�ض يف رم�سان، وبعد �نتهاء �ملو�سم ت�ستعد ريهام للظهور بكثافة خالل 
�لفرتة �ملقبلة �ذ تنتظر عر�ض 4 م�سل�سالت جميعهم على �حدى �ملن�سات 

�لرقمية.
�أول م�سل�سالت ريهام عبد �لغفور �ملنتظر عر�سها قريًبا هو "و�ض و�سهر" 
مكون من 10 حلقات تاأليف مرمي نعوم و�إخر�ج مرمي �أبو عوف، وي�سارك 
�أبو  م��رمي  و�إخ����ر�ج  ث���ر�ء جبيل،  �إب��ر�ه��ي��م،  ����س��الم  �ي���اد ن�سار،  يف بطولته 
عوف، و�لثانى هو "�لغرفة 207" �ملاأخوذ عن جمموعة ق�س�سية للكاتب 
10 حلقات، و�سيناريو وحو�ر  �أحمد خالد توفيق، و�لذي تدور �أحد�ثه يف 
�ل�سيناري�ست تامر �إبر�هيم، و�إخر�ج حممد بكري وي�سارك يف بطولته حممد 

فر�ج.
�ملن�سات  �ح��دى  �لعمر" عر�سه على  "�أزمة منت�سف  وق��رر �سناع م�سل�سل 
�أيام،  قبل  ت�سويره  من  �لنتهاء  مت  حيث  �ملقبلة،  �لفرتة  خ��الل  �لرقمية 
و�لعمل مكون من 15 حلقة وي�سارك يف بطولته كرمي فهمى، رنا رئي�ض، 
وتاأليف  �حلليم  عبد  هند  �سعيد،  رك��ني  �ل�سامى،  ر���س��دى  �ل�سعيد،  عمر 
�ل��در�م��ا على  �أعمالها يف  �ل��ع��دل ليكون ثالث  �أح��م��د ع��ادل و�إخ���ر�ج ك��رمي 
�ملن�سات، كما تظهر ريهام عبد �لغفور ك�سيفة �سرف خالل �أحد�ث م�سل�سل 
"منعطف خطر" �ملكون من 15 حلقة وبطولة با�سل خياط وحممد عالء 

و�إخر�ج �ل�سدير م�سعود.
�لنيل"  "ق�سر  م�سل�سل  �ل��در�م��ا،  �لغفور يف  ريهام عبد  �أع��م��ال  �آخ��ر  وك��ان 
من تاأليف حممد �سليمان عبد �ملالك و�إخ��ر�ج خالد مرعي، وبطولة دينا 
حامت،  حممد  م��غ��اوري،  �سامي  جم��دي،  �أح��م��د  �ل�سعيد،  عمر  �ل�سربيني، 
حممد  �سالح،  خالد  �أح��م��د  �هلل،  عبد  �سالح  عي�سي،  نبيل  ف��رج،  ن��اردي��ن 
حممود عبد�لعزيز، مرمي �خل�ست، �سربي فو�ز، حممود �لبز�وي، وتاأليف 

حممد �سليمان عبد �ملالك و�إخر�ج خالد مرعى.

�ل�سابع" �أن �لفنان عمرو عبد �جلليل �لأن�سب لتج�سيد  ل�"�ليوم  �ل�سيناري�ست حممد �لغيطى يف ت�سريحات  �أكد 
�سخ�سية جنيب �لريحانى يف م�سل�سل "�ل�ساحك �لباكى" �ملقرر �لتنفيذ فيه خالل �لفرتة �ملقبلة بعد تعرثه لأكرث 

من �سنة وهو من �إخر�ج حممد فا�سل.
و�أ�ساف: مت تر�سيح �أكرث من فنان لهذ� �لعمل ولكن �لأن�سب على جت�سيده هو �لفنان عمرو عبد �جلليل، حتى �أنه 
��ستغرب �أكرث من مرة ب�سبب حتدثى معه من �سنو�ت ب�سبب هذ� �مل�سروع، ويعترب من نف�ض مدر�سة جنيب �لريحانى 

