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كيف تغ�سلني اللحاف يف املنزل دون غ�سالة
�سارك ع�ساق التنظيف كيفية تنظيف اللحف يف املنزل دون ا�ستخدام 
و�سائل  م�ستخدمات  اإح��دى  �ساألت  املجموعات،  اإح��دى  ويف  الغ�سالة. 
دون  كبري  بحجم  حلافها  تنظيف  كيفية  ع��ن  االجتماعي  التوا�سل 
في�سبوك  م�ستخدمي  اإح��دى  ه��ارت��ي،  �سل  وقالت  غ�سالة.  ا�ستخدام 

امللكي"؟ باحلجم  اللحاف  ال�سيدات  تغ�سل  "كيف 
التوا�سل  و�سائل  م�ستخدمي  م��ن  املن�سور  على  التعليقات  وانهالت 
ا�ستخدام  ه��و  �سيوًعا  االأك���ر  االق���راح���ات  اأح���د  وك���ان  االج��ت��م��اع��ي، 
امللكي يف  ذو احلجم  "�سعي حلافك  �ستوديل  �سوزان  وقالت  احلمام. 

احلمام وانفعيه يف م�سحوق الغ�سيل ملدة 48 �ساعة ثم ا�سطفيه".
اأن��ق��ع حل��ايف يف احل��م��ام ث��م اأ�سعه يف  وق��ال��ت ج��وان ليزيل ب��اري "اأنا 
باملاء، فهو يدخل  يكون مبلاًل  الأن��ه  نظًرا  و  الغ�سالة.  كاملة يف  دورة 
اأو  اأ�سهل ويدور جيًدا حتى يجف يف يوم  اأ�سطوانة الغ�سالة ب�سكل  يف 

يومني على احلبل".
وت�سمنت االقراحات االأخرى بح�سب �سحيفة اإك�سربي�س الربيطانية 
و�سع اللحاف يف ال�سم�س اأو ر�سه بخرطوم. وقالت كرييل جني " تركه 
اأن ي�ساعد يف قتل البكترييا امل�سببة  يف ال�سم�س لب�سع �ساعات ميكن 

للرائحة".
على  اللحاف  اأعلق  دف��ًئ��ا،  االأك��ر  الطق�س  "يف  �سيوبهان  داين  وردت 
حبل الغ�سيل واأر�سه مبزيج من �سائل الغ�سيل واملاء، ثم افركه بفر�ساة 

وا�سطفه باخلرطوم ثم اتركه حتى يجف".

درا�سة: نق�س فيتامني ال�سم�س ي�سبب اأمرا�سا خطرية
حذرت درا�سة طبية حديثة من خماطر نق�س "فيتامني د" ال�سحية، 

وخ�سو�سا مع اقراب ف�سل ال�ستاء.
اأجراها باحثون يف مركز جون هوبكنز ل�سحة  واأكدت الدرا�سة التي 
وجود  ال��غ��ذاء،  وب��ح��وث  التغذية  جملة  يف  نتائجها  ون�سرت  القلب، 
باأمرا�س  االإ���س��اب��ة  فر�س  د" وازدي���اد  "الفيتامني  نق�س  ب��ني  راب��ط 
القلب واالأوعية الدموية. واأخ�سعت فئران يف التجربة لنظام غذائي 
طبيعي، اأو نظام غذائي يفتقر اإىل فيتامني "د" اأو نظام غذائي عايل 

الدهون وعايل الفركتوز ملدة 20 اأ�سبوعا.
ووجد الباحثون اأن نق�س فيتامني "د" لدى الفئران، يحاكي النظام 
الغذائي  التمثيل  متالزمة  مع  والفركتوز  بالدهون  الغني  الغذائي 

وخلل يف وظائف القلب.
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن "هذه الدرا�سة تو�سح اأن نق�س فيتامني "د" 
هو عامل خطر م�ستقل لف�سل القلب، على االأق��ل جزئيا، من خالل 
�سحيفة  نقلت  ح�سبما  القلب،  ع�سلة  يف  االأن�سولني  مقاومة  حتفيز 

"اإك�سربي�س" الربيطانية.
م�ساعدا  عامال  يعد  د"،  "الفيتامني  نق�س  اأن  اإىل  الباحثون  ولفت 
االحتقاين  القلب  وف�سل  القلبية  بالنوبات  االإ���س��اب��ة  خطر  ل��زي��ادة 
واأمرا�س ال�سرايني وال�سكتات الدماغية واحلاالت املرتبطة باأمرا�س 

القلب واالأوعية الدموية، مثل ارتفاع �سغط الدم وال�سكري.
كذلك اأكد الباحثون اأن "الفيتامني د" يعمل كهرمون ينظم اأكر من 
200 جني يف جميع اأنحاء اجل�سم. وتو�سي هيئة اخلدمات ال�سحية 
الوطنية الربيطانية، االأ�سخا�س الذين ال يتعر�سون الأ�سعة ال�سم�س 
10 ميكروغرام من  بتناول  الطلق،  الهواء  اإىل  وال يخرجون كثريا 

العام. مدار  على  د" يوميا  "فيتامني 

الأج�سام امل�سادة تنمو كثريا بلقاحي اأ�سرتازينيكا و�سبوتنيك 
�سغرية  �سريرية  درا���س��ة  اإن  الرو�سي  املبا�سر  اال�ستثمار  �سندوق  ق��ال 
مر�س  من  للوقاية  الي��ت  �سبوتنيك  ثم  اأ�سرازينيكا  بلقاح  للتطعيم 

كوفيد19- اأظهرت منوا كبريا لالأج�سام امل�سادة لدى امل�ساركني.
يف  �ساركوا   100 بني  من  �سخ�سا   20 بيانات  اإىل  النتائج  وا�ستندت 
الدرا�سة التي بداأت يف اأذربيجان يف فرباير �سباط. وقال ال�سندوق اإن 
هوؤالء امل�ساركني ح�سلوا على جرعة من لقاح اأ�سرازينيكا اأوال ثم جرعة 
"اأظهرت  واأ�ساف  يوما.   29 بعد  �سبوتنيك اليت  الرو�سي  اللقاح  من 
االأج�سام  يف  اأك��ر  اأو  اأم��ث��ال  اأرب��ع��ة  اإىل  زي���ادة  املرحلي  التحليل  نتائج 
 85 �سار�س-كوف2- لدى  اإ�س يف فريو�س  املحايدة للربوتني  امل�سادة 

باملئة من املتطوعني يف اليوم ال�سابع واخلم�سني من الدرا�سة".
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الك�سف عن �سر املياه 
احلمراء يف البحر امليت

يف  ظهرت  التي  احل��م��راء  املياه  فحو�سات  نتائج  اأردن��ي��ة،  م�سوؤولة  ك�سفت 
البحر امليت، واأثارت ت�ساوؤالت على مواقع التوا�سل االجتماعي موؤخرا.

نتائج  اأن  حما�سنة،  منار  االأردن  وادي  ل�سلطة  العامة  االأمينة  واأو�سحت 
فحو�سات املياه احلمراء التي ظهرت يف البحر امليت، اأظهرت ان �سبب تلون 

املياه باللون االأحمر يعود ملادة املنغنيز، والتي تواجدت بكميات عالية.
واأكدت حما�سنة ملوقع "روؤيا" االإخباري االأردين، اأن نتائج فحو�سات املياه 

احلمراء اأظهرت اأنها ال ت�سكل اأي خطورة.
واأ�سارت اإىل وجود جهات اأخرى قامت باأخذ عينات للمياه احلمراء الإجراء 

الفحو�سات، ومل تبلغ بعد بنتائج الفحو�سات.
قد  االأردن��ي��ة،  ال��ك��رك  مبحافظة  اجلنوبية  ب��االأغ��وار  منطقة  �سكان  وك��ان 
اأ���س��ب��وع��ني، بظهور ب��رك م��ن م��ي��اه ح��م��راء ال��ل��ون جمهولة  ت��ف��اج��اأوا قبل 

امل�سدر، قرب البحر امليت.
وح�سب ال�سكان، فقد لوحظ وجود جتمع للمياه وقد �سبغت كاملة باللون 
اأع��ل��ى اجل��ب��ال بغور احلديثة  امل��اء يف  اأن��ه��ا تنبع م��ن عيون  االأح��م��ر وتبني 
مياه  انح�سار  بعد  ت�سكلت  التي  االنهدامية  احلفر  اأج��زاء من  يف  وتتجمع 

البحر امليت على مدى �سنوات.
الربكة  اإن  �سالمة،  عمر  االأردن��ي��ة  املياه  وزارة  با�سم  الناطق  ق��ال  ووقتها 
احلمراء التي ظهرت يف منطقة البحر امليت معزولة عن البحر، وال ت�سب 
اأن فرقا خمت�سة من وزارة املياه اأخذت عينات لفح�س الربكة  فيه، وبنينّ 
والتاأكد  لتحليلها  املختربات  اإىل  اإر�سالها  ومت  احلمراء،  املياه  التي حتوي 

من م�سدرها، و�سيتم االإعالن عن النتائج فور �سدورها.

لع�ساق اأ�سرطة الكا�سيت 
جنة يف مان�س�سرت 

يف الطبقة االأخ��رية من �سوق مغطاة يف 
يف  متجر  اآخ���ر  يقع  مان�س�سر،  مدينة 
ال�سوتية،  الكا�سيت  الأ�سرطة  بريطانيا 
امل�ستطيل  ع���ن  ال��ب��اح��ث��ون  ي��ج��د  وف���ي���ه 
ال�سغري و�سريطه املغناطي�سي �سالتهم.

رغم  تايب�س"  "مار�س  متجر  وي��خ��ت��زن 
واأجهزة  الكا�سيتات  اآالف  �سغر م�ساحته 
�سهلة  واأخرى  لت�سغيلها،  بوك�س"  "بوم 
"ووكمان"،  ن����وع  م���ن  ق���دمي���ة  احل���م���ل 
و���س��واه��ا م���ن امل��ل��ح��ق��ات امل��ت�����س��ل��ة بتلك 
الرفوف،  ع��ل��ى  ال�����س��وت��ي��ة.  االأ����س���رط���ة 
املا�سي  لنجوم  اأغ��ن��ي��ات  اأ���س��رط��ة حت��وي 
وفلوران�س  بري�سلي  كاإلفي�س  واحلا�سر، 
فيما  كابالدي،  ولوي�س  ما�سني  ذي  اأن��د 
تتكفل املو�سيقى امل�سموعة يف املتجر نقل 

الزبائن اإىل عقود خلت.
نوعه  م��ن  الفريد  املتجر  ه��ذا  موؤ�س�سو 
ه��م جمموعة �سغرية من   2019 ع��ام 
ع�ساق املو�سيقى، بينهم مهند�س ال�سوت 
عاماً(   28( ري��غ��ريا  ب��ورخ��ا  االإ���س��ب��اين 
وحبيبته مويرا لورينزو البالغة ال�سابعة 
االأ�سا�سية  ال��ف��ك��رة  وك��ان��ت  وال��ع�����س��ري��ن. 
يبيع  حم���لنّ  يف  تتمثل  وم��وي��را  ل��ب��ورخ��ا 

اأ�سرطة الكا�سيت ح�سراً.

اأف�سل مكمالت غذائية يجب 
تناولها من اأجل كبد �سحي �ص 23

ن�سائح ذهبية ل�سراء 
مرتبة لأ�سّرة الأطفال

مراعاة  ال��وال��دي��ن  على  لالأطفال" اإن  االأم���ان  م��ن  "مزيد  جمعية  قالت 
نقاط مهمة عند �سراء مرتبة ل�سرير الطفل، لينعم بنوم هانىء ومريح 

واحلفاظ على �سالمته اأثناء النوم.
ال  حتى  للغاية،   طرية  تكون  ال  املرتبة  اأن  االأملانية  اجلمعية  واأو�سحت 

االختناق. خلطر  ويتعر�س  الطفل  "تغط�س" راأ�س 
ا�ستخدام  يجوز  ال  لذلك  مثايل،  ب�سكل  الهواء  بتدوير  ت�سمح  اأن  ويجب 

اأغطية حماية من الرطوبة غري منفذة للهواء.
ومن املهم اأي�ساً اأال تنبعث منها رائحة نفاذة، قد ت�سري اإىل احتوائها على 

مواد �سارة بال�سحة.
وتعد احلافة الثابتة مثالية للحيلولة دون انح�سار االأقدام بني ق�سبان 
ع��ل��ى ع��الم��ات اختبار  امل��رت��ب��ة  اأن ت�ستمل  ي��ج��ب  ك��م��ا  ال�����س��ري��ر وامل��رت��ب��ة. 

.GS ال�سالمة، مثل عالمة
ومن املثايل جتربة املرتبة قبل ال�سراء، بو�سع الطفل عليها والتاأكد من 

�سعوره بالراحة اأثناء النوم.

هل ميكن اأن يكون ال�سمك املعّلب هو احلل؟
اأن���ه ال ف���وارق ب��ني ال�سمك  اأوال اإىل  ال ب��د م��ن االإ���س��ارة 
د وال�سمك الطازج، كما ي�سري موقع "تي اأونالين"  املجمنّ
�سيده،  ف��ور  ال�سمك  جتميد  يتم  الأن���ه  وذل���ك  االأمل����اين، 
وهكذا يحافظ على العنا�سر الغذائية وعلى فوائده. ما 
يجب االنتباه اإليه هنا هو اأن تكون علبة ال�سمك املجمد 

�سليمة ومل تتعر�س الأي متزق اأو تخريب.
وحتى ال�سمك املعلنّب )غري املجمد(، كال�سردين والتونة، 
بالدهون  الغني  املعلب  ال�سمك  ويعترب  �سحيا.  يعترب 
ال  االأحما�س  وه��ذه   ،3 اأوميغا  الأحما�س  هاما  م�سدرا 

تتاأثر بعملية التعليب.
على  احلرارية  ال�سعرات  كمية  اإىل  االنتباه  يجب  ولكن 
يف  املعلب  ال�سمك  الأن  وزن���ه.  تخفي�س  ي��ود  مل��ن  العلبة، 
اأكر من  �سعرات  "ال�سل�سة" يحتوي على  اأو يف  الزيت 
تلك املوجودة يف ال�سمك الطازج. لذا يجب االنتباه اإىل 
عدم احتواء ال�سل�سة على ال�سكر. كما ميكن �سراء �سمك 

معلب بدون زيت.
ومن فوائد ال�سمك املعروفة، كما يذكر موقع "�سترين" 
االأملاين هو احتواء 100 غرام منه على 20 غراما من 
الربوتني، الذي يحتاجه اجل�سم لبناء الع�سالت. وهنا 
نذكر اأن خرباء التغذية ين�سحون باحل�سول على 0.8 
اأي  االإن�سان.  وزن ج�سم  كليوغرام من  لكل  يوميا  غ��رام 
60 غراما  اإىل  75 كليوغراما يحتاج  اأن �سخ�سا بوزن 
300 غ���رام من  يوميا م��ن ال��ربوت��ني، وه���ذه ت��وف��ره��ا 

ال�سمك.
يعطي  واأن���ه  ه�سمه  ب�سهولة  ال�سمك  ب��روت��ني  ويتميز 
�سعورا بال�سبع. ولذلك يعترب �سمك الفرخ االأحمر، من 

اأف�سل االأطعمة ملن يتبعون احلمية لتخفي�س الوزن.

كيف نعرف ال�سمك الطازج؟
ال�سمك املعلب كما �سرحنا �سحي جدا، ولكن قد نرغب 
اأحيانا بتناول وجبة من ال�سمك الطازج، فكيف نتعرف 

عليه اإن كان طازجا فعال؟
هناك ثالثة اأمور تدلنا، وهي العيون، واجللد، واخلي�سوم 

)ع�سو التنف�س عند االأ�سماك(.
فالعيون يجب اأن تكون وا�سحة و�سفافة ومتوهجة. لكن 
اإذا كانت مرتخية ومتكدرة اللون، فهذا يعني اأن ال�سمك 
قدمي. واجللد يجب اأن يكون ملاعا. اأما اخلي�سوم فيجب 

اأن يكون اأحمر فاحتا.
ولو اأردت تخزين الزائد من ال�سمك يف الثالجة، فيجب 
الغني  فال�سمك  د�سامته.  اإىل  واالن��ت��ب��اه  اأوال.  تنظيفه 
اأ�سابيع،  ب�سعة  اإىل  �سوى  التجميد  يتحمل  ال  بالدهون 
ثمانية  حتى  تخزينه  فيمكن  الدهون  قليل  ال�سمك  اأما 

اأ�سهر.

ن�سائح 
التطلع  ميكنك  البحر،  م��ن  بالقرب  عطلة  يف  كنت  اإذا 
املطاعم  العديد من  اأن  بيد  الطازج.  ال�سمك  تناول  اإىل 
اأح��ي��ان��ا لالأ�سماك  ي��ل��ج��وؤون  ال�����س��وب��رم��ارك��ت  وحم���الت 
امل��ث��ل��ج��ة. ن��ق��دم ل���ك ب��ع�����س ال��ن�����س��ائ��ح ال��ب�����س��ي��ط��ة التي 

�ست�ساعدك يف معرفة اإن كان ال�سمك طازجا اأم ال.
بالعنا�سر  والغنية  املفيدة  االأطعمة  من  ال�سمك  يعترب 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ه��ا اجل�����س��م. ويحر�س 
من  فال�سمك  ط���ازج،  وه��و  ال�سمك  ���س��راء  على  البع�س 
االأغ���ذي���ة ���س��ري��ع��ة ال��ف�����س��اد ل��ذل��ك م��ن االأف�����س��ل تناوله 
طازجاً؛ اإذ كلما كان ال�سمك طازجا، كان حمتفظا اأكر 

بالعنا�سر الغذائية والفيتامينات، وكان طعمه األذ.

من  يقلل  ال�سمك  تناول  اأن  اإىل  الباحثون  تو�سل  وق��د 
املئة،  يف  ثمانية  مبعدل  القلبية  بالنوبة  االإ�سابة  خطر 
االإ�سابة  التقليل من  لها على  تاأثري  اأي  فيما مل يظهر 
فراكن"  "اإن  موقع  اأورد  ح�سبما  الدماغية،  بال�سكتات 
اأي�سا اإىل فوائد  اأ�سارت  اأن درا�سات �سابقة،  االأملاين. كما 
لزيت  ميكن  اإذ   .3 – ب��اأوم��ي��غ��ا  غ��ن��اه  جهة  م��ن  �سحية 
يقلل من خماطر  اأن  العن�سر  بهذا  بهذا  الغني  ال�سمك 
ال��رب��و ع��ل��ى اجل��ن��ني اأث���ن���اء احل��م��ل، ك��م��ا اأن����ه ي��ق��ل��ل من 

االلتهابات دون اأن ي�سر بجهاز املناعة.
بيد اأن التمييز اإن كان ال�سمك طازجا اأم ال، يعترب مهارة 
وب�سيطة  �سهلة  ن�سائح  اإليك  نقدم  اجلميع.  ميلكها  ال 
اأوردتها  ن�سائح  بح�سب  ال��ط��ازج،  ال�سمك  على  للتعرف 

جملة �سترين االأملانية.

النطباع الأول مهم
النظرة  تفي  ق��د  اأم ال،  االأ���س��م��اك ط��ازج��ة  ك��ان��ت  اإذا  م��ا 

االأوىل بالغر�س. 
فاالأ�سماك التي مت �سيدها حديثا، يجب اأن تظل ق�سورها 
المعة براقة، ويبدو وكاأن طبقة رقيقة من الدهن على 
تاأكد  ال�سمك مقطوعة  اأط��راف  الق�سور. ويف حال كانت 
اأال تكون االأطراف مائلة للون البني اأو اأنها تبدو جافة، 

فهذا يعني اأنها لي�ست طازجة.

عيون ال�سمك
ف���اإن كانت  اأي�����س��ا،  ال�سمك  ال�����س��روري تفقد ع��ي��ون  م��ن 
العيون تبدو جاحظة ومنتفخة للخارج. فال�سمك طازج. 
اأو لي�س بها بريق وا�سح،  اإن كانت العيون تبدو ذابلة  اأم 

فهذا يدل اأن ال�سيد مت منذ اأيام.

تتلف يف حرير.. 
مبادرة م�سرية لتطوير 

ال�سناعة العريقة
ال����ت���������س����ام����ن  وزارة  دت  ج��������������دنّ
االج���ت���م���اع���ي يف م�����س��ر ال���دع���وة 
الرئا�سية  ب���امل���ب���ادرة  ل��ل��م��ه��ت��م��ني 
�سناعة  لدعم  حرير"،  يف  "تتلف 
واملن�سوجات  ال��راث��ي��ة  احل����رف 

اليدوية.
�سفحاتها  على  ال����وزارة  واأع��ل��ن��ت 
التوا�سل  م��واق��ع  على  الر�سمية 
م  تقدنّ امل����ب����ادرة  اأننّ  االج���ت���م���اع���ي 
ال��دع��م وامل�����س��ان��دة ل�سغار  اأوج����ه 
مع  ال��ن��ول،  �سناعة  يف  العاملني 
ال�سباب  ُج��دد من  جذب منتجني 
بجانب  وال�������س���ي���دات،  وال��ف��ت��ي��ات 
للم�ساهمة  اخلا�س  القطاع  دع��م 
ت���ط���وي���ر ����س���ن���اع���ات احل����رف  يف 

اليدوية.
املدير  ال�سربيني  مم��دوح  ويقول 
التنفيذي لغرفة �سناعة احلرف 
بعد  ج��اءت  "املبادرة   : اإننّ اليدوية 
القطاع،  يف  ع���دي���دة  م��ط��ال��ب��ات 
لنا  الرئي�سية  القاطرة  اأن  حيث 
ع��ل��ي��ه��ا ه���ي �سناعة  ن��ع��م��ل  ال��ت��ي 
ال�سجاد اليدوي، فال�سيد الرئي�س 
بالتنفيذ  املبادرة ووجه  اأعلن عن 
لبدء  امل�ستفيدين  اآالف  وت��دري��ب 
م�سروعهم اخلا�س وال�سعي نحو 

العاملية".
حديثه  يف  "ال�سربيني"  وت���اب���ع 
عربية":  ن���ي���وز  "�سكاي  مل���وق���ع 
ت�ستهر  م�سرية  حمافظة  "كل 
ب�������س���ن���اع���ة خم���ت���ل���ف���ة يف جم����ال 
يتنا�سب مع  اليدوية مبا  احلرف 
و�سناعة  اجل��غ��راف��ي��ة،  الطبيعة 
للغاية،  وعري�سة  كبرية  ال�سجاد 
باالهتمام  امل�ستمرة  ومطالبتنا 
بها لكونها يعمل فيها قطاع كبري 
احلقيقي  التغيري  ي��رى  اأن  يجب 
واك��ت�����س��اب االأم������وال ن��ظ��ري عمله 
ح��ت��ى ال ي��ك��ون ه��ن��اك ع��زوًف��ا من 

ال�سباب على االإقبال عليها".
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لغرفة  امل���دي���ر  واأك�����د 
���س��ن��اع��ة احل����رف ال���ي���دوي���ة: "يف 
ث��م��ان��ي��ن��ات ال����ق����رن امل���ا����س���ي زار 
ح�سني  الراحل  امل�سري  الرئي�س 
والتقى  االإل��ي��زي��ة،  ق�سر  م��ب��ارك 
بالرئي�س الفرن�سي يف ذلك الوقت 
وعر�س عليه �سجاده معلنّقة على 
احل���ائ���ط، وان��ده�����س م��ب��ارك من 
ك��ون��ه��ا ���س��ن��اع��ة م�����س��ري��ة، قادمة 
من قرية �ساقية اأبو �سعرة التابعة 
ملركز اأ�سمون حمافظة املنوفية".

هل ال�سمك املعَلب اأو املجّمد �سحّي حقا؟

اأف�سل الأغذية  اأحد  ال�سمك الطازج  يعترب 
واأف�سل بديل �سحي  ال�سحية،  الناحية  من 
للحوم. ولكن هل ينطبق هذا على الأ�سماك 
اإليه  اأي�سا؟ وما الذي يجب النتباه  املعلبة 
هذا  معنا  تابعوا  الأ���س��م��اك؟  ���س��راء  عند 

التقرير.
ال�سمك مفيد جدا للج�سم، وين�سح بتناوله، 
الأ�سبوع.  يف  مرتني  اأو  م��رة  الأق���ل،  على 
حوايل  الواحد  الأمل��اين  ال�سخ�ص  ويتناول 
كمعدل  ال�سمك،  من  كيلوغرام   14 اإىل   13
ل  الأغلبية  اأن  يعني  وهذا  �سنوي.  و�سطي 

يتناولون ال�سمك مرتني يف الأ�سبوع.
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال���زراع���ة وال���ط���ب ال��ب��ي��ط��ري بجامعة 
بالدفعة  ترحيبياً  ح��ف��اًل  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
عددهم   والبالغ  البيطري  الطب  طلبة  من    2026
ن�سيبة  اأن��ور  زك��ي  معايل  رعاية  حتت  طالبة،    31
الدولة  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف  امل�ست�سار   –
الرئي�س االأعلى جلامعة االإمارات، وبح�سور  االأ�ستاذ 
جامعة  مدير   - الربيكي  احل�سرمي  غالب  الدكتور 
الدكتور  واالأ�ستاذ  باالإنابة،  املتحدة  العربية  االم��ارات 
ب��ه��ان��و ت�����س��وده��اري - ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���زراع���ة والطب 
وبيلينجهام  يل  اريف  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  و  البيطري، 
الهيئة  اأع�����س��اء  و  البيطري،  الطب  ق�سم  –رئي�س 

التدري�سية والطالب.
وت�سلموا   " االأب���ي�������س  "املعطف  ال���ط���الب  وارت������دى 

ال�سماعات الطبية للمرة االأوىل يف حياتهن العلمية،  
من  االأول  االأب��ي�����س  املعطف  ارت����داء  حفل  يعد  حيث 
بجامعة  البيطري  ال��ط��ب  ق�سم  يف  ال��دول��ة  يف  ن��وع��ه 
االإمارات، وتكمن اأهميته الرمزية يف اأنه ميثل حلظة 
اأعوام  خلم�سة  املمتد  البيطري  الطب  برنامج  بداية 

قادمة من الدرا�سة واملمار�سة العملية والتطبيقية.
احل�سرمي  غالب  الدكتور  االأ�ستاذ  رح��ب  كلمته  ويف 
االإم��ارات باالإنابة- بالطلبة،  الربيكي- مدير جامعة 
عامة،  البيطري  الطب  تخ�س�س  اأهمية  عن  وحتدث 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  خ��ا���س��ة  ال��ب��ي��ط��ري  الطبيب  ودور 
ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، م���ن خ���الل رعاية 
اأمن  االأمرا�س واملحافظة على  احليوان ووقايته من 
امل�ستمر  اجلامعة  دع��م  على  م��وؤك��داً  ال��غ��ذاء،  و�سالمة 
حتقيقاً  ورواده   امل�ستقبل  �سانعي  باعتبارهم  للطلبة 
للريادة يف كافة امليادين واملجاالت، وتعزيزاً للممار�سات 

العاملية التي حتقق ا�سراتيجية الدولة للو�سول اإىل 
العاملية يف هذا التخ�س�س احليوي الهام.

ت�سودهاري  بهانو  الدكتور  االأ�ستاذ  اأو�سح  ومن جهته 
�سعيد  اأن���ه  البيطري  وال��ط��ب  ال��زراع��ة  كلية  عميد   -
لتخ�س�س  الطلبة  م��ن  جديد  ف��وج  بان�سمام  للغاية 
والتحديات  جتربته  ع��ن  وحت���دث  البيطري،  ال��ط��ب 
التي �ستواجه الطلبة ولكنهم وبا�سرارهم �سيجتازون 
العلمي  البحث  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رياً  ب��ن��ج��اح،  امل��رح��ل��ة 
و�سرورة م�ساركتهم خالل �سنوات الدرا�سة باالأبحاث 
من  عالية  ك��ف��اءة  ذات  كوكبة  اإ���س��راف  حت��ت  العملية 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية. 
–رئي�س  ويلينجهام  يل  اريف  الدكتور  االأ���س��ت��اذ  وق��دم 
ق�سم الطب البيطري مقدمة عن برنامج بكالوريو�س 
الدكتوراه  برنامج  فتح  عن  واأعلن  البيطري،  الطب 
واملاج�ستري يف الق�سم يف القريب العاجل، وحث الطالب 

وح�سولهم  تخرجهم،  ح��ال  االن�سمام  ���س��رورة  على 
على درجة البكالوريو�س، وقدم عر�ساً تو�سيحياً عن 
املوؤ�س�سات التي يتلقى فيها الطالب تدريبهم العملي 
واأل��ق��ت الدكتورة  داخ��ل وخ��ارج احل��رم اجلامعي، كما 
ح��م��دة ال��ع��ل��وي- خ��ري��ج��ة ب��ك��ال��وري��و���س ط��ب بيطري 
اجلدد  للطلبة  ت�سجيعية  كلمة   2019 الدفعة  من 
وحتدثت عن التجربة املمتعة خالل �سنوات الدرا�سة، 
قدمت  فيما  البيطري،  الطب  تخ�س�س  مع  ورحلتها 
االإم����ارات  جمعية  –من  القبي�سي  ظبية  ال��دك��ت��ورة 
مبهنة  ب��االه��ت��م��ام  تعنى  وال��ت��ي  البيطرين  ل��الأط��ب��اء 
الطب البيطري والروة احليوانية من كل جوانبها، 
،كلمة   2020 ل��ل��دف��ع��ة  االإم������ارات  ج��ام��ع��ة  خ��ري��ج��ة 
ترحيبية بالطلبة موؤكدة على دور الطبيب البيطري 
واحليوان،   االإن�سان  املجتمع وحماية �سحة  توعية  يف 

ومكافحة جميع االأوبئة واالأمرا�س امل�سركة.

