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قلوب الأطفال املبت�سرين.. مفعول �سحري لـحليب الأم
امللكية  اجلييراحيين  كلية  ميين  باحثون  اأجييراهييا  حديثة  درا�ييسيية  ك�سفت 
القلب  �سحة  على  الأم  حليب  ل�ستهالك  املفيد  الييتيياأثيير  بيياأيييرليينييدا 

والأوعية الدموية يف وقت مبكر لدى الأطفال املبت�سرين.
والطفل املبت�سر هو املولود قبل موعده )اخلديج(، ويولد عادة قبل 
اكتمال 37 اأ�سبوًعا من احلمل، وب�سكل عام، كلما ولد الطفل مبكًرا 
يف  اجلييديييدة  الييدرا�ييسيية  وُنيي�ييسييرت  مل�ساعفات.  تعر�سه  احتمالية  زادت 
80 ر�سيًعا مبت�سًرا،  اأُجريت على  اأوبن"، حيث  نتورك  "غاما  جملة 
اخلدج  الأطييفييال  تعر�ض  اأن  تك�سف  التي  الأوىل  الييدرا�ييسيية  هييي  وتعد 
العام  القلب خالل  يعزز من وظائف  اأمهاتهم،  اأكيير من حليب  لكم 
الأ�سحاء  الر�سع  بن  املييوجييودة  ت�ساهي  وبن�سب  اليييولدة،  من  الأول 
الذين ولدوا يف موعدهم الطبيعي. قاد الدرا�سة الروفي�سور عفيف 
اخلف�ض، اأ�ستاذ طب الأطفال يف الكلية امللكية للجراحن، وا�ست�ساري 
بالتعاون مع  روتييونييدا،  م�ست�سفى  اليييولدة يف  الأطييفييال حديثي  طييب 
باحثن من جامعات اأك�سفورد، ونورث و�سرتن فاينرغ، وكلية الطب 
بجامعة وا�سنطن، وكلية الطب بجامعة هارفارد. ويتعر�ض الأطفال 
الإ�سابة  ب�سكل متزايد خلطر  الأوان  الذين يولدون قبل  والبالغون 
القلب  اأمرا�ض  ذلك  يف  مبا  الدموية،  والأوعييييية  القلب  با�سطرابات 
الإقفارية، وف�سل القلب، وارتفاع �سغط الدم النظامي والرئوي، وهم 

اأكرث عر�سة للوفاة نتيجة لهذه الأمرا�ض.

اكت�ساف طبي جديد ينقذ اآلف امل�سابني بالنوبات القلبية
املراكز  بتوزيعها يف  ال�سحة يف بريطانيا  "ثورية" بييداأت هيئة  حقنة 
الطبية، تتوقع اأن تنقذ حياة مئات الآلف ممكن يعانون من م�ساكل 
"املرور" الريطانية، تعتر حقنة دواء  القلب. ووفقا ل�سحيفة  يف 
تعزيز  "الرائد" يف  الييدواء  وهو  نوعها،  من  الأوىل  "اإنكلي�سران"، 

قدرة الكبد على اإزالة الكولي�سرتول ال�سار من الدم.
ال�سحية  اخلييدمييات  هيئة  على  "الثورية"  احلقنة  تييوزيييع  ويييجييري 
ب�سبب  بريطانيا  وفيياة يف  األييف حالة   30 اأن متنع  ويتوقع  الوطنية، 

النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية.
األف   300 اأول  الريبي  النووي  تداخل احلم�ض  تقنية  و�ست�ستهدف 
�سخ�ض يعترون اأكرث عر�سة خلطر الوفاة من نوبة قلبية اأو �سكتة 
دماغية. وتقدر هيئة ال�سحة يف بريطانيا اأنه باإمكان "اإنكلي�سران" 
األف �سخ�ض من النوبات القلبية وال�سكتات الدماغية،   55 اأن مينع 

مما ينقذ حياة 30 األف �سخ�ض خالل العقد املقبل.
للرعاية  الييوطيينييي  للمعهد  ميييكيين  اجلييياريييية،  الييتييجييارب  جنييحييت  واإذا 
ن�سبة  ارتفاع  يعانون من  الذين  الأ�سخا�ض  املوافقة ملالين  والتميز 
القلب  لأمييرا�ييض  بعد  يتعر�سوا  مل  والييذييين  الييدم،  يف  الكولي�سرتول 

والأوعية الدموية، للح�سول على "احلقنة الثورية".

الأطباء يوؤكدون: هذا معدل ال�ستحمام املنطقي
ال�سخ�ض  فيها  يحافظ  الإن�سان،  حياة  من  رئي�سي  جزء  ال�ستحمام 
التي  والييروائييح  الأو�ييسيياخ  ويييزيييل  ب�سرته  نييظييارة  ويعيد  نظافته  على 

تتجمع مع احلركة اليومية.
لكن ما يختلف بن �سخ�ض واآخر، هو مدة عملية ال�ستحمام، وكرثتها 

اأو قلتها اأ�سبوعيا، فلكل منا نظرياته، واعتقاداته.
ووفقا ملوقع "بوبيولر �ساين�ض"، ل توجد اإجابة حمددة ل�سوؤال "كم 

يجب عليك ال�ستحمام؟".
النا�ض  اأن  كيييوهييين،  وييييوؤكيييد طييبيييييب الأمييييرا�ييييض اجلييلييدييية، جيييييفييري 
ي�ستحمون عادة برمت ما بن كل يومن ومرتن يف اليوم، اعتمادا على 
املياه، لذلك  ال�سخ�سية وكيف يتفاعل جلدهم مع ر�ض  تف�سيالتهم 

اإذا كنت يف هذا النطاق، فاأنت على ما يرام.
الفاتر  امليياء  ت�ستخدم  اأن  يجب  ال�ستحمام،  عند  اأنييه  كذلك  ويو�سي 

دقيقة.  15 اأو  وتقت�سر على 10 
وميكن للد�ض ال�ساخن طويل املدة اأن يوؤدي اإىل تقليل فر�سة جتفيف 
ب�سبب  اأكرث من غرهم،  البع�ض لال�ستحمام  ب�سرتك. وقد ي�سطر 

وظيفة يومية "قذرة"، اأو ب�سرة حتفز على العرق ب�سرعة.
ب�سرتك هي احلاجز بن كل �سيء داخل ج�سمك وكل �سيء خارجه. 
ت�ستحم،  مل  اإذا  الأ�سياء.  من  الكثر  وجتمع  تالم�ض  اأنها  يعني  هذا 
ميكن اأن ترتاكم الأو�ساخ مثل خاليا اجللد امليتة والأو�ساخ من بيئتك 

والدهون )زيوت الت�سحيم الطبيعية جل�سمك(.

اخلميس   2  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13330  
Thursday    2   September   2021   -  Issue No   13330

يف  الأ�سجار  اأنواع  % من   30
العامل معر�سة لالنقرا�ض

ذكر تقرير مرجعي ن�سرته املنظمة الدولية للحفاظ على احلدائق النباتية، 
اأم�ض الأربعاء، اأن ما يقرب من ثلث اأنواع الأ�سجار يف العامل عر�سة خلطر 
لوكالة  بالفعل، وفقا  النقرا�ض  الأنييواع على و�سك  واأن مئات  النقرا�ض، 

»رويرتز« لالأنباء.
17500 نوع من الأ�سجار،  العامل، فاإن  ووفقا لتقرير حالة الأ�سجار يف 
الييعييامل، معر�سة  اإجييمييايل الأنييييواع يف  املييائيية ميين  30 يف  اأي مييا ميثل نحو 
لالنقرا�ض يف حن مل يتبق من 440 نوعا �سوى اأقل من 50 �سجرة يف 

الرية.
وقال التقرير اإن اإجمايل عدد اأنواع الأ�سجار املهددة مياثل عدد الثدييات 

والطيور والرمائيات والزواحف املهددة بالنقرا�ض جمتمعة.
للحفاظ على احلدائق  الدولية  للمنظمة  العام  الأميين  �سميث  بول  وقال 
اأنحاء  اإنذار للجميع يف �ستى  النباتية يف بيان: »هذا التقرير ميثل جر�ض 

العامل باأن الأ�سجار بحاجة مل�ساعدة«.
ومن بن الأ�سجار الأكرث عر�سة خلطر النقرا�ض تاأتي اأنواع مثل املغنوليا 
جنوب  يف  املطرة  الغابات  يف  عييادة  توجد  التي  الثمر  جمنحية  والأ�سجار 
واأ�سجار  القيقب  واأ�ييسييجييار  البلوط  اأ�سجار  اإن  التقرير  وقييال  اآ�سيا،  �سرق 

الأبنو�ض تواجه اأي�سا خطر النقرا�ض.
البيئي الطبيعي وتعتر حيوية ملكافحة  النظام  وت�ساعد الأ�سجار يف دعم 
الحتبا�ض احلراري وتغر املناخ، وقد يوؤدي انقرا�ض نوع واحد من الأ�سجار 

اإىل فقدان العديد من الأنواع الأخرى.

احلقيبة الدلو ترتبع 
على عر�ض املو�سة

احلقيبة  بيييياأن   "Elle" جمييليية  اأفيييييادت 
على  ترتبع   )Bucket Bag( الدلو 
عيير�ييض مييو�ييسيية احلييقييائييب اليينيي�ييسييائييييية يف 
لت�سفي   2022-2021 خريف-�ستاء 

على املظهر مل�سة جاذبية وتفرد.
واأو�سحت املجلة املعنية باملو�سة واجلمال 
اأن احلقيبة الدلو تتخذ – كما يبدو من 
اأنها  اإىل  م�سرة  الدلو،  – �سكل  ا�سمها 
اإنها  حيث  للغاية؛  عملي  بطابع  تت�سم 
اأغرا�ض  ل�ستيعاب  كييافييييياً  مييكييانيياً  تييوفيير 

املراأة العديدة.
احلقيبة  تييتيياألييق  الأليييييوان،  �سعيد  وعييلييى 
بييياأليييوان كال�سيكية  املييو�ييسييم  هيييذا  الييدلييو 
كما  والكرميي،  والبني  كالأ�سود  هادئة 
اإليها  الأنييظييار  املييوديييالت  بع�ض  تخطف 
كالوردي  ال�سارخة  األييوانييهييا  خييالل  ميين 

ال�سارخ والأحمر الرغندي.
تيييزدان موديالت  اإىل ذلييك،  وبييالإ�ييسييافيية 
كال�سعارات  جييييذابيييية  بيينييقييو�ييض  اأخيييييييرى 
الطابع  ذات  الييهيينييد�ييسييييية  والييينيييقيييو�يييض 

الع�سري مثل اأ�سكال البنايات.

اأف�سل الأنظمة الغذائية 
لفرط ن�ساط الغدة الدرقية �ص 23

ه�سا�سة العظام تهاجم 
املراأة يف هذه املرحلة

اإن خطر الإ�سابة به�سا�سة العظام  قالت اجلمعية الأملانية لطب الغدد ال�سماء 
يرتفع لدى الن�ساء عند انقطاع الطمث.

اإفراز هرمون الأ�سرتوجن، الذي يلعب  اأن ال�سبب، تراجع  واأو�سحت اجلمعية 
دورا م�ساعداً يف بناء العظام.

ناق�سات  العظام،  تك�سر  التي  فاإن اخلاليا،  اإفييرازه يف اجل�سم،  وعندما يرتاجع 
العظم تكون اأكرث ن�ساطا من اخلاليا، التي تبني العظام، بانيات العظم.

ومع الإ�سابة به�سا�سة العظام يرتفع خطر التعر�ض لل�سقوط، ومن ثم الإ�سابة 
بك�سور، ما يت�سبب يف تقييد احلركة.

ال�سهية  فقدان  اأي�ساً  الأ�سباب  من  اأن  اإىل  اجلمعية  اأ�سارت  اأخييرى  ناحية  ومن 
الع�سبي، واأمرا�ض الأمعاء املزمنة، مثل داء كرون، وبع�ض الأدوية.

وب�سكل عام يرتفع خطر الإ�سابة به�سا�سة العظام مع التقدم يف العمر، كما اأن 
احلركة،  وقلة  املييتييوازنيية،  غر  التغذية  يف  املتمثل  ال�سحي  غر  احلياة  اأ�سلوب 

والتدخن، و�سرب اخلمر يرفع خطره.

ا�ضربي ال�ضاي الأخ�ضر
كوب واحد من ال�ساي الأخ�سر "حوايل 200 مل" يحتوي 
الفالفونول.  400 جمم من مركبات  اإىل  ي�سل  ما  على 
ومع ذلك، وفًقا لدرا�سة اأمريكية ُن�سرت يف يناير 2020، 
منع  املمكن  ميين  �سيجعل  يومًيا  الييفييالفييونييول  تيينيياول  فييياإنَّ 
مر�ض الزهامير، حتى بعد �سن الثمانن. يو�سي الباحثون 
املثال مع  �سبيل  اليوم، على  واحييد يف  بكوب  الأقييل-  -على 

وجبة الإفطار.

ال�ضباحة يف املاء البارد
يف  ُن�سرت  بريطانية  لييدرا�ييسيية  وفييًقييا  مفاجًئا،  الأمييير  يبدو 
اأكتوبر 2020، فاإنَّ الأ�سخا�ض الذين ي�سبحون بانتظام يف 
املاء البارد يتمتعون بحماية اإ�سافية �سد مر�ض الزهامير. 
هييييذه الييييعييييادة اجليييييييدة �ييسييتييعييزز بييالييفييعييل تييخييليييييق بروتن 

الع�سبية. اخلاليا  حماية  على  قادر   )RBM3(

 اعتني بنومك
النوم ال�سيئ ي�سرُّ ب�سحتك ب�سكل عام. ولكن وفًقا للعديد 
من الدرا�سات العلمية، ميكن اأن يوؤدي النوم ال�سيئ و- اأو 
الزهامير، من خالل  اإىل ظهور مر�ض  املزمنة  النوم  قلة 
امل�سوؤولة  ال�سهرة  الأميلويد"  "لويحات  تكوين  ت�سريع 
عن الأعرا�ض. خالل النهار، ُيف�سل احل�سول على قيلولة 

ق�سرة ل تتعدى الي 30 دقيقة.

�ضاأنه  من  يومًيا  واح��دة  ريا�ضية  بجل�ضة  القيام 
حماية الذاكرة

 ،2019 يناير  يف  ُن�سرت  اأمريكية  برازيلية  لدرا�سة  وفًقا 
فاإن القيام بجل�سة ريا�سية واحدة يومًيا من �ساأنه حماية 
وبالتايل  الييرمييادييية،  واملييييادة  املعرفية  واليييقيييدرات  الييذاكييرة 
احلفاظ على مر�ض الزهامير حتت ال�سيطرة. يف الواقع، 
)اإيري�سن( يف اجل�سم  اإطييالق جزيء  الريا�سة يف  تت�سبب 
مما ي�سّرع من تكوين روابط جديدة بن اخلاليا الع�سبية، 
ريا�سة  اليوغا،  م�سبًقا.  املييوجييودة  الييروابييط  يقوي  والييذي 
اأن تختاري  امل�سي، ركوب الدراجات وغرها.. عليك فقط 

ما حتبن.

الطبخ بزيت الزيتون
�سيكون  املمتاز" ،  "البكر  الزيتون  زيت  تختار  اأن  �سريطة 

اليييزييييتيييون ميييزاييييا وقييائييييية �ييسييد ميير�ييض الزهامير.  لييزيييت 
فاإنَّ   ،2017 عييام  يف  الفئران  على  اأجييريييت  لدرا�سة  وفًقا 
اجلزيئيات املوجودة يف زيت الزيتون )اأوميغا 9، م�سادات 
الأك�سدة( ت�ساهم يف اإذابة لويحات الأميلويد امل�سوؤولة عن 

مر�ض الزهامير.