وهى كوميديا �ملوقف.
عمرو  يف  م��وج��ودة  �ل�سفات  وه��ذه  وميثل  وي��خ��رج  يكتب  ك��ان  �لريحانى  جنيب  �ل��ر�ح��ل  �أن  �لغيطى  و�أ���س��ار 
عبد�جلليل، وهو يف �لنهاية ر�سد لتاريخ م�سر من خالل �سخ�سية جنيب �لريجانى و�ل�سخ�سيات �لتي 

كانت بجانبه .
�لفنان جنيب �لريحاين ��سمه بالكامل جنيب �إليا�ض �لريحاين هو فنان كوميدي لقب ب�"زعيم �مل�سرح 
�لفكاهي"، حيث ظهرت موهبته يف عمر �سغري، لكن جناحه �أتى بعد �لكثري من �ملعاناة، وكان ملًما 
بالأعمال �لأدبية للكثري من �لأدباء �لعرب و�لفرن�سيني، كما يرجع له �لف�سل يف تطوير �مل�سرح 
تقليًد�  �لأوىل  �أعماله  كانت  �آن��ذ�ك،  �ملبتكرة  و��سكت�ساته  باأفكاره  �لعربي  �لكوميدي  و�لفن 
لأعمال �لغربية لكنها �أ�سبحت فيما بعد �نعكا�سا للحياة و�لو�قع يف م�سر بطريقة �ساخرة 

وكوميدية.
تعاون مع ممثلني عدة �سلكو� طريق �لكوميديا ملحاكاة �لو�قع �سو�ء يف �مل�سرح �أو �ل�سينما، 
وكان له �أ�سلوب متثيلي مميز تاأثر به �لكثريون. ومتكن جنيب من حتقيق �لنجاح وبقى 
�آخر م�ساهد فيلم  �لتيفوئيد عندما كان ميثل  �أيامه. تويف مبر�ض  �أو�خ��ر  مثابًر� حتى 

له. عمل  �آخر  �إكمال  ي�ستطع  مل  بالتايل  �لبنات”،  “غزل 
ن�سرت مذكر�ته �لتي بد�أ بكتابتها عام 1946 بعد ع�سرة �أعو�م من وفاته، م�سببة جدل 
كبري� كونها تعر�ست للتزوير و�إعادة �لن�سر �إىل �أن قام �أحد موؤرخي تاريخ �مل�سرح �مل�سري 

بن�سر جزء من �ملذكر�ت �حلقيقية وفق �أقو�له.

حممد الغيطي: عمرو عبد اجلليل الأن�شب يف 
جت�شيد جنيب الريحاين 

�سعادتها  عن  عامر  اآينت  امل�سرية  الفنانة  اأعربت 
م�سل�سلي  عرب  رم�سان،  درام��ا  مو�سم  يف  بح�سورها 
حظيا  اللذين   ،»3 و»الخ��ت��ي��ار  عليا«  »مكتوب 

مبتابعة عالية من جمهور امل�ساهدين.
اأعمال  يف  امل�ساركة  اأن  احل��وار،  هذا  يف  واأ�سافت 
وطنية اأمر مهم، خ�سو�سًا اإذا كان يقدم الوعي 

للنا�ص.
وك�سفت عامر عن اأنها جتهز حاليًا لطرح عدد 
من الأغاين قريبًا، وتنتظر عر�ص فيلم »عمهم« 

مع الفنان حممد عادل اإمام.
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اأطعمة ل ين�شح 
بتناولها معا

ك�سفت �لدكتورة مارغريتا كوروليوفا، �أخ�سائية �لتغذية �لرو�سية، ما هي 
�ملو�د �لغذ�ئية �لتي ل ين�سح بتناولها معا.

وتن�سح �خلبرية يف برنامج تلفزيوين، بعدم تناول �للحوم مع �لبطاط�ض 
�سريعة  كربوهيدر�تية  م��و�د  مع  بروتينية  �أطعمة  تناول  لأن  و�ملعكرونة. 