•• اأبوظبي- الفجر

الطبية،  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة  ع��اجل��ت 
للخدمات  اأبوظبي  �سركة  من�ساآت  اإح��دى 
رعاية  ���س��ب��ك��ة  اأك����رب  "�سحة"،  ال�����س��ح��ي��ة 
�سحية يف دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة 
17 ع���ام���اً من  ال��ع��م��ر  ت��ب��ل��غ م���ن  ، ف���ت���اة 
لعدة  م��ن��ه  ع��ان��ت  "كرون" ال����ذي  م��ر���س 
�سنوات و�سبب لها التهاباً مزمناً يف اجلهاز 
اله�سمي، واآالماً يف البطن واإ�سهال �سديد 

واإرهاق ونق�س يف الوزن.
وي��ع��د م��ر���س ك���رون م��وؤمل��اً وم��ن��ه��ك��اً اإن مل 
ُي�����س��خ�����س وي���ع���ال���ج ب�����س��ك��ل ���س��ح��ي��ح، وقد 
تهدد احلياة،  اإىل م�ساعفات  اأحياناً  يوؤدي 
عالجات  ال��داء  بهذا  املر�سى  اإعطاء  ويتم 
اأعرا�سه  اإىل حد كبري من  اأن تقلل  ميكن 
يحقق  احل���االت،  بع�س  ويف  وم�ساعفاته، 
ال���ع���الج ال���راح���ة ل��ل��م��ري�����س ومي��ك��ن��ه من 

العي�س ب�سكل طبيعي.
اجلهاز  عيادة  زينب  املري�سة  راجعت  وق��د 
اله�سمي لالأطفال يف مدينة ال�سيخ خليفة 
م��رة وه��ي يف احل��ادي��ة ع�سر  الطبية الأول 
اآالم  من  تعاين  حينها  وكانت  عمرها،  من 
اإىل  اأدى  مما  م�ستمر،  واإ�سهال  البطن  يف 

�سعف عام، وف�سل يف النمو، وقام فريق طب 
باإجراء فح�س  اجلهاز اله�سمي لالأطفال 
�سامل لها، وحتاليل خمربية، مبا يف ذلك 
واأخذت  ال��ق��ول��ون  وتنظري  امل��ع��دة،  تنظري 
خزعات، واأظهرت نتائج الفحو�سات اإ�سابة 

زينب مبر�س "كرون".
ويف �سوء نتائج الفحو�سات، مت و�سع خطة 
عالج تهدف اإىل حت�سني اجلهاز اله�سمي 
املرتبطة  االأعرا�س  للمري�سة، واحلد من 
ب����ه، وب���ع���د ف����رة وج���ي���زة م���ن ب����دء خطة 

العالج حت�سنت حالة زينب ب�سكل ملحوظ، 
ومتكنت  لديها،  امل�ستمر  االإ�سهال  وتباطاأ 
عليه،  واحل��ف��اظ  �سحي  وزن  اكت�ساب  م��ن 
التي قدمت  اآث��ار جانبية لالأدوية  اأي  دون 

لها.
وق����ال ال��دك��ت��ور حم��م��د م���ق���دادي، رئي�س 
ق�سم اجلهاز اله�سمي لالأطفال يف مدينة 
ال�سيخ خليفة الطبية: "تعد خطة العالج 
جميع  ت��راع��ي  التي  التخ�س�سات  متعددة 
للغاية  مهمة  الطفل  ح��ي��اة  من��ط  ج��وان��ب 
عند عالج مر�س "كرون"، للتاأكد من منو 

الطفل ج�سدياً وعقلياً واجتماعياً". 
واأع������رب ع���ن ال��ف��خ��ر ب��ن��ج��اح خ��ط��ة عالج 
زي���ن���ب، وغ���ريه���ا م���ن امل��ر���س��ى ال���ذي���ن مت 
عالجهم يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية، 
بف�سل  وذل���ك  م��ل��ح��وظ،  ب�سكل  وحت�����س��ن��وا 
النهج ال�سامل يف رعاية املر�سى الذي يتم 

اتباعه.
الطبية،  خليفة  ال�سيخ  مدينة  اأن  واأ�ساف 
اأمرا�س  ت���دري���ب ط��ب��ي يف  ب��رن��ام��ج  ت��وف��ر 
اإجراء  ويتم  ل��الأط��ف��ال،  اله�سمي  اجل��ه��از 
اأمرا�س  ح��ول  البحثية  املهام  من  العديد 
االأطفال،  لدى  املختلفة  اله�سمي  اجلهاز 
مما يعطي االأمل يف م�ستقبل اأكر اإ�سراقاً 

جلميع االأطفال املر�سى.
واأو�سح اأن ق�سم اجلهاز اله�سمي لالأطفال 
يقدم  ال��ط��ب��ي��ة،  خليفة  ال�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف 
واالأطفال  للر�سع  واالإدارة  الت�سخي�س 
اأمرا�س  ي��ع��ان��ون م��ن  ال��ذي��ن  وامل��راه��ق��ني 
وا�سطرابات  والتغذية  اله�سمي  اجل��ه��از 
الكبد، ويوفر عالجاً على اأحدث طراز من 
قبل فريق طبي متخ�س�س للغاية، وي�سعى 
ل��ت��ق��دمي رع���اي���ة ���س��ح��ي��ة متميزة  ج���اه���داً 

تتمحور حول االأ�سرة.

وق����ال ال��دك��ت��ور حم��م��د م���ق���دادي اإن من 
اأم���را����س القولون  ال�����س��ائ��ع��ة م��ع  امل�����س��اك��ل 
اإىل  م�سرياً  اخلاطئ،  الت�سخي�س  الع�سبي 
البحث  م��ن  م�ستمرة  رح��ل��ة  يف  ال��ط��ب  اأن 
وال���ت���ق���دم، وه���ن���اك ح��ال��ي��اً ق���در ك��ب��ري من 
االأبحاث التي يتم اإجراوؤها لزيادة حت�سني 
ملر�س  ال��ع��الج  ون��ه��ج  الت�سخي�س  وت��ق��وي��ة 
حتديداً،  اأك���ر  وب�سكل  االأم���ع���اء،  ال��ت��ه��اب 

مر�س "كرون". 
من جانبها قالت املري�سة زينب: "كنت يف 
العا�سرة من عمري عندما التقيت الفريق 
ال�سيخ خليفة  الأول مرة يف مدينة  الطبي 
ال��ط��ب��ي��ة، ومل اأك����ن اأع��ي�����س ط��ف��ول��ت��ي قبل 
ذلك، كانت االأعرا�س تخرج عن ال�سيطرة 
اأن راجعت  اإىل  ل��ه��ا،  ن��ه��اي��ة  اأن���ه ال  وي��ب��دو 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية، وبداأت رحلة 

العالج".
واأع����رب����ت ع���ن ام��ت��ن��ان��ه��ا ل��ل��ف��ري��ق الطبي 
الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  يف  واالإداري 
ال��ذي��ن وا���س��ل��وا رح��ل��ة ال��ع��الج معها لعدة 
والعالجات  االأدوي���ة  لها  وق��دم��وا  �سنوات، 
مل�ساعدتها  وال��ع��الج��ات اجل��دي��دة  امل��ت��اح��ة، 
ال�سيطرة على  التح�سن والتقدم، مع  على 

جميع االأعرا�س التي كانت تعاين منها.

•• اأبوظبي - الفجر

وال�سالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  نفذت 
االإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  م���وؤخ���راً  ال��غ��ذائ��ي��ة 
العامة للدفاع املدين جتارب اإخالء وهمي 
يف مراكز توزيع وتخزين االأعالف التابعة 
اأب��وظ��ب��ي، وذل���ك متا�سياً مع  اإم����ارة  ل��ه يف 
وال�سالمة،  وال�����س��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 

و�سماناً ل�سالمة املوظفني ومكان العمل .
وت���ه���دف جت����ارب االإخ�����الء ال��وه��م��ي التي 
اجلاري  العام  نهاية  حتى  الهيئة  تنفذها 
الوقوف  اإىل  للهيئة  تابعا  م��راك��زا   68 ل��� 
ا���س��ت��ع��دادات وج��اه��زي��ة م��راك��ز توزيع  على 
مل��واج��ه��ة خطر ن�سوب  وت��خ��زي��ن االأع����الف 
قبل  من  املو�سوعة  للخطة  وفقاً  احلريق 
تلك  احل��ري��ق يف  ح����وادث  مل��واج��ه��ة  الهيئة 

املراكز، حيث مت و�سع هذه اخلطة لتغطي 
جميع مواقع تخزين ونقل وبيع االأعالف 
االإخالء  جت��ارب  تنفيذ  ي��اأت��ي  و   . املنت�سرة 
الوهمي يف مراكز توزيع وتخزين االأعالف 
الخ��ت��ب��ار م���دى ج��اه��زي��ة ه���ذه امل���واق���ع يف 
اإذ تتطلب  ح���وادث احل��رائ��ق،  م��ع  التعامل 
تلك املراكز اتخاذ احتياطات �ساملة للحد 
من فر�س وقوع احلوادث واإجراءات �سريعة 

لل�سيطرة عليها واحل��د من تبعاتها. و مت 
اإعداد خطة حمكمة لال�ستجابة للحرائق 
االأع��الف وذلك  توزيع وتخزين  يف مراكز 
ع���ن كيفية  االإر�������س������ادات  ب��ت��وف��ري ج��م��ي��ع 
احلريق  ح��وادث  على  وال�سيطرة  التعامل 
يف ت��ل��ك امل���راك���ز، ح��ي��ث ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل مع 
والتن�سيق  درجة خطورته  بح�سب  احلادث 
والتعاون مع جميع االأطراف املعنية داخل 

اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي ت��ك��ون ل��ه��ا عالقة 
اأن  يذكر  له.  والت�سدي  باحلادث  مبا�سرة 
هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية 
للحاالت  لال�ستجابة  خا�س  فريق  لديها 
ال��ط��ارئ��ة ���س��م��ن خ��ط��ة م��واج��ه��ة ح���وادث 
احلريق يف مراكز توزيع وتخزين االأعالف 
املبا�سر مع عدد من  اإىل تعاونه  باالإ�سافة 

اجلهات احلكومية املعنية .

اأطباء امل�ستقبل يرتدون املعطف الأبي�ص

كلية الزراعة والطب البيطري يف جامعة الإمارات تنظم  حفل املعطف الأبي�س للدفعة 2026

عرب خطة عالج متعددة التخ�س�سات 

فريق اأمرا�س اجلهاز اله�سمي لالأطفال يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية ينجح يف عالج فتاة من مر�س »كرون«

بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين

الزراعة وال�سالمة الغذائية تنفذ جتارب اإخالء وهمي يف مراكز توزيع وتخزين الأعالف 

حديقة احليوانات بالعني معلم �سياحي 
وموطن لأكرث من 4000 حيوان 

•• العني - الفجر

م�ستوى  على  البيئية  التنوعات  اأك��رب  اأح��د  بالعني  احليوانات  تعد حديقة 
للزائر  تتيح  900 هكتار حيث  4000حيوان على م�ساحة  بعدد   العامل 
�سمن  وال��ع��امل،  املنطقة  م�ستوى  على  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  خ��و���س جت���ارب 
بذلك  لت�سبح  باالنقرا�س،  املهددة  احليوانات  حلماية  املمار�سات  اأف�سل 
واالأحياء  الربية  احلياة  على  واحل��ف��اظ  الطبيعة  �سون  يف  عاملياً  مرجعاً 

املائية وحفظ ف�سائل احليوانات املختلفة.
�سواًء  العمرية  الفئات  جميع  م��ن  ل��ل��زوار  ممتعة  جت��ارب  احلديقة  تقدم 
التي  االأفريقية  العني  �سفاري  يف  جولة   اأو  احلديقة   جت��ارب  خ��الل  من 
املحاطة  االأفريقية  الربية  احلياة  و�سط  مثرية  ا�ستك�سافية  جتربة  تعترب 
اأو  قيود،  ودون  بحرية  ال�سا�سعة  امل�ساحات  يف  تتجول  متنوعة  بحيوانات 
م�ستوى  على  االأول  املعماري  ال�سرح  ال�سحراء  لعلوم  زاي��د  ال�سيخ  مركز 
)ا�ستدامة(  لنظام  اخلم�س  الالآلئ  ت�سنيف  على  احلا�سل  االإم���ارات  دول��ة 
برنامج  البالتينية )لييد( عن  وال�سهادة  واالإن�ساء،  الت�سميم  يف مرحلتي 

اال�ستدامة العاملي.
من  ال��زوار  اإر�ساد  احلديقة  يف  والثقافيون  ال�سياحيون  املر�سدون  ويتوىل 
خالل ت�سليط ال�سوء على �سون الطبيعة وتوعية املجتمع باأهمية احلفاظ 
على احلياة الربية، وي�سعون بكل اإمكانياتهم الأن تكون رحالت الزوار اأكر 
تدعم  التي  املتحدة  العربية  االإم��ارات  بروؤية  ارتباطها  مع  وت�سويقاً  اإث��ارة 
يتميزون  وكما  والبيئي،  واحل�ساري  االإن�ساين  ال��راث  على  احلفاظ  روح 
مبهارات التوا�سل واملعرفة واللغة واأ�سلوب التعامل اللبق املطعم بالعادات 
الكوادر  من  فريق  كونه  يف  واأي�ساً  االإم��ارات��ي��ة  ال�سيافة  وك��رم  والتقاليد 

الوطنية القادرعلى متثيل ثقافة الدولة اأمام الزوار مبختلف جن�سياتهم.
التي  ال�سياحية  امل��ع��امل  اأه���م  اأح���د  تعترب  احل��دي��ق��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
يف�سلها ال�سغار والكبار وحتظى بزيارة العديد من الزوار �سواًء من �سكان 
املدينة املحليني اأو زوارها خالل اجلوالت ال�سياحية يف مدينة العني، وهي 
احلديقة االأوىل من نوعها على م�ستوى ال�سرق االأو�سط و وجهة ترفيهية 
و  م��راف��ق ترفيهية  م��ن  ب��ه  تتميز  مل��ا  ال��ع��ام   م��دار  للعائالت على  مف�سلة 

تعليمية وثقافية.

حممد بن حم يح�سل على جائزة الإغاثة وال�سالم 
من موؤ�س�سة الإغاثة وعدالة ال�سالم الدولية

•• جنيف-الفجر

منحت موؤ�س�سة االإغاثة وعدالة ال�سالم الدولية، يف جنيف جائزة "االإغاثة 
وال�سالم" لل�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم العامري تقديراً جلهوده 

االإن�ساين  العمل  يف  واإ���س��ه��ام��ه 
فرة  خ��الل  الب�سرية  وخ��دم��ة 

عمله يف االأمم املتحدة.
اجلائزة  حم  بن  ال�سيخ  وت�سلم 
رافال  الربوفي�سور  �سعادة  من 
بات،  اآرف  وال��دك��ت��ور  م��ار���س��ني، 

يف جنيف.
وجاء يف حيثيات منح اجلائزة: 
يف  ال��ك��ب��رية  جل���ه���وده  "نظراً 
م���ك���اف���ح���ة ف����ريو�����س ك����ورون����ا، 
واالإن�سانية  اخل��ريي��ة  واأع��م��ال��ه 
اإفريقيا من خالل عدد من  يف 
الدولية،  االأمم���ي���ة  امل��ن��ظ��م��ات 
املجتمعي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ودع���م���ه 

واالإن�ساين، فقد تقرر منحه هذه 
املنظمات  من  الدولية  ال�سالم  وع��دال��ة  االإغ��اث��ة  منظمة  وتعد  اجلائزة". 
امل�ستدامة  للتنمية  امل��ت��ح��دة  االأمم  ج��ه��ود  اإط����ار  يف  تعمل  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
 UN Decade of 2015-2030 واالأمم املتحدة.. عقد من العمل

والهند. واأفريقيا  واأمريكا  اأوروبا  يف  املكاتب  من  عدد  لها   ،Action
دولتي  "ن�ساأت يف  احل��ف��ل:  خ��الل  كلمته  ح��م يف  ب��ن  الدكتور  ال�سيخ  وق��ال 
االإمارات على حب العطاء والعمل االإن�ساين، فنحن اأبناء زايد اخلري، الذي 
والعطاء  للمجتمع،  رد اجلميل  القيم اجلميلة، منها  نهلنا منه كثري من 

االإن�ساين، والتطوير املجتمعي وم�ساعدة الغري".
ب�  تاأ�سي�سها  منذ  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  "ُعرفت  حم  بن  واأ�ساف 
»بلد اخلري« وا�ستمرت ب�سعبها املعطاء وقيادتها احلكيمة على نهج العطاء 
واخلري الذي اأ�س�سه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  ي�سري على نهجه �ساحب  وال��ذي  ث��راه، 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" وويل عهده االأمني �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان  نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة .
"اأن االإمارات اأ�سبحت عن�سراً  واأكد رئي�س فريق عونك ياوطن التطوعي 
فاعاًل يف جهود املواجهة الدولية للتحديات االإن�سانية وباتت حا�سرة بقوة 
وطويلة  الطارئة  االإغ��اث��ة  وم�ساعدات  االإن�سانية  امل�ساعدات  جم��االت  يف 

االأمد يف مناطق العامل كافة".
يذكر اأنه �سبق لل�سيخ الدكتور حممد بن م�سلم بن حم الفوز بعدة جوائز 
عاملية من بينها ميدالية غاندي لالإن�سانية، والتي تعد �سمن اأرفع اجلوائز 

و�سبق منحها للرئي�س االأمريكي بيل كلينتون والدالي الما.
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الكبد هو املر�سح الطبيعي للج�سم، حيث يخل�سنا من النفايات 
وال�سموم والدهون والربوتينات والكربوهيدرات.

ويعد وجود كبد يعمل جيدا اأمرا �سروريا للبقاء ب�سحة جيدة، 
لذلك نحتاج اإىل احلفاظ عليه ليتمكن من اأداء وظيفته ب�سكل 
منط  على  احلفاظ  للغاية  الطبيعي  من  اأنه  حني  �سحيح.ويف 
الطرق  اأف�سل  هي  الكحول  تناول  من  والمتناع  �سحي  حياة 
لتعزيز وظائف الكبد، فاإن بع�ص املكمالت والفيتامينات ميكن 

اأن ت�ساعد اأي�سا الكبد على العمل ب�سكل جيد، وهي:

الزنك:
الزنك عن�سر اأ�سا�سي يعزز انق�سام 
اخلاليا، وميكن اأن يوؤدي مر�س 
الزنك  نق�س  اإىل  املزمن  الكبد 

يف اجل�سم.
واأظهرت الدرا�سات اأن مكمالت 
ت�����س��اع��د يف  اأن  ال���زن���ك مي��ك��ن 
ح���م���اي���ة ال���ك���ب���د م����ن االإج����ه����اد 
عدوى  عن  الناجم  التاأك�سدي 

التهاب الكبد �سي.
واأظ����ه����رت درا�����س����ات اأخ�����رى اأن 
م��ك��م��الت ال��زن��ك ط��وي��ل��ة االأمد 
قد ت�ساعد يف دعم وظائف الكبد 

لدى مر�سى الكبد.

جذور عرق ال�سو�ص:

يحتوي جذر عرق ال�سو�س على مركب ن�سط ي�سمى حم�س 
اأن ي�ساعد يف تقليل التهاب  الغل�سرهيزيك، والذي ميكن 

الكبد وميكن اأن ي�ساعد اخلاليا التالفة على التجدد.
اأن احلقن   2021 ع���ام  م��ن  ���س��ري��ري��ة  ووج����دت جت��رب��ة 
التهاب  م��ر���س��ى  يف  الغل�سرهيزيك  حلم�س  االأ���س��ب��وع��ي 

الكبد �سي �ساعد يف تقليل االأعرا�س.

�سوك احلليب )ال�سلبني املرميي(:
ال�سوك  نبات  من  م�ستق  ع�سبي  مكمل  هو  احلليب  �سوك 
االأرجواين، ويعمل هذا العالج الع�سبي كم�ساد لالأك�سدة، 

وُيعتقد اأنه يقلل من ال�سرر 
تلحقه  ال������������ذي 

اجلذور احلرة 
بعد  بالكبد 
ي���ق���وم  اأن 
ال���ع�������س���و 

با�ستقالب املواد ال�سامة.
)ال�سلبني  احلليب  ���س��وك  ن��ب��ات  يف  ن�سط  م��رك��ب  وي��وج��د 
تقليل  يف  ي�ساعد  اأن��ه  ثبت  �سيليمارين،  ي�سمى  امل��رمي��ي( 
االلتهاب وجتديد اأن�سجة الكبد وحماية خاليا الكبد من 

التلف يف الدرا�سات املعملية.

ورقة اخلر�سوف:
عالية  تركيزات  على  حتتوي  التي  اخل��ر���س��وف،  خال�سة 
من املركبات املوجودة يف النبات، حتظى ب�سعبية متزايدة 
الطبية  ل�سفاتها  ق���رون  ل��ع��دة  ا�ستخدمت  وق��د  كمكمل 

املحتملة.
اأن  مي��ك��ن  اخل��ر���س��وف  اأوراق  اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  وت�����س��ري 

ت�ساعد يف حماية الكبد، واأظهرت االأبحاث 
اأجريت  ال���ت���ي  االإع���الن���ي���ة 

اأنها  احليوانات  على 
ت�ساعد  ق�����د 

اخلاليا يف الكبد على التجدد.
انخفا�س  االأخ����رى  امل��زع��وم��ة  ال�سحية  ف��وائ��ده  وت�سمل 
م�ستويات ال�سكر يف الدم وحت�سني اله�سم و�سحة القلب.

الزجنبيل:
ولكن  ال��ع��امل،  �سيوعا يف  ال��ت��واب��ل  اأك���ر  اأح���د  لي�س فقط 
االلتهاب  تقليل  على  بقدرته  اأي�سا  م��ع��روف  الزجنبيل 

وي�ستخدم ب�سكل �سائع كعالج منزيل للح�سا�سية.
ي�ساعد  اأن  ميكن  الزجنبيل  اأن  على  دليل  اأي�سا  وه��ن��اك 
ال��ك��ب��د. ووج�����دت ال���درا����س���ات اأن اجل�����ذر ق���د ي�����س��اع��د يف 
وداء  الكبد،  تليف  م��ن  واحل��م��اي��ة  ال���دم،  تكوين  ا�ستعادة 

البلهار�سيات.

اأف�سل مكمالت غذائية يجب تناولها من اأجل كبد �سحي

وهذا   .SETDB2 ي�سمى  اإن����زمي  ه��و  اجل���اين  اأن  وي��ب��دو 
القابلة  غ��ري  االلتهابية  اجل���روح  يف  م��ت��ورط  نف�سه  االإن����زمي 

لل�سفاء واملوجودة لدى مر�سى ال�سكري.
وم��ن خ��الل العمل يف خمترب ك��اث��ري��ن غ��االغ��ر، دك��ت��وراه يف 
واملناعة  الدقيقة  االأح��ي��اء  اأق�����س��ام اجل��راح��ة وع��ل��م  ال��ط��ب يف 
وزم����الوؤه  ملفني  جيم�س  دب��ل��ي��و  ال��ب��اح��ث  ق���رر  مي�سيغان،  يف 
اجلامح  وااللتهاب  االإن��زمي  بني  املحتملة  ال�سلة  التحقيق يف 
وحدة  "كوفيد19-" يف  مر�سى  يف  باأنف�سهم  �ساهدوه  ال��ذي 

العناية املركزة.

ويف من���وذج ف���اأر م�����س��اب ب��ع��دوى ال��ف��ريو���س ال��ت��اج��ي، وجدوا 
يف  امل�ساركة  املناعية  اخل��الي��ا  يف  انخف�س   SETDB2 اأن 
اال�ستجابة االلتهابية، امل�سماة البالعم، للفئران امل�سابة بداء 
ال�سكري. وراأوا يف وقت الحق االأمر نف�سه يف اخلاليا ال�سامة 
و"كوفيد19-"  ال�سكري  الدم من مر�سى  اخللية يف  اأحادية 

احلاد.
املر�سى  ه���وؤالء  لقيام  �سببا  لدينا  اأن  "نعتقد  ملفني:  وق��ال 

بتطوير عا�سفة خلوية".
ال��ف��ئ��ران وال��ب�����س��ر، الح���ظ ميلفن وغ���االغ���ر، مع  ويف من���اذج 

انخفا�س SETDB2، ارتفع االلتهاب. وباالإ�سافة اإىل ذلك، 
ك�سفوا اأن امل�سار املعروف با�سم JAK1 / STAT3 ينظم 

كورونا. بفريو�س  االإ�سابة  اأثناء  ال�سامة  يف   SETDB2
وت�سري النتائج، جمتمعة، اإىل م�سار عالجي حمتمل. واأظهرت 
اأن االإنرفريون، وهو �سيتوكني  النتائج ال�سابقة من املخترب 
ا�ستجابة   SETDB2 م��ن  زاد  الفريو�سية،  للمناعة  مهم 

اللتئام اجلروح.
اأن م�سل الدم من املر�سى يف  ويف درا�ستهم اجلديدة، وجدوا 
وحدة العناية املركزة امل�سابني بداء ال�سكري و"كوفيد19-" 

احلاد قلل من م�ستويات انرفريون بيتا مقارنة باملر�سى غري 
امل�سابني بال�سكري.

وقالت غاالغر: "متت درا�سة االإنرفريون طوال فرة الوباء 
تقليل  اأو  زي��ادة  ب��ذل جهود بني حماولة  مع  كعالج حمتمل، 
�ستكون  كعالج  فعاليته  اأن  اإح�سا�سي  االإنرفريون.  م�ستويات 

حمددة لكل من املري�س والتوقيت".
والختبار ذلك، قام فريق الدرا�سة باإعطاء االإنرفريون بيتا 
على  ق��ادرة  كانت  اأنها  وراأى  كورونا  بفريو�س  لفئران م�سابة 

زيادة SETDB2 وتقليل ال�سيتوكينات االلتهابية.

وياأمل ميلفن وغاالغر اأن ُتفيد نتائج هذه الدرا�سة يف التجارب 
ال�سريرية اجلارية لالإنرفريون اأو املكونات االأخرى للم�سار، 
وي�سلط  ل�"كوفيد19-".  الالجينية،  االأه���داف  ذل��ك  يف  مبا 
عملهم ال�سوء اأي�سا على احلاجة اإىل فهم توقيت وخ�سو�سية 
االأ�سا�سية  احل���االت  م��ع  تطبيقه  وتكييف  ال��ع��الج  يف  اخل��الي��ا 

للمر�سى، وخا�سة مر�سى ال�سكري.
اأن��ه رمب��ا يحدث فرقا كبريا يف  "ُيظهر بحثنا  وق��ال ملفني: 
الواقع اإذا متكنا من ا�ستهداف مر�سى ال�سكري الذين يعانون 

من االإنرفريون، ال �سيما يف وقت مبكر من االإ�سابة".

ملاذا ي�ساب مر�سى ال�سكري بحالت 
�سديدة من "كوفيد- 19"؟

خلطر  خا�ص  ب�سكل  معر�سون  املر�سى  بع�ص  اأن  الأطباء  لحظ  "كوفيد-19"،  جائحة  طوال 
الإ�سابة بحالت �سديدة اأو الوفاة من عدوى فريو�ص كورونا.

ويعد مر�ص ال�سكري من النوع الثاين اأحد عوامل اخلطر الرئي�سية ملر�ص "كوفيد-19" ال�سديد. 
ويك�سف بحث جديد من جامعة مي�سيغان عن �سبب حدوث ذلك ويقدم الأمل يف عالج حمتمل.
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العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
االأطراف  بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة.
من الطرف االأول : عبداهلل ابراهيم عبداهلل مراد الري�سي - اجلن�سية : االإمارات. 

اإىل الطرف الثاين : بالل احمد �سم�س الدين - اجلن�سية : بنغالدي�س.
باال�سم التجاري )عبداهلل الري�سي لتنجيد وتركيب زينة ال�سيارات( ن�ساط الرخ�سة )تنجيد مقاعد 

املركبات ، جتارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات( 
واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 787129 

ال�سادرة بتاريخ 2021/5/30 
 يف دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان.

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
 تنازل/ بيع 

اإعــالن تنــــازل 
االأطراف  بني  الرخ�سة  عن  تنازل  على  بالت�سديق  العام  العدل  الكاتب  �سيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة.
من الطرف االأول : حممد حا�سر جمعه بن عامر املهريي - اجلن�سية : االإمارات  

)بوكالة ال�سيد/ حممد رحمن داد خان - افغاين اجلن�سية(
اإىل الطرف الثاين :  جنيب الرحمن عبداحلكيم - اجلن�سية : افغان�ستان 

باال�سم التجاري )روزينا للخياطة وتطريز( ن�ساط الرخ�سة )خياطة املالب�س الن�سائية ، تطريز 
املالب�س الن�سائية(  واملرخ�س من دائرة التنمية االإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة مهنية 

رقم 141826 ال�سادرة بتاريخ  1997/10/29 
 يف دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان.

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : كونري لالعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م  
ارجمند - جممع  عبدالرحيم حممود حممد  OF ملك   105 رقم  : مكتب  العنوان 
 : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�سكل   - االوىل  دبي لال�ستثمار 
دائرة  تعلن  هذا  مبوجب   1302356  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   789089
باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  االقت�سادية  التنمية 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/7/14 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/7/14  وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون العنوان 
القرهود  الفال�سي - ديرة -  �سلوم  BM07 ملك �سفيان على �سعيد بن  : مكتب رقم 
-  هاتف : 2822936-04 فاك�س :    م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  كودو�ص بي اأر اأ�ص حما�سبون قانونيون 
العنوان : مكتب رقم BM07 ملك �سفيان على �سعيد بن �سلوم الفال�سي - ديرة - 
القرهود -  هاتف : 2822936-04 فاك�س :    مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية كونري 
لالعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
 2021/7/14 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2021/7/14
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ناهد بارويز ابو القا�سم   
مدين   SHCEXCICIVS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003241/ 

اإىل املحكوم عليه : ناهد بارويز ابو القا�سم - العنوان : ال�سارقة - البحرية 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ منري ح�سني �سيخ �سكندر - اجلن�سية : بنجالدي�سي 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 23860 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
�سركة �سيلف�سرت للمقاولت الفنية -ذ م م  

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002825/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة �سيلف�سر للمقاوالت الفنية -ذ م م  

العنوان : ال�سارقة ال�سويههني �سارع العروبة �سقة رقم 104 064994831 0504994831 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ن�سيم  الدين عبداملطلب ، ا جلن�سية : بنالدي�سي 
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 10664 درهم

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

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0006869 اأمر اداء  
العربية  االإمارات  الرخيمي  من�سور  ال�سيخ  نا�سر  جمال   : عليه  املدعي  اىل 
املتحدة / اجلن�سية  - نعلمكم بان  املدعي بلوك جيميني تكنولوجي�س منطقة 

احلرة ذ م م  االإمارات العربية املتحدة / اجلن�سية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة 

درهم   513000 مبلغ  للطالب  توؤدي  بان  �سدها  املقدم  بالزام  ناأمر  لذلك 
)خم�سمائة وثالثة ع�سر الف درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

حرر بتاريخ 2021/9/23 
حرر بوا�سطة املوظف 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  4562/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1044 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ قه وقدره )89035.40 درهم( �سامال 
للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ: االإم��ارات ريبار املحدودة  - عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع اخلليج التجاري 1 - مبنى فيجن تاور - �سقة 
الطابق 47 - بالقرب من �سبين�س هايرب ماركت  

املطلوب اإعالنه : اي تي �ستار للم�سروعات - �س ذ م م  
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - القوز الثالثة - دبي - �سارع اخليل االول - مبنى مكتب داخل �سركة اال�سمنت الوطنية - �سقة االر�سي - بالقرب من 

starprecast@etastarinternational.com - 047073156 - 0559828450 -سركة االأ�سمنت الوطنية�
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/10/6 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف    : االإع��الن  مو�سوع 
http://www. االإلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س 
على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : املمزر - رقم االر�س 476 - امل�ساحة : 2006.33 مر 

مربع - التقييم : 12957561 درهم ويباع العلى عطاء.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  4562/2019/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1044 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ قه وقدره )89035.40 درهم( �سامال 

للر�سوم وامل�ساريف.
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الطابق 47 - بالقرب من �سبين�س هايرب ماركت  
املطلوب اإعالنه : اي تي �ستار للم�سروعات - �س ذ م م  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - القوز الثالثة - دبي - �سارع اخليل االول - مبنى مكتب داخل �سركة اال�سمنت الوطنية - �سقة االر�سي - بالقرب من 
starprecast@etastarinternational.com - 047073156 - 0559828450 -سركة االأ�سمنت الوطنية�

�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/10/6 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف    : االإع��الن  مو�سوع 
http://www. االإلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س 
على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :نوع العقار : ار�س ف�ساء - املنطقة : املمزر - رقم االر�س 476 - امل�ساحة : 2006.33 مر 

مربع - التقييم : 12957561 درهم ويباع العلى عطاء.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/16914( 

املنذر / بنك دبي االإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / رائد احمد خريي بدير - اردين اجلن�سية - عنوانه اإم��ارة ابوظبي - �سعبية م�سفح - بناية 227 - �سقة رقم 

0559914343 رقم  متحرك   -  102
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )73627( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )37627( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2014ف�سيتويوتا فور�سرن 14ابوظبي67832
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/16915( 

املنذر / بنك دبي االإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / نوانيت با�سكران ادابويل - هندي اجلن�سية - عنوانه اإمارة راأ�س اخليمة - ال�سوق الكويتي - بجانب مركز �سرطة 

املدينة - بيت خا�س - متحرك رقم 0559334413 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )46184( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )46184( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2017ابي�ص�سيفرولية كروز 2ال�سارقة47101
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/16912( 

املنذر / بنك دبي االإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / حممد ح�سن نظمى التميمي - اردين اجلن�سية - عنوانه اإمارة ابوظبي - �سارع دملا جممع مطعم QS - �سقة 

رقم 103 - متحرك رقم 0501100313 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )62476( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )62476( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2014بيججيب راجنلر 14ابوظبي40186
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/16913( 

املنذر / بنك دبي االإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / كري�سناكانثان كاثريجاماثامبي - �سريالنكي اجلن�سية - عنوانه اإمارة ابوظبي - جزيرة الدار لل�سيافة - بناية 

0567870895 رقم  متحرك   -  102 رقم  �سقة   -  A175
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )39508( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )39508( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

2015ابي�صني�سان �سنرتا13ابوظبي63179
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2021/16916( 

املنذر / بنك دبي االإ�سالمي
وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية 
امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة راأ�س اخليمة برقم 2020/7696 بتاريخ 2020/4/8 ، ب�سفتها وكيله عن بنك دبي 
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - 