 اتباع حمية مايند MIND الغذائية
تقوم حمية مايند، التي طورتها جمعية الزهامير، بتقليل 
خطر الإ�سابة مبر�ض الزهامير بحوايل %50 اإذا اتبعت 

عن كثب. 
تركز احلمية على اخل�سراوات الورقية اخل�سراء )الكرنب، 
واللوز  والبندق  )اجلوز  واملك�سرات  وال�سبانخ...(،  امللفوف 
والك�سم�ض...(،  الييييري  )الييعيينييب  واليييتيييوت  واليييكييياجيييو...( 
الأ�سماك.  حتى  اأو  واحلييميي�ييض...(  )الييعييد�ييض  والبقوليات 
احلمراء  اللحوم  بتجنب  يو�سى  ذلييك،  من  العك�ض  وعلى 

والزبدة واجلنب واحللويات والأطعمة املقلية.

اذهبي اإىل ال�ضاونا
ال�ساونا ممتازة ل�سحة القلب والأوعية الدموية كما نعلم؛ 
القيام  اأن   2016 عييام  يف  ُن�سرت  فنلندية  درا�سة  اأظهرت 
ا من خطر الإ�سابة  بجل�سة �ساونا واحدة يومًيا يقلل اأي�سً
اإذا مل يكن   .60% بييحييوايل  الزهامير  بيياخلييرف وميير�ييض 
3 جل�سات  2 اإىل  لديك �ساونا يف املنزل، فال داعي للذعر 

اأ�سبوعًيا تقلل بالفعل من خطر الإ�سابة بحوايل 20%.

فكري بلعب األعاب الفيديو
وتقوية  املعرفية،  الوظائف  حماية  الفيديو  لألعاب  ميكن 
الذاكرة واحلفاظ على قدرة الدماغ، وفًقا ملن�سور اأ�سرتايل 
يعود اإىل عام 2016. ولي�ض من امل�ستغرب اأن تراهني على 

األعاب تدريب الدماغ بدًل من احلركة. 

تناويل املكمالت الغذائية
اإىل عائلة  ييينييتييمييي  الييكييوليين )وهييييو جييييزيء  ملييكييمييل  ميييكيين 
فيتامينات بي( اأن ي�ساعد يف الوقاية من مر�ض الزهامير، 
بل ويخفف من اأعرا�سه عند تثبيته بالفعل، وفًقا لدرا�سة 
يف  ييا  اأييي�ييسً الكولن  يييوجييد   .2019 عييام  اأجييريييت  اأمريكية 

�سفار البي�ض وحلوم الأع�ساء.
 عقار جديد ملر�ض الزهامير يحظى برتخي�ض ال�ستخدام

حول  م�ستمر  ازديييياد  يف  الزهامير  مبر�ض  امل�سابن  عييدد 
اأن الدرا�سات العلمية تن�سط لإيجاد عقار  العامل، يف حن 
�ساٍف من هذا املر�ض املرتبط بالتقدم بال�سن، والذي يوؤرق 
كثرين. ويف جديد الطب، متَّ موؤخراً الت�سريح الالزم من 
لعالج  املخ�س�ض  اأدوكانوماب  لعقار  الأمركية  احلكومة 

الزهامير لطرحه يف الأ�سواق.
الت�سريح  على  الزهامير  لعالج  اأدوكانوماب  عقار  ح�سل 
املتحدة.  الوليات  با�ستخدامه يف  لل�سماح  الالزم  الر�سمي 
ولكن بالإعالن عن الت�سريح با�ستخدام الدواء، مل يظهر 
الطلب املتزايد على الدواء فح�سب، بل ارتفع الطلب اأي�ساً 
باملر�ض،  الإ�سابة  لت�سخي�ض  الالزمة  الختبارات  لي�سمل 

وفقاً ملوقع جملة العلوم، وبح�سب موقع DW الأملاين.

رغبة �ضديدة يف احل�ضول على العقار اجلديد
التدهور  لييعييالج  نييوعييه  ميين  الأول  يييعييدُّ  الييعييالج اجليييدييييد، 
يف  املتخ�س�سة  توقعت  وقد  الذهنية.  للقدرات  التدريجي 
رغبة  �سيندلر  �سوزان  وا�سنطن  بجامعة  الأع�ساب  طب 
كثر من املر�سى اأ�سحاب م�ساكل فقدان الذاكرة يف معرفة 

ما اإن كانو موؤهلن �سحياً للح�سول عليه.
اإل اأّن عملية ت�سخي�ض مر�ض الزهامير لدى امل�سابن به 
تتوفر  كما ل  الوقت،  الكثر من  وت�ستهلك  للغاية  مكلفة 
ال�سغط  من  خوفاً  للجميع؛  اإجرائها  على  القدرة  حالياً 

على النظام ال�سحي.

حتليل للدم يك�ضف الزهامير
�سبق ومتكن علماء من ابتكار حتليل للدم ميكن من خالله 
وت�سرح  بييامليير�ييض.  بالإ�سابة  ت�سي  التي  اجلزيئيات  ر�سد 
للعلوم  كونغ  هونغ  بجامعة  الأع�ساب  طب  يف  املتخ�س�سة 
�ساحب  الفريق  تقود  والييتييي  اإييييب،  نان�سي  والتكنولوجيا 
ت�سخي�ض  ميكن  اجلديد  التحليل  با�ستخدام  اأن  البتكار، 
املري�ض  لدى  املر�ض  اإليها  و�سل  التي  واملرحلة  الزهامير 

من خالل قيا�ض 19 بروتيناً يف الدم.
هذا ومتَّ التو�سل يف الوليات املتحدة اإىل حتليل دم م�سابه 
ميكنه اأي�ساً ت�سخي�ض الزهامير، يف حن يعمل العديد من 
ال�سركات على تطوير املزيد من التحاليل ملواجهة الطلب 
التحاليل  تلك  على  العتماد  قييرار  اتخاذ  اأن  اإل  املتزايد. 
وحتديد التوقيت الأن�سب ل�ستخدامها مع كل حالة مازال 

ي�سوبه الكثر من الغمو�ض.

تلوث الهواء يق�سر 
عمر  40 % 

من الهنود 
قييال تقرير �ييسييادر عيين جمموعة 
بحثية اأمريكية اإن من املرجح اأن 
يقلل تلوث الهواء متو�سط العمر 
املييتييوقييع لييقييرابيية 40 بيياملييئيية من 
�سنوات.  ت�سع  ميين  بيياأكييرث  الهنود 
وذكيير التقرير الييذي اأعييده معهد 
�سيا�سات الطاقة بجامعة �سيكاغو 
مليون   480 عييلييى  يييربييو  مييا  اأن 
مناطق  يف  يييعييييي�ييسييون  �ييسييخيي�ييض 
�سا�سعة من و�سط و�سرق و�سمال 
العا�سمة  ذلييييك  يف  مبيييا  اليييهييينيييد، 
م�ستويات  من  يعانون  نيودلهي، 

مرتفعة من التلوث.
للقلق  املثر  "من  التقرير  وقييال 
لتلوث  املييرتييفييعيية  امليي�ييسييتييويييات  اأن 
رقعتها  ات�سعت  الهند  يف  الييهييواء 

اجلغرافية مبرور الوقت".
وعلى �سبيل املثال تدهورت جودة 
الييييهييييواء بيي�ييسييكييل كيييبييير يف ولييييية 
ميياهييارا�ييسييرتا يف اليييغيييرب ووليييية 

ماديا برادي�ض بو�سط البالد.
بالرنامج  اإ�ييسييادتييه  معر�ض  ويف 
الذي  النظيف  لييلييهييواء  الييوطيينييي 
 2019 الييهيينييد يف عيييام  اأطييلييقييتييه 
لكبح م�ستويات التلوث اخلطرة، 
اأهداف  "حتقيق  اإن  التقرير  قال 
الرنامج الوطني للهواء النظيف 
اأن  �ييسيياأنييه  واحلييفيياظ عليها" ميين 
يف  املتوقع  العمر  متو�سط  يرفع 
البالد 1.7 عام ومتو�سط العمر 
عام.   3.1 نيييييودلييهييي  يف  املييتييوقييع 
ويييهييدف الييرنييامييج الييوطيينييي اإىل 
مدينة   102 يف  الييتييلييوث  تقليل 
20 اإىل  هي الأكرث تلوثا بن�سبة 
 2024 عييام  بحلول  باملئة   30
النبعاثات  خييفيي�ييض  خييييالل  مييين 
املركبات  وعييييييييوادم  اليي�ييسيينيياعييييية 

واإجراءات اأخرى.
وكانت نيودلهي العا�سمة الأكرث 
 2020 عييام  الييعييامل يف  تلوثا يف 
وفقا  الييتييوايل  على  الثالث  للعام 
مليييجيييميييوعييية اآي.كيييييييييييييو اإيييييييير وهيييي 
تقي�ض  �يييسيييويييي�يييسيييريييية  جميييميييوعييية 
بناء على  الهواء  م�ستويات جودة 
تييركيييييز اجليي�ييسيييييمييات الييعييالييقيية يف 
واملعروفة  بالرئة  ال�سارة  الهواء 

با�سم بي.اإم2.5.

الزهامير.. عادات يومية 
حتجب عنك املر�ض طبقيها فورًا
ومن  �ضيوعًا،  الأكرث  اخلرف  اأ�ضباب  اأحد  الزهامير  مر�ض  ُيعد 
احلالت  من   70% اإىل   60% ح��دوث  يف  ي�ضهم  اأن��ه  املحتمل 
بح�ضب منظمة ال�ضحة العاملية، وهذا املر�ض يف ازدياد م�ضتمر 

ح���ول ال���ع���امل. ف��م��ا ط��رق 
الوقاية؟.

الآت�����ي  يف  اإل����ي����ك 
ع���������ادات ي��وم��ي��ة 

حمايتك  ع��ل��ى  ق����ادرة 
من الزهامير وفقًا ل�"توب �ضانتيه"، فقومي بتطبيقها على الفور 

خ�ضو�ضًا اإذا كان عامل الوراثة موجودًا لديك:



اخلميس   2  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13330  
Thursday    2   September   2021   -  Issue No   13330

22

�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

قيييام وفيييد مييين ميينييتييزه الييعييلييوم والبيييتيييكيييار يف جامعة 
ال�سارقة  جممع  بييزيييارة  املتحدة  العربية  الإمييييارات 
�سبل  لبحث  وذلك  والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث 
اأحمد علي مراد  الدكتور  امل�سرتك بح�سور  التعاون 
الإمارات  جامعة  يف  العلمي  للبحث  امل�سارك  النائب 
بالإنابة،  والبتكار  العلوم  ملنتزه  التنفيذي   واملدير 
ملجمع  التنفيذي  الرئي�ض  املحمودي  ح�سن  و�سعادة 
ال�سارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار، و �سلطان 
حيث  الإميييارات.  جامعة  يف  �سراكات  خبر  احلجي- 

اطلع الوفد على البنية التحتية ملجمع ال�سارقة.
التنفيذي ملنتزه  املييدييير  اأحييمييد ميييراد  الييدكييتييور  واأكيييد 
العلوم والبتكار يف اجلامعة بالنابة باأن هذه الزيارة 
بناء  يف  للمنتزه  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  �سمن  تاأتي 
الدولة  موؤ�س�سات  خمتلف  مع  ا�سرتاتيجية  �سراكات 
ذات ال�سلة والتي ت�ساهم يف تعزيز البحث والبتكار. 
واأ�سار باأن منتزه العلوم والبتكار يف جامعة الإمارات 
دعم  يف  ال�سرتاتيجية  مييبييادراتييه  خييالل  ميين  يعمل 
املمكنات التي ت�ساهم يف ت�سريع وترة ريادة الأعمال 
لييدى الييطييالييب اجلييامييعييي ميين خييالل اإنيي�ييسيياء �سركات 
نا�سئة ت�ساهم يف خلق فر�ض وظيفية لطلبة اجلامعة 

اإن جامعة الإمييارات ومن خالل روؤيتها  اخلريجن. 
امل�ستقبلية  اجلديدة  املهارات  بناء  اأهمية  على  توؤكد 
التي تتطلبها امل�ستقبل، حيث اأن ريادة الأعمال اأحد 
امل�ستقبلي،  العمل  �سوق  يتطلبها  التي  املييهييارات  اأهييم 
اأن�سطته  والبتكار من خالل  العلوم  منتزه  وي�ساهم 

املوجهة للطلبة واملجتمع يف دعم التميز.   
واأو�سح الدكتور اأحمد مراد باأن هذه الزيارة ذات اأهمية 
جممع  لييدى  واملحفزات  البتكار  بيئة  على  للتعرف 
ال�سارقة ومدى ال�ستفادة امل�سرتكة لطلبة اجلامعة 
والباحثن واأع�ساء هيئة التدري�ض من بيئة الأعمال 
البييتييكييار يف جمتمع  ثييقييافيية  تييعييزيييز  ت�ساعد يف  الييتييي 
الوطنية  وال�سرتاتيجيات  للروؤى  حتقيقا  الإمييارات 
يف البتكار. كما اأن تعزيز التعاون ال�سرتاتيجي مع 
الأ�سا�سية  ال�سرورات  من  يعتر  الوطنية  املوؤ�س�سات 
امل�ساهمة  وبالتايل  واملجتمعية  املحلية  التحديات  يف 
ت�ساهم  التي  والبتكارية  العلمية  احللول  اإيجاد  يف 
بدوره  وهييذا  والبناء،  والبتكار  والتطور  التنمية  يف 
للتحديات  واليي�ييسييامييل  الييدقيييييق  الييفييهييم  يف  ييي�ييسيياعييد 

املجتمعية. 
ومن جهته اأعرب الرئي�ض التنفيذي ملجمع ال�سارقة 
للبحوث والتكنولوجيا والبتكار عن �سعادته و�سكره 
املرافق  والييوفييد  مييراد  علي  اأحييمييد  الدكتور  لال�ستاذ 

من منتزه العلوم والبتكار يف جامعة الإمييارات على 
زيارتهم ملقر املجمع، موؤكدا على �سرورة التعاون مع 
املنتزه وبناء �سراكات ا�سرتاتيجية من �ساأنها الرتقاء 
بعملية البحث والتطوير يف الدولة، م�ستعر�ساً اأمام 
الوفد الأولويات التي ترتكز عليها خطط العمل يف 
املجمع لتحقيق نقلة نوعية يف بيئة ال�ستثمار املعريف 
بهدف  املعرفة  وتوطن  لنقل  بالإ�سافة  املنطقة،  يف 
متكن وت�سهيل ال�ستثمار يف القطاعات التكنولوجية 

امل�ستقبلة. 
املجمع  يحت�سنها  التي  ال�ستثمارات  اأهم  تناول  كما 
ال�سارقة  جممع  "اإن  وقيييال:  امل�ستقبلية.  وخططه 
اإ�سافة  ُييي�ييسييكييل  لييلييبييحييوث والييتييكيينييولييوجيييييا والبييتييكييار 
نوعية جلهود الدولة يف تعزيز بيئة علمية متقدمة، 
و�ييسييييياغيية واقيييع مييعييريف جييديييد يعمل عييلييى توظيف 
متطلبات  ل�ستيفاء  والتكنولوجيا  والعلوم  البتكار 
�سمعة  تييعييزيييز  يف  ي�ساهم  ومبيييا  امليي�ييسييتييداميية  التنمية 