�له�سم ي�سرع عملية �لتخمر ويبطئ �مت�سا�ض �جل�سم للربوتني.
�أنه من �خلطاأ خلط �لكحول مع �ملياه �لغازية. لأن  وتوؤكد �خلبرية، على 
ويزيد من  �ل�سكر  بلوغ حالة  �لإ���س��ر�ع يف  �إىل  ي��وؤدي  �أن  �ملزيج ميكن  ه��ذ� 

�لت�سمم.
وت�سيف، من �لأف�سل عدم �إ�سافة �أي مادة �أخرى �إىل م�سروب �لقهوة.

وتقول، "لأن هذ� �ملزج �سياأخذ معادن مثل �لكال�سيوم و�ملغني�سيوم و�حلديد 
و�لفو�سفور من �جل�سم. �أي �أن �جل�سم لن ميت�ض �ملو�د �ملعدنية �ملوجودة يف 

�ملو�د �لغذ�ئية".

اأطعمة مينع تناولها 
يف حال التهاب املعدة

�جلهاز  �أم��ر����ض  �أخ�سائية  �سام�سونوفا،  ف��ري�  �لرو�سية  �لطبيبة  �أعلنت 
بع�ض  �لمتناع عن  يجب  �ملعدة،  بالتهاب  �لإ�سابة  حالة  �أن��ه يف  �له�سمي، 

�ملو�د �لغذ�ئية ملنع تفاقم �ملر�ض.
وتن�سح �لأخ�سائية يف مقابلة مع موقع doctorpiter.ru، �لأ�سخا�ض 
�ل���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن �ل��ت��ه��اب �مل���ع���دة، ب��الم��ت��ن��اع ع���ن ت���ن���اول �حلم�سيات 
و�لتو�بل  �لطماطم  و�لثوم" وكذلك  "�لب�سل  و�حل��ارة  �مل��رة  و�خل�سرو�ت 
و�للحوم  و�ل��ذرة  و�خلبز  و�لنقانق  و�ل�سو�سج  و�حللويات  �ملقلي  و�لبي�ض 

�ملدخنة.
�لتي من  �ملعدة،  �لتهاب  �أي�سا م�سروبات حتفز  وهناك  وت�سيف مو�سحة، 
�سمنها �لقهوة و�ل�ساي �لأ�سود و�مل�سروبات �لغازية و�لكحولية وم�سروبات 
�لطاقة. لذلك يجب ��ستبعاد هذه �مل�سروبات من �لنظام �لغذ�ئي يف فرتة 

تفاقم �ملر�ض وبعد فرتة 4-6 �أ�سابيع من �لتعايف.
ووفقا لها، من �ملفيد عند وجود بكترييا �سارة يف �جلهاز �له�سمي، تناول 
�مللفوف و�لكرف�ض و�خل�ض و�لكو�سا و�جلزر و�لبنجر، وكذلك �أطعمة غنية 
بالربوتينات- �لأ�سماك و�ملاأكولت �لبحرية ولكن غري مقلية. وميكن �أي�سا 

تناول �لبطاط�ض و�ليقطني.
تالم�ض  �لتي  �لفرتة  تقلي�ض  يجب  �للتهاب،  "لتقليل  مو�سحة،  وتقول 
بني  وجبات خفيفة  بتناول  تن�سح  لذلك  �ملعدة".  ج��در�ن  �لأحما�ض  فيها 

�لوجبات �لرئي�سية �ليومية.

اخل�سراء  الطاقة  هي  • ما 
ميكن ��ستخر�ج �لوقود من بع�ض �لنباتات مثل ف�سالت ق�سب �ل�سكر 
�لتى ت�ستخرج منها �لرب�زيل وقود ميزج بالبنزين وميالأ به خز�نات 
�حو��ض  م��ز�رع متالأ  �ن هناك  �ل�سكري، كما  �ل�سمندر  و�ي�ساً  �لوقود 
كبرية بف�سالت �ملزروعات وت�سنع منها غاز ي�ستعمل يف �لتدفئة وتلك 