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�س بوينت - الطابق االول مكتب 101 متحرك 0561456922
منطقة   - ابوظبي  منطقة   - ابوظبي  اإم��ارة  عنوانه   - اجلن�سية  �سوداين   - حممدين  ال�سادق  االم��ني  حممد   / اليه  املنذر 

ال�سهامة - بجوار حديقة ال�سهامة - بيت رقم 86 - متحرك رقم 0557504900 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )16995( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )16995( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املر�سد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها

�سنة ال�سنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�صرقم املركبة

BLACK2015هيونداي �سوناتا 16ابوظبي85874
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�سطر 
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  راأ�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/8013(
املنذر : عبيد بن ال�سيخ للتجارة العامة - �س ذ م م 

 OBAID BIN SHAIKH GENERAL TRADING LLC
�سد املنذر اليهم : 1- �سركة طريق جمريا لتجارة مواد البناء - ذ م م 

JUMAIRH WAY BULLLDING MATERIAL TRAAING LLC
بيالنكو راجي�س   -  2

RAGESH PLLANKU
 -   0565595579 رق��م  هاتف   - الفال�سي  ح�سن  احمد  عمر  ملك   4 م�ستودع   -  3 ال��ق��وز   : اليهم  امل��ن��ذر   : العنوان 
 0559500098 - 0505595825 - 043318788 - 043442328 - 043311389 - 043324226

EXbmt@emirates.net.ae : بريد الكروين -
يتوجه املنذر اىل املنذر اليهم بهذا االإنذار للتنبيه عليهم ب�سداد مبلغ /39،949 درهم امل�ستحقة للمنذر نتيجة تعامالت 
بني الطرفني يف مهلة اأق�ساها )5 اأيام( خم�سة اأيام من تاريخ اعالنه باالإنذار ، ويف حالة امتناعه عن ال�سداد فاإن املنذر 
املادة )143( من قانون  اأداء وفق ن�س  اأمر  باإ�ست�سدار  �سوف يتخذ االإج��راءات القانونية الالزمة ل�سمان حقوقه وذلك 
االإجراءات املدنية مع حتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ ا�ستحقاق 

املبلغ يف تواريخ خمتلفة ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/8008(
املنذرة : روتانا جت للطريان )ذ م م( 

ROTANA JET AVIAYION LLC
املنذر اليها : 1- افيي�سن دي�سبات�س �سريف�سز 

 AVATION DISPATCH SERVICES
العنوان : املنذر اليهم : اإمارة ال�سارقة - املنطقة احلرة مبطار ال�سارقة - مكتب رقم B8-12-80 - هاتف 

danish@adsuae.ae / رقم 0555140363 - بريد الكروين
يعادل  مبا  دوالر   673،000  / مبلغ  ب�سداد  عليهم  للتنبيه  االإن���ذار  بهذا  اليهم  املنذر  اىل  املنذر  يتوجه 
2،471،935،73  درهم امل�ستحقة للمنذر نتيجة تعامالت بني الطرفني يف مهلة اأق�ساها )5 اأيام( خم�سة 
اأيام من تاريخ اعالنه باالإنذار ، ويف حالة امتناعه عن ال�سداد فاإن املنذر �سوف يتخذ االإجراءات القانونية 
الالزمة ل�سمان حقوقه وذلك باإ�ست�سدار اأمر اأداء وفق ن�س املادة )143( من قانون االإجراءات املدنية مع 
حتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ يف 

االأخرى.  املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع   ،  2017/3/6
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/8011(
املنذرة : اأيوب خان �ساحب حكيم - باك�ستاين اجلن�سية 

AYUB KHAN SHIB HAKIM KHAN
وميثله ال�سيد/ ر�ستم خان �ساحب حكيم مبوجب الوكالة رقم 2017/1/51772 

MOHAMMAD ALI SALEH  سد املنذر اليها : 1- حممد علي �سالح�
الب�ستان  م�ست�سفى  من  بالقرب   - االن���وار  �سارع   - زاي��د  بن  حممد  مدينة   - ابوظبي  اإم���ارة   : العنوان 

التخ�س�سي
امل�ستحقة  دره��م   58،500  / مبلغ  ب�سداد  عليهم  للتنبيه  االإن���ذار  بهذا  اليهم  املنذر  اىل  املنذر  يتوجه 
للمنذر نتيجة تعامالت بني الطرفني يف مهلة اأق�ساها )5 اأيام( خم�سة اأيام من تاريخ اعالنه باالإنذار ، 
ويف حالة امتناعه عن ال�سداد فاإن املنذر �سوف يتخذ االإجراءات القانونية الالزمة ل�سمان حقوقه وذلك 
امل��ادة )143( من قانون االإج��راءات املدنية مع حتميل املنذر اليه كافة  اأداء وفق ن�س  اأمر  باإ�ست�سدار 
الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ يف 2021/5/6 ، مع 

حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/8006(
املنذرة : اأيوب خان �ساحب حكيم - باك�ستاين اجلن�سية 

AYUB KHAN SHIB HAKIM KHAN
وميثله ال�سيد/ ر�ستم خان �ساحب حكيم مبوجب الوكالة رقم 2017/1/51772 

KASER AL SAHARA - سد املنذر اليها : 1- كا�سر ال�سحراء�
اجلن�سية  باك�ستاين   - زعل  حكيم  حيات  عمر   -2

العنوان : اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة القوز 3 - ملك �سندوق دبي للدعم املايل - مكتب رقم 305 
االإنذار  اليهم بهذا  املنذر  املنذر اىل  0504949637  يتوجه  043544441 - متحرك  - هاتف 
للتنبيه عليهم ب�سداد مبلغ / 27،000 درهم امل�ستحقة للمنذر نتيجة تعامالت بني الطرفني يف مهلة 
اأق�ساها )5 اأيام( خم�سة اأيام من تاريخ اعالنه باالإنذار ، ويف حالة امتناعه عن ال�سداد فاإن املنذر �سوف 
يتخذ االإجراءات القانونية الالزمة ل�سمان حقوقه وذلك باإ�ست�سدار اأمر اأداء وفق ن�س املادة )143( 
من قانون االإج��راءات املدنية مع حتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 

القانونية من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ يف تواريخ خمتلفة، مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/188953(
املنذرة : الف�سية لتقنية االحوا�س - ذ م م 

SILVER POOLTECHNOLOGIES LLC
ALABDOOLI GROUP  سد املنذر اليها : 1- جمموعة العبدويل - �س �س و�

اجلن�سية  اإماراتي   - العبدويل  علي  حممد  �سامل   -2
SALEM MOHAMMAD ALI ABDOULI

العنوان : اإمارة دبي - بردبي - ندا ال�سبا االوىل - قطعة ار�س رقم 0 - 626 - ملك حممد نا�سر حممد اقبال - 
مكتب رقم 1914/1913 - متحرك 0504846484 - فاك�س 043213113 

يتوجه املنذر اىل املنذر اليهم بهذا االإنذار للتنبيه عليهم ب�سداد مبلغ / 300،000 درهم امل�ستحقة للمنذر نتيجة 
اأيام من تاريخ اعالنه باالإنذار ، ويف حالة امتناعه عن  اأيام( خم�سة  تعامالت بني الطرفني يف مهلة اأق�ساها )5 
ال�سداد فاإن املنذر �سوف يتخذ االإجراءات القانونية الالزمة ل�سمان حقوقه وذلك باإ�ست�سدار اأمر اأداء وفق ن�س 
املادة )143( من قانون االإجراءات املدنية مع حتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 

القانونية من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ يف 2021/6/15 ، مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/8010(
املنذرة : اأيوب خان �ساحب حكيم - باك�ستاين اجلن�سية 

AYUB KHAN SHIB HAKIM KHAN
وميثله ال�سيد/ ر�ستم خان �ساحب حكيم مبوجب الوكالة رقم 2017/1/51772 

�سد املنذر اليها : 1- �سامل اأحمد علي �سالح
العنوان : اإمارة ابوظبي - مدينة خليفة - �سارع الندهيم - بالقرب من ال�سفر مول 

درهم   37،000  / مبلغ  ب�سداد  عليهم  للتنبيه  االإن����ذار  بهذا  اليهم  امل��ن��ذر  اىل  امل��ن��ذر  يتوجه 
امل�ستحقة للمنذر نتيجة تعامالت بني الطرفني يف مهلة اأق�ساها )5 اأيام( خم�سة اأيام من تاريخ 
القانونية  االإج���راءات  �سوف يتخذ  املنذر  ف��اإن  ال�سداد  امتناعه عن  ، ويف حالة  ب��االإن��ذار  اعالنه 
الالزمة ل�سمان حقوقه وذلك باإ�ست�سدار اأمر اأداء وفق ن�س املادة )143( من قانون االإجراءات 
املدنية مع حتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية من 

تاريخ ا�ستحقاق املبلغ يف 2018/10/28، مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
حمكمة ال�سارقه الإحتادية الإحتادية الإ�ستئنافية املدنية

يف الدعوى رقم SHCAPCICPL2021 /0001188 اأمر اأداء 
الدائرة املدنية ال�ستئنافية الأوىل

حم�سر اجلل�سة
باجلل�سة العلنية املنعقدة مبقر املحكمة اليوم : 2021/09/20 

برئا�سة القا�سي : عبدالرحمن �سلطان حممد بن طليعة  القا�سي : د. عبد الرحيم حممد العمودي
القا�سي : ا�سامى حممد ك�سك 

واأمان �سر ال�سيد / نهاد �سعيد البدواوي
امل�ستاأنف : ابخواره �سوي�س للعطورات �س.م.ح وميثلها : مانوراجنان بي�سوال 

م�سر بنك  امل�ستاأنف �سده : 1/ 
امل�ستاأنف �سده : 2/ فرزين عابدينى ابخواره

امل�ستاأنف �سده : 3/ برولوجيك�س �س . د . م . م 
امل�ستاأنف �سده : �سروان �سينغ بهو جال

قدمت الق�سية ونودي على اخل�سوم : ح�سر املحامي حممد العوي�س وكيل امل�ستانف
وح�سر املحامي اكرم الها�سمي وكيل امل�ستانف �سده بنك م�سر 

وطلب احلا�سر عن امل�ستانف طلب اجل العالن امل�ستانف �سه ن�سر
القرار: قررت املحكمة تاجيل جلل�سة .2021/10/10 العالن امل�ستانف �سده ن�سرا

برئا�سة القا�سي /عبدالرحمن �سلطان حممد بن طليعة اأمني ال�سر /نهاد �سعيد البدواوي   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
وعقارات  اإيجارات  تنفيذ   2020/29

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 
اعالن بالن�سر يف جريدتني ر�سميتني

يف الق�سية التنفيذية رقم 2021/29 اإيجارات
اأر���س خالية  ، عبارة عن  التنفيذ عن بيع عقار  راأ���س اخليمة االبتدائية - دائ��رة  تعلن حمكمة 
 104539.00- امل�ساحة  ا�سغاف   4 بالبناء  )م�سرح  مربع  ق��دم   26135.20 م�ساحتها 
ت�ساعي  رق���م   ،07440/2015“ رق���م  وث��ي��ق��ة   ،  HRA09  : االأر������س  رق���م  م��رب��ع(  ق���دم 
عليه/  للمحكوم  ملكيتها  وال��ع��ائ��دة   ،2015/44604 املخطط  رق��م   ،602035108
 7،317،856.00 ا�سا�سي و قدره  ب�سعر  و   2021-9-30 بتاريخ   - م ح  ارينا بروبرتيز �س 
ال�ساد�سة م�ساء. فعلى من  ال�ساعة  وذل��ك يف متام  للمزادات  االم��ارات  �سركة  دره��م، عن طريق 
للمزادات االم����ارات  ل�سركة  االإل��ك��روين  امل��وق��ع  ال��دخ��ول على  االط���الع  اأو  ب��اال���س��راك   يرغب 
 www.emiratesauction.ae ومن يرغب باالعرا�س عليه مراجعة دائرة التنفيذ 

اأثناء الدوام  الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ / مزيود ال�سحي          

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

اإعالن بالن�سر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�سية التنفيذية رقم 2019/3 تركات

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع عقار ، عبارة عن فيال 
رقم  يف منطقة �سيح الغب م�ساحتها 10000 قدم مربع وثيقة رقم “11/2018، 
ملكيتها  وال��ع��ائ��دة   ،2017/85546 املخطط  رق��م   ،206010105 الق�سيمة 
ب�سعر  و   2021/9/30 بتاريخ   - ال�سحي  بيبي  حممد  اأح��م��د  /ع��ب��داهلل  للمرحوم 
ا�سا�سي و قدره 916،700 درهم، عن طريق �سركة االمارات للمزادات وذلك يف متام 
اأو االطالع الدخول على املوقع  ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء. فعلى من يرعب باال�سراك 
االإلكروين ل�سركة االمارات للمزادات ww.w.emiratesauction.ae، ومن 
الر�سمي وحتى جل�سة  ال��دوام   اأثناء  التنفيذ  دائ��رة  يرغب باالعرا�س عليه مراجعة 

املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ / �سعيد ال�سحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
وعقارات  اإيجارات  تنفيذ   2020/30

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اإعالن بالن�سر يف جريدتني ر�سميتني 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2020/30 اإيجارات
اأر�س  ع��ن  ع��ب��ارة  ع��ق��ار،  بيع  ع��ن  التنفيذ  دائ���رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ����س  تعلن حمكمة 
م�ساحة  ���س��ع��ف   2.5 ب��ال��ب��ن��اء  )م�����س��رح  م��رب��ع  ق���دم   25،509.15 م�����س��اح��ت��ه��ا  خ��ال��ي��ة 
املخطط  رق��م   ،602035122 االأر�����س  رق��م   ،7348/2015 رق��م  وثيقة  االأر������س(، 
بروبرتيز  ووت��رف��رون��ت  عليه/بو�س  للمحكوم  ملكيتها  وال��ع��ائ��دة   ،2015/44618
عن  دره����م،   7،142،562 وق����دره  ا���س��ا���س��ي  ب�سعر  و   2021/9/30 ب��ت��اري��خ   - ليمتد 
ال�ساد�سة م�ساء. فعلى من يرغب  ال�ساعة  للمزادات وذلك يف متام  االم��ارات  �سركة  طريق 
للمزادات االم�����ارات  ل�سركة  االإل���ك���روين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  ال��دخ��ول  االط����الع  اأو   ب��اال���س��راك 
دائرة  مراجعة  عليه  باالعرا�س  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae

التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ / �سعيد ال�سحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإدارة اخلدمات القانونية بغرفة 
عجمان تتعامل مع 43 نزاعا جتاريا 

خالل الن�سف الأول من 2021
•• عجمان-الفجر: 

و�سناعة عجمان خالل  القانونية يف غرفة جت��ارة  اإدارة اخلدمات  حققت 
لتعزيز  الرامية  االإجن���ازات  من  العديد   2021 العام  من  االأول  الن�سف 
جمتمع  ممثلي  تعريف  عرب  املجتمع  واأف���راد  الأع�سائها  القانوين  الوعي 
حل  على  اأع�سائها  مب�ساعدة  الغرفة  ودور  القانونية،  باجلوانب  االأعمال 
والطرق  امل��رن��ة،  الو�سائل  م��ن  جمموعة  با�ستخدام  التجارية  نزاعاتهم 

املن�سفة والودية التي تر�سي طريف النزاع وحتفظ عالقاتهم التجارية.
خالل  االإدارة   تعاملت  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ن��زاع��ات  لتوفيق  جهودها  اإط���ار  ويف 
نزاعا جتاريا،   43 اك��ر من  2021 اجل��اري مع  ع��ام  االأول من  الن�سف 
اإغ��الق 9 منها بعد التو�سل حللول لها،   فيما ال يزال العمل جار  جرى 
على اإيجاد حلول ل� 28 نزاعا منها، يف حني مت اإغالق ملفات 6 نزاعات مل 

يتم التو�سل حللول لها.
على  وا�ستملت  التوعوية،  االأن�سطة  من  العديد  بتنفيذ  االإدارة  قامت  كما 
الفكرية يف  امللكية  االأوىل حماية حقوق  تناولت   ، عقد ندوتني توعويتني 
االإماراتي  امل�سرع  بجهود  التعريف  خاللها   وج��رى  االإم��ارات��ي،  القانون 
اال�ستثمار  جذب  يف  اجلهود  تلك  ونتائج  الفكرية  امللكية  حقوق  حماية  يف 
االجنبي املبا�سر واأ�سحاب االبتكارات واملوهوبني اإىل الدولة. فيما تناولت 
اإطالع  مت  وال��ت��ي  احلقيقي،  امل�ستفيد  اإج����راءات  تنظيم  االأخ����رى   ال��ن��دوة 
ب�ساأن   2021 ل�سنة   )53( رق��م  ال����وزراء  جمل�س  ق���رار  فيها  امل�����س��ارك��ني 
اجل��زاءات االإداري��ة املرتبة على خمالفي اأحكام قرار جمل�س ال��وزراء رقم 

)58( ل�سنة 2020 يف �ساأن تنظيم اإجراءات امل�ستفيد احلقيقي. 
17 اتفاقية تعاون و�سراكة مع العديد  وقعت الغرفة خالل نف�س الفرة 
ال��ن��دوات وور���س العمل، و  امل�ساركة يف ع��دد من  من اجلهات تركزت ح��ول 
الت�سهيالت   وت��ق��دمي  وال��ب��ح��وث،  وال��درا���س��ات  املعلومات واخل���ربات  ت��ب��ادل 
اإدارة اخلدمات  ت��ق��وم بها  ال��ت��ي  ال��غ��رف��ة .  وت��اأت��ي ه��ذه اجل��ه��ود  الأع�����س��اء 
القانونية يف غرفة جتارة و�سناعة عجمان يف اإطار حر�س الغرفة  الدائم 
و�سعيها املتوا�سل اإىل تقدمي اأف�سل اخلدمات ملجتمع االعمال وامل�ستثمرين 
ورجال االأعمال يف االمارة وفق اف�سل املمار�سات العاملية التي ت�ستند على 
يف  بال�سرعة  متتاز  قانونية  خدمات  على  احل�سول  من  االأع�ساء  متكني 
التكلفة املنخف�سة، والتي توفر الفر�سة  التعامل، و  االجن��از، وال�سرية يف 

لطريف النزاع االحتفاظ بعالقاتهم التجارية. 

»اإمباور« ت�سجل وفورات �سخمة 
يف ا�ستهالك طاقة تربيد املناطق

•• دبي-الفجر:

اأك��رب مزود  »اإم��ب��اور«  املركزي  التربيد  الأنظمة  االإم���ارات  موؤ�س�سة  جنحت 
ا�ستهالك  ان��خ��ف��ا���س يف  ال���ع���امل، يف حتقيق  امل��ن��اط��ق يف  ت��ربي��د  خل��دم��ات 

حملتها  خ��الل  املناطق  تربيد  طاقة 
ال�سيفية ال�سنوية لر�سيد ا�ستهالك 
املوؤ�س�سة  كانت  والتي  التربيد  طاقة 
اجلاري  العام  منت�سف  اأطلقتها  قد 
�سعار  حت����ت  اأ����س���ه���ر   3 وا����س���ت���م���رت 
“ا�سبط ووفر على 24 درجة مئوية« 

 .”Set & Save 24°C“
حملتها  يف  “اإمباور”،  واع���ت���م���دت 
درج����ة   24 ع���ل���ى  ووف�������ر  “ا�سبط 
مئوية” على و�سائل مبتكرة �ساهمت 
باملنازل  احل������رارة  درج�����ة  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
وتخفي�س  للبيئة،  �سديقة  بو�سائل 
ال��ت��ك��ال��ي��ف ال�����س��ه��ري��ة، اإ����س���اف���ة اإىل 

ا�ستهالك  �ساهمت يف احلد من  التي  والن�سائح  االإر���س��ادات  جمموعة من 
طاقة تربيد املناطق خالل فرة ال�سيف.

تفاعل  ل��وال  لتتحقق  ك��ان��ت  م��ا  امل��ب��ه��رة  النتائج  تلك  اأن  املوؤ�س�سة  واأك����دت 
يزيد  وال��ذي  والتجارية  ال�سكنية  املن�ساآت  يف  املتعاملني  �سرائح  وا�ستجابة 
بامل�سوؤولية  عالياً  �سعوراً  اأظ��ه��روا  حيث  متعامل.  األ��ف   140 عن  عددهم 
جتاه املدينة وطبقوا م�سامني احلملة التي متيزت بو�سائل مبتكرة متكن 
درجات  وخف�س  اال���س��ت��ه��الك  خف�س  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  م��ن  املتعامل 
احلرارة داخل املن�ساآت على اختالف اأنواعها عرب ممار�سات �سديقة للبيئة، 
بتكلفة اأقل لفواتري املتعاملني والتي ت�سهم يف احلفاظ على البيئة وتوفري 

الطاقة وحماية املوارد و�سواًل نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.

ي�سم حتت مظلته 21 م�سروعا من خمتلف القطاعات

�سندوق خليفة ي�سارك يف فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�سارك �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع يف فعاليات 
والفرو�سية  لل�سيد  ال���دويل  للمعر�س   18 ال���دورة 
اأبوظبي  مركز  يف  يقام  ال��ذي   ،”2021 “اأبوظبي 
وتراث..  “ا�ستدامة  �سعار  حتت  للمعار�س   الوطني 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  وبرعاية  دة”،  ُمتجدنّ ب��روٍح 
اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة  بن زايد 
ن��ادي �سقاري االإم���ارات وذل��ك خ��الل الفرة  رئي�س 
امل��ق��ب��ل، حيث  اأك��ت��وب��ر   3 ول��غ��اي��ة  �سبتمرب   27 م��ن 
ال�سركات  م��ن  م�����س��روع��اً   21 مظلته  حت��ت  ين�سوي 

ال�سغرية واملتو�سطة.
وق���ال���ت ال�����س��ي��دة  م����وزة ع��ب��ي��د  ال��ن��ا���س��ري الرئي�س 
م�ساركة  اإن  خليفة  ���س��ن��دوق  يف  ب��االإن��اب��ة  التنفيذي 
القائمة  ا�سراتيجيته  �سمن  تاأتي  �سمن  ال�سندوق 
للم�ساريع  والرويج  االأعمال  ري��ادة  ثقافة  ن�سر  على 
عن  ف�سال  اإمكانياتها  وتعزيز  واملتو�سطة  ال�سغرية 
رواد  وت�سجيع  ال��وط��ن��ي  ال����راث  دع���م  يف   امل�ساهمة 
املبتكرة  امل�ساريع  اإن�����س��اء  على  االإم��ارات��ي��ني  االأع��م��ال 
الدولة  احتياجات  تلبية  يف  االإ�سهام  �ساأنها  من  التي 
ال�سغرية  لل�سركات  االإيجابي  التغيري  ثقافة  وغر�س 
امل�ستدامة  التنمية  دع��م  م��ع  والنا�سئة،  واملتو�سطة 

لالأجيال القادمة.
املعار�س  ه�����ذه  م���ث���ل  اأه���م���ي���ة  ال���ن���ا����س���ري  واأك���������دت  

يف  املتمثلة  ال�سندوق  اأه��داف  حتقيق  يف  والفعاليات 
تعزيز وتطوير امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة املحلية، 
م��ن خ���الل م�����س��اع��دة رواد االأع���م���ال واأ���س��ح��اب تلك 
وتقدمي   ومنتجاتهم  خدماتهم  عر�س  على  امل�ساريع 
على  والتعرف  و�سركاتهم  عملهم  عن  تعريفية  ملحة 
اأ�سواق جديدة حتقق لهم النمو امل�ستدام. م�سرية اإىل 
اأج��ل تهيئة  �سعي �سندوق خليفة اجل��اد والدائم من 
يف  االأع��م��ال  ري��ادة  وتطور  لنمو  منا�سبة  اأعمال  بيئة 

دولة االإمارات.
ويتزامن املعر�س هذا العام مع اإعالن �سندوق خليفة 
عن العديد من املبادرات لتمكني املزيد من ال�سركات 
االنتعا�س  يف  اأك��رب  م�ساهمات  تقدمي  م��ن  ال�سغرية 
االقت�سادي بعد جائحة كورونا و منها برنامج “ليفل 
امل�ساريع  اأطلقه �سندوق خليفة لتطوير  الذى  اأب”، 
ال�سغرية  ال�سركات  اأ�سحاب  االأع��م��ال  رواد  مل�ساعدة 
واملتو�سطة والنا�سئة، على اقتنا�س الفر�س اجلديدة 
التي من �ساأنها دعم ا�ستقرار االأعمال وتعزيز منوها 

وازدهارها.
ويتميز جناح “�سندوق خليفة” مب�ساركة جمموعة 
يف   تعمل  وال��ت��ي  يدعمها  التي  امل�ساريع  م��ن  متميزة 
العديد من القطاعات كال�سناعة والتجارة وال�سيافة 
واالأغذية وامل�سروبات وغريها ،كما ت�سارك جمموعة 
“ال�سيافة  ���س��رك��ة  منها  م�����س��اري��ع   10 م��ن  منتقاة 
لتجهيز الفنادق” املتخ�س�سة يف جمال توريد معدات 

ال��ت��م��وي��ن وامل��ط��اع��م يف اأب��وظ��ب��ي ، وم�����س��روع “بالك 
امل�سروبات  اأف�سل  يقدم  متنقل  مقهى  وهو  كافيه”، 
الباردة وال�ساخنة واحللويات الطازجة ، و�سركة “نيو 
ال�سم�سية واالإ�ساءة،  الطاقة  اأجهزة  لتجارة  �ستيب” 
الت�سوير  خل���دم���ات  كلري”  “كال�سر  وم�������س���روع 
والفوتوغرافيا ملختلف الفعاليات، و �سركة “�سي اند 
�ساند �سبورت” املتخ�س�سة يف جتارة و بيع كافة معدات 
ال�سيد، و �سركة “القهوة العربية” املتخ�س�سة يف بيع 
و جتارة اأج��ود اأن��واع النب و القهوة و خا�سة العربية 
منها، و م�سروع  “ هيدروبونيك فارم” و هي مزرعة 
التقليدية،  غ��ري  امل��ائ��ي��ة  ال���زراع���ة  ن��ظ��ام  وف���ق  تعمل 
االأ�سواق  اإىل  اخل�سراوات  من  اإنتاجها  بتوريد  تقوم 
املحلية، و م�سروع “ديجيتال ري�سري�س تكنولوجيز” 
وخدمات  ح��ل��ول  وت��ط��وي��ر  ال��ذك��ي��ة  التقنيات  حل��ل��ول 
وتطبيقات ذكية للقطاع احلكومي واخلا�س، و �سركة 
“ايرون �ستاي�سن” و م�سِننّع منتجات معدنية مبتكرة 
جراند  “ انطونيو  �سركة  اأخ���ريا  و  اجل���ودة،  وعالية 
و هي �سركة متخ�س�سة يف جت��ارة املالب�س  بوتيري” 

و االإك�س�سوارات عالية اجلودة.
خليفة  �سندوق  يقدم  امل�ساريع،  تلك  اإىل  وباالإ�سافة 
ال��دع��م ل��� 11 م�����س��اري��ع ف��ردي��ة اإ���س��اف��ي��ة م��ن خالل 
هي  امل�ساريع  ه��ذه  ال�سندوق.  جناح  يف  ا�ست�سافتها 
ال�ساطع   ، م�ستلزماتها  و  الطيور  لتجارة  الور�سان  ؛ 
الريا�سية لتجارة املعدات الريا�سية ، وادي الزعفران 

للجوالت  �سفاري  �سي  االأع�ساب،  و  املك�سرات  لتجارة 
فندق   ، وال�سالمة  ال�سحة  ملعدات  االأج��وا  البحرية، 
كالود 9 ال�ست�سافة احليوانات االأليفة ، معامل ناهل 
مل�ستلزمات  ك��اردي��ب   ، والفطائر  احللويات  ل�سناعة 
الوجبات  و  للقهوة   11 تو   ، لل�سيارات  واك�س�سوارات 
العجائن  و  االأغ���ذي���ة  ل�����س��ن��اع��ة  دان����ت  و   ، اخل��ف��ي��ف��ة 
اجلاهزة، م�سروع منتجع ق�سر البحر العائم نيبتون 

اأول بيت عائم و�سديق للبيئة. 

