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�أطعمة على احلامل جتبنها
حذرت اجلمعية الأملانية للتغذية من خطورة بكترييا اللي�سرتيا على
اجلنني ،ب�سبب خطر الإجها�ض ،و�إ�صابة الأم بالتهاب ال�سحايا.
�أو��ص��ت اجلمعية احل��ام��ل باالبتعاد ع��ن الأ��س�م��اك املدخنة ،واجلنب
امل�صنوع من احلليب اخلام.
و�أ�ضافت اجلمعية �أن هذه البكترييا توجود يف الأطعمة ذات امل�صدر
احل�ي��واين ،ويف الأطعمة النباتية مثل الفواكه واخل�ضروات �أي�ضاً،
و��ش�دّدت على االل�ت��زام مبعايري النظافة واال��ش�تراط��ات ال�صحية يف
املطبخ ،واحلر�ص على طهي الطعام ب�شكل تام ،للوقاية من العدوى
البكتريية بجميع �أنواعها ب�شكل فعال.

�أعرا�ض تنذر بارجتاج املخ
عند الطفل بعد �سقوطه

�أوردت جملة "كيندر" �أن الأطفال �أكرث عُر�ضة بارجتاج املخ ،لتعر�ضهم
لل�سقوط والت�صادم خالل اللهو وممار�سة الريا�ضة.
و�أو��ض�ح��ت املجلة املعنية ب��الأ��س��رة والطفل �أن �أع��را���ض ارجت��اج املخ
تتمثل يف ال�صداع ،والغثيان ،امل�صحوب بقيء ،والتح�س�س من ال�ضوء
وال�صوت ،وا�ضطراب التوازن ،والرتكيز ،وزيادة الع�صبية ،واال�ستثارة،
والإعياء ،وا�ضطرابات النوم.
و�شدّدت املجلة على ا�ست�شارة الطبيب عند مالحظة الأعرا�ض على
الطفل ،م�شرية �إىل �أن الراحة والهدوء �أهم �إجراء يف العالج ،لأن املخ
يتحرك داخ��ل اجلمجمة عند ا�صطدام الر�أ�س ب�شيء �صلب ،ما قد
ي�ؤدي �إىل متدد الروابط الع�صبية ب�شدة ،وقد ي�صل الأمر يف حاالت
نادرة �إىل متزقها ،ف ُت�صاب وظائف املخ بالق�صور.
وميكن �أي�ضاً ت��ورم �سحايا الدماغ داخ��ل عظام اجلمجمة يف مو�ضع
اال�صطدام .لذلك يحتاج املخ �إىل راحة �إ�ضافية ،لإ�صالح تلف اخلاليا
والروابط الع�صبية.
و�أك��دت املجلة على امتناع الطفل عن �أي �أن�شطة ريا�ضية �أو مهام
مدر�سية �أو حتى القراءة �أو م�شاهدة التلفزيون� ،أو ا�ستخدام �ألعاب
الكمبيوتر� ،أو ت�صفح الإنرتنت وغريها ،قبل العودة ببطء �إىل ت�أدية
املهام الذهنية واجل�سمانية ب�شكل طبيعي ،وزي��ادة مدتها وكثافتها
تدريجيا.

احلنني �إىل املا�ضي يهدئك!

وجدت درا�سة �أن االنخراط يف القليل من احلنني �إىل املا�ضي ميكن �أن
ي�ساعد يف تهدئة االنزعاج .ووجد اخلرباء �أن الأعرا�ض ميكن �أن تهد�أ
بف�ضل منطقة يف الدماغ ت�سمى املهاد الذي يخفف الأمل.
نعلم جميعا �أن تذكر ي��وم �سعيد �أو �إل�ق��اء نظرة على �صورة قدمية
ميكن �أن يجعلنا ن�شعر بالدفء والغمو�ض  -لكن الفوائد تتجاوز
ذل��ك� .أثبتت الأب �ح��اث ال�سابقة �أن جرعة �صغرية م��ن احلنني �إىل
املا�ضي ميكن �أن ت�ساعد يف تخفيف الآالم ،والآن قام علماء الأع�صاب
بتتبع ج��ذر ه��ذا �إىل منطقة دم��اغ�ي��ة ت�سمى امل �ه��اد .وه��ذه املنطقة
الكبرية من املادة الرمادية الواقعة فوق جذع الدماغ مبا�شرة ت�شارك
يف نقل املعلومات بني اجل�سم والطبقة اخلارجية للدماغ ،الق�شرة -
وهي �ضرورية لتعديل الأمل لدى الب�شر.
ويف درا�ستهم ،قامت عاملة النف�س الدكتورة مينغ زان��غ وزمال�ؤها يف
الأكادميية ال�صينية للعلوم بقيا�س ن�شاط الدماغ لدى الأ�شخا�ص
الذين مت اختبارهم والذين عُر�ضت عليهم �سل�سلة من ال�صور �أثناء
تعر�ضهم ملحفزات حرارية م�ؤملة.
ُ
وطلب من كل م�شارك تقييم مدى �شعورهم باحلنني �إىل كل �صورة،
مع بع�ض ال�صور مبا يف ذلك م�شاهد وعنا�صر من طفولة متو�سطة
مثل �صور احللويات ال�شعبية و�أل�ع��اب امل��دار���س وع��رو���ض الكارتون
التلفزيونية.

عوامل تهدد بالإ�صابة
بهذا املر�ض اجللدي

خ�لال العقد املا�ضي اجت��ه كثريون �إىل االمتناع عن تناول
اللحوم كلي ًا .وكان الدافع الرئي�سي الذي حفز ه�ؤالء النباتيني
لال�ستغناء متام ًا عن ه��ذه املنتجات احليوانية هو الفوائد
ال�صحية املرجوة من الأنظمة الغذائية النباتية� .إذ دعت عدة
درا�سات �إىل ا�ستبدال اللحوم احلمراء بالفواكه واخل�ضار من
�أجل احلفاظ على ال�صحة والوقاية من الكثري
من الأمرا�ض اخلطرية.
غري �أن الرتكيز ال�شديد على عدم تناول اللحوم
باعتبارها م�ضرة بال�صحة ،دفع فريق دويل
من الباحثني ،متعددي االخت�صا�صات،
ب��ق��ي��ادة ج��ام��ع��ة �أدي�ل�اي���د يف
�أ���س�ترال��ي��ا� ،إىل درا�سة
ا�ستهالك اللحوم
وت�أثريها على
ال�صحة.

درا�سة �صادمة للنباتيني ..اللحوم تطيل العمر!
احل ��راري ��ة ،وال �ث��راء االق �ت �� �ص��ادي ،وامل ��زاي ��ا احل�ضرية
نتائج غري متوقعة
ووجدت الدرا�سة نتائج غري متوقعة ومفاجئة وحمبطة وال�سمنة.
للنباتيني تقول �إن اللحوم تدعم �إطالة متو�سط العمر ،وقال يو" :بينما عُرث على �آثار �ضارة ال�ستهالك اللحوم
على �صحة الإن���س��ان ببع�ض ال��درا��س��ات يف املا�ضي ،ف�إن
بح�سب موقع "ميديكال �إك�سربي�س".
م��ن جهته �أو� �ض��ح م ��ؤل��ف ال��درا� �س��ة ،ال�ب��اح��ث بجامعة الأ��س��ال�ي��ب وال�ن�ت��ائ��ج يف ه��ذه ال��درا��س��ات م�ث�يرة للجدل
�أدياليد يف الطب احليوي وينبينغ يو� ،أن الب�شر تطوروا وظرفية".
وازدهروا على مدى ماليني ال�سنني ب�سبب ا�ستهالكهم
ال�ك�ب�ير ل�ل�ح��وم ،ق��ائ�ل ً�ا�" :أردنا �أن ن�ن�ظ��ر ع��ن ك�ث��ب يف التغذية املثلى
الأبحاث التي �سلطت �ضوءاً �سلبياً على ا�ستهالك اللحوم م��ن جانبه اع�ت�بر امل��ؤل��ف الرئي�سي ل�ل��درا��س��ة ،الأ�ستاذ
الفخري بجامعة �أدي�لاي��د ،ما�سيج هينبريغ� ،أن الب�شر
يف النظام الغذائي للإن�سان".
كما �شدد يو على �أن "النظر فقط �إىل االرتباطات بني تكيفوا مع �أكل اللحوم من منظور تطورهم الذي يزيد
ا�ستهالك اللحوم و�صحة النا�س �أو متو�سطالعمر املتوقع عن مليوين �سنة.
داخل جمموعة معينة�- ،أو منطقة �أو بلد معني ،ميكن و�� �ش ��رح ه �ي �ن �ب�يرغ ق ��ائ�ل� ً
ا" :قدمت حل ��وم احليوانات
�أن ي�ؤدي �إىل ا�ستنتاجات معقدة وم�ضللة" ،م�ضيفاً" :قام ال���ص�غ�يرة وال �ك �ب�يرة ال�ت�غ��ذي��ة امل�ث�ل��ى لأ��س�لاف�ن��ا الذين
فريقنا على نطاق وا�سع بتحليل االرتباطات بني تناول طوروا تكيفات وراثية وف�سيولوجية ومورفولوجية لأكل
اللحوم ومتو�سطالعمر املتوقع ،ومعدل وفيات الأطفال ،منتجات اللحوم وقد ورثنا تلك التكيفات".
على امل�ستويني ال�ع��امل��ي والإق�ل�ي�م��ي ،م��ا قلل م��ن حتيز ل �ك��ن م ��ع ال �ت �ط��ور ال� �ق ��وي ل �ع �ل��وم ال �ت �غ��ذي��ة وال �ث��راء
ال للت�أثريات االق �ت �� �ص��ادي ،رب �ط��ت ال��درا� �س��ات ال �ت��ي �أج��ري��ت ببع�ض
ال��درا��س��ة وج�ع��ل ا�ستنتاجاتنا �أك�ث�ر متثي ً
ال�سكان يف البلدان املتقدمة النظم الغذائية اخلالية من
ال�صحية العامة لتناول اللحوم".
اللحوم "�أي النباتية" بتح�سني ال�صحة.
�أكرث من  170دولة
و ُن�شرت نتائج الدرا�سة يف جملة  Internationalمكون غذائي رئي�سي
 Journal of General Medicineوفح�صت بدوره قال يانفي جي ،خبري التغذية امل�شارك يف الدرا�سة:
الآثار ال�صحية العامة ال�ستهالك اللحوم الكلي يف �أكرث "�أعتقد �أننا بحاجة �إىل فهم �أن هذا قد ال يتعار�ض مع
الت�أثري املفيد ال�ستهالك اللحوم .تبحث الدرا�سات التي
من  170دولة حول العامل.
�إىل ذل ��ك وج ��د ال �ب��اح �ث��ون �أن ا��س�ت�ه�لاك ال �ط��اق��ة من تبحث يف النظم الغذائية للمجتمعات الرثية واملتعلمة
حما�صيل الكربوهيدرات "احلبوب والدرنات" ال ي�ؤدي تعليماً عالياً يف الأ�شخا�ص الذين لديهم القوة ال�شرائية
�إىل زيادة متو�سطالعمر املتوقع ،و�أن �إجمايل ا�ستهالك واملعرفة الختيار النظم الغذائية النباتية التي ت�صل �إىل
اللحوم يرتبط ب��زي��ادة متو�سط العمر امل�ت��وق��ع ،بغ�ض العنا�صر الغذائية الكاملة ،التي حتتويها اللحوم عادة.
ال�ن�ظ��ر ع��ن ال �ت ��أث�ي�رات ال�ت�ن��اف���س�ي��ة مل�ج�م��وع ال�سعرات وا�ستبدلوا اللحوم ،ب�شكل �أ�سا�سي ،مع كل �أنواع املغذيات

التي توفرها اللحوم".
وبح�سب ريناتا هينبريغ ،امل�ؤلفة امل�شاركة وعاملة الأحياء
بجامعة �أدياليد ،فال تزال اللحوم اليوم مكوناً غذائياً
رئ�ي���س�ي�اً يف ال�ن�ظ��م ال�غ��ذائ�ي��ة ل�ل�ع��دي��د م��ن الأ�شخا�ص
حول العامل ،قائلة �إن��ه "قبل �إدخ��ال ال��زراع��ة ،منذ 10
�آالف ع��ام ،كان اللحم غ��ذاء �أ�سا�سياً يف النظام الغذائي
للإن�سان" .ك�م��ا �أ��ض��اف��ت هينبريغ �أن ��ه "اعتماداً على
املجموعات ال�صغرية م��ن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن تدر�سهم
و�أنواع اللحوم التي تختار و�ضعها يف االعتبار ،قد يختلف
مقيا�س دور اللحوم يف �إدارة �صحة الإن�سان .ومع ذلك،
عند النظر يف جميع �أن��واع اللحوم جلميع ال�سكان ،كما
هو احلال يف هذه الدرا�سة ،ف�إن العالقة الإيجابية بني
ا�ستهالك اللحوم وال�صحة العامة على م�ستوى ال�سكان
لي�ست متقطعة".
قد ال نزدهر
�إىل ذلك �أو�ضح امل�ؤلف امل�شارك وعامل الأنرثوبولوجيا
بجامعة �أدياليد وعامل الأحياء يف الأكادميية البولندية
ل�ل�ع�ل��وم� ،آرث� ��ر ��س��ان�ي��وت�ي����س� ،أن ال�ن�ت��ائ��ج ت�ت�م��ا��ش��ى مع
الدرا�سات الأخرى التي تظهر �أن الأطعمة القائمة على
احلبوب لها قيمة غذائية �أقل من اللحوم.
وك���ش��ف �سانيوتي�س �أن ��ه "يف ح�ين �أن ه��ذا الأم ��ر لي�س
مفاجئاً للكثريين منا� ،إال �أنه ال يزال بحاجة �إىل الإ�شارة
�إليه .فهو ي�سلط ال�ضوء على �أن اللحوم لها مكوناتها
اخل��ا��ص��ة ال�ت��ي ت�ساهم يف �صحتنا ال�ع��ام��ة مب��ا يتجاوز
جمرد عدد ال�سعرات احلرارية امل�ستهلكة ،و�أنه من دون
اللحوم يف نظامنا الغذائي ،قد ال نزدهر".
كما ختم حديثه ق��ائ� ً
لا" :ر�سالتنا ه��ي �أن �أك��ل اللحوم
مفيد ل�صحة الإن�سان ب�شرط �أن يتم ا�ستهالكها باعتدال
و�أن تتم �صناعة اللحوم بطريقة �أخالقية".

�صبار الأولفريا طريقة
مميزة للعناية بال�شعر

كم كوب ًا من املاء نحتاج يوميا؟

ي�ع�ت�بر ��ص�ب��ار الأول� �ف�ي�را امل �ك��ون ال�شائع
ل �ل �ع �ن��اي��ة ،ب �� �ص �ح��ة اجل� �ل ��د وال �ب �� �ش ��رة،
ف �ق��د �أط �ل ��ق ع�ل�ي��ه امل �� �ص��ري��ون القدماء
ا�سم"نبات اخللود"وكان عن�صرا
�أ�سا�سيا يف نظام اجل�م��ال عند امل�صريني
القدماء ح�سب الأبحاث .ون�شر موقع"
 "Eatingwellحوارا مع الكيميائية
"تونيا لني "وهي م�ؤ�س�س قناة اليوتيوب
ال�شهرية Curly Chemistry ،ومع
الكيميائي "باتريك �أوبوكوهو" �شرحوا
ف�ي��ه ف��وائ��د ��ص�ب��ار الأول �ف�ي�را الإ�ضافية
لل�شعر .و�أو�ضحت "لني" �أن ال�صبار له
جمموعة كبرية من الفوائد لل�شعر� ،سواء
العالجية �أوالرتطيبية ،وتقول لني�":إن
ال�صبار لديه ال�ق��درة على تعزيز توازن
درجة احلمو�ضة يف ال�شعر وفروة الر�أ�س
واجللد وه��ذا يلعب دورا كبريا يف �صحة
�أج���س��ام�ن��ا ،ول���س��وء احل ��ظ ،ين�ش�أ الكثري
من م�شاكل ف��روة ال��ر�أ���س ب�سبب اختالل
ت ��وازن درج��ة احلمو�ضة ال�ت��ي ال يعلمها
اجلميع" .و�أ� �ض��اف��ت ل�ين �أن الأولفريا
ت�ساعد يف حتقيق ترطيب طويل االمد
لل�شعر وذل��ك ب�سبب خ�صائ�صها القادرة
على امت�صا�ص الرطوبة من املحيط.

ن�سمع دائماً عن الفوائد املزعومة لال�ستهالك الزائد للمياه والتي ال
ح�صر لها ،ب��دءاً من �شرب ثمانية �أك��واب لتح�سني ال��ذاك��رة وال�صحة
العقلية �إىل زي��ادة الطاقة واحل�صول على ب�شرة �أف�ضل ،لكن يبدو �أن
لبع�ض خرباء ال�صحة ر�أى �آخر يف املو�ضوع.
فقد �أو�ضحت كيلي �آن هيندمان ،باحثة وظائف الكلى يف جامعة �أالباما
يف برمنغهام� ،أن تف�سري �شرب املاء بكرثة مت ت�ضخيمه ،بح�سب ما نقلت
�صحيفة "نيويورك تاميز".
و�أ��ض��اف��ت �أن "احلفاظ على رط��وب��ة اجل�سم �أم��ر مهم بالت�أكيد ،لكن
فكرة �أن جمرد �شرب املزيد من املاء �سيجعل النا�س �أكرث �صحة لي�ست
�صحيحة".
ً
كما قالت �إنه "لي�س �صحيحا �أن معظم النا�س يتجولون وهم يعانون
من اجلفاف املزمن �أو �أننا يجب �أن ن�شرب املاء طوال اليوم".
من جهته ،بينّ الدكتور جويل توبف� ،أخ�صائي �أمرا�ض الكلى و�أ�ستاذ
ال�ط��ب الإكلينيكي امل�ساعد يف جامعة �أوك�لان��د يف مي�شيغان �أن �أهم
مقيا�س للرتطيب هو التوازن بني ال�صوديوم واملاء يف اجل�سم.
وقالت تامارا هيو-باتلر ،عاملة التمارين والريا�ضة يف جامعة واين
�ستيت� ،إن الن�صيحة الدارجة هي �شرب ثمانية �أك��واب من املاء يومياً،
م�ؤكد ة �أن هذه الفكرة جمرد خرافة.
ك��ذل��ك� ،أ��ض��اف��ت �أن ع��وام��ل ع��دة مثل حجم اجل�سم ودرج ��ة احلرارة
يف ال�ه��واء الطلق وم��دى �صعوبة التنف�س والتعرق �ستحدد مقدار ما
نحتاجه من املاء.

ق��ال��ت ال��راب �ط��ة الأمل��ان �ي��ة لأطباء
الأم��را���ض اجللدية �إن "النخالية
“Pityriasis
املربق�شة"
 ”Versicolorه��ي مر�ض
جلدي غري مُعد ت�سببه فطريات
اخلمرية.
و�أو��ض�ح��ت ال��راب�ط��ة �أن اخلطورة
ال� � �ت � ��ي ت� � �ع � ��زز الإ� � � �ص� � ��اب� � ��ة ب� �ه ��ذا
امل ��ر� ��ض امل � �ع� ��روف �أي� ��� �ض� �اً با�سم
"ال�سعفة املربق�شة" Tinea
 ،Versicolorت �ت �م �ث��ل يف
ال��وراث��ة ،و��ض�ع��ف امل�ن��اع��ة ،واملناخ
ال� ��دايفء ،وال��رط��ب ،وزي ��ادة �إفراز
ال � �ع� ��رق ،وا�� �س� �ت� �خ ��دام زي � � ��وت� ،أو
م�ستح�ضرات جتميل تت�سبب يف
ان�سداد م�سام اجللد.
وتتمثل �أعرا�ضها يف بقع �صغرية
م�ستديرة �أو بي�ضاوية على اجللد،
تنمو م�ع�اً لت�شكل فيما بعد بقعا
�أكرب بحدود غري منتظمة.
وتظهر البقع على الظهر وال�صدر
والرقبة والذراعني .كما ميكن �أن
تظهر على ال��وج��ه �أي���ض�اً ،خا�صة
ل��دى الأط �ف��ال .ومي�ك��ن �أن تكون
�صفراء �أو بنية �أو حمراء �أو وردية
يف بع�ض الأحيان.
وع��ن ال�ع�لاج ،ف�أو�ضحت الرابطة
�أن� ��ه مي �ك��ن ال �ل �ج��وء �إىل الأدوي � ��ة
مب� ��واد ف �ع��ال��ة ت�ق�ت��ل الفطريات،
م �� �ش�يرة �إىل �أن ال �ع�ل�اج يتطلب
ال�صرب حيث ق��د ي�ستغرق الأمر
عدة �شهور لتختفي البقع.

رغم و�ضع الكمامة...
جتنب البثور ممكن
قالت الدكتورة �أوت��ا �شلو�سبريغر
�إن و� �ض��ع ال �ك �م��ام��ة ي � � ��ؤدي لدى
الكثريات �إىل ظهور بثور ،خا�ص ًة
ل � ��دى ال �ل�ات� ��ي ت� �ك ��ون ب�شرتهن
ح�سا�سة �أو تعاين �أمرا�ضاً جلدية
مثل التهاب اجللد الت�أتبي.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت ط �ب �ي �ب��ة الأم� ��را�� ��ض
اجل �ل��دي��ة �أن � �س �ب��ب ذل� ��ك ن�شوء
ب�ي�ئ��ة رط �ب��ة حت��ت ال�ك�م��ام��ة بفعل
ال�ت�ن�ف����س ،واالح �ت �ك��اك امليكانيكي
بني الكمامة ،والب�شرة.
ول�ت�ج�ن��ب ال �ب �ث��ور ،ع�ل��ى امل � ��ر�أة �أال
ت�ضع الكمامة �أك�ثر م��ن �ساعتني
ب�شكل متوا�صل ،مع مراعاة تغيري
الكمامة ب�صفة منتظمة.
وعن املكياج� ،أو�صت �شلو�سبريغر
بو�ضع كرمي مرطب ولي�س كرمياً
دهنياً نهاراً ،حمذرة يف الوقت ذاته
م��ن ك��رمي �أ� �س��ا���س "فاوندي�شن"
جت �ن �ب �اً ل�ت�غ�ط�ي��ة ال �ب �� �ش��رة ب�شكل
مزدوج مينعها من "التنف�س" جيداً
ما يزيد خطر ن�شوء البثور.

متارين ريا�ضية ترفع
�ضغط الدم ب�سرعة

يتم عالج ارتفاع �ضغط الدم عن طريق اتباع نظام غذائي �صحي ودمج
التمارين يف روتينك اليومي.
ويف حني �أن معظم التمارين ترفع �ضغط الدم على املدى الق�صري� ،إال �أن
ريا على �صحتك.
بع�ضها قد يكون خط ً
وبالن�سبة للذين لديهم قراءة �ضغط دم تبلغ  100/180مم زئبق �أو
�أكرث ،يجب عليهم طلب امل�شورة الطبية قبل البدء يف �أي نظام متارين
ريا�ضية جديد .وبالن�سبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع �ضغط الدم
  90/140مم زئبق �أو �أك�ثر  -يجب �أن يكون الن�شاط مفيدًا .ومعذلك� ،أ�شارت منظمة �ضغط الدم اخلريية يف اململكة املتحدة �إىل �أن هناك
"متارين يجب جتنبها".
التمارين املكثفة ،التي تتم لفرتات ق�صرية من الوقت ،مثل اجلري �أو
رفع الأثقال ،ميكن �أن تكون خطرية .و�أو�ضحت اجلمعية اخلريية "هذه
ً
�ضغطا �شديدًا على
التمارين ترفع �ضغط دمك ب�سرعة كبرية وت�ضع
قلبك و�أوعيتك الدموية ،وبع�ض الريا�ضات ال�شديدة مثل الغط�س �أو
القفز باملظالت ميكن �أن تكون خطرية �إذا مل يكن �ضغط ال��دم حتت
ال�سيطرة".
وقبل ممار�سة �أي �أن�شطة قا�سية من هذا القبيل� ،ستحتاج �إىل �شهادة
طبية من طبيبك ملمار�سة الريا�ضات اخلطرة .واال�سكوا�ش هو ن�شاط
�آخر "يجب جتنبه" حلمايتك من النوبات القلبية.
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�إثيوبيا حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي

رق�صات فولكلورية من جميع �أنحاء �إثيوبيا ،مبا يف ذلك الأورومو ،والأمهرة ،والغوراغي ،والتيغراي ،واملنطقة اجلنوبية
•• دبي �إك�سبو – الفجر
ر�سالة �إك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

احتفلت جمهورية �إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية
بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي ،بح�ضور وفد
رفيع امل�ستوى �ضم رئي�س جمل�س النواب الإثيوبي
وم�س�ؤولني حكوميني ،حيث مت رفع علمي الإمارات
و�إثيوبيا ،وعزف الن�شيدين الوطنيني للدولتني يف
�ساحة الو�صل.
وقد رحب معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان،
وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش ،املفوَّ�ض ال�ع��ام لإك�سبو
 2020دب��ي ،برئي�س جمل�س ال�ن��واب الإثيوبي،
تاغي�سي �شافو ،وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ف��ور و�صولهم
موقع احلدث الدويل.
وق��ال م�ع��ايل ال�شيخ نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان:

"حتكي م�شاركة �إثيوبيا ق�صة �أم��ة تعترب مهد
الب�شرية؛ ويدعو جناحها الز ّوار للتعرف �إىل ثقافتها
وقيمها وتقاليدها ،بينما ي�ستعر�ض تنميتها ملواردها
الطبيعية ب�أ�سلوب مبتكر ،وما حققته من جناحات
يف جم� ��االت ال�ت���ص�ن�ي��ع وال �� �ص �ن��اع��ات التحويلية،
ف�ضال عن االقت�صاد الرقمي" .و�أ�ضاف�" :شهدت
العالقات بني دولة الإمارات و�إثيوبيا ازدهارا كبريا
على مر ال�سنني� ،إذ تعد �إثيوبيا �شريكا ا�سرتاتيجيا
مهما لدولة الإمارات يف جمايل التجارة واال�ستثمار
يف �شرق �أفريقيا؛ ونتطلع �إىل تو�سيع نطاق تعاوننا
يف املجاالت االقت�صادية والتجارية والتنموية ،من
�أجل حتقيق �أهدافنا امل�شرتكة".
م��ن جهته ق��ال رئ�ي����س جمل�س ال �ن��واب الإثيوبي،
تاغي�سي �شافو�" :إن وجود �إثيوبيا يف �إك�سبو 2020
دبي ،روجها كوجهة �سياحية �آمنة ومتنوعة وفريدة،
تعر�ض جمموعة وا�سعة من منتجات الت�صدير التي

تقدمها الدولة للعامل ،كما تقدم فر�ص اال�ستثمار
غ�ي�ر امل���س�ت�غ�ل��ة يف البالد" .و�أ� � �ض ��اف�" :إثيوبيا
والإم� ��ارات تتمتعان ب�ت��اري��خ ط��وي��ل م��ن العالقات
امل��زده��رة .ويف الوقت احلا�ضر ،لدينا تعاون وثيق
مع دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة يف العديد من
امل�ج��االت الثنائية ،مب��ا يف ذل��ك التنمية والتعاون
وال �ت �ج��ارة واال��س�ت�ث�م��ار� ،إىل ج��ان��ب �أم� ��ور عديدة
�أخرى .توا�صل دولة الإمارات العربية املتحدة لعب
دوره��ا ك�شريك �إمنائي مهم للغاية لإثيوبيا ،حيث
ت�ق��در قيمة ال�ت�ج��ارة بنحو مليار دوالر �أمريكي،
ك�م��ا ن�ت�ع��اون يف ال�ت���ص��دي للهجرة غ�ير ال�شرعية
واالجت ��ار بالب�شر م�ع��ا ،وق��د وقعنا م��ذك��رة تفاهم
ملعاجلة م�س�ألة العمالة غ�ير القانونية وحماية
حقوق العمال الإثيوبيني" .وبعد الكلمات ،اختتم
احل�ف��ل بعر�ض للرق�صات الفولكلورية للم�سرح
الوطني الإثيوبي من جميع �أنحاء �إثيوبيا ،مبا يف

ذلك الأوروم��و ،والأمهرة ،والغوراغي ،والتيغراي،
وامل �ن �ط �ق��ة اجل �ن��وب �ي��ة ،ك �م��ا ت �ف��اع��ل احل �� �ض��ور من
اجلالية الإثيوبية مع الرق�صات واملو�سيقى ،ولوحوا
بعلم ب�لاده��م ،م��ا �أ��ض��اف �أج ��واء م��ن البهجة على
االحتفال .ويجذب جناح �إثيوبيا يف �إك�سبو 2020
دبي ،حتت �شعار «�أر�ض الأ�صول والفر�ص» ،ماليني
ال ��زوار ،وي�ق��دم ر�ؤى ف��ري��دة وم ��ؤث��رة ع��ن �إثيوبيا
وث�ق��اف��ات�ه��ا وال �ف��ر���ص ال �ت��ي ت�ت�ي�ح�ه��ا ،ك�م��ا ي�سلط
ال�ضوء على الدور الذي تلعبه �أدي�س �أبابا بو�صفها
مركزاً حيوياً يقود وي�سهل الرتابط والتوا�صل بني
�إفريقيا وال�ع��امل .وميكن ل��زوار اجل�ن��اح الإثيوبي
مقابلة "لو�سي" ،وه��ي �أح�ف��ورة يبني فح�صها عن
طريق الـ  DNAب�أنها ترجع �إىل كائن عا�ش على
ك��وك��ب الأر� ��ض منذ م��ا ي�ق��ارب  3.2مليون �سنة،
�إ��ض��اف��ة اىل متكن ال ��زوار م��ن اال�ستمتاع باملناظر
الطبيعية اخل�صبة.