هى �لطاقة �خل�سر�ء 
مدرج  هرم  اأول  �ساحب  •من 

�ملدرج  �سقارة  ه��رم  بنى  وق��د  �ميحوتب  �لقدمي  �مل�سري  �ملهند�ض  هو 
6 م�سطبات، بعده ياأتي هرم ميدوم  يف عهد �مللك زو�سر و�ملكون من 

�ملدرج وقد بني يف عهد �سنفرو 
؟  ال�سا�سان  مملكة  �سقوط  عن  تعرف  • ماذا 

ذلك عندما  وك��ان  �لفر�ض  ما يطلق على مملكة  �ل�سا�سان هى  مملكة 
�بي  ب��ن  �سعد  بقيادة  �لقاد�سية  معركة  يف  و�ل��ف��ر���ض  �مل�سلمني  �لتحم 
على  �لق�ساء  �مل�سلمون  ��ستطاع  وق��د  ر�ستم  �ل��ف��ر���ض  وق��ائ��د  وق��ا���ض 

�لفر�ض )مملكة �ل�سا�سان( يف هذه �ملعركة 

 . �لزلزل  حدوث  ت�سجيل  جهاز  هو  �ل�سيزموجر�ف  �أن  تعلم  • هل 
. م   1930 ت�سارلزريخرتعام  �لأمريكى  �لعامل  �لزلزل  قيا�ض  جهاز  • �خرتع 

 • هل تعلم �أن �لإمام حممد متوىل �ل�سعر�وى من مو�ليد �أول �بريل عام 1911 م بقرية دقادو�ض وتويف يف 
. م   1998 عام  يونيو   17

�أن قلم �حلرب �جلاف �ملوجود فى �لوقت �حلا�سر  �خرتعه �ل�سحفى �ملجرى لدي�سلو جوزيف  • هل تعلم 
بريو وكان ذلك فى �لثالثينيات .

 • ولد �إيليا �أبو ما�سى عام 1889 م فى لبنان وتوفى عام 1957 م .
. م   1904 عام  �لفيفا  �لقدم  لكرة  �لدوىل  �لحتاد  • تاأ�س�ض 

.  1923 عام  �إىل  تاأ�سي�سه  يعود  �لدوىل  �لبولي�ض  �أو  • �لنرتبول 
 • �ل�سوق �لأوروبية �مل�سرتكة تاأ�س�ست عام 1958 . 

 • هل تعلم �أن �أول دولة عرفت لعبة �جلولف هى ��سكتلند� .
. �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  من  وهو  �لكاتبة  �لآلة  خمرتع  هو  �سولز  كري�ستوفر  �أن  تعلم  • هل 

 • هل تعلم �أن هري�م مك�سيم هو خمرتع �ملدفع �لر�سا�ض .

الكلب ال�شجاع 
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ع�سري الربتقال 
بينت نتائج در��سة �أن تناول كاأ�ض من 
يف  ي�ساعد  ي��وم��ي��ا  �ل��ربت��ق��ال  ع�سري 

حت�سني �لذ�كرة.
�أجر�ها  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  و����س��رتك يف 
علماء من جامعة ريدينغ �لربيطانية 
24 �مر�أة و13 رجال، �أعمارهم بني 

�سنة.  81–60
�لربتقال  ع�سري  يف  �مل��وج��ودة  �لكيميائية  �مل���و�د  �أن  �ل��در����س��ة  نتائج  بينت 
�لأك�سدة  عمليات  من  �لع�سبية  �خلاليا  وحتمي  �لدموية  �ل��دورة  حت�سن 

�لناجتة عن �لجهاد، وت�ساعد �خلاليا يف �إر�سال �لإ�سار�ت.
وح�سب ر�أي �خلرب�ء، توؤثر مركبات  �لفالفونويد، �ملوجودة يف �لربتقال، 
�لإ����س���ار�ت يف منطقة  ي��ب��دو تن�سط ط��رق  �ل���ذ�ك���رة، حيث كما  �إي��ج��اب��ي��ا يف 

"�حل�سني" بالدماغ.
�لأ�سخا�ض �لذين ��سرتكو� يف هذه �لدر��سة كانو� ب�سحة جيدة، وطلب منهم 

�لباحثون تناول ن�سف لرت من ع�سري �لربتقال يوميا ملدة 8 �أ�سابيع.
�لثامن،  �لأ�سبوع  �نتهاء  وبعد  قبل  �مل�سرتكني  ذ�كرة جميع  �لباحثون  قيم 
بتناول  �مل�سنني  �لعلماء  ين�سح  لذلك   ،%  8 بن�سبة  حت�سنت  �أنها  وتبني 

ع�سري �لربتقال يوميا وب�سورة منتظمة.