ال�سيخ عبداهلل ال�سرقي يطلع على اأحدث قوارب التجديف اإماراتية ال�سنع التي تتميز بتقنياتها املتطورة
•• دبي-الفجر: 

�سيف  ب��ن  حمد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  زار 
ال�سرقي م�سنع اخلتال للقوارب موؤخرا، 
وكان يف اال�ستقبال ال�سيد حممد اخلتال 

رئي�س جمل�س اإدارة امل�سنع.
واط��ل��ع ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ال�����س��رق��ي على 
الوطنية  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����س��ن��اع��ات  اأح����دث 
التي يجري ت�سنيعها يف امل�سنع، معربا 
عن اعتزازه بامل�ستوى املتطور لل�سناعات 

االماراتية البحرية. 
ال�سرقي  ع���ب���داهلل  ال�����س��ي��خ  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا 
م���ع ���س��ي��دة االأع����م����ال االإم����ارات����ي����ة رمي 
اإم  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  احل�ساين 
اآر للريا�سات، و التي تعترب اأول اإماراتية 
و  التجديف  ق��وارب  ت�سنيع  يف  تخو�س 
البحرية،  الريا�سات  جمال  يف  ت�ستثمر 
قوارب  �سناعة  على  منها  ت��ع��رف  حيث 
يف  اآر  اإم  �سركة  تطورها  التي  التجديف 

تعترب  ح��ي��ث  ل��ل��ق��وارب،  اخل��ت��ال  م�سنع 
ه����ذه ال����ق����وارب االأح������دث م���ن ن��وع��ه��ا ، 
وتتوفر بها تكنولوجيا متطورة وتقنيات 

حديثة 
م��ث��ل حت��دي��د امل��وق��ع ك��ن��وع م��ن االأم����ان 
قوارب  تعمل  كما  ال��ق��وارب،  مل�ستخدمي 
ال��ت��ج��دي��ف ب��ال��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة ، مع 
ب�سهولة  ال���ب���ط���اري���ة  ���س��ح��ن  اإم���ك���ان���ي���ة 
يوم  مل���دة  ا�ستخدمها  مي��ت��د  و  وم���رون���ة، 
ك����ام����ل.  وال���ت���ق���ى ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
ح��م��د خ���الل ال���زي���ارة م���ع م���رمي �سيف 
ل�سركة  التنفيذي  رئي�س  نائب  الزعابي 
اإم اآر للريا�سات البحرية، و دينا مومند 
م��دي��رة االإع����الم وال��ف��ع��ال��ي��ات يف �سركة 
�سري  على  اطلع  حيث  للريا�سات  اآر  اإم 
والبطوالت  واالأن�����س��ط��ة  ال�����س��رك��ة  ع��م��ل 
لها  التح�سري  ي��ج��ري  ال��ت��ي  الريا�سية 

�سواء يف الدولة اأو خارجها.
اخلا�س بي  Galaxy مت االإر�سال من

دائرة الت�سجيل العقاري بال�سارقة ت�ستقبل وفدًا �سعوديًا •• ال�شارقة-الفجر:

وفداً  العقاري،  الت�سجيل  دائ��رة  ا�ستقبلت 
ال�سعودية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف  احت���اد  م��ن 
القطاع  م��ن  االأع��م��ال  اأ���س��ح��اب  مب�ساركة 
برئا�سة  ال�����س��ع��ودي��ة،  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��ق��اري 
رئي�س  املر�سد  االأ�ستاذ حممد بن عبداهلل 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة ب���االحت���اد، 
الفر�س  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف  ب���ه���دف  وذل������ك 
اال�ستثمارية يف امل�ساريع العقارية، وتبادل 
اخل���ربات ب��ني ال��ط��رف��ني، واالط���الع على 
ن�ساط  ال��ن��اج��ح��ة يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
باالإ�سافة  بال�سارقة،  العقاري  التطوير 
الت�سجيل  دائرة  التعرف على خربات  اإىل 
العقاري، واالإطالع  على حجم ا�ستثمارات 
ال�سعوديني بالعقارات يف االإمارة. وكان يف 
اأحمد  عبدالعزيز  �سعادة  الوفد  ا�ستقبال 
الت�سجيل  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي 
اآل  را���س��د  عبدالعزيز  و���س��ع��ادة  ال��ع��ق��اري، 
 ، العقاري  الت�سجيل  دائ���رة  مدير  �سالح 

وعدد من مدراء االإدارات يف الدائرة.
ل��ل��وف��د ع���ر����س فيديو  ال����دائ����رة  ق���دم���ت 
العقاري  الت�سجيل  دائ����رة  ع��ن  ت��ع��ري��ف��ي 
ال�������س���ارق���ة، ون���ب���ذة ع���ن مكتب  اإم�������ارة  يف 
التميز  و  اال����س���رات���ي���ج���ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
و  العقارية  الت�سرفات  اإدارة  و  املوؤ�س�سي 
اإدارة  و  العقارية   امل�ساريع  تنظيم  اإدارة 
ال�������س���وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة ، وب���االإ����س���اف���ة اإىل 
واالأدوار  عملهما  اآليات  عن  مف�سل  �سرح 
الرئي�سية التي تقوم بها، اإىل جانب ذلك 
واإح�سائيات  نتائج  ال��دائ��رة  ا�ستعر�ست 

بع�س التقارير العقارية يف االإمارة.
وت�����س��در ج����دول اأع���م���ال االج��ت��م��اع بحث 
ت���ع���زي���ز ���س��ب��ل ال���ت���ع���اون وال���ت���ك���ام���ل بني 

•• دبي-وام: 

�سريك   ، اي����ن����وك  جم���م���وع���ة  ت���ت���ع���اون 
الإك�سبو  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال��ط��اق��ة 
املركز  “ت�سكيل”،  م��ع   ، دب���ي   2020
والت�سميم  للفنون  التخ�س�سات  متعدد 
وال��ذي يتخذ من دبي مقرا له ، بهدف 
د �سعار  تطوير اأعمال فنية مبتكرة جت�سنّ
الطاقة”  م��ن  “اإلهاٌم  املجموعة  ج��ن��اح 
االأ���س��خ��م من  زوار احل����دث  وت��خ��اط��ب 

نوعه على م�ستوى العامل.
الفنانان  ابتكر  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  اإط���ار  ويف 
�سيد”  و”اإل  ���س��وك��ت  و����س���ام  امل���ب���دع���ان 
من  “اإلهاٌم  ���س��ع��ار  تعك�س  فنية  اأع��م��ال 
��ل ج��ن��اح اي��ن��وك يف  الطاقة” ال���ذي مي��ثنّ
ال�سيخة  وق��ال��ت  دب���ي.   2020 اإك�����س��ب��و 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  مكتوم  بنت  لطيفة 
 : “ت�سكيل”  م���رك���ز  وم���دي���ر  م��وؤ���س�����س 
���س��ه��دت دول���ة االإم�����ارات م�����س��رية حافلًة 
ب���االإب���داع واالب��ت��ك��ار على م���دار االأع���وام 

الطرفني من خالل عدة حماور لعل من 
اأبرزها : التعرف على املميزات التناف�سية 
ت�سويق  وك��ي��ف��ي��ة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة،  ال���ع���ق���اري���ة 
املوجودة  العقارية  اال�ستثمارية  الفر�س 
فيها، والتحديات العقارية التي تواجهها 
وبالذات يف ظل جائحة كورونا وتداعياتها، 
وال��ت��غ��ريات االق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��دي��دة التي 
حتدث يف العامل االآن بالذات مع الت�سارع 
ال��رق��م��ي ال�����س��ام��ل ال����ذي ي�����س��ه��ده العامل 
وتاأثرياته على اقت�ساد املنطقة ب�سكل عام 
اخل�سو�س،  وج��ه  على  العقاري  والقطاع 

مع اقراح احللول املنا�سبة لها. 
كما مت مناق�سة اأبرز الق�سايا واملو�سوعات 
العقارية  البيئة  نف�سها على  التي تفر�س 
االأنظمة  ���س��وء  يف  واجت��اه��ات��ه��ا  ال��ع��ام��ة 

القطاع،  ب�������اأداء  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واالإج�����������راءات 
وكيفية حتفيز القطاع العقاري كي يحقق 

االأهداف املر�سومة له.
مدير  ال�سام�سي  عبدالعزيز  �سعادة  وق��ال 
بال�سارقة  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دائ���رة  ع��ام 
ال�سنوات  خ��الل  ال�سارقة  اإم���ارة  “�سهدت 
وتزايداً  �ساملة،  االأخ��رية نه�سة عمرانية 
ال�سعوديني  امل�ستثمرين  عدد  يف  ملحوظاً 
القطاع  ب��ه��ذا  اال���س��ت��ث��م��ار  يف  ال���راغ���ب���ني 
احل���ي���وي، ن���ظ���راً مل���ا ت���وف���ره االإم�������ارة من 
حوافز ا�ستثمارية متعددة وبيئة ت�سريعية 
لال�ستثمار،  ج��اذب��ة  وخ��دم��ات  وق��ان��ون��ي��ة 
وذلك بف�سل الدعم الكبري الذي ي�سهده 
الر�سيدة،  ق���ي���ادت���ن���ا  م����ن  ال���ق���ط���اع  ه�����ذا 
وتطويره  دع��م��ه  يف  امل�ستمر  واه��ت��م��ام��ه��ا 

باعتباره جزءاً رئي�سياً من اقت�ساد االإمارة 
البا�سمة«. 

يف  اأننا  وذكر  الزيارة  بهذه  �سعادته  واأ�ساد 
املتبادلة  ال��زي��ارات  اإىل م��زي��د م��ن  ح��اج��ة 
املعمول  املمار�سات  اأف�سل  على  لالطالع 
اأمت  الدائرة على  اأن  وذك��ر  املنطقة  بها يف 
ما  كل  للتعاون مع اجلميع يف  اال�ستعداد 
يتعلق بالقطاع العقاري يف الدولة لتطوير 
اخلدمات من خالل اللجوء اإىل املقارنات 
فقط  العقارية  ب��اجل��ه��ات  لي�س  املعيارية 
مبا�سرة  خدمات  يقدم  من  كل  مع  ولكن 
الدائرة �سمن  للجمهور، وهو ما و�سعته 
باخلدمات  ل��الرت��ق��اء  ال��رام��ي��ة  خططها 
على  الدائم  وحر�سها  للجمهور  املقدمة 
وح��م��اي��ت��ه من  ال��ع��ق��اري��ة  ال�����س��وق  تنظيم 

اخل��م�����س��ني امل��ا���س��ي��ة وجن��ح��ت ب��ذل��ك يف 
رائدة  ك��دول��ة  العاملية  مكانتها  تر�سيخ 
الثقافات  م��ت��ع��دد  جم��ت��م��ع��ا  حت��ت�����س��ن 
وحت��اف��ظ ع��ل��ى ج��ذوره��ا ال��را���س��خ��ة من 
خ����الل ق��ي��م وت��ق��ال��ي��د االأف�������راد الذين 
يعي�سون على اأر�سها املعطاء. واأ�سافت : 
بينما نتطلع قدما نحو امل�ستقبل وندرك 
مت��ام��ا اأه��م��ي��ة ط��اق��ة اخل��ي��ال يف توحيد 
ملا  �سعينا  ن��وا���س��ل  وروؤي��ت��ن��ا،  طموحاتنا 
اإمياننا  من  انطالقاً  املمكن  حدود  وراء 
بدور الفنانني يف حتفيز �سغف املجتمعات 
معربة  ط��م��وح��ات��ه��ا،  لتحقيق  ودف��ع��ه��ا 
“اإينوك”  ب��ني  بال�سراكة  �سعادتها  ع��ن 
للفنانني  اأت����اح����ت  ال���ت���ي  و”ت�سكيل” 
املعا�سر  ال��ع��رب��ي  اخل���ط  يف  ال���رائ���دي���ن 
و���س��ام ���س��وك��ت واإل ���س��ي��د ف��ر���س��ة اإب����داع 
اأبعاد عميقة  اأعمال فنية طموحة وذات 
متكيننا  على  وق��درت��ه  الفن  ق��وة  تعك�س 
��ل امل�����س��ت��ح��ي��ل. م��ن ج��ه��ت��ه قال  م��ن ت��خ��ينّ
الرئي�س  الفال�سي  حميد  �سيف  �سعادة 

انطالقا   : اي��ن��وك  ملجموعة  التنفيذي 
بالكامل  مملوكة  كموؤ�س�سة  دورن���ا  م��ن 
املتكاملة  الطاقة  و�سريك  دبي  حلكومة 
نفخر  دب���ي   2020 الإك�����س��ب��و  ال��ر���س��م��ي 
اليوم بتعاوننا مع مركز “ت�سكيل” الذي 
العاملية  املوؤ�س�سات  اأب��رز  من  واح��دا  يعد 
بهدف  والت�سميم  الفنون  يف  املرموقة 
على  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  زوار  حتفيز 
االن��خ��راط يف احل����وارات ح��ول مو�سوع 
اإبداعية  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ت��ق��ب��ل 
نف�سه  ال���وق���ت  يف  واالح���ت���ف���اء  م��ب��ت��ك��رة 
االإمارات  دولة  يف  اال�ستثنائية  باملواهب 
العربي.  وال����ع����امل  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
وي�ستلهم جناح اينوك يف اإك�سبو 2020 
دبي ت�سميمه من خزانات النفط وي�سم 
اأربعة مباين  خم�سة مبان متميزة منها 
احلوا�س  متعددة  رحلة  يف  ال��زوار  تاأخذ 
عرب موا�سيع ت�سمل: ا�ستك�سف - ماهية 
ت��ف��اع��ل - �سبل اال���س��ت��ف��ادة من  ال��ط��اق��ة 
الطاقة  احتياجات   - وتوا�سل  الطاقة 

الواعدة.  ال��ط��اق��ة  اإم��ك��ان��ات   - ��ل  ت��خ��ينّ و 
وعلى الواجهة االأمامية للمبنى رقم 4 
�سيد”  “اإل  ال�سهري  العاملي  الفنان  ق��ام 
يجمع  ال��ذي  الفني  باأ�سلوبه  وامل��ع��روف 
فني  معر�س  بت�سميم  والنحت  الر�سم 
ع���م���ودي م�����س��ت��وح��ى م���ن ف���ن���ون اخلط 
ت�سورا  ويقدم  بها  ي�ستهر  التي  العربي 
جديدا ملفهوم الطاقة مبا يعك�س املقولة 
�ستندال  الفرن�سي  ل��ل��روائ��ي  ال�����س��ه��رية 

“احلب معجزة احل�سارات«.

خالل  م��ن  وذل��ك  والفو�سى،  الع�سوائية 
ومهنية،  قانونية  واأ���س�����س  معايري  و���س��ع 
يتحلى  ق��وي  ع��ق��اري  ���س��وق  اإىل  للو�سول 

بالثقة وامل�سداقية من قبل اجلميع .
وقال �سعادة حممد بن عبد اهلل اآل مر�سد 
باململكة  العقارية  الوطنية  اللجنة  رئي�س 
“اإننا ن�سعر بال�سعادة  ال�سعودية:  العربية 
ل��وج��ودن��ا ب���ني اأه��ل��ن��ا واخ���وان���ن���ا يف دولة 
ونعتز  ونفخر  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
بالعالقات املتميزة التي تربطنا باال�سقاء 
الطويلة  وجت��رب��ت��ن��ا  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  يف 
ف��ي��ه خ���ري وم�سلحة  مل���ا  م��ع��ه��م  ب��ال��ع��م��ل 
ال��ب��ل��دي��ن، وي�سعدنا  ال��ع��ق��اري يف  ال��ق��ط��اع 
اأيدي  متناول  يف  خرباتنا  كافة  ن�سع  اأن 
اأ���س��ق��ائ��ن��ا يف دول����ة االإم��������ارات، وع��ل��ى اأمت 
الدعم  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة  لتقدمي  اال���س��ت��ع��داد 
املرتبطة  امل�سائل  والتعاون معهم يف كافة 

بالقطاع العقاري احليوي«.

اأما و�سام �سوكت الفنان وامل�سمم احلائز 
على اجلوائز وبا�ستلهاٍم من �سعار جناح 
اينوك يف اإك�سبو 2020 دبي “اإلهاٌم من 
 3 املبنى رقم  درج  �سور  وظف  الطاقة” 
مما  اجلناح  زوار  مع  للتوا�سل  كمن�سة 
للتفكري  حمفزة  فنية  حتفة  منه  جعل 
اخلالق وتثقيف واإلهام الزوار القادمني 
والتفاعل  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  م���ن خم��ت��ل��ف 
وديناميكية  حيوية  من  انطالقا  معهم 

فنون اخلط العربي الع�سرية.

تعاون بني اإينوك وت�سكيل لتج�سيد الفن يف �سعار اإلهام من الطاقة

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  727/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1247/2020 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )5.103.364.33( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود فرع دبي
عنوانه:امارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - منطقة برج خليفة - اعمار ا�سكوير - برج ات�س ا�س 

بي �سي - هاتف متحرك:971507973939 - هاتف:043904722 - رقم مكاين:2466586507
املطلوب اإعالنه : 1- ايزابيل ايلونا ميت�سيل�سن - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5103364.33(
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
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املال والأعمال

•• دبي - وام:

�سهد موؤمتر “م�ستقبل االأ�سول الرقمية” فى دبي 
اإطالق م�سروع الإن�ساء من�سات تداول للرموز غري 
والذهب  العقارات  قطاعات  يف  لال�ستبدال  القابلة 
والفنون  ال��ك��رمي��ة  واالأح����ج����ار  ال��ث��م��ي��ن��ة  وامل����ع����ادن 

الرقمية اعتمادا على تقنية “بلوك ت�سني” والذى 
ت�سرف عليه �سركة “زنيك تكنولوجيز” العاملية.

��م��م��ت امل��ن�����س��ات اجل��دي��دة ل��ت��وف��ري و���س��ول اآمن  و���سُ
املالية  االأ���س��واق  الرقمية يف  االأ���س��ول  اإىل  وم��وث��وق 
ووق����ع اخ��ت��ي��ار ال�����س��رك��ة ع��ل��ى ال��ف��ن ال��رق��م��ي كنواة 
عاملي  ك��م��رك��ز  امل��ت��زاي��د  دب���ي  دور  ب�سبب  ل��ل��م�����س��روع 

فعاليات  ان��ت��ه��اء  وع��ق��ب  ال��ف��ن.  ه���ذا  يف  لال�ستثمار 
املوؤمتر اأطلقت اأكرب لوحة رقمية على اأ�سخم �سا�سة 
والتي  ب���رج خليفة  واج��ه��ة  ع��ل��ى  ال��ع��امل  ع��ر���س يف 
حظيت بكم كبري من م�ساهدات زوار منطقة الربج.

وقال ال�سيخ �سعيد بن ح�سر اآل مكتوم رئي�س “زنيك 
تكنولوجيز”: تركز ا�سراتيجية االقت�ساد االإبداعي 
يف دبي على ال�سناعات الثقافية واالإبداعية �سريعة 
اإي����رادات  ع��ل��ى حتقيق  ب��ال��ق��درة  ال��ت��ي تتمتع  ال��ن��م��و 
اجل��دي��دة مبا  الوظائف  العديد من  واإي��ج��اد  كبرية 
اإىل  عامليا  وال���رائ���دة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  ي��دع��م 
جانب التطبيقات املالية الالمركزية املطورة اعتمادا 
على تقنية بلوك ت�سني ويعد اإطالق م�سروع ترميز 
االأ�سول رقميا جزءا من م�ساهمتنا يف حتقيق روؤية 
دبي للم�ستقبل. وقال اإروين دوكر املوؤ�س�س والرئي�س 
يف  احل��واج��ز  ك�سر  اإىل  ن��ه��دف  لل�سركة:  التنفيذي 
االأ�سول  يف  اال�ستثمار  وجعل  الرقمي  امل��ايل  العامل 
من�سات  امل�سروع  هذا  و�سيوفر  �سهال  اأم��را  الرقمية 
تداول رقمية اآمنة لتجارة العقارات والذهب واملعادن 

الثمينة واالأحجار الكرمية والفنون الرقمية.

اأعمال  امل�����س��روع اجل���دي���د  واأ����س���اف دوك��ر:ي��ح��ف��ز 
الرقمية  بالفنون  واملتاجرين  وامل�سرين  الفنانني 
يف  الرقمية  الفنية  االأع��م��ال  �سوق  بنمو  و�سي�ساهم 
دبي وعلى ال�سعيد الدويل وتوفري قناة اآمنة و�سهلة 

اال�ستخدام لتاأمني وبيع االأعمال الفنية الرقمية.
والع�سو  امل�سارك  املوؤ�س�س  الرفاعي  �سليمان  وق��ال 

املنتدب لل�سركة:
وتو�سيع  ت�سني  بلوك  تكنولوجيا  االإم����ارات  تتبنى   
دائرة اال�ستثمار يف تطبيقات التقنية الرقمية وتدمج 
املوؤ�س�سات االإماراتية تقنية بلوك ت�سني يف عملياتها 
االأم�����ر ال����ذي ي��وف��ر م�����س��ت��وي��ات اأع���ل���ى م���ن االأم����ان 
وتناول  الرقمية.  واملعامالت  لالأ�سول  وال�سفافية 
باكو بري املوؤ�س�س امل�سارك لبارادميا واأ�ستاذ االبتكار 
اجلديد  التنوير  ع�سر  ل��الأع��م��ال  ديو�ستو  كلية  يف 
العاملي  اخل��ب��ري  ف��ري��ن��ي  اأودي�����ريل  وحت���دث  للفنون 
التقنية يف قطاع  ه��ذه  دور  ع��ن  االأ���س��ول  ترميز  يف 
امل�سارك  املوؤ�س�س  وينر  جرنوت  وت��ن��اول  العقارات، 
واملدير املايل ل�سركة AVINOC Ltd دمج تقنية 

بلوكت�سني يف �سناعة الطائرات اخلا�سة.

اإطالق م�سروع لرتميز الأ�سول رقميا بتقنية بلوك ت�سني يف دبي

تطوير اأربعة مرافق جديدة باملنطقة املخ�س�سة للتجارة الإلكرتونية يف دبي اجلنوب
•• دبي -وام:

املنطقة  “اإي.زي.دب���������������������ي”  اأع����ل����ن����ت 
املخ�س�سة بالكامل للتجارة االإلكرونية 
يف  اال�سراتيجي  مبوقعها  متتاز  والتي 
بدبي اجلنوب  اللوج�ستية  املنطقة  قلب 
على  اإن�ساءات  بتنفيذ  حالياً  قيامها  عن 
مربعة  ق��دم  األ��ف   270 قدرها  م�ساحة 
وذلك يف اإطار ا�ستعداداتها لتلبية الطلب 
امل�ستقبلي حيث �سيتم بناء اأربعة مرافق 
امل�ساحة  اإج��م��ايل  اإىل  لت�ساف  اإ�سافية 
بالفعل  بت�سليمها  وقامت  اأجن��زت  التي 

والبالغة 1،300 األف قدم مربعة.
هام�س  ع���ل���ى  االإع����������الن  ه������ذا  وي�����اأت�����ي 
ال�سرق  �سيمل�س  معر�س  يف  م�ساركتها 
يومي  �سيقام  ال���ذي   2021 االأو����س���ط 
مركز  يف  اجل����اري  �سبتمرب   30 و   29

دبي التجاري العاملي.
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  وت��ق��وم 
�سوق  لت�سبح  عمالقة  خ��ط��وات  باتخاذ 
ال��ت��ج��ارة االإل��ك��رون��ي��ة االأ���س��رع من��وا يف 
ي�سهم  اأن  يتوقع  حيث  االأو���س��ط  ال�سرق 
قطاع التجارة االإلكرونية املحلي مببلغ 
ق��دره 12 مليار دره��م يف الناجت املحلي 

االإجمايل بحلول العام 2023.
املوجودة  التوزيع  م�ستودعات  واأ�سهمت 
يف “اإي.زي.دبي” والقائمة على توفري 
طلبات ال�سوق يف اإبراز احلاجة اإىل وجود 
�سمن  النهائي  للعميل  الت�سليم  مراكز 
احلفاظ  م��ن  تتمكن  ..وح��ت��ى  املنطقة 
على �سدارتها يف هذا القطاع تقوم “اإي.

للعميل  ت�سليم  ببناء مركزي  زي.دبي” 
الرائدة  ال�سركات  اأعمال  لدعم  النهائي 

يف ال�سوق.
يعزز  ما  العمالء  املراكز  ه��ذه  و�ستدعم 
تر�سيخ  مع  املنطقة  توفرها  التي  املزايا 
اإقليمي  كمركز  “اإي.زي.دبي”  مكانة 
ال��ع��ام��ل��ة يف قطاع  ال�������س���رك���ات  ل���ك���ربى 
اأنحاء  �ستى  م��ن  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

العامل.
على  با�ستمرار  اجل��ن��وب  دب��ي  وحت��ر���س 
مرافقها  ك���اف���ة  يف  اال����س���ت���دام���ة  دع�����م 
روؤية  م��ع  ال��ت��ام  التناغم  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
امل�ستدامة  التنمية  ل�سمان  احل��ك��وم��ة 
..ومن خالل ترقياتها امل�ستمرة لبنيتها 
بت�سغيل  “اإي.زي.دبي”  تقوم  التحتية 
التي  امل��ن��اط��ق  ل��ت��ربي��د  التحتية  البنية 
الكربونية  الب�سمة  تقليل  يف  �ست�سهم 

كما تعود بالنفع على العمالء من خالل 
بيئة  وخلق  التربيد  تكاليف  م��ن  احل��د 

عمل �سحية وفعالة.
التنفيذي  املدير  اأحمد  حم�سن  واأع��رب 
للمنطقة اللوج�ستية يف دبي اجلنوب عن 
“اإي. اأحرزته  ال��ذي  النمو  اإزاء  �سعادته 

املا�سيني  العامني  على مدى  زي.دبي” 
املتزايد  الطلب  ولتلبية  تاأ�سي�سها  منذ 
تطوير  على  با�ستمرار  املنطقة  وتعمل 
مرافق اإ�سافية ل�سمان ح�سول ال�سركاء 
وندرك  اخلدمات  اأف�سل  على  املميزين 
الهيكلي  ال��ت��غ��ي��ري  اأن  اجل���ن���وب  دب���ي  يف 
الذي يطراأ على قطاع اخلدمات يعترب 
لذلك  االقت�سادي  للنمو  نتيجة حتمية 
مت ت��ق��دمي من����وذج مم��ي��ز م��ن ���س��اأن��ه اأن 
من  لال�ستفادة  للعمالء  الطريق  ميهد 
املمار�سات الرامية اإىل خف�س التكاليف 

داخل “اإي.زي.دبي” ل�سمان اأقل تكلفة 
ممكنة لكل طلب يتم تنفيذه بنجاح.

ت�������س���ارك يف  اجل���ن���وب  “دبي  واأ������س�����اف: 
 2021 االأو������س�����ط  ال�������س���رق  ���س��ي��م��ل�����س 
العديد  وم��ن��اق�����س��ة  اخل���دم���ات  ل��ع��ر���س 
م��ن امل��و���س��وع��ات ول���ن ن��دخ��ر اأي جهد 
احتياجات  تلبية  اأج���ل  م��ن  جانبنا  م��ن 
يف  فاعل  دور  ولعب  با�ستمرار  عمالئنا 
املحلي  امل�ستويني  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع  ت��ع��زي��ز 

واالإقليمي«.
قيمة  اإ���س��اف��ة  دبي”  “اإي.زي.  وت��وف��ر 
تخزين  مب��ف��ه��وم  ت��ت��م��ي��ز  ال��ق��ط��اع  اإىل 
اآل��ي��ات عمل املناطق احلرة  م��زدوج وف��ق 
والتقليدية يف دبي. ويكمن جناحها من 
خالل ا�ستقطابها الأبرز �سركات التجارة 
التي  واالإقليمية  العاملية  االإل��ك��رون��ي��ة 
ت�ستفيد من خدمات دبي اجلنوب املميزة 

والتي ت�سع العمالء يف حمور تركيزها 
ال�����س��ل�����س متعدد  ت���وف���ري االت�������س���ال  م���ع 
ال��و���س��ائ��ط ب��ني ال��ن��ق��ل ال����ربي واجلوي 
والبحري. ي�سار اإىل اأن “اإي.زي. دبي” 
للتجارة  ن��وع��ه��ا  م��ن  منطقة  اأول  ت��ع��د 
االإل��ك��رون��ي��ة يف ال�����س��رق االأو����س���ط على 
قدماً   9،902،700 ق��دره��ا  م�ساحة 
ال�ستقطاب  ت�سميمها  وج���رى  م��رب��ع��ة 
الرائدة  االإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  �سركات 

من �ستى اأنحاء العامل.
اأطلقها  ال���ت���ي  امل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  وت���ه���دف 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اآل م��ك��ت��وم 
“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
مكانة  ت��ر���س��ي��خ  اإىل   2019 ي��ن��اي��ر  يف 
االإلكرونية  ل��ل��ت��ج��ارة  ك��م��رك��ز  االإم�����ارة 

العاملية.

»ال�سكوك الوطنية« تعني رحاب لوتاه 
نائبًا للرئي�س التنفيذي للمجموعة

•• دبي-الفجر: 

الوطنية”  “ال�سكوك  �سركة  اأعلنت 
نائب  ل��وت��اه يف من�سب  رح��اب  تعيني 
للمجموعة،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
اع���ت���ب���اراً م���ن 5 ���س��ب��ت��م��رب اجل�����اري، 
الرئي�س  نائب  من�سب  �سغلت  بعدما 
واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات  االأول 
“موارد  �سركة  يف  التجزئة  واأع��م��ال 

للتمويل«. 
بخربة  لوتاه  رح��اب  ال�سيدة  وتتمتع 
التمويل  ق��ط��اع  يف  ووا���س��ع��ة  ط��وي��ل��ة 
االإ�سالمي، وذلك خالل عملها الأكر 
ال��ق��ط��اع��ني اخلا�س  م��ن ع��ق��دي��ن يف 

واحلكومي، عملت خاللها على م�ساريع 
جماالت  يف  قيادية  مبهارات  اأي�ساً،  لوتاه  رح��اب  ال�سيدة  وتتمتع  متنوعة. 
على  حت�سل  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى  ���س��ي��دة  اأول  وه���ي  وال��ت��وا���س��ل،  االإدارة 
االإداري��ني يف ال�سريفة  القانوين للمحا�سبني  املعهد  �سهادة احرافية من 

االإ�سالمية، ما ميكنها من تطوير االأداء املايل. 
ال تقت�سر �سريتها الذاتية على العمل يف املجال املايل ح�سراً، اإذ عملت يف 
جلائزة  التنفيذي  الرئي�س  من�سب  توليها  خ��الل  من  االجتماعي  املجال 
املتميزين وتعزيز  املواطنني  اإىل دعم  “متيز.. وفالك طيب” التي تهدف 
فر�سهم يف �سوق العمل، ف�ساًل عن �سغلها من�سب نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
اأ�سحاب امل�ساريع  املواطنني  بخدمة  يهتم  االأعمال” الذي  رواد  “منتدى 
ال�سغرية واملتو�سطة.  واأعرب الرئي�س التنفيذي للمجموعة حممد قا�سم 
م�سرياً  ال�سركة،  اإىل  ل��وت��اه  رح��اب  ال�سيدة  الن�سمام  �سعادته  ع��ن  العلي، 
املايل  املجتمع  االإم��ارات��ي عموماً، ويف  املجتمع  رائ��دة يف  اأنها �سخ�سية  اإىل 
خ�سو�ساً، وتتمتع بالعديد من ال�سفات القيادية التي جتعلها اإ�سافة اإىل 
ال�سوق  اأي موؤ�س�سة تريد تعزيز كوادرها االأماراتية ال�ستمرارية منوها يف 
ال�ساأن املايل  اأن اهتمامات ال�سيدة لوتاه ال تقت�سر على  . واأ�ساف،  املحلي 
واالقت�سادي، بل ا�ستطاعت حجز مكانة لها يف املبادرات االجتماعية، وهو 
التي  االجتماعية  امل�سوؤولية  باأهمية  توؤمن  التي  ال�سركة  مبادئ  يعزز  ما 
ما  وهو  فيها،  تعمل  التي  املجتمعات  لتطوير  تبنيها  ال�سركات  على  يجب 
تقوم به ال�سركة بالفعل من خالل املبادرات والربامج التي تطلقها وتعمل 
فيها على تعزيز مبادئ اأ�سا�سية مثل اأهمية بناء �سبكة اأمان مالية، و�سرورة 
البدء باالدخار.  كما �ستقود ال�سيدة لوتاه م�ساريع الرقمنة ذات االأولوية 
متميزة  خدمات  على  تركز  التي  اال�سراتيجيات  على  وت�سرف  العالية، 
حلملة ال�سكوك ودعم فريق العمل االإداري باالأ�سراف على �سري العمليات 

الت�سغيلية اليومية، لتلبية توقعات عمالئنا املتزايدة.

املجموعة ال�سوي�سرية تك�سف عن الأ�سباب الرئي�سية   
التي حتفز ال�سركات لنقل مقر اأعمالها اإىل دولة الإمارات

دبي تنظم اأكرب معر�س دويل للبرتوكيماويات والبال�ستيك نوفمرب املقبل
•• دبي-الفجر: 

�سهر  خ��الل  نوفمرب  خ��الل  دب��ي  ت�سهد 
)اآراب  م��ع��ر���س  تنظيم  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب 
للبال�ستيك  م��ع��ر���س  اأك�����رب  ب���ال����س���ت( 
افريقيا  ���س��م��ال  و  االأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 
وغربية  وع��رب��ي��ة  خ��ل��ي��ج��ي��ة  مب�����س��ارك��ة 

وا�سعة.
ال�سرق  ملعر�س  املنظمة  اللجنة  وق��ال��ت 
والبال�ستيك  للبروكيماويات  االأو�سط 
)اآراب  امل���ط���اط  و���س��ن��اع��ة  وال��ت��غ��ل��ي��ف 
الفرة  يقام خالل  اإن احل��دث  بال�ست( 
مبركز  ن���وف���م���رب   18 اىل   15 م�����ن 
ال�سوء  وي�سلط  ال��ع��امل��ي،  ال��ت��ج��اري  دب��ي 
�سناعات  ال��ي��ه  ماتو�سلت  اأح����دث  ع��ل��ى 
البروكيماويات والبال�ستيك والتغليف 

و����س���ن���اع���ة امل�����ط�����اط، وم�����س��ت��ق��ب��ل هذه 
ال�سناعات خالل ال�10 اأعوام املقبلة.