وتناف�سية القت�ساد الوطني". 
بيئي  نييظييام  يخلق  املجمع  "اأن  املييحييمييودي   واأ�ييسيياف 
والبحوث  البييتييكييار  عملية  وحتفيز  لييدعييم  متكامل 
والتطوير من خالل الربط بن الأن�سطة ال�سناعية 
واجلييييهييييات احليييكيييومييييييية وامليييوؤ�يييسييي�يييسيييات الأكييييادميييييييييية، 
6 جمييالت بحثية  املجمع يركز على  اأن  اإىل  م�سراً 

التنموية  الأجيييينييييدة  عييلييى  اأولييييوييييية  تيي�ييسييكييل  رئييييي�ييسييييية 
اقت�ساد  اإىل  النييتييقييال  وتييخييدم جييهييودهييا يف  لييلييدوليية 
واخلدمات  واليينييقييل  املييييياه  تكنولوجيا  وهييي  مييعييريف، 
اللوج�ستية، والقت�ساد الرقمي وتكنولوجيا الطاقة 
الت�سميم  جانب  اإىل  البيئة  والتكنولوجيا  املتجددة 
الروبوتيك والذكاء  بالت�سميمات  الهند�سي واملتعلق 
ال�سطناعي،  واأ�ساف قائال " وهي جميعها جمالت 
وتر�سيخ  للدولة  املعرفية  البنية  تعزيز  �ساأنها  ميين 
ال�سركات  لحت�سان  كوجهة  ودولياً  اإقليميا  مكانتها 
للبحوث  ال�سارقة  جممع  ان  كما  واملبتكرة،  النا�سئة 
والتكنولوجيا والبتكار يتبنى ا�سرتاتيجية العتماد 
على البحث العلمي والبتكار لتحقيق ال�ستدامة يف 
امل�سادر الطبيعية الداعمة مل�ساريع التنمية ال�ساملة 
الواقع،  اأر�ييض  املييبييادرات على  العديد من  من خييالل 
البحث  مييراكييز  مييع  ا�سرتاتيجية  �سراكات  كتاأ�سي�ض 
الييعييلييمييي حمييليييييا وعييامليييييا، لييتييحييقيييييق اأهييييييداف املجمع 
كو�سيلة  العلمي  البحث  ثقافة  تر�سيخ  نحو  الرامية 

للتطوير وال�ستدامة، 
" اأن هييذا الإقييبييال على املجمع ميين قبل مثل  وذكيير 
هذا النوع من ال�سركات البحثية العاملية يعك�ض ثقة 
باتخاذ  والإقليمية  الدولية  وال�سركات  امل�ستثمرين 

املجمع مقراً لأعمالها".  

•• اأبوظبي- الفجر

�سركة  ميينيي�ييسيياآت  اإحييييدى  الييكييورنييييي�ييض  م�ست�سفى  اأطييلييق 
�سبكة  اأكييير  "�سحة"  ال�سحية  لييلييخييدمييات  اأبييوظييبييي 
حديثة  تقنية  الإمييييارات،  دوليية  يف  ال�سحية  للرعاية 
باملقيمات  اخلا�سة  الطعام  وجييبييات  على  للمحافظة 
جديدة  طييعييام  قائمة  ووفيييرت  �ساخنة،  امل�ست�سفى  يف 
بتجربة  الرتييقيياء  بهدف  الطلب"،  "ح�سب  ومتنوعة 
لأف�سل  وفيييقييياً  امليي�ييسييتيي�ييسييفييى،  املييقيييييمييات يف  املييرييي�ييسييات 

املمار�سات الدولية.
التنفيذي  املدير  النا�سري،  خولة  الدكتورة  واأكيييدت 
حر�ض  الييكييورنييييي�ييض،  مل�ست�سفى  بيييالإنيييابييية  لييلييعييمييليييييات 
اأبوظبي على تقدمي خدمات  م�ست�سفى الكورني�ض يف 
الولدة،  وحديثي  للن�ساء  ومتخ�س�سة  اجلييودة  عالية 
العاملية،  املعاير  لأعلى  وفقاً  امل�ست�سفى  جتهيز  مت  اإذ 

بهدف حت�سن رحلة املري�ض.
وقالت اإن امل�ست�سفى يويل راحة املقيمات اأهمية كبرة، 
ويحر�ض على توفر جتربة اإقامة متميزة للن�ساء يف 
التقنيات وو�سائل الراحة،  غرف حديثة ومييزودة بكل 

بحيث  ومييتييميييييزة،  متنوعة  طييعييام  لقائمة  بييالإ�ييسييافيية 
ميييكيينييهيين اخييتيييييار وجييبيياتييهيين واليييوقيييت الييييذي يرغنب 

بتناولها فيه، متاماً كما هو احلال يف الفنادق الفخمة، 
وتتيح كذلك لهن التحقق من حمتوى املواد امل�سببة 

وجبة،  كل  ومكونات  الغذائية  واحلقائق  للح�سا�سية 
(الكون�سرج)  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  خلدمة  بالإ�سافة 
خالل  اليومية  احتياجتهن  تلبية  اإىل  تييهييدف  الييتييي 

اإقامتهن.
اإحدى  النا�سر،  ال�سيدة مروة عبد  اأكييدت  من جانبها 
ال�سيدات اللواتي اأقمن يف م�ست�سفى الكورني�ض خالل 
اإن  متميزة،  اإقامة  بتجربة  وا�ستمتعن  الييولدة،  فرتة 
خدمة توفر الوجبات للمقيمات يف امل�ست�سفى متميزة 

جداً من جميع النواحي.
وقالت اإن اإجراءات الطلب �سهلة وب�سيطة، من خالل 
لل�سخ�ض  ميكن  حيث  املوبايل،  عر  الذكي  التطبيق 
للطلب،  والإجنليزية  العربية  اللغتن  ي�ستخدم  اأن 
وا�سعة  خيارات  وتتيح  متنوعة،  الطعام  قائمة  وكانت 
هذا  والع�سائر،   للخبز  متعددة  خيارات  �سمنها  من 
اإىل جانب ال�سرعة يف اي�سال الوجبه. اإذ حددت طلبها 
الوقت  وبالفعل يف  �ساعة  ن�سف  بعد  الوجبة  بو�سول 
�سي  كييل  يف  توقعاتها  وفيياقييت  الوجبة،  و�سلت  املييحييدد 
الباردة،  واملياه  اأوالع�سائر  ال�ساخنة،  الأغييذييية  �سواء 

والكمية الوافرة.

•• دبي-وام:

يف  املجتمع  تنمية  وهيئة  املجتمع  تنمية  وزارة  وقعت 
اجلمعيات  واإ�سهار  ترخي�ض  ب�ساأن  تفاهم  مذكرة  دبي 
واملوؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام والرقابة والتفتي�ض 
عليها وتبادل املعلومات والبيانات املتعلقة بها لأغرا�ض 
متطلبات منظمة جمموعة العمل املايل "فاتف" والتي 
اإطار اتباع كافة ال�سبل التي تكفل رفع الأداء  تاأتي يف 
اللتزام  وتعزز  املجتمع  وامل�ساهمة يف خدمة  املوؤ�س�سي 

بتكامل العمل واأداء الأدوار ب�سكل من�سق ومنظم.
وقع املذكرة �سعادة ح�سة تهلك الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون 
التنمية الجتماعية و�سعادة �سعيد اأحمد الطاير املدير 
التخطيط والتطوير ال�سرتاتيجي  التنفيذي لقطاع 

يف هيئة تنمية املجتمع.
واأكدت �سعادة ح�سة تهلك حر�ض وزارة تنمية املجتمع 
الحتادية  احلكومية  اجلييهييات  كييافيية  مييع  العمل  على 
واملحلية �سعيا لتحقيق روؤية القيادة احلكيمة وترجمة 

بخطط  الإميييييارات  لييدوليية  ال�سرتاتيجية  الييتييوجييهييات 
التقارير  جتيياه  الييدوليية  التزامات  تعك�ض  عمل  واآليييييات 
منظمة  متطلبات  بينها  ومييين  الييدولييييية  واملييتييطييلييبييات 
جمييمييوعيية الييعييمييل املييييايل " فيياتييف " بيي�ييسيياأن اإجيييييراءات 
مييواجييهيية جيييرائيييم غيي�ييسييل الأمييييييوال ومييكييافييحيية متويل 
املتعلقة  امل�سروعة  غر  التنظيمات  ومتويل  الإرهييياب 

بقطاع اجلمعيات واملوؤ�س�سات غر الهادفة للربح.
وتييبييادل اخلرات  اجلييهييود  تكامل  اأهمية  اإىل  واأ�ييسييارت 
ودعيييم وتييعييزيييز وتييوطيييييد عييالقييات اليي�ييسييراكيية والتعاون 
ال�سرتاتيجية القائمة بن الوزارة والهيئة مبا ينعك�ض 
اأثره على نوعية اخلدمات املقدمة والأهداف املُحققة 
وبالتايل رفع م�ستوى �سعادة املتعاملن وحتقيق روؤية 
ا�ست�سرافية  واأفكار  للخدمات  ا�ستباقي  بنهج  القيادة 
الإمارات  مئوية  روؤييية  تدعم  التي  واملبادرات  للخطط 
الجتماعية  التنمية  عجلة  دفييع  خييالل  من   2071
اإيجابية  تناف�سية  لتحقق  �سعياً  متجددة  اأهييداف  نحو 
داعيييمييية وحميييفيييزة لييتييطييلييعييات الييييريييييادة الإمييياراتييييييية يف 

اأحمد  �سعيد  اأو�يييسيييح  ميين جييانييبييه  امليييجيييالت.  خمييتييلييف 
التخطيط والتطوير  التنفيذي لقطاع  املدير  الطاير 
اأن هذه املذكرة  الإ�سرتاتيجي يف هيئة تنمية املجتمع 
واإ�سهار  ترخي�ض  اإجيييراءات  على  هييام  اأثيير  لها  �سيكون 
اجلييمييعيييييات واملييوؤ�ييسيي�ييسييات الأهييلييييية ذات اليينييفييع الييعييام يف 
اإمييييارة دبيييي و�ستتيح مييواءميية اخلييدمييات املييقييدميية من 
الأهلية من  واملوؤ�س�سات  مُيكن اجلمعيات  ما  اجلهتن 
تقدمي طلباتها بكل �سهولة وي�سر. ولفت الطاير اإىل 
الت�سريعات  جمال  يف  وال�ست�سارة  املتبادل  التعاون  اأن 
هيييذه التفاقية  الييطييرفيين يف ظيييل  بييين  واليي�ييسيييييا�ييسييات 
�سيعزز ثقة القطاع الأهلي غر الربحي و�سيتيح لهيئة 
للجمعيات  ا�ييسييرت�ييسييادي  منيييوذج  و�ييسييع  املجتمع  تنمية 
وي�سهل  خمرجاتها  جودة  ي�سمن  الأهلية  واملوؤ�س�سات 
عملها يف اإطار الت�سريعات املحلية. وتهدف املذكرة اإىل 
اجلمعيات  على  والتفتي�ض  والرقابة  الإ�سراف  تفعيل 
واملوؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام من خالل جمموعة 
الييفيياعييليية ومتييكيين الروابط  الييرقييابييييية  الآليييييييييات  مييين 

والتعاون  اجلهتن  بيين  الإ�ييسييرتاتيييييجييييية  واليي�ييسييراكييات 
املتعلقة  وال�سيا�سات  الت�سريعية  املجالت  والتن�سيق يف 
ت�سب  التي  الت�سريعات  م�ساريع  واقييرتاح  باجلمعيات 
ودولة  دبييي  لإميييارة  امل�ستدامة  التنمية  دعييم خطط  يف 
املعلومات  تبادل  عملية  تنظيم  على  عييالوة  الإميييارات 
والييبيييييانييات اليييالزمييية بيين اجلييهييتيين. وحييييددت مذكرة 
التفاهم جمالت التعاون بن الوزارة والهيئة يف �ساأن 
اجلمعيات ذات النفع العام يف تنظيم اإجراءات ترخي�ض 
واإ�سهار اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية ذات النفع العام 
املعلومات  �سمن النطاق اجلغرايف لإمارة دبي وتبادل 
والبيانات وو�سع منوذج النظام الأ�سا�سي ال�سرت�سادي 
للجمعيات والآليات الالزمة ل�سمان عدم الزدواجية 
الأهلية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  طلبات  مع  التعامل  يف 
املتبادلة  وال�ست�سارة  الإلكرتونية  اخلدمات  ومواءمة 
املعلومات  وتبادل  وال�سيا�سات  الت�سريعات  جمالت  يف 
واملوؤ�س�سات  باجلمعيات  اخلا�سة  والتقارير  والبيانات 

الأهلية ذات النفع العام العاملة يف اإمارة دبي.

•• اأبوظبي-وام:

 %  30 اأكييرث من  ا�ستكمال  اإدارة حلبة يا�ض عن  اأعلنت   
اأبوظبي لإدارة  التي تنفذها �سركة  التعديل  من عمليات 

ريا�سة ال�سيارات على م�سار حلبة مر�سى يا�ض.
النتهاء  مت  اأنييه  حلبة  اإدارة  عن  اأم�ض  �سادر  بيان  واأ�ييسييار 
حالًيا من عملية اإزالة الأ�سفلت من املواقع الثالثة التي 
تنفذ فيها التعديالت ا�ستعداًدا لتنفيذ الت�سميم اجلديد 

مل�سار احللبة.
على  ت�سر  التعديل  بييرنييامييج  يف  الأعييمييال  اأن  اإىل  ولييفييت 
قدم و�ساق منذ انطالقها يف يوليو، ويتم تنفيذ الأعمال 
بح�سب اجلدول املو�سوع حت�سًرا لإعادة افتتاح امل�سار يف 
اأكتوبر قبل قرابة ال�سهرين من ا�ست�سافته ل�سباق جائزة 

الحتاد للطران الكرى للفورمول1 .
العمليات يف حلبة مر�سى عن  الب�سر رئي�ض  واأعييرب علي 
�سعادته بتقدم �سر العمليات يف برنامج التعديل، م�سرا 
ا�ستكمال  ومت  حثيثة،  جهوًدا  يبذل  العمل  فريق  اأن  اإىل 
عملية اإزالة الأ�سفلت اإ�سافة اإىل اإزالة الأنوار واحلواجز 

من املناطق الرئي�سية التي تخ�سع للتعديالت.
بدعم  الرنامج  هييذا  تنفيذ  على  العمل  :"نوا�سل  وقييال 

من �سركائنا الإ�سرتاتيجين، ونتطلع اإىل عودة فعاليات 
وا�ست�سافة  ال�سيف،  مو�سم  انتهاء  مع  ال�سيارات  ريا�سة 
على  للفورمول1  الييعييامل  بطولة  ميين  اخلتامي  ال�سباق 

م�سارنا بت�سميمه اجلديد".
املزيد  اإ�سافة  امل�سار يف  ي�سهدها  التي  التعديالت  وت�سهم 
من  لكل  ال�سيارات  �سباقات  اإىل  والت�سويق  احلما�ض  من 
ال�سائقن واجلمهور، وتعمل حلبة مر�سى يا�ض با�ستمرار 

عييلييى مييواكييبيية اأحييييدث امليي�ييسييتييجييدات واليييتيييطيييورات يف عامل 
من  جلمهورها  والإثييارة  املتعة  لتوفر  ال�سيارات  ريا�سة 