�نتقلت �حدى �لعائالت من �سكنها ل�سكن �آخر عبارة عن بيت من طابقني �خذت �لعائلة �لن�سف �لعلوي وكانت 
.. لذلك  �لعائله كلب �سخم كثري �حلركة، يخافه من ير�ه  �ل�سفلي وكان مع تلك  �لطابق  �لبيت يف  �ساحبة 
عندما ر�أته �ساحبة �لبيت طلبت من �ل�سكان �جلدد �لتخل�ض منه لنها ل حتب وجود �لكالب يف بيتها فطلب 

منها رب �لعائله فرتة من �لوقت لتدبري مكان له ريثما ياأتي �بنه من �سفره ويت�سلمه .
�رتبطت �لعائلة ب�سد�قة خفيفة مع �ساحبة �لبيت ورغم ذلك كانت تدخل وتخرج من عندهم بدون �ن تقرتب 
من �لكلب لأنها بطبيعتها ل حتب �لكالب .. يف يوم من �ليام وبعد �ن �نت�سف ليل �سيف حار ��ستيقظ رب 
�لعائلة على حركة من كلبه .. ذهابا و�أيابا يف �لبيت كاأنه ��ستم �سيئا ما وكان بادي �لقلق فهد�أ رب �لعائلة من 
قلقه بالرتتيب على ر�أ�سه ورغم ذلك �خذ ي�سدر ��سو�تا خفيفه وكاأنه يتوج�ض �سر� وفجاأة �نتبه رب �لعائلة 
على ��سو�ت �سر�خ �سعيف ي�سدر من �لدور �لأ�سفل من عند �ساحبة �لبيت ولأنه يعرف �نها ت�سكن وحدها 
قلق وذهب ليخرب زوجته ولكن كلبه مل يتنظر �ن يخربه �حد �سيئا فقد رفع قو�ئمه ليقفز على �ل�سباك ومنه 
ل�سقف غرفة �سغرية يف �حلديقة ثم ��ستد�ر ليقفز د�خل �سرفة �ساحبة �لبيت �لتي كانت مفتوحة ب�سبب �رتفاع 
كانت �ساحبة   .. �لبيت  �سرقة  للدخول وحماولة  �لل�سو�ض  �لطريق لحد  �لوقت مما مهد  �حل��ر�رة يف ذلك 
�لبيت �سخمه �جل�سد مما مكنها للدخول يف حماولة جريئة للتخل�ض من �لل�ض �لذي كان يكمم فمها وكان 
يحاول �ن يطبق على رقبتها خلنقها يف �لوقت �لذي هجم فيه �لكلب عليه من �خللف بكل قوة فاأوقع �لثنان 
�أر�سا �ساحبة �لبيت و�لل�ض ولكنه ��سرع وجثم فوق ج�سد �لل�ض وهو يزجمر وقد بانت �أ�سنانه �حلادة وتوتره 
�لذي جعله يبدو �سر�سا بل مرعبا مما �وقع �خلوف و�لرعب يف ج�سد �لل�ض فاأ�ست�سلم نوما على �لأر�ض بدون 
حر�ك بدل من تقطيعه �ربا �ربا باأ�سنان ذلك �لكلب، هنا �نت�سبت �ساحبة �لبيت وقد هد�أت قليال يف �لوقت 
�لذي �خذ رب �لعائلة يخبط بيديه على �لباب فذهبت م�سرعه وفتحت �لباب طالبة منه �لت�سال بال�سرطة 
لوجود ل�ض لديها، عندها نظر �ليها وقال ح�سنا �ين هو قالت د�خل غرفة نومي .. دخل رب �لعائلة م�سرعا 
فاأ�سرع بطلب  �لل�ض  تامة فوق ج�سد  ر�حة  �ل�سجاع مرتاحا  وكلبه  �لأر���ض  ��ست�سلم على  وقد  �مل�سكني  فوجد 
�ل�سرطة وهو ي�سحك ويقول رمبا �ل�سرطة تكون �رحم عليه مما هو فيه �لن . ومنذ هذ� �حلادث و�لكلب يعي�ض 