وق���ال ن�����س��ال حم��م��د م��دي��ر ع���ام �سركة 

•• دبي-الفجر: 

ال�سوي�سري  املحامي  لني،  مايكل  ك�سف 
ومدير  االأع�����م�����ال  ق����ان����ون  يف  اخل���ب���ري 
الدولية  ال�����س��وي�����س��ري��ة  ال�����س��رك��ة  ع����ام 
عن  امل��ح��دودة  القانونية  لال�ست�سارات 
ال�سركات  تدفع  التي  الع�سرة  االأ���س��ب��اب 
اأعمالها  مقر  لنقل  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة  اإىل 
الثامنة  الن�سخة  فعاليات  خ��الل  وذل��ك 
م���ن م���وؤمت���ر اإن��ف�����س��ت ب����رو االإم�������ارات- 
ا�ستقبل  وق����د  ال�������دويل.   2021 دب����ي 
يهدف  ال��ذي  ال�سنوي،  احل��دث  منظمو 
املعلومات  واأح����دث  الآخ���ر  ال��روي��ج  اإىل 
وامل��ن��دوب��ني من  امل��ت��ح��دث��ني  م��ع  املهنية 
ي�ساركون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع 
معارفهم  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  االأع����م����ال  ح���ل���ول 
وخرباتهم، 150 مندوًبا و12 متحدًثا 
اأوب���روي دب��ي يف وق��ت �سابق  يف فندق ذا 
ناحية  م��ن  اجل���اري.  �سبتمرب  �سهر  م��ن 
اأخ����رى ف��ق��د ق���دم م��اي��ك��ل ل���ني، الع�سو 
الدولية  ال�سوي�سرية  لل�سركة  املنتدب 
ل��ال���س��ت�����س��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة امل���ح���دودة يف 
جزء  وه��ي  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 
 Swiss( ال�سوي�سرية  املجموعة  م��ن 
ملحة  احل��ا���س��ر  للجمهور   ،)Group
وهو  اجلديد”،  الطبيعي  “الو�سع  عن 

جمموعة من اللوائح واملعايري الدولية 
ال��ت��ي ي��ج��ب و���س��ع��ه��ا يف االع���ت���ب���ار عند 
من  ال��ت��ج��اري��ة  االأع���م���ال  واإدارة  اإن�����س��اء 
ال�سلطات ال�سريبية الرمزية املنخف�سة 
انتقل  ث��م  وم��ن  امل��ع��دوم��ة،  اأو  التكاليف 
احلايل  القانوين  االإط��ار  �سرح  اإىل  لني 
اأعمال  ان��ت��ق��ال  وعملية  مفهوم  وو���س��ع 
وم��ق��ر ال�����س��رك��ة ب��ال��ت��زام��ن م��ع ت�سليط 
متتاز  التي  املتعددة  امل��زاي��ا  على  ال�سوء 
بها دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة عن 
االأخ��رى. هذا وقد  البلدان  العديد من 
املندوبني  ان��ت��ب��اه  االأق����دم  امل��ح��ام��ي  لفت 
احل��ا���س��ري��ن ع��ل��ى اأن����ه مي��ك��ن ال��ن��ظ��ر يف 
قائاًل:  اأ�سباب  لعدة  ال�سركات  مقر  نقل 
ل��ال���س��ت��ف��ادة من  م��ف��ي��د  ���س��ي��ن��اري��و  “اإنه 
لالأعمال  اأك���ر  مالئمة  قانونية  بيئة 
اخلارجية  االأع��م��ال  وحت��وي��ل  التجارية 
الدويل  املعيار  ا�ستيفاء  مع  الداخل  اإىل 
االقت�سادية”  “املادة  ملتطلبات  اجلديد 
اأو  ال��ع��م��الء  اأف�����س��ل م��ن  ق��رب  واكت�ساب 
االأ���س��واق اجل��دي��دة ». كما اأو���س��ح املدير 
اأعمال  م��ق��ر  ن��ق��ل  اأن  للمندوبني  ال��ع��ام 
ال�سركة هو عملية ب�سيطة تقوم مبوجبها 
ال�سركة بنقل مقر اإقامتها القانوين من 
والية ق�سائية اإىل اأخرى مع االحتفاظ 
مع  احل��اف��ل  و�سجلها  ال�����س��رك��ة  ب��ت��اري��خ 
القانونية  للمتطلبات  االمتثال  مراعاة 

الق�سائيتني،  ال�سلطتني  املقابلة يف كال 
ال�سجل يف  ال�سركة من  اإزال��ة  تتم  حيث 
االأ�سلي  للتاأ�سي�س  الق�سائية  ال��والي��ة 
ك�سركة  ال��ق��ان��وين  وج��وده��ا  يف  وت�ستمر 

م�سجلة يف وجهة الوالية الق�سائية.
دول����ة  “تتمتع  ق�����ائ�����اًل:  ل����ني  واأردف 
االإمارات العربية املتحدة ب�سبكة وا�سعة 
من  اأك��ر  مع  ال�سريبية  املعاهدات  من 
80 دولة، مع الت�سديق على املزيد من 
اأن��ه ال توجد  امل��ع��اه��دات حالًيا، واأو���س��ح 
قيود على الرقابة على ال�سرف واإمكانية 
اإع������ادة غ���ري م��ق��ي��دة ل��ل��دخ��ل / االأرب�����اح 
التحتية  ب��ال��ب��ن��ي��ة  واأ����س���اد  امل����ال،  وراأ������س 
واملراكز  واالت�سال  العاملي  امل�ستوى  ذات 
دبي  مركز  يف  عاملًيا  بها  املعرف  املالية 
املايل العاملي و�سوق اأبوظبي العاملي، كما 
اخلايل  النظام  وج��ود  اأهمية  على  �سدد 
ال�سيا�سي  واال���س��ت��ق��رار  ال�����س��رائ��ب  م��ن 
باعتبارها  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  االأع���م���ال  وب��ي��ئ��ة 
انتقال  يف  التفكري  عند  رئي�سية  �سمات 

مقر اأعمال ال�سركة اإىل دولة االإمارات.
وت���اب���ع ح��دي��ث��ه ق���ائ���اًل: “ اأت���وج���ه هنا 
باحلديث الأي �سخ�س ما زال حلد االآن 
�سركته  اأع��م��ال  مقر  نقل  ب�ساأن  م���ردداً 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول����ة  اإىل 
اأن��ن��ا نحظى ه��ن��ا مب�����س��ت��وى حياة  ح��ي��ث 
رفيع امل�ستوى وبيئة عائلية اآمنة وواحدة 

املنظمة  واخلدمات،  للمعلومات  الفجر 
اأهمية  يكت�سب  احل���دث  اإن  للمعر�س، 
كبرية باإعتباره االأول يف هذا التخ�س�س 
وبالعامل  العربية  باملنطقة  ينظم  الذي 
منذ بداية جائحة كورنا، م�سريا اىل اأنه 
الذي  الكبري  ال��دور  �سيبحثون  اخل��رباء 
يف  البال�ستيك  �سناعة  قطاعات  لعبته 
خ��دم��ة ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي خ���الل الفرة 

املا�سية.  
وخرباء  �سناع  املعر�س  يجمع  واأ�ساف: 
العامل  اأنحاء  خمتلف  البروكيماويات 
حتت �سقف واحد، ويربز املعر�س اأحدث 
البال�ستيك  ���س��ن��اع��ات  يف  االب���ت���ك���ارات 
والتقدم  وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات  والتغليف 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي ال��������ذي ����س���ه���دت���ه ه���ذه 

ال�سناعات.

من اأدنى البلدان مبعدالت اجلرمية يف 
العامل ».

اأع�����اله،  امل����ذك����ورة  ال��ن��ق��اط  اإىل ج���ان���ب 
الرئي�سية  امل��زاي��ا  ذك���ر  اإىل  ل��ني  ت��ط��رق 

لنقل مقرات ال�سركات، والتي ت�سمل:
•  تتيح اال�ستمرارية القانونية لل�سركة 
احلافل  و�سجلها  بتاريخها  االح��ت��ف��اظ 
م��ع اال���س��ت��ف��ادة م��ن م��زاي��ا االخت�سا�س 
واالإط����ار  اجل��دي��دة  للوجهة  ال��ق�����س��ائ��ي 

القانوين والتجاري.
•  ميكن لل�سركة االحتفاظ بالعالقات 
)على  وامل���وردي���ن  ال��ع��م��الء  م��ع  القائمة 
�سبيل املثال، العقود احلالية( والعالقات 

امل�سرفية.
اأكر  �سريبي  نظام  م��ن  اال�ستفادة    •
�سبكة معاهدات  ذل��ك  م��الءم��ة )مب��ا يف 
ا�ستيفاء  م����ع  ال�������س���ري���ب���ي(  االزدواج 
االقت�سادية  امل�����وارد  ل���وائ���ح  م��ت��ط��ل��ب��ات 

ا. اأي�سً

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ر���س��ي��د م��ب��ي�����س مدير 
البروكيماويات  �سناعات  اإن  املعار�س: 
يف  ك��ب��ريا  من���وا  �ست�سهد  وال��ب��ال���س��ت��ي��ك 

•  ميكن لل�سركة اأن تنقل مقر اأعمالها 
من�ساأة  اإىل  خارجية  �سركة  من  ب�سهولة 

داخلية.
اأكد امل�سوؤول عن نقل مقر  واأخ��رًيا فقد 
اأن  اإىل  ال��دول��ي��ني  للمندوبني  ال�سركة 
للم�ساعدة  دوم��اً  جاهزة  �ستكون  �سركته 
القانونية  املتطلبات  اأح��دث  تو�سيح  يف 
الالزمة لنقل مقر اأعمال ال�سركات من 

بلد اإىل اأخرى.
وي��ك��ر���س ب��رن��ام��ج م��وؤمت��ر اإن��ف�����س��ت برو 
على  ال�سنوي   2021 دب��ي  االإم�����ارات- 
ال���ت���وج���ه���ات، م��ث��ل حماية  اأه�����م واآخ������ر 
االأ�سول واإدارة الروات، حيث تقدم كل 
جمال  يف  للمهنيني  عملية  ح��ل��واًل  ع��ام 
وهيكلة  واملواطنة  والعقارات  اال�ستثمار 
ال�سرائب الدولية، ومن بني املتحدثني 
االآخرين هناك روؤ�ساء ال�سركات والبنوك 
الرائدة من بلدان رابطة الدول امل�ستقلة 

واأوروبا وال�سرق االأو�سط واآ�سيا.

تكون  اأن  لها  ويتوقع  املقبلة،  ال�سنوات 
اقت�ساد  لدفع  ال��رائ��دة  القطاعات  اأح��د 
بال�ست  “اآراب  معر�س  وي��اأت��ي  ال����دول، 
والبال�ستيك  للبروكيماويات  ال��دويل 
ليتيح  املطاط”  و���س��ن��اع��ة  وال��ت��غ��ل��ي��ف 
لهذا  االإ���س��ت��ع��دادت  لبحث  للم�ساركني 
مل�����س��ت��ق��ب��ل هذه  ال���ن���م���و، وال���ت���خ���ط���ي���ط 

ال�سناعات.
�سناعات  “تقود  م���ب���ي�������س:  وت�����اب�����ع 
اجتاهات  والبروكيماويات  البال�ستيك 
جديدة يف جميع اأنحاء العامل، خ�سو�سا 
والنظيفة  املتطورة  التقنيات  جم��ال  يف 
الطاقة  الأنظمة  الداعمة  االأهمية  ذات 
هنا  وم��ن  ال��ت��دوي��ر  اإع����ادة  و  امل�ستدامة، 
ت��اأت��ي اأه��م��ي��ة امل��ع��ر���س ل��ت��ب��ادل اخلربات 

بني امل�سنعني واخلرباء«.

Date 28/ 9/ 2021  Issue No : 13352
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/779 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 580/2020 Real Estate Summary, by paying the 
execution amount of (AED 604,172), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, Makani 
- 3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Represented by  : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhit AlMatrooshi
Party to be notified  :
1- Fouzi Gradi - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (604172) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by / Khalifa Obaid Al Muhairi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 9/ 2021  Issue No : 13352
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/798 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 207/2020, by paying the execution amount of 
(AED 673,513), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826
Party to be notified  : 1- Samira Ali Ahmed - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (673,513) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. 
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of 
non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing this 
service.
Prepared by
Fazaa Mohammed Yehiya Mohammed Al Ghazali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 9/ 2021  Issue No : 13352
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/784 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 602/2020, by paying the execution amount of 
(AED 10,801,869), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, Makani 
- 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Party to be notified  : 1- Mohsen Ghovehoud - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (10801869) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. 
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of 
non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing this 
service.
Prepared by
Iman Mohammed Al Bloushi 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

الثالثاء   28  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13352  
Tuesday    28   September   2021   -  Issue No   13352



27

املال والأعمال

اأم القيوين .. بيئة �سياحية جاذبة

»ملاذا اأفريقيا« ت�ستعر�ص املقومات ال�ستثمارية ا�ستعدادًا للمنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال

غرفة دبي تطلق مبادرة بحثية جديدة لت�سليط ال�سوء على 
املوؤ�سرات القت�سادية الأ�سا�سية لال�ستثمار والتجارة يف القارة الأفريقية

•• اأم القيوين -وام:

ت�����س��ع��ى دائ�����رة ال�����س��ي��اح��ة واالآث������ار يف اأم 
اإىل وجهة  االإم�����ارة  ل��ت��ح��وي��ل  ال��ق��ي��وي��ن 
م�ستدامة  وا����س���ت���ث���م���اري���ة  ����س���ي���اح���ي���ة 
االأثرية  ال�سياحة  م��ن  وتتخذ  وج��اذب��ة 
رئي�سية  حمركات  والبيئية  والرفيهية 
ال�سياحى  ال��ق��ط��اع  تنمية  ج��ه��ود  ت��ق��ود 
بيئة  لتهيئة  امل��ح��اور  م��ن  ع��ددا  وتعتمد 
الت�سريعات  تت�سمن  لل�سياحة  داع��م��ة 
واملن�ساأت  التحتية  والبنية  وال��ق��وان��ني 

واال�ستثمار والتمويل.
جاذبة  �سياحية  ببيئة  االإم����ارة  وتتمتع 
النوعية  امل�����س��اري��ع  وت�����س��ع��ى م��ن خ���الل 
تعمل  ل��ذا  �سياحى  ج��ذب  نقطة  لتكون 
الدائرة على منظومة متكاملة لتطوير 
م�ستويات  لتحقيق  البيئية  ال�����س��ي��اح��ة 
البيئة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  م����ن  م��ت��ق��دم��ة 
اإ�سافة   ، الطبيعية  م��وارده��ا  وا�ستدامة 
لتطوير ال�سواطىء ال�سياحية واملحميات 
متكن  التي  البحرية  االأن�سطة  وتفعيل 
الزوار من اال�ستمتاع بالطبيعة اخلالبة. 

•• دبي-الفجر: 

لتوفري  دب�����ي  غ���رف���ة  ج���ه���ود  اإط�������ار  يف 
معلومات حمدثة وجديدة للم�ستثمرين 
حول االأ�سواق اال�سراتيجية اخلارجية 
غرفة  اأطلقت  والتجارة،  لال�ستثمارات 
دبي مبادرة “ملاذا اأفريقيا؟” التي تعترب 
جمموعة من االإح�ساءات احلديثة حول 
مناطق  واالق��ت�����س��اد يف  النمو  م��وؤ���س��رات 
حم���ددة م��ن ال��ق��ارة االأف��ري��ق��ي��ة، لتمثل 
خدمة جديدة ملجتمع االأعمال للتعرف 

على الفر�س اال�ستثمارية. 
وتاأتي مبادرة “ملاذا اأفريقيا؟” ال�ستك�ساف 
وحتليل املوؤ�سرات االقت�سادية الرئي�سية 
االأف��ري��ق��ي��ة ج��ن��وب ال�سحراء  ال��ق��ارة  يف 
ملناطق  تق�سيمها  ع��رب  وذل���ك  ال��ك��ربى، 
اأفريقيا  و���س��رق  اأف��ري��ق��ي��ا  غ���رب  ت�سمل 
�سمن  وذل��ك  اأفريقيا،  وج��ن��وب  وو���س��ط 
التح�سريات التي ت�سبق انطالق الدورة 
االأفريقي  العاملي  املنتدى  من  ال�ساد�سة 
غرفة  تنظمه  ال��ذي   ،2021 لالأعمال 
دبي واإك�سبو 2020 دبي خالل الفرة 
13-14 اأكتوبر يف اإك�سبو 2020 دبي. 
وي�سلط التحليل؛املبني على بيانات من 
غرفة دبي واالأونكتاد؛ ال�سوء على عدد 
من املوؤ�سرات االقت�سادية الرئي�سية التي 
االإجمايل  وال��ن��اجت  ال�سكان  ع��دد  ت�سمل 
املحلي واال�ستثمارات اخلارجية املبا�سرة 
والتجارة مع االأ�سواق العاملية ومع دبي.

 “ “ �ساطىء ال��ق��رم  اإن  وق��ال��ت ال��دائ��رة 
اأه����م واأجمل  يف خ���ور ال��ي��ف��رة ي��ع��د م��ن 
يف  ال�ستوية  ال�سياحية  واالأماكن  املعامل 
االإمارة ، ويق�سده ال�سياح من كل حدب 
اخلالبة  بطبيعتة  لي�ستمتعوا  و���س��وب 
لزوارها  تتيح  التى  ال�ساحرة  ومناظرة 
ال��ط��ب��ي��ع��ة اخلالبة  ا���س��ت��ك�����س��اف  ف��ر���س��ة 
اإ�سافة   ، ب���االإم���ارة  ال�ساحلية  وال��ب��ي��ئ��ة 
بها  تكت�سي  التي  القرم  غابات  مل�ساهدة 
ال��ذي يحظى  �سواحل وخ���ريان االإم���ارة 
االإمارة  �سكان  من  كبرية  اأع���داد  ب��زي��ارة 
اأوق�����ات وف�سول  وزواره������ا ف��ى خم��ت��ل��ف 
ال�سنة، بجانب توفري خدمات االأن�سطة 
الريا�سية . واأو�سحت الدائرة اأنها تعمل 
جلعل اإمارة اأم القيوين من اأبرز اجلهات 
ال�سياحية والثقافية االأ�سيلة من خالل 
وتعزيز  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ة  ت��ط��وي��ر 
ال�سركات  وت�سجيع  احل�سارى  امل���وروث 
مع القطاعني اخلا�س واحلكومى جلعل 

املوؤ�سرات  على  ال�سوء  املبادرة  و�سلطت   
اأفريقيا،  غ��رب  منطقة  يف  االقت�سادية 
وبرغم   2020 العام  يف  جنحت  والتي 
ت�ستحوذ  ان  يف  كورونا  جائحة  حتديات 
دب����ي غري  م���ن جت�����ارة   33.2% ع��ل��ى 
وبقيمة  االأفريقية،  القارة  مع  النفطية 
مليار   16.8 ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  جت�����ارة 
ال�سركاء  على  لتتفوق  اأم��ري��ك��ي،  دوالر 
القارة  يف  لدبي  التقليدين  التجاريني 
اأفريقيا  و�سرق  �سمال  وهما  االأفريقية 

خالل العام 2020.
وقال �سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير 
عام غرفة دبي: “تعد اأفريقيا واحدة من 
اأكر مناطق النمو االقت�سادي الواعدة 
ب��ارزة يف  ال��ع��امل، حيث احتلت مكانة  يف 
العديد من املوؤ�سرات العاملية يف ال�سنوات 
من  للعديد  وجهة  باعتبارها  االأخ���رية 
ال��ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��اري��ة. ول���ذل���ك فاإن 
ا�ستك�ساف  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��درا���س��ات 
وفهم وحتديد حجم اقت�ساد القارة تعد 
يبحثون  الذين  للم�ستثمرين  �سرورية 
ما  وه��ذا  واع���دة،  ا�ستثمارية  فر�س  عن 
اأفريقيا؟  “ملاذا  مبادرة  لتحقيقه  ت�سعى 
اإن التعرف على بيئة االأعمال والفر�س 
ال�ستثمارات  اأ���س��ا���س��ي��ة  اأول����ي����ة  خ���ط���وة 
تقرب  ومبادرتنا  االأم��د  طويلة  ناجحة 
على  مبنياً  اال�ستثمار  وجتعل  الفر�س 
قائاًل:  �سعادته  واأ�ساف  وا�سحة.  اأ�س�س 
باملبادرة  اخل��ا���س��ة  ال��درا���س��ات  “تهدف 

ال��وج��ه��ات وتعزيز  اأرق�����ى  االإم������ارة م���ن 
ملا  ال�سياحية  اخل��ري��ط��ة  ع��ل��ى  مكانتها 
والتاريخ  ال��ث��ق��اف��ة  اأ���س��ال��ة  م���ن  مت��ل��ك��ه 

االأثري ومقومات �سياحية جاذبة.
واأ�سافت اأن منطقة اأم القيوين القدمية 
تزخر بالعديد من املباين التاريخية يف 
عن  يزيد  م��ا  على  باحتوائها  االإم����ارات 
األف مبنى تاريخي ويعود تاريخ بع�سها 

اإىل اأكر من 200 عام .
اإحياء  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  ال����دائ����رة  وب������داأت 
للحفاظ  االإم��ارة  يف  التاريخية  املنطقة 
ع��ل��ى ال��ط��اب��ع وال��ه��وي��ة ال��راث��ي��ة لتلك 
الكفيلة  امل���ق���وم���ات  واإي����ج����اد   ، امل��ن��ط��ق��ة 
�سياحية  ك��م��ن��ط��ق��ة  ج��اذب��ي��ت��ه��ا  ب���زي���ادة 
وجتارية ورفع اأعداد الزائرين لها �سواء 
اإ�سافة   ، ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا  م��ن داخ���ل 
التاريخية  امل���ب���اين  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
من  عليها  واحلفاظ  باملنطقة  املوجودة 
اأهمية احلفاظ على  واأك���دت   . االن��دث��ار 

للم�ستثمرين  مهم  م��رج��ع  ت��وف��ري  اإىل 
يف دبي ودولة االإم��ارات لتقييم الفر�س 
الرئي�سة عرب خمتلف القطاعات، واإلقاء 
واال�ستثمار  التعاون  على  معمقة  نظرة 
االأفريقية.  القارة  تقدمه  الذي  والنمو 
كما �سُت�سَتك�سف هذه الفر�س ب�سكل اأكرب 
لالأعمال  االأف��ري��ق��ي  العاملي  املنتدى  يف 
ق����ائ����اًل:  ����س���ع���ادت���ه  وت����اب����ع   .»2021
“ملاذا  درا�سات  و�سل�سلة  املنتدى  “يهدف 
اإىل لعب دور مهم يف تعزيز  اأفريقيا؟” 
لدبي،  العاملية  ال��ت��ج��ارة  حجم  اإج��م��ايل 
لتحقيق الهدف املن�سود خالل ال�سنوات 
املقبلة، واملتمثل يف زيادة حجم  اخلم�س 
التجارة اخلارجية لت�سل اإىل تريليوين 
اأ�سواق  ا�ستك�ساف  ع��رب  اإم���ارات���ي  دره���م 

للو�سول  املنطقة  يف  التاريخية  املباين 
احلفاظ  جم��ال  يف  امل�ستويات  اأعلى  اإىل 
الثقافة  ون�سر  العمرانى  ال���راث  على 
ليكون  العريق  ما�سيينا  على  واحلفاظ 
مرجعا تفتحر به االأجيال. واأ�سافت اأن 
االإمارة يوجد بها عدد من االأندية التي 
تقدم اأن�سطة بحرية و�سياحية خمتلفة ، 
كنادي ال�سراع البحري الذي يعد مركزا 
خمتلف  تقدمي  يف  متخ�س�سا  ترفيهيا 
البحرية  ك���اجل���والت  امل��ائ��ي��ة  االأن�����س��ط��ة 
خمتلف  وممار�سة  والتجديف  بالكاياك 
ال��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ك��رك��وب االأم����واج 
حديقة  اإىل  الف��ت��ة   ..  “ ال��رك��م��ج��ة   “
مائية  ح��دي��ق��ة  اأول  امل��ائ��ي��ة  الن���د  درمي 
األ��ع��اب��ا مائية  وال��ت��ي ت�سم  االإم����ارات  يف 
اإ�سافة   ، االأع��م��ار  كافة  تنا�سب  خمتلفة 
لل�سواء  خم�س�سة  م�ساحات  توفر  اإىل 

والتخييم .
االإم�����ارة تزخر  اأن  ال���دائ���رة  واأو���س��ح��ت 

واعدة ونا�سئة جديدة.«

موؤ�سرات اقت�سادية واعدة
على  اأفريقيا  غ��رب  منطقة  ا�ستحوذت 
االأجنبية  اال���س��ت��ث��م��ارات  م��ن   22.2%
امل���ب���ا����س���رة ال���ت���ي ا���س��ت��ق��ط��ب��ت��ه��ا ال���ق���ارة 
حيث   ،2020 ال��ع��ام  خ��الل  االأفريقية 
مليار   217.3 قيمته  م��ا  ا�ستقطبت 
 978.8 اإج���م���ايل  م��ن  اأم��ري��ك��ي  دوالر 
مليار دوالر ا�ستقطبتها القارة االأفريقية 
املنطقة  �سجلت  امل��ا���س��ي، يف ح��ني  ال��ع��ام 
 9.9% بلغ  م��رك��ب  �سنوي  م��ع��دل من��و 
يف   2020-2000 ال����ف����رة  خ�����الل 
الواردة  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات 
جذباً  االأك���ر  نيجرييا  وتعترب  للقارة. 
با�ستحواذها  االأج��ن��ب��ي��ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات 
اال�ستثمارات  اإج��م��ايل  م��ن   47% على 
اأفريقيا  غرب  منطقة  ا�ستقطبتها  التي 
غانا  تليها  دوالر،  م��ل��ي��ار   102.1 اأي 

و�ساحل العاج.
وبلغ اإجمايل جتارة منطقة غرب اأفريقيا 
خالل  دوالر  مليار   201.1 اخلارجية 
ال�سادرات  �سكلت  حيث   ،2020 ال��ع��ام 
ما معدله %48.1 من اإجمايل جتارة 
ا�ستحوذت  ح��ني  يف  اخل��ارج��ي��ة،  املنطقة 
الوارادات على %51.9 من االإجمايل.
على  اأفريقيا  غرب  منطقة  وا�ستحوذت 
اأفريقيا  اإج��م��ايل جت��ارة  م��ن   20.4%
خالل الفرة 2014-2020، يف حني 

ت��ع��د م��ن�����س��ات ثقافية  ال��ت��ي  ب��امل��ت��اح��ف 
ومقتنيات  كنوز  من  حتتويه  ما  بف�سل 
جلميع  تتيح  قدمية  وخمطوطات  فنية 
ل��ل��ت��ج��وال بني  ف��ر���س��ة حقيقية  زواره����ا 
االأزمنة والتعرف على الراث احل�ساري 
الذي تزخر بها االإم��ارة ويعد متحف “ 
ال�سروح  اأه�����م  “ م���ن  ع��ل��ي  اآل  ح�����س��ن 
الثقافية يف االإم��ارة كونه مركزا للحكم 
وم�سكنا للعائلة احلاكمة قدميا ، بجانب 
متحف “ ح�سن فلج املعال “ الذي يقع 
العديد  وي�����س��م  امل��ع��ال  ف��ل��ج  منطقة  يف 
والعديد  احل�سن  كم�سجد  امل��راف��ق  من 
االأثرية  املقتنيات  كغرفة  االأجنحة  من 

وغريها.
يعد   ، والرفية  بالت�سوق  ولال�ستمتاع 
مول اأم القيوين من اأبرز مراكز الت�سوق 
يف االإمارة وي�سم متاجر التجزئة وعددا 
الت�سلية  وو�سائل  واملقاهى  املطاعم  من 
والرفية ودور لل�سينما ، وي�سم مركزا 
من  متنوعة  مبجموعة  يزخر  ترفيهيا 
االإل��ك��رون��ي��ة و���س��ال��ة بولينغ  االأل���ع���اب 

م�سغرة واأجهزة حماكاة .

اأكرب منطقة  اأفريقيا ثاين  تعترب غرب 
يف اأفريقيا يف جمال الت�سدير، مبتو�سط 
خالل  دوالر  مليار   101.9 يبلغ  قيمة 
وبالنظر    .2020-2014 ال��ف��رة 
وغرب  دبي  بني  البينية  التجارة  حلجم 
القارة ال�سمراء، جند انها حققت معدل 
%17.8 بني  منو �سنوي مركب يبلغ  
عام 2016 و2020، حيث ارتفعت من 
8.7 مليار دوالر يف العام 2016 لتبلغ 
مليار   16.8 ح���وايل   2020 ال��ع��ام  يف 
من  دب��ي  واردات  ت�سكل  ح��ني  يف  دوالر، 
منطقة غرب اأفريقيا ما معدله 75% 
من اإجمايل التجارة البينية مع املنطقة 
واإعادة   ،2020-2016 الفرة  خالل 
الباقية  وال��ن�����س��ب��ة   ،20% ال��ت�����س��دي��ر 

للت�سدير خالل نف�س الفرة.
املرتبة  يف  اأفريقيا  غ��رب  منطقة  وُت��َع��دُّ 
الثانية يف اأفريقيا يف عدد ال�سكان،حيث 
 412.4( اإىل  ال�������س���ك���ان  ع�����دد  ي�����س��ل 
م��ل��ي��ون ���س��خ�����س وف���ًق���ا ل��ت��ق��دي��رات عام 
دول����ة:  ع�����س��رة  ���س��ت  وت�����س��م   ،)2021
ديفوار  وكوت  وال�سنغال  وغانا  نيجرييا 
وغينيا  ومايل  فا�سو  وبوركينا  والنيجر 
وليبرييا  و���س��ريال��ي��ون  وت���وغ���و  وب��ن��ني 
بي�ساو  وغ��ي��ن��ي��ا  وغ��ام��ب��ي��ا  وم��وري��ت��ان��ي��ا 
اأنها  كما  و�سانت هيالنة.  وكابو فريدي 
الناحية  م��ن  امل��ن��اط��ق حيوية  اأك���ر  م��ن 
���ل %29 من  ���ثِّ االق��ت�����س��ادي��ة، ح��ي��ث مُتَ

اقت�ساد اأفريقيا.

جمارك دبي: 12.6 األف طن ب�سائع 
بقيمة 948 مليون درهم لـ »اإك�سبو«

•• دبي - وام:

اأف������ادت ج���م���ارك دب���ي ب��اأن��ه��ا اأجن���زت 
خا�سا  ج���م���رك���ي���ا  ب���ي���ان���ا   1432
وبلغت  دبي   2020 اإك�سبو  بب�سائع 
تخلي�سها  مت  ال��ت��ي  الب�سائع  كمية 
بقيمة  ط��ن  األ���ف   12.6 للمعر�س 
948 مليون دره��م وذلك  اأك��ر من 
مطلع  املعر�س  انطالق  اق��راب  مع 
بلداً   191 مب�ساركة  القادم  اأكتوبر 
دولية  ومنظمات  �سركات  جانب  اإىل 

وموؤ�س�سات اأكادميية.
م�سبح  حمبوب  اأح��م��د  �سعادة  وق��ال 
املوانئ  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
واجل���م���ارك وامل��ن��ط��ق��ة احل���رة املدير 
ال��ع��ام جل��م��ارك دب��ي اإن ج��م��ارك دبي 

�ساركت يف دعم املعر�س منذ تقدمي ملف اال�ست�سافة وا�ستمرت يف تقدمي 
خدمات وت�سهيالت جمركية على مدار ال�ساعة للم�ساركني وتوجت جمارك 
دبي جهودها بالفوز بجائزة اجلهة احلكومية الداعمة الإك�سبو 2020 يف 

الدورة 21 جلوائز برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز للعام 2018.
واأ�ساف: “لدينا خدمات متعددة ومتنوعة تلبي كافة احتياجات العار�سني 
“اإك�سبو  ق��ن��اة  للمعر�س  ال��ت��ج��اري��ة  للت�سهيالت  خدماتنا  وم��ن  وال����زوار 
وبرنامج  للب�سائع  امل��وؤق��ت  االإدخ���ال  ودف��ر  الذكية”  اجلمركية   2020
امل�سغل االقت�سادي املعتمد الذي مت اإطالقه على امل�ستوى االحتادي ونظام 
الزوار وخالل فعاليات  الذكي للم�سافرين لت�سريع حركة  املبكر  االإف�ساح 
الطالع  متكاماًل  تعريفياً  ع��ر���س��اً  دب��ي  ج��م��ارك  �ستقدم  اإك�سبو  معر�س 
واجلمركية  التجارية  والت�سهيالت  اخل��دم��ات  على  معر�س  يف  امل�ساركني 
التجاري  للقطاع  االأجنبية  اال�ستثمارات  م��ن  امل��زي��د  ج��ذب  بهدف  وذل��ك 

وتعزيز التبادل التجاري مع ال�سركاء وفتح خطوط جتارية جديدة«.
واأكد اأن معر�س اإك�سبو ميثل تظاهرة 
اقت�سادية وثقافية ملدة 6 اأ�سهر كاملة 
وثرية  نوعية  اإ�سافة  ميثل  م��ا  وه��و 
ال�ساملة  املحلي  االقت�ساد  ملنظومة 
التي  امل�ستدامة  التنمية  يحقق  واأن 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  اإل���ي���ه���ا  ت��ت��ط��ل��ع 
وتر�سخ مكانة دبي على خريطة املدن 
لل�سياحة  مق�سدا  بو�سفها  العاملية 
والعي�س  واال���س��ت��ث��م��ار  واالق���ت�������س���اد 

برفاهية و�سعادة.
من جانبه اأكد اإبراهيم الكمايل مدير 
جمارك  يف  امل�سافرين  عمليات  اإدارة 
ا�ستعداداتها  اأكملت  الدائرة  اأن  دبي 
عن  معلناً  العاملي  احل��دث  ال�ستقبال 
االإدارة  موظفي  من   864 ا�ستعداد 

ملعر�س اإك�سبو من خالل تواجد عدد 447 مفت�سا على مدار ال�ساعة كذلك 
مت عقد برنامج تدريبي /برنامج تعريفي الإك�سبو/ بالتعاون مع مطارات 
دبي الإعداد املفت�سني ال�ستقبال الزوار حيث اإن الربنامج يعمل على توفري 
كافة املعلومات املتعلقة باملعر�س مثل /موقع املعر�س - مدة املعر�س-اأ�سعار 
التذاكر- الفئات املعفاة-اأوقات عمل املعر�س-امل�ساريع امل�ستقبلية-االأجنحة 
الرئي�سية للمعر�س وهي جناح اال�ستدامة وجناح الفر�س وجناح التنقل/ 
اأي  اأو  اإك�سبو  زائ��ر  من  ا�ستف�سار  اأي  على  االإجابة  على  الربنامج  ركز  كما 

م�سافر خالل فرة املعر�س.