جمهورية فانواتو حتتفل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي– الفجر

� �ش ��ارك � �س �ع��ادة ج ��و ك ��راك ��و ،امل �ل �ح��ق التجاري
جلمهورية ف��ان��وات��و ،يف اح�ت�ف��ال ب�ل�اده بيومها
ال��وط�ن��ي �ضمن ف�ع��ال�ي��ات �إك���س�ب��و  2020دبي،
وذل��ك يف ح�ضور جنيب العلي ،املدير التنفيذي
ملكتب املفو�ض العام لإك�سبو  2020دبي ،وعدد
م��ن امل���س��ؤول�ين و�أع �� �ض��اء ال�سلك الدبلوما�سي
و�أبناء جالية فانواتو يف الدولة.
بد�أ االحتفال مبرا�سم رفع علمي دولة الإمارات
وجمهورية فانواتو على من�صة الأمم يف �ساحة
الو�صل ،ثم عزف الن�شيد الوطني للبلدين.
وق��ال جنيب العلي يف كلمته التي �ألقاها بهذه
املنا�سبة" :تدعو فانواتو ال��ز ّوا َر ،عرب م�شاركتها
يف �إك�سبو  2020دب��ي ،للتعرف �إىل طبيعتها
الفريدة ،واال�ستثمار يف هذا البلد ،الذي يحقق
من��وا م�ستمرا وي �ق��دم ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��ر���ص يف
جماليَ الزراعة وال�سياحة".
�أ�ضاف" :نعتز بالعالقات املزدهرة التي جتمعنا
ب�ف��ان��وات��و ،وب��ال�ت��زام�ن��ا امل���ش�ترك جت��اه معاجلة
�أزم � ��ة ت �غ�ّيررّ امل �ن��اخ وم���ض�ي�ن��ا م �ع��ا ن �ح��و حتقيق
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة؛ ون ��أم��ل �أي �� �ض��ا �أن ُت�سهم

م�شاركة فانواتو يف �إك�سبو  2020يف البناء على
ال�شراكات القائمة بني بلد ْينا ،عرب ا�ستك�شاف
فر�ص جديدة للتعاون يف خمتلف املجاالت ذات
االهتمام امل�شرتك".
م��ن ج��ان �ب��ه ،ه � ّن ��أ � �س �ع��ادة ج��و ك��راك��و يف كلمته

حكومة دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة و�إمارة
دب��ي على "تنظيم �أف�ضل معر�ض �إك�سبو دويل
على الإطالق" ،وق��ال �إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل "مت ّكن

من جمع العامل حتت �سقف واح��د رغ��م تف�شي
جائحة كورونا ،متجاوزا كل توقعاتنا".
و�أ��ض��اف �سعادته" :ي َُ�ش ّبه الكثريون (فانواتو )
باجلنة؛ ومب��رور الوقت� ،ست�صبح دولتنا واحدة
من �أ�سعد الأماكن على وجه الأر���ض؛ وال�سر يف

ذلك هو �أن ال�سعادة هي ثقافتنا؛ فنحن �أ�شخا�ص
ُ�سعداء وودودون وم�ستعدّون دائما للم�ساعدة على
ترحب فانواتو بدولة
الرغم من التحدياتّ ...
الإم��ارات ودول العامل ،خا�صة �أنه يوجد العديد
م��ن ال �ف��ر���ص ال �ت �ج��اري��ة يف ب�لادن��ا يف املجاالت

ال�سياحية والزراعية والرثوة احليوانية والطاقة
املتجددة والتمويل وقطاع البنية التحتية".
واخ ُتتم احلفل مبجموعة من العرو�ض الغنائية
جت�سد ثقافة دولة
و الرق�صات ال�شعبية ،التي ّ
فانوتوا والعادات والتقاليد ال�سائدة فيها.

�إك�سبو  2020دبي يحتفي مبتطوعني متميزين قدموا �إ�سهامات ا�ستثنائية يف تنظيم احلدث الدويل

وهي":جائزة ا�ست�ضافة العامل" ملا �أبدوه من ح�سن
•• دبي– الفجر
�ضيافة؛ و"جائزة النجم ال�ساطع" نظرا للمعايري
متا�شيا مع التزام دولة الإمارات العربية املتحدة اال�ستثنائية التي حتلوا بها؛ و"جائزة ال�سلوك
بت�شجيع العمل التطوعي ،احتفى �إك�سبو  2020الرائع" ملا �أبدوه من حتمل للم�س�ؤولية؛ و"جائزة
دب��ي مب�ج�م��وع��ة م��ن امل�ت�ط��وع�ين الأك �ث�ر متيزا ،الأداء الإيجابي" نظرا لكونهم متفائلني .ي�ؤدي
تقديرا اللتزامهم وم�ساهماتهم يف تنظيم احلدث امل�ت�ط��وع��ون دورا حيويا يف �ضمان جن��اح �إك�سبو
الدويل ،حيث �أقيمت احتفاالت توزيع اجلوائز يف  2020دبي؛ وقد مُنح كل من الفائزين الت�سعة
املوقع يومي  27و 28فرباير.
درعا و�شهادة ،قدمتها لهم عبري احلو�سني ،مدير
�أُق �ي �م��ت م��را� �س��م ح �ف��ل ج ��وائ ��ز �أب� �ط ��ال �إك�سبو �إدارة املتطوعني يف �إك�سبو  2020دب��ي ،تقديرا
( )Expo HEROل �ل �م �ت �ط��وع�ين يف  27لهم و�شكرا على م�ساهمتهم.
ف�براي��ر ،حيث ج��رى االحتفال بت�سعة م��ن �أبرز على م��دار الأ�شهر اخلم�سة املا�ضية ،منذ افتتاح
املتطوعني اال�ستثنائيني الذين �أ�سهموا يف جعل �إك�سبو  2020دبي �أبوابه� ،أعرب ع�شرات الزوار
هذا احلدث الدويل ال�ضخم جتربة ال ُتن�سى لكل عن انطباعاتهم الإيجابية ب�ش�أن �أداء املتطوعني
�شخ�ص التقوا به .وقد ُر ّ�شح املتطوعون من قبل الذين ل ّبوا ن��داء الواجب وقدِ موا للم�ساعدة يف
�أقرانهم واخ�ت�يروا من قبل جلنة ُح ّكام �إك�سبو .جعل هذه التجربة �أكرث متيزا.
وب�ل��غ ع��دد امل��ر��ش�ح�ين �أك�ث�ر م��ن  300متط ّوع� ،أك �ث�ر م��ن  1400ت��ر��ش�ي��ح �أُر� �س �ل��ت ع�ب�ر رموز
ل�ت�ح�ق�ي�ق�ه��م م �ع��اي�ير ( )HEROيف �إك�سبو اال�ستجابة ال�سريعة املو�ضوعة يف �أرج��اء املوقع
 2020دبي.
وع�ب�ر راب� ��ط ع �ل��ى م��وق��ع �إك �� �س �ب��و  2020دبي
تعتمد ك��ل ج��ائ��زة على �أرب �ع��ة معايري رئي�سية ،الإلكرتوين .وقد اختارت جلنة من ح ّكام �إك�سبو

�إغ�ل�اق ال�ت���ص��وي��ت؛ ول�ك��ن �سيحظى املتطوعون
الآخرون بفر�صة الفوز بجوائز "متطوعي �إك�سبو
 "2020ل�شهر مار�س يف وقت الحق هذا ال�شهر
قبل ختام فعاليات �إك�سبو  2020دبي.
اج�ت�م��ع م��ا جم�م��وع��ه � 30أل ��ف م�ت�ط��وع – من
املواطنني واملقيمني – من �أنحاء دولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،للم�ساعدة يف ت�ق��دمي �إك�سبو
دويل ا�ستثنائي ملاليني ال��زوار و�أك�ثر من 200
جهة م�شاركة ،الأم��ر ال��ذي يجعله �أك�بر برنامج
تطوعي على م�ستوى الدولة.
وان�سجاما م��ع قيم ال�برن��ام��ج الأ��س��ا��س�ي��ة ،وهي
االحرتام وااللتزام والنزاهة واملعرفة واحلما�س،
ي�ؤدي املتطوعون يف �إك�سبو  2020دورا �أ�سا�سيا
يف الرتحيب بالعامل على م��دار  182يوما من
الإب �ه ��ار ال�ب���ص��ري وال�ت�ن��وي��ر ال�ف�ك��ري والإلهام
ال�ع��اط�ف��ي .العمل التطوعي عن�صر �أ��س��ا��س��ي يف
الأج� �ن ��دة ال��وط�ن�ي��ة ل��ر�ؤي��ة الإم� � ��ارات .2021
ويج�سد ك��ل متطوع القيم الأ�سا�سية لربنامج
قائمة باخلم�سني متطوعا الأك�ث�ر متيزا �أثناء يرمز الرقم  50لليوبيل الذهبي لدولة الإمارات
ّ
�شهر فرباير املا�ضي وجرى منحهم جوائز – حيث  .كما �أُر�سل املئات من الرت�شيحات الإ�ضافية منذ �إك�سبو  2020للمتطوعني .ويف �ضوء مراعاة

رحب برنامج املتطوعني يف �إك�سبو
التنوع واملرونةّ ،
 2020بالطلبات املقدمة من جميع املقيمني يف
دولة الإم��ارات ممن تتجاوز �أعمارهم  18عاما،
بغ�ض النظر عن اجلن�سية �أو امل�ستوى التعليمي،
طاملا �أنهم يجيدون اللغة الإجنليزية ،وميتلكون
مهارات ات�صال قوية والقدرة على التطوع لع�شر
مناوبات عمل كاملة.
وي � � ��ؤدي امل �ت �ط��وع��ون ع �ل��ى م� ��دى ف �ت�رة انعقاد
�إك�سبو  2020دبي جمموعة من الأدوار املهمة
ل�ل�م���س��اع��دة يف �إدارة ع ��دد ك �ب�ير م��ن التجارب
والفعاليات املتنوعة ،واحللقات النقا�ش ّية العاملية
التي ُتعقد يوميا يف �إك�سبو  2020دب��ي؛ وهم
جهة االت�صال الأوىل للماليني ال ��زوار ،ف�ضال
عن ك��ون م�ساهماتهم مهمة ج��دا يف كل مرحلة
من مراحل التجربة يف �إك�سبو  2020دبي ،مبا
يقدمونه من خدمات يف �أماكن عدّة مثل �أجنحة
امل��و� �ض��وع��ات وال�ف�ع��ال�ي��ات وامل��را� �س��م وال�ضيافة
واملوا�صالت وت�شريفات كبار ال�شخ�صيات والدعم
التقني ،وغري ذلك من القطاعات احليوية.

ُ�سلطان املو�سيقى عدنان �سامي ُيطرب ز ّوار �إك�سبو  2020دبي لقاء مع فوغان جيثينج ،وزير االقت�صاد يف حكومة ويلز
•• دبي– الفجر

�أح �ي��ا ال�ف�ن��ان ع��دن��ان �سامي خان،
امللقّب ب�سلطان املو�سيقى� ،سهرة
غنائية �ساحرة على من�صة اليوبيل
��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات �إك���س�ب��و 2020
دبي ،وذلك بح�ضور عدد كبري من
معجبيه وع�شاق املو�سيقى الهندية
وال� �غ ��رب� �ي ��ة وع� � ��دد م ��ن املهتمني
باملو�سيقى والغناء.
وا�ستقبلت اجلماهري الكبرية ،التي
ح�ضرت ُقبيل بدء احلفل الغنائي،
امل�ط��رب واملو�سيقي �سامي عدنان
مب ��وج ��ات م ��ن ال�ت���ص�ف�ي��ق احل� ��ار،
وبادلهم ُ�سلطان املو�سيقى التحية،
مُ �ع��رب�اً ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��امل���ش��ارك��ة يف
فعاليات �إك�سبو  2020الثقاف ّية

�أغانيه ال�شهرية و�سط تفاعل كبري امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة؛ ي�ن�ح��در عدنان
والفن ّية.
�سامي خ��ان من �أ�صول باك�ستانية
وقدم املطرب الهندي ،الذي يحظى من اجلمهور.
ب�شعبية كبرية يف عدد من البلدان ُول ��د ع��دن��ان ��س��ام��ي خ��ان يف لندن و�أفغانية ،ويعمل يف الوقت الراهن
الآ�سيوية والغربية ،جمموعة من ع ��ام  ،1971وت �ل �ق��ى ت�ع�ل�ي�م��ه يف يف جم � � ��االت ال� �غ� �ن ��اء والتلحني
وامل��و� �س �ي �ق��ى وال � �ع� ��زف ع �ل��ى �آل ��ة
البيانو� ،إىل جانب تقدمي بع�ض
الربامج التلفزيونية.
وح�صل ع��دن��ان خ��ان على العديد
من اجلوائز العاملية� ،أبرزها جائزة
نيكاز ،وج��ائ��زة ب��والن الأكادميية،
وج��ائ��زة نو�شاد املو�سيقية للتميز
امل��و� �س �ي �ق��ي ،وج ��ائ ��زة ال ��درا�� �س ��ات
ال �ع �ل �ي��ا؛ وجن� ��ح ع� ��ام  1991يف
�إ� �ص��دار �أول �أل �ب��وم غنائي منفرد
ل��ه ب�ع�ن��وان "راغ تامي"؛ كما �أ ّلف
خالل عام  2020مو�سيقى فيلم
"�سرجام الباك�ستان".

•• دبي– الفجر

�س ّلط جناح اململكة املتحدة امل�شارك يف �إك�سبو  2020دبي على م��دار هذا
الأ�سبوع ال�ضوء على م�ساهمات ويلز يف اململكة املتحدة يف جماالت الثقافة
والتقنية والتجارة ،بالتزامن مع يوم القدي�س ديفيد؛ وهو احتفال �سنوي
بذكرى القدي�س الويلزي؛ وزار فوغان جيثينج ،وزير االقت�صاد يف حكومة
ويلز� ،إك�سبو  2020دبي لي�ستعر�ض فر�ص التعاون امل�ستقبلية والدخول
يف اتفاقيات جتارية بني ويلز ودولة الإمارات يف جماالت متنوعة من بينها
الغذاء والتقن ّية املالية واال�ستك�شاف امل�ستدام للف�ضاء.
وق��ال "�إنه لأم��ر رائ��ع حقا ت��واج��دي هنا ،والتفكري يف م��دى �سرعة �إقامة
ه��ذا ...حيث ترى الكثري من الأ�شخا�ص يتجولون يف املوقع ،وينظرون يف
كيفية تعزيز فر�صهم من �أجل بلدهم والآخرين .يف العامل الذي نعي�ش فيه،
يوجد دائما جمال للتفكري يف طريقة لتح�سني الأمور ،وبالأخ�ص يف الفرتة
احلالية .ويف اعتقادي ،تظل ر�سالة البلدان يف القدرة على توطيد العالقات
وبناء الأعمال التجارية بطريقة �سلمية ،والتطلع �إىل حت�سني و�إعادة ت�شكيل
امل�ستقبل ،هي الر�سالة الرئي�سية".
و�أ�ضاف "لقد �أتيحت لنا فر�صة رائعة ال�ستعرا�ض هوية ويلز احلقيقية،
ان�صب
وللتعريف مب��ا ميكننا تقدميه �أك�ثر يف وي�ل��ز ،وللبلدان الأخ ��رى.
ّ

تركيزنا على ال�غ��ذاء وال�شراب؛ ن��و ّرد الكثري من املنتجات الويلزية لهذا
اجل��زء من العامل ،ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا؛ لكننا نعلم �أن هناك
املزيد الذي ميكننا فعله كذلك� .أعتقد �أننا نعاي�ش فر�صا رائعة حقا ،حيث
�أننا نرى االقت�صاد يف ويلز ا�ستعاد م�ؤخرا امل�ستويات التي كان عليها قبل
اجلائحة ...يوجد الكثري من الفر�ص؛ فنحن اليوم نتحدث عن التقنية،
ال�ت�ق�ن�ي��ة امل��ال �ي��ة ...ن�ن�ق��ا���ش ك��ذل��ك م��ا نحققه يف جم ��ال �أم ��ن املعلومات
الإلكرتوين ،والكثري من املو�ضوعات املتنوعة ،بالإ�ضافة �إىل نقاط القوة
التقليدية التي نتمتع بها ،وكل ذلك ي�سعدنا عمله يف يوم القدي�س ديفيد".
وق��ال "حل�سن احل��ظ� ،أت�ي�ح��ت يل الفر�صة ملقابلة م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ثاين
بن �أحمد الزيودي ،وزير الدولة للتجارة اخلارجية ،حيث دار بيننا حوار
�إيجابي ومبا�شر وب ّناء ب�ش�أن الفر�ص ال�سانحة لتعزيز التجارة والفر�ص يف
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك ،مثل م�سرية خف�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد
ال�ك��رب��ون ،حيث مل يتعلق الأم��ر بتوجيه االقت�صاد بوجه ع��ام نحو �صايف
االنبعاثات ال�صفري فح�سب ،و�إمنا بكيفية توليد الطاقة وفر�ص اال�ستثمار
املتاحة يف كل من ويلز ودبي" .واو�ضح "قبل اجلائحة ،بلغت قيمة التجارة
بني ويلز ودولة الإم��ارات نحو ن�صف مليار جنيه �إ�سرتليني ،وهو ما جعل
دولة الإم��ارات ثامن �أكرب �شريك جتاري لويلز �آن��ذاك ،وثاين �أكرب �شريك
جتاري لنا خارج االحتاد الأوروبي� .إنه موقع مهم بالفعل بالن�سبة لنا.
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ي��واج��ه الكثريون يف ف�صل ال�شتاء حالة
نف�سية مزعجة ُتعرف با�سم اال�ضطراب
العاطفي املو�سمي (.)SAD
وميكن �أن ترتاوح اال�ضطرابات العاطفية
املو�سمية من احلالة املزاجية املنخف�ضة
امل�ستمرة �إىل االكتئاب ،وع��ادة ما تظهر
وتبد�أ يف الرتاجع يف نف�س الوقت تقريبا
من كل عام.

Thursday
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زيارة متخ�ص�ص هي �أف�ضل طريقة للتعامل مع �صحتك العقلية

طرق ب�سيطة وطبيعية لتح�سني املزاج
والتغلب على اال�ضطراب العاطفي املو�سمي
ت�شجع ج�سمك على �إفراز هرمونات ال�شعور بالر�ضا واملعروفة
با�سم الإندورفني.
وق ��ال ال��دك �ت��ور �آالن ك��وه�ين ،م��ن ه�ي�ئ��ة اخل��دم��ات ال�صحية
الوطنية ،الذي لديه اهتمام خا�ص بال�صحة العقلية�" :أي نوع
من التمارين مفيد ،طاملا �أنه ينا�سبك و�أنت تفعل ما يكفي منه.
يجب �أن يكون التمرين �شيئا ت�ستمتع ب��ه ،و�إال ف�سيكون من
ال�صعب العثور على الدافع للقيام بذلك بانتظام".
وتن�ص هيئة اخل��دم��ات ال�صحية الوطنية على �أن التمارين
املنتظمة "ميكن �أن تعزز مزاجك �إذا كنت تعاين من االكتئاب،
وه ��ي م�ف�ي��دة ب�شكل خ��ا���ص ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون من
االكتئاب اخلفيف �إىل املتو�سط".

قد يزيد من م�ستويات فيتامني د.
وتو�صي هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية مبحاولة احل�صول
على �أكرب قدر ممكن من �ضوء ال�شم�س الطبيعي.
وتقرتح �أي�ضا جعل بيئات العمل واملنزل م�ضاءة وجيدة التهوية
بالإ�ضافة �إىل اجللو�س بجوار النوافذ عندما تكون يف الداخل.

وخ�ل�ال ه ��ذه ال �ف�ت�رة ،ي�ب�ل��غ الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون من
ا��ض�ط��راب القلق االجتماعي ع��ن �شعورهم ب��اخل�م��ول وتقلب
املزاج .ويف احلاالت الأكرث خطورة ،ميكن للم�صابني با�ضطراب
القلق االجتماعي الإبالغ عن �شعورهم ب�أعرا�ض االكتئاب حتى
بداية �أ�شهر ال�صيف.
وم ��ن ال �� �ض��روري ع ��دم جت��اه��ل �أي �أع ��را� ��ض تتعلق بال�صحة
ركز على تنف�سك
النف�سية ،م��ن بينها "ك�آبة ال�شتاء" ،وتن�صح هيئة اخلدمات
ميكن �أن ت�صبح �أمناط التنف�س لديك �سريعة �أو غري مريحة،
ال�صحية الوطنية (" :)NHSيجب �أن تفكر يف ر�ؤية طبيب
خا�صة عند التوتر �أو ال�شعور بالقلق .ويف هذه اللحظات ،تو�صي
ع��ام �إذا كنت تعتقد �أن��ك ق��د ت�ك��ون م�صابا ب��ا��ض�ط��راب القلق
�سامانثا حديدي ،املدربة ال�صحية وخبرية التنف�س ،بالرتكيز
االجتماعي وتكافح من �أجل التكيف".
ب�شكل مبا�شر على تنف�سك.
ويف حني �أن زي��ارة متخ�ص�ص هي �أف�ضل طريقة للتعامل مع
وق��ال��ت" :العمل التنف�سي وال�ت��أم��ل طريقة ب�سيطة و�سهلة
�صحتك العقلية �إذا كنت ت�شعر بعدم القدرة على التكيف ،فهناك
للتعامل م��ع ال�ت��وت��ر� .إن��ه �أم��ر �سريع حقا ميكن �أن يخرجك
�أي�ضا بع�ض الطرق الطبيعية التي ميكنك ا�ستخدامها ملحاولة حاول احل�صول على �أكرب قدر ممكن من ال�ضوء
تو�صلت الأبحاث �إىل �أن ق�ضاء املزيد من الوقت يف الهواء الطلق مبا�شرة من و�ضع القتال �أو الهروب" .م�ضيفة �أن الت�أمل ميكن
حت�سني احلالة املزاجية ب�شكل طبيعي ومعاجلة التوتر.
يف الأيام امل�شم�سة ميكن �أن يزيد من م�ستوى ال�سريوتونني وقد �أن ي�ساعد �أي�ضا يف تقليل م�شاعر التوتر واالرتباك.
يبقي ا�ضطراب القلق االجتماعي بعيدا.
اجعل ج�سمك يتحرك
عندما ت�شعر ب��الإح�ب��اط ،ق��د ت�ب��دو مهمة �شبه م�ستحيلة �أن ومي �ك��ن ا��س�ت�خ��دام م���ص��اب�ي��ح خم�ص�صة حل ��االت اال�ضطراب ابتعد عن الهاتف
تنه�ض وت �ت��درب .وم��ع ذل��ك ،حتى �أ�صغر احل��رك��ات ميكن �أن العاطفي املو�سمي ،والتي تعمل على حماكاة �أ�شعة ال�شم�س ،ما �سواء كان الأمر يتعلق بقائمة املهام التي ال تنتهي على ما يبدو

�أو جمرد خماوف من احلياة اليومية ،ميكن �أن يجد الكثري من
النا�س �أنف�سهم ي�شعرون بالإرهاق.
وهذا �شكل من �أ�شكال التوتر الذي ميكن �أن ي�ؤدي مبرور الوقت
�إىل الإرهاق ،ولهذا من املهم �إيجاد طرق لتخفيف هذا ال�ضغط
عن عقلك وج�سدك.
وتو�ضح ن��ات��ايل فرييغنو ،اخل�ب�يرة ال�صحية" :لدينا جميعا
ه��وات��ف ون�شعر �أن�ن��ا بحاجة �إليها ون��ري��د ا�ستخدامها طوال
الوقت .ولكن ،ال ح��رج يف تبديل هاتفك �إىل و�ضع القيادة ..

وميكنك �أن حت�صل على �ساعة فراغ لتفعل ما تريد القيام به
دون انقطاع".
وعالوة على ذلك ،ف�إن احل�صول على ق�سط كاف من النوم �أمر
حيوي �أي�ضا لل�صحة العقلية .وفقا لل�سيدة فريينغو ،قد يكون
�إغالق الهاتف ليال �أمرا �أ�سا�سيا.
�أو ميكن �أن مت�ضي �ساعة قبل النوم دون �أن تنظر �إىل هاتفك،
و�سي�ساعدك ه��ذا على النوم وق�ضاء بع�ض الوقت اجليد مع
�شريكك �أو عائلتك.

تناول اجلنب يقلل من خطر تدهور الدماغ!