ع�ساق ال�سباقات.
 MRK1 بييييدوره اأكيييد ميييارك هيييييوز، مييدييير عيييام �ييسييركيية
لييال�ييسييتيي�ييسييارات واليييتيييي اأوكيييليييت بيييالإ�يييسيييراف عييلييى برنامج 
كييل �سركة  بييرنييامييج وتييبييذل  اأهييمييييية  الييتييعييديييالت وتنفيذه 
يا�ض  مر�سى  وحلبة  اليي�ييسيييييارات  ريييا�ييسيية  لإدارة  اأبييوظييبييي 

جهودا كبرة يف �سبيل اإمتاع ع�ساق ريا�سة �سباق ال�سيارات 
حما�سية  ب�سباقات  التلفزة  �سا�سات  واأمييام  املدرجات  على 
اأ�سرع ومناف�سة  �سباقات  امل�سار لتوفر  وم�سوقة بتطوير 
اإىل  جنًبا  والت�سابق  التجاوز  فر�ض  فيها  تزيد  متقاربة 
جنب". كانت حلبة مر�سى يا�ض قد نظمت فعالية قيادة 
يف 30 يونيو، اأتاحت من خاللها املجال لع�ساق ال�سيارات 
الييقييدمي مرة  امليي�ييسييار بت�سميمه  الييقيييييادة لخييتييبييار  وهيييواة 
اأخرة، والآن ي�سهد امل�سار الأ�سلي مناورات قيادة م�سوقة 
نفذها كبار جنوم ريا�سة الفورمول1، من بينهم لوي�ض 
هاملتون وفرناندوا األون�سو، اإىل جانب ا�ست�سافة الآلف 
من هواة القيادة الذي اختروا قدراتهم يف القيادة على 
اجلديدة  بحلته  امليي�ييسييار  و�سيقدم  اليي�ييسييهييرة،  منعطفاته 

حتدًيا جديًدا لهم.
كما اأعلنت حلبة مر�سى يا�ض خالل وقت �سابق عن طرح 
تذاكر �سباق جائزة الحتاد للطران الكرى للفورمول1 
 9 بيين  فعالياته  تقام  واليييذي   ،2021 لعام  اأبوظبي  يف 
�سباق  اإىل  الفورمول1  ع�ساق  ويتطلع  دي�سمر،  و12 
الييعييامل للفورمول1 يف هذا  بييطييوليية  فييريييد ميين  خييتييامييي 
املو�سم، ويقدم املزيد من احلما�ض والت�سويق ويتيح املجال 

ل�سباقات متقاربة ترتفع فيها م�ستويات احلما�ض.

منتزه العلوم والبتكار يف جامعة الإمارات يبحث  التعاون مع جممع ال�سارقة   للبحوث والتكنولوجيا والبتكار

بهدف الرتقاء بتجربة املري�ض وفقًا لأف�ضل املمار�ضات الدولية

م�ست�سفى الكورني�ض يف اأبوظبي يطلق تقنية حديثة للمحافظة على وجبات الطعام اخلا�سة باملقيمات يف امل�ست�سفى 

 مذكرة تفاهم ب�ساأن ترخي�ض واإ�سهار اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية 

اكتمال اأكرث من 30 % من برنامج التعديالت على م�سار حلبة يا�ض

�سرطة اأبوظبي تختتم فعاليات 
حملة �سيف مروري اآمن

•• اأبوظبي-الفجر

على  ركييزت  والتي  اآمن"  مييروري  "�سيف  حملة  اأبوظبي  �سرطة  اختتمت 
ن�سبة  ميين  للتقليل  ال�سائقن  ليييدى  الييوعييي  درجييية  ورفيييع  الييوقيياييية  جييهييود 
احلوادث وحث �سائقي املركبات وال�ساحنات على �سرورة فح�ض الإطارات 

والتاأكد من �سالمتها .
والدوريات  املييرور  مديرية  مدير  احلمري  �ساحي  حممد  العميد  واأ�ساد 
اإجناح   يف   ال�سركاء   مييع  والتن�سيق  بالتعاون  املييركييزييية   العمليات  بقطاع 
اأهداف احلملة  وهي موانئ اأبوظبي و  �سركة "امل�سعود بريج�ستون" والتي  
والتاأكد من  الإطيييارات  ب�سرورة فح�ض  ال�سائقن  وعييي  زيييادة  اأ�سهمت  يف 

�سالمتها مع دخول ف�سل ال�سيف.
وحييييث  اليي�ييسييائييقيين عييلييى الييتيياأكييد ميين �ييسييالحييييية الإطييييييارات اجليييدييييدة قبل 
اأو  تلف  عيين  الناجتة  املييرورييية  احليييوادث  وقييائييي لتجنب  كيياإجييراء  �سرائها  
انفجار الإطارات، حفاظاً على �سالمتهم وم�ستخدمي الطريق و  اللتزام 

بالقوانن والأنظمة املرورية لتجنب  وقوع احلوادث اجل�سيمة.  
واأو�سح  اأن احلملة ركزت على توعية �سائقي املركبات وال�ساحنات ب�سرورة 
املييييرور مييع تطبيق كافة  واأنييظييميية  بييقييوانيين  الليييتيييزام  الإطيييييارات و  فح�ض 
اأنها  ت�سمنت برامج توعوية   الإجييراءات الحرتازية والوقائية لفتاً  اإىل 

مبختلف اللغات و حما�سرات افرتا�سية  وجمال�ض توعوية .
كما ا�ستملت على ور�ض عمل و ون�سر ر�سائل مرورية عر و�سائل التوا�سل 
املقروءة  الإعييالم  و�سائل  وخمتلف  اأبوظبي  �سرطة  مبن�سات  الجتماعي، 
جانب  اإىل  املجتمع   ميين  �سريحة   اأكيير  اإىل  و�ييسييوًل  واملييرئييييية  وامل�سموعة 

اجلولت الإر�سادية امليدانية .
التثقيفي  التوعية  برنامج  يف  اأبوظبي  ب�سرطة  ال�سعادة  دورييية  و�ساركت  
لل�سائقن حول اأهمية فح�ض الإطييارات با�ستمرار مو�سحة اأن املييادة  82 
من قانون املرور  تن�ض على الغرامة 500درهم و4 نقاط مرورية وحجز 

املركبة اأ�سبوع لعدم �سالحية اإطارات املركبة .

�سرطة اأبوظبي ت�ستقبل الأ�سقاء العمانيني 
عرب املنافذ الربية بـ الورود والهدايا

•• اأبوظبي-الفجر

ا�ستقبلت �سرطة اأبوظبي، بالتن�سيق مع ال�سركاء ال�سرتاتيجين، القادمن 
بي"الورود"  اأبوظبي  باإمارة  املنافذ الرية  من �سلطنة ُعمان ال�سقيقة عر 
و"الأو�سحة" والهدايا الرمزية لدى عودة حركة املرور عر املنافذ الرية 

بن البلدين.
وعر ال�سباط والأفراد وعنا�سر ال�سرطة  يف املنافذ الرية عن ترحيبهم 
بالأ�سقاء الُعمانين بعبارات ال�سيافة، التقليدية، املعروفة، لدى �سعب دولة 
الإمارات، مثل "مرحبا مليون "،  و" �سرفتم  الدار"، و"حياكم"، متمنن 

للقادمن اأوقاًتا �سعيدة واآمنة يف ربوع اإمارة اأبوظبي.
 واأعرب القادمون عن �سعادتهم، بزيارتهم بلدهم الثاين، "دولة الإمارات"، 
حفاوة  مثمنن  املنافذ،  عبورهم  لييدى  "املي�سرة"،  بييالإجييراءات  م�سيدين  

ال�ستقبال، وكرم الوفادة.
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واملوؤ�ض�ضات  ال�����ض��رك��ات  م��ن  ال��ك��ث��ر  ت���دار 
اأدى  اأن  بعد  املنزل  من  واخلا�ضة  احلكومية 
فر�ض  اإىل  امل�ضتجد  كورونا  فرو�ض  انت�ضار 
زالت  ما  ولكن  العامل،  دول  اأغلب  يف  احلظر 
اإدارات هذه املوؤ�ض�ضات وال�ضركات تبحث عن 
وذلك  املنزل،  من  العمل  اأداء  ملراقبة  طرق 

با�ضتخدام برامج املراقبة والكامرات.

ت�سبب  اأن  ميكن  طبية  حالة  الدرقية  الغدة  ن�ساط  فييرط  يعد 
جمموعة متنوعة من الأعرا�ض لدى املر�سى.

فما النظام الغذائي الذي يجب على الأ�سخا�ض امل�سابن بفرط 
ن�ساط الغدة الدرقية، اتباعه؟.

يوجد  ل   ،)BTF( الريطانية  الدرقية  الغدة  ملوؤ�س�سة  وفقا 
بفرط  امل�سابن  الأ�ييسييخييا�ييض  على  يجب  حمييدد  غييذائييي  نييظييام 
ن�ساط الغدة الدرقية اتباعه.ولكن يحتاج الأ�سخا�ض امل�سابون 
اإىل تناول جمموعة متنوعة من  بفرط ن�ساط الغدة الدرقية 
قدر  جيدة  ب�سحة  البقاء  على  مل�ساعدتهم  ال�سحية  الأطعمة 

الإمكان.
الغذائي  النظام  فييياإن   ،NHS Eatwell دليييييل  على  وبيينيياء 

ال�سحي ي�سمل:
يقل عن خم�ض ح�س�ض من جمموعة متنوعة  ل  ما  • تناول 

من الفاكهة واخل�سروات كل يوم.
بالألياف  الغنية  الن�سوية  الأطعمة  على  الوجبات  اعتماد   •

مثل البطاط�ض اأو اخلبز اأو الأرز اأو املعكرونة.
منتجات  اأو  الألييييبييييان  بيييدائيييل  بييعيي�ييض  وجيييييود   •

الألبان.
والبقول  الييبييقييوليييييات  بييعيي�ييض  تييينييياول   •

وغرها  والييلييحييوم  والبي�ض  والأ�ييسييميياك 
من الروتينات.

امل�سبعة  غيييير  اليييييزييييييوت  اخيييتيييييييار   •
وتناولها  للدهن  القابلة  والأطييعييميية 

بكميات قليلة.
)على  ال�سوائل  من  الكثر  • �سرب 

يف  اأكييييواب  ثمانية  اإىل  �ستة  الأقييييل 
اليوم(.

وقد يو�سي الطبيب اأو ال�سيديل 
مبكمالت اأو فيتامينات معينة 

امل�سابن  ليييالأ�يييسيييخيييا�يييض 
الغدة  نيي�ييسيياط  بييفييرط 

الدرقية.
املعهد  وييي�ييسييرح 

الييييييييوطيييييييينييييييييي 
ليييلييي�يييسيييكيييري 
واأميييييييرا�يييييييض 
اجلييييييييييييهيييييييييييياز 

الييييهيييي�ييييسييييمييييي 
والييييييييييكييييييييييلييييييييييى يف 

الوليات املتحدة على موقعه على الإنرتنت: "قد يوؤدي تناول 
الأطعمة التي حتتوي على كميات كبرة من اليود - مثل ع�سب 
البحر اأو dulse، اأو اأنواع اأخرى من الأع�ساب البحرية - اإىل 
حدوث فرط ن�ساط الغدة الدرقية اأو تفاقمه. تناول مكمالت 
اليود ميكن اأن يكون له التاأثر نف�سه. حتدث مع اأع�ساء فريق 
ال�سحية  اليييييرعيييييايييييية 
بك  اخليييييييا�يييييييض 
حيييييييييييييييييييييييييول 

كنت  اإذا  واأخرهم  اأو جتنبها،  التي يجب احلد منها  الأطعمة 
تتناول مكمالت اليود".

م��ا ه��ي الأع���را����ض ال�����ض��ائ��ع��ة ل��ف��رط ن�����ض��اط الغدة 
الدرقية؟

ن�ساط  اأعرا�ض فرط  ت�سمل  الإلييكييرتوين،   NHS ملوقع  وفقا 
الغدة الدرقية ما يلي:

والتهيج. والقلق  • الع�سبية 
ولديك  �ساكنا  البقاء  يف  �سعوبة  جتد  قد   - الن�ساط  • فرط 

الكثر من الطاقة الع�سبية.
املزاج. • تقلب 

النوم. • �سعوبة 
الوقت. طوال  بالتعب  • ال�سعور 

للحرارة. • احل�سا�سية 
الع�سالت. • �سعف 

• اإ�سهال.
املعتاد. من  اأكرث  التبول  اإىل  • احلاجة 

امل�ستمر. • العط�ض 
• احلكة.

باجلن�ض. الهتمام  • فقدان 
لفرط  ال�سائعة  اجل�سدية  الييعييالمييات  وت�سمل 

ن�ساط الغدة الدرقية اأي�سا ما يلي:
الغدة  ت�سخم  ب�سبب  رقييبييتييك  يف  تييييورم   •

الدرقية.
و/ املنتظم  غر  القلب  �سربات  • معدل 

اأو ال�سريع غر املعتاد )اخلفقان(.
• ارتعا�ض.

واليييتيييعيييرق  الييييييدافييييييئ  اجلييييلييييد   •
املفرط.

راحيييييتيييييي  احييييييييمييييييييرار   •
يديك.

جلدي  طيييفيييح   •
مثر للحكة.

تيييي�ييييسيييياقييييط   •
ال�سعر.

الوزن. • فقدان 
يف  مييييي�يييييسييييياكيييييل   •
العن، مثل الحمرار اأو 

اجلفاف اأو م�ساكل الروؤية.

اأطعمة ينبغي تبّنيها من اأجل منط حياة �ضحي

اأف�سل الأنظمة الغذائية لفرط ن�ساط الغدة الدرقية

املكمالت الغذائية اخلم�سة الأقل �سهرة 
لتعزيز وظائف الدماغ!

هي  فما  واأ�ضهل.  اأط��ول  حياة  عي�ض  على  ال�ضحية  الدماغ  وظيفة  ت�ضاعدك  اأن  ميكن 
املكمالت الغذائية الأف�ضل لوظيفة الدماغ؟.

L-theanine
اأميني  حم�ض  وهو   ،L-theanine اأن  يبدو 
طبيعي، لديه القدرة على حت�سن الأداء العقلي، 

خا�سة عندما يقرتن بالكافين.
وميييع ذليييك، فييياإن الييدرا�ييسييات الييتييي اأجييريييت حول 
نطاقات  على  كانت   ،L-theanine تاأثرات 

�سغرة، لذا فاإن النتائج قاطعة متاما.
اأفيييي�ييييسييييل طيييرييييقييية ليييليييحييي�يييسيييول على  وتيييتيييميييثيييل 
الأخ�سر،  ال�ساي  �ييسييرب  يف   L-theanine
الذي يحتوي على الأحما�ض الأمينية والكافين 

- املعروف اأي�سا اأنه ي�ساعد يف وظائف املخ.

ري�ضفراترول
ب�سكل  توجد  التي  الأك�سدة  م�سادات  اأحييد  يعد 
والأرجوانية  الفاكهة احلمراء  ق�سرة  طبيعي يف 
مثل العنب والتوت، وميكن العثور عليها اأي�سا يف 

النبيذ الأحمر وال�سوكولتة والفول ال�سوداين.
واأظيييهيييرت بع�ض الييدرا�ييسييات الييتييي اأجييريييت على 

الري�سفراترول  تيينيياول  اأن  احليييييوانييات 
تييييدهييييور  مييييينييييع  اأن  ميييييكيييين 

وهو  احُليييي�ييييسيييين، 
جيييييييييييييييييييزء 

مهم من الدماغ مرتبط بالذاكرة.
الدرا�سات  اإحييدى  وجييدت  ذلييك،  اإىل  وبالإ�سافة 
كبار  ميين  �سغرة  جمموعة  على  اأجييريييت  الييتييي 
من  مييييغ   200 تيييينيييياول  اأن  الأ�ييييسييييحيييياء،  الييي�يييسييين 
يح�سن  اأ�سبوعا،   26 ملييدة  يوميا  ري�سفراترول 

الذاكرة.
اإبطاء  يف  ي�ساعد  فقد  �سحيحا،  هييذا  كييان  واإذا 
الييتييدهييور يف وظييائييف امليييخ الييييذي يييحييدث ب�سكل 

طبيعي مع تقدمك يف ال�سن.