مريال تعزز جهودها للتحول الرقمي 
وتطلق ا�سرتاتيجيتها لتحليل البيانات

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت �سركة “مريال” اأم�س تعزيز ا�سراتيجيتها للتحول الرقمي على جزيرة 
يا�س من خالل اإطالق “مبادرة نور” لتحليل البيانات ال�سخمة وذلك يف اإطار 
تاأ�سي�س مكانتها كاأحد اأكر املطورين ن�ساطاً وتاأثرياً يف جمال وجهات الرفيه 

واال�ستجمام واالأعمال على م�ستوى املنطقة بحلول عام 2025.
ا�ستثماراتها  تعزيز  اإىل  نور”  “مبادرة  اط��الق  خ��الل  من  “مريال”  وتهدف 
لتاأ�سي�س  ال�سخمة والبيانات اال�ست�سرافية  البيانات  احلالية يف تقنيات حتليل 
على  مبتكر  ب�سكل  نتائجها  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  التحتية  بنيتها 
تعزيز  على  نور”  “مبادرة  �ستعمل  وب��ذل��ك،   .. وم�ساريعها  عملياتها  م�ستوى 
كفاءة االأعمال واالإنتاجية، ويف ذات الوقت تقدمي جتارب �سخ�سية اأف�سل لزوار 
جزيرة يا�س من داخل وخارج الدولة الذين اختاروا زيارة وجهاتها احلائزة على 

العديد من اجلوائز العاملية.
ال�سركات  حتتاج   : لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي،  عبداهلل  حممد  وق��ال 
اليوم اإىل اال�ستثمار يف اأدوات الرقمنة املبتكرة وحتليل البيانات ال�سخمة الإعداد 
ومتكني موظفيهم واتخاذ القرارات بدقة وحت�سني االأداء بناء على نتائج حتليل 

تلك النوعية من البيانات .

•• اأبوظبي-الفجر: 

االإم���ارات  دول��ة  اأك��رب بنك يف  االأول،  اأب��وظ��ب��ي  بنك  عقد 
العربية املتحدة واأحد اأكرب املوؤ�س�سات املالية واأكرها اأماًنا 
للمقيمني  اأبوظبي  �سراكة مع مكتب  اتفاقية  العامل،  يف 
لتزويد حاملي االإقامة الذهبية لدولة االإمارات العربية 
العقاري  الرهن  قرو�س  على  ح�سرية  بعرو�س  املتحدة 

ومنتجات الودائع، وباأ�سعار تناف�سية. 
ومبوجب االتفاقية، �سي�ستفيد حاملو االإقامة الذهبية يف 
اأبو ظبي من مزايا متنوعة يقدمها بنك اأبوظبي االأول، 
ت�سمل اأ�سعار فائدة ثابتة ملدة خم�س �سنوات على قرو�س 
مع  �سنوياً   2.49% م��ن  ت��ب��داأ  بن�سب  ال��ع��ق��اري  ال��ره��ن 
االإعفاء من ر�سوم معاجلة املعامالت، باالإ�سافة اإىل معدل 
iSave. وميكن  %1.68 على ودائ��ع  اإىل  فائدة ي�سل 
التقدم بطلب هذه املزايا عرب موقع بنك اأبوظبي االأول 
االإلكروين اأو من خالل تطبيقه الذكي، واحل�سول على 

موافقة البنك على الفور. 

 وتعليقاً على ذلك، قال �سامح القبي�سي، املدير التنفيذي 
ملكتب ال�سوؤون التنفيذية يف دائرة التنمية االقت�سادية – 
اأكرب  باعتباره  االأول،  اأبوظبي  بنك  “يحظى  اأبوظبي:  
بنوك االإمارات العربية املتحدة واأحد اأكرب املوؤ�س�سات املالية 
العامل، بفهم فريد لواقع اال�ستثمار على ال�سعيدين  يف 
ا�ستثنائًيا الإمارة  �سفرًيا  وال��دويل. مما يجعله  االإقليمي 
اأبوظبي �سمن جمتمع املال واالأعمال، كونه يج�سد روح 
رياد االأعمال التي ت�ستهر بها االإمارة. اإذ ي�سهد له �سجله 
على  وتنميتها  االأع��م��ال  متكني  يف  بامل�ساهمات  احل��اف��ل 
االأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  م��ع  جتمعنا  كما  املنطقة.  م�ستوى 
حترك  التي  القيم  وه��ي  امل�سركة،  القيم  من  منظومة 
جميع اأفراد فريقنا يف مكتب اأبوظبي للمقيمني لتحقيق 
العامل  ح��ول  املتميزين  ال��رواد  ج��ذب  اإىل  الرامي  هدفنا 
اإمكانياتهم  الإط��الق  مقًرا  اأبوظبي  اإم���ارة  من  ليتخذوا 
وحت��ق��ي��ق اأح���الم���ه���م. ويف ���س��ي��اق ال��ت��زام��ن��ا ال���ت���ام بدعم 
للعمل  نتطلع  اأبوظبي،  اإم��ارة  املزدهر يف  العاملي  املجتمع 
خلق  يف  لنا  ك�سريك  ال��دويل  اأبوظبي  بنك  مع  كثب  عن 

برامج وخدمات متتاز بها االإمارة كمركز عاملي لالأعمال 
وت�ساهم بالتايل يف اقت�سادنا املحلي.«

وقالت فتون املزروعي، رئي�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية 
“توا�سل  امل��ت��ح��دة:  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ل��الأف��راد يف 
دولة االإمارات العربية املتحدة و�سع ركائز قوية ملجتمع 
لدعم  املوؤهلون  املبدعون  فيه  وي��زده��ر  التنوع  يحت�سن 
امل�ساعي الوطنية الرامية اإىل تاأ�سي�س اقت�ساد قائم على 
املعرفة. ومن خالل تقدمي مزايا ح�سرية على منتجات 
الذهبية، فاإننا  االإقامة  العقاري والودائع حلملة  الرهن 
االأفراد  ه��وؤالء  دع��م  يف  فاعل  ب��دور  امل�ساهمة  على  نعمل 
اأبوظبي.  يف  حياتهم  م�ستقبل  وتخطيط  لبناء  املميزين 
بتقدمي  دائ��م��اً  ملتزمون  االأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  يف  فنحن 
اال�سراتيجية  لتحقيق اخلطط  املمكنة  الدعم  �سبل  كل 
ال��وط��ن��ي��ة. وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، نعمل ع��ل��ى ال��ت��ع��اون مع 
املعنية  احلكومية  واجل��ه��ات  االحت��ادي��ة  الهيئات  خمتلف 
ملمو�سة على  اإيجابية  اآث��ار  ذات  لتوفري حلول وخدمات 

الدولة واملقيمني فيها«. 

وكانت حكومة دولة االإمارات العربية املتحدة قد اأطلقت 
فر�سة  الإت��اح��ة   2019 ع��ام  الذهبية  االإق��ام��ة  ب��رن��ام��ج 
احل�سول على تاأ�سرية اإقامة طويلة االأمد للعي�س والعمل 
والدرا�سة واال�ستثمار يف الدولة. وميكن للراغبني بطلب 
االإق���ام���ة ال��ذه��ب��ي��ة زي�����ارة امل���وق���ع االإل����ك����روين اخلا�س 
للمزيد   adro.gov.ae للمقيمني  اأبوظبي  مبكتب 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ف��ئ��ات االإق���ام���ة ال��ذه��ب��ي��ة ومعايري 
االأهلية لكل فئة. كما طرح املكتب “اأداة حتديد االأهلية” 
ال��رق��م��ي��ة، مل�����س��اع��دة امل��ت��ق��دم��ني ل��الإق��ام��ة ال��ذه��ب��ي��ة على 

التعرف على الفئة التي ميكن اأن يتاأهلوا لها.
ومتثل ال�سراكة بني بنك اأبوظبي االأول ومكتب اأبوظبي 
االأول للمقيمني اإ�سافة جديدة اإىل �سل�سلة ال�سراكات التي 
اأطلقها البنك دعماً للمبادرات احلكومية اال�سراتيجية؛ 
حيث يتعاون ب�سكل وثيق مع احلكومة االحتادية والهيئات 
الوطنية وخمتلف املوؤ�س�سات املالية يف القطاع العام لدعم 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية لدولة  اأهداف  حتقيق 

االإمارات العربية املتحدة. 

بنك اأبوظبي الأول يطلق مزايا ح�سرية حلاملي الإقامة الذهبية 

Date 28/ 9/ 2021  Issue No : 13352
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/697 - Real Estate Execution

Heard in : Fifth Execution Tribunal No. 187
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 124/2020, by paying the execution amount of 
(AED 477,562), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business  Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826, 
Party to be notified  : 1- Raad Ahmed Hussien - Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (477562) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. 
Therefore, the court shall commence the execution procedures against you in case of 
non- compliance with the said order within 15 days from the date of publishing this 
service.
Prepared by
Hamad Essa Salman

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
 اإخطار عديل باإلغاء وكالة برقم حمدد  

برقم 2021/0016382
اإماراتية  هوية   - االإمارات   : اجلن�سية   ، اليه  خمطر   - املرزوقي  احمد  ح�سن  عبداهلل  يون�س 

104 مكتب   - ك�سواين  بناية   - القا�سمية   : العنوان   -  784198087268193
جو�سف �سبا�ستيان �سبا�ستيان - خمطر ، اجلن�سية : الهند ، 

هوية اإماراتية 784196051061651 العنوان : ال�سارقة 
ال�سرح 

)MOJAU  20210016111( رقم  اخلا�سة  الوكالة  الغيت  قد  باأنني  مبوجبه   اخطركم 
املمنوحة من قبلي لكم وعليه فاأن جميع ال�سلطات وال�سالحيات املمنوحة لكم مبوجبها تكون 
اإعالمكم  ت�سلمك االعالن، لذلك، نرجو  تاريخ  الوكاالت من  التعامل بهذه  الغية وال يجوز 
باأنن�ا ق�د قمنا باإلغاء الوكالة رقم )MOJAU 20210016111( من تاريخ هذا الكتاب اأعاله 
حجيتها  فقدت  قد  عليها  املرتبة  واحلقوق  والواجبات  وال�سلطات  ال�سالحيات  جميع  واأن 

اعتباراً من تاريخ ا�ستالمك هذا االإخطار يعترب ال غيا،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
 اإخطار عديل بالوفاء 
برقم 2021/0019766

املخط�ر: عماد الدين حممد عمر �سوا�س - اجلن�سية:�سوريا
 – خادم  بن  حممد  خمي�س  حممد  ال�سيد/جا�سم  عن  وكياًل  ب�سفته   )784198510946100( رقم  اماراتية  هوية  ويحمل 
بتاريخ   )SH20190529D21567( بالرقم  ال�سارقة  يف  العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى  م�سدقة  وكالة  مبوجب  اجلن�سية  اإماراتي 

)2019/05/30( ، العنوان : عجمان - مدينة االمارات �سيتي - هاتف رقم : 971502020023 
بالرقم  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائرة  �سادرة من  واملخاطر، رخ�سة  التكاليف  ادارة  ال�سائد خلدمات  موؤ�س�سة/   -1  : اإليهم  املخطر 
672484 العنوان: دبي ، هاتف رقم : 0558635599 2- ال�سيد/ �سائد ح�سني احمد �سمحان - اجلن�سية : االأردن - ويحمل جواز 
�سفر رقم )Q252385( ، ب�سفته مالك املوؤ�س�سة امل�سماه / ال�سائد خلدمات ادارة التكاليف واملخاطر، رخ�سة �سادرة من دائرة التنمية 

االقت�سادية بدبي بالرقم 672484 العنوان: ال�سارقة، هاتف رقم: 0558635599 
مو�سوع االإخطار : اإخطار عديل بالوفاء بقيمة )10،600( درهم

الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر ا�ستلم من املخطر اإليه �سيك مقابل معامالت �سخ�سية فيما بينهم يف اإمارة ال�سارقة، وقام املخطر بتحرير 
ال�سيك وعند تقدمي ال�سيك للبنك اأعيد الن احل�ساب مغلق وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وقام املخطر باالت�سال على املخطر اإليها 
�س�ي�ك رقم )000316( بقيمة )10،600( درهم وتاري�خ اال�ستحقاق   -1 ال�سيك كاالآتي:  ولكن دون جدوى وبيانات  وتكراراً  مراراً 
اإليه ب�سرورة �سداد  اأن املخطر يخطر املخطر   ، )2021/04/15( م�سحوب على بنك االإمارات دبي الوطني - فرع ال�سارقة، لذلك 
ي�سطر  �سوف  واال-  االإخطار  هذا  تبلغكم  تاريخ  من  اأيام   )5( اأق�ساه  موعد  يف  وذلك  للمخطر  وامل�ستحق  بذمته  املر�سدة  املبالغ 
املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق، لذلك فاملخطر 

تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعوله ول�سريان كافة االآثار القانونية املرتبة عليه يف مواجهتكم،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1027
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�سيد : مهن�د عبداحلميد الع�س�اوى - اجلن�سية: �س�وريا، يرغ�ب 
ف�ي ال�بي�ع والتنازل ع�ن ك�ام�ل ح��س�ته البالغة )100%( وذل�ك اإىل ال�سيدة: دني�ا اب�راهيم 
العلمي�ة للن�سر والتوزي�ع(  امل�سماه )دار االف�اق  الرخ�س�ة  احل�سن - اجلن�سية: �سوريا، ف�ي 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )772770( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست 

االقت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى : 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1024
 ، الهند  اجلن�سية  الب�س�ار  خي�ر  احم�د  خور�سيد   / ال�سيد  ب�اأن  للجمي�ع  معلوم�ا  ليكن 
يرغب ف�ي البي�ع و التن�ازل ع�ن ك�ام�ل م�ن ح�س�ته البالغ�ه )100% ( ف�ي الرخ�س�ة 
، رخ�سة جتاري�ة رقم  الف�الح ملق�اوالت االملني�وم و الزج�اج  امل�سماة / �س�م�س  التجارية 
حمم�د  لل�سيد/  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائرة  م�ن  ال�س�ادره   )606999(
في�س�ل مظهر احلق ، هندي اجلن�سية. تنازل �ساحب الرخ�سة الخر. وعمالبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1025
– اجلن�سية :الهند يرغب يف  ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ احمد مامونهي كونييل 
100% ل�سالح ال�سيد / حممد ح�سن عبداهلل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 
املال احلمادي اجلن�سية االمارات يف الرخ�سة امل�سماه )بقالة دار احلنني( �سادرة من دائرة 
ال�سكل  تغري   : اخري  تعديالت   )548960( بالرقم  ال�سارقة  يف  االقت�سادية  التنمية 

القانوين من وكيل خدمات ايل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1023
ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / جنم ال�سحر حممد �سراج حبيب - اجلن�سية باك�ستان 
- يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 يف الرخ�سة امل�سماه )�ساطئ 
املرجان ملقاوالت التك�سية واالر�سيات( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة 
برخ�سة جتارية رقم )764336(. اإىل ال�سيد / حممد �سراج حبيب حبيب الرحمن - 
اجلن�سية باك�ستان. تعديالت اخرى : ال يوجد. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 249
ابراهيم، اجلن�سية م�سر، يرغب يف  ابراهيم �سعد  ال�سيد : حممود  باأن  ليكن معلوما للجميع 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 25% و ذلك اىل ال�سيد : هند حمدي عبد احلميد 
علي واجلن�سية م�سر، يف الرخ�سة امل�سماه ))خمبز و�سط البلد(( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )782034( ال�سادرة من دائرة التنميه االقت�سادية ، تعديالت اخرى : 

تنازل �ساحب الرخ�سة الخر، خروج �سريك
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

  اعالن بالن�سر
املرجع : 251

يف  يرغب   ، باك�ستان  اجلن�سية  زيب،  �سلطان  امني  ف�سل   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�سرت  علي  حممد   : ال�سيد  اىل  ذلك  100% و  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
التعبئة(  و  التغليف  مواد  لتجارة  )الياقوت  امل�سماه  الرخ�سة  يف   ، باك�ستان  واجلن�سية  نبي 
والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )778985( ال�سادرة من دائرة التنمية 

االقت�سادية ، تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر. 
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ملي فوؤاد توفيق   
مدين   SHCEXCICVS2019 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003397/ 

اوريانا  التعاون بناية م�ست�سفى  ال�سارقة - �سارع  اإمارة  :  ملي فوؤاد توفيق  -  اإىل املحكوم عليه 
مقابل بنك االإمارات دبي الوطني الطابق التا�سع �سقة رقم 905

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة التاأمني العربية املحدودة  - �س م ل

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

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 7732 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإعالن بالن�سر

اإخطار يف  التنفيذ رقم 2018/232 اأم القيوين
اىل املنفذ �سدها / �سركة مدائن اأم القيوين العقارية - ذ م م 

قد تقدم طالب التنفيذ / األيك�سندر كوفالينكو بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
 2018/7 رق��م  اإ�ستئناف   2017/12/24 بتاريخ  كلي  م��دين   )2017/418(

بتاريخ 2018/9/24
البي�����ان

انت مكلف ب�سداد املبلغ املطلب به يف التنفيذ املذكورة اعاله املذكورة وقدره )634790 
درهم( + ر�سم االإعالن بالن�سر. وما ي�ستجد من فوائد.  فبموجب هذا انت مكلف بال�سداد 
خالل )30 يوم( من تاريخ ن�سر االإعالن ويف حالة تخلفك عن ذلك �سيتم بيع العقار 

املحجوز عليه عن طريق املزاد العلني وذلك يف حدود املبلغ املطالب به. 
مكتب التنفيذ 

      دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن حل�سور اجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم AJCFICIPOR  2021/0002994 جتارى جزئی  
املدعى عليها / ب�ست ملقاوالت البناء ذ.م.م 

 2994/2021 الدعوى رقم  االإبتدائية يف  لقرار عدالة حمكمة عجمان االإحتادية  تنفيذاً 
املدعني:1- قبل  من  �سدكم  واملقامة   19/09/2021 بتاريخ  عجمان  جزئي  جتاري 

ابراهيم عبد احلكيم احمد من�سر 2- جابر حممد عبد اهلل الوداعي 3- �سماء حممد �سامل 
حمد الكيبايل ، فقد مت ندبنا كخبري هند�سي يف الدعوى امل�سار اليها ، وعليه فقد مت حتديد 
يوم ال�سبت املوافق 02/10/2021 ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحاً موعداً الجتماع اخلربه 
يف امل�سروع مو�سوع الدعوى والكائن يف امارة عجمان – �سارع ال�سيخ عمار- �سيتي اليف التلة 
امل�ستندات  كافة  املحدد م�سطحبني معكم من  املوعد  راجني احل�سور يف   ،  F16 مول حمل 

املوؤيدة لدفوعكم.
اخلبري املنتدب / حممد جمال مارديني
 0505448507

اإجتماع خربة 
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 

يف الدعوى رقم SHCFICIGRIPET2021/0006906 التظلم من اأمر علی عري�سة
اىل : �سوء ال�سعلة ملقاوالت االملنيوم والزجاج ذ م م 

جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة �سناعية رقم 11 خلف �سارع الرابع ال�سناعي �سربة رقم C-9 ملك جمال �سامل 
اإمارة دبي بر دبي �سارع ال�سيخ زايد  �سعيد عثمان الواحدي - نعلمكم باأن املتظلم / جيا �سكون العنوان / حمل االإقامة : 
بناية فندق فريمونت برج املكاتب مكتب 2102 رقم الهاتف : 971509204252 - قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله 
للمطالبة ب�� :- اإ�سدار اأمركم الكرمي مبنع املتظلم �سده الثاين/ ليفينج زهينج - �سيني اجلن�سية من ال�سفر يحمل جواز 
�سفر رقم G49646053 توقيع احلجز التحفظي على كافة الرخ�س التجارية العائده للمتظلم �سدها االأوىل وخماطبة 
الثابتة  االأموال  على  التحفظي  احلجز  توقيع  املحكمة.  باأمر  احلرة(  )واملنطقة  االإقت�ساديه  التنمية  دائرة  يف  يلزم  من 
واملنقولة للمتظلم �سدها االأول والثاين لدي البنوك العاملة يف الدولة واإ�سعار امل�سرف املركزي لدولة االإمارات العربية 
اإدارة  املتحدة باأمر املحكمة. توقيع احلجز التحفظي على �سيارات ومركبات واأليات املتظلم �سدها االأويل والثاين وا�سعار 
املرور والدوريات بال�سارقة وهيئة الطرق واملوا�سالت بدبي وعجمان باأمر املحكمه. اإ�سدار اأمركم باحلجز التحفظي على 
معدات املتظلم �سدها االأوىل. لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة االمر على عرائ�س - الدائرة الثانية حمكمة 
ال�سارقه االإحتادية �سباح يوم املوافق 2021/10/07 ال�ساعة 08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة 

عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

حامد عبداحلميد

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه الحتادية 
يف الدعوى رقم SHCFICIGRIPET2021/0006906 التظلم من اأمر علی عري�سة

اىل : ليفينج زهينج 
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة �سناعية رقم 11 خلف �سارع الرابع ال�سناعي �سربة رقم C-9 ملك جمال �سامل 
اإمارة دبي بر دبي �سارع ال�سيخ زايد  �سعيد عثمان الواحدي - نعلمكم باأن املتظلم / جيا �سكون العنوان / حمل االإقامة : 
بناية فندق فريمونت برج املكاتب مكتب 2102 رقم الهاتف : 971509204252 - قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله 
للمطالبة ب�� :- اإ�سدار اأمركم الكرمي مبنع املتظلم �سده الثاين/ ليفينج زهينج - �سيني اجلن�سية من ال�سفر يحمل جواز 
�سفر رقم G49646053 توقيع احلجز التحفظي على كافة الرخ�س التجارية العائده للمتظلم �سدها االأوىل وخماطبة 
الثابتة  االأموال  على  التحفظي  احلجز  توقيع  املحكمة.  باأمر  احلرة(  )واملنطقة  االإقت�ساديه  التنمية  دائرة  يف  يلزم  من 
واملنقولة للمتظلم �سدها االأول والثاين لدي البنوك العاملة يف الدولة واإ�سعار امل�سرف املركزي لدولة االإمارات العربية 
اإدارة  املتحدة باأمر املحكمة. توقيع احلجز التحفظي على �سيارات ومركبات واأليات املتظلم �سدها االأويل والثاين وا�سعار 
املرور والدوريات بال�سارقة وهيئة الطرق واملوا�سالت بدبي وعجمان باأمر املحكمه. اإ�سدار اأمركم باحلجز التحفظي على 
معدات املتظلم �سدها االأوىل. لذا يتوجب عليكم احل�سور اأمام الدائرة دائرة االمر على عرائ�س - الدائرة الثانية حمكمة 
ال�سارقه االإحتادية �سباح يوم املوافق 2021/10/07 ال�ساعة 08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة 

عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

حامد عبداحلميد

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
انذار عديل بالن�سر
رقم )8014/2021(

املنذر : اأمتو�ست ملواد البناء
املنذر اإليه / اية بي دي لالعمال اخل�سبية )جمهول حمل االإقامة( 

يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليهما الإنذارها باالآتي
فاأن املنذرة تنذرها بهذا االنذار للعل�م ب�م�ا ج�اء ب�ه ونفاذ مفعول�ه ق�ان�ون�ا وت�طال�ب املنذر اليها وتكلفها 
الف  وخم�سون  “ثمانية  دره��م   58،844،41 مبلغ  البالغة  املديونية  قيمة  �سداد  ب�سرعة  بالوفاء 
ن�سر هذا  تاريخ  اأي��ام من  فل�سا" يف موعد خم�سة  واربعون  وواح��د  دره��م  واربعون  واربعة  وثمامنائة 
االإنذار والتكليف بالف�وف�اء .. واإال ف�سوف تتخذ املنذرة جتاه املنذر كافة االإجراءات القانونية املنا�سبة 
ل�سداد املبلغ املذكور اأعاله وذلك باإتخاذ طريق الق�ساء �سبيل لكي ت�ستاأدى حقها مبا يف ذلك اإقامة 
الدعاوى املو�سوعية وامل�ستعجلة مبا فيها احلجوزات على احل�سابات البنكية والرخ�س التجارية واملنع 
من ال�سفر وترقب الو�س�ول حتى ت�ستاأدى كامل حقوقها مع املطالبة بالفوائد القانونية والتعوي�سات 

عن جميع االأ�سرار التي حلقت بها جراء االمتناع عن �سداد املبلغ املذكور اعاله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/7995(
املنذر / نبيل حم�سن �سالح ال�سريفي

 املنذر اإليهم  1- ديباك باجاج �سام الل باجاج - ب�سفته مدير �سركة / حممد مبارك للتجارة - �س ذ م م
2- بارامباث كاراكوين �سيديخ  

3- لوفي�س اهوجا ناري�س اهوجا  
املو�سوع / طلب اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2021/1/199849( 

يكلف املنذر / املنذر اليهم بالتكافل والت�سامن ب�سرورة �سداد كامل املبالغ املر�سدة بذمتهم والبالغ�ة 
ق�دره )255،000( مائتان وخم�سة وخم�سون األف درهم ، وذلك خالل مدة اأق�ساها خم�سة ايام من 
تاريخ ا�ستالمهم هذا االإنذار ، واإال �سي�سطر املنذر اإىل اتخاذ كافة االإجراءات القانونية التي حتفظ له 
حقه مب�ا فيه�ا اقام�ة الدعاوي الق�سائية وا�ست�سدار اأمر االأداء ، مع حتميل املنذر اإليهم بكاف�ة الر�س�وم 

و م�ساريف التقا�س�ي والفائدة القانونية واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/7918(
املنذرة/ الدانوب ملواد البناء ذ.م.م

املنذر اإليها / حممد مازن حممد جودت اجلعربى
طلب اعالن بالن�سر يف االإنذار العديل رقم 2021/1/171210 

تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره 1،500،000 درهم )مليون 
وخم�سمائة األف درهم( يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم لهذا 
باإلزامكم  للمطالبة  الق�ساء  اإىل  للجوء  اآ�سفني  �سن�سطر  فاإننا  واإال  االإن���ذار، 
ب�سداد املر�سد بذمتكم والفائدة القانونية عنه منذ تاريخ اال�ستحقاق وحتى 

ال�سداد التام، مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
انذار عديل بالن�سر

)7993/2021(  
املنذر : يو�سف احمد عبد العزيز احمد الزرعوين

املنذر اليه : عمر �سايب ذراع
املو�سوع / انذار ب�سداد مبلغ 140 الف درهم

الف  وارب��ع��ون  مائة  دره��م   140،000 وق��درة  مبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يكلف 
اي��ام من تاريخ االع��الن باالنذار   5 دره��م اماراتى وذل��ك خالل مدة اق�ساها 
وا�ستالمه من قبلكم واال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
التي حتفظ له حقه ، مع حتميل املنذر اليه كافه الر�سوم و امل�ساريف واالتعاب 

والفوائد القانونية من تاريخ االمتناع حتى متام ال�سداد و التنفيذ.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/8018(

املنذر : حممد علي �سامل عبد اهلل النعيمي - اإماراتي اجلن�سية
بوكالة املحامية / مريه جالل البلو�سي

اجلن�سية م�سري   - ح�سني  املغازي  م�سطفى  اأحمد   -1 املنذر اليهم : 
2- حممد م�سطفى املغازي ح�سني - م�سري اجلن�سية  

3- اأمنية احلياة لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م - )جمهويل حمل االإقامة(  
�سيغة االإعالن

املبلغ  ب�س�داد  االن��ذار  بالوفاء مبوجب هذا  بينهم ويكلفهم  بالت�سامن والت�س�امم فيما  اإليهم  املنذر  املنذر ينذر 
املر�سد بذمتهم وقدره 100،000 درهم )مائة األف درهم( قيمة ال�سيك رقم 500151 ال�سادر من ح�ساب 
املنذر ل�سالح املنذر اليه الثاين و امل�سحوب على م�سرف اأبوظبي اال�سالمي بتاريخ 2021/1/4 وامل�سلم لهم 
مبوجب �سند قب�س اأقروا فيه بالت�سامن والت�سامم برده حني الطلب والفائدة القانونية 5% عن هذا املبلغ 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام واإلزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة وا�ست�سدار امر من 

املحكمة املخت�سة م�سمواًل بالنفاذ املعجل ، وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا االنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/7917(
املنذرة/ �سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م

املنذر اإليهما / 1 - معتز اح�سان كركوكلي - �سوري اجلن�سية
2- جود العمال االلومنيوم والزجاج )ذ.م.م( .  

طلب اعالن بالن�سر يف االإنذار العديل رقم 2021/1/155158
تنذر املنذرة / املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره 282،189 درهم )مائتان اإثنان 
تاريخ  اأي��ام من  اأق�ساه خم�سة  دره��م( يف موعد  وثمانون  وت�سعة  ومائة  الفاً  وثمانون 
للمطالبة  الق�ساء  اإىل  للجوء  اآ�سفني  �سن�سطر  فاإننا  واإال  االإن���ذار،  لهذا  ا�ستالمكم 
باإلزامكم ب�سداد املر�سد بذمتكم والفائدة القانونية بواقع 9% منذ تاريخ اال�ستحقاق 

وحتى ال�سداد التام، مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الناجمة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/7937(

املنذر: براتاب كابور اي�سر �سينغ 
املنذراليه : بارا�س انترييرز - ذ.م.م

لذلك ، ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد قيمة �سيكات االيجار امل�ستحقة 
بقيمة 38688 درهم، و ذلك كله يف مدة اق�ساها) 5 ايام( من تاريخ ن�سر 
هذا االنذارو اال �سي�سطر املنذر التخاذ االج��راءات القانونية التي حتفظ 
حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية و مبا يف ذلك اللجوء اىل 
ال�سلطات املخت�سة و اجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه و حتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم و م�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
وعقارات  اإيجارات  تنفيذ   2020/30

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
اعالن بالن�سر يف جريدتني ر�سميتني

يف الق�سية التنفيذية رقم 97-2020 اإيجارات
اأر�س  عن  عبارة   ، عقار  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���س  حمكمة  تعلن 
االأر�س  رق��م   )8+ ار���س��ى  بالبناء  م�سرح   ( م��رب��ع  ق��دم   138809.1 م�ساحتها  خالية 
رقم   ،602035066 ت�����س��اع��ي  رق���م   ،2015/07393 رق���م  وث��ي��ق��ة   ،  BFR06  :
انفرا  اي�سيان  �سركة  عليه/  للمحكوم  ملكيتها  وال��ع��ائ��دة   ،  2015/44567 املخطط 
عن   ، دره��م   34،705،000 ق��دره  و  ا�سا�سي  ب�سعر  و   2021-9-30 بتاريخ   - ليمتد 
ال�ساد�سة م�ساء. فعلى من يرغب  ال�ساعة  للمزادات وذلك يف متام  االم��ارات  �سركة  طريق 
للمزادات االم�����ارات  ل�سركة  االإل���ك���روين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  ال��دخ��ول  االط����الع  اأو   ب��اال���س��راك 

دائرة  مراجعة  عليه  باالعرا�س  يرغب  وم��ن   ،www.emiratesauction.ae
التنفيذ اأثناء الدوام  الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

ماأمور التنفيذ / �سعيد ال�سحي

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
  اعالن بالن�سر

املرجع : 250
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : حممود ابراهيم �سعد ابراهيم، اجلن�سية م�سر، يرغب 
عبد  حمدي  هند  ال�سيد:  اىل  ذلك  يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 33% و 
احلميد علي واجلن�سية م�سر، يف الرخ�سة امل�سماه )كفريا ا�سل احلكاية( والتي تاأ�س�ست 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )782923( ال�سادرة من دائرة التنميه االقت�سادية 

تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر، خروج �سريك. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  697/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  124/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)477.562( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
رق��م 9  امل��ي��زان��ني مكتب  االع��م��ال  بناية نقطة  �سعيد  ب��ور  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0504643947 - بريد الكروين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826

املطلوب اإعالنه : 1- رعد احمد ح�سني - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)477562( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  758/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  258/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)1.106.077( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

رق��م 9  امل��ي��زان��ني مكتب  االع��م��ال  بناية نقطة  �سعيد  ب��ور  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0504643947 - بريد الكروين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826

املطلوب اإعالنه : 1- خالد را�سد علي �سودري ح�سن احمد - �سفته : منفذ �سده
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليكم  : قد  االإع��الن  مو�سوع 
وقدره )1106077( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
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العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6953/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1183/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )70489.50( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : هنيكل بويل بت لل�سناعات املحدوده ذ.م.م
عنوانه:امارة ام القيوين - املنطقة ال�سناعية اجلديدة - �سارع االحتاد - بناية ملك امنه حممد 
علي حملها املختار مكتب ح�سني لوتاه دبي - اخلليج التجاري 1 - برج فيجن - الطابق 17 �سقة 

1702-1701 - مكاين:2612485764
املطلوب اإعالنه : 1- تيفكو العاملية للمقاوالت �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )70489.50( درهم اىل طالب التنفيذ 
االج��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن حكم بالن�سر        
2125/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- الوادي الكبري للمواد الغذائية �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له :مكارم املحدودة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/6/22  بالزام املدعي عليها ان 
دوالرا  وت�سعون  و�ستة  و�سبعمائة  الفا  واربعة  مائة  دوالر   )104.796( مبلغ  املدعية  ت��وؤدي 
اماراتي  الف درهم  اربعمائة  بالدرهم االماراتي )400.000( درهم  او مايعادله   - امريكيا 
وبالفائدة قانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2021/5/24 وحتى متام 
ال�سداد والر�سومو امل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري 
االع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:3429/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية التا�سعه رقم 146

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ )1.640.950( درهم باال�سافة 
اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. 