يرتبط اخلرف مبجموعة من الأعرا�ض التي تدل على تدهور الدماغ ،وال�سبب الأكرث �شيوعا للخرف هو مر�ض �ألزهامير  -ا�ضطراب
يف الدماغ يدمر ببطء مهارات الذاكرة والتفكري.
ويُنظر �إليه عموما على �أنه نتيجة حتمية
لعملية ال�شيخوخة ،ول�ك��ن ه��ذا مفهوم
خاطئ �شائع.
ويف ال��واق��ع ،من خ�لال اتخاذ خطوات يف
وقت مبكر ،ميكن تقليل التدهور املعريف
يف وقت الحق من احلياة.
وي���س�ت�م��ر ال�ب�ح��ث يف �إل �ق��اء ال �� �ض��وء على
فهمنا للعالقة بني النظام الغذائي وتقليل
خماطر الإ�صابة مبر�ض �ألزهامير.
و ُن���ش��رت �إح��دى النتائج ال��واع��دة م�ؤخرا
يف جملة "مر�ض �ألزهامير" ،حيث در�س
ال�ب��اح�ث��ون ال ��دور ال ��ذي تلعبه القرارات
الغذائية يف ذكاء ال�سوائل (.)FI
وي�شري � FIإىل العمليات الأ�سا�سية
املت�ضمنة يف حل امل�شكالت املجردة
دون معرفة م�سبقة.
وي��زي��د انخفا�ض  FIاملرتبط
بالعمر م��ن خماطر الإ�صابة
مب ��ر� ��ض �أل ��زه ��امي ��ر ،وت�شري
ال��درا� �س��ات احل��دي �ث��ة �إىل �أن
ب�ع����ض الأن �ظ �م��ة الغذائية
ق ��د ت� ��ؤث ��ر ع �ل��ى معدالت
الرتاجع.
وم ��ع ذل� ��ك ،ف �م��ن غري
امل� � ��ؤك � ��د ك� �ي ��ف ي� ��ؤث ��ر
ا�� �س� �ت� �ه�ل�اك ال� �غ ��ذاء
على امل��دى الطويل
ع � � �ل� � ��ى  FIب�ي�ن

البالغني مع �أو بدون تاريخ عائلي ملر�ض
�ألزهامير.
ول�سد الثغرات ،فح�ص الباحثون كيفية
ارت� �ب ��اط ال �ن �ظ��ام ال �غ ��ذائ ��ي ال�شامل
ب � ��الإدراك ط��وي��ل امل ��دى ب�ين الفئات
ال�ع�م��ري��ة م��ن منت�صف �إىل �أواخ ��ر
العمر ،املعر�ضني خلطر الإ�صابة
مبر�ض �ألزهامير وغري املعر�ضني
خلطر الإ�صابة باملر�ض.
وم��ن بني  1787م�شاركا من
ال �ب��ال �غ�ين يف م�ن�ت���ص��ف �إىل
�أواخ � � ��ر ال �ع �م��ر يف

ال�ب�ن��ك احل �ي��وي يف امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ،مت �� 10س�ن��وات وتعيينها وف�ق��ا للقرارات
ت�صميم م�سارات  FIالغذائية بناء على ت�ن��اول  49نوعا من
مل� � � � � � ��دة الأط�ع�م��ة ال�ك��ام�ل��ة امل�ب�ل��غ عنها ذات �ي��ا من
ا�ستبيان تردد الغذاء.
وبعد �إج��راء حتليلهم ،وجد الباحثون �أن
تناول اجلنب اليومي "بقوة" توقع نتائج
�أف�ضل مل�سار  FIمع مرور الوقت.
وع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ارت �ب��ط ت �ن��اول حلم
ال�ض�أن �أ�سبوعيا بتح�سني النتائج.
و�أ��ض��اف الباحثون "من بني املجموعات
امل�ع��ر��ض��ة للخطر� ،أ��ض�ي��ف امل�ل��ح املرتبط
بانخفا�ض الأداء".
وقال الباحثون يف مالحظاتهم اخلتامية:
"تعديل خطط الوجبات قد ي�ساعد يف
ت�ق�ل�ي��ل ال �ت��ده��ور امل �ع ��ريف .الح�ظ�ن��ا �أن
امل �ل��ح امل �� �ض��اف ق ��د ي �ع��ر���ض الأف � ��راد
ل �ل �خ �ط��ر ب �� �ش �ك��ل �أك �ب ��ر ،ل �ك �ن �ن��ا مل
ن�ل�اح��ظ ت �ف��اع�لات مم��اث �ل��ة بني
[ FHالتاريخ العائلي ملر�ض
�ألزهامير] واحلاالت الفردية.
ت �� �ش�ير امل�ل�اح �ظ ��ات �أي �� �ض��ا يف
ال �� �س �ل��وك �ي��ات امل �ع �ت �م��دة على
ح��ال��ة اخل�ط��ر �إىل �أن �إ�ضافة
اجل�ب�ن �إىل ال �ن �ظ��ام الغذائي
ي��وم�ي��ا ،وحل��م ال �� �ض ��أن على
�أ�سا�س �أ�سبوعي ،قد ي�ؤدي
�أي�ضا �إىل حت�سني النتائج
امل � �ع� ��رف � �ي� ��ة ط ��وي �ل ��ة
املدى".
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اعالن �أمر �أداء بالن�شر
 3734/2021/60امر �أداء

70533

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  924/2022/207تنفيذ جتاري

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :بي�ست ايجل للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :خالد اقبال ني�صار حممد
وميثله:مروه حمد �سعيد م�سلم الريامي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/6/12:بالزام
املدعي عليها بان ت��ؤدي للمدعي مبلغ وق��دره ( )85.000دره��م خم�سة وثمانون الف
درهم والزام املدعي عليها بامل�صروفات والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة  ,ولكم احلق يف
ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/130جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )37635514.36درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -املنطقة ال�صناعية الثالثة ع�شر  -ال�شارقة  -مبنى جممع
م�صانع نا�شيونال  -دوار نا�شونال
املطلوب �إعالنه  -1 :ال�شركة املتحدة الوطنيه التجارية ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )37635514.36دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 54/2022/361:ا�ستئناف �أمر �أداء

70197

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رق ��م� 2021-7769:أمر �أداء والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
امل�ست�أنف:فيا روما للتجارة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع برج خليفه  -بيزن�س باي  -برامي تاور  -الطابق
 - 28مكتب رقم  - 28011 , 2809 , 28010وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن
املطلوب �إعالنه  -1 :عماد احمد اخلطيب � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر
يف �أمر الأداء املقيد من قبلكم .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/5/18ال�ساعة 10.00
�ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا.

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/17177
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/03/09لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مطعم القر�صان �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
12,000
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  140/2022/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/624عقاري جزئي واملعدل باال�ستئناف رقم
 2021/1291ا�ستئناف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )956920درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :ب�شار را�ضي �أحمد حوارى
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -بور�سعيد  -مبنى دبي الوطنية للت�أمني  -الطابق الثامن  -مكتب رقم
 - 804رقم مكاين - 3173094031:وميثله:را�شد عبداهلل ح�سن عبود احلفيتي
املطلوب �إعالنه  -1 :احلبتور �سيتي للتطوير العقاري (فرع من دبي الوطنية لال�ستثمار ���ش.ذ.م.م) -
�صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )856920درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/14765
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/03/09لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مطعم بروتني  ANDكارب و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
9,630
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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اعالن بالن�شر
 9866/2021/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جيه كيه بايون ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/زاهد ا�سلم لت�أجري املعدات الثقيلة �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )518416.2درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 864/2020/18:عقاري جزئي

70540

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بف�سخ عقد البيع امل��ؤرخ يف 2015/5/21:ب�شراء الوحده رقم  E18 - 01- 106مو�ضوع
الدعوى والزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وقدره ( )790068درهم مع الزامهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا
فوائد تاخرييه  %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ
وقدره ( )150.000درهم مائة وخم�سون الف درهم كتعوي�ض عن اال�ضرار املاديه واالدبيه التي ا�صابت املدعي والزام املدعي
عليهما بالر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:علي يو�سف حممد ح�سني الفردان
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع اال�صايل  -مبنى كري�ستال � -شقة 105-104
املطلوب �إعالنه  -1 :زنادو للتطوير العقاري � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/2/16:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
اوال:بف�سخ عقد البيع امل�ؤرخ يف  2015/5/21املت�ضمن �شراء الوحدة رقم  18-01-601مو�ضوع الدعوى  -ثانيا:بالزام املدعي
عليهما بان ي�ؤديا بالت�ضامم للمدعي مبلغ وق��دره ( )790068درهم وفائدة على هذا املبلغ بواقع  %5من تاريخ املطالبة
 ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  327/2022/207تنفيذ جتاري

Notice by publication to the enforcee
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - SUBAIR EDATHIL
Payment Notice in Case No. - SHCEXCICOMS2022/0000639 - Commercial
To : The losing party: SUBAIR EDATHIL
Address : Emirate of Sharjah, behind Al Orouba Street, Shop No. 1 owned by Ali Abdullah Khalfan Al
Shamsi, Tel : 0581121559- 0551755797 0555297040, email id: daynightcafeuae@gmail.com
Whereas, on the date, a Judgment- whose copy is attached- has been issued against you in favour of
the plaintiff
Claimant: SALEEM MAVAKKUNNUMAL, Nationality; Indian
- In the case referred to above.
Since the aforementioned prevailing party has applied for the execution of the aforementioned
judgment, and has paid the fee specified for that, since the judgment requested to be executed is as
follows: Grand total including fees and charges: 56217.0
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document referred to above
within [duration] 15 days from the date of your notice of this notification.
In the event that you fail to do so, you are required to attend a sitting of the day - corresponding to the
time before the aforementioned court. In the event that you fail to do so, the court will take the forced
execution measures prescribed by law against you
The judge / Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1714/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )40345درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :احمد ربيع حممد �شريف العو�ضي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي منطقة الو�صل � -شارع ال�شيخ زايد  -مركز مزايا -
مدخل  2مكتب رقم  2007و  2008رقم مكاين2521888152:
املطلوب �إعالنه  -1 :التقنية الذكية للمقاوالت الكهربائية وال�صحية � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وق��دره ( )40345دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

Date 3/ 3/ 2022 Issue No : 13483

70392

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

لإعالناتكم يف

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/03/09لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �شركة اجاثا ميدل اي�ست للتجارة ذ.م.م (فرع) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
اك�س�سوارات 11,475
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

حماكم دبي

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2021/16583
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/03/09لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده جالريي ون(�ش.ذ.م.م) (فرع ) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
16,150
لوحات فنيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

حمكمة دبي االبتدائية

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 3983/2020/16:جتاري جزئي

70408

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام ال�شركة املدعي عليها ب�سداد مبلغ االتفاقية وقدره ( )350.000يورو وهو
مايعادل ( )1.515.500درهم اماراتي مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب .
املدعي�:سريوكو دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة دبي للطريان  -دبي
وميثله:ح�سن عبدالرحمن ح�سن عبداهلل
املطلوب �إعالنه  -1 :بنتيوم تريدينغ م.د.م�.س � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام ال�شركة املدعي عليها ب�سداد مبلغ
االتفاقية وقدره ( )350.000يورو وهو مايعادل ( )1.515.500درهم اماراتي مع الزام املدعي عليها بالر�سوم
وامل�صاريف واالت�ع��اب  -وح��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2022/3/7ال�ساعة � 11.00ص يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ,ونخطركم باعادة الدعوى اىل حمكمة �أول درجه.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 514/2022/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( )222100درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق  2021/11/3وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي�:شركة القب�س للهند�سة واملقاوالت والتجارة العامة وميثلها مديرها املهند�س/علي حلمي طه خالف
عنوانه:االمارات  -ام��ارة عجمان  -الرا�شدية  -عجمان �شارع الرا�شدية  -مبنى ار�ض �سامل �سيف � -شقة � - 1شارع
الرا�شدية
املطلوب �إعالنه  -1 :احمد عادل احمد ع�شرة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره ( )222100درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق  2021/11/3وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/3/2ال�ساعة � 09.00ص ويقت�ضي ح�ضوركم
ام��ام ادارة الدعوى االبتدائية (الثانية ع�شر) بقاعة التقا�ضي عن بعد التي ميكن الو�صول اليها من خالل موقع
حماكم دبي االلكرتوين  -خدماتنا االلكرتونية العامة  -جداول جل�سات الق�ضايا لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  13/2021/211تنفيذ عقاري

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  2020/420عقاري جزئي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 782828درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف  ،تنفيذ احلكم وفق منطوقه
طالب التنفيذ :عبداهلل احمد عبدول اخلمريي  -و�آخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع املكتوم  -برج الرمي الطابق
الرابع مكتب  406بجوار ات�صاالت ديرة  -رقم مكاين 3035795150
املطلوب �إعالنه  :زه�ير ها�شم �شاكر خليل ب�صفته ال�شخ�صية و كمالك ومدير م�شروع باراداي�س ون  -ومالك ومدير
املدعي عليها االوىل  -عنوانه � :إم��ارة دبي  -منطقة الرب�شاء جنوب اخلام�سة � -ص ب  - 58069عنوان وكيل ال�شركة
 �إمارة دبي  -ام هرير الثانية � - 315شارع م�ست�شفى را�شد �شارع رقم  - 20جلف تاور  -بجوار حلويات قي�صر  -مكاين97143452012 - 3058892036
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
وح��دة ع�ق��اري��ة (حت��ت االن���ش��اء) رق��م االر� ��ض  - 430امل�ساحة  66.83 :م�تر م��رب��ع  -رق��م املبنى  - 1 :ا��س��م املبنى :
 - PARADISE ONEرقم املبنى  - 1 :رقم الوحدة  - G09 :التقييم  450504.63 :درهم
وح��دة ع�ق��اري��ة (حت��ت االن���ش��اء) رق��م االر� ��ض  - 430امل�ساحة  40.84 :م�تر م��رب��ع  -رق��م املبنى  - 1 :ا��س��م املبنى :
 - PARADISE ONEرقم املبنى  - 1 :رقم الوحدة  - 102 :التقييم  308209.22 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

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

حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقارمرهون عبارة عن �شقة يف �إمارة دبي  -احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض
 - 43رقم املبنى  - 12 :ا�سم املبنى  :الثمام  - 12الطابق  - 1رقم العقار  - 108والت�صريح با�ستالم مبلغ
 1768293.45درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ( )5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية نهال  -الق�صي�ص 2
املطلوب �إعالنه  :جمتبى م�سعود كا�شف حقيقي
عنوانه � :إم��ارة دبي  -احلبية اخلام�سة  -رقم االر���ض  - 43رقم املبنى  - 12 :ا�سم املبنى الثمام  - 12الطابق
 - 1رقم العقار Kashef@eim.ae - 0506531738 - 108
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة  :احلبية اخلام�سة  -رقم االر�ض ك  - 43رقم
البلدية  - 683- 847امل�ساحة  109.78 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 12 :ا�سم املبنى  :الثمام  - 12رقم الوحدة
 546.415.35 - 108درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

تنفيذ رقم 2021/16473
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

70533

70363

االمارات للمزادات

حماكم دبياالبتدائية
United Arab Emirates
Ministry of Justice

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

حماكم دبي
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  171/2021/250بيع عقار مرهون

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

اخلمي�س  3مار�س  2022العدد 13483

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

حماكم دبياالبتدائية

حمكمةاال�ستئناف

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

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م  2020/420عقاري جزئي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 782828درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف  ،تنفيذ احلكم وفق منطوقه
طالب التنفيذ :عبداهلل احمد عبدول اخلمريي  -و�آخرون  -عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة � -شارع املكتوم  -برج الرمي الطابق
الرابع مكتب  406بجوار ات�صاالت ديرة  -رقم مكاين 3035795150
املطلوب �إعالنه  :زه�ير ها�شم �شاكر خليل ب�صفته ال�شخ�صية و كمالك ومدير م�شروع باراداي�س ون  -ومالك ومدير
املدعي عليها االوىل  -عنوانه � :إم��ارة دبي  -منطقة الرب�شاء جنوب اخلام�سة � -ص ب  - 58069عنوان وكيل ال�شركة
 �إمارة دبي  -ام هرير الثانية � - 315شارع م�ست�شفى را�شد �شارع رقم  - 20جلف تاور  -بجوار حلويات قي�صر  -مكاين97143452012 - 3058892036
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
وح��دة ع�ق��اري��ة (حت��ت االن���ش��اء) رق��م االر� ��ض  - 430امل�ساحة  66.83 :م�تر م��رب��ع  -رق��م املبنى  - 1 :ا��س��م املبنى :
 - PARADISE ONEرقم املبنى  - 1 :رقم الوحدة  - G09 :التقييم  450504.63 :درهم
وح��دة ع�ق��اري��ة (حت��ت االن���ش��اء) رق��م االر� ��ض  - 430امل�ساحة  40.84 :م�تر م��رب��ع  -رق��م املبنى  - 1 :ا��س��م املبنى :
 - PARADISE ONEرقم املبنى  - 1 :رقم الوحدة  - 102 :التقييم  308209.22 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  649/2021/211تنفيذ عقاري

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  365/2020عقاري كلي  ،واملعدل بالإ�ستئناف
رقم  2021/530ا�ستئناف عقاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( 74794424.47دره��م) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :واجهة دبي البحرية � -ش ذ م م  -و�آخرون  -عنوانه  :ال�صفوح الثانية � -شارع امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -مكاين  - 1410577562 :وميثله � :سعد حممد عبداهلل احلمادي
املطلوب �إعالنه � :شركة الربج ريل ا�ستيت ليمتد عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ
زايد  -ملك برج العامل API-DENTONS AND CO - DUBAI BRANCH
043310201
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم الأرب�ع��اء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
قطعة ار���ض ف�ضاء -املنطقة  :ح�صيان الثانية  -رقم االر���ض  - 68امل�ساحة  4500,04 :مرت مربع -
مقدرة بــ ( )16,953,293درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  649/2021/211تنفيذ عقاري

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  365/2020عقاري كلي  ،واملعدل بالإ�ستئناف
رقم  2021/530ا�ستئناف عقاري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( 74794424.47دره��م) �شامال
للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :واجهة دبي البحرية � -ش ذ م م  -و�آخرون  -عنوانه  :ال�صفوح الثانية � -شارع امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -مكاين  - 1410577562 :وميثله � :سعد حممد عبداهلل احلمادي
املطلوب �إعالنه � :شركة الربج ريل ا�ستيت ليمتد عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ
زايد  -ملك برج العامل API-DENTONS AND CO - DUBAI BRANCH
043310201
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم الأرب�ع��اء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
قطعة ار���ض ف�ضاء -املنطقة  :ح�صيان الثانية  -رقم االر���ض  - 68امل�ساحة  4500,04 :مرت مربع -
مقدرة بــ ( )16,953,293درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

فقدان �شهادة �أ�سهم

فقدت ال�سيدة /فوزية ابراهيم خليل ابراهيم احلمادي
(ام � ��ارات اجل�ن���س�ي��ة) ��ش�ه��ادة �أ��س�ه��م � �ص��ادرة م��ن م�صرف
ابوظبي اال�سالمي.
رقم ال�شهادة - 10176550 :عدد اال�سهم� 150 :سهما
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها للم�صرف املذكور اعاله �أو
االت�صال على موبايل رقم  0504917775م�شكورا.
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  20/2021/250بيع عقار مرهون

حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب �إذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف �إمارة دبي  -منطقة وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض
 - 2009فيال رقم  RE20والت�صريح با�ستالم مبلغ  9,173,479.66درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ( )5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية نهال  -الق�صي�ص 2
املطلوب �إعالنه  :م�سعود ر�ضا كورنكي
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 2009فيال  -ها�سيندا  -فيال رقم 0507490705
 DJ_DMCC@YAHOO.COM - RE20مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 2009امل�ساحة
 555مرت مربع  -مببلغ ( )6000000درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي
70363

حماكم دبي

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �شقة يف �إم��ارة دبي  -منطقة وادي ال�صفا  - 7رقم االر�ض
 - 127رقم املبنى  - 22 :ا�سم املبنى  C22 :الطابق  - 1رقم العقار  - G56رقم مكاين  69401-27153والت�صريح
با�ستالم مبلغ  1989335.53درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك را�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ( )5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية نهال  -الق�صي�ص 2
املطلوب �إعالنه  :منوج جيك�شني بهوجواين
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة وادي ال�صفا  - 7رقم االر�ض  - 127رقم املبنى  - 22 :ا�سم املبنى  - C22 :الطابق  - 1رقم
العقار 0506546747 - mike@timemachinegroup.com - G56 :
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 7رقم
االر���ض  - 127رقم البلدية  - 665- 5262امل�ساحة  166.48 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 22 :ا�سم املبنى � :سي
 - 22رقم الوحدة  - G56مببلغ ( )1.835.650.12درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

70363

حماكم دبي

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1841/2020/207تنفيذ جتاري

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2019/2303أمر �أداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 12299191.19درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :دل�سكو � -ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -زعبيل الثانية  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى مركز دبي املايل العاملي � -شقة 605
املطلوب �إعالنه  :طائف املدينة للمقاوالت � -ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ حممد بن زايد  -مبنى �شالره اليال�س  -املبنى الرئي�سي
 منطقة جممع دبي لال�ستثمار info@tamcon.ae - 048841298 - 0505500559 -مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف ي��وم الأرب�ع��اء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى
موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن
على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :حق منفعة (عقد ايجار من  2014-2-19اىل  )2044-2-19املنطقة  :جممع دبي لال�ستثمار
الثاين  -امل�ساحة  5170.17 :مرت مربع  -رقم االر�ض  - 500املبلغ  90000000 :درهم  -ويباع العلى عطاء
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/1239جتاري كلي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 772460درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :عبداحلميد حممد �شراري حممد االعرج
ع �ن��وان��ه � :إم � ��ارة دب ��ي  -دي ��رة � � -ش��ارع ال��رق��ة  -ب�ن��اي��ة ال�ف�ه��د  -ط��اب��ق امل �ي��زان�ين  -م�ك�ت��ب رق ��م  1رق ��م مكاين
 - 3079395364وميثله  :عبدالرحمن حممد عي�سى الناوري العامري
املطلوب �إعالنه  :حممد �سليمان �سامل احلاطي  -عنوانه �:إم��ارة دبي  -بردبي  -مر�سى دبي � -شارع املر�سى -
بناية �سيلفرين  -الطابق اخلام�س � -شقة رق��م  - 502بجانب مارينا م��ول رق��م مكاين - 1223674565
advo.hazem55@gmail.com - 0588706699
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف ي��وم الأرب�ع��اء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى
موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل
عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى
من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من
املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن
على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
وحدة عقارية  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 155امل�ساحة  148.71 :مرت مربع  -رقم
املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :بالزا ريزيدن�س  - 1رقم الوحدة  - D417 :التقييم  809975.13 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/48جلان عقارية  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 95200882درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :شركة دبي الند  -عنوانه � :إم��ارة دبي  -بردبي  -ام �سقيم الثالثة  -املقر الرئي�سي لدبي
القاب�ضة  -مكتب رقم  1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  -رقم مكاين 2305172538
امل�ط�ل��وب �إع�لان��ه � :شركة ا���س ج��ي كابيتال ار اي  -ع�ن��وان��ه � :إم ��ارة دب��ي  -دي��رة  -الق�صي�ص  -النهدة
 خلف م�ست�شفى  - NMCبناية بالتينيوم ت��اور  -الطابق رق��م  - 9مكتب رق��م  - 908رق��م مكاينlbader@meglegal.com - 0555067838 - 3584098077
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف ي��وم الأرب�ع��اء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض
ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 6903املنطقة  :اليفرة  - 3امل�ساحة  650321.64 :مرت مربع القيمة التقديرية
 209,999,913 :درهم  ،ويباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  153/2019/211تنفيذ عقاري

70363

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/48جلان عقارية  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 95200882درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :شركة دبي الند  -عنوانه � :إم��ارة دبي  -بردبي  -ام �سقيم الثالثة  -املقر الرئي�سي لدبي
القاب�ضة  -مكتب رقم  1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  -رقم مكاين 2305172538
امل�ط�ل��وب �إع�لان��ه � :شركة ا���س ج��ي كابيتال ار اي  -ع�ن��وان��ه � :إم ��ارة دب��ي  -دي��رة  -الق�صي�ص  -النهدة
 خلف م�ست�شفى  - NMCبناية بالتينيوم ت��اور  -الطابق رق��م  - 9مكتب رق��م  - 908رق��م مكاينlbader@meglegal.com - 0555067838 - 3584098077
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف ي��وم الأرب�ع��اء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض
ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 6903املنطقة  :اليفرة  - 3امل�ساحة  650321.64 :مرت مربع القيمة التقديرية
 209,999,913 :درهم  ،ويباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  487/2019/211تنفيذ جتاري

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  375/2015ع�ق��اري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( 628,330,015درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :ديار للتطوير � -ش م ع  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -مدينة  :دبي  -بردبي  -الرب�شاء  -مبنى �شركة ديار
امام مول الإمارات  -بجوار فندق نوفيتال  -الطابق االر�ضي  -بوكالة املحامي  /علي �إ�سماعيل الزرعوين
وميثله  :علي �إ�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين
املطلوب �إعالنه  :ليمتل�س � -ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي � -شارع ال�صفوح  -مركز نخيل للمبيعات  -مبنى رقم  - 1الطابق االول  -من مدخل بامل
جمريا info@limitless.com - 043759777 - 0569845612 -
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
 -1ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :جبل علي ال�صناعية الثانية  -رقم االر�ض  - 1رقم البلدية - 518- 0
امل�ساحة  4023.25 :مرت مربع  -مببلغ ( )300000000دره��م  -2 ،ار���ض وم��ا عليها من بناء  -املنطقة  :جبل
علي ال�صناعية الثانية  -رق��م االر� ��ض  - 11رق��م البلدية  - 518- 0امل�ساحة  4761.80 :م�تر م��رب��ع  -مببلغ
( )310000000درهم  -3 ،ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :جبل علي ال�صناعية الثانية  -رقم االر�ض  - 13رقم
البلدية  - 518- 0امل�ساحة  4023.17 :مرت مربع  -مببلغ ( )305000000درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع العقار عبارة عن �شقة يف �إمارة دبي � ،شارع ال�شيخ زايد  -ا�سم املبنى � :ساوث ريدج
� - 5شقة رقم  - 1604رقم االر�ض  201والت�صريح با�ستالم مبلغ  2242196درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -ا�سم املبنى � :ساوث ريدج � -شقة رقم  - 1604رقم االر�ض 201
املطلوب �إعالنه � :سو�سان جاكوب جاكوب باول
عنوانه � :إم��ارة دبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -ا�سم املبنى � :ساوث ري��دج � - 5شقة رقم  - 1604رقم االر���ض - 201
SUSANJACOB@YAHOO.COM - 0507291748
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف ي��وم الأرب �ع��اء امل��واف��ق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن %20
من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد
عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن
يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم
ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
وحدة عقارية  -املنطقة  :برج خليفة  -رقم االر�ض  - 201رقم البلدية  - 345 - 798امل�ساحة  86.68 :مرت مربع
 رقم املبنى  - 5 :ا�سم املبنى � :ساوث ريدج  - 5رقم الوحدة  - 1604القيمة الكلية  1.283.356.62 :درهم.مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
م��و��ض��وع التنفيذ  :تنفيذ احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م � 3384/2019أم��ر �أداء  ،ب���س��داد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( 303818.14درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :شركة نا�شيونال ل�سحب الأملنيوم (�ش ذ م م)
عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -جبل علي  -بردبي  -جبل علي � -شارع �شارع زايد بن حمدان ال نهيان  -مبنى م�صنع
ملك جممع دبي لال�ستثمار
وميثله  :عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع
املطلوب �إعالنه  :حممد �سامر بركات
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -جبل علي  -بردبي  -جبل علي � -شارع جممع دبي لال�ستثمار  -مبنى م�صنع ملك الومكو -
مكاين alumco@alumco.ae - 048852908 - 0506955705 - 1580863005
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :الومكو (�ش ذ م م)
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 845امل�ساحة  117.75 :مرت مربع  -رقم املبنى - 1 :
ا�سم املبنى  :مزايا بزن�س افينيو بي بي  - 2رقم الوحدة  - 2308 :مببلغ ( )481.188.39درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  120/2019/211تنفيذ عقاري

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  42/2021/250بيع عقار مرهون

70363

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب �إذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف �إمارة دبي  -منطقة الثنية اخلام�سة  -رقم
االر�ض  2244والت�صريح با�ستالم مبلغ  3008962.17درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع)
عنوانه � :إمارة دبي  -الق�صي�ص � - 2شارع  5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية نهال
املطلوب �إعالنه  :فريد احمد نثار احمد  -عنوانه �:إم��ارة دبي  -الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض - 2244
AOMAM_HORI@YAHOO.COM - 0505383031
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف ي��وم الأرب�ع��اء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من
بناء  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رق��م االر���ض  - 2244امل�ساحة  517.86 :مرت مربع  -امل�ق��درة بــ
( )3,600,000درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع العقار عبارة عن �شقة يف �إمارة دبي � ،شارع ال�شيخ زايد  -ا�سم املبنى � :ساوث ريدج
� - 5شقة رقم  - 1604رقم االر�ض  201والت�صريح با�ستالم مبلغ  2242196درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -ا�سم املبنى � :ساوث ريدج � -شقة رقم  - 1604رقم االر�ض 201
املطلوب �إعالنه � :سو�سان جاكوب جاكوب باول
عنوانه � :إم��ارة دبي � -شارع ال�شيخ زاي��د  -ا�سم املبنى � :ساوث ري��دج � - 5شقة رقم  - 1604رقم االر���ض - 201
SUSANJACOB@YAHOO.COM - 0507291748
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف ي��وم الأرب �ع��اء امل��واف��ق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام ال�ث�لاث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن %20
من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد
عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن
يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم
ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
وحدة عقارية  -املنطقة  :برج خليفة  -رقم االر�ض  - 201رقم البلدية  - 345 - 798امل�ساحة  86.68 :مرت مربع
 رقم املبنى  - 5 :ا�سم املبنى � :ساوث ريدج  - 5رقم الوحدة  - 1604القيمة الكلية  1.283.356.62 :درهم.مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  404/2020/207تنفيذ جتاري

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  266/2020/250بيع عقار مرهون

70363

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب �إذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف �إمارة دبي  -منطقة الثنية اخلام�سة  -رقم
االر�ض  2244والت�صريح با�ستالم مبلغ  3008962.17درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش.م.ع)
عنوانه � :إمارة دبي  -الق�صي�ص � - 2شارع  5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية نهال
املطلوب �إعالنه  :فريد احمد نثار احمد  -عنوانه �:إم��ارة دبي  -الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض - 2244
AOMAM_HORI@YAHOO.COM - 0505383031
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف ي��وم الأرب�ع��اء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وعلى موقعها الإل �ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من
بناء  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رق��م االر���ض  - 2244امل�ساحة  517.86 :مرت مربع  -امل�ق��درة بــ
( )3,600,000درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  42/2021/250بيع عقار مرهون