الكركمني
الكركمن  يييوجييد 

امل�سادة  خل�سائ�سه  بييه  ُرّحيييب  وقييد  الييكييركييم،  يف 
لالأك�سدة، ووجدت درا�سة من جامعة كاليفورنيا 
تناولوا  الذين  الأ�سخا�ض  اأن  اأجنلو�ض  لو�ض  يف 
اختبارات  اأفيي�ييسييل يف  نييتييائييج  حييقييقييوا  الييكييركييميين 
للروتينات  اأقيييل  تييراكييم  لديهم  وكيييان  الييذاكييرة، 

غر الطبيعية يف اأدمغتهم.
ويف الأماكن التي يتم فيها ا�ستهالك الكركمن 
اأقل  مييعييدلت  اأي�سا  توجد  �سيوعا،  اأكييرث  ب�سكل 
هييو احلييال يف  األييزهييامييير، كما  لالإ�سابة مبر�ض 

الهند.

الكرياتني
ا�ستقالب  يف  دورا  تييلييعييب  طييبيييييعييييية  مييييادة  اإنيييهيييا 
اأنحاء  جميع  يف  الييطيياقيية 

�سائع يف  اجل�سم. وبطبيعة احلييال، توجد ب�سكل 
اللحوم والأ�سماك والبي�ض.

وثبت اأن مكمالت الكرياتن تعمل على حت�سن 
الييييذاكييييرة ومييييهييييارات الييتييفييكيير - خييا�ييسيية لدى 

النباتين

فو�ضفاتيديل �ضرين
ت�سمى  اليييدهييينييييييية  املييييركييييبييييات  ميييين  نييييوعييييا  ييييعيييد 
فييو�ييسييفييوليييييبيييييد، والييتييي ميييكيين الييعييثييور عليها يف 
تناول  اأن  الييدرا�ييسييات  بع�ض  دميياغييك.واقييرتحييت 
مكمالت الفو�سفاتيديل �سرين، ميكن اأن يكون 

مفيدا يف احلفاظ على �سحة الدماغ.
100 مييغ من  تيينيياول  اأن  اليييدرا�يييسيييات  واأظيييهيييرت 
الفو�سفاتيديل �سرين ثالث مرات يوميا، ميكن 
اأن ي�ساعد يف تقليل التدهور املرتبط بالعمر يف 

وظائف املخ، 
الأفييييراد  اأن  اإىل  بييالإ�ييسييافيية 
الذين  الأ�ييسييحيياء 
يييييييتيييييينيييييياولييييييون 
ميييييييكيييييييميييييييالت 
فو�سفاتيديل 
ت�سل  �سرين 
 400 اإىل 
ميييغ يييوميييييا، قد 
حت�سنا  اأظيييييهيييييروا 
التفكر  ميييهيييارات  يف 

والذاكرة.
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Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
Notification by Publication

No. 7246/2021
Notifying Parties:
1. Hana Obeid Mohamed Abdullah Al Helw, Emirati
2. Mariam Obeid Mohamed Abdullah Al Helw, Emirati

Against
Notified Party:
1. Vinuth Rai, Indian

Subject: Notification by Publication regarding Judicial Notice
No.179588/1/2021

Whereas the Notifying Parties hereby legally inform the Notified Party 
to necessarily pay the sum due thereon amounting to AED 15,000 (Only 
fifteen thousand UAE Dirhams) as a rental value payable for the period from 
1 March 2021 to 31 July 2021, within (5) five days from the publication 
hereof. Otherwise, the Notifying Parties will have to initiate legal actions 
against the Notified Party. Hence, the Notified Parties shall pay all expenses, 
judicial charges and attorney's fee.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
Notification by Publication

No. 7242/2021
Notifying Parties: 1. Hana Obeid Mohamed Abdullah Al Helw, Emirati
           2. Mariam Obeid Mohamed Abdullah Al Helw, Emirati

Against
Notified Party: 1. Siby Trading Est.
2. Jose Neelamkavil Ouseph, Indian "Cheque Issuer"

Subject: Notification by Publication regarding Judicial Notice 
No.179574/1/2021

Whereas the Notifying Parties hereby legally inform the Notified Parties to 
necessarily pay the sum due thereon amounting to AED 108,750 (Only one 
hundred and eight thousands, and seven hundred and fifty UAE Dirhams) 
as a rental value payable for the period from 15 May 2020 until the Lease 
expiry on 31 December 2020, within (5) five days from the publication 
hereof. Otherwise. the Notifying Parties will have to initiate legal actions 
against the Notified Parties. Hence, the Notified Parties shall pay all 
expenses, judicial charges and attorney's fee.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15019/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent Ezekiel Ranjanatan Mutathian Ranjanatan, Indian, Residing at Ras Al Khaimah, Ras Al 
Khaimah Area, Near Carrefour, Mobile Phone No 050-647 3795

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 29,472
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
29,472, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

85272 Ras Al Khaimah A Nissan Sentra Black 2013

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15021/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent Vicky-Anne Vur Hurst, British,
Residing at Dubai, Jumeirah Village, Fouda Building, Flat 119, Mobile Phone No 055-959 7356

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 156,472
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
156,472, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

54667 Dubai N Range Rover Sport White 2010

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15022/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent Mohamad Zakaria Masoud Masoud Ahmad Abbasi, Pakaistani,
Residing at Dubai, Diera, International St, Flat 209, Mobile Phone No 055-984 4871

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 22,324
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
22,324, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

13876 Dubai J Honda Accord Black 2011

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15023/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent Pawan Kumar Gorinti Ragho Gorinti, Indian, Residing at Sharjah, Al Nahdah, Bab Al 
Nahda Building, Flat 1503, Mobile Phone No 052-958 4578

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 27,654.95
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
27,654.95, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

24056 Dubai S Mitsubishi Lancer Gray 2016

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15016/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent Ariel Macalalad Luzano, Filipino,
Residing at Dubai, Diera, Flat No 21, Mobile Phone No 050-208 1358

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 50,110.28
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
50,110.28, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

96243 Duabi V Mitsubishi Lancer Silver 2016

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
 Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 15015/2021 

Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fathy Mahmoud as an attorney for Advocate 
Reema Al Jarshi, UAE national per the Power of Attorney attested by the Dubai Notary Public under 
No 7696/2020, dated 08-04-2020 as attorney for Dubai Islamic Bank per the Power of Attorey attested 
by the Dubai Notary Public under No 2019/1/4646, being at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point 
Building, Ist Floor, office No 101, Mobile No 0561456922
Respondent Sol Mark Joseph Fiacrosis Kampos, Filipino - Residing at Dubai, Dubai Area, Salman 
Obaid Building, Al Nahda 2 St, Flat 502, Mobile Phone No 056-257 9877

SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 37,859
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier for the purpose of facilitating  
for the latter an  auto finance amount regarding the purchase of the below detailed vehicle; whereas 
the respondent defaulted on the instalment payments  to the bank until  it accrued the amount of AED 
37,859, whereas the Notifier requested the Respondent repeatedly to promptly repay the amount, the 
respondent did not turn a hair, and whereas the Notifier, has the right to sell and impose the necessary 
legal  on the following mortgaged vehicle.

Vehicle No Registered at Class Model Colour Man Year

70525 Dubai T Mazda 3 Gray 2017

Therefore, the Notifier intimates you to pay the abovementioned amount within one week from the 
date of your receipt of this Notice at the latest. Otherwise, we shall regretfully take the necessary 
legal procedures against you for the recovery of our rights, pursuant to article No 175 and 172 of the 
Commercial Transactions Law, charging you for the legal expenses, cost and lawyer's fees.
Notifier : Mr. Tarek Fathy Mahmoud

Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
Notification by Publication

No. 7244/2021
Notifying Parties: 1. Hana Obeid Mohamed Abdullah Al Helw, Emirati
           2. Mariam Obeid Mohamed Abdullah Al Helw, Emirati

Against
Notified Party:
1. Sahra Al Jazeerah General Trading LLC.
2. Mohammad Ashhad Faiyaz Ahmad, Indian "Cheque Issuer"

Subject: Notification by Publication regarding Judicial Notice 
No.179558/1/2021

Whereas the Notifying Parties hereby legally inform the Notified Parties to 
necessarily pay the sum due thereon amounting to AED 21,00 (Only twenty 
one thousand UAE Dirhams) as a rental value payable for the period from 
5 September 2020 until the Lease expiry on 31 December 2020, within (5) 
five days from the publication hereof. Otherwise. the Notifying Parties will 
have to initiate legal actions against the Notified Parties. Hence, the Notified 
Parties shall pay all expenses, judicial charges and attorney's fee.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

حم�سن   / امليييييدعيييييو  فييييقييييد 
بنغالدي�ض     ، عييبييدالييكييرمي 
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )BF0881470( رقييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   التييي�يييسيييال 

0551344903

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / م�ست تا�سليما 
بجوم ابول كا�سم ، بنغالدي�ض   
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )BH0396883( رقييم 
ميييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
رقم   بييتييليييييفييون  التيييي�ييييسييييال 

0554819344

فقدان جواز �سفر
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لالإعفاء من الر�ضوم اجلمركية يجب اأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع �ضخ�ضي وبكميات حمدودة غر جتارية 

جمارك دبي تو�سح قائمة الإعفاءات اجلمركية للم�سافرين

دائرة الإ�سناد احلكومي تطلق ا�سم نطاق الإنرتنت 
) abudhabi.الر�سمي اخلا�ض باإمارة اأبوظبي )اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام :

حتت اإ�سراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية 
الإ�ييسيينيياد احلكومي،  دائيييرة  اأعلنت  اأبييوظييبييي،  اإميييارة  يف 
اإ�سم  اإطييييالق  عيين  الييرقييمييييية،  اأبييوظييبييي  بهيئة  ممييثييلييًة 
اأبوظبي،  بيياإمييارة  اخلييا�ييض  الر�سمي  الإنييرتنييت  نييطيياق 
الهوية  �سيمّثل  اليييذي   «  abudhabi.اأبوظبي.“
لها  وُييييرّوج  الفرتا�سي،  العامل  يف  لييالإمييارة  الرقمية 
حملياً واإقليمياً ودولياً يف جمالت ال�سياحة والثقافة 

والقت�ساد.
“.اأبوظبي  الر�سمي  النييرتنييت  نطاق  اإطيييالق  وييياأتييي 
اإىل  اليييرامييييييية  اجليييهيييود  �ييسييييياق  يف   »abudhabi.
م�ستوى  على  الرقمي  التحول  حوكمة  اإطيييار  تفعيل 
حييكييوميية اأبييوظييبييي، وحتييقيييييق نييقييليية نييوعييييية يف مفهوم 
امل�ستقبل  نحو  والنتقال  احلكومية  اخلدمات  تقدمي 
الييرقييمييي. وتيي�ييسييتييهييدف هيييذه اخليييطيييوة تيي�ييسييريييع عجلة 
التحول الرقمي، وابتكار املزيد من احللول واخلدمات 
الرقمية الرامية اإىل ت�سهيل حياة ال�سكان وجمتمعات 

الأعمال على امتداد اإمارة اأبوظبي.
واملقيمن  املواطنن  جلميع  متاحاً  النطاق  و�سيكون 
واأ�سحاب الأعمال العاملن يف اإمارة اأبوظبي وخارجها، 
و�سيكون معرفاً فريداً عايل امل�ستوى لل�سركات املهتمة 
بفر�ض الأعمال املحلية التي ل ح�سر لها، بالإ�سافة 
اأبوظبي  ت�ست�سيفها  الييتييي  واملييعييار�ييض  الأحييييداث  اإىل 

�سنوياً.
كما اأن هذا النطاق �سيفتح الباب اأمام �سراكات جديدة 

تيييييوؤدي اإىل تييوحيييييد نييطيياقييات �ييسييبييكيية الإنيييرتنيييت التي 
ت�ستخدمها اجلهات اخلا�سة يف خمتلف القطاعات يف 
نهائي من  ل  لعدد  الرتويج  ي�ساهم يف  اأبوظبي، مما 
املعلومات والبتكارات والإجنازات وجودة اخلدمات يف 

الإمارة.
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة الدكتور حممد عبداحلميد 
الع�سكر، مدير عام هيئة اأبوظبي الرقمية: ُنعر عن 
�سر  على  يوؤكد  الييذي  الإجنيياز  بهذا  البالغة  �سعادتنا 
اإميييييارة اأبييوظييبييي بييخييطييى واثييقيية و�ييسييريييعيية يف م�سرة 
الييتييحييول الييرقييمييي انييطييالقيياً ميين اليييروؤيييية الطموحة 
الرقمي  امل�ستقبل  و�سياغة  لبناء  الر�سيدة  للقيادة 
لالإمارة، ومبا يدعم البتكار وتبني احللول الرقمية 
يف  القت�سادية  البيئة  تعزز  التي  الفعالة  واملييبييادرات 

العا�سمة.
البتكار  موؤ�سر  رفع  يف  املبادرة  هذه  ت�سهم   : واأ�ساف 
العاملي للدولة، والرتويج لالإمارة يف امليادين ال�سياحية 
والثقافية والقت�سادية عر ا�سم النطاق املميز، والذي 
يعّد عاماًل جاذباً لل�سركات املهتمة بالفر�ض التجارية 
والفعاليات واملعار�ض املحلية والعاملية التي ت�ست�سيفها 
الإمارة �سنوياً.   وقد مت لغاية الآن ت�سجيل اأكرث من 
 abudhabi. 550 اإ�سماً بنجاح با�ستخدام النطاق
ودعا الدكتور الع�سكر كافة ال�سركات يف اإمارة اأبوظبي 
للت�سجيل وحجز النطاق اخلا�ض بها نظراً لدوره يف 

امل�ساهمة يف بناء هوية رقمية قوية لالإمارة.
نطاق  ا�سم  هو   «  abudhabi.اأبوظبي.“ ويعتر 
والذي  اأبوظبي،  بيياإمييارة  اخلا�ض  الر�سمي  الإنييرتنييت 

العامل  يف  لالإمارة  الرقمية  الهوية  �سيمّثل 
حتفيز  يف  �سي�ساهم  اإذ  الفييرتا�ييسييي، 

بهدف  الييتييكيينييولييوجييي  البيييتيييكيييار 
تعزيز مكانة الإمارة دولياً.
اأن  بييييييياليييييييذكييييييير  جيييييييديييييييير 

“.اأبوظبي. نيييييطييييياق 
 a b u d h a b i

لييييييالأفييييييراد  ميييييتييييياح   «
والأعمال  املقيمن 
ح�سور  لييهييا  اليييتيييي 
يف دولييية الإميييييارات 
املتحدة  الييعييربييييية 

املهتمن  وجلييميييييع 
الأعيييييميييييال  عييييييامل  يف 

وحلجز  الإمييييييييييارة،  يف 
اإىل  والن�سمام  النطاق، 

لإمييييارة  الييرقييمييي  امل�ستقبل 
اأبييوظييبييي يييرجييى زيييييارة املوقع 

www .NIC . لكرتوين: الإ
.   abudhabi

وميكن للراغبن بحجز النطاق اخلا�ض بهم 
زيارة  ب�سيطة؛ من خالل  بذلك عر خطوات  القيام 
ثم  وميين   ،nic.abudhabi الإليييكيييرتوين  املييوقييع 
كتابة اإ�سم النطاق يف احلقل املخ�س�ض .. والتاأكد من 

توفره، ثم املتابعة للموافقة.
جدير بالذكر اأن اإ�سم نطاق الإنرتنت هو اإ�سم املوقع 

الإلكرتوين الذي يتم اإدخاله يف املت�سفح للو�سول اإىل 
الإنرتنت  بروتوكول  عنوان  مكان  يحل  وهييو  املييوقييع، 
IP Address وذلك ل�سهولة الو�سول اإىل املواقع، 
ويت�سمن اإ�سم نطاق الإنرتنت “امتداد النطاق”، وهو 
 com،. ما ُي�ساف بعد ا�سم املوقع، على �سبيل املثال

org، .edu.وغرها.