املدعي:دايركت لال�ست�سارات الهند�سية
عنوانه:االمارات - ام��ارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى بناية الو�سل - �سقة 303 - 

الو�سل بجوار مزايا �سنر - وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي
املطلوب اإعالنه :  1- دبي ادفانتج للمقاوالت �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد 
مبلغ )1.640.950( درهم باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام - وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2021/10/3  ال�ساعة 10.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد 
او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:394/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249
مو�سوع الدعوى : نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�سة واعالن املدعي عليهما بها مع عر�س ملف الدعوى على 
�سعادة القا�سي امل�سرف على مكتب ادارة الدعوى الحالتها اىل �سعادة قا�سي امر االداء يف حال توافر �سروط وا�ست�سدار امر االداء 
وفقا للمواد اأرقام 62.17/8 من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية واحلكم بعد الثبوت بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
الفا وثمامنائة و�ستة وع�سرون  فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره )827.826/54( درهم ثمامنائة و�سبعة وع�سرون 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  مع  ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة   - فل�سا  وخم�سون  واربعة  درهما 

املحاماة . 
املدعي:بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة �سارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رقم:043874225 - موبايل رقم:0557016552 - 
رقم مكاين:3113783794 - امييل:maliklaw@Emirates.net.ae - وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اهلي 

املطلوب اإعالنهما :  1- هيفاء جربان 2- هاين طنب  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/9/12 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك االمارات 
و�سبعة  وق��دره )827.826.54( درهم ثمامنائة  املدعي مبلغ  للبنك  يوؤديا  بان  بالت�سامن  املدعي عليهما  ال��زام  ���س.م.ع  الوطني  دبي 
وع�سرون الف وثمامنائة و�ستة وع�سرون درهم واربعة وخم�سون فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف 2021/8/10 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

رئي�س الق�سمبن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن بالن�سر 

 2566/2019/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- �سالح �سمري عبدالعزيز د�سوقي  - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري - فرع

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )318529.35( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن بالن�سر 

 6315/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- �سيرنجي بيروكيم �س.ذ.م.م  - جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/جرين الند لتجارة الديزل ذ.م.م

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )204054.75( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن بالن�سر 

 5480/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

�ساه الجلي  �ساه  راج��و   -2 ����س.ذ.م.م  لالأزياء  تي�سيانى  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
ب�سفته كفيل �سامن ملديونية تي�سيانى لالأزياء �س.ذ.م.م

 جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�سرف الهالل

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1099436.44( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن بالن�سر 

 7072/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- دهروف الل  - جمهول حمل االقامة
الواحد  �سركة  املت�ساحلة  ملالكها  قرقا�س  التنفيذ/م�ساريع  الطالب  ان  مبا 

�س.ذ.م.م - �سك�ست لتاأجري ال�سيارات - فرع م�ساريع قرقا�س ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )107.411.63( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن بالن�سر 
 4673/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- �سوبا للهند�سة واملقاوالت �س.ذ.م.م
 جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بريكلي للخدمات االمارات العربية املتحدة �س.ذ.م.م
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )525094.30( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5322/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ :  

طالب االإعالن : مقاوالت االنظمة التنفيذية احلديثة - م�سك - �س.ذ.م.م -  �سفته 
بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة فينتي كواترو العقارية - فرع دبي - �سفته بالق�سية : 
منفذ �سده -  جمهول حمل االإقامة 

ب��ت��اري��خ:2021/9/20 اخطاركم  االبتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة   : االإع��الن  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )16396548( درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ واال 
بيع العقار رقم 154 يف ال�سفوح االوىل والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات 

ن�س املادة 152 من قانون االجراءات املدنية.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5322/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ :  
�س.ذ.م.م   - م�سك   - احلديثة  التنفيذية  االنظمة  مقاوالت   : االإع��الن  طالب 

-  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �سركة فينتي كواترو العقارية - فرع دبي - �سفته بالق�سية 

: منفذ �سده -  جمهول حمل االإقامة 
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة  االإع��الن : نعلنكم  مو�سوع 
حدود  يف  وذل���ك  االوىل  ال�سفوح  مبنطقة  ال��ك��ائ��ن   - رق�����م:176/0  ع��ق��ار  ع��ن 
ال�سادر  املحكمة  ق��رار  على  ب��ن��اءا  دره��م   )16396548( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 

بتاريخ:2021/9/21.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن بالن�سر        
 4633/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- عبدال�سمد �سيخ عبدالكرمي   -  جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة في�سل جا�سم التجارية ذ.م.م 
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/7/16   اوال:بانفاذ العقد التجاري املربم 
بني طريف التداعي - ثانيا:بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية مبلغ 
)مائتي واثنني وثالثني الف ومائتي وخم�سة ع�سر درهم( والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2021/7/8 وحتى متام ال�سداد - ثالثا:بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اثنني وع�سرين الف وثالثمائة و�سبعني درهم 
وع�سرة فل�سا - والفائدة القانونية من ذات تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد وبالزام 
ولكم احلق يف  املحاماة   اتعاب  مقابل  دره��م  الف  بامل�سروفات ومببلغ  عليهما  املدعي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

 6092/2021/60 امر اأداء 
 تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سركة عرمان ملقاوالت البناء ذ.م.م   -  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م فرع دبي وميثله:مع�سومة ح�سن نا�سر 

ال�سايغ 
طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/9/19   بالزام 
و�ستة  درهم ثالثمائة  وق��دره )316.692.25(  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها 
ع�سر الف و�ستمائة واثنني وت�سعون درهم وخم�سه وع�سرون فل�سا والفائدة القانونية 
بواقع 5% من تاريخ:2019/7/29 وحتى متام ال�سداد مع الزامها بالر�سوم وامل�ساريف 
املعجل،  ولكم احلق يف  النفاذ  اتعاب املحاماه ورف�ست طلب  ومبلغ الف درهم مقابل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
 3763/2021/60 امر اأداء 

 تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- ايه.�سي.ايه.ل�سناعة الت�سميم الداخلي واملفرو�سات ذ.م.م

  جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي 

ب��ت��اري��خ:2021/6/28   بانفاذ  اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  طلب 
العقد التجاري املربم بني طريف التداعي - ثانيا:بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ ثالثني الف وثالثمائة واربعة وثالثني درهم واربعة وع�سرين فل�سا ، والفائدة بواقع 
5% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف:2019/8/17 وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�سروفات 
ومببلغ خم�سمائه درهم ، ومقابل اتعاب املحاماة وب�سمول االمر بالنفاذ املعجل بال كفالة،  

ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن بالن�سر        
 337/2021/20 جتاري كلي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- �سركة احلاج حممود جا�سم البنية واوالده �س.م.ح

 جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سامل احمد عبدالرحمن النعيمي 

م�سفي  وتعيني  ال�سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
ق�سائي مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.

قاعة  يف  �سباحا   09:30 ال�ساعة   2021/10/10 املوافق  االح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  ال�ستئناف رقم:1213/2021/322 ا�ستئناف عقاري 
املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف العقارية االوىل رقم 90

والر�سوم  عقاري  طعن  رق����م:2021/95  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 
وامل�ساريف واالتعاب. 

امل�ستاأنف:اندري راميوند جني جو�سي ترو�سي
عنوانه:االمارات - ام��ارة دبي - بردبي - �سارع زعبيل - بناية مونتانا - الطابق اخلام�س - مكتب 

رقم:506 - هاتف:043348481 - متحرك:0507000302 - رقم مكاين:2971793616
وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي 

املطلوب اإعالنهم :  1- احمد اإعجاز احمد ف�سل 2- فهد زاهيد �سيد 3- تريا كازا للو�ساطة العقارية 
وميثلها املدير/حممد يا�سر خان حممد اف�سل  -  �سفتهم : م�ستاأنف �سدهم

مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/95 طعن عقاري. وحددت 
لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2021/10/14  ال�ساعة 10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف    

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  798/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  207/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)673.513( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية
رق��م 9  امل��ي��زان��ني مكتب  االع��م��ال  بناية نقطة  �سعيد  ب��ور  امل��ط��ار منطقة  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 
هاتف:0504643947 - بريد الكروين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826

املطلوب اإعالنه : 1- �سمرية علي احمد - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)673513( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  784/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد   ،  602/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 

)10.801.869( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : املوؤ�س�سة العامة للعقارات اال�ستثمارية

ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - ����س���ارع امل���ط���ار م��ن��ط��ق��ة ب���ور ���س��ع��ي��د ب��ن��اي��ة ن��ق��ط��ة االع���م���ال امل��ي��زان��ني م��ك��ت��ب رق���م 9 
هاتف:0504643947 - بريد الكروين:EXECUTION1@OMALC.AE - مكاين:3244594826 

 IBAN:AE090500000000020106942

املطلوب اإعالنه : 1- حم�سن قوه عود - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10801869( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:3251/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية االوىل رقم 11
مو�سوع الدعوى : الئحة دعوى مطالبة ب�سداد مبلغ وقدره )8.144.046.30( درهم ثمانية ماليني ومائة 
واربعة واربعون الف و�ستة واربعون درهما وثالثون فل�سا - والفوائد القانونية 5% من تاريخ املطالبة وحتى 

متام ال�سداد. 
املدعي:اأرمادا للمقاوالت �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار االول - دبي - �سارع جممع دبي لال�ستثمار -مبنى 
قطعة ار�س رقم:073-598 - �سقة مكتب رقم 213 ملك رامي�س ا�سوجمان�س

وميثله:نا�سر يو�سف علي نا�سر اخلمي�س
املطلوب اإعالنه :  1- كو�سرا جروب منطقة حرة ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

ب�����س��داد مبلغ وقدره  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا الئ��ح��ة دع���وى مطالبة  اأق����ام عليك  ق��د    : م��و���س��وع االإع����الن 
فل�سا  وثالثون  درهما  واربعون  و�ستة  الف  واربعون  واربعة  ومائة  ماليني  ثمانية  درهم   )8.144.046.30(
املوافق   ال�سداد - وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د   املطالبة وحتى متام  تاريخ  القانونية 5% من  - والفوائد 
2021/10/3  ال�ساعة 08.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4602/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1336 اأمر اداء ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )1.443.320( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : عقيل عبدالرزاق

�سارع   - ال��ت��ج��اري  اخلليج  منطقة   - دب��ي  ام���ارة   - االم����ارات   - املختار  عنوانه:حمله 
امل�ستقبل - مبنى ا�سبكت - الطابق 34 - مكتب 3401 - الرقم املكاين:2527587343

املطلوب اإعالنه : 1- راأفت طه احمد الورد - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1443320( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية

العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6905/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3664/2021 اأمر اداء ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )5.394.875( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : حكمت اهلل عبداهلل
عنوانه:االمارات - امارة ال�سارقة - القرائن - ال�سارقة 2- �سارع 65 - فيال رقم 18 - 

خلف حديقة املطار - وميثله:خلود �سعيد علي �سعيد اآل علي
املطلوب اإعالنه : 1- اولوجبخون ماك�سوموف - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
 ، اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )53948745.00( درهم اىل طالب  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:930/2021/100 احوال نف�س م�سلمني 

املنظورة يف:دائرة االأ�سرة اأحوال نف�س الثالثة رقم 73
مو�سوع الدعوى : املطالبة 1- الفرقة 2- املطالب املالية 3- احل�سانة 4- امل�ستندات والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . 

املدعي:�سها عزت ح�سانني الباز
عنوانه:االمارات - امارة دبي - املرقبات - ديره - دبي - �سارع اأبوبكر ال�سديق - مبنى مركز حمر عني - �سقة مكتب B11 ، مكاين 

رقم:3186495696 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد فراج بدير حممد  -  �سفته : مدعي عليه 

املذكورة اعاله ل�سالح/�سها عزت  املنعقدة بتاريخ:2021/9/9 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع االإعالن 
حممد  بدير  ف��راج  حممد  عليه  املدعي  على  الباز  ح�سانني  ع��زت  �سها  للمدعية  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  الباز  ح�سانني 
تاريخ �سريورة احلكم  اعتبارا من  ال�سرعية  اح�ساء عدتها  املدعية  وعلى  بائنة  بطلقة  عليه  املدعي  املدعية من  تطليق  باالتي:1- 
باتا 2- اثبات ح�سانتها لبنتيها دانة ودميا 3- الزامه باجرة م�سكن ح�سانة مببلغ )22000( اثنان ع�سرون الف درهم �سنويا مع �سداد 
الزامه  الدعوى 4-  تاريخ رفع  اعتبارا من  �سهريا  والغاز مببلغ اليزيد عن 1000 درهم  والهاتف  املاء والكهرباء واالنرنت  فاتورة 
بنفقة بنوة مبقدار 800 ثمامنائة درهم �سهريا لكل بنت �ساملة عدا ال�سكن اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى على ان ت�ستمر 5- الزامه 
بنفقة زوجية مببلغ 1500 الف وخم�سمائة درهم �سهريا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى �سريورة احلكم باتا 6- الزام 
املدعي عليه بنفقة عدة مبلغ 4000 اربعة االف درهم عن كامل املدة 7- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية اجرة ح�سانة قدرها 
500 خم�سمائة درهم �سهريا اعتبارا من تاريخ خروجها من عدتها على الوجه ال�سرعي 8- الزام املدعي عليه با�ستخراج تاأمني �سحي 
للبنتني )دانة ودميا( و�سداد فواتري عالجهن الغري م�سمولة بالتاأمني 9- الزام املدعي عليه ب�سداد الر�سوم الدرا�سية لل�سغرية )دانة( 
والنفقات املرتبطة بذلك حتى تاريخ نهاية املراحل العلمية وتخرجها وفقا ملا حتدده اجلهة املخت�سة عن كل عام 10- الزام املدعي 
عليه مب�ساريف الدعوى ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن اأمر اأداء بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:5676/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
درهم مع  ب�سداد مبلغ )209.620.19(  املدعي عليه  بالزام  االم��ر   با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/4/20 حتى متام ال�سداد والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
املدعي:�ستو ملواد البناء ملالكها /احمد ابراهيم حممود بهزاد - بحريني اجلن�سية

عنوانه:االمارات - امارة دبي - القورهود - ديره - دبي - ام الرمول - بناية اجلمعية التعاونية لال�سكان 
والتعمري دبي - مكتب رقم 310 - الطابق 3 - هاتف:042891222

املطلوب اإعالنه :  1- فلورا بورينج ملقاوالت احلفر ذ.م.م فرع دبي  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع االإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/9/2 - بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )209.620.19( درهم مائتي وت�سعة الف و�ستمائة وع�سرون 
درهم وت�سع ع�سر فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13352 بتاريخ 2021/9/28 

اعالن بالن�سر        
       يف  الدعوى 477/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

مو�سوع الدعوى : 
طالب االإعالن / 1-م�سرف االمارات اال�سالمي م�ساهمة عامة/م�سرف دبي �س.م.ع - �سفته 

بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  2-  ناومي دوجال�س -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل االقامة 
ت��اأج��ري متويلي  دع���وى ف�سخ عقد  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د    : االإع����الن  م��و���س��وع 
D الطابق 14  ومالحقه والزام املدعي عليهم برد حيازة ال�سقة رقم 1414 برج �سكاي كورت�س 
واملواقف PI D 149 مبنطقة وادي ال�سفا 5 وت�سليمه للمدعي و�سطب عبارة االجارة الواردة 
يف �سهادة امللكية والزام املدعي عليه باالجرة املتاأخرة وحتى االخالء التام والتعوي�س. وحددت 
لذا  بعد  التقا�سي عن  ال�ساعة 8.30 �س يف قاعة  املوافق  2021/10/3   االح��د   يوم  لها جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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•• اأبوظبي- الفجر:

للبحوث  “تريندز  ل���  امل��ت��وا���س��ل��ة  االإجن������ازات  �سل�سلة  اإط����ار  يف 
وال�سعي الدوؤوب لتو�سيع قاعدة انت�سار وتوزيع  واال�ست�سارات”، 
“جوجل  بداأت من�سة  العامل،  م�ستوى  النوعية على  اإ�سداراته 
“تريندز”،  اإ���س��دارات  وتوزيع  عر�س  عملية  يف  االإلكرونية” 

. Google Books عرب خدمة
اإجنازات  قائمة  اإىل  ي�ساف  ال��ذي  االإجن��از اجلديد،  وياأتي هذا 
“تريندز” املتنوعة، يف اإطار اال�سراتيجية الفعالة التي يتبعها 
املوثقة  واملعلومة  املعرفية  الثقافة  ون�سر  تعميم  يف  “تريندز” 

والدقيقة بني اأفراد املجتمع، ويف �ستى بقاع االأر�س.
املتاحة على  “تريندز”  وتتنوع مو�سوعات و�سال�سل واإ�سدارات 
بني  ما    Google Books خدمة  عرب  “جوجل”  من�سة 
واالأوراق  ال��راأي،  وا�ستطالعات  واالأبحاث،  والدرا�سات،  الكتب، 
ال�سيا�سية واالقت�سادية، واالأوراق التحليلية، وتقديرات املوقف، 

اإ�سافة اإىل �سل�سلة من الكتب التي ترجمها “تريندز” اإىل اأكر 
بحثية،  واأوراق  اأ�سيلة  كتب  ع��ن  ف�ساًل  اأجنبية،  لغة   15 م��ن 

وحما�سرات و�سل�سلة “اجتاهات حول االإ�سالم ال�سيا�سي«.
من  وا���س��ع��اً  ع�����دداً  االإلكرونية”  “جوجل  م��ن�����س��ة  وت��ع��ر���س 

اإ�سدارات “تريندز”؛
الرئا�سية  واالنتخابات  امل�سلمني،  االإخ���وان  “مو�سوعة  منها:   
الدويل،  االأم��ن  االإم���ارات لع�سوية جمل�س  وانتخاب  اإي���ران،  يف 
واالإمارات وجائحة كوفيد-19: منوذج يف اإدارة االأزمة وحتقيق 
التعايف امل�ستدام، وال�سراع االأمريكي- ال�سيني: قراءة يف �سوء 
بايدن  لتوجهات  خليجية  وق��راءة  الدولية،  العالقات  نظريات 
ال�سباق  كوفيد-19:  لقاحات  وتطوير  االأو���س��ط،  ال�سرق  نحو 
االأزم���ات  واإدارة  ال��ت��اري��خ،  م��ن  والتعلُّم  ال��وب��اء  الإن��ه��اء  امل��ح��م��وم 
اإىل  املخاطر  لتحويل  ا�سراتيجية  م��داخ��ل  للحدود:  العابرة 

وغريها. فر�س”، 
الرئي�س  العلي  ع��ب��داهلل  حممد  الدكتور  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 

االإجناز  اإن هذا  واال�ست�سارات”  للبحوث  “تريندز  ل�  التنفيذي 
اجلديد، الذي يتمثل يف عر�س اإ�سدارات “تريندز” على من�سة 
جوجل االإلكرونية، ي�ساف اإىل �سل�سلة االإجنازات املتتالية التي 

ُعد كافة. يحققها “تريندز” على ال�سُّ
اأو�سع  انت�سار  حتقيق  يف  ت�سهم  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  العلي  واأك���د 
كما ت�سهم يف رفد طالب البحث العلمي  الإ�سدارات “تريندز”، 
وال�سال�سل  امل��و���س��وع��ات  م��ن  وا���س��ع��ة  مبجموعة  واالأك��ادمي��ي��ني 

والكتب الغنية باملعلومات املوثقة والدقيقة.
واال�ست�سارات”  للبحوث  “تريندز  ل�  التنفيذي  الرئي�س  واأ�سار 
يخدم  جوجل  من�سة  على  “تريندز”  اإ���س��دارات  اإتاحة  اأن  اإىل 
حركة البحث العلمي ويعزز من ح�سور نتاج املركز على م�ستوى 
د�سمة  علمية  جرعة  ال��ق��راء  �سرائح  ملختلف  يقدم  حيث  عاملي، 

ي�سهل الو�سول اإليها، 
البناء  امل�سرك  التعاون  اإطار  تاأتي يف  اأن هذه اخلطوة  م�سيفاً 

بني “تريندز” و�سركة جوجل العاملية.

اأنباء االإمارات )وام( اأم�س مذكرة  وقعت وكالة 
ت��ف��اه��م م���ع ك���ل م���ن م���رك���ز ال�����س��ب��اب العربي 
واملوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب و”جناح ال�سباب” 
املواهب  لتمكني  دبي”   2020 “اإك�سبو  يف 
وال���ك���ف���اءات االإع���الم���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��اب��ة يف 
احلدث العاملي الذي ي�ستقبل ماليني امل�ساركني 
وال����زوار م��ن اأك���ر م��ن 190 دول���ة على اأر�س 
“اإك�سبو  ان��ع��ق��اد  ف���رة  االإم�������ارات ط��ي��ل��ة  دول����ة 
2020 دبي” من اأكتوبر 2021 حتى مار�س 

.2022
وت�����س��ه��م ال�����س��راك��ة - ال��ت��ي مت ت��وق��ي��ع��ه��ا خالل 
اأعمال  يف  )وام(  االإم���ارات  اأنباء  وكالة  م�ساركة 
الن�سخة العا�سرة من املنتدى الدويل لالإت�سال 
اإبراز  يف   - ال�سارقة  اك�سبو  مركز  يف  احلكومي 
والتجربة  والنموذج  االإم��ارات��ي  االإن�سان  ق�سة 
االإم��ارات��ي��ة ال���رائ���دة يف مت��ك��ني ال�����س��ب��اب وذلك 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ال�����س��ب��اب  ج��ن��اح  �سمن 
من خالل مواهب اإعالمية عربية من ال�سباب 
م�ساريعهم  منهم  العديد  اأ�س�س  الذين  االأكفاء 
التحق  االإع��الم��ي��ة واالإب��داع��ي��ة اخل��ا���س��ة فيما 
عدد منهم مبوؤ�س�سات اإعالمية عربية مرموقة 
العديد من  واإع���الم مميزة يف  ات�سال  وم��واق��ع 

املوؤ�س�سات.
�سعادة  م��ن  ك��ل  امل�سركة  التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 

االحتادية  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  النظري  �سعيد 
لال�سراتيجية  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  لل�سباب 
جالل  حممد  و�سعادة  العربي  ال�سباب  مبركز 

الري�سي مدير عام وكالة اأنباء االإمارات “وام«.
وياأخذ هذا التعاون النوعي املواهب االإعالمية 
“اإك�سبو  يف  ال�سباب  ج��ن��اح  من�سة  م��ن  ال�سابة 
العمل  من  جديد  م�ستوى  اإىل  دبي”   2020
مركز  بني  ال�سراكة  من  باال�ستفادة  االإعالمي 
لل�سباب  االحت��ادي��ة  واملوؤ�س�سة  العربي  ال�سباب 
مع وكالة اأنباء االإمارات )وام( لتمكني املواهب 
االإع��الم��ي��ة واإ���س��راك��ه��ا ورب��ط��ه��ا م��ن اأج���ل �سرد 
“اإك�سبو  م���ي���دان  ���س��ب��اب��ي��ة ع��امل��ي��ة م���ن  ق�����س�����س 
االأب��رز يف دولة  العاملي  2020 دبي”؛ احل��دث 

االإمارات.
دبي   2020 اإك�سبو  يف  ال�سباب”  “جناح  وم��ن 
بالكامل من قبل  الذي يتم ت�سميمه وت�سغيله 
ال�سباب ليكون من�سة لكافة املبادرات وامل�ساريع 
العامل  يف  ال�سباب  ومت��ك��ني  ب��اإ���س��راك  املرتبطة 
يقدم   .. وم�ساهماتهم  بتجاربهم  واالح��ت��ف��اء 
التعاون امل�سرك بني اجلهات الثالث يف املعر�س 
العاملي االأبرز على اأر�س االإمارات مواهب �سابة 
عاملية  �سبابية  ق�س�ساً  تعر�س  واع���دة  عربية 
ملهمة حتاكي يف جناحاتها وطموحاتها ر�سالة 
2020 دبي الهادفة اإىل تعزيز توا�سل  اإك�سبو 

العقول و�سناعة امل�ستقبل.
املواهب  احت�سان  على  ال�سباب  ج��ن��اح  ويعمل 
االإعالمية امل�ساركة يف املبادرة وتكليفهم مبهام 
ف��ع��ل��ي��ة ل�����س��ن��اع��ة ن���ت���اج اإع���الم���ي اإب����داع����ي من 
لي�ستفيدوا  العامل  اإىل  دبي”   2020 “اإك�سبو 
من تواجدهم يف هذا املحفل الدويل وي�ساهموا 
يف اإبراز ق�س�س ال�سباب من “جناح ال�سباب” يف 
اإك�سبو 2020 دبي حيث �سيكون لهم مكاتبهم 
ال�سباب”  “جناح  يف  خ��ا���س  اإع��الم��ي  م��رك��ز  يف 
واالأف����راد  االإن�����س��ان��ي��ة  الق�س�س  ع��ل��ى  للركيز 
لغة  م��ن  ب��اأك��ر  للعامل  امللهمة  التجارب  ونقل 

عاملية مبا يعك�س كفاءات امل�ساركني.
ومب���وج���ب م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ي��ت��م ان���ت���داب 15 
برنامج  من  الرابعة  الن�سخة  من  و�سابة  �سابا 
ل�سناعة  ال�سابة  العربية  االإعالمية  القيادات 
“اإك�سبو  قلب  م��ن  اإب��داع��ي��ة  اإع��الم��ي��ة  ق�س�س 
2020 دبي” تلهم الزوار من املنطقة والعامل 
امل�ستقبل  و�سناعة  العقول  بتوا�سل  وحتتفي 
اأنحاء  م��ن خمتلف  وال�����روؤى  االأف���ك���ار  وت���ب���ادل 
ال���ع���امل الب��ت��ك��ار ح��ل��ول اأف�����س��ل ل��الإن�����س��ان��ي��ة يف 

خمتلف جماالت احلياة.
ال�سباب  االإع��الم��ي��ني  “�سبكة  م�سمى  وحت���ت 
للعمل  و�سابة  �ساباً   15 اختيار  يتم  الإك�سبو” 
 5 ب��واق��ع  دب��ي   2020 اإك�سبو  االأر����س يف  على 

اإعالميني كل �سهرين طيلة مدة احلدث العاملي 
هذه  مبوجب  االإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  ومتنحهم 
ال�سراكة عقود عمل خا�سة بفرة انتدابهم اإىل 

“اإك�سبو«.
ال�سباب  االإع��الم��ي��ني  “�سبكة  م��ب��ادرة  وحت���دد 
املهارات  ت��ع��زز  نوعية  م��ه��ام  �سل�سلة  الإك�سبو” 
امل�ساركني  ال�سباب  ل��دى  والعملية  االإع��الم��ي��ة 
اإع��داد التقارير وتغطية الفعاليات  مبا يف ذلك 

واإنتاج الفيديوهات والت�سوير.
وق���ال���ت م���ع���ايل ���س��م��ا ب��ن��ت ���س��ه��ي��ل ب���ن فار�س 
ال�سباب رئي�س  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���رة  امل��زروع��ي 
نائب  لل�سباب  االحتادية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
دور  ل��الإع��الم   : ال��ع��رب��ي  ال�سباب  م��رك��ز  رئي�س 
رئي�س يف التعريف بتطلعات االإن�سان ومنجزات 
وطموحات  وب����اأول����وي����ات  واالأمم  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ونحن  ال�سباب  �سيما  ال  وامل��ج��م��وع��ات  االأف����راد 
حم��ظ��وظ��ون ب��دع��م ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
العربي  ال�سباب  مركز  رئي�س  الرئا�سة  ���س��وؤون 
“اإك�سبو  يف  ال�سباب”  “جناح  ومبادرات  جلهود 
2020 دبي” ولهذا التعاون اجلديد مع وكالة 

اأنباء االإمارات.
اإعالمية  م��واه��ب  ت��واج��د   : معاليها  واأ���س��اف��ت 
“اإك�سبو  ال��ع��امل��ي  احل����دث  امل���ي���دان يف  يف  ���س��اب��ة 

الق�س�س  ت��ق��دمي  يف  ي�����س��اه��م  دبي”   2020
ال�سبابية امللهمة وت�سليط ال�سوء على الق�سايا 
التي تهم ال�سباب وت�سنع م�ستقبله وهذه فر�سة 
من  حية  ق�س�س  اإىل  مبا�سرة  للو�سول  ذهبية 
خمتلف اأنحاء العامل �سمن “جناح ال�سباب” يف 
اإك�سبو 2020 دبي الذي ي�سكل ج�سراً لتوا�سل 
احلر�س  اإط���ار  يف  امل�ستقبل،  و�سناعة  العقول 

على اإ�سراك ال�سباب يف هذا امل�سار الواعد.
عام  مدير  الري�سي  ج��الل  حممد  �سعادة  وق��ال 
وكالة اأنباء االإمارات : متثل املهنية واالحرافية 
ال��رك��ي��زة االأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��وج��ب ع��ل��ى كافة 
منها  االإن��ط��الق  ال�سابة  االإع��الم��ي��ة  ال��ك��ف��اءات 
واملو�سوعية  الدقة  ي  حت��رنّ فيه  اأ�سبح  ع��امل  يف 
واالإبداع يف اإجناز االأخبار والق�س�س ال�سحفية 

�سرورة اأكر من اأي وقت.
ال�سباب  مركز  مع  التعاون  اأن  �سعادته  واأ�ساف 
االإعالمية  ال��ق��ي��ادات  ب��رن��ام��ج  �سمن  ال��ع��رب��ي 
الوكالة  ال��ت��زام  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  ال�سابة  العربية 
ب���ت���ع���زي���ز امل���م���ار����س���ات امل���ه���ن���ي���ة واالح����راف����ي����ة 
لنقل �سورة  االإع��الم��ي  القطاع  واالإب��داع��ي��ة يف 
ال��واق��ع ب���اأدوات االإع���الم ال�سائد واجل��دي��د اإىل 
جانب الركيز على اجلانب االإن�ساين يف ق�س�س 
االأف�����راد وامل��ج��ت��م��ع��ات واال���س��ت��ف��ادة م��ن اأحدث 
التكنولوجيا واالإع��الم اجلديد لنقل  تطبيقات 

ر�سالة ال�سباب يف املنطقة اإىل العامل وخماطبته 
بلغة اإعالمية اإيجابية وا�سحة.