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب �أذن بيع املكاتب املرهونة �أرقام  4405 ، 4404 ، 4403 ، 4402 ، 4401الكائنة بالطابق رقم  ، 44باملبنى
امل�سمى مزايا بزن�س افينيو ايه ايه  1مبنطقة الثنية اخلام�سة � -إمارة دبي.
طالب التنفيذ :بنك الإم��ارات دبي الوطني � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -مركز دبي املايل العاملي برج الفتان كرن�سي هاو�س تاور 1
وعنوانهما املختار مقر هيئة دبي لل�سلع املتعددة منطقة حرة برج املا�س ابراج بحريات جمريا  -وميثله  :خالد حممد �سعيد بوج�سيم
املطلوب �إعالنه  :فونيك�س غلوبال م د م �س وميثلها كال من بول ليجيت وماثيو ديفيد �سميث ب�صفتهما امل�صفيني واملمثلني القانونني
لل�شركة من خ�لال مرحلة الت�صفية  -عنوانه � :إم��ارة دب��ي  -مركز دب��ي امل��ايل العاملي ب��رج الفتان كرن�سي هاو�س ت��اور  1وعنوانهما
املختار مقر هيئة دبي لل�سلع املتعددة منطقة حرة برج املا�س اب��راج بحريات جمريا 043903987 - 0097145064700 -
  pleggett@deloitte.comمو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيامالثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف
املمتلكات  - 1 :مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 846رقم البلدية  - 393- 5812 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى :
مزايا بيزن�س افينيوا ايه ايه  - 1رقم العقار  - 4401 :امل�ساحة  102,55 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1.250.000.00درهم
 - 2مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 846رقم البلدية  - 393- 5812 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :مزايا
بيزن�س افينيوا ايه ايه  - 1رقم العقار  - 4402 :امل�ساحة  152,56 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1.250.000.00درهم
 - 3مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 846رقم البلدية  - 393- 5812 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :مزايا
بيزن�س افينيوا ايه ايه  - 1رقم العقار  - 4403 :امل�ساحة  102,54 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1.350.000.00درهم
 - 4مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 846رقم البلدية  - 393- 5812 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :مزايا
بيزن�س افينيوا ايه ايه  - 1رقم العقار  - 4404 :امل�ساحة  150,43 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1.500.000.00درهم
 - 5مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 846رقم البلدية  - 393- 5812 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :مزايا
بيزن�س افينيوا ايه ايه  - 1رقم العقار  - 4405 :امل�ساحة  149,95 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1.500.000.00درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  266/2020/250بيع عقار مرهون

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  331/2020/250بيع عقار مرهون

70363

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  784/2020امر اداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( 112514110درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ� :إنديزاين ديفيلومبنت�س ليمتد  -و�آخرون عنوانه �:إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج ال�سالم -
بجوار فندق ات�ش .الطابق ( )49الآفاق وم�شاركوه  -مكتب حماماة
وميثله  :علي �إ�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين
املطلوب �إعالنه � :شيفيلد هولدينجز ليمتد
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -إعمار �سكوير -بوليفارد بالزا  -مبنى رقم  - 4مكتب رقم - 203
abuali@sheffieldholdings.com - 0503806750
مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي
بيان �أو�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :فندق  -حتت االن�شاء  -رقم االر�ض  - 83املنطقة  :مر�سى دبي  -ا�سم املبنى  :مارينا  - 101رقم
الوحدة  - H 101رقم البلدية  - 392 - 207 :مببلغ  172000000درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1965/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب �أذن بيع املكاتب املرهونة �أرقام  4405 ، 4404 ، 4403 ، 4402 ، 4401الكائنة بالطابق رقم  ، 44باملبنى
امل�سمى مزايا بزن�س افينيو ايه ايه  1مبنطقة الثنية اخلام�سة � -إمارة دبي.
طالب التنفيذ :بنك الإم��ارات دبي الوطني � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -مركز دبي املايل العاملي برج الفتان كرن�سي هاو�س تاور 1
وعنوانهما املختار مقر هيئة دبي لل�سلع املتعددة منطقة حرة برج املا�س ابراج بحريات جمريا  -وميثله  :خالد حممد �سعيد بوج�سيم
املطلوب �إعالنه  :فونيك�س غلوبال م د م �س وميثلها كال من بول ليجيت وماثيو ديفيد �سميث ب�صفتهما امل�صفيني واملمثلني القانونني
لل�شركة من خ�لال مرحلة الت�صفية  -عنوانه � :إم��ارة دب��ي  -مركز دب��ي امل��ايل العاملي ب��رج الفتان كرن�سي هاو�س ت��اور  1وعنوانهما
املختار مقر هيئة دبي لل�سلع املتعددة منطقة حرة برج املا�س اب��راج بحريات جمريا 043903987 - 0097145064700 -
  pleggett@deloitte.comمو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيامالثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات
وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط
�أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف
املمتلكات  - 1 :مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 846رقم البلدية  - 393- 5812 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى :
مزايا بيزن�س افينيوا ايه ايه  - 1رقم العقار  - 4401 :امل�ساحة  102,55 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1.250.000.00درهم
 - 2مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 846رقم البلدية  - 393- 5812 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :مزايا
بيزن�س افينيوا ايه ايه  - 1رقم العقار  - 4402 :امل�ساحة  152,56 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1.250.000.00درهم
 - 3مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 846رقم البلدية  - 393- 5812 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :مزايا
بيزن�س افينيوا ايه ايه  - 1رقم العقار  - 4403 :امل�ساحة  102,54 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1.350.000.00درهم
 - 4مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 846رقم البلدية  - 393- 5812 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :مزايا
بيزن�س افينيوا ايه ايه  - 1رقم العقار  - 4404 :امل�ساحة  150,43 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1.500.000.00درهم
 - 5مكتب  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 846رقم البلدية  - 393- 5812 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :مزايا
بيزن�س افينيوا ايه ايه  - 1رقم العقار  - 4405 :امل�ساحة  149,95 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )1.500.000.00درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70363

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال���ص��ادر يف ال�ن��زاع رق��م  2232/2021ن��زاع جت��اري  ،ب�سداد املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( 2121590.54درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :حبيب بنك �آي جي زيوريخ (فرع �ش .ال�شيخ زايد)  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -املركز التجاري
 - 1مبنى كامل ملك م�ؤ�س�سة دبي العقارية
املطلوب �إعالنه  :راجيني ديوان بالديف ارورا عنوانه � :إمارة دبي  -اخلليج التجاري  -بناية داماك اك�س ال تاور  ،مكتب
رقم raginidewan@hotmail.com - 0554782265 - 2301
املنفذ �ضده  :راكي�ش ديوان ام ا�س ديوان
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى
احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها
الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن
املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة  :اخلليج
التجاري  -رقم االر�ض  - 54امل�ساحة  80.12 :مرت مربع  -ا�سم املبنى  :اك�سيل تاور  -رقم الوحدة  - 2301التقييم :
 583724.43درهم  ،نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 54امل�ساحة 101.50 :
مرت مربع  -ا�سم املبنى  :اك�سيل تاور  -رقم الوحدة  - 2302التقييم  729764.43 :درهم  ،نوع العقار  :وحدة عقارية
 املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 54امل�ساحة  101.50 :مرت مربع  -ا�سم املبنى  :اك�سيل تاور  -رقم الوحدة - 2303التقييم  729764.43 :درهم  ،نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض - 54
امل�ساحة  94.40 :مرت مربع  -ا�سم املبنى  :اك�سيل تاور  -رقم الوحدة  - 2304التقييم  680331.77 :درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  153/2019/211تنفيذ عقاري

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  131/2021/250بيع عقار مرهون

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7733/2020/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب �إذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف �إمارة دبي  -منطقة وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض
 - 2009فيال رقم  RE20والت�صريح با�ستالم مبلغ  9,173,479.66درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ( )5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية نهال  -الق�صي�ص 2
املطلوب �إعالنه  :م�سعود ر�ضا كورنكي
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 2009فيال  -ها�سيندا  -فيال رقم 0507490705
 DJ_DMCC@YAHOO.COM - RE20مو�ضوع الإع�لان � :أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل�ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 5رقم االر�ض  - 2009امل�ساحة
 555مرت مربع  -مببلغ ( )6000000درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �شقة يف �إم��ارة دبي  -منطقة وادي ال�صفا  - 7رقم االر�ض
 - 127رقم املبنى  - 22 :ا�سم املبنى  C22 :الطابق  - 1رقم العقار  - G56رقم مكاين  69401-27153والت�صريح
با�ستالم مبلغ  1989335.53درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ :بنك را�س اخليمة الوطني (�ش م ع)
عنوانه � :إمارة دبي � -شارع ( )5متفرع من �شارع دم�شق  -بناية نهال  -الق�صي�ص 2
املطلوب �إعالنه  :منوج جيك�شني بهوجواين
عنوانه � :إمارة دبي  -منطقة وادي ال�صفا  - 7رقم االر�ض  - 127رقم املبنى  - 22 :ا�سم املبنى  - C22 :الطابق  - 1رقم
العقار 0506546747 - mike@timemachinegroup.com - G56 :
مو�ضوع الإعالن :
�أن��ه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :وحدة عقارية  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 7رقم
االر���ض  - 127رقم البلدية  - 665- 5262امل�ساحة  166.48 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 22 :ا�سم املبنى � :سي
 - 22رقم الوحدة  - G56مببلغ ( )1.835.650.12درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7700/2021/207تنفيذ جتاري

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  20/2021/250بيع عقار مرهون

70363

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  331/2020/250بيع عقار مرهون

3 March 2022 - Issue No 13483

Thursday

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  131/2021/250بيع عقار مرهون

حماكم دبي
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حماكم دبي االبتدائية
70363

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/98عقاري كلي ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره (1703177
درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ :انيل مالهوترا  -و�آخ��رون  -عنوانه � :إم��ارة دب��ي  -دي��رة � -شارع املكتوم  -بناية ال��رمي  -الطابق الرابع  -مكتب
" - 406رق��م مكاين  3035795150بوكالة املحامي � /سعود ال��زرع��وين  -وميثله � :سعود عبدالعزيز عبداهلل الزرعوين
املطلوب �إعالنه  :ذا ديفلوبر للعقارات � -ش ذ م م  -عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -تقاطع �شارع عود ميثاء مع �شارع  - 10بجانب
حمطة مرتو عود ميثاء  -مبنى اوفي�س ك��ورت  -الطابق الرابع  -مكتب رقم  - 405الرقم املكاين  - 3032193098هاتف
000000000 - crm@iah.co.ae - 0000000000 - 044215179
مو�ضوع الإعالن  :املنفذ �ضده  :كيه �إم بروبرتيز � -ش ذ م م � -أنه يف يوم الأربعاء املوافق  2022/3/9ال�ساعة 05:00:00م ويف
االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن
 %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة
التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة
املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :وحدة عقارية  -رقم االر�ض  - 88املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم
املبنى  :بارك الين  -رقم العقار  - 2720 :امل�ساحة  28 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )495,817/76درهم  ،وحدة عقارية  -رقم
االر�ض  - 88املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :بارك الين  -رقم العقار  - 2721 :امل�ساحة 33.86 :
مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )592,490/76دره��م  ،وح��دة عقارية  -رقم االر���ض  - 88املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم املبنى :
 - 1ا�سم املبنى  :بارك الين  -رقم العقار  - 2917 :امل�ساحة  29.94 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )542,774/59درهم  ،وحدة
عقارية  -رقم االر�ض  - 88املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :بارك الين  -رقم العقار  - 2903 :امل�ساحة
 28.89 :مرت مربع  -املقدرة بـــ ( )520,852/19درهم  ،وحدة عقارية  -رقم االر�ض  - 86املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم
املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  TAMANI ARTS OFFICE :رقم العقار  - 1641 :امل�ساحة  40,84 :مرت مربع  -املقدرة بـــ
( )390,181/51درهم  ،وحدة عقارية  -رقم االر�ض  - 86املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى TAMANI :
 ARTS OFFICEرق��م ال�ع�ق��ار  - 1552 :امل�ساحة  29,20 :م�تر م��رب��ع  -امل �ق��درة بـــ ( )289,019/97درهم
"
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وزير االقت�صاد ووزير خارجية قرغيز�ستان يبحثان تعزيز التعاون االقت�صادي

ابن طوق� :شراكة الإمارات وقرغيز�ستان قوية ومتنامية ..والأ�سواق
القرغيزية وجهة حيوية واعدة يف منطقة �آ�سيا الو�سطى بالن�سبة للقطاع اخلا�ص
•• دبي -وام:

26

عرب تقنيات االت�صال املرئي

وكيل وزارة املالية يجتمع مع بعثة م�شاورات
املادة الرابعة يف �صندوق النقد الدويل

•• �أبوظبي-الفجر:

يف �إطار م�شاورات املادة الرابعة التي يجريها �صندوق النقد الدويل �سنوياً
ب�ش�أن الأداء االقت�صادي وامل��ايل لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،اجتمع
�سعادة يون�س حاجي اخلوري ،وكيل وزارة املالية ،ام�س مع بعثة م�شاورات
املادة الرابعة يف �صندوق النقد الدويل ،وذلك عرب تقنيات االت�صال املرئي،
ملناق�شة �آخر التطورات املالية واالقت�صادية للدولة.
وعقد االجتماع بح�ضور �سعادة الوكيل والإدارات املعنية بالوزارة ،وبح�ضور
الدكتور حممود حمي الدين الرئي�س التنفيذي للمجموعة العربية يف
�صندوق النقد الدويل ورئي�س البعثة ال�سيد علي العيد وعدد من موظفي
ال�صندوق .و�أكد �سعادة يون�س حاجي اخلوري �أهمية امل�شاورات التي جتريها
وزارة املالية مع �صندوق النقد ال��دويل ،لالطالع على �آراء اخلرباء فيما
يتعلق بال�سيا�سات املالية للدولة .وقال
� �س �ع��ادت��ه“ :حتر�ص وزارة املالية
على موا�صلة العمل والتن�سيق مع
كافة ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ويف
مقدمتهم ��ص�ن��دوق النقد الدويل،
لالرتقاء بال�سيا�سات املالية والنقدية
يف الدولة و�ضمان التزامها ب�أف�ضل
املمار�سات واملعايري الدولية».
وا� �س �ت �ع��ر���ض االج� �ت� �م ��اع الأه� � ��داف
الأ�سا�سية وحماور الرتكيز الرئي�سية
لبعثة م���ش��اورات امل��ادة ال��راب�ع��ة ،كما
ناق�ش اجلانبني خالل االجتماع عدة
ق�ضايا متعلقة باال�ستجابة املالية
ال �ت��ي و��ض�ع�ت�ه��ا الإم � � ��ارات ملواجهة
تداعيات كوفيد ،19-والتقدم املحرز يف الإط��ار املايل على م�ستوى دولة
الإم��ارات ،وامل��وارد املالية احلكومية ،واملوازنة االحتادية لدولة الإمارات،
والأداء املايل والعمليات املالية لعام  ،2022-2021وال�سيا�سات املالية
الكلية يف ال��دول��ة ،وال��دي��ن ال�ع��ام حتى نهاية  2021وخطط الإ�صدار،
وغريها من املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك .جتدر الإ�شارة �إىل �أن بعثة
م�شاورات امل��ادة الرابعة �ستعقد �سل�سلة من االجتماعات االفرتا�ضية مع
باقي اجلهات املعنية يف الدولة وذلك خالل الفرتة املمتدة من  28فرباير
وحتى  10مار�س .2022

طريان الإمارات تتو�سع يف الإمارات ال�شمالية
بافتتاح �أول مكتب مبيعات يف الفجرية

بحث معايل عبداهلل بن طوق املري وزير
االقت�صاد ،وم�ع��ايل ر��س�لان قزقباييف،
وزي��ر خارجية جمهورية قرغيز�ستان،
خالل اجتماعهما يف دبي �أم�س الأربعاء ،
منو العالقات الثنائية امل�شرتكة وتعزيز
�سبل التعاون االقت�صادي بني البلدين
خالل املرحلة املقبلة.
و�أك ��د م�ع��ايل ع�ب��د اهلل ب��ن ط��وق املري،
م �ت��ان��ة ال ��رواب ��ط ب�ي�ن دول� ��ة الإم� � ��ارات
العربية املتحدة وجمهورية قرغيز�ستان،
م�شرياً �إىل �أنها �شريك اقت�صادي مهم
ل �ل��دول��ة يف م�ن�ط�ق��ة �آ� �س �ي��ا الو�سطى،
وتتمتع ب�إمكانات وفر�ص واع��دة جتعل
من �أ�سواقها �إح��دى الوجهات التجارية
واال�ستثمارية احليوية بالن�سبة للقطاع
اخل ��ا� ��ص يف ال ��دول ��ة .وق� ��ال  “ :قطع
البلدان �أ�شواطاً وا�سعة خالل ال�سنوات
القليلة امل��ا��ض�ي��ة يف تنمية �شراكاتهما
�إىل م���س�ت��وي��ات م�ت�م�ي��زة ،وزادت قيمة
ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري غ�ي�ر ال�ن�ف�ط��ي بني
اجلانبني خالل عام  2021على 2.9
م�ل�ي��ار دره ��م  ،الأم ��ر ال ��ذي يعك�س قوة

ال �� �ش��راك��ة ال �ت �ج��اري��ة ال �ق��ائ �م��ة ،وهناك
ال�ي��وم ف��ر���ص وا��س�ع��ة ومتنامية لتنويع
م���س��ارات ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي وتعزيز
ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري واال��س�ت�ث�م��ارات خللق
فر�ص منو واعدة خالل املرحلة املقبلة،
و��س�نرك��ز على حتفيز ت��دف�ق��ات التجارة
واال�ستثمار يف قطاعات الزراعة والغذاء
وال���س�ي��اح��ة وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة والنقل
واخل��دم��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة» .وا�ستعر�ض
معايل اب��ن ط��وق �أب��رز امل�ستجدات التي
�شهدها اقت�صاد دول��ة الإم ��ارات م�ؤخراً
يف � �ض��وء �إط �ل��اق م �� �ش��اري��ع اخلم�سني
والت�شريعات وال�سيا�سات االقت�صادية
ال��رائ��دة ال�ت��ي ا�ستحدثتها ال��دول��ة من
�أج��ل دعم التحول �إىل من��وذج اقت�صادي
جديد مرن وم�ستدام وقائم على املعرفة
واالبتكار واحت�ضان ال�صناعات والأعمال
القائمة على التكنولوجيا وجذب املواهب
وامل�شاريع الريادية يف خمتلف املجاالت.
و�أطلع معاليه اجلانب القرغيزي على
ح��واف��ز ب�ي�ئ��ة الأع� �م ��ال واال� �س �ت �ث �م��ار يف
ال��دول��ة ويف مقدمها ال�سماح بالتملك
الأج �ن �ب ��ي احل� ��ر وال �ك ��ام ��ل للم�شاريع
واال� � �س � �ت � �ث � �م� ��ارات ب �ن �� �س �ب��ة ،100%

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

بني البلدين وفر�ص اال�ستثمار الواعدة
يف جماالت الزراعة والأمن الغذائي مبا
ي�شمل ال�صناعات الغذائية وال�سياحة
وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،وال �ط��اق��ة املتجددة
خ��ا��ص��ة ال�ط��اق��ة ال�ك�ه��روم��ائ�ي��ة ،ف�ض ً
ال
ع��ن م�ن��اق���ش��ة ت��رت�ي�ب��ات ان �ع �ق��اد اللجنة

االق �ت �� �ص��ادي��ة امل �� �ش�ت�رك��ة ال �ث��ان �ي��ة بني
البلدين لو�ضع برنامج ج��دي��د يرتقي
ب�شراكة البلدين �إىل م�ستويات جديدة
خ�ل�ال امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة يف �إط � ��ار ر�ؤي ��ة
وا��ض�ح��ة وب��رام��ج ت�ع��اون حم��ددة تخدم
امل�ستهدفات التنموية للبلدين.

�سارة الأمريي تطلع على الفر�ص
اال�ستثمارية بجناح توغو يف �إك�سبو  2020دبي

•• دبي -وام:

زارت معايل �سارة بنت يو�سف الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا املتقدمة ،جناح توغو يف
�إك�سبو  2020دبي ،احلدث العاملي الكبري الذي ت�ست�ضيفه دولة الإمارات ،حيث اطلعت
معاليها على جهود التنمية واال�ستثمار والتطور التكنولوجي ،خ�صو�صاً يف جماالت
مثل ال�سياحة والأعمال وفر�ص اال�ستثمار والتنمية امل�ستدامة واخلدمات اللوج�ستية،
وك��ذل��ك جهود التحول الرقمي .وا�ستمعت معاليها �إىل �شرح ح��ول الفر�ص املقدمة
لل�شركات النا�شئة وم�شاريع رواد الأع�م��ال ،خ�صو�صاً يف قطاع ال�صناعة ،حيث يحمل
جناح توغو �شعار “ر�ؤية طموحة من �أجل �أفريقيا” ،ويعر�ض املقومات التي متتلكها
البالد يف املجاالت اال�ستثمارية املتنوعة ،حيث تدير “توغو” واحدا من �أهم موانئ غرب
القارة الإفريقية .واطلعت معايل وزي��رة دولة للتكنولوجيا املتقدمة على جهود �إدراج
التكنولوجيا الرقمية يف دعم التنمية الب�شرية ،وخطط تعزيز الرقمنة� ،إ�ضافة �إىل �شرح
عن خارطة الطريق احلكومية  2025 - 2020والتي تنفذ  42م�شروعا ،يحتوي
 75%منها على مكونات رقمية و�إلكرتونية.

مقر املربجمني ي�ست�ضيف غاري فيانريت�شوك رائد الأعمال العاملي يف جماالت املحتوى الرقمي
•• دبي -وام :

ا�ست�ضاف مقر املربجمني �أحد م�شاريع “الربنامج الوطني
للمربجمني” ،رائ��د الأعمال العاملي غ��اري فيانريت�شوك
الرئي�س التنفيذي ل�شركة فيانري �إك����س و�شركة فيانري
ميديا املخت�صتني يف جم��ال املحتوى ال��رق�م��ي ،يف جل�سة
تفاعلية ��ض�م��ن “مقر الإلهام” لت�سليط ال���ض��وء على
جتربته امللهمة يف جماالت املحتوى الرقمي املتخ�ص�ص يف
البلوك ت�شني واجليل الثالث ل�شبكة الإنرتنت والرموز غري
القابلة لال�ستبدال  ، NFT>sوذل��ك مب�شاركة جمموعة
من املربجمني واملهتمني بالتكنولوجيا احلديثة والرقمنة

يف دول��ة الإم� ��ارات .و�أك��د فيانريت�شوك ،خ�لال حديثه يف
ثالث جل�سات مقر الإلهام� ،أن �أف�ضل ما ميكن �أن يت�صف به
الرواد التقنيون يف هذا الع�صر هو ف�ضول املعرفة وال�س�ؤال
دائما “ماذا لو؟” ،وتطرق �إىل ر�ؤيته وجتربته يف جماالت
تكنولوجيا البلوك ت�شني واجليل الثالث ل�شبكة الإنرتنت،
م�شرياً �إىل �أهمية حتلي امل�برجم�ين والأج �ي��ال اجلديدة
بالتوا�ضع وتكري�س الوقت لفهم متغريات التقنيات الرقمية
اجلديدة .وقال �إن �أهم حتد يواجه الكثري من الأف��راد يف
عامل اليوم ،يتمثل يف �صعوبة ا�ستيعاب مدى ت�أثري اجليل
اجلديد لل�شبكة العنكبوتية والتطورات الكبرية التي تتميز
بها مقارنة باجليل ال�سابق ،وا�ستعانتهم مبفاهيم و�أدوات

وتوقعات مبنية عليه حتد من قدرتهم على ابتكار ما هو
جديد يف هذا املجال .ويتميز غاري فيانريت�شوك ب�أ�سلوبه
التفاعلي اجلاذب لالنتباه ،ومعرفته الوا�سعة يف جماالت
التكنولوجيا املتقدمة ،ويعد واحداً من امل�ؤثرين العامليني
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي يف هذه املجاالت.
وميكن للمهتمني م��ن �أف ��راد املجتمع الت�سجيل حل�ضور
جل�سات مقر الإلهام عن طريق الرابط الإلكرتوين www.
 .ai.gov.ae/getinspiredويركز “مقر الإلهام” على
ا�ست�ضافة نخبة من الر�ؤ�ساء التنفيذيني ل�شركات رقمية
��ض�م��ن ج�ل���س��ات ت�ف��اع�ل�ي��ة لت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى ق�ص�ص
جن��اح�ه��م وجت��ارب �ه��م ال��رائ��دة خ�ل�ال م�سريتهم يف عامل

التكنولوجيا لزرع ال�شغف عند املربجمني ال�شباب لتنمية
قدراتهم وخرباتهم وحتفيزهم لي�شاركوا بفاعلية يف ابتكار
حلول تكنولوجية للتحديات امل�ستقبلية .اجلدير بالذكر،
�أن حكومة دولة الإمارات �أطلقت مقر املربجمني ،جت�سيداً
لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل”  ،يف م�شروع حت��ويل يعيد �صياغة وتعزيز مفهوم
جم�ت�م�ع��ات ال�برجم��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وي�ين ال��وط�ن��ي والعاملي،
ب�ه��دف خلق �أف���ض��ل جمتمع ب��رجم��ي يف املنطقة� ،إ�ضافة
لذلك رف��ع كفاءة املجتمع الربجمي و�إي�صال املربجمني
لأف�ضل الفر�ص املحلية.

•• دبي -وام:

و�سعت “طريان الإمارات” تواجدها يف الإمارات ال�شمالية بافتتاح مكتب
مبيعات جت��زئ��ة يف ال�ف�ج�يرة ل�ت��وف��ر ب��ذل��ك م��زي��دا م��ن ال��راح��ة للعمالء
الراغبني يف حجز رحالتهم .ح�ضر حفل افتتاح املكتب اجلديد الكائن
يف مبنى الغليلة املطل على كورني�ش الفجرية خالد باجلافلة نائب رئي�س
دائ ��رة العمليات التجارية يف ط�ي�ران الإم� ��ارات ب��ال��دول��ة و�سلطنة عمان
و�شاز بي�شمام مدير �أول مبيعات ط�يران الإم��ارات ملنطقة دبي والإمارات
ال�شمالية وخالد ح�سن مدير مبيعات ط�يران الإم��ارات ملنطقة ال�شارقة
والإم ��ارات ال�شمالية و�ساميون وودف ��ورد نائب رئي�س اخل��دم��ات اجلوية
العاملية والتوزيع يف جمموعة دناتا لل�سفر ويا�سر را�شد حممد را�شد مدير
فرع التوعية والإعالم املروري ب�شرطة الفجرية و�إ�سماعيل البلو�شي مدير
عام مطار الفجرية الدويل .وعملت “طريان الإمارات” بال�شراكة مع دناتا
خلدمات التمثيل ب�صفتها وكيل عام مبيعات  GSAيف الفجرية على مدى
العقود الثالثة املا�ضية .وميثل افتتاح �أول مكتب مبيعات جتزئة لطريان
الإم ��ارات ت�أكيدا على �سعي الناقلة للتو�سع يف تقدمي مزيد م��ن الدعم
املبا�شر لقاعدة العمالء يف الإم��ارة .وجهزت “طريان الإمارات” املكتب
اجلديد لتوفري بيئة مريحة للعمالء الراغبني يف �إج��راء احل�ج��وزات �أو
التحدث �إىل �أحد وكالء املبيعات لتخطيط رحالتهم .وي�ضم املكتب �أربعة
كاونرتات خلدمة العمالء خم�ص�صة حلجوزات الطريان و�شراء التذاكر
وا�ستف�سارات العمالء العامة عرب االت�صال بالرقم .600555555

�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني تطلق ً
برناجما
لتطوير الكفاءات الوطنية يف قطاع الت�أمني

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني� ،إح��دى �شركات الت�أمني ال��رائ��دة يف
املنطقة يف توفري حُ لول الت�أمني املُبتكرة لعمالئها من الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،عن
�إط�لاق برنامج تدريب “�إمكاناتي” ملواطني دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة
بهدف توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية ال�شابة يف ق�سم االكتتاب لدى ال�شركة
وذلك كجزء من ا�سرتاتيجية ال�شركة الطموحة للتوطني.
ويتما�شى برنامج التدريب اجلديد ل�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني مع برنامج
“ناف�س” االحت��ادي املتكامل ال��ذي يهدف �إىل رفع الكفاءة التناف�سية للكوادر
املواطنة ،ومتكينهم من �شغل وظائف مميزة يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف
الدولة� ،إذ تلتزم �شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني بدعم ا�سرتاتيجية الدولة
و�أهدافها لرفع معدالت توطني الوظائف.
وتتطلع �شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني لتعزيز مهارات القوى العاملة لديها
ل�ضمان تطوير امل�ه��ارات الفنية وال�سلوكية والقيادية الأ�سا�سية املطلوبة يف
وظائفهم ومنا�صبهم احلالية وامل�ستقبلية .و�سريكز الربنامج على توظيف
وتطوير الكفاءات الإماراتية و�صقل قدراتها يف جمال �أعمال االكتتاب والت�أمني
اخلا�صة بالأفراد وال�شركات ،الأمر الذي �سيفتح الباب �أمام املواطنني ال�شباب
لي�صبحوا قادة �صناعة الت�أمني يف امل�ستقبل .وبهذه املنا�سبة ،قال �أحمد �إدري�س،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي الوطنية للت�أمني“ :باعتبارنا من ال�شركات
الوطنية الرائدة يف قطاع الت�أمني ،ف�إننا نعتمد على �أف�ضل املواهب والكفاءات
لتلبية التوقعات احلالية وامل�ستقبلية ل�صناعة الت�أمني.