•• دبي-وام: 

حتيير�ييض جيييميييارك دبييييي عييلييى اإثييييييراء جتربة 
امليي�ييسييافييرييين ميين خيييالل تييوفيير الييعييديييد من 
املزايا والت�سهيالت اجلمركية التي تزيد من 

متعة �سفرهم .
وتوفر جمارك دبي عر موقعها الإلكرتوين 
يت�سمن  لييلييميي�ييسييافييرييين  اجلييمييركييي  الييدليييييل 
عند  بييهييا  ييي�ييسييرح  الييتييي  بييالأمييتييعيية  تعريفهم 
املعفاة من  والأمتعة  املمنوعة  واملييواد  ال�سفر 
وحت�سيل  اجلمركية،  واليي�ييسييرائييب  اليير�ييسييوم 

ر�سوم الأمتعة الزائدة على امل�سموح بنقله.
بدخولها  امل�سرح  امليييواد  عيين  الدليل  وك�سف 
واملييعييفيياة ميين اليير�ييسييوم اجلييمييركييييية يف املطار 
تزيد  الييتييي ل  اليييهيييداييييا  بيييياإدخييييال  ييي�ييسييمييح  اإذ 
على  وال�سجائر  درهييم   3000 على  قيمتها 
 50 اأو  �ييسيييييجييارة   400 عيييددهيييا  ييييكيييون  اأن 
التبغ  التباكو  ميين  غيييرام   500 اأو  �ييسيييييجيياراً 
للغاليون  املييخيي�ييسيي�ييض  املييكييبييو�ييض  اأو  امليييفيييروم 
حت�سيل  يجب  الكمية  تلك  على  يزيد  ومييا 
اليير�ييسييوم اجلييمييركييييية عييليييييه و يييتييوجييب على 
فما  �سنة   18 الييبييالييغيين  امليي�ييسييافييرييين  جميع 
دولة  اإىل  و  من  املغادرين  اأو  القادمن  فييوق 
ملفت�ض  الإفيي�ييسيياح  املتحدة  العربية  الإمييييارات 
اجلمارك عن ما بحوزتهم من مبالغ نقدية 
اأو  الدفع  واأوامييير  اإذنيييييه  و�سندات  �سيكات  اأو 
تفوق  قيييييميية  ذات  اأحيييجيييار  اأو  ثمينة  مييعييادن 

العمالت  يعادلها من  اأو ما  درهييم  األييف   60
اأما  اجلمركي.  التفتي�ض  نقطة  يف  الأجنبية 
امل�سافرون الذين تقل اأعمارهم عن 18 �سنة 
فما دون في�ساف ما بحوزتهم من اأموال اإىل 

احلد امل�سموح به لويل اأمرهم اأو مرافقهم.
�سروطاً  الييدليييييل  دبيييي يف  جيييميييارك  وحيييييددت 
لييالإعييفيياء ميين اليير�ييسييوم اجلييمييركييييية منها اأن 
�سخ�سي  طابع  ذات  والهدايا  الأمتعة  تكون 
يكون  واأل  جتييارييية  غيير  حميييدودة  وبكميات 
التي  امليييواد  جتيييارة  يف  العاملن  ميين  امل�سافر 
اليير�ييسييوم اجلمركية على  وتييفيير�ييض  بييحييوزتييه 
الييكييميييييات واليييقيييييييم الييييزائييييدة اليييتيييي تييييرد مع 
والقيم  الييكييميييييات  يخ�ض  فيما  اأميييا  امليي�ييسييافيير 
التجارة  لأغييرا�ييض  امل�سافرين  مييع  الييزائييدة 
اجلمركية  الإجيييراءات  جميع  عليها  فتطبق 
حيث  من  امل�ستوردة  الب�سائع  على  املطبقة 
الييتييعييريييفيية اجلييمييركييييية والييقيييييميية واإجيييييراءات 
املواد  بع�ض  اجلييمييركييي.وعيين  البيان  تنظيم 
وتخ�سع  امل�سافر  ب�سحبة  ترد  والتي  املقيدة 
لييلييمييوافييقييات ميينييهييا احليييييييوانيييات الأليييييييفييية و 
اأو  املقروءة  املطبوعات  و  الزراعية  ال�ستالت 
املرئية و معدات الت�سوير لأغرا�ض ت�سوير 
الفعاليات الر�سمية و  اأو  اأو الأفييالم  الأخبار 
الغذائية  واملنتجات  التجميل  م�ستح�سرات 
ومنها الدواجن والطيور املجمدة و الأجهزة 
بدون  والطائرات  واللكرتونية  الال�سلكية 
طيار.وتقوم جمارك دبي بالتن�سيق مع وزارة 

للم�سافر  بال�سماح  املجتمع  ووقاية  ال�سحة 
بجلب اأدوية لال�ستعمال ال�سخ�سي لفرتة ل 
تزيد على ثالثة اأ�سهر اإذ يتعن على امل�سافر 
م�ست�سفى  ميين  طبية  و�سفة  على  احل�سول 
املري�ض  تفا�سيل  ت�سم  معتمد  طبيب  اأو 
اأن تكون  وو�سفا للحالة ال�سحية كما يجب 
جميع الأدوييية مو�سوعة يف العبوة الأ�سلية 
ويدون عليها تاريخ ال�سالحية وذلك ح�سب 
للمواد  ال�سحة.وبالن�سبة  وزارة  اإجيييييراءات 
اأوراق  و  امليييخيييدرة  الييعييقيياقيير  هيييي  املييميينييوعيية 
ما يخالف  وكل  والن�سوار  “البان”  التنبول 

قوانن واإجراءات الدولة والقانون املوحد.
عمليات  اإدارة  مدير  الكمايل  اإبراهيم  وقييال 
عمليات  اإدارة  اإن  دبي  جمارك  يف  امل�سافرين 
املييي�يييسيييافيييريييين و�يييسيييمييين خيييطييية جييييمييييارك دبي 

يف  رئييييي�ييسييييياً  دوراً  تيييييوؤدي   2026-2021
ت�سهيل الإجراءات اجلمركية على امل�سافرين 
ال�ستقبال  وا�ستقبالهم  �سعادتهم  وحتقيق 
الأمثل والرتقاء باخلدمات املقدمة لهم ما 
الإمارات  لدولة  احل�سارية  ال�سورة  يعك�ض 
�سمعة  من  ويعزز  خا�سة  دبييي  واإميييارة  عامة 
اأن  والأعمال..لفتاً  لل�سياحة  كعا�سمة  دبي 
الدائرة تعمل ب�سفة م�ستمرة على ان�سيابية 
وحماية  دبييي  مييطييارات  يف  امل�سافرين  تييدفييق 
املواد املخدرة واملمنوعة  املجتمع عر �سبط 
الدليل  امليي�ييسييافييرييين  عييمييليييييات  اإدارة  وتيييقيييدم 
بالأمتعة  لتعريفهم  للم�سافرين  اجلمركي 
التي ي�سرح بها عند ال�سفر وما هو م�سموح 
الدائرة  الدليل على موقع  ويتوفر  وممنوع 
الأنظمة  تييطييوييير  اأن  الإلييييكييييرتوين.واأ�ييييسييييار 
بيي�ييسييكييل مبا�سر  ييي�ييسييهييم  الييذكييييية  اجلييمييركييييية 
اإىل  الييقييادميين  امل�سافرين  تييدفييق  ت�سريع  يف 
فرو�ض  م�ستجدات  مع  يف  وبخا�سة  الدولة 
كورونا عاملياً ولذلك يكت�سب حتديث برنامج 
 «  iDeclare الييذكييي  املبكر  الإفيي�ييسيياح   “
اأهمية خا�سة يف ظل الظروف احلالية ودوره 
يف دعم مطار دبي الييدويل كاأف�سل مطارات 
يتيح  حيث  اجلائحة  مع  التعامل  يف  العامل 
التطبيق للقادمن اإىل دبي الإف�ساح امل�سبق 
عن الب�سائع و الأمتعة ال�سخ�سية والهدايا 
و العمالت املعدنية واملبالغ النقدية الواردة 
ب�سحبة امل�سافر كما يوفر التطبيق خا�سية 

طلب اجناز املعامالت الواردة قبل الو�سول 
الدولة مبا يخت�سر وقت عبورهم عر  اإىل 
اجلمركية  الإجيييراءات  لإنهاء  الأحمر  امل�سار 
تيي�ييسييمييل املرحلة  كييمييا  4 دقيييائيييق  اأقييييل مييين  يف 
الثانية من تطوير الرنامج تفعيل خا�سية 
من  التطبيق  بتمكن  ال�سطناعي  الييذكيياء 
الإفيي�ييسيياح عنها  املييييراد  ال�سلع  عييلييى  الييتييعييرف 
مبيييجيييرد تيي�ييسييويييرهييا وميييين ثيييم تيييقيييدمي رمز 
املن�سق وحتديد الر�سوم اجلمركية امل�ستحقة 
لقراءة  اليي�ييسييوئييي  امليييا�يييسيييح  وتييفييعيييييل  عييليييييهييا 
احلاجة  دون  اليي�ييسييفيير  مييعييلييومييات  وتييخييزييين 
مبني  خييدمييات  على  والطيييالع  تعبئتها  اىل 
املطاعم  مواقع  بتحديد  الييدويل  دبي  مطار 
واليي�ييسييوق احليييرة وبييوابييات اخليييروج ومناطق 
امل�سروع  ويعزز  دبي  تواجد موظفي جمارك 
التفتي�ض  ميينييظييوميية  فييعييالييييية  مييين  اليييذكيييي 
اجلييمييركييي يف ميييطيييارات دبيييي وزييييييادة الوعي 
للم�سافرين  واملييقيييييدة  املمنوعة  امليييواد  حييول 
التطبيق  عيير  عليها  الطيييالع  والييتييي ميكن 
اآبل  و  بييالي  واملييتييوفيير على متجري جييوجييل 
�ستورداعياً امل�سافرين القادمن للدولة عر 
من  بحوزتهم  عما  الإفيي�ييسيياح  اإىل  منافذها 
اجلمارك  ملفت�ض  جتارية  �سفة  ذات  ب�سائع 
اأي  حمل  بعدم  وكذلك  الييدخييول  منفذ  عند 
متعلقات او حقائب مملوكه لالأخرين اأثناء 
للم�ساءلة  للتعر�ض  جتنباً  للدولة  قدومهم 

القانونية.

كهرباء دبي ت�ستعر�ض مبادراتها الرقمية 
خالل اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية

•• دبي-وام:

تيي�ييسييارك هيئة كييهييربيياء ومييييياه دبيييي “ دييييوا “ يف 
فعاليات الدورة الي 41 لأ�سبوع جيتك�ض للتقنية 
الذي يعقد يف مركز دبي التجاري العاملي خالل 
الفرتة من 17 اإىل 21 اأكتوبر 2021. وتركز 
امليي�ييسيياركيية يف  اخلييا�ييسيية  �ييسييميين من�ستها  الييهيييييئيية 
املعر�ض على باقة من اأبرز خدماتها وم�ساريعها 
ومييبييادراتييهييا الييذكييييية واملييبييتييكييرة الييتييي تيي�ييسييهييم يف 
وريادتها  متيييييزهييا  ميي�ييسييرة  الييهيييييئيية  مييوا�ييسييليية 
اخلدماتية  املوؤ�س�سات  اأبييرز  من  واحييدة  بو�سفها 

الرائدة حول العامل.
اأحدث  على  اليي�ييسييوء  الييعييام  هييذا  الهيئة  وت�سلط 
تييقيينييييياتييهييا وحييلييولييهييا الييرقييمييييية املييبييتييكييرة التي 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  تقنيات  اأحييدث  تواكب 
ال�سطناعي  الذكاء  مثل  الإحاللية  والتقنيات 
الييبييلييوك ت�سن  بيييدون طيييييار وتقنية  والييطييائييرات 
واإنييرتنييت الأ�ييسييييياء وغييرهييا مبييا ي�سهم يف تعزيز 

تكون  اأن  يف  روؤيييتييهييا  ويييحييقييق  الييهيييييئيية  تناف�سية 
موؤ�س�سة رائدة عامليا م�ستدامة ومبتكرة.

وقال معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب 
اإن  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض 
اأ�سبوع جيتك�ض للتقنية  الهيئة ت�سارك �سنويا يف 

ل�ستعرا�ض اأحدث التقنيات يف قطاعي الكهرباء 
واملياه وخدمة املتعاملن وتبادل اأف�سل التجارب 
ان�سجاما  الرقمي  التحول  جمال  يف  واملمار�سات 
مع جهودها لتعزيز �سعادة كافة املعنين وتقدمي 

خدمات ذات قيمة م�سافة .

طريان الإمارات تت�سلم 3 طائرات 
جديدة حتى نهاية العام  A380

•• دبي -وام: 
تت�سلم طران الإمارات 3 طائرات اإيربا�ض A380 جديدة حتى نهاية العام 
املقبل  نوفمر  يف  اأ�سطولها  اإىل  الييطييراز  هييذا  من  طائرة  اآخيير  �ستن�سم  حيث 

متقدمة عن املوعد الأ�سلي للت�سليم الذي كان مقررا يف يونيو 2022.
وبت�سلم الطائرات الثالث اجلديدة �سي�سل اأ�سطول طران الإمارات من طراز 
اإىل 118 طائرة يف نوفمر املقبل مبا يف ذلك �ست طائرات جمهزة   A380
مبقاعد الدرجة ال�سياحية املمتازة وبتق�سيم 4 درجات.وقال ال�سر تيم كالرك 
اإيييربييا�ييض لتقدمي مواعيد  مييع  اتييفيياق  اإىل  “ تو�سلنا  الإمييييارات  رئي�ض طييران 
ت�سليم ما تبقى لنا من طلبية طائرات A380 واأكملنا ترتيبات متويلها. ويف 
بالكامل خالل  املمتازة  ال�سياحية  الدرجة  منتج  ن�ستعد لإطالق  الذي  الوقت 
مقاعد  من  مزيداً  �ست�سيف  اجلديدة  الطائرات  فيياإن  املقبلة  القليلة  الأ�سهر 
هذه الدرجة التي تلقى اإقباًل كبراً من عمالئنا«.واأ�ساف كالرك اأن طران 
العمالقة  الطائرة  لهذه  م�سغل  كاأكر  مبكانتها  حمتفظة  �ستبقى  الإميييارات 
واحلديثة على مدى العقدين املقبلن كما تلتزم ب�سمان اأن تظل جتربة طائرة 
امل�ستمرة يف كل  ا�ستثماراتنا  بف�سل  العمالء  A380 مف�سلة لدى  الإمييارات 
ما من �ساأنه تعزيز منتجاتنا وخدماتنا«.ومع تخفيف قيود ال�سفر والنت�سار 
العاملي للقاحات “كوفيد-19” فاإن طران الإمارات �ستعيد ت�سغيل طائراتها 
اإىل مزيد من الوجهات التي كانت تخدمها قبل اجلائحة ويف اأكتوبر   A380
املقبل �ستخدم هذه الطائرة ذات الطابقن الرحالت اإىل كل من عّمان والقاهرة 
ودو�سلدورف وفرانكفورت وجوانزو ولندن هيرثو ولو�ض اأجنلو�ض ومان�س�سرت 
وموري�سيو�ض ومو�سكو وميونيخ ونيويورك جون اف كنيدي وباري�ض وتورنتو 

وفيينا وا�سنطن العا�سمة وزيوريخ.