من جهته قال �سعادة �سعيد النظري مدير عام 
التنفيذي  الرئي�س  لل�سباب  االحتادية  املوؤ�س�سة 
لال�سراتيجية يف مركز ال�سباب العربي : مينح 
جناح ال�سباب يف “اإك�سبو 2020 دبي” احلدث 
االإمارات  دول��ة  ت�ست�سيفه  ال��ذي  االأب��رز  العاملي 
ال�سبابية  الق�س�س  اآالف  على  مفتوحة  من�سة 
م�ساركة  دول����ة   190 م���ن  اأك����ر  م���ن  امل��ل��ه��م��ة 
لت�سكل مادة الإبداعاتهم وتغطياتهم االإعالمية 

�سمن نافذة اإبداعية مفتوحة على العامل.
“�سبكة  م����ب����ادرة  ت���اأت���ي   : ال���ن���ظ���ري  واأ�����س����اف 
التزام  اإط��ار  يف  الإك�سبو”  ال�سباب  االإعالميني 
مركز ال�سباب العربي بتمكني املواهب ال�سابة ال 
باملهارات واملعارف التقنية والتخ�س�سية وح�سب 
امللمو�سة  واخل�����ربات  ال��ع��م��ل��ي��ة  ب��ال��ت��ج��ارب  ب���ل 
خمتلف  يف  �سابة  عربية  ق��ي��ادات  الإع���داد  اأي�ساً 

تخ�س�سات االإعالم و�سناعة املحتوى املتميز.
ال�سباب  الإ�����س����راك  ف��ر���س��ة  امل����ب����ادرة  وت�����س��ك��ل 
يقدمون  اإعالمي  حمتوى  ك�سانعي  املوهوبني 
الأهم  اأ�سهر  �ستة  م��دى  على  متميزة  تغطيات 
ح��دث عاملي على اأر���س االإم���ارات مبا ي��ربز دور 
حمتوى  اإن��ت��اج  يف  م�ساهماتهم  وي��ع��زز  ال�سباب 

وتغطية �سبابية ومبدعة ومتجددة الإك�سبو.

اتفاق بني )وام( و الحتادية لل�سباب ومركز ال�سباب 
العربي لتطوير املواهب الإعالمية ال�سابة

اإجناز جديد يهدف اإىل تعميم املعرفة ون�سر الثقافة على م�ستوى عاملي

بدء عر�س وتوزيع اإ�سدارات تريندز
 على من�سة جوجل الإلكرتونية

- �سما املزروعي : حمظوظون بدعم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، رئي�ص مركز ال�سباب 
العربي، جلهود جناح ال�سباب يف اإك�سبو 2020 دبي ولهذا التعاون اجلديد مع )وام( 

- حممد الري�سي : امتالك مهارات الدقة والإبداع اأ�سبح �سرورة يف م�سارات الإعالم يف عامل اليوم 
- �سعيد النظري : جناح ال�سباب يف اإك�سبو 2020 دبي من�سة مفتوحة للمواهب الإعالمية ال�سابة 

على اآلف الق�س�ص ال�سبابية امللهمة من اأكرث من 190 دولة 

Date 28/ 9/ 2021  Issue No : 13352

Real Estate Summary 1135/2021/18
Details of service by publication

To the defendant 1- Muna Kassim Addo , 2-Hussein Muridi Awes
Unknown place of residence

Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendants to pay an amount of (AED 352,990), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim 
until the full payment. The hearing of Monday 4-10-2021 at 9:30 
AM on online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you 
have to submit the memos or documents you have to the court at 
least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 9/ 2021  Issue No : 13352

Real Estate Summary 1077/2021/18
Details of service by publication

To the defendant 1- Vera Burkova 
Unknown place of residence

Whereas the plaintiff Aqaar Corporation - Represented by/Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the 
defendant to pay an amount of (AED 458,113), the charges, the 
expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim 
until the full payment. The hearing of Tuesday 5-10-2021 at 08:30 
AM on online court hearing was determined for the same. Therefore, 
you are ordered to attend by yourself or your legal attorney and you 
have to submit the memos or documents you have to the court at 
least three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 9/ 2021  Issue No : 13352
Dubai Courts of First Instance

Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/758 - Real Estate Execution

Heard in : Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject:
Executing the verdict issued in Case No. 258/2020, by paying the execution amount of 
(AED 1,106,077), including the charges and the expenses 
Execution Applicant : Real Estate Investment Public Corporation 
Address : Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building, 
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947, Email : execution1@omalc.ae, 
Makani - 3244594826, 
Party to be notified  :1- Khalid Rashid Ali Chaudary Hasan Ahmed  
Capacity: Execution Respondent
Service Subject : The execution applicant filed the above mentioned execution case 
against you ordering you to pay the execution amount of (1106077) dirhams and to 
deliver it to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall 
commence the execution procedures against you in case of non- compliance with the 
said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by
Iman Mohammed Al Bloushi 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 28/ 9/ 2021  Issue No : 13352
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 16915/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No 
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai 
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Nuanit Paskaran Adapoli, Indian national, residing at Ras Al Khaimah, the Kuwaiti Market, 
next to the City Police Station, personal house, - Mobile No 055-933 4413

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 46,184
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance 
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier 
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 46,184; whereas the Notifier has repeatedly 
requested the Respondent to repay the amount owed, the did not turn a hair; and whereas the Notifier, 
has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle described 
below:

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

47101 Sharjah 2 Chevrolet Cruz White 2017

Therefore, the Notifier intimates you to repay 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 
action against you for the recovery of our rights under the applica ble law plus the expenses and lawyer's 
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud



فــن عــربـــي

31 ال�سغل جزء مني ومن كياين و�سخ�سيتي

نيللي كرمي: اأحب اأي �سيء له عالقة بالفن
وعن خو�سها جتربة الباليه واملهرجانات ال�سعبية اأي�سا قالت: "اأنا بحب كل 
حاجة لها عالقة بالفن وعلى كل امل�ستويات �سواء رق�س اأو متثيل اأو غناء، 
ليا ذكريات حلوة يف االأوبرا و�ساعات بندم اإنى مكملت�س يف االأوبرا الأن امل�سرح 
له رونق خا�س، واأنا كنت برق�س باليه كنت عادى ب�سمع اأغانى عدوية دى 

حاجة ودى حاجة".
"ال�سغل جزء منى ومن  وعن تاثري العمل على حياتها اخلا�سة قالت: 
ك��ي��ان��ى و���س��خ�����س��ي��ت��ى، ولو 
ح���اج���ة  يف  ق���������س����رت 
ق�سرت  ه�����اك�����ون 
اإنى  والدى  مع 
م����ق����ع����دت���������س 
م�������ع�������اه�������م 
ف������������������������رة 
ك������اف������ي������ة، 
اأن��ا مل  ولكن 
اأق�������س���ر مع 
�سخ�س  اأي 
ت���زوج���ت���ه، 
رجع  ول����و 
الزمن  بيا 
ما  عمرى 
ها�سحى  ك���ن���ت 
ب�سغلى وكيانى الأن كل حاجة 

اأثرت فيا".
نيللى  قالت  بطليقها  عالقتها  وع��ن 
بنتني،  وبينا  كوي�سة  عالقتنا  "احنا  ك��رمي: 
واح������دة ع��ن��ده��ا 13 ���س��ن��ة وال��ت��ان��ي��ة ع���ن���ده 9 
�سنوات، وحمب�س حد منهم ي�سمع انى اأقول كلمة 
وح�سة على والدهم وال هو يقول كلمة وح�سة على والدتهم، 

حتى لو يف م�ساكل بيننا الزم الواحد ميتكلم�س عنها.
وعن ن�سيحته البنتها عندما تكرب وتفكر يف الزواج قالت نيللى 
كرمي: "هان�سحها اإنها تهتم بنف�سها وبكيانها وتخلى بالها من 
نف�سها وملا تالقى ال�سخ�س املنا�سب تبقى تتجوزه ولكن االأهم 
اإنها ت�سعد نف�سها واإنه ي�سيف لها م�س ينق�س منها، ولكن لو 
اأحب نف�سى االأول وفى  على احلب فاحلب بعدين لكن الزم 
هي  عارفة  وم�س  كيان  معندها�س  وه��ى  بتتجوز  كتري  بنات 
عاوزة اإيه، والزم كل واحدة تهتم مب�ستقبلها ولو عاوز تقعد 

يف البيت تقعد برغبتها ولكن حمد�س يجربها".

بكاء نيللي كرمي
بعد  ال��ب��ك��اء،  م��ن  نف�سها  ك��رمي  نيللى  الفنانة  تتمالك  مل 
اإ�سادتها  باليه، خالل  راق�سة  كامل  اأرمينا  ر�سالة  م�ساهدتها 
يف دورها يف البالريينا، موجهة لها ر�سالة قائلة:"اتاأثرت بكالمها 
وافتكرت االأيام احللوة ملا كنت ب�ستغل يف دار االأوبرا امل�سرية، وافتكرت 
كل اأ�ساتذتي وقد اإيه الواحد تعب، وقد اإيه فن الباليه جميل وراقي 

وعلمني حاجات كتري اأوي".
واأ�سافت، ، تعليقا على اأغانى املهرجانات: "بحب الفن والنا�س املوهوبة 

على كل امل�ستويات، واحلياة ت�ستوعب كل حاجة". 
"كل فنان اجلمهور بيب�س له ح�سب �سغله، وبع�س  نيللى كرمي:  وتابعت 
ودي  حت��دث،  مناق�سات  لها  امليديا  على  تظهر  التي  ال�سخ�سية  االأف��ع��ال 

�سريبة ال�سهرة". 
"املدفعجية"  فرقة  مع  مهرجانات  اأغنية  ك��رمي،  نيللى  الفنانة  وقدمت 

خالل حلقة الربنامج. 
بعمل حاجة بحبها،  اأنا  وبالن�سبة يل  �ساعدين يف حياتى،  "�سغلي  وتابعت: 
���س��ت��ات كترية  ك��اف��ي��ة،  ف���رة  اأوالدى  اأن���ى مقعدت�س م��ع  ف��ي��ه  ق�����س��رت  ال��ل��ى 
دلوقت بت�ستغل"، وردا على �سوؤالها حول تق�سريها يف زيجاتها، قائلة: "ال 

بالتالتة". 
وجارى  �سينما  فيلم  هيتعمل  و�س"   100 "ب�  "م�سل�سل  اأن  اإىل  ولفتت 
التح�سري لذلك، مو�سحة اأن امل�سل�سل هو االأح�سن واالأجنح ولكن "الأعلى 

�سعر" كان ناجحا، وكذلك "�سد الك�سر".
�سخ�س غري مريح  وج��ود  ت�سرفها يف حالة  ح��ول  ت�ساوؤل  على  ردا  وتابعت 
كوي�سة"،  تكون  ريحته  ب�س  مريح  مهم  "م�س  قائلة:  االأ�سان�سري،  يف  معها 
م�سرية اإىل اأنها ميكن اأن تقدم دور فتاة ليل، مردفة: "لو يف اأحد االأعمال 
مني؟  دي  النا�س  ه�ساأل  غ��ريه  اأو  اأجنبي  عمل  اأي  قبل  اإ�سرائيلى،  �سخ�س 

وه�ستف�سر".
اإنها  قالت  ر�ستم،  للفنانة هند  فيلم  تقدمي  ع��ن  خ��ريوه��ا  ل��و  اأن��ه  وذك���رت   
�ستقدم دورها يف فيلم "اإ�ساعة حب"، واأ�سارت اإىل اأنها جتيد الطبخ، معلقة: 

بالبنجر". ورجنة  رو�سي  �سلطة  اأعمل  "بعرف 

اخاف من الكتئاب
عن مواقف يف طفولتها قائلة: "وانا �سغرية يف موقف ال اأن�ساه واأنا عندى 5 
�سنني كانوا بيقولوا عليا بنت كيوت وملا ي�ساألونى ا�سمك اإيه واأقولهم نيللى 

يريقوا عليا ويقولوا نيللى بتاعة الفوازير".
وتابعت نيللي كرمي: "كنت بغ�سب اأوى واأقول اأنا م�س نيللى بتاعة الفوازير، 
وي�سادف اأن اأول حاجة يف حياتى اأعملها يف التمثيل هي الفوازير، وفاكرة 
الفنون معهد  اأكادميية  ملا رجعنا م�سر، وكنت بروح  اأن�ساه  موقف كمان ال 
الباليه، ووقتها عملت األف ليلة وليلة، وفاكرة اإن يف خرب كان يف اجلورنال 
وال��دى مق�سق�س اجلزء ده وحمتفظ  ال�سيد عطاهلل، لقيت  نيللى حممد 

بيه".
وعن الُعقد املوجودة يف حياتها قالت نيللى كرمي: "داميا بيجيلى حلم اللى 
راح عليا، وم�س  وان��ا متاأخرة والعر�س  االأوب��را  اإن عندى عر�س يف  بحلمه 
بحب  وم�س  االكتئاب  وبخاف من  االرت��ف��اع��ات،  وال  املغلقة،  االأم��اك��ن  بحب 
وا�سمع  عنها مت��ام،  وابعد  يبقى وح�س،  م��ودى  ان  فكرة  وبهرب من  اأكتئب 

حاجات اإيجابية وا�سمع مزيكا".

�سربي فواز ي�سارك بطولة 
املقدم  اإجني  "الثمانينات" مع 

بـ"بيت املعادي"
ي�سارك الفنان �سربى فواز يف بطولة م�سل�سل "بيت املعادى" الذى يخرجه 
حممد �سالمة، وتدور اأحداثه يف اإطار ت�سويقى، حيث اأو�سك �سربى على 
الت�سوير  من  ينتهى  اأن  املقرر  ومن  م�ساهده،  اأغلب  ت�سوير  من  االنتهاء 

خالل االأيام القليلة املقبلة.
حيث  امل��ق��دم،  اإجن��ى  الفنانة  "الثمانينات" م��ع  ق�سة  بطولة  ف��واز  وي��ق��دم 
والثمانينيات  ال�ستينيات  اأحداثها يف  تدور  3 ق�س�س  اإىل  امل�سل�سل  ينق�سم 
وااللفينات، وتنق�سم بطولة كل ق�سة بني كندة علو�س واإجنى املقدم وتارا 

عماد، ح�سبما اأكد خمرج العمل حممد �سالمة ل� اليوم ال�سابع .
فى  مار�س"،   30" فيلم  حاليا  ف��واز  ل�سربى  يعر�س  اآخ���ر،  جانب  وعلى 
ال�سينمات، وهو من بطولة اأحمد الفي�ساوى ودينا ال�سربينى واأحمد خالد 
�سالح واأية �سليم، وعدد من الفنانني ال�سباب، تاأليف حميد املدنى، اإخراج 

اأحمد خالد مو�سى .
كما ي�سور فواز حالياً م�ساهده يف فيلم "اأهل الكهف" مع جمموعة كبرية 
من الفنانني، وهم خالد النبوى حممود حميدة، غادة عادل، حممد فراج، 
اأحمد فوؤاد �سليم، واآخرون، اإخراج عمرو عرفة، وتاأليف اأمين بهجت قمر .

حت�سر الفنانة ال�سابة كارمن 
"�سينجل"  الأغنية  �سليمان 
جديدة بعنوان "ملعلوماتك" 
م��ن اأحل���ان زوج��ه��ا م�سطفى 
�سرور،  اأحمد  كلمات  جاد، ومن 
وت��وزي��ع ج���الل ح���م���داوى، ومن 
امل����ق����رر ط���رح���ه���ا خ�����الل االأي������ام 
االنتهاء من كافة  املقبلة، عقب 

تفا�سيل ت�سجيلها.
غنت  �سليمان  ك��ارم��ن  ي��ذك��راأن 
للنجمة  فاهمنى"  "ياريتك 
اأن������غ������ام، ب�������س���وت���ه���ا و����س���ارك���ت 
ج�����م�����ه�����وره�����ا وحم���ب���ي���ه���ا 
وتفاعل  الفيديو 
معها  ال���ك���ث���ري 
واأ�ساد ب�سوتها 
واأدائ������������ه������������ا 

التي  اأن��غ��ام  الفنانة  اأول��ه��م  وك��ان��ت  الفيديو،  خ��الل 
علقت كاتبة: "اهلل يا حبيبتي".

اأغنية "ياريتك فاهمني" �سدرت عام 2019، وهي 
من كلمات نادر عبد اهلل، اأحلان تامر عا�سور وتوزيع 
مادي، ومقرراأن ت�سورها اأنغام على طريقة الفيديو 
كليب مع املخرجة اإجنى جمال، بعد اأن مت اال�ستقرار 

على اأماكن ت�سوير الكليب.
حفلها  اأح��ي��ي��ت  ���س��ارك��ت  �سليمان  ك��ارم��ن  اأن  ي��ذك��ر 
ال��ق��ل��ع��ة للمو�سيقى  م��ه��رج��ان حم��ك��ى  ف��ى  االأخ����ري 
والغناء يف دورته ال�� 29، و�سط اأج��واء من الفرحة 

و�سط اجلمهور، 
تفاعل  و�سط  حبيبي"  "عارف  باأغنية  ب���داأت  حيث 
عددا  وق��دم��ت  القلعة،  مهرجان  جمهور  م��ع  كبري 
و"ب�ساتك  رق�سة"  "لينا  م��ن��ه��ا:  اأغ���ان���ي���ه���ا  م���ن 
باالإ�سافة  لقلبي"،  يخليك  و"ربنا  ومي�ستهلو�س" 
واأن�����ا مايل"  ط���ب  "مايل  م��ن��ه��ا  ل�����وردة  اأغ���ان���ى  اإىل 

واأغاين لنجاة ال�سغرية.

اأغ��ن��ي��ة جديدة  يف  �سيبة  اأح��م��د  ال��ن��ج��م  ي��ت��ع��اون 
باللهجة ال�سعيدية حتمل ا�سم "حقانى يا كبري" 
ف��ار���س فهمى  واأحل���ان  امل�سرى  ر���س��ا  كلمات  م��ن 
وتوزيع ا�سرف الربن�س ومن املقرر طرحها خالل 

الفرة املقبلة .
�سيبة من  اأحمد  ال�سعبى  املطرب  واإنتهى موؤخرا 
كليب،  الفيديو  طريقة  على  اأغنيتني  ت�سجيل 
ال�ساعر  كلمات  فا�سيلكم"، من  "اأنا م�س  اأولهما 
وتوزيع  امل�سرى،  فار�س  وامللحن  امل�سرى،  ر�سا 

طه احلكيم.
اإخراج  من  دنيا"،  يا  كر  "من  الثانية  واالأغنية 
االأغنيتني  يتم طرح  اأن  املقرر  بتول عرفة، ومن 
علي فره متباعدة مبو�سم ال�سيف احلايل علي 
يوتيوب.يذكر اأن اأحمد �سيبة  قد طرح منذ فرة 
اأغنيته اجلديدة مع عمر كمال والتى حتمل ا�سم 
"يال �سالم" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات 
اإ�سالم امل�سري، واأحلان عمر كمال، وذلك بعدما 
بعنوان  ا  اأي�سً جديدة  اأغنية  ت�سجيل  من  انتهى 
طريقة  على  يغنيها  ة"،  �سكنّ واأن��ت��وا  اأ�سلى  "اأنا 
امل���ط���رب ال�سعبى  ال��غ��ن��اء  ال���دي���و، مب�����س��ارك��ة ف���ى 
واأحلان  اإم���ام  كلمات حمدى  وه��ى  اإم���ام،  حمدى 

وتوزيع نوار البحريى.

كارمن �سليمان تغني من 
اأحلان زوجها م�سطفى 

جاد "ملعلوماتك"

اأحمد �سيبة يغني "حقاين يا كبري" 
باللهجة ال�سعيدية ويطرحها قريبا

حلت النجمة نيللى كرمي �سيفة يف برنامج "يوم ليك" لالإعالمية 
�سمر ي�سرى، املذاع على قناة احلياة، وقالت عن راأيها يف نظرة 
دى  اأو  حمرتمة  املجتمع  نظرة  ب�سوف  "اأنا  للفناين:  املجتمع 
النظرة اللى ب�سوفها، وملا ب�سوف تعليقات �سخيفة على اإن�ستجرام 

بالقى التعليقات الكوي�سة اأكرت بكتري".
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ما خطورة تناول البطاط�س 
والوجبات ال�سريعة البائتة؟

ت�سخني  اأن  الرو�سية،  التغذية  خبرية  لو�سبنكوفا،  اأولغا  الدكتورة  اأعلنت 
اإ�سافية  �سارة  م��واد  ظهور  ي�سبب  ال�سريعة  وامل��اأك��والت  املقلية  البطاط�س 

فيها.
الهامربغر  اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  ل���رادي���و  ح��دي��ث  يف  اخل���ب���رية  وت�����س��ري 
ال�سريعة،  املاأكوالت  �سمن  ت�سنف  التي  االأطعمة  من  وغريها  وال�ساورما 
اإذا كانت  ال تفيد ال�سحة ب�سيء حتى عند تناولها فور حت�سريها، فكيف 
بائتة. بالطبع �سوف تزداد خطورتها على ال�سحة. الأنها خالل الليل �سوف 

تتحلل وتفقد الفيتامينات واملواد املعدنية.
وتقول، " ال حتتوي املاأكوالت ال�سريعة البائتة على الفيتامينات، الأنها يف 
االأ�سا�س قليلة اأو معدومة، فكيف اإذا كانت غري طازجة، الأن ما كان موجودا 
قد حتلل. اأي اأن االإن�سان يح�سل منها فقط على �سعرات حرارية وبروتني 

ودهون وكربوهيدرات فقط".
وي�سعب  بنيتها  تتغري  الربوتينية،  امل�كوالت  هذه  ت�سخني  "عند  وت�سيف، 
خطرة،  ذاتها  بحد  املقلية  للبطاط�س  وبالن�سبة  امت�سا�سها،  اجل�سم  على 
فكيف عند ت�سخينها. الأنه عند قلي املواد الن�سوية يف كمية كبرية من الزيت 
امل�سرطنة  االأكريالميد  مركبات  املتحولة،  الزيوت  اإىل  باالإ�سافة  تتكون 
اخلطرية". وت�سيف، عند عدم و�سع هذه املاأكوالت يف الثالجة ويف اليوم 

التايل تناولها باردة دون ت�سخني فقد ي�ساب ال�سخ�س بعدوى بكتريية.
ال�سريعة خارج  امل��اأك��والت  كانت  ال��وق��ت  م��ن  ك��م  نعرف  اأن  "يجب  وت��ق��ول، 
"تقتل" كل �سيء.  اإعداد هذه املاأكوالت  اإن تقنية  الثالجة. الأنهم يقولون 
على  الهامربغر  يحتوي  قائماً.  ي��زال  ال  البكتريي  التلوث  خطر  لكن  و 
حلم وخبز وخ�س - وال نعلم اإن كان قد غ�سل جيدا اأم ال. وكقاعدة حتتوي 

ال�سل�سة على ال�سكر والن�سا ، وهذه اأر�سية خ�سبة لتكاثر البكترييا".
وت�سيف اخلبرية، عموما اإذا كان النظام الغذائي لل�سخ�س �سحيا ومتنوعا، 
الغذائي  النظام  كان  "اإذا  وتقول،  ال�سريعة.  املاأكوالت  تناول  اأحيانا  ميكنه 
متوازنا ويوفر للج�سم الربوتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات 
ولكن  �سريعة.  م��اك��والت  وجبة  تناول  من  مانع  فال  املعدنية،  والعنا�سر 
عندما يتناول ال�سخ�س هذه املاأكوالت ب�سورة دائمة فهذا اأمر �سيء جدا".

العبا�سية؟ الدولة  عا�سمة  كانت  املدن  • اأي 
بغداد.

الأوملبية؟ بالألعاب  �سرعت  دولة  اأول  • ما 
اليونان.

الواحدة؟ الياردة  يف  توجد  بو�سة  • كم 
بو�سة.  36

الآ�سيوية؟ اجلزر  اأكرب  هي  • ما 
جزيرة بورنيو.

بالعامل؟ املحيطات  اأكرب  هو  • ما 
املحيط الهادي.

ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�سان  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�سلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�سمع حا�سة  متتلك  ال  واالأفعى  والذبابة  ال�سلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�سلة  هي  االإن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى االأذن  من  �سمعاً  اأ�سعف  الي�سرى  االأذن  اأن  تعلم  • هل 
والق�سدة  والزبدة  البي�س  و�سفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�سمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
النمو  عملية   يعوق  ونق�سه  الطفل  لنمو  الزم  والكمرى  واجل��زر  االأوراق  طويلة  ال�سفراء  واخل�سروات 
واالفراط يف تناوله ي�سبب �سغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�سداع وت�ساقط ال�سعر وي�سقق اجللد وال�سفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�سل
الت�سمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�س  اأخذ  يف  االفراط  اأن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

ملك الغابة و�شبله املفقود
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البابوجن 
البابوجن  ي��ت��م��ي��ز 
ب�����خ�����������س�����ائ�����������س 
لتهدئة  ع��ج��ي��ب��ة 
عن  ف�ساًل  املعدة 
ن��ط��اق وا���س��ع من 
اال����س���ت���خ���دام���ات 
ال���������ت���������ي ث����ب����ت����ت 
عرب  ف���ع���ال���ي���ت���ه���ا 
طويلة.  اأج����ي����ال 
اأي�ساً  وي�������س���اع���د 

كما  ال�سهرية،  ال��دورة  قبل  ما  وم�سكالت  اله�سم  التخل�س من عر  على 
يخل�سك من ال�سعور بالغثيان والتهابات االأمعاء.

م�سادة  م���واد  على  حت��ت��وي  اجلميلة  ال��زه��رة  ه��ذه  اأن  ال��درا���س��ات  وتظهر 
للت�سنجات وااللتهابات كما ي�ستفاد منها يف عالج االأمعاء واملعدة وت�سنجات 
الدورة ال�سهرية. ويعد البابوجن عالجاً عجيباً الأوجاع الراأ�س وي�سرب عادة 

بداًل عن ال�ساي. 
ال�سهرية  ل��ل��دورة  امل�ساحبة  الت�سنجات  ح��االت  يف  البابوجن  من  وي�ستفاد 

وع�سر اله�سم واالإجهاد العام. 
لكن ين�سح بتجنب تناول البابوجن يف حالة احل�سا�سية نحو ورود االأقحوان 

وزهرة الراجويد واأي�ساً اإذا كنت تتناولني الوارفارين )مميع للدم(. 
اأن  العطرية  بالزيوت  العالج  ال�سعبي وعلوم  ال�سيني  الطب  اأدبيات  تقول 
البابوجن يقي العني ولكن يف واقع االأمر ال تتوفر اأية اأبحاث علمية جتزم 

بذلك.

ارتعد الثعلب وهو ي�سمع زئري االأ�سود فقد كان عالياً جداً واي�ساً غا�سباً جداً .. �ساأل نف�سه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�سمع االأ�سود تزاأر وهى غا�سبة �ساأذهب الأعرف فاأنا ال ا�ستطيع ان اجل�س وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين االأ�سود وهو يحاول معرفة االأخبار وحني و�سل وجد امامه االأ�سد الكبري وهو �سديقاً 
له ف�ساأله بقلق: مايل اراكم تزاأرون هل حدث �سيئاً؟ فقال االأ�سد اختفى �سبلي ال�سغري .. ال تقف امامي هكذا 

اذهب وابحث عنه.. اذهب واأال قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني.
 جرى الثعلب من امام االأ�سد واخذ ي�سرخ وهو يف الطريق عن ال�سبل ال�سغري ال�سائع وكلما تقابل مع احد 
ال�سبل  �ساأل هل وجدمتوه ولكن اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�سغلة بالبحث عن  احليوانات 
املياه  وو�سط  ال�سجريات  بني  وحتتها..  االأ�سجار  ف��وق  فيه  وبحثت  اال  مكاناً  احليوانات  ت��رك  مل  ال�سغري.. 
ال�سحلة، من اطراف الغابة الأطرافها ومن �سرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول االأ�سد 
اإىل غابتنا �سيادون اليوم وال حتى ام�س..  ي��اأت  يقولون رمبا وقع يف يد �سياد!  ف�سرخ ال�سقر وق��ال: ال مل 
اأي حيوان  فقال القرد رمبا �سقط يف النهر فرد التم�ساح وقال ال.. ا�سرف على النهر بنف�سي مل ي�سقط فيه 
اليوم. ف�سرخ االأ�سد وقال ح�سناً هل تبخر ابني يف الهواء ايها املغفلون.. �سمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا 
احراماً لدموع االأم املنكوبة.. وو�سط هذا ال�سمت املطبق جاء ال�سبل ال�سغري ووقف و�سط الزحام وهو يقول 
ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�س اجلميع وتعجبوا ثم نظروا اإىل االأ�سد وهم يكتمون �سحكاتهم خوفاً من االأ�سد 
الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �سبله الذى كان يبكيه منذ حلظات.. �سرخ فيه اين كنت ايها ال�سقي؟ فقال: 
كنت انام يف التجويف اعلى ال�سجرة من اخللف، كم كان النوم فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�س برغبتي يف النوم 
لي�ستكمل  فت�سلق فروعها ودخل يف جتويف عميق  ال�سجرة  والتف خلف  بهدوء  ال�سبل  ان�سحب  اخ��رى..  مرة 
نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�سحك وت�سحك حيث �سرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�س ابيه وهو 
ال يح�س بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته الثالثة فقد لطمه االأ�سد لطمة قوية فقتله يف 
احلال فقد ظن ان االأ�سد يق�سده هو بالغباء وال يق�سد ابنه وعندما عاتبته زوجته قال: هذ ال�سبل من ظهر 

ذاك االأ�سد. وال ي�سح ان يو�سف بالغباء ابداً.. فهل دفع الثعلب حياته ثمناً لغبائه ام غباء االأ�سد؟.

�سوفيا فريغارا خالل ح�سورها الفتتاح الكبري لنادي الإفطار يف The Breakfast Club يف هوليوود، كاليفورنيا. ا ف ب

يو�سي االأطباء وخرباء التغذية بتناول �سمك ال�سلمون االأطل�سي 
للوقاية وعالج العديد من االأمرا�س. الأنها غنية بالعنا�سر املغذية 

ال�سرورية للج�سم.
يف  الرو�سية،  التغذية  خبرية  ت�سونتونوفا،  اأولغا  الدكتورة  وت�سري 
حديث لوكالة نوفو�ستي الرو�سية لالأنباء، اإىل اأن "�سمك ال�سلمون 
 B D وجمموعة فيتامني  االأطل�سي، لي�س غنيا باليود وفيتامني 

فقط، بل وباأحما�س اأوميغا3- الدهنية".
على  االأطل�سي  ال�سلمون  �سمك  غ��رام من   100 وت�سيف، حتتوي 
وعلى  الفو�سفور،  من  ملغم  و210  البوتا�سيوم  من  ملغم   420
احلديد وال�سوديوم والكال�سيوم. كما حتتوي على 150 كيلو�سعرة. 
اإي��ج��اب��ي��ا يف عمل القلب واالأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة، حيث  ل��ذل��ك، ي��وؤث��ر 

ال�سرورية  املغذية  بالعنا�سر  القلب  ويت�سبع  ال��دم  تدفق  يتح�سن 
ويعمل ب�سورة طبيعية.

اأوميغا3-  اأحما�س  اأطباء العيون تناول هذا ال�سمك، الأن  وين�سح 
الدهنية تعزز �سحة العني. كما اأن عن�سر اليود يلعب دورا مهما يف 
تكوين هرمونات الغدة الدرقية. ونق�س تركيز عن�سر اليود ي�سبب 
�سوء احلالة ال�سحية، التي اأعرا�سها االأوىل - �سعف املناعة و�سوء 

املزاج و�سحوب اجللد واالرهاق.
يحتاج  حيث  وال�سغار،  الكبار  االأطل�سي  ال�سلمون  �سمك  ويفيد 
لت�سكيل  والبوتا�سيوم  العظام  لنمو  الكال�سيوم  اإىل  النامي  اجل�سم 
 А وفيتامني  واالأظ��اف��ر،  لالأ�سنان  والفو�سفور  الع�سبي،  اجلهاز 

لتعزيز املناعة.

ال�سلمون.. اأف�سل مادة غذائية دهنية 
فائدة لل�سحة