يعمل على تطوير التجارة الثنائية والتي بلغت مليار دوالر يف عام 2021

انعقاد الدورة الثانية من منتدى �أبوظبي � -إ�سرائيل للأعمال
•• �أبوظبي-وام:

اح �ت �� �ض ��ن � � �س ��وق �أب� ��وظ � �ب� ��ي ال� �ع ��امل ��ي،
امل��رك��ز امل� ��ايل ال � ��دويل ال ��رائ ��د� ،أم�س،
ال��دورة الثانية م��ن منتدى �أبوظبي -
�إ��س��رائ�ي��ل ل�ل�أع �م��ال ك�ج��زء م��ن التزام
�أب��وظ �ب��ي االق �ت �� �ص��ادي ط��وي��ل الأج ��ل
جل��ذب ال���ش��رك��ات وامل�ستثمرين اجلدد
واالح �ت �ف ��اظ ب �ه��م ،ول �ت �ع��زي��ز عالقات
ال �ت �ع��اون ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ودول� ��ة �إ� �س��رائ �ي��ل ب�ع��د توقيع
اتفاقية �أب��راه��ام التاريخية لل�سالم يف
العام .2020
وق ��ال � �س �ع��ادة �أح �م��د ج��ا��س��م الزعابي،
رئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة � �س��وق �أبوظبي
العاملي  :يجمع املنتدى اثنني من �أجنح
و�أن�شط جمتمعات الأعمال ال�ستك�شاف
ف ��ر� ��ص ال� ��� �ش ��راك ��ات امل �ح �ت �م �ل��ة و�آف � ��اق
ال�ن�م��و ،ن ��درك �أه�م�ي��ة ت��وف�ير الو�صول
اال�سرتاتيجي �إىل الأ��س��واق النامية يف
امل�ن�ط�ق��ة وت�سهيل زي ��ادة وك �ف��اءة ر�أ�س
امل��ال ومت�ك�ين امل�ع��ام�لات امل��رن��ة ،ونحن
دائماً نركز على البقاء يف طليعة التقدم
والنمو مل�ساهمينا وم�ستثمرينا ،ونتطلع
يف �سوق �أبوظبي العاملي مع �شركائنا يف
العا�صمة �أب��وظ�ب��ي �إىل دع��م ال�شركات
الإ�سرائيلية وامل�ستثمرين وال�شركات
النا�شئة لت�أ�سي�س ح�ضور لهم وحتقيق

منوهم يف هذه املنطقة.
م��ن جهته ،ق��ال �سعادة حممد حممود
�آل خ��اج��ة ��س�ف�ير ال ��دول ��ة ل ��دى دول ��ة
�إ��س��رائ�ي��ل  :ت�سرين ر�ؤي ��ة الإماراتيني
والإ�سرائيليني يظهرون للعامل ما ميكن
�إجنازه عرب بذل جهو ٍد م�شرتكة لتعزيز
وت�ط��وي��ر ق�ط��اع الأع �م��ال يف البلدين،
ولتحقيق هذا الهدف ،يجب علينا ربط
م�ؤ�س�ساتنا املالية واملعامالت املالية يف
ال�شرق وتدفق ر�أ�س املال واال�ستثمارات

لتحقيق الإمكانات احلقيقية لل�سوقني
اللذين يعمالن معاً بان�سجام كامل.
و�أ��ض��اف �سعادته �أن ال�شراكة ميكن �أن
تزيد من القدرة التناف�سية لل�شركات يف
كال البلدين و�ستتيح لها املناف�سة ب�شكل
�أف���ض��ل ع�ل��ى ال���س��اح��ة ال��دول �ي��ة ،داعيا
كافة ال�شركات الإ�سرائيلية الكت�شاف
واال� � �س � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ف ��ر� ��ص امل�شاريع
ال�ضخمة وتنميتها وب�ن��اءه��ا يف قطاع
الأع�م��ال الإم��ارات��ي ومب�ساعدته ،وقال

 :لدينا �إمي� ٌ
�ان را�سخ ب��أن ال�سالم ي�ؤدي
�إىل االزدهار ،ولذلك �سن�ساعد ال�شركات
الإ�سرائيلية على فتح �أ� �س��واق جديدة
والو�صول �إىل النطاق العاملي.
وق � ��د � �ش �ه��د امل� �ن� �ت ��دى ت � �ب� ��ادل ال� � ��ر�ؤى
وامل �ع �ل��وم��ات اجل��وه��ري��ة ح ��ول املوجة
التالية من اجتاهات اال�ستثمار وفر�ص
النمو عرب احلدود بني االقت�صادين.
وناق�ش جمموعة م��ن كبار ال�ق��ادة من
��ش��رك��ات م�ث��ل ��س��وق �أب��وظ �ب��ي ل �ل��أوراق

امل��ال �ي��ة وم �ب ��ادل ��ة و G 42و�أدن� � ��وك
وم �� �ص��در ف��ر���ص اال� �س �ت �ث �م��ار القوية
وامل�شهد العام لعا�صمة دول��ة الإمارات،
ك �م��ا � �س �ل �ط��وا ال �� �ض��وء ع �ل��ى الالعبني
الرئي�سيني يف م�شهد اال��س�ت�ث�م��ار بني
�أبوظبي و�إ�سرائيل.
ورك� � ��زت اجل �ل �� �س��ة احل� ��واري� ��ة الثانية
يف امل �ن �ت��دى مب �� �ش��ارك��ة م�ت�ح��دث�ين من
�سوق �أبوظبي العاملي ومكتب �أبوظبي
لال�ستثمار ومكتب �أبوظبي للمقيمني و
 Hub 71على االجتاهات االقت�صادية
والتنظيمية الرئي�سية يف �أبوظبي ،مبا
يف ذل��ك ال�ت�ن��وي��ع االق�ت���ص��ادي املتزايد
وزي��ادة فر�ص اال�ستثمار امل��ايل ،وكيف
ت�سهم هذه االجتاهات يف �إطالق م�شروع
ناجح يف الإمارة.
ح���ض��ر امل �ن �ت��دى مم�ث�ل��ون ع��ن ع�شرات
ال �� �ش��رك��ات الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،مب��ا يف ذلك
� �ش ��رك ��ات يف ق �ط ��اع ��ات رئ �ي �� �س �ي��ة مثل
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال �ي��ة والتكنولوجيا
الزراعية والتكنولوجيا الطبية� ،إ�ضافة
�إىل �شركات عقارات.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال �ت �ج��ارة الثنائية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن جت � ��اوزت ح��اج��ز املليار
دوالر وفقاً لتقديرات جمل�س الأعمال
الإماراتي الإ�سرائيلي ،ومن املتوقع �أن
تنمو �أكرث هذا العام لت�صل �إىل ملياري
دوالر.
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خالل اجتماع الدورة الثانية من اللجنة االقت�صادية امل�شرتكة

الإمارات والتفيا تطلقان برنامج تعاون اقت�صادي من  6حماور
•• دبي -وام:

اتفقت حكومتا دول��ة الإم� ��ارات وجمهورية التفيا على
ب��رن��ام��ج ت�ع��اون اق�ت���ص��ادي م��ن  6حم��اور �شملت تطوير
ال �ت �ع��اون يف جم� ��االت :ال �ت �ج��ارة واال� �س �ت �ث �م��ار ،االبتكار
والتكنولوجيا املتقدمة ،النقل واخل��دم��ات اللوج�ستية،
الزراعة واملواد الغذائية ،والطاقة ،والتعليم ،والعلوم.
جاء ذلك خالل اجتماع الدورة الثانية للجنة االقت�صادية
امل�شرتكة بني البلدين التي عقدت �أم�س الأول يف دبي،
برئا�سة معايل ال��دك�ت��ور ث��اين ب��ن �أح�م��د ال��زي��ودي وزير
دول ��ة ل�ل�ت�ج��ارة اخل��ارج �ي��ة ،و� �س �ع��ادة رامي��ون��د���س البينز
نائب وزير الدولة يف وزارة االقت�صاد الالتفية ،واملفو�ض
العام لالتفيا يف �إك�سبو  2020دبي ،وبح�ضور عدد من
امل�س�ؤولني احلكوميني ورج��ال الأع�م��ال وممثلي القطاع
اخل��ا���ص م��ن اجل��ان�ب�ين .و�أك ��د م�ع��ايل ال��دك�ت��ور ث��اين بن
�أحمد الزيودي عمق الروابط الثنائية التي جتمع دولة
الإم� ��ارات وجمهورية التفيا ال�صديقة ،م���ش�يراً �إىل �أن
العالقات االقت�صادية ت�شهد حالياً زخماً كبرياً يف خمتلف
املجاالت ،يف ظل اجلهود املبذولة من اجلانبني لتطويرها
وتو�سيع �سبلها و�آفاقها وتنويع �أن�شطتها .و�أ�ضاف معاليه:
“التفيا وج�ه��ة اقت�صادية واع ��دة و��ش��ري��ك جت��اري مهم
لدولة الإم��ارات على م�ستوى منطقة البلطيق ،وحققنا
خل��ال ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة م�ستويات رائ ��دة م��ن التعاون
وال�شراكات االقت�صادية ،و�سنعمل خ�لال الفرتة املقبلة
يف �إطار اللجنة االقت�صادية امل�شرتكة على تطوير قنوات
التعاون وتنمية هذه ال�شراكة يف عدد من املجاالت اجلديدة
وامل�ستقبلية التي حتظى باهتمام اجلانبني ،ويف مقدمتها
اقت�صاد املعرفة وقطاعات االقت�صاد اجلديد مثل االبتكار
وامل���ش��اري��ع ال�صغرية واملتو�سطة ،وال��ذك��اء اال�صطناعي
والتقنيات الرقمية احلديثة ،والطاقة املتجددة وال�صناعة،
وتكنولوجيا املعلومات واالت���ص��االت ،وكذلك القطاعات
احل�ي��وي��ة الرئي�سية للتعاون مثل ال�ت�ج��ارة واال�ستثمار
وال�سياحة وال�ط�يران واللوج�ستيات وال�صحة والتعليم
وغ�يره��ا» .وا�ستعر�ض معايل ال��زي��ودي �أب��رز امل�ستجدات
والإجن� ��ازات ال�ت��ي �شهدتها البيئة االقت�صادية يف دولة
الإمارات ،و�أطلع اجلانب الالتفي على املبادرات وامل�شاريع
ال��رائ��دة ال�ت��ي �أطلقتها ال��دول��ة م ��ؤخ��راً يف �إط ��ار ر�ؤيتها
امل�ستقبلية ،وال �سيما م�شاريع اخلم�سني وجهود التحول
نحو من��وذج اق�ت���ص��ادي ج��دي��د �أك�ث�ر ا��س�ت��دام��ة ومرونة،
والتطورات ال�شاملة يف منظومة الت�شريعات االقت�صادية
ل�ت���س�ه�ي��ل مم��ار� �س��ة الأع� �م ��ال وت �ع��زي��ز ج��اذب �ي��ة الدولة

 الزيودي :التفيا وجهة اقت�صادية واعدة ومهمة ..وتعاوننا خالل املرحلة املقبلة يركز علىاال�ستثمار يف اقت�صاد املعرفة والتقنيات الرقمية وقطاعات االقت�صاد اجلديد وا�ستقطاب املواهب
 راميوند�س البينز :تعاون التفيا والإمارات مبني على قيم وم�صالح و�أهداف م�شرتكة ويحمل �آفاق ًاواعدة للتنمية ..و�إك�سبو  2020من �أكرث املعار�ض ً
جناحا يف توليد الفر�ص وال�شراكات اجلديدة
للم�شاريع الريادية وال�شركات العاملية املتميزة واملواهب
واالب �ت �ك��ارات ،م��وج�ه�اً ال��دع��وة �إىل ال���ش��رك��ات الالتفية
ال�ستك�شاف ما متتلكه بيئة الأعمال يف دولة الإمارات من
مزايا وحوافز متجددة ومتكاملة ،واال�ستفادة من املوقع
اال�سرتاتيجي للدولة ومكانتها كعا�صمة عاملية للتجارة
واال�ستثمار واملال والأعمال ،وبوابة حيوية لالنطالق �إىل
�أ�سواق منطقة ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا و�أفريقيا.
وق ��ال م�ع��ال�ي��ه�“ :إن دول ��ة الإم � ��ارات وج�م�ه��وري��ة التفيا
ترتبطان بعالقات قوية ورا�سخة ،ونحر�ص من خالل
خمرجات اللجنة على تطوير خارطة طريق لدفع جهود
التعاون بني البلدين يف زيادة التجارة وتنويع اال�ستثمارات
و�ضمان فعالية ومرونة �سال�سل التوريد ،كما نتطلع �إىل
م�شاريع وفر�ص �أو�سع بني القطاعني احلكومي واخلا�ص
يف البلدين ،وا�ستك�شاف املزيد من الفر�ص يف القطاعات
اجلديدة والنا�شئة ،وتوفري كافة الت�سهيالت واحلوافز
لل�شركات الالتفية الراغبة يف ت�أ�سي�س �أو تو�سيع �أعمالها
يف دولة الإم��ارات �أو االنطالق منها نحو �أ�سواق �إقليمية
وعاملية �أخرى” ،معرباً ع��ن تطلعه ل��زي��ادة التعاون مع
احلكومة الالتفية خالل املرحلة املقبلة لت�سهيل مهمة
ال���ش��رك��ات الإم��ارات �ي��ة امل �� �ص��درة �إل�ي�ه��ا �أو امل���س�ت�ث�م��رة يف
قطاعاتها املختلفة .من جانبه ،ق��ال �سعادة راميوند�س
البينز �إن التعاون الثنائي ب�ين جمهورية التفيا ودولة
الإمارات قائم على الأهداف وامل�صالح امل�شرتكة للبلدين،
م�شرياً �إىل �أن معر�ض �إك�سبو  2020دب��ي ق��دم دلي ًال
وا�ضحاً على الآف��اق الواعدة لل�شراكة بني البلدين حيث
ي�ع��د م��ن �أك�ث�ر امل �ع��ار���ض جن��احً ��ا يف ت��ول�ي��د ف��ر���ص عمل
ج��دي��دة .و�أ� �ض��اف معاليه �أن الت�ف�ي��ا ت���ش�ترك م��ع دولة
الإم� ��ارات يف ال�ع��دي��د م��ن ال�ق��وا��س��م امل�شرتكة يف الر�ؤية

والقيم واال�سرتاتيجيات التنموية القائمة على االنفتاح
على العامل واالرتباط مع الأ�سواق الدولية وتوفري بيئة
حا�ضنة للتقنيات املتقدمة واحللول والتجارب والأفكار
اجل��دي��دة وتعزيز م��رون��ة االقت�صاد ملواجهة التحديات،
الأم ��ر ال ��ذي وف��ر �أر� �ض �ي��ة متينة ل�لات�ف��اق ع�ل��ى تعميق
ال�ت�ع��اون ب�ين البلدين يف العديد م��ن امل�ج��االت احليوية
ذات االه �ت �م��ام امل �� �ش�ترك ،مب��ا يف ذل ��ك ت�ط��وي��ر االبتكار
والطاقة امل�ستدامة والزراعة والنقل بهدف زيادة التجارة
واال�ستثمارات يف كال البلدين.
وب �ل��غ �إج �م��ايل ت �ب��ادل ال �ت �ج��ارة غ�ير ال�ن�ف�ط��ي م��ن دولة
الإم��ارات �إىل التفيا خ�لال �آخ��ر عامني ما يقارب 624
مليون دره��م بني البلدين .وعلى امل�ستوى اال�ستثماري،
جتاوزت اال�ستثمارات املتبادلة بني اجلانبني  117مليون
درهم ،قرابة  60%منها من الإمارات �إىل التفيا.
�إىل ذلك� ،أكد اجلانبان �أهمية ا�ستكمال منجزات التعاون
االقت�صادي والتجاري والفني التي مت حتقيقها �سابقاً بني
حكومتي البلدين يف �إطار اللجنة االقت�صادية امل�شرتكة،
ب�ه��دف خلق ف��ر���ص ج��دي��دة ووا��س�ع��ة ومتنوعة ملجتمعي
الأعمال وتعزيز الإمكانات املتاحة لرفع معدالت التبادل
التجاري وتدفق اال�ستثمارات بني البلدين.
و�شملت �أع�م��ال ال��دورة الثانية م��ن اللجنة االقت�صادية
امل�شرتكة بني البلدين االتفاق على تطوير برامج للتعاون
االق�ت���ص��ادي يف  6م���س��ارات رئي�سية ل�لارت�ق��اء مب�ستوى
ال���ش��راك��ة االق�ت���ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة �إىل م�ستويات �أكرث
تقدماً وازده ��ارا ،ومب��ا ي�سهم يف فتح �آف��اق جديدة للنمو
وبناء القدرات يف خمتلف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك،
كما ا�شتملت على توقيع مذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون بني
وكالة اال�ستثمار والتنمية يف التفيا و�إدارة تنمية امل�ؤ�س�سات

ال�صغرية واملتو�سطة بوزارة االقت�صاد يف دولة الإمارات.
التجارة واال�ستثمار  ..اتفق اجلانبان على تعزيز العالقات
االقت�صادية الثنائية من خالل :دعم التعاون املبا�شر بني
امل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية برتويج التجارة واال�ستثمار،
وت�ب��ادل املعلومات ،تعزيز ال�ق��درات ال�صناعية ،وت�شجيع
ال�شركات وجمتمعي الأعمال يف البلدين على اال�ستثمار
ورفع التبادل التجاري ،وتبادل البعثات التجارية ،وت�سهيل
و�صول جمتمعي الأعمال �إىل �أ�سواق البلدين.
االبتكار والتكنولوجيا املتقدمة  ..رحب اجلانبان بتوقيع
مذكرة تفاهم حول التعاون بني وكالة اال�ستثمار والتنمية
يف التفيا وتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف وزارة
االقت�صاد بدولة الإم ��ارات ،واتفق اجلانبان على تعزيز
اجلهود امل�شرتكة لدعم م�ستهدفات التحول �إىل منوذج
االقت�صاد الدائري .النقل واخلدمات اللوج�ستية  ..اتفق
اجلانبان على ا�ستك�شاف �أطر تعزيز التعاون لزيادة فعالية
ومرونة �سال�سل التوريد اللوج�ستية الربية واجلوية.
ال��زراع��ة والأم ��ن الغذائي  ..اتفق اجلانبان على تعزيز
التعاون يف جمال �سالمة الغذاء وتعزيز التجارة الثنائية
يف املنتجات الغذائية والزراعية وكذلك تبادل املعلومات
ح��ول متطلبات ال�صحة وال�صحة النباتية والبيطرية،
وتبادل اخلربات يف الزراعة املائية والزراعة الع�ضوية.
ال �ط��اق��ة وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة � ..أع � ��رب اجل��ان �ب��ان عن
اهتمامهما بتعزيز التعاون يف جم��ال الطاقة املتجددة،
واتفقا على ا�ستك�شاف فر�ص التعاون يف هذا ال�صدد.
ال�ت�ع�ل�ي��م  ..ات �ف��ق اجل��ان �ب��ان ع�ل��ى ت�شجيع ال �ت �ع��اون بني
امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية يف البلدين ،وتعزيز تبادل
ال �ط�ل�اب والأك��ادمي �ي�ي�ن وال �ب��اح �ث�ين ،وت �ط��وي��ر وتنفيذ
م�شاريع م�شرتكة يف املجاالت التعليمية.
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«�أراد» تر�سي عقدين �إن�شائيني
جديدين يف جمتمع م�سار

•• ال�شارقة -وام:

�أر�ست “�أرا َد “  -ال�شركة املتخ�ص�صة يف التطوير العقاري  -عقدين بقيمة
�إجمالية تبلغ  118مليون درهم يف م�شروع “مَ�سار” جمتمع الفلل واملنازل
الريفية الفاخرة والذي تبلغ قيمته الإجمالية  8مليارات درهم ب�ضاحية
ال�سيوح يف ال�شارقة .وي�شمل العقدان اجلديدان تطوير البنية التحتية
وتن�سيق احلدائق يف موقعني مبَ�سار “املنطقة املركزية حول مركز زوار
مَ�سار” والتي �ستحت�ضن عدداً من مواقع اجلذب للزوار و”املنطقة العازلة
املحيطة باملجتمع ال�سكني” والتي �ست�ضم ع��دداً من امل��راف��ق الريا�ضية
و�سط حميط من الأ�شجار الكثيفة .ومن املتوقع انتهاء العمل يف املنطقة
املركزية بحلول نهاية ابريل القادم حيث �سيتم الحقاً افتتاح مركز زوار
مَ�سار يف �شهر يونيو القادم  ..وعند �إكتماله �سي�ضم مركز الزوار منطقة
مغامرات للأطفال و�ساحة تزحلق وم�سرحا خارجيا و ركنا للمطاعم،
كما �ستت�ضمن املنطقة ال�شجرية املن�سقة نقطة حمورية ل�شبكة م�سارات
الدراجات الهوائية البالغ طولها  13كم عرب مَ�سار والتي �ست�ضم بدورها
م��راف��ق خمتلفة ل�صيانة وم�ع��دات ال��دراج��ات الهوائية وجت��ارة التجزئة
وم�ساحات متن ّوعة متاحة للإيجار .ومن املتوقع انتهاء �أعمال املقاولني
يف املنطقة العازلة حول جمتمع مَ�سار بحلول نهاية �سبتمرب القادم والتي
�ست�ضم الآالف م��ن الأ��ش�ج��ار وم�سارين متوا�صلني للجري والدراجات
الهوائية بطول  6.6كم لك ّل منهما.
وقال �أحمد اخل�شيبي الرئي�س التنفيذي يف �شركة “�أرادَ” � :سيمهد العقدان
اجلديدان الطريق �أمام فتح مَ�سار لعامة النا�س من خالل جمموعة من
املرافق الرتفيهية والريا�ضية امل�صممة وفق �أعلى املعايري العاملية.

طاقة تقرتح توزيع �أرباح نقدية
بقيمة  5.3مليار درهم للعام 2021

•• �أبوظبي -وام:

الهيدروجني الأخ�ضر �أحد احللول التي تعتمدها «كهرباء دبي» لتنويع م�صادر الطاقة
•• دبي  -وام:

ي �� �ش �ه��د ال� �ع ��امل ال� �ي ��وم اه �ت �م��ام �اً متزايداً
ب��اال��س�ت�ث�م��ار يف م �� �ص��ادر ال �ط��اق��ة النظيفة
واملتجددة التي �ستغري م�شهد الطاقة العاملي
خ�ل�ال الأع � ��وام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة م��ن خالل
االعتماد على م�صادر الطاقة �صديقة للبيئة
منخف�ضة التكلفة ن�سبياً .وتزامناً مع هذا
التوجه العاملي يزداد ا�ستخدام الهيدروجني
الأخ�ضر لإنتاج الطاقة ودفع عجلة التنمية
يف العديد من القطاعات احليوية .وت�شري
الدرا�سات �إىل �أن �إنتاج الهيدروجني الأخ�ضر
�سريتفع بن�سبة � 57%سنوياً لي�صل �إىل
 5.7مليون طن يف  .2030ويُعد م�شروع
ال�ه�ي��دروج�ين الأخ���ض��ر ال ��ذي ن�ف��ذت��ه هيئة
ك �ه��رب��اء وم �ي��اه دب ��ي ب��ال �ت �ع��اون م��ع �إك�سبو
 2020دب��ي و��ش��رك��ة �سيمن�س ل�ل�ط��اق��ة يف

جممع حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم للطاقة
ال�شم�سية الأول من نوعه يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا لإنتاج الهيدروجني
ب��ا� �س �ت �خ��دام ال �ط ��اق ��ة ال �� �ش �م �� �س �ي��ة وق� ��د مت
ت���ص�م�ي��م وب �ن ��اء امل �ح �ط��ة ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة التي
تبلغ م�ساحتها ن�ح��و � 10آالف م�تر مربع
بحث تكون ق��ادرة على ا�ستيعاب التطبيقات
امل�ستقبلية ومن�صات اختبار اال�ستخدامات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ل�ه�ي��دروج�ين مب��ا يف ذل ��ك �إنتاج
الطاقة والتنقل .وي�ت��م �إن�ت��اج الهيدروجني
الأخ �� �ض��ر ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ح�ل�ي��ل الكهربائي
با�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة .وت�سمح
ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ب�ت�خ��زي��ن ك�م�ي��ات ك �ب�يرة من
ال�ط��اق��ة ل �ف�ترات ط��وي�ل��ة ومي�ك��ن ا�ستخدام
ال �ه �ي��دروج�ي�ن لإن� �ت ��اج ال �ط��اق��ة م ��ن خالل
املحركات والتوربينات الغازية وخاليا الوقود
ك�م��ا مي�ك��ن اال� �س �ت �ف��ادة م�ن��ه ك �م��ادة و�سيطة

لل�صناعات الكيماوية مثل الأمونيا والوقود
ال�صناعي وغ�يره��ا وك��وق��ود لو�سائل النقل
وكعامل خاف�ض يف �صناعات ال�صلب ولإنتاج
احلرارة الالزمة للعمليات ال�صناعية �إ�ضافة
�إىل �إمكانية اال�ستفادة منه لأغرا�ض التدفئة
وال �ط �ه��ي يف امل �ن��ازل وك��ذل��ك ك�ط��اق��ة ميكن
ت�صديرها .و�أكد معايل �سعيد حممد الطاير
الع�ضو امل�ن�ت��دب ال��رئ�ي����س التنفيذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي �أن الهيدروجني الأخ�ضر
م��ن ب�ين م���ص��ادر ال�ط��اق��ة ال�صديقة للبيئة
وميثل �أح��د ركائز م�ستقبل م�ستدام يعتمد
على ت�سريع االنتقال �إىل احلياد الكربوين
حتقيقاً ال�سرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة
 2050وا��س�ترات�ي�ج�ي��ة احل �ي��اد الكربوين
 2050لإم ��ارة دب��ي ل�ت��وف�ير  100%من
القدرة الإنتاجية للطاقة من م�صادر الطاقة
النظيفة بحلول ال�ع��ام  .2050و�أ� �ض��اف :

“ين�سجم م�شروع “الهيدروجني الأخ�ضر”
مع التزام دبي الرا�سخ باال�ستدامة ودعمها
احلثيث لق�ضايا الطاقة وتغري املناخ ويدعم
ر�ؤية وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جم�ل����س ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي “رعاه اهلل”
ب�ت�ح��وي��ل �إم � ��ارة دب ��ي �إىل اق �ت �� �ص��اد حمايد
للكربون بحلول ع��ام  2050وا�سرتاتيجية
الهيئة لتنويع م�صادر الطاقة وزي��ادة حجم
اال�ستثمار بها ع�بر دع��م االبتكار والبحوث
والتطوير يف تقنيات تخزين الطاقة ومن
بينها ال�ه�ي��دروج�ين الأخ���ض��ر ال ��ذي ي�صفه
البع�ض ب�أنه “وقود امل�ستقبل” و�سيلعب دوراً
م�ه�م�اً لي�س ف�ق��ط يف م��زي��ج ال�ط��اق��ة العاملي
ولكن �أي�ضاً يف التخفيف من �آثار االحتبا�س
احلراري ”.و�أ� �ش��ار معاليه �إىل �أن الهيئة
دع��ت ك�برى ال�شركات اال�ست�شارية العاملية

ل�ت�ق��دمي ع��رو��ض�ه��ا ل�ت�ط��وي��ر ا�سرتاتيجية
طموحة لإنتاج الهيدروجني الأخ�ضر بهدف
تطوير ق�ط��اع التنقل الأخ���ض��ر واحل��د من
االنبعاثات الكربونية يف خمتلف ال�صناعات
و �إنتاج الطاقة الكهربائية واحلرارية و�إنتاج
امل�ي��اه والتطبيقات الأخ ��رى .م��ن جهته �أكد
املهند�س وليد بن �سلمان النائب التنفيذي
للرئي�س لقطاع تطوير الأعمال والتميز يف
الهيئة �أن م�شروع الهيدروجني الأخ�ضر يف
جممع حممد ب��ن را��ش��د للطاقة ال�شم�سية
مت ت�صميمه وف�ق�اً لأع�ل��ى معايري ال�سالمة
ومبا يتما�شى مع معايري الهيئة والقوانني
الدولية والأوروبية ومتتلك �شركة �سيمن�س
ل�ل�ط��اق��ة ��ش��ري��ك ال�ه�ي�ئ��ة يف امل �� �ش��روع خربة
وا�سعة يف ت�صميم وتنفيذ الأنظمة املتقدمة
ال�ت��ي تتمتع ب��أع�ل��ى م�ع��اي�ير الأم ��ان وتدعم
تطوير العمليات وال�صيانة الآمنة للمحطة.