90 �سركة مبتكرة تن�سم لـ )فينتك اأبوظبي 1202(
اأبوظبي-وام: 

�سركة مبتكرة من   90 اأكرث من  ان�سمام  العاملي عن  اأبوظبي  �سوق  اأعلن 
. كافة اأنحاء العامل اإىل مهرجان فينتك اأبوظبي 2021 

يونيو  اأبوظبي يف  فينتك  العاملية �سمن مهرجان  البحث  وانطلقت جولة 
املا�سي وت�ستمر حتى اأكتوبر 2021، وت�سمل اأكرث من 50 دولة ل�ستك�ساف 
اأف�سل ال�سركات النا�سئة يف جمال التكنولوجيا املالية يف العامل من خالل 
امل�ساركن  على  يتيعن  التي  والتناف�سية  احلييوارييية  اجلل�سات  من  �سل�سلة 
خاللها ا�ستعرا�ض حلولهم التكنولوجية ليتم اختيار اأف�سل البتكارات من 

قبل جلنة التحكيم.
و�سين�سم الفائزون يف كل حمطة اإىل بقية امل�ساركن يف فينتك 100 �سمن 
املهرجان، و�سيتم دعوتهم ل�ستعرا�ض حلولهم والتعرف على امل�ستثمرين 
لهذا  الهجينة  بن�سخته  يقام  الذي  اأبوظبي  املحتملن يف مهرجان فينتك 

العام يف الفرتة من 22 اإىل 24 نوفمر 2021.
اخلدمات  تنظيم  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�ض  جيفاناكي�ض،  اإميانويل  وقال 
املالية لدى �سوق اأبوظبي العاملي : “ فخورون باأن ن�سهد عن كثب املواهب 
جولة  حمطات  من  حمطة  كل  يف  املالية  التكنولوجيا  جمييال  يف  املتميزة 
البحث حتى الآن، خ�سو�ساً كوننا نتطلع اإىل ربط اإمارة اأبوظبي بالعديد 
ال�سركات  من  املزيد  واإيجاد  العامل،  حول  املالية  التكنولوجيا  مراكز  من 
النا�سئة املتطورة يف جمال التكنولوجيا املالية والتي �ستجتمع جميعها يف 

اأبوظبي يف �سهر نوفمر املقبل �سمن مهرجان فينتك اأبوظبي«.
ثييم هولندا  الإميييييارات وميين  بييدوليية  بيييدءاً  30 دولييية  البحث  وزارت جييوليية 
وفرن�سا، واأملانيا واأ�سرتاليا وهونغ كونغ واإفريقيا واململكة املتحدة واأوروبا 
اجلنوبية  اأمريكا  القادمة  البحث  جولة  حمطات  ت�سمل  بينما  الو�سطى، 
الأوروبي  ال�سمال  الهند وبلدان  2021 ومن ثم  1 �سبتمر  بييداأت  والتي 
و�سمال  الأو�سط  وال�سرق  واإ�سرائيل  اآ�سيا  �سرق  جنوب  وبلدان  و�سنغافورة 

اإفريقيا وتركيا واإيطاليا.
هذه  �سمن  املالية  التكنولوجيا  جمييال  يف  نا�سئة  �سركة   29 اختيار  ومت 
املحطات، وهم: ياب وفينفلك�ض ولو�سيد باي واأولن ووي في�سرت و�سيلفر 
فلو واإنف�ست �سوي وبيفور اي اأي وجرين موين وغن�سا جي اأم بي اإت�ض ونيكت 
وكوفرجو  تيكنولوجيز  وبريفي  وفي�سيك�ض  واأنهيدجد  واأفييرتييو  و�سايف 
واإمياتا ولمي وهب اإك�ض واإنتيليبوند�ض وريج�ستيك ورايز وتورو�ض، واإي 

وارن ووفرانك وموتيتو وجا�ست ويليت واأب �سووت.
واإىل جانب ا�ست�سافة جل�سات ل�ستعرا�ض ال�سركات حللولهم وابتكاراتهم 
لختيار اأف�سل ال�سركات النا�سئة يف جمال التكنولوجيا املالية، فاإن جولة 
وروؤ�ساء  املالية  التكنولوجيا  قطاع  رواد  مع  مقابالت  اأي�ساً  ت�سم  البحث 

كرى ال�سركات العاملية وامل�ستثمرين.
الآن  حتى  العام  لهذا  البحث  حمطات  يف  املتحدثن  اأبييرز  قائمة  و�سملت 
ل�سركة مامبو،  التنفيذي  الرئي�ض  دانيلكي�ض،  عمدة مدينة لندن، يوجن 
ولري داميوند، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة زيبكو، و�سيمون لوجن، الرئي�ض 
الدولية،  ال�سبكة  �سركة  رئي�ض  كاليفا،  ورون  ويييالب  ملجموعة  التنفيذي 
واللورد وليام را�سل، عمدة مدينة لندن و�سيمون باري�ض، الرئي�ض التنفيذي 
والرئي�ض  اإدارة  جمل�ض  رئييييي�ييض  �سري�سر،  وحيييييفييري  فين�سرتا،  ل�سركة 
التنفيذي لبور�سة اإنرتكونتيننتال ورئي�ض جمل�ض اإدارة بور�سة نبويورك 

واأنثوين �ساكرمو�سي، ال�سريك الإداري ل�سكابريدج كابيتال.

م�سر : توقيع عقد بقيمة 4.45 مليار 
دولر لتمويل القطار الكهربائي ال�سريع 

•• القاهرة - وام:

الأملانية  ال�سركة  تييقييوده  -ميي�ييسييري  املييياين  كون�سورتيوم  مييع  م�سر  وقييعييت 
�سبكة  الأول من  لتمويل اخلط  دولر  مليار   4.45 بقيمة  �سيمن�ض عقًدا 
مطروح   - العلمن   - الإ�سكندرية   - ال�سخنة  ال�سريع  الكهربائي  القطار 

بطول 660 كم .
وتوفر  عاًما   15 ملدة  و�سيانة  وتنفيذ  وتوريد  ت�سميم  العقد  ويت�سمن 
 - /ال�سخنة  ال�سريع  الكهربائي  القطار  �سبكة  ميين  الأول  اخلييط  متويل 
 EPC+F بنظام  كييم،   660 بييطييول  مييطييروح    - العلمن   - الإ�سكندرية 
وزارة  بن  تنفيذه  يتم  والييذي  دولر،  مليار   4.45 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة 
اأملاين  م�سري  �سركات  واحتيياد  لالأنفاق  القومية  الهيئة  يف  مُمثلة  النقل، 
“�سيمن�ض للنقل” الأملانية، بالتحالف مع �سركتي املقاولون  بقيادة �سركة 
العرب، واأورا�سكوم لالإن�ساءات.ح�سر التوقيع الدكتور م�سطفى مدبويل، 
 ، امليي�ييسييري  الييوزييير وزيييير النقل  كييامييل  اليييييوزراء، واملييهيينييد�ييض  رئي�ض جمل�ض 
النقل  وزيييير  .وقييييال  الييقيياهييرة  ليييدى  اأملييانيييييا  �سفر  هارمتان”،  و”فرانك 
اأعمال  بتنفيذ جميع  �سيقوم  الأملانية  ال�سركة  بقيادة  التحالف  اإن  امل�سري 
الأنظمة للم�سروع، واملتمثلة يف اإ�سارات، وات�سالت، واأعمال ال�سكة، واأعمال 
كهروميكانيكية، وغرها، بالإ�سافة اإىل ت�سنيع وتوريد الوحدات املتحركة 
الإقليمية،  والييقييطييارات  ال�سريعة،  الييقييطييارات  ت�سمل  التي  اأنييواعييهييا  بكافة 
الق�سبان  ال�سكة  اأعمال  وتركيب  توريد  وكذلك  الكهربائية،  واجليييرارات 
– املفاتيح ، ف�سال عن ت�سميم الور�سة وتوريد وتركيب معداتها وتقدمي 
بييالييتييزاميين مييع الأعييمييال املدنية  15 عييامييا، وذليييك  ملييدة  خييدمييات ال�سيانة 
كريات  بوا�سطة  تنفيذها  اجليياري  امل�سروع  وحمطات  جل�سر  والإن�سائية 
ال�سركات امل�سرية الوطنية، لفتا اإىل اأن العقد �سيدخل حيز التنفيذ من 

تاريخ توقيعه وت�سليم املوقع.
واأ�ساف الوزير اأن القطار ال�سريع، الذي يتم تنفيذه داخل اجلمهورية لأول 
مرة، يتميز ب�سعة نقل كبرة مما يقلل الزدحام املروري ويحقق اأمانا اأعلى 
القت�سادية  التنمية  ي�ساعد على  كما  البيئة،  اأف�سل على  وتاأثرا  للركاب 
والتجارية للمناطق التي �سيمر بها، حيث اإنه يعتر حموراً جديداً للربط 
بن البحرين الأحمر واملتو�سط خلدمة خطة الدولة الطموحة لتطوير 
املوانئ امل�سرية ، ومن �سمنها ميناء ال�سخنة، والذي يعتر امليناء الرئي�سي 
املحوري للجمهورية على البحر الأحمر، والذي �سي�ستقبل الب�سائع الواردة 
من جميع الدول العربية ودول �سرق اآ�سيا وال�سرق الأو�سط، واملخطط له اأن 
يكون منطقة جتارية عاملية لوجي�ستية يتم ربطها باأكر موانئ اجلمهورية 
على البحر املتو�سط مبدينة الإ�سكندرية، مما �سي�سهم يف جعلها رائدة يف 

جمال النقل.
التحتية  البنية  �سيعزز  القطار  هذا  اأن  اإىل  الوزير  اأ�سار  ذاتييه،  الوقت  ويف 
العمراين، و�سربط  التي مير بها وي�ساعد على حتقيق الزحف  للمناطق 
العا�سمة الإدارية اجلديدة واملدن اجلديدة ب�سبكة ال�سكك احلديدية لنقل 

الركاب والب�سائع.
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بنك اأبوظبي التجاري يرحب 
مبوافقة دائني جمموعة )اأن اأم �سي( 

على اإعادة هيكلة ديونها
•• اأبوظبي-الفجر:

مبوافقة  ترحيبه  )“البنك”(  �يييض.م.ع  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأبييدى   
اإعادة  ال�سركة”( على  �سي” اأو  اأم  “ )“اأن  �سي  اأم  “اأن  دائني جمموعة 

هيكلة ديون ال�سركة واإ�سدار “اأدوات تخارج” للدائنن.
اتخذ بنك اأبوظبي التجاري منذ  وكونه اأحد كبار دائني “اأن اأم �سي”، 
و�سع  عيين  اأ�سفرت  ا�ستباقية  قانونية  اإجييييراءات   2020 فييراييير  �سهر 
الو�ساية  حتت  املتحدة  اململكة  يف  �سي”  اأم  “اأن  ملجموعة  الأم  ال�سركة 
ب�سكل  ال�سركة برفع دعوى  اإىل قيام  الذي قاد لحقاً  الأميير  الق�سائية 
طوعي لدى حماكم �سوق اأبوظبي العاملي لو�سعها كذلك حتت احلرا�سة 
الق�سائية باعتبار ذلك ال�سبيل الأمثل ل�سمان اإنقاذ ال�سركة وا�ستمرارية 
عملياتها الت�سغيلية. كما �سمنت هذه الإجراءات حتقيق م�سلحة املر�سى 
والكادر الطبي وكافة الأطراف الأخرى املعنية خ�سو�ساً يف ظل تداعيات 

اجلائحة العاملية.
 وجاء هذا الإجييراء ال�ستباقي نتيجة التطورات التي �سهدتها ال�سركة 
دولر  مليارات   4 على  تزيد  بقيمة  ديييوٍن  ر�سد  حول  ت�سريحاتها  بعد 

اأمريكي مل يتم الك�سف عنها م�سبقاً.
الدائنن  بقية  وثيق مع  ب�سكل  التعاون  التجاري  اأبوظبي  بنك  ووا�سل 
ثالث  مدتها  عمل  خطة  اأعييّد  الييذي  لل�سركة  الق�سائي  احلار�ض  لدعم 
الأ�سا�سية  العمليات  عر  ال�سركة  قيمة  وحت�سن  على  للحفاظ  �سنوات 
لإعادة  متهيداً  ديونها  وخف�ض  الأ�سا�سية،  غر  اأ�سولها  وت�سفية  لها، 

هيكلتها.
ومتا�سياً مع هذا النهج، �سارك بنك اأبوظبي التجاري يف تقدمي ت�سهيالت 
متويلية ل�سمان ا�ستمرار الأعمال الت�سغيلية ودعم تنفيذ خطة العمل 
واإعادة الهيكلة. ويف املقابل، مت منح امل�ساركن يف هذه الت�سهيالت حقوق 
ممار�سة  وبعد  م�ساركتهم.  حجم  يعادل  مببلغ  ح�س�سهم  وحتويل  رفع 

هذه احلقوق، 
من املتوقع اأن يتلّقى بنك اأبوظبي التجاري ما يقارب %39 من اأدوات 
التخارج القابلة للتحويل يف ت�سهيالت جديدة بقيمة 2.25 مليار دولر 

اأمريكي، وهذا يعادل القيمة امل�ستقبلية املتوقعة ل�سركة “اأن اأم �سي«.
و�سيتلقى امل�ساهمون يف الت�سهيالت اجلديدة عوائد لقاء هذه التمويالت، 
والتي �سيتم ت�سديدها يف نهاية املطاف من ريع بيع الأعمال الأ�سا�سية يف 
مرحلة لحقة مع احتمالية اأن ي�ستفيد امل�ساهمون اأي�ساً يف حال ارتفاع 

قيمة ال�سركة م�ستقباًل، 
بالإ�سافة اإىل اأي مبالغ م�سرتدة من قبل ال�سركة من الدعاوى القانونية 

الأخرى. 
اأن  البنك  يييرى  الهيكلة،  اإعيييادة  اجلييوهييري يف عملية  التقدم  هييذا  ومييع 
املخ�س�سات التي مت جتنيبها لتغطية قرو�ض �سركة “اأن اأم �سي” حتى 

الآن كافية ومالئمة.
وانطالقاً من موقفه امل�سوؤول ياأخذ بنك اأبوظبي التجاري يف العتبار 
والطويل،  املتو�سط  املييدى  على  ال�سركة  يف  وم�ساحله  حقوقه  حماية 
داعم ل�سمان توفر رعاية �سحية عالية اجلودة  اتباع نهج  و�سيوا�سل 

للمر�سى واملجتمع ككل، 
اأبوظبي  بنك  و�سيقوم  امل�ستقبل.  يف  ال�سركة  وتقييم  ربحية  يعزز  مما 
اإدارة غر  اأعيي�ييسيياء جمل�ض  �سبعة  اأ�ييسييل  ميين  ثييالثيية  الييتييجيياري برت�سيح 
لع�سوية  التمويلية  الت�سهيالت  يف  امل�ساركون  �سيختارهم  تنفيذين 

جمل�ض اإدارة �سركة “اأن اأم �سي” القاب�سة.