يف �لبيت معزز� مكرما بل مدلل من �ساحبة �لبيت �لتي منحته غرفة �حلديقة �خلالية تقدير� له .

الفنانة دوا ليبا توؤدي خالل جولة »احلنني للم�ستقبل« يف بريدج�ستون اأرينا يف نا�سفيل ، الوليات املتحدة.  ا ف ب

�لد�فئ  �ملو�سم  ب��د�ي��ة  �ل��ك��ث��ريون م��ع  ي��ع��اين 
ي�ستعدو�  �أن  يجب  فكيف  �حل�سا�سية.  م��ن 

لهذه �ملو�جهة.
�أندريانوفا،  يوليا  �لرو�سية  �لطبيبة  ت�سري 
�أم���ر�����ض �حل�����س��ا���س��ي��ة يف حديث  �أخ�����س��ائ��ي��ة 
�للقاح  حبوب  �أن  �إىل  "�سبوتنيك"،  ل��ر�دي��و 
ما  غالًبا  �مل��زه��رة،  �لنباتات  من  تطري  �لتي 
�ملو�سم  يف  �لتح�س�سي  �لفعل  رد  �سبب  تكون 
و�لأع�ساب  �لأ�سجار  �أن  �إىل  م�سرية  �لد�فئ. 
تبد�أ يف �لتفتح يف �أوقات معينة، وتكون هذه 

بد�ية ملو�سم �حل�سا�سية.

يبد�أ  م��و����س��م.  ثالثة  للح�سا�سية  وت�سيف، 
منو  عند  و�لثاين  �لأ�سجار،  تفتح  مع  �لأول 
�لأع�ساب  ظهور  مع  �لثالث  ويبد�أ  �لأع�ساب 
�حل�سا�سية  مو�سم  �أن  يعني  وه��ذ�  �ل�����س��ارة. 

يبد�أ مع �لربيع وينتهي مطلع �خلريف.
جتنب  ميكن  �أن���ه  �إىل  �لأخ�����س��ائ��ي��ة،  وت�سري 
�لتاأثري �ل�سلبي �حلاد للح�سا�سية يف �جل�سم، 
�له�ستامني يف  م�����س��اد�ت  ت��ن��اول  م��ن خ���الل 

�لوقت �ملنا�سب.
�حل�سا�سية  م�����س��ك��ل��ة  ح���ل  "يجب  وت����ق����ول، 
�مل��و���س��م��ي��ة ع��ل��ى �لأق�����ل ق��ب��ل �أ���س��ب��وع��ني من 

لتفتح  جيد�  �ل�ستعد�د  يجب  �أي  بد�يتها. 
�أدوية  �أج��ل ذلك يجب تناول  �لأزه���ار. ومن 
�لرت�كمي.  �لتاأثري  ذ�ت  لله�ستامني  م�سادة 
ف����وري، وهناك  ت��اأث��ريه��ا  �أدوي�����ة  ه��ن��اك  لأن 
ب�����دء مو�سم  ق���ب���ل  ت���ن���اول���ه���ا  ي���ج���ب  �أدوي���������ة 
�حل�سا�سية. وهذه يجب على كل من يعاين 

من �حل�سا�سية �ملو�سمية تناولها م�سبقا".
فقط  �لأخ�سائي  للطبيب  ميكن  وت�سيف. 
حتديد �لدو�ء �مل�ساد للح�سا�سية �ملالئم لكل 
مري�ض. وتن�سح بعدم ممار�سة �لعالج ذ�تيا 

لأن هذ� ي�سكل خطورة على �حلياة.

كيف نتعامل مع  مو�شم احل�شا�شية؟