�أعلنت �شركة �أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” ام�س ،عن تقدّمها
باقرتاح خا�ضع ملوافقة امل�ساهمني لتوزيع �أرب��اح نقدية خا�صة بقيمة
 2.2مليار دره��م  2.00فل�س لل�سهم �إ�ضافة �إىل �أرب��اح نقدية نهائية
بقيمة  1.2مليار دره��م  1.10فل�س لل�سهم ،لي�ضاف ذلك �إىل مبلغ
 1.9مليار درهم  1.65فل�س لل�سهم الذي مت توزيعه م�سبقاً على �شكل
�أرباح ربع �سنوية لي�صل �إجمايل توزيعات الأرباح النقدية للعام 2021
�إىل  5.3مليار درهم  4.75فل�س لل�سهم.
وتتخطى هذه التوزيعات تلك املق ّررة وفقاً ل�سيا�سة توزيع الأرب��اح يف
ال�شركة ،وذلك نتيجة لزيادة الأرباح التي �أثمر عنها الأداء املايل القوي
يف العام  .2021وكانت “طاقة” قد �أعلنت يف �شهر فرباير املا�ضي عن
النتائج املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب ،2021
والتي �أظهرت ت�ضاعف �صايف الدخل �إىل  6مليارات درهم  ..وا�ستند هذا
الأداء املايل القوي �إىل �أعمال ال�شركة يف قطاع املرافق ،كما جاء مدفوعاً
بالتح�سن يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية.
ّ
وق ��ال جا�سم ح�سني ث��اب��ت ،الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�ضو
املنتدب يف �شركة �أب��وظ�ب��ي الوطنية للطاقة /ط��اق��ة : /ي��أت��ي اقرتاح
“طاقة” بتوزيع �أرب��اح نقدية �إجمالية بقيمة  5.3مليار درهم لكامل
ال�سنة ت�أكيداً على موقعها امل��ايل الرا�سخ و�أدائ�ه��ا القوي خ�لال العام
 ،2021ونحن ملتزمون بتطبيق
�سيا�ستنا لتوزيع الأرباح� ،إىل جانب
التزامنا ب�أهدافنا اال�سرتاتيجية،
مع املحافظة على هيكل ر�أ�سما ّ
يل
ق� ��وي .ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أنّ جمل�س
الإدارة يف “طاقة” كان قد �صادق
على توزيعات الأرباح اخلا�صة يف 1
م��ار���س  2022وت��وزي�ع��ات الأرب ��اح
النهائية يف  10ف�براي��ر ،2022
بانتظار موافقة امل�ساهمني عليها
يف اج �ت �م��اع اجل �م �ع �ي��ة العمومية
ال�سنوي واملق ّرر عقده يف  15مار�س
.2022

م�ساهمو بنك دبي الإ�سالمي يوافقون على توزيع �أرباح نقدية بن�سبة  % 25عن العام 2021

•• دبي-الفجر:

اختتم بنك دبي الإ�سالمي� ،أك�بر بنك �إ�سالمي يف دول��ة الإمارات
العربية املتحدة وثاين �أكرب بنك �إ�سالمي يف العامل ،بنجاح �أعمال
اجتماع جمعيته العمومية ال�سنوي الذي عقد بنظام هجني لأول
م��رة يف ت��اري��خ البنك ،لتوفري �أع�ل��ى م�ستويات ال��راح��ة مل�ساهميه
امل�شاركني يف االج�ت�م��اع .وواف��ق امل�ساهمون خ�لال االج�ت�م��اع على
البيانات املالية للبنك لعام  ،2021ع�لاوة على البنود الأخرى
التي مت �إقرارها خالل االجتماع ،مما يدل على ثقة امل�ساهمني يف
جمل�س �إدارة البنك وجدول الأعمال اال�سرتاتيجي الذي اعتمدته
الإدارة العليا لل�سنوات القادمة.
وكان البنك قد �سجل منوًا �سنويًا بن�سبة  39%يف �صايف �أرباحه
لعام  2021على �إث��ر حت�سن �أدائ��ه ب�شكل ق��وي مع ب��دء انح�سار
جائحة كوفيد .19-وت�ضمنت بنود جدول الأعمال الأخرى التي
مت اختتامها يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي ،االتفاق على

ت��وزي��ع �أرب ��اح نقدية بن�سبة  ٪25م��ن ر�أ� ��س امل��ال امل��دف��وع بقيمة
�إجمالية وقدرها  1.8مليار درهم �إماراتي ،بالإ�ضافة �إىل الت�أكيد
على تعيني جلنة الرقابة ال�شرعية الداخلية و�إعادة تعيني مدققي
احل���س��اب��ات اخل��ارج�ي�ين للبنك ل�ع��ام � ،2022إىل ج��ان��ب �إق ��راره
ل�ق��رارات خا�صة .كما وا�صل بنك دب��ي الإ�سالمي تر�سيخ مكانته
الرائدة يف �أ�سواق ر�أ�س املال والتمويل خالل عام  ،2021مع �إمتام
�صفقات بقيمة م��وح��دة ت�ق��ارب  25مليار دوالر �أمريكي بحلول
نهاية العام .كما جرى تعيني البنك خالل العام لطرح �أكرث من
� 20صفقة �صكوك و�صفقات متويل م�شرتكة لل�شركات الوطنية
وال�شركات ال�سيادية و�شبه ال�سيادية ،وال�شركات ،وامل�ؤ�س�سات املالية،
وال يزال البنك يحتل �أعلى املراتب �ضمن الئحة ت�صنيف بلومبريج
للبنوك.
ويف معر�ض تعليقه على �أداء البنك و�آفاقه امل�ستقبلية ،قال معايل
حممد �إبراهيم ال�شيباين ،مدير عام دي��وان �صاحب ال�سمو حاكم
دبي ،ورئي�س جمل�س �إدارة بنك دبي الإ�سالمي “ :مي�ضي بنك دبي

الإ�سالمي مب�سريته التنموية متا�شياً مع دولة الإم��ارات العربية
املتحدة ،حيث حر�ص البنك على لعب دو ٍر رائ��دٍ يف دعم توجهات
النمو التي ت�سري عليها البالد� .ست�ساعد الأ�س�س التي مت و�ضعها يف
عام  2021على دفعنا �إىل الأمام يف جمالني مهمني للغاية �أال وهما
تطلعاتنا الرقمية والتزامنا املطلق ب�أجندة اال�ستدامة يف الدولة.
نحن يف بنك دبي الإ�سالمي ،نرى هاتني الركيزتني هما املحركان
الرئي�سيان لتطوير الأعمال وحتقيق النمو والربحية يف امل�ستقبل،
مما ي�ؤدي ب�شكل �أ�سا�سي �إىل عوائد �أعلى مل�ساهمينا الكرام .وبعد
جناحه منقطع النظري يف تخطي تبعات اجلائحة العاملية والآثار
االقت�صادية التي ترتبت عليها ،ف�إن بنك دبي الإ�سالمي اليوم على
امل�سار ال�صحيح لتعزيز قوته وتو�سيع نطاقه وحت�سني مرونته على
امل��دى الطويل ،وم��واءم��ة توجهاته مع خطة التعايف االقت�صادي
والتجاري لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،مما يعزز قدرته على
حتقيق منو م�ستدام وم�س�ؤول ،ويخلق قيمة ملتعاملينا وللمجتمعات
التي نعمل فيها ومل�ساهمينا على حد �سواء».

اخلميس  3مارس  2022م  -العـدد 13483
Thursday

3 March 2022 - Issue No 13483

28

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

70535

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

70535

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � SHCFICIPTO2021 / 0009066أمر على عري�ضة

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

اىل املدعي عليه  :ب�ستان الريف خلدمات تنظيف املباين
نعلمكم بان املدعي جاكر ح�سني زين العابدين بنجالدي�شي اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله  :و�صدر حكم  - 2021/11/14قرار املحكمة
 /ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ص به.
حرر بتاريخ 2022/1/26
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

اىل املدعي عليه � :ساجون خلدمات التوظيف
نعلمكم بان املدعي رحمه علي رحمه الزعابي الإمارات العربية املتحدة  /اجلن�سية
قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله و�صدر احلكم االتي :
احلكم  :قررت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري :
الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  8000درهم "ثمانية �آالف درهم" ومبلغ
 3000درهم" ثالثة �آالف درهم "تعوي�ض مادي و�أدبي  ،والزام املدعي عليه بالر�سوم
وامل�صاريف ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حرر بتاريخ 2022/2/28
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :هاوزين لتجارة مواد البناء  -ذ م م
مبوجب هذا
العنوان  :هاتف  971508666653 :فاك�س :
تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية بقالة املنتجع � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2022/2/24واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/2/24وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل���ص�ف��ي امل �ع�ين يف مكتبه ال�ك��ائ��ن ب��دب��ي ع�ل��ى ال �ع �ن��وان امل��ذك��ور �أع�ل�اه،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

70021

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

ا�سم ال�شركة  :بقالة املنتجع � -ش ذ م م
العنوان  :حمل  1ملك م�ؤ�س�سة االوقاف و�شئوون الق�صر  -ديرة  -حمي�صنة الثانية
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  225938 :رقم القيدبال�سجل التجاري  1253109 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف
دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله
 ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/2/24واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/2/24وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم
�إىل امل�صفي املعني هاوزين لتجارة مواد البناء  -ذ م م  -العنوان  :هاتف :
 971508666653فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

70472

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فاطمة موزون
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � AJCEXCICPL2022 /0000215أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه  :فاطمة موزون
العنوان � :إمارة عجمان منطقة النعيمية مقابل ا�سواق الإمارات  -هاتف رقم 0588632535
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ علي �سامل عبداهلل النعيمي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 45624.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عامر نا�صر عامر بن غامن التميمي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2022 /0000398مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :عامر نا�صر عامر بن غامن التميمي
العنوان  :ال�شارقة التعاون نيل  5بلوك B
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حليمة املرابطي  ،اجلن�سية مغربي يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 12.793.6
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70408

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

70349

بناء علي طلب امل�ست�أنف  :بحر اخلري لتجارة قطع غيار ال�سيارات
امل�ستعملة  -ذ م م  -اىل امل�ست�أنف �ضده :جواد قلي بدرام  -اجلن�سية
اي��ران .ان��ت مكلف باحل�ضور ام��ام مكتب �إدارة ال��دع��وى رق��م ()1
مبحكمة ا�ستئناف ال�شارقة � -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات
وذلك يف يوم اخلمي�س املوافق  2022/3/10يف الدعوى املذكور
رقمها �أعاله  -بو�صفك م�ست�أنف �ضده.
مدير الدعوى

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية -
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2022 /0000303أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه  :خالد حممد �سيد احمد بيومي
العنوان  :العنوان  :ال�شارقة الريموك الهاتف 0528628747 05588310900 :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد عبدالر�ؤوف حامد حممد  ،اجلن�سية م�صري
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  9170درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول � :سامر �سليمان فرحات �سليمان  -اجلن�سية  :م�صري  -ن�سبة ()%24
ومن الطرف الثاين  :عناين عبدالنا�صر عناين علي  -اجلن�سية  :م�صري  -ن�سبة ()%06
اىل الطرف الثالث  :ار�سلي مايور كوالبان  -اجلن�سية � :إماراتية
باال�سم التجاري (ال�شفرة املميزة ل�صيانة ال�سيارات) ن�شاط الرخ�صة (ال�صيانة والإ�صالح العام للمركبات
(كراجات) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم 784421
ال�صادرة بتاريخ 2021/5/16
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0001116جتاري (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /امينه منور
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/12/28قد حكمت عليك هذه املحكمة
يف الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /رجاء خياطي  -مغربية اجلن�سية -
ب�صفتها �شريكة يف �صالون ق�صر ال�شرق لل�سيدات بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  /ب�إخراج املدعي عليها من الرخ�صة
الرقمية  524447ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية حلكومة
ال�شارقة ل�شركة (�صالون ق�صر ال�شوق لل�سيدات) والزمت املدعي عليها
بامل�صاريف والر�سوم.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -زبري ايداتيل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOMS2022 /0000639جتاري

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0053144
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل

اعالن بالن�شر باللغة العربية  /االجنليزية
للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى
يف الإ�ستئناف رقم 2022/161

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

70535

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

�إىل املحكوم عليه  :زبري ايداتيل
العنوان�:إمارةال�شارقةخلف�شارعالعروبةحملرقم1ملكعليعبداهللخلفانال�شام�سيهاتفرقم0581121559
" 0551755797 0555297040بريد الكرتوين daynightcafeuae@gmail.com
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �سليم ماواكونومال  ،اجلن�سية هندي يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 56217.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0001098مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :تريازو املحدودة  -جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة ال�صناعية � 2شارع اخلان
ار�ض م�سورة ملك حمد مبارك حممد خمي�س بوعميم هاتف 0506466337
بناء على طلب املدعية  :جلف �سبليز فور بيلدينج ماترييال  -م م ح
قد اقامت عليك الدعوى الدعوى وتطالبك فيها  -:الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ()15.435
درهم -الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة - .اعالن املدعي عليه
باجلل�سة والئحة االدعاء � -شمول احلكم النفاذ املعجل الحكام املادة  229الفقرة ( )5من
قانون الإجراءات املدنية .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/3أمام مكتب �إدارة الدعوى
حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا
او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك
خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/2/21م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

الإمارات للمزادات
تق�سيم تركة رقم ( 427ل�سنة )2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
مقدم الطلب  /ال�شيخ �سلطان �صقر را�شد احمد القا�سمي
املتويف  /ال�شيخ �صقر را�شد احمد القا�سمي
تعلن الإمارات للمزادات بتكليف من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية للجميع بانه �سينعقد مزاد علني وذلك على
موقع الإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم
اخلمي�س املوافق  2022/3/10وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمتوفى و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
 العقار الوثيقة رقم ( )2009/1997ملك مبنطقة املركز التجاري ب�إمارة ر�أ�س اخليمة  ،ب�سعر التثمني : 1,800,000درهم (مليون وثمامنائة �ألف درهم).
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة املوقع الإلكرتوين للإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا اياه
مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة ايام على الأقل.
الإمارات للمزادات  -ذ م م

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى
70197

اعالن بالن�شر
للم�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى
يف الإ�ستئناف رقم 2022/64

بناء علي طلب امل�ست�أنف  :ليلى ابراهيم حممد ها�شم العتيبي
امل�ست�أنف �ضده  :م�ؤ�س�سة مركز ريناد الطبي
امل�ست�أنف �ضده  :فايزة حممد �صالح حممد ال علي  -اجلن�سية  :الإمارات -
انت مكلف باحل�ضور امام مكتب �إدارة الدعوى رقم ( )1مبحكمة ا�ستئناف
ال�شارقة � -شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم الثالثاء املوافق 2022/3/8
يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك م�ست�أنف �ضده.
مكتب ادارة الدعوى

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0004977عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0004725عمايل (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2021 /0004979عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ليلة القمر ملقاوالت ال�صيانة العامة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان النعيمية  2رقم مكاين ( )4405508425ت :
065227770 - 0554463180 - 0556972757
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2022/3/16ال�ساعة � 8.30صباحا �أمام مكتب
�إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/23م.

�إىل املدعي عليه  :االحتاد لالفالم امللونة ذ م م  -ومن ميثلها قانونا
جمهول حمل الإقامة  :عجمان النعيمية بجوار خمبز ربيع لبنان هاتف
 0525804879رقم املن�ش�آة 64967 :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2022/3/21يف متام ال�ساعة � 8.30صباحا �أمام
مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب
مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/1م.

�إىل املدعي عليه  :ليلة القمر ملقاوالت ال�صيانة العامة  -ذ م م
جمهول حمل الإقامة  :عجمان النعيمية  2رقم مكاين ( - )4405508425ت :
065227770 - 0554463180 - 0556972757
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2022/3/16ال�ساعة � 8.30صباحا �أمام مكتب
�إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير
الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/23م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مدير اخلدمات الق�ضائية

مدير اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -فرجاد علي �صابر ح�سني ا�سي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICPL2022 /0000677امر اداء
�إىل املحكوم عليه  :فرجان علي �صابر ح�سني ا�سي
العنوان  :ال�شارقة الرملة 0503176712
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �صالح حممد غلوم الدوبي املازمي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 12500
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

االمارات العربية املتحدة
70533

70533

70353

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  3807ل�سنة 2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده � /أحمد عبداهلل احمد �سرور احلمادي
ل�صالح املنفذ له  /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم اخلمي�س املوافق  2022/3/17وذلك لبيع العقار العائد
ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقارات على النحو التايل :
 عقار قطعة رقم ( 1325ملك) مبنطقة اخلان ب�إمارة ال�شارقة ب�سعر التثمني  53,040.00درهم (ثالثة وخم�سون مليوناواربعون الفا) وهو عبارة عن بناية طابق �سرداب  -طابق ار�ضي  +طابق مواقف �سيارات � +ست طوابق متكررة.
وذلك ويف االيام التالية ان اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين للإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات للمزادات
 www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره
من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

عن  /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  3807ل�سنة 2021
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)
�إىل املنفذ �ضده � /أحمد عبداهلل احمد �سرور احلمادي
ل�صالح املنفذ له  /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
تعلن حمكمة ال�شارقة الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني على موقع الإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم اخلمي�س املوافق  2022/3/17وذلك لبيع العقار العائد
ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقارات على النحو التايل :
 عقار قطعة رقم ( 1325ملك) مبنطقة اخلان ب�إمارة ال�شارقة ب�سعر التثمني  53,040.00درهم (ثالثة وخم�سون مليوناواربعون الفا) وهو عبارة عن بناية طابق �سرداب  -طابق ار�ضي  +طابق مواقف �سيارات � +ست طوابق متكررة.
وذلك ويف االيام التالية ان اقت�ضى احلال وذلك على املوقع االلكرتوين للإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae
يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات للمزادات
 www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره
من م�ستندات قبل املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

عن  /رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0000127مدين (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :طريق امل�ستقبل ال�ستقدام االيدي العاملة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ احمد عبيد �سرور �سامل الكتبي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 17837.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية
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العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0000993عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :فا�ست رايدرز خلدمات تو�صيل الطلبات �ش ذ م م فرع ال�شارقة
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة �صناعية رقم  15خلف �شارع املليحة �شربة رقم  6مكتب ملك
حممد عبداهلل ا�سماعيل ال علي 0556684384 042355555 0508638992
بناء على طلب املدعي  :باريا�س را�سايلي قد رفعت هذه الدعوى ملطالبتكم مببلغ 2800
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/7أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله -
بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/24م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70392

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2021 /0003582جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه /م�صطفى عبداجلليل عبداللطيف منجود منجود
العنوان 9383329 :
حتيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/12/20قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله ل�صالح /احمد حممد م�صطفى حممد ال�صاوي ال�صاوى ,بالتايل
قررت املحكمة � -:إلزام املدعى عليه �أن ي�ؤدي للمدعى مبلغ  75000درهم و�ألزمته �أن
ي�ؤدي له فائدة” قانونية قدرها  %5من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 20/9/2021
وحتى متام ال�سداد و�ألزمت املدعى عليه الر�سوم وامل�صاريف .حكما قابال لال�ستئناف
خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0052748
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :عبدالوهاب حممد �سيد ,اجلن�سية افغان�ستان يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه  100%و ذلك اىل ال�سيد  :حاجي حممد
عبدالوهاب اجلن�سية افغان�ستان يف الرخ�صة (خبز زابل) والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم (  )571922ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية  ,تعديالت
�أخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صه الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
70535
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الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0049277

�إخطار عديل بالوفاء
املخطـر  /م�ستان جليل احمد ,هندي اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم ( )784195649079811ب�صفتي مالك ال�شركه امل�سماه
(م�ستان جليل ملقاوالت النجارة امل�سلحة) ال�صادره من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة رخ�صة رقم ()557906
العنـوان  /ال�شارقة  -هاتف رقم 0557386210 /
املخطر �إليها � /شركة عرمان ملقاوالت البناء ذ،م،م ,وميثلهم ه�شام نبيل ابو احل�سن  -لبناين اجلن�سية
العنـوان /دبي  -هاتف رقم 61590863 -0506337859 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ 30,744درهم
املخطر �إليه حرر عدد � 2شيك للمخطر مببلغ ( 30,744ثالثون الف و �سبعمائة و اربع واربعون) درهم مبوجب اتفاق مربم بني املخطر
واملخطر اليها
حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها,
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املخطر ل�صرف ال�شيكات �إال �أنها ارتدت دون �صرف لعدم تطابق التوقيع ,وبياناته كالتايل :
�شيك رقم  000877مببلغ  15،372درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/06/30وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري،
�شيك رقم  000874مببلغ  15,372درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/03/31وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري
لذلك ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك.

الكاتب العدل

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1620/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/3090امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )20557درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�صفوت للنقل الربي العام ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديرة  -دبي � -شارع القرهود  -مبنى اركيد � -شقة  - 306بجانب
حمطة جي جي كو للقطارات
املطلوب �إعالنهما  -1 :بهادريه لنقل املواد العامه بال�شاحنات اخلفيفه �ش.ذ.م.م  -2ري�شم خان فقري خان
 �صفتهما  :منفذ �ضدهمامو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )20557دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
�إخطار عديل بعزل املقاول
برقم املحرر 2022/0050040

املخطـر /م�ستان جليل ملقاوالت النجارة امل�سلحة واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم 557906
وميثلها املالك  -م�ستان جليل احمد  ,هندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784195649079811
العنـوان  /ال�شارقة  -الغوير  -هاتف رقم 0557386210 /
املخطر �إليه /ال�صرح العربي ملقاوالت البناء ذ م م واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة بالرقم 538874
وميثلها املدير  -احمد ابراهيم اليماين �سليمان  -م�صري اجلن�سية
العنـوان /ال�شارقة  -بوطينه  -هاتف رقم 0502082644 /
املو�ضوع � /إخطار عديل للوفاء مببلغ  90,345درهم
املخطر �إليه حرر �شيكان للمخطر مببلغ  62,510درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ
ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعي ل�صرف ال�شيكات �إال �أنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد
وبيانه كالتايل :
ال�شيك رقم 0046836مببلغ  27360درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2017/12/24وامل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي
و�شيك رقم  004645مببلغ  35150درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2017/11/29وامل�سحوب على بنك االمارات اال�سالمي
وفاتورة مببلغ  27835بتاريخ 2017/10/31
وحيث �إن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية،
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك

الكاتب العدل
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0000832جتاري (جزئي)
املدعي عليه � :شركة/بيتك ملقاوالت البناء (ذ.م.م)
جمهول حمل الإقامة  :االمارات  -امارة ال�شارقه  -منطقة النه�ضة  -خلف �شارع الوحدة  -مكتب رقم 6
الطابق االول ملك جمموعة النايلي العقارية  -تلفون 0568225333 -0504947128/
يلتم�س املتنازع من �سيادتكم
 - 1حتديد اقرب جل�سة لنظر الدعوي مع اعالن اخل�صم بالئحتها واحلكم عليها بالزامها مبلغ
( )300,000درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوي وحتي ال�سداد التام.
�ضم ملف النزاع رقم ( (-0004154/SHCMECICOMPAR20212اىل ملف الدعوي.
� -3إلزام املدعي عليها بالر�سوم و امل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/3/9أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية
املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )9شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر
يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/3/1م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي

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

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/6عقاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )6106816درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :داماك كري�سنت للعقارات �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع ال�شيخ زايد  -تيكوم  -موقع �سي  -برج اكزوكتيف
هايت�س  -طابق امليزانني  -بالقرب من جرين �سيتي
وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�ستيتيه
املطلوب �إعالنه  -1 :و�سام �سامي ابو �سريع الفزاين � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2022/3/2:اخطاركم ال�ستالم املنقوالت
يف مدة �أق�صاها  15يوم من تاريخ االع�لان ويف حال انق�ضاء امل��دة ومل يتقدم �ضده لال�ستالم
�سيتم ايداع مبلغ التقييم من قبل املزايد وا�ستالم العقار.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1347/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3453/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )257630.86درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :سيف الدين حامت بهاي كالكتاواال  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -الرو�ضة � -شارع الزهراء  -مبنى � - 2000شقة 546
املطلوب �إعالنه  -1 :ايه اي �سي موفر خدمات ال�شركات �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )257630.86درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

الكاتب العدل

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

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3
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�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيدة � :شهله كنيز �سيف اال�سالم اجلن�سية :بنغالدي�ش  ،ترغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة ( )%80وذلك �إىل ال�سيد � :سيف اال�سالم حممد �شكيم على
باباري  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش .ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد � :شيخ عبدالرحمن كوهيل الدين
�شيخ اجلن�سية :بنغالدي�ش  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%20وذلك �إىل
ال�سيد � :سيف اال�سالم حممد �شكيم على باباري  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (ورد
�شما خلياطة وتطريز العبايات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )609275ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد/باجافـاتي فينكاتـا كري�شنان ماهاديفان ,اجلن�سية :
الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/
عمران خان حممد ا�صغر ,اجلن�سية  :باك�ستان بالرخ�صة امل�سماه (مركز الكـادي الطـبي)
ت�أ�سـ�ست بـ�أمـارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )604672ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صـادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى  :ال يوجد .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ()5
من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة  -وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة ال�شرعية
حمكمة الأ�سرة

االمارات العربية املتحدة

الكاتب العدل
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0048727

70533

اخطار عديل للوفاء مببلغ  274294درهم
ال�شرح
املخطر  :حممد راجح طالب ح�شاي�شه
العنوان  :ال�شارقة  -رقم الهاتف 0556969795 :
املخطر اليه  :نواب �شاه تور �شاه  ،ب�صفته مدير يف املن�شاه امل�سماه /جنمة �آ�سيا لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة (�ش ذ م م)
العنوان  :دبي الرباح �شارع رقم  14فيال رقم  12خلف م�سجد الرباح
رقم الهاتف 0505344620-0505244620 :
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  274294درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ
ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :
ال�شيك االول رقم 000129مبلبغ  132418،درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/09/20،وامل�سحوب على بنك امل�صرف العربي لال�ستثمار و
التجارة اخلارجية
ال�شيك الثاين رقم  000127مبلبغ 141876 ،درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/10/20،وامل�سحوب على بنك امل�صرف العربي لال�ستثمار
و التجارة اخلارجية
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،
لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك...

الكاتب العدل
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/38056
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املنذرة � :شركة يونيمار للمعدات االن�شائية (�ش.ذ.م.م)  -بوكالة املحامية  /مريه البلو�شي
املنذر �إليها � :سوبها لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م (جمهول حمل الإقامة)
�صيغة الإعالن
املنذرة تنذر املنذر �إليها وتكلفها بالوفاء ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتها وقدره 49,465،31
درهم (ت�سعه واربعون الف و�أربعمائة وخم�سة و�ستون درهم وواحد وثالثون فل�سا) والفائدة
القانونية عنه بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ ن�شـر
هذا االنذار واال �سـت�ضـطر التخاذ كافة االجراءات القانونية اللزامها ب�سداد املبلغ وكافة
الر�سـوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة وا�ست�صدار �أمر اداء من املحكمة بذلك
م�شمو ًال بالنفاذ املعجل.
الكاتب العدل
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املو�ضوع� :إعالن مذكرة تبليغ املنفذ �ضده بالن�شر
ن�شر (الإعالن املو�ضح �أدناه) على نفقة طالبة الإعالن
ال�سيدة  /حليمة املرابطي
مذكرة تبليغ املنفذ �ضده بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة ال�شرعية
يف الدعوى رقم( 673/2021 :تنفيذ)
�إىل املنفذ �ضده  /عامر نا�صر عامر بن غامن التميمي ميني اجلن�سية
حيث �أن طالبة التنفيذ  /حليمة املرابطي �أقامت عليك لدى هذه املحكمة التنفيذ املذكور �أعاله.
للوفاء بال�سند التنفيذي املت�ضمن:
� .1إلزام املدعي عليه املنفذ �ضد بدفع مبلغ � 2000ألفي درهـم نفقة للمدعيـة عـن مـدة �شهر من تاريخ
� 25/12/2019إىل تاريخ .21/1/2020
� .2إلزام املنفذ �ضده بدفع مبلغ  12000اثنا ع�شر �ألف درهم نفقه متعه .
� .3إلزام املنفذ �ضده بدفع مبلغ  10000ع�شرة �آالف درهم نفقة عدة للمدعية عن كامل فرتة العدة
� .4إلزام املدعى عليـه بدفع مبلغ  10000ع�شرة �آالف درهـم املهـر امل�ؤجـل للمدعيـة واملثبـت لهـا يف وثيقة زوجها.
�أنت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار �إليه �أعاله خالل �أ�سبوعني من تاريخ الإعالن
حريراً يف يوم اجلمعة املوافق25/02/2022 :

مدير �إدارة اخلدمات الق�ضائية

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/2528مدين جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1662177.6درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة دبي للت�أمني � -شركه م�ساهمه عامة
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -ديرة  -املرقبات � -شارع الرقة  -مبنى خا�ص با�سم �شركة دبي
للت�أمني  -بجوار مطعم ال�صفدي
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة غوني�س لاللكرتوميكانيك ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )1662177.60درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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انذار عديل باللغتني العربية واالجنليزية
رقم ()2022/29720
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املنذر  :بنـك اال�ستثمار (�ش م ع)
املنذر اليه  :خليل الرحمن �شاالكارا
مبوجب هذا الإنذار وعم ً
ال بن�ص املادة  1/63من قرار جمل�س الوزراء رقم  57ل�سنة 2018
ب�ش�أن الالئحة التنظيمية للقانون الإحتادي رقم  11ل�سنة  1992ب�ش�أن قانون الإجراءت املدنية
تكلفكم ب�سداد املبلغ املتوجب بذمتكم ل�صالح املنذر والبالغ قدره  16,500,000/-درهم (�ستة
ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف درهم) ،بالإ�ضافة �إىل الفائدة الت�أخريية على املبلغ املذكور من تاريخ
الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ تنفيذ هذا االنذار و�إال �سي�ضطر
املنذر �إىل اللجوء للق�ضاء لإلزامكم بدفعه جرباً عم ً
ال بن�ص املادة ( )62من الالئحة التنظيمية
املذكورة ،بالإ�ضافة �إىل الفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام ،مع �إلزامكم بالر�سوم وامل�صروفات الق�ضائية و�أي تكاليف �أخرى ومقابل �أتعاب املحاماة ،وحفظ
حق املظلم ب�أتخاذ كافة الإجراءات التحفظية �ضدكم.

الكاتب العدل

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف ال��دع��وى رق��م � 2022/7أم��ر على عري�ضة �صيغة
تنفيذية  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )318990.16درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ست�شفى نور التخ�ص�صي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديرة  -دبي � -شارع ال�شارع اخلام�س  -مبنى اجلمعية
التعاونية لال�سكان � -شقة /316الطابق الثالث
املطلوب �إعالنه  -1 :ريكاردو وبيكري فريال � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )318990.16درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املنطقة
مويلح التجارية
مويلح التجارية
مويلح التجارية
مويلح التجارية

رقم امللك

التثمني

ملك 1/147/3131
ملك 45/3131

 1,820,000درهم
 5,310,000درهم
 1,355,000درهم
 1,250,000درهم

ملك 196/3197
ملك 270/3197

و�صف العقار
ار�ض ف�ضاء
قيد االن�شاء
ار�ض ف�ضاء
ار�ض ف�ضاء

رقم الوحدة
مويلح التجارية
مويلح التجارية
ال�صجعة ال�صناعية
الفلج

رقم امللك

التثمني

ملك 291/3197
ملك 41/3131
ملك 2035
ملك 638

 1,230,000درهم
 8,330,000درهم
 4,350,000درهم
 1,050,000درهم

و�صف العقار
ار�ض ف�ضاء
قيد االن�شاء
قيد االن�شاء
قيد االن�شاء

يتوجب على الراغب بالإ�شرتاك باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او مبوجب �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء او اال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع االلكرتوين للإمارات للمزادات www.
 emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل
املوقع املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ق�سم احلجوزات والبيوع
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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�إىل املدعى عليها يف الدعوى املذكورة �أعاله :
املدعى عليها� /سان هيلز انرتنا�شيونال لل�سياحة �ش .ذ .م .م.
كما هو ثابت مبوجب احلكم ال�صادرة من حماكم دبي ب�ش�أن انتدابنا خبريح�سابي يف
الدعوى املذكورة �أعاله  ،وحيث مت البدء يف �أعمال اخلربة احل�سابية ،وعليه يتوجب
عليكم احل�ضور �إىل مقر مكتب /اخل�ضر وم�شاركوه حما�سبون قانونيون الكائن يف
(دبي  -منطقة املمزر  -بناية �أبراج املمزر  -مكتب رقم  - 506هاتف-2578853 :
" - 04فاك�س � 04-2578854 :ص ب  48239 :دبي  -بريد الكرتوين :
 alkhader_co@yahoo.comوبرفقتكم كافة امل�ستندات التي تتعلق
مبو�ضوع الدعوى املقامة عليكم من ال�سيد� /أحمد بن خمي�س بن معيوف الغافري .وذلك
يوم الأربعاء املوافق  09/03/2022يف متام ال�ساعة  12:00ظهراً.

�سامل را�شد �سامل اخل�ضر ال�شام�سي
اخلبري املنتدب بالدعوى

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1358/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2021/7019أمر �أداء بالزام املنفذ �ضدها
بان ت�ؤدي للمنفذ املبلغ املحكوم به وقدره ( )212.582.82درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شركة االمارات احلديثة للرفعات الثقيلة ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -جبل علي ال�صناعية  -مبنى جممع تكنو بارك � -شقة مكتب رقم
 320بجانب �شركة Backer Huge
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )212582.82درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1179/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيكات املرجتعه بالتفا�صيل التاليه� -1:شيك رقم  000128مببلغ وقدره ( 5.800درهم)
� -2شيك رقم  000129مببلغ وقدره ( 5.800درهم) � -3شيك رقم  000130مببلغ وقدره ( 5.800درهم) � -4شيك رقم 000131
مببلغ وقدره ( 5.800درهم) � -5شيك رقم  000132مببلغ وقدره ( 5.800درهم) � -6شيك رقم  000133مببلغ وقدره (5.800
درهم) � -7شيك رقم  000134مببلغ وقدره ( 5.800درهم) � -8شيك رقم  000135مببلغ وقدره ( 5.800درهم) � -9شيك رقم
 000136مببلغ وقدره ( 5.800درهم) � -10شيك رقم  000137مببلغ وقدره ( 6.569درهم) حيث ان جميع ال�شيكات م�سحوبة
على بنك االمارات دبي الوطني وال�صادره عن -1:جدولدن تامي للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -2سيد غ�ضنفر علي نقوي -
باك�ستاين اجلن�سية  ,بقيمة مبلغ وقدره ( )58.769درهم ثمانية وخم�سون الف و�سبعمائة وت�سعة و�ستون .
طالب التنفيذ � :شبري �شرف علي كوالوال
عنوانه:االمارات  -امارة ال�شارقة  -ميدان الربيد املركزي  -برج  2000مكتب رقم  - 546هاتف رقم050327242:
املطلوب �إعالنهما � -1 :سيد غ�ضنفر علي نقوي  -2جولدن تامي للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )60820درهم
اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  260/2022/208تنفيذ مدين

املنفذ �ضده  -1 /جبل حفيت العاملية ملقاوالت البناء ذ.م.م  -2 ،حممد ماجد ال�شاكو�ش
ل�صالح طالب التنفيذ  /بيور للمحروقات ذ.م.م
تعلن حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع االمارات للمزادات http://www.
 emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم اخلمي�س املوافق  ، 17/03/2922وذلك لبيع العقارات العائده
ملكيتها للمنفذ �ضده و�أو�صافها على النحو التايل:

دعوة اجتماع خربة ح�سابية
يف الدعوى رقم  4531/2022جتاري جزئي

حماكم دبي
70392

وزارة العدل  -حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية
ق�سم احلجوزات والبيوع
الق�ضية التنفيذية رقم  3678ل�سنة 2020
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

70392

�إعالن املدعى عليهما بالن�شر

حماكم دبياالبتدائية
70197

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

70533

حماكم دبي

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

العدد  13483بتاريخ 2022/3/3

وزارة العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبياالبتدائية
70392

�إخطار عديل
املخطـر  :حممـد عبيـد علي بـن خـلـف ال على  -اجلن�سية  :الإمـارات  ،و�أحمـل هويـة �إماراتيـة رقم ()784197561350725
العنـوان  :ام القيوين  -منطقة احلديثة  -هاتف رقم 0504656000 :
املخطر �إليه  :اندراجيت غوبيناتان  -اجلن�سية  :الهند يحمل هوية اماراتية رقم ()784197657069528
العنـوان  :ام القيوين  -ال�صناعية القدمية  -هاتف رقم 0502570271 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطـار عـديل للوفاء مببلغ ( )31450درهم باال�ضافة اىل الفائدة القانوين بواقع ( )5%من تاريخ االرجتاع
الوقـائـع  :حيث ان املخطر اليه ا�ستلم من املخطر مبلغ ( )31450درهم مقابل معاملة �شخ�صية وقام املخطر اليه بتحرير �شيكات وعند
تقدمي ال�شيك للبنك اعيدت لعدم كفاية الر�صيد وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�شيك كاالتي :
� -1شيك رقم ( )004030بقيمة ( )10000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2021/08/10وامل�سحوب على البنك التجاري الدويل
� -2شيك رقم ( )004033بقيمة ( )10000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2021/09/10وامل�سحوب على البنك التجاري الدويل
� -3شيك رقم ( )004032بقيمة ( )11450درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2021/10/10وامل�سحوب على البنك التجاري الدويل
• طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى
• وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطالية الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر
�أن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه ( )5ايام من تاريخ تبلغكم
هذا الإخطار واال � -سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ
باقي احلقوق  ،لذلك  -فاملخطر يخطركم بهذا االخطـار للعمـل مبـا جـاء بـه ونفاذا ملفعولة ول�سـريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف
مواجهتكم.

اخطار عديل للوفاء
املخطـر  /حممد عثمان رو�شن دين  ,باك�ستاين اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم ( )784198663957698ب�صفتي وكيال عن
ال�سيد /هنيدي عبد الرحمن الهبيان� ,سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ( )784197632817959مبوجب الوكاله
ال�صادره من امارة ال�شارقة برقم ( - )3933/2017العنـوان  /ال�شارقة  -هاتف رقم 0558868788/
املخطر �إليه  /عبد الكرمي �شقره ,فل�سطيني اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم ()784197027259296
العنـوان /دبي  -هاتف رقم 0509072871 /
املو�ضوع � /إخطار عديل بالوفاء مببلغ 65000درهم
املخطر �إليه حرر عدد � 1شيك للمخطر مببلغ  65000درهم مبوجب اتفاق بيع �سياره مربم بني الطرفني حيث قام املخطر اليه بت�سليم
املخطر عدد �1شيك مببلغ قيمته ()65000
حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها ب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمته ،
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيكات توجه املخطر ل�صرفه �إال �أنه ارتد دون �صرف ب�سبب احل�ساب مغلق
�شيك رقم  000050مببلغ  65000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2020/07/05وامل�سحوب على بنك CBI
حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى,
لذلك ,ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات
القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا �إخطار منا بذلك،

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع بـ�أن  :ال�سيد /اي�سى كانيكاتو فارجي�س فارجي�س  -اجلن�سية :
الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيدة/
�شابينا فينو �سليم بوتينبارامبيل عبدالرحمن  -اجلن�سية  :الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه
(�صالون ركن الرولة للحالقة) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة
برخ�صة رقم ( ،)757347تعديالت �أخرى :اليوجد ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة
مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0049695

تنازل /بيع

حماكم دبياالبتدائية
70197

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0049829

تنازل /بيع

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
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حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

وزارة العدل
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تنازل /بيع

الكاتب العدل

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

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

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

اخطار بعزل مقاول
املخطر  -:حممد �سعيد �سيف علي الظهوري  -اجلن�سية  :االمارات
العنوان  :ال�شارقة  /ام فنني  -الهاتف 0506304444 :
املخطر اليه  -:بيت االحالم لتجارة االبواب االلكرتونية
العنوان  -:ال�شارقة � /صناعية 13
065445400 - 0502599292-0507678425
املو�ضوع  :اخطار بعزل مقاول
مت االتفاق بني املخطر واملخطر اليه وذلك لإن�شاء واجناز اعمال الدرابزين على درج منزل املخطر على قطعة الأر�ض رقم  3176والكائنة
ب�إمارة ال�شارقة منطقة الق�شي�شة  5وح�سب املخططات املعتمدة على ان ينجز العمل خالل اربع اىل خم�سة ا�سابيع من تاريخ العقد ونظرا
ملماطله وت�أخر املخطر اليه عن اجناز العمل املوكل اليه ح�سب اتفاق بني الطرفني ،مع العلم انه مت ت�سليم املخطر اليه جزء من الدفعات.
مما ادى اىل تاخر املخطر يف ا�ستالم املنزل ،
ونخطركم بذلك الجناز العمل املوكل به اليكم يف مدة ال تزيد اكرث عن ا�سبوع  ،او ف�سخ العقد وعدم مطلبتي بباقي املبلغ  ،ورد املتلزمات
التي دفعت من اجل ا�ستالمها
نخطركم عن طريق الكاتب العدل ب�سرعة االجناز او ف�سخ العقد خالل ثالثة �أيام فقط من تاريخ ا�ستالمك هذا االخطار ويف حالة الرف�ض
ف�أنني �س�أ�ضطر �آ�سفا التخاذ االجراءات القانونية مع حتملك كافة الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف واتعاب املحاماة وكل ما يرتتب علي من
خ�سائر،
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�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0050985
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الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

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

حماكم دبي
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حمكمة دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2195/2021/11:مدين جزئي

70540

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الرابعة رقم 18
مو�ضوع الدعوى  :الت�صريح بقيد الدعوى والزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة
مبقدار ( )46.010.46درهم �ستة واربعون الفا وع�شرة دراهم و�ستة واربعون فل�سا  ,وال��زام املدعي عليه بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت  -بجانب مارك�س و�سبن�سر
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد عبا�س حيدر عبداحلميد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/10/19:يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح� /شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية
مبلغ ( )46.010.46درهم �ستة واربعون الفا وع�شرة دراهم و�ستة واربعون فل�سا  ,والفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف ومئتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ,حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 1780/2021/11:مدين جزئي

70540

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�ضوع املطالبة مبقدار ()134.643.02
درهم مائة واربعة وثالثون الفا و�ستمائة وثالثة واربعون درهما واثنان فل�سا  ,ال��زام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع حمدان بن حممد  -مبنى ات�صاالت  -بجانب مارك�س و�سبن�سر
وميثله:عبداهلل حممد رو�سول علي الهرمودي
املطلوب �إعالنه  -1 :عامر بن م�صطفى طليبة � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/9/15:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
�شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع بقررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص
املادة  54من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية
مبلغ ( )134.643.02درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف
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�شاعر املليون بحلقته الثالثة ع�شرة� ..إثارة وت�شويق متلأ
م�سرح �شاطئ الراحة ب�أبوظبي

•• «عبدالعزيز بن �سدحان» من ال�سعودية
يت�أهل بت�صويت امل�شاهدين ملرحلة الـ 12
•• �أبوظبي-الفجر:

ملأت ق�صائد ال�شعراء م�سرح �شاطئ الراحة �إثارة
وت�شويقا يف الأم�سية املبا�شرة الثالثة ع�شرة من
برنامج �شاعر املليون مبو�سمه العا�شر ،الذي تنتجه
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية
ب�أبوظبي� ،إذ بثت تفا�صيل الأم�سية ع�بر �شا�شات
قناتي بينونة والإمارات وتطبيق الربنامج.
ح�ضر الأم�سية عي�سى �سيف املزروعي نائب رئي�س
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية،
�سعيد علي الفزاري املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات
امل�ساندة يف دائرة الثقافة وال�سياحة ب�أبوظبي ،وعبيد
خلفان امل��زروع��ي مدير �إدارة التخطيط وامل�شاريع
باللجنة ،و�أع���ض��اء اللجنة اال�ست�شارية للربنامج
الأ�ستاذ تركي املريخي والأ�ستاذ بدر �صفوق ،ورواد
التوا�صل االجتماعي ومتذوقي ال�شعر النبطي.
«ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن �سدحان” م��ن ال�سعودية يت�أهل
بت�صويت امل�شاهدين ملرحلة الـ 12
وم��ع ان�ط�لاق��ة الأم���س�ي��ة� ،أع�ل��ن مقدمو الربنامج
“ح�سني ال�ع��ام��ري ون��دى ال�شيباين” ،ع��ن نتائج
ت���ص��وي��ت امل���ش��اه��دي��ن ع�ب�ر ت�ط�ب�ي��ق وم��وق��ع �شاعر
امل�ل�ي��ون ،وال ��ذي ا�ستمر مل��دة �أ� �س �ب��وع ،ح�ي��ث ك��ان 4
�شعراء يرتقبون الت�صويت لهم لين�ضم واحد منهم
�إىل زمالئه يف مرحلة الـ  ،12وقد �أ�سفرت النتائج
عن ت�أهل (عبدالعزيز بن �سدحان من ال�سعودية بـ
 ،)% 89فيما غادر امل�سابقة ال�شعراء (ب�شاير املقبل
التميمي من ال�سعودية ، ،علي بن بريك الرا�شدي
من الإم��ارات� ،صقر عبداهلل املزروعي من �سلطنة
عمان).
 6جنوم يت�ألقون بق�صائدهم �أم��ام جمهور ال�شعر
وامل�شاهدين عرب ال�شا�شات
تناف�س يف الأم�سية الثالثة ع�شرة ال�شعراء (�ضيف
اهلل ال�سمريي العتيبي من ال�سعودية ،عايد حوا�س
احل��ازم��ي م��ن ال���س�ع��ودي��ة ،ع�ب��دال�ك��رمي البدراين
احل ��رب ��ي م ��ن ال �� �س �ع��ودي��ة ،م �ب ��ارك ال ��رزح ��ان من
الكويت ،م�ساعد بن طع�سا�س احلارثي من الإمارات،
هادي مانع اليامي من ال�سعودية)� ،إذ قدموا روائع
�شعرهم النبطي �أمام �أع�ضاء جلنة التحكيم املكونة
م��ن (��س�ل�ط��ان العميمي م��دي��ر �أك��ادمي �ي��ة ال�شعر،
ال��دك�ت��ور غ�سان احل���س��ن ،ال�شاعر حمد ال�سعيد)،
وجمهور ال�شعر يف م�سرح �شاطئ الراحة وامل�شاهدين
عرب ال�شا�شات.
و�صافح ال�شاعر “�ضيف اهلل ال�سمريي العتيبي”
من ال�سعودية  ،الإلهام ورافقه يف اجتياز العقبات
وم��وا��ص�ل��ة ال��رح �ل��ة ،وك �ت��ب ف���ص��ل ج��دي��د يف ق�صة
الأمل ،وقد قدم ق�صيدة جاء يف مقدمتها:
«ق��ّ��ص��رت خ�ط��وة امل��ا ع��ن ع��روق��ك وانحنيتي وبـات
الرا�س �شايب
والنوامي بـدا يذبل زهرهـا وا�صبحت يف مراحلها
االخريه».
و�أط � ��ل ال �� �ش��اع��ر “عايد ح ��وا� ��س احلازمي” من
ال�سعودية؛ لري�سم خطواته بني الطموح واملثابرة،
�إذ �ألهمته التفا�صيل على �شواطئ �أبوظبي ،وقدم

••  6جنوم يت�ألقون بق�صائدهم �أمام جمهور
ال�شعر وامل�شاهدين عرب ال�شا�شات

•• �ضيف الأم�سية ..املن�شد الإماراتي
«خمي�س املن�صوري» يقدم �شلة وطنية مميزة

ق�صيدة قال فيها:
«على توقيت فقده �صارت �سنيني ثالث �إل
تعبت اللدغ من عقرب ت�س ّم البال تك تكته».
و�سطر ال�شاعر “عبدالكرمي ال�ب��دراين احلربي”
من ال�سعودية ،حكاية حلمه و�إلهامه ليثبت ح�ضوره
بالق�صيد ،حيث قدم ق�صيدة جاء يف مطلعها:
«ال�سفر عن بع�ض الأطالل طبٍ للقلوب
التلومون املعنا ليا عاف الديار».
و�أطل ال�شاعر “مبارك الرزحان” من الكويت ،على
م�سرح �شاطئ الراحة وه��و ي�سري على نهج عنوانه

“افتح عيونك وت��أم��ل ..فكل ما ت��راه حولك ميكن
�أن يلهمك” ،و�شارك بق�صيدة عنوانها “�إىل �أمي”،
قال فيها:
«يهب امل�سك و يذعذع من املا�ضي ن�سيم،
ّ
و روحي تنت�شي و يفي�ض منها �شوقها».
�أم ��ا ال���ش��اع��ر م���س��اع��د ب��ن ط�ع���س��ا���س احل��ارث��ي من
الإم� ��ارات ،في�ستلهم اجل�م��ال ب��اخل��روج ع��ن ال�سري
يف ال �ط��رق امل ��أل��وف��ة ،وق��د واج ��ه نف�سه يف “حتدي
النخبة” ،وقال يف مطلع ق�صيدته:
«فا�ض الفخر من �آنية االجماد �شعر وطيب فاح

•• املرور الثاين لل�شعراء  ..زيارة لأكادميية
ال�شعر وجماراة لعدد من الق�صائد

•• قرار جلنة التحكيم ي�ؤهل ال�شاعرين
«�ضيف اهلل العتيبي وم�ساعد احلارثي»

وا�ستلهمتني �صور ٍة تروي �شموخ اطاللها».
و� � �ش� ��ارك ال �� �ش��اع��ر “هادي م ��ان ��ع اليامي” من
ال���س�ع��ودي��ة ،بق�صيدة مم�ي��زة زرع فيها �أم�ن�ي��ات��ه يف
ب�ساتني ال�شعر و�سقاها قوة وثبات و�إرادة ،وقد جاء
يف مقدمة الق�صيدة:
«ع�ي�ن ال���س�م��ا غ� ّم���ض��ت ورم��و� �ش �ه��ا ت���س�ح��ب حلاف
الغروب
غ�شيت(نيل )العروبه يا ظالم اخلوف و( �أهرامها
)».
امل��رور ال�ث��اين لل�شعراء  ..زي��ارة لأك��ادمي�ي��ة ال�شعر

وجماراة لعدد من الق�صائد
معيار املرور الثاين يف �أوىل �أم�سيات املرحلة الثالثة
من برنامج �شاعر املليون مبو�سمه العا�شر ،جرى
بطريقة جديدة وخمتلفة حيث زار جنوم الأم�سية
�أكادميية ال�شعر يف جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية وال�تراث �ي��ة ب��أب��وظ�ب��ي ،وق��ام��وا يف جولة
مبكتبة الأكادميية تعرفوا من خاللها على جميع
الإ� �ص��دارات من دواوي��ن وكتب نقد وت��اري��خ ال�شعر
ودرا�ساته وغريها الكثري.
وكان يف ا�ستقبال ال�شعراء ،لدى زيارتهم لأكادميية،

الأ�ستاذ �سلطان العميمي مدير �أكادميية ال�شعر ع�ضو
جلنة حتكيم الربنامج ،وقال العميمي “التغيري يف
هذه املرحلة ب�أن مت اختبارهم بالأكادميية �أو ًال من
باب التغيري والتنويع (عدم تكرار الآليات نف�سها)،
وثانياً �إبراز جانب من اجلوانب املرتبطة يف ثقافة
ال�شعراء واطالعهم على اجلوانب ال�شعرية املختلفة
(ال�ق��دمي��ة �أو امل�ع��ا��ص��رة واحل��دي �ث��ة) ،م���ش�يراً �إىل
�أن �أكادميية ال�شعر �أ��ص��درت لغاية الآن �أك�ثر من
 300كتاب متخ�ص�ص يف ال�شعر النبطي والف�صيح
وبالتجارب ال�شعرية املعا�صرة والقدمية بتوثيقها
�أو درا�ستها.
وعقب انتهاء جولة ال�شعراء مت و�ضع مغلفات ،وكل
�شاعر اخ�ت��ار مغلف ،ويف داخ��ل املغلف ك�ت��اب �شعر
يحمل ق�صيدة مت اختيارها من قبل جلنة التحكيم
من الق�صائد التي ي�ضمها الكتاب ،وكانت املهمة
ومعيار التناف�س �أن يكتب كل �شاعر �أبيات املجاراة
على الق�صيدة املختارة ،وكل �شاعر من ال�شعراء كان
ل��ه كتاب خمتلف وق�صيدة خمتلفة ،وم��ن ث��م بد�أ
االختبار بكتابة الق�صيدة يف مقر الأكادميية.
��ض�ي��ف الأم �� �س �ي��ة ..امل�ن���ش��د الإم� ��ارات� ��ي “خمي�س
املن�صوري” يقدم �شلة وطنية مميزة .
حل املن�شد الإماراتي “خمي�س املن�صوري”� ،ضيفاً
ع�ل��ى الأم���س�ي��ة ال�ث��ال�ث��ة ع���ش��رة م��ن ب��رن��ام��ج �شاعر
املليون ،وقدم �شلة وطنية مميزة من كلمات ال�شاعر
�سعيد الكتبي .كما قدم �شلة “�إنت الزعيم” بطلب
من جلنة التحكيم وجمهور م�سرح �شاطئ الراحة،
وهي من كلمات ال�شاعر عبداهلل مربوك املن�صوري،
حيث ردد الأبيات التالية:
يا فار�س
انت الزعيم اللي على القمه رقا
�أحرار العرب و�أبطالها
بو خالد
انت ال�شجاعه وانت هقوة من هقا
اللي كل قمة طالها
يف هيبتك
انت املواقف وانت لالعدا �شقا
يا �سيدي زلزالها
معقود
وانت الن�صر ال جار حال اال�صدقا
بك ن�صر العرب و�أمالها
رمز
وانت ال�شموخ اللي ت�صاعد وارت�ق��ا
البالد اللي يظل ظاللها
ق��رار جلنة التحكيم ي�ؤهل ال�شاعرين “�ضيف اهلل
العتيبي وم�ساعد احلارثي»
�أه�ل��ت جلنة حتكيم ال�برن��ام��ج ال�شاعرين (�ضيف
اهلل ال�سمريي العتيبي من ال�سعودية بـ  48درجة
م ��ن  ،50وم �� �س��اع��د ب ��ن ط�ع���س��ا���س احل ��ارث ��ي من
الإمارات بـ  45درجة) ،وتبقى �أربع �شعراء يف انتظار
ت���ص��وي��ت اجل�م�ه��ور ع�ل��ى م ��دار �أ� �س �ب��وع ع��ن طريق
التطبيق اخلا�ص بربنامج �شاعر املليون �أو موقعه
الإل �ك�ت�روين ،وم�ن��ح الفر�صة ل�شاعر واح��د منهم
للت�أهل �إىل املرحلة القادمة ،وال�شعراء هم (عايد
ح��وا���س احل��ازم��ي م��ن ال�سعودية وح�صل على 43
درجة ،عبدالكرمي البدراين من ال�سعودية وح�صل
على  42درجة ،مبارك الرزحان من الكويت وح�صل
على  42درج��ة ،ه��ادي مانع اليامي من ال�سعودية
وح�صل على  42درجة).

�إتاحة املواد التدريبية جمان ًا لكافة النا�شرين �أع�ضاء االحتادات الوطنية التي حتظى بع�ضوية االحتاد

«�أكادميية االحتاد الدويل للنا�شرين» تنطلق  7مار�س اجلاري

ال�شيخة بدور القا�سمي :الأكادميية تنمي مهارات العاملني يف �صناعة الن�شر ومتكِّنهم من التك ّيف مع التطور التكنولوجي والرقمي املت�سارع
•• جنيف – �سوي�رسا -الفجر:

يطلق االحت��اد ال��دويل للنا�شرين ي��وم االثنني
املقبل 7 ،مار�س �“ ،2022أكادميية االحتاد
ال ��دويل للنا�شرين” ب��رع��اي��ة هيئة ال�شارقة
للكتاب،
وال� �ت ��ي � �س �ت��وف��ر مب �ج �م��وع��ة م ��ن احل � � ��وارات
وامل�ن��اق���ش��ات وال � ��دورات املتخ�ص�صة يف ق�ضايا
�صناعة الكتاب والن�شر والت�سويق ،يقدمها عدد
من ال�شركاء الفاعلني،
وهو ما يخدم النا�شرين على امل�ستوى العاملي
وي �ت �ي��ح ل �ه��م امل���س��اه�م��ة يف ت �ط��وي��ر �صناعتهم
وتعزيز تناف�سيتها.
وك���ش��ف االحت ��اد �أن ك��اف��ة امل ��واد ال�ت��دري�ب�ي��ة يف
الأك ��ادمي� �ي ��ة � �س �ت �ك��ون م �ت��اح��ة جم ��ان� �اً جلميع

االحت � � ��ادات ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي حت �ظ��ى بع�ضوية
االحت ��اد ال ��دويل للنا�شرين وك��اف��ة النا�شرين
�أع�ضاء تلك االحتادات .وجاء �إطالق الأكادميية
بف�ضل جهود ال�شيخة ب��دور القا�سمي ،رئي�سة
االحتاد الدويل للنا�شرين،
�ضمن توجهات االحتاد يف احلد من الت�أثريات
ال�سلبية جلائحة “كوفيد ،”19-على �صناعة
ال�ن���ش��ر ،ول�ت�م�ك�ين ال�ع��ام�ل�ين يف ال���ص�ن��اع��ة من
مواجهة التحديات ،وتطوير مهاراتهم وتنمية
قدراتهم لال�ستفادة ب�شكل �أف�ضل من الفر�ص
املتاحة.
وق��ال��ت ال�شيخة ب��دور القا�سمي“ :على مدار
العامني املا�ضيني ،حتدثت ب�شكل مبا�شر �إىل
�أك�ثر من � 150شخ�صية من كبار امل�س�ؤولني
التنفيذيني يف منظومة الن�شر ،التي ت�شمل دور

الن�شر ،واملوزعني ،والكتّاب ،واملعلمني ،ومديري
معار�ض الكتب،
ومنا�صري الثقافة وحرية التعبري ،يف �أكرث
من  40دولة،
وك��ان املو�ضوع امل�شرتك ال��ذي ب��رز خ�لال تلك
املناق�شات ه��و احل��اج��ة امللحة لتنمية مهارات
ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة يف ��ص�ن��اع��ة ال�ن���ش��ر ومتكينها
من التك ّيف مع التطور التكنولوجي والرقمي
املت�سارع الذي فر�ض نف�سه ب�سبب تداعيات �أزمة
كورونا،
لهذا جاءت �أكادميية االحتاد الدويل للنا�شرين
لت�ستهدف �أع�ضاء االحت��اد ،والنا�شرين الذين
ميثلونهم ،و�أتطلع �إىل تفاعلهم مع الأكادميية
لال�ستفادة منها».
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال � �س �ع��ادة �أح� �م ��د ب ��ن ركا�ض

العامري ،رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب“ :من
امل�ت��وق��ع �أن تحُ ��دث �أك��ادمي �ي��ة االحت ��اد الدويل
للنا�شرين تغيرياً جوهرياً يف �صناعة الكتاب
العاملية ،وانطالقاً من دوره��ا يف تعزيز النمو
م��ن خ�ل�ال امل �ع��رف��ة وال �ت �ع � ّل��م ،وت��وف�ي�ر فر�ص
التطور لأعمال النا�شرين،
ت�ت���ش��رف ه�ي�ئ��ة ال���ش��ارق��ة ل�ل�ك�ت��اب ب ��إب ��رام هذه
ال���ش��راك��ة اال�سرتاتيجية م��ع االحت ��اد الدويل
للنا�شرين للم�ساعدة يف �إيجاد حلول للتحديات
القائمة وامل�ستقبلية التي تواجه �صناعة الن�شر،
والت�أكيد على �أهمية تعزيز العمل اجلماعي مع
اجل�ه��ات املعنية بقطاع الن�شر ل�ضمان مرونة
ه��ذا ال�ق�ط��اع ومن ��وه وا��س�ت��دام�ت��ه ،مت��ا��ش�ي�اً مع
ال�ت��زام ال�شارقة ب ��إث��راء �صناعة الكتاب �ضمن
م�شروعها الثقايف».
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اجلديدة التي ظهرت فيه املمثل
ال�����ش��اب حم��م��ود م��اج��د� ،شقيق
الفنان ه�شام ماجد ،حيث ج�سد
دور "عجمي" م��ا جعله يلفت

31

�أنظار اجلميع ،وحتدث عنه رواد
"ال�سو�شيال ميديا" مع حممود
ماجد كان هذا احلوار:

�شقيقي "ه�شام" يقف بجانبى دائ ًما

ُ
حممود ماجد� :أريد لعب
جميع الأدوار ،ولي�س
الكوميديا فقط
• يف البداية ..حدثنا عن �أغ��رب تعليق
جاء لك على دورك يف "اللعبة "3؟
 �سعيد جدــــًا من رد فعــــــل اجلمهــــــورع �ل��ى دور "عجمــــــي" م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ن �أول
حلقـــــــــة ،ولـــــــم �أتوقـــــــــع �أن الــــــــدور
يحظى بهذا النجاح ،و�أغرب تعليق
�أ�ضحكني جدًا،
�سيدة قالت" :هو لو ده عجمي"
�أوم ��ال قرية ها�سيندا عامل
�إزاي".
• هل هناك م�شهدا كنت
خ ��ائ� �ف ��ا م� �ن ��ه ق� �ب ��ل ب ��دء
الت�صوير؟
 ب�صراحة ،كنت قلقايف البداية،
ومل �أك� ��ن �أدري ،هل
ال �ن��ا���س ��س�ت�ت�ق�ب�ن��ي �أم
ال ،لأن ه��ذه �أول مرة
�أعمل م�سل�سل،
ف �ك �ن��ت خ� ��ائ� ��ف من
رد فعل ال�ن��ا���س ،لكن
احل �م��د هلل م ��رت على
خري.
• ما امل�شهد الذي تنتظر

رد فعل اجلمهور عليه؟
 هناك العديد من امل�شاهد ومن �ضمنها و�أنا متنكر ،و�أنتظـــر ردفعــــل اجلمهور ..ربنا ي�سرت.
• هل هناك ن�صائح قالها لك �شقيقك الفنان ه�شام ماجد؟
 طبعاً،ه�شام ماجد قبل كل م�شهد كان يقول يل ر�أيه ،ولو وجد �إفيه يراه
منا�سبا ل�شخ�صية "عجمي" يقوله يل ،و�أقول له بالفعل ،و�أهتم
بر�أيه جدًا.
• حـــــدثنا عن بدايتك الفنية قبل م�سل�سل "اللعبة"؟
 �أمثل منذ �أن �أن كنت طفال يف م�سرح املدر�سة و�شاركت يف العديدمن امل�سرحيات باال�ضافة �إىل �أفالم ق�صرية ،فيعترب لدي خربة
يف التمثيل،
وم�سل�سل "اللعبة" لي�س التجربة الأوىل ،ول��دي �صفحة على
"في�سبوك" ا�سمها "�إنه" عليها جميع الأفالم التي �شاركت فيها،
ومن �ضمنها الفيلم الق�صري "حا�سب حتلم" و�أُفكر �أن يكون فيلما
طويال يف الفرتة املقبلة ،لكن "اللعبة" تعترب �أول جتربة كبرية
ّ
يل.
• بعد جناح م�سل�سل "اللعبة  .."3هل حت�ضر لعمل جديد..
وهل �ست�ستمر يف الكوميدي؟
 �أُريـــــــد �أن �أج�ســـــد جميع الأدوار ،ولي�س الكوميديا فقط ،لأنني�أرى �أنه ُمهــــــــم جدًا �أن يكــــــــون املمثل متنوعــا ويعمل كل �شيء،
و�س�أدخل فيلم جديد بعيدًا عن الكوميديا ودوري فيه جد جدًا،
و�إن �شاء اهلل �س�أقوم بت�صوير فيلم قريب مع املخرج ال�شاب حممد
ربيع.

درة تختتم ت�صوير
(املتهمة)
�أكدت الفنانة درة انتهاءها من ت�صوير اخر م�شاهدها يف م�سل�سل (املتهمة)
يف العا�صمة اللبنانية ب�يروت ،ويعكف حال ًيا خمرجه تامر ن��ادي عمليات
املونتاج ب�شكل مكثف حال ًيا وهو العمل املقرر �أن يعر�ض عرب من�صة �شاهد
 vipالرقمية.
املتهمة كان يحمل يف البداية �أ�سم (امل�شرحة) ،ي�شارك يف بطولته الفنان
اللبناين عادل كرم والفنان حممد دياب ،على الطيب ،ر�شدي ال�شامي ،مها
ن�صار ،ويتكون من  10حلقات فقط وهو من ت�أليف و�إخ��راج تامر نادي
وانتاج �صادق ال�صباح.
ويعر�ض ل��درة حال ًيا فيلمها اجل��دي��د (ال�ك��اه��ن)� ،ضمن م��اراث��ون �أفالم
منت�صف العام ،يف عدد كبري من دور العر�ض امل�صرية وبالوطن العربي،
وهو من �إخراج عثمان ابو لنب ،ت�أليف حممد ناير ،يتقا�سم بطولته الفنان
�إي��اد ن�صار ،فتحي عبدالوهاب ،حممود حميدة ،جمال �سليمان ،ح�سني
فهمي).

�إياد ن�صار خارج دراما رم�ضان  2022بعد جناح (�أنا وهي)� ..أحمد حامت وهنا
الزاهد ثنائي فني ي�ؤكد جناحه للمرة الرابعة

يغيب الفنان اياد ن�صار عن الظهور يف دراما رم�ضان
املقبل  ،2022وذلك رغم حر�صه على التواجد كل
عام يف املو�سم� ،إال �أن��ه هذا العام قرر احل�صول على
راحة من الدراما  ،وا�ستمرار تركيزه على ال�سينما
التي يعمل فيها بكثافة خالل العامني املا�ضيني ،قدم
خالل العديد من الأفالم التي مت عر�ضها واملنتظر
طرحها يف دور ال�سينما خالل الفرتة املقبلة.
و��ش�ه��دت الأي ��ام املا�ضية ت ��داول ا��س��م اي ��اد ن�صار يف
ق��ائ�م��ة �أب �ط��ال م�سل�سل "امل�شوار" للنجم حممد
رم�ضان و�إخ��راج حممد يا�سني والذي يتم ت�صويره
حالياً ومقرر عر�ضه يف �شهر رم�ضان املقبل ،باعتبار
حر�ص امل�خ��رج حممد يا�سني على اال�ستعانة ب�إياد
يف �أع�م��ال��ه� ،إال �أن �إي��اد �أك��د لـ"اليوم ال�سابع" عدم
م�شاركته يف العمل.
وكان مقرر �أن يقدم �إياد ن�صار م�سل�سل "الم �شم�سية"
مع منى زكى و�إخراج كرمي ال�شناوى يف �شهر رم�ضان
املقبل� ،إال �أن ال�شركة املنتجة ق��ررت ت�أجيل عر�ض
ال�ع�م��ل ل��رم���ض��ان  2023وذل ��ك ب�ع��د �إ� �ص��اب��ة عدد
من الأبطال بفريو�س كورونا فى الأ�سابيع الأخرية
مما �أدى �إىل تكرار ت�أجيل الت�صوير لأكرث من مرة
ليتم الت�أجيل حتى يخرج امل�سل�سل فى �أف�ضل �صورة
ممكنة.
و�شارك اياد ن�صار يف رم�ضان املا�ضى خالل م�سل�سل
"االختيار  "2ت�أليف هانى �سرحان ،و�إخ��راج بيرت
ميمى ،و�إن�ت��اج �شركة �سيرنجى وبطولة ك��رمي عبد
العزيز� ،أحمد مكى ،ب�شرى� ،إجنى املقدم� ،أ�سماء �أبو
ال�ي��زي��د ،ه��ادى اجل�ي��ار ،اح�م��د ح�ل�اوة ،اح�م��د �شاكر
ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف ،حم�م��د ع�ل�اء ،ا� �س�لام ج �م��ال ،احمد
�سعيد عبد الغنى� ،سلوى عثمان على الطيب طارق
�صربى ،عمر ال�شناوى ،وعدد من الفنانني ال�شباب
و�ضيوف ال�شرف.وج�سد اي��اد ن�صار خ�لال �أحداث
"االختيار � "2شخ�صية ال�شهيد حممد مربوك
�ضابط الأمن الوطنى ،و�أكد بعد عر�ض امل�سل�سل على
�سعادته وفخره بتج�سيد ال�شخ�صية ،واعتربها من
�أهم الأدوار التى قدمتها فى م�سريته الفنية ،ووجه
ال�شكر للمخرج بيرت ميمى على تر�شيحه لتج�سيده
هذه ال�شخ�صية.

جن� ��اح ك �ب�ير ح �ق �ق��ه م���س�ل���س��ل "�أنا وهي" مما
جعله ي�ت���ص��در ال�تري�ن��د ع�ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي ،نظرا لق�صته وت�سليطه ال�ضوء علي
�أمرا�ض نف�سيه موجودة بيننا يف املجتمع ميكن
التغلب عليها.
ورغ��م ق�صته اجل��ادة لكن ت��دور �أح��داث��ه يف �إطار
كوميدي ،من خ�لال  15حلقة يف �شكل جديد
من �أ�شكال ال��درام��ا ،والعمل من بطولة كل من
ه�ن��ا ال��زاه��د� ،أح �م��د ح ��امت� ،أ� �ش��رف عبدالباقي،
عارفة عبدالر�سول ،مريهان ح�سني ،ومب�شاركة
العديد م��ن الفنانني ك�ضيوف ال�شرف ،ت�أليف
م�صطفى حمدي ،و�إخراج �سامح عبدالعزيز
ومت �ك��ن امل���س�ل���س��ل م ��ن ال �ت��واج��د داخ� ��ل قائمة
الفيديوهات الأعلى م�شاهدة عرب موقع يوتيوب
�أي�ضا.
ل�ك��ن ه��ذا ال�ن�ج��اح ال�لاف��ت ي�ط��رح �أم��ام �ن��ا فكرة
جن��اح ال��دوي�ت��و ال�ف�ن��ي فيمكن �أن ن�ق��ول �أن هنا
الزاهد و�أحمد حامت اع��ادوا فكرة الدوتو الفني
بني البطل والبطلة الذي �شاهدناه مع م�شاهري
ال �ف��ن م��ن ث �ن��ائ �ي��ات �أ� �ض��اف��ت ال �ك �ث�ير لل�سينما
والتليفزيون.
فلم يكن م�سل�سل "�أنا وهى" الأول الذى يجمع
بني �أحمد حامت وهنا الزاهد حيث قدموا �سويا
�أعمال جمعت ما بني الرتاجيدي والكوميدي يف
ال�سينما والتليفزيون واحب اجلمهور م�شاهدتهم
�سويا.
وكانت �أول الأعمال التي جمعت الثنائي معا فيلم
"ق�صة حب" عام  ،2019من �إخراج عثمان �أبو
ل�ب�ن ،وح�ق��ق ت�ف��اع�لا ك�ب�يرا م��ن ق�ب��ل اجلمهور،
خا�صة �أنه حمل بعد �إن�ساين كبري.
وب�ع��د ذل��ك �إجتمع ح��امت وه�ن��ا ال��زاه��د يف فيلم
"الغ�سالة" ،وه��و نوعية فنية خمتلفة متاما
جت�م��ع ب�ين ال�ك��وم�ي��دي��ا وال�ف��ان�ت��ازي��ا وط ��رح عام

 2020وحقق جناح كبريا نظرا لأنه طرح يف
وقت ا�ستثنائي فكان �أول فيلم يطرح بعد عودة
ال�سينمات للعمل يف بداية اجلائحة ،من �إخراج
ع�صام عبداحلميد.
وب�ع�ي��دا ع��ن ال�سينما اجتمعوا �أي���ض��ا يف �إحدي

ق�ص�ص م�سل�سل "حلوة الدنيا �سكر" يف حكاية
"لو كنت يوم �أن�ساك" و�أي�ضا قدموا فيها مزيج
م��ا ب�ين ال��روم��ان���س�ي��ة وال�ك��وم�ي��دي��ا ال�ت��ي �أحبها
اجلمهور فهناك كيمياء بينهم تظهر علي ال�شا�شة
جتعل امل�شاهد يريد �أن يراهم يف �أعمال �أخري.
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�أف�ضل املواد الغذائية لنزالت الربد
�أعلنت الدكتورة مارينا ماكي�شا ،خبرية التغذية الرو�سية� ،أنه عند الإ�صابة بنزالت الربد ،يحتاج اجل�سم �إىل مواد
غذائية غنية بالربوتينات.
وت�شري اخلبرية يف حديث تلفزيوين� ،إىل الأطعمة التي ت�ساعد على ت�سريع عملية ال�شفاء من ن��زالت الربد.
وتقول" ،مبا �أن اجل�سم يحتاح �إىل الربوتني ،فمن الأف�ضل عند الإ�صابة بنزالت الربد ما ي�سبب �ضعفه ،تناول
حلم الدواجن �أو الأ�سماك غري الدهنية" .وتن�صح اخلبرية ،ب�ضرورة تناول اخل�ضروات الفواكه ،لأنها ت�ساعد على
ت�سريع عملية ال�شفاء ،الحتوائها على الفيتامينات واملواد املغذية املفيدة .وت�شري� ،إىل �أن ع�صائد احلبوب املختلفة
تفيد كثريا عند الإ�صابة بنزالت ال�برد .لأن اجل�سم يكون بحاجة �إىل الطاقة ال�ستعادة حيويته ،التي ميكن �أن
يح�صل عليها من الكربوهيدرات املعقدة.
وتقول" ،عند الإ�صابة بنزالت الربد ،ن�ضيف عادة �إىل النظام الغذائي �أطعمة خممرة ومنتجات الألبان احلام�ضية،
لتحفيز منظومة املناعة".

البقع الزرقاء �أحد
الأعرا�ض املخيفة لل�سرطان

الع�سل
ميكن ا�ستبدال الع�سل بال�سكر
يف ال��ري �ج �ي��م ،ب �ه��دف خف�ض
ح ��وايل  63%م��ن ال�سعرات
احل��راري��ة اليومية امل�ستهلكة.
علماً ب ��أ َّن الع�سل �أك�ثر حالوة
من ال�سكر ،وميكن ا�ستخدامه
يف ال� �ت� �ح� �ل� �ي ��ة ،وه � � ��و ي �ح ��وي
الأح �م��ا���ض الأم�ي�ن�ي��ة واملعادن
والفيتامينات التي ت�ساعد يف �أي�ض للكولي�سرتول والدهون ،وبالتايل متنع
زيادة الوزن .ويُ�ساعد الع�سل يف �إحراق الدهون وخ�سارة الوزن ،فهو ي ِّ
ُنظم
م�ستويات ال�سكر يف الدم ويتح َّكم يف اجلوع ويزيد من كفاءة عمل َّية الأي�ض
و�إحراق الدهون �أثناء النهار.
كما يع ِّزز عمل َّية اله�ضم ويقوِّي نظام املناعة ،ومينح متناوله الكثري من
الطاقة الالزمة للقيام بالأعمال اليوم َّية.
عند خلط الع�سل واملاء الدافئ ،هو يفيد يف ه�ضم املواد الغذائ َّية يف اجل�سم،
ال �س َّيما عند �شربه يف ال�صباح ،كما يُخ ِّل�ص اخلليط املذكور من ال�سموم
والف�ضالت املرتاكمة داخل اجل�سم ،وبالتايل يُ�ساعد يف خ�سارة الوزن ب�شكل
�أ�سرع ،حيث �أ َّن الكليتني تعمالن على نحو �أف�ضل.

�أعلن خرباء م�ؤ�س�سة  Blood Cancer UKاخلريية� ،أن ظهور بقع
زرقاء على اجللد ،قد يكون من �أعرا�ض �سرطان الدم.
وت�شري � ،Expressإىل �أنه وفقا للأطباء هذه البقع "تظهر يف البداية
باللون الأحمر ،ولكن مع مرور الوقت يتغري لونها وت�صبح داكنة ومن ثم
ت�سبب الأمل .لذلك ي�صعب اكت�شافها على الب�شرة الداكنة".
ومن الأعرا�ض الأخ��رى ل�سرطان الدم ،فقدان الوزن غري املربر ،وظهور
�أورام على اجللد ،و�ضيق التنف�س ،والتعرق ليال ،والإ�صابة بعدوى وحمى
وطفح جلدي �أو حكة ،وامل يف املفا�صل والعظام ،وال�شحوب والتعب الذي
يبقى م�ستمرا حتى بعد النوم والراحة.
ووفقا للأطباء ،تظهر �أعرا�ض �سرطان الدم ببطء ،وعند بع�ض امل�صابني ال
تظهر �أبدا .ولكن بف�ضل ت�شخي�ص الإ�صابة مبكرا ،ميكن عالج هذا املر�ض،
والبقاء على قيد احلياة ،حيث �أن  70باملئة من امل�صابني يبقون يف املتو�سط
على قيد احلياة مدة خم�س �سنوات.

مواد غذائية تزيد من خطر
جتلط الدم بعد كوفيد19 -

• كم عدد البي�ض الذي ميكن �أن ت�ضعه �أنثى جنم
البحر كل يوم؟

 -حوايل  200مليون بي�ضة يوم ًيا.

• ما هو الطائر الوحيد ال��ذي تقع فتحة �أنفه
مبقدمة منخاره؟

-طائر الكيوي.

• ما هو الطائر الذي ي�ستخدم رجليه يف الوقوف
لكنه ال ي�ستطيع �أن مي�شي وال ي�ستطيع و�ضع رجليه
�أمام بع�ضهما البع�ض؟
 -طائر الطنان.

• ما هو الكوكب الذي �إذا ا�ستطاع الإن�سان �أن يقف عليه،
�سيبلغ وزنه حينها ال�ضعف تقريب ًا عن وزنه على الأر�ض؟
 -كوكب امل�شرتى.

• ما هي �أقرب املواد الكيميائية يف تركيبها �إىل دم الإن�سان؟
 -مياه البحر.

مرياندا المربت و�إيل كينج تقدمان ً
عر�ضا غنائيا يف قاعة رميان يف نا�شفيل ،تيني�سي .ا ف ب

�أعلنت الدكتورة تاتيانا زاليتوفا ،خبرية التغذية الرو�سية� ،أن تناول بع�ض
املواد الغذائية يزيد من خطر جتلط الدم بعد الإ�صابة بعدوى الفريو�س
التاجي امل�ستجد .وت�شري اخلبرية يف حديث لراديو "�سبوتنيك"� ،إىل �أن
ع��دوى الفريو�س التاجي امل�ستجد ،ميكن �أن ت�سبب ا�ضطرابا يف عملية
تخرث الدم وتكون اجللطات .لذلك من �أجل جتنب هذه املخاطر ،تو�صف
للمتعافني من "كوفيد� "-19أدوية م�ضادة لتخرث الدم .ووفقا لها ،تناول
اخل�ضروات الورقية مثل ال�شبت والبقدون�س ي�ضعف مفعول هذه الأدوية.
وتقول" ،حتتوي اخل�ضروات الورقية على ن�سبة عالية من فيتامني ،K
ما يعيق جزئيا عمل الأدوية امل�ضادة للتخرث التي يتكون �أ�سا�سها من مادة
الوارفارين .لذلك ين�صح الطبيب املر�ضى عند و�صف مثل هذه الأدوية
بالتخلي عن تناول هذه اخل�ضروات �أو على الأق��ل توزيعها بالت�ساوي يف
النظام الغذائي" .وت�ضيف اخلبرية ،والعامل اخلطري الآخ��ر ،هو تناول
�أدوية تزيد من تخرث الدم .لذلك يجب على املري�ض يف هذه احلالة عدم
الإفراط يف تناول هذه اخل�ضروات .وعموما حتى �إذا كان ال�شخ�ص املتعايف
من "كوفيد "-19ال يتناول مثل هذه الأدوي��ة ،عليه التقليل من تناول
هذه اخل�ضروات ،من �أجل درء احتمال تكون اجللطات .وتقول" ،بالن�سبة
لل�شخ�ص الذي ال يتعاطى �أدوية تزيد من تخرث الدم هذا لي�س مهما .لأنه
من الناحية النظرية �سي�ؤدي �أكل ثالثة كيلوغرامات من هذه اخل�ضروات،
�إىل زي��ادة �سرعة تخرث ال��دم ،وبالتايل يزيد من احتمال تكون اجللطات،
وفيتامني  Kهو امل�س�ؤول عن ذلك .لذلك يجب تنويع النظام الغذائي ،عند
وجود خطر جتلط الدم ،وعدم االعتماد على اخل�ضروات فقط".

• هل تعلم �أن هناك �أكرث من � 40ألف جن�س من الذباب منت�شرة يف جميع �أنحاء العامل .منها الذباب
املنزيل العادي امل�ألوف ،ومنها �أي�ضاً الذباب الأ�سود املنت�شر يف الغابات ال�شمالية ال��ذي يحت�شد يف الربيع
ب�أعداد ال ح�صر لها ،وت�صل درجة ع�ضته �إىل �أن ت��ؤدي �إىل قتل الإن�سان .وللعلم فقط ،ف�إن جناح الذبابة
يتحرك يف الثانية الواحدة �أكرث من  330مرة.
• هل تعلم �أن حرف  Eهو �أكرث احلروف ا�ستخداما يف اللغة الإجنليزية.
• هل تعلم �أن �أكرث اللغات �شيوعا يف دول العامل هي لغة املاندرين ال�صينية واللغة الإ�سبانية واللغة
الإجنليزية .ح�سب عدد املتحدثني بها.
• هل تعلم �أن كلمة  Dreamtالتي تعني “حلمت” هي الكلمة الوحيدة التي تنتهي بـ  mtيف اللغة
الإجنليزية.
• مدينة بريث هي املدينة الأكرث جاذبية يف �أ�سرتاليا.
• هل تعلم �أن اليود هو عن�صر كيميائي �شبه معدين من جمموعة مولدات امللح .وهو ج�سم �صلب ذو لون
رم��ادي �ضارب �إىل ال�سواد ،يتميز بربيق معدين ورائحة مزعجة .وهو يتخذ �شكل ق�شريات متبلرة .وهو
يتواجد ب�شكل ايودورات يف مياه البحر والنباتات البحرية ،وهو ي�ستخرج عادة من رماد �أ�شنة الالمينارية.
ولليود ا�ستعماالت عدة يف املجال الطبي ،فهو ي�ستعمل خارجياً كمطهر وداخلياً يف معاجلة الغدة الدرقية
والأمرا�ض الغددية وت�صلب ال�شرايني والروماتيزم.

الببغاء ..املخادع
عند ق��دوم االج��ازة ال�صيفية وامعانا يف ك�سر امللل والوقت الطويل ا�صر االبناء على �شراء ببغاء وك��ان هذا
اال�صرار باالجماع مما ا�ضطر االب �إىل الذهاب �إىل �سوق املدينة والذي توجد به اعداد �شتي من الطيور ل�شراء
الببغاء املطلوب ..وبعد جولة كبرية فيه مل يجد طلبه فاخربه احدهم بوجود مزاد للطيور ي�ستطيع ان يجد
فيه طلبه ومن هنا انطلق الوالد يف طريقه �إىل املزاد الكبري ،عندما دخل الوالد املزاد فوجيء مبجموعة كبرية
من الطيور مبا فيها بع�ض الببغاوات وعندما �سمع �صوت البائع ينادي على احد الببغاوات بانه اح�سن االنواع،
لبق يف كالمه ،نظيف دائما ،ال ي�أكل كثريا وال ي�صدر �ضجيجا ،ا�سرع االب باال�شرتاك يف ذلك امل��زاد وبد�أت
املزايدة من  052رياال فا�ضاف االب  05ف�سمع من يقول ثالثمائة وخم�سني فا�ضاف  05ف�سمع من يقول
اربعمائة وخم�سني فا�ضاف مره ثانية  05فقال ال�صوت خم�سمائة وخم�سني وهكذا حتى الــ  007فلم يزد احد
عليها وهنا فرح االب وحدث نف�سه بانه ظفر ب�صفقة جيدة ب�سبب هذا ال�سعر الكبري.
وعندما هم بالذهاب �إىل املثمن لدفع املبلغ املطلوب وا�ستالم الببغاء قرر ان ينظر للببغاء نظرة اخرية ليت�أكد
من ان نقوده مل تذهب �سدى ..فاقرتب منه وحاول االم�ساك به فما كان من الببغاء اال وان �صرخ فيه وقال له:
يا عبيط ..يا عبيط ،فا�ستعجب االب من �سالطة ل�سان هذا الطري الوقح ويف نف�س الوقت اح�س ان هذا ال�صوت
لي�س غريبا وفكر قليال ثم نظر للببغاء وقال له  052فقال الببغاء ثالثمائه وخم�سني ..فزاد االب خم�سني
فقال الببغاء اربعمائة وخم�سني وهنا �ضجت القاعة بال�ضحك فقد اكت�شف ان الببغاء هو من كان يزايد على
�سعره فقال له :ايها الوقح مل تكن خمط�أ انا فعال اكون عبيطا لو ا�شرتيتك ،لن اريح البائع منك فالتبق هنا
فانتما االثنان �صفقة خا�سرة وحمدا هلل اين مل ادفع فيك فل�سا.