زارت مزارع مدار يف مدينة م�ضدر .. و�ضهدت تقنيات زراعية يف بيئة متحكم بها

�سارة الأمريي تطلع على توظيف التكنولوجيا 
والأ�ساليب الآلية يف الزراعة باأبوظبي

تعاون بني الأوراق املالية واأبوظبي املايل ب�ساأن توزيع الخت�سا�سات
•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة الأوراق املالية وال�سلع و�سوق 
بروتوكوًل  امليييالييييييية  ليييييييالأوراق  اأبيييوظيييبيييي 
للتن�سيق  عيييامييياً  اإطيييييياراً  ييير�ييسييم  لييلييتييعيياون 
تنفيذ  ييييخييي�يييض  فيييييييميييا  اجلييييهييييتيييين  بييييين 
الخت�سا�سات  بتوزيع  اخلييا�ييض  امليير�ييسييوم 
مو�سع  وو�ييسييعييه  بينهما  واليي�ييسييالحيييييات 

التنفيذ الفعلي.
اإطيييار جهود  بييروتييوكييول التعاون يف  ييياأتييي 
لالرتقاء  واليي�ييسييلييع  املييالييييية  الأوراق  هيئة 
بقطاع الأوراق املالية وتطويره ويف �سوء 
املييير�يييسيييوم بييقييانييون احتيييييادي رقييييم “22” 
ل�سنة 2020 ب�ساأن توزيع الخت�سا�سات 
وال�سالحيات بن الهيئة واأ�سواق الأوراق 
مبا  الييدوليية  يف  املرخ�سة  وال�سلع  املييالييييية 
الأوراق  عمليات  كفاءة  تعزيز  اإىل  يهدف 
امليييالييييييية وتيييرقييييييية مييرتييبيية الييي�يييسيييوق امليييايل 

بالدولة مل�ساف الأ�سواق املتقدمة.
�سعادة  الييهيييييئيية  عييين  اليييروتيييوكيييول  وقييييع 
الرئي�ض  ال�سويدي  بطي  مرمي  الدكتورة 
اأبوظبي  �ييسييوق  وعيين  بييالإنييابيية  التنفيذي 
ليييييييييالأوراق امليييالييييييية �يييسيييعيييادة �ييسييعيييييد حمد 

الظاهري الرئي�ض التنفيذي.
غرار  وعلى  املر�سوم  ت�سمنه  ملا  وتطبيقاً 
العاملية  املييمييار�ييسييات  بييه يف  هييو معمول  مييا 
املتقدمة، يحدد بروتوكول التعاون اإطاراً 
التي  لالخت�سا�سات  متكاماًل  تن�سيقياً 
الهيئة  تتوىل  بحيث  طييرف؛  كل  يتولها 
والرقابية  الييتيينييظيييييمييييية  الخييتيي�ييسييا�ييسييات 
املايل  اليي�ييسييوق  يييتييوىل  وال�ييسييرافييييية، فيما 

وكذلك  الييتيي�ييسييغيييييلييييية،  الخيييتييي�يييسيييا�يييسيييات 
بن  الت�سال  قنوات  الروتوكول  يحدد 
فيما  الخطار  ومييدة  وطريقة  الطرفن، 
بالأن�سطة  املت�سلة  بيييالإجيييراءات  يتعلق 

امل�سرتكة.
التعاون  بروتوكول  على  التوقيع  وعقب 
�ييسييعييادة الدكتورة  اأ�يييسيييارت  الييطييرفيين  بيين 
مرمي بطي ال�سويدي الرئي�ض التنفيذي 
للهيئة بالإنابة اإىل اأن “هذا الروتوكول 
وتنفيذية  اإجييرائييييية  ترجمة  مبثابة  يعد 
ل�سنة   /22/ رقييييم  بيييقيييانيييون  لييلييميير�ييسييوم 
الخت�سا�سات  تيييوزييييع  بييي�يييسييياأن   2020
لنهج  وا�ستكماًل  والأ�يييسيييواق،  الهيئة  بيين 
 ،/SRO/ الييتيينييظيييييم ذاتييييييية  املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
 2016 الييعييام  ميينييذ  الهيئة  تبنته  اليييذي 
الأ�سواق  تييفييوييي�ييض  للهيئة  اأتيييياح  والييييذي 

بع�ض  لتنظيم  بعينها  �سالحيات  املالية 
الخت�سا�سات  ميين  عييدٍد  ونقل  الأن�سطة 
م�سوؤولية  الأ�ييسييواق  تتوىل  بحيث  اإليها، 
والت�سغيلية،  الييتيينييفيييييذييية  اليي�ييسييالحيييييات 
التنظيمي  بييالييدور  الهيئة  تخت�ض  فيما 
والت�سريعات،  الأنيييظيييمييية  اإ�ييييسييييدار  عييير 
ف�ساًل عن الدور الإ�سرايف والرقابي على 
الأ�سواق وموؤ�س�سات ال�سوق املايل الأخرى 
املالية  الأوراق  يف  الييو�ييسيياطيية  كيي�ييسييركييات 
وال�ست�سارات  امليييايل  التحليل  و�ييسييركييات 
مرمي  الدكتورة  وغرها«.وقالت  املالية 
يعتر  التعاون  بييروتييوكييول  اإن  ال�سويدي 
من  يتم  الييطييرفيين  بيين  للتن�سيق  اإطيييياراً 
ومدد  وقييينيييوات  الأدوار  حتييديييد  خيياللييه 
يتعار�ض  ل  مبا  اجلهتن،  بن  التوا�سل 
هذا  يف  املنظمة  والييقييرارات  الأنظمة  مييع 

للتعاون  ثمرة  مبثابة  يعد  واأنيييه  اليي�ييسيياأن، 
والأ�سواق،  الهيئة  بن  واملمتد  املتوا�سل 
بهدف تطوير قطاع الأوراق املالية ب�سكل 
خا�ض واقت�ساد دولة الإمارات بوجه عام.
الظاهري  حييمييد  �سعيد  قيييال  جييانييبييه  ميين 
اأبوظبي  لييي�يييسيييوق  الييتيينييفيييييذي  اليييرئييييييي�يييض 
لالأوراق املالية : ي�سعدنا يف �سوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية توقيع بروتوكول التعاون 
قيييرارات  اتييخيياذ  يتيح  والييييذي  الهيئة  مييع 
وو�سع لوائح داخلية جديدة مما ي�ساهم 
يف حتفيز عمليات الدراج، وتطوير اأدوات 
واآليييييييات ا�ييسييتييثييمييارييية مييبييتييكييرة تيي�ييسيياهييم يف 
تعزيز ال�سيولة ف�ساًل عن متكن ال�سوق 
يف تطبيق هذه اللوائح ب�سكل اأكرث كفاءة 
و فعالية فاعلية .. وعلى هذا النحو، فاإن 
جميع  م�سلحة  يف  ييي�ييسييب  اليييروتيييوكيييول 

�سرائح املتعاملن واملعنين.
املر�سوم  �سدور  منذ   : الظاهري  واأ�ساف 
ل�سنة   /22/ رقيييييم  احتييييييييادي  بيييقيييانيييون 
2020، ركيييز اليي�ييسييوق عييلييى تييعييزيييز اأدائيييه 
عمليات  اإ�ييسييافيية  خيييالل  ميين  وتناف�سيته 
 .. بذلك  القيام  لت�سهيل  حديثة  واأنظمة 
�سوق  �سيّمكن  التعاون  بروتوكول  اأن  كما 
اأبوظبي لالأوراق املالية من لعب دور اأكر 
يف تطوير وتنمية اقت�ساد اإمارة اأبوظبي، 
حيث اأن نقل ال�سالحيات �سيعزز يف خلق 
ال�سركات  مييين  لييكييل  اأكييييرث جيياذبييييية  بيييييئيية 
اأو  الإقليمي  امل�ستوى  على  وامل�ستثمرين 
بالنفع  يعود  مما  �سواء،  حد  على  العاملي 
اأن�سطة  مميييار�يييسييية  �ييسييهييوليية  ميييييدى  عيييليييى 

الأعمال والقت�ساد ب�سكل عام.
التفاق  مت  املوقع  الروتوكول  ومبوجب 
الخت�سا�سات  مييييين  عييييييدد  نيييقيييل  عيييليييى 
الت�سغيلية لل�سوق كالتايل : املوافقة على 
اإدراج ال�سركات، واملوافقة على اإعادة �سراء 
ال�سركات اأ�سهمها، وحتديد �سوابط �سجل 
العامة،  امل�ساهمة  بال�سركات  امل�ساهمن 
وتوزيعات الأرباح على امل�ساهمن، وتنظيم 
بيع الأ�سهم غر امل�سدد قيمتها بالكامل، 
وو�سع �سوابط �سوؤون الع�سوية ملوؤ�س�سات 
الروتوكول  لييبيينييود  ووفيييقييياً   .. اليي�ييسييوق 
ال�سالف  الخت�سا�سات  تعد  عليها  املوقع 
اإقرار  تاريخ  ذكرها منتقلة لالأ�سواق من 
الخت�سا�سات  لهذه  املنظمة  الت�سريعات 
بالت�ساور  ال�سوق  اإدارة  جمل�ض  قبل  ميين 
مع الهيئة، فيما تظل بقية الخت�سا�سات 

كما هي لدى كل جهة دون اأي تغير.

اإك�سبو ال�سارقة ي�ستعد ملو�سم حافل باملعار�ض والأحداث الكربى يف الربع الأخري من 2021
•• ال�شارقة -وام:

ي�ستعد مركز اإك�سبو ال�سارقة ل�ستقبال مو�سم 
التي ينظمها وي�ست�سيفها  حافل بالفعاليات 
يف الأ�سهر القادمة من العام اجلاري وت�سمل 
12 معر�سا اقت�ساديا وجتاريا وثقافيا تبداأ 
اأوىل فعالياتها يف الأول من �سبتمر وتختتم 
املقبلن   2022 يناير  من  الأول  يف  اآخرها 
�سهد  الذي  املركز  لن�ساطات  ا�ستكمال  وذلك 
ال�سبعة  اليي�ييسييهييور  خييييالل  مييتيينييوعيية  اأحييييداثييييا 
اأجييينيييدة فييعيياليييييات املركز  املييا�ييسييييية.وتييتيي�ييسييميين 
التجارية  املعار�ض  من  عييددا  املقبلة  للفرتة 
الدولة  يف  امليييرميييوقييية  والأحييييييييداث  اليييكيييرى 
وامليينييطييقيية مييين اأبييييرزهييييا “ امليينييتييدى الييييدويل 
ال�سارقة  “ ملتقى  “ و  احلكومي  لالإت�سال 
ال�سارقة  “معر�ض  و   “ ليييليييراوي  الييييييدويل 
الدويل للكتاب” و”معر�ض ال�سرق الأو�سط 
الوطني  و”املعر�ض  واملجوهرات”  لل�ساعات 
الدويل”  التعليم  و”معر�ض  للتوظيف” 
ال�سارقة  مييعيير�ييض  مييين  الييثيياميينيية  والييييييييدورة 
من  العديد  جانب  اإىل  “اإيكر�ض”  العقاري 
معار�ض قطاع التجزئة املتنوعة.وقال �سعادة 
�سيف حممد املدفع الرئي�ض التنفيذي ملركز 
وكالة  مع  حييوار خا�ض  - يف  ال�سارقة  اإك�سبو 
اأجندة  حييفييلييت   - “وام”  الإمييييييييارات  اأنيييبييياء 
مييركييز اإكيي�ييسييبييو اليي�ييسييارقيية ميينييذ اليي�ييسييهيير الأول 
اأكرث  وا�ست�سافة  بتنظيم  اجليياري  العام  من 
بالنجاح  تكللت  متنوعة  فييعيياليييييات   10 ميين 
وحييظيييييت مبيي�ييسيياركيية فييياقيييت الييتييوقييعييات اإىل 
داخل  ميين  اليييزوار  لآلف  اإ�ستقطابها  جييانييب 

الدولة مبا يوؤكد املكانة الرائدة التي يتمتع 
املعار�ض  �سناعة  يف  بييارزة  كوجهة  املركز  بها 
واملوؤمترات ويعك�ض جناح جهوده التي يبذلها 
ال�سياحة  وتن�سيط  ال�سناعة  بهذه  لالإرتقاء 
يف دولييية الإمييييارات عيياميية واليي�ييسييارقيية خا�سة.

وتنظيم  ا�ست�سافة  يف  املييركييز  جنييياح  وحيييول 
اأكد   .. كوفيد-19  جائحة  خييالل  املعار�ض 
امليييدفيييع اأنييييه وبييالييرغييم مييين الييتييحييديييات التي 
فر�ستها اجلائحة اإل اأن اإمارة ال�سارقة كانت 
ال�سباقة عامليا يف عودة هذه ال�سناعة وب�سرت 
روادها وموؤ�س�ساتها بتعافيها من خالل بوابة 
مركز اإك�سبو ال�سارقة الذي كان على اإ�ستعداد 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  روؤى  لتبني  تييام 
القا�سمي  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ 
التي  ال�سارقة  حاكم  الأعييلييى  املجل�ض  ع�سو 
اجلموع  �سالمة  على  احلييفيياظ  اأ�سا�سها  كييان 
اتخاذ  طريق  عن  املعار�ض  اإىل  تتوافد  التي 
اأق�سى الإجيييراءات الحييرتازييية من  وتطبيق 
بالتعاون  وا�سحة  بروتوكولت  و�سع  خييالل 
اأ�سهم  مييا  وهييو  املعنية  اجلييهييات  خمتلف  مييع 
واإمكاناته  املييركييز  بييقييدرات  الييثييقيية  تييعييزيييز  يف 

ل�ست�سافة الفعاليات الكرى.
وقييييال امليييدفيييع : حيير�ييسيينييا كييذلييك ميييع بداية 
للفعاليات  اأجيينييدة  و�سع  على   2021 العام 
اإمارة  روعي فيها ترجمة النهج الذي تتبناه 
ال�سارقة بدعم تنويع القت�ساد عر تطوير 
وتعزيز  ال�سارقة  اإميييارة  يف  املعار�ض  �سناعة 
لتحافظ  بها  امل�ستمر  والنهو�ض  تناف�سيتها 
التي  امليييدن  اأهيييم  كييواحييدة ميين  عييلييى مكانتها 
اآخذين  امليينييطييقيية  اليي�ييسيينيياعيية يف  هييييذه  تيييقيييود 

بييالإعييتييبييار الييقييطيياعييات وامليييجيييالت املييهييميية يف 
تييفييعيييييل ميي�ييسيياهييميية هذه  الإمييييييارة اإىل جييانييب 
القطاعات يف الناجت الإجمايل املحلي لالإمارة 
حتقيق  على  قييادرة  معار�ض  اإبتكار  مت  حيث 
الإمييييييارة واعتماد  قيييييميية ميي�ييسييافيية لإقييتيي�ييسيياد 
النوعية  يف  ت�ستثمر  مبتكرة  اإ�سرتاتيجيات 
واجلودة يف اإنتقاء املعار�ض اإىل جانب تطوير 
لتوفر  بالقطاع  العاملن  مهارات  وتدريب 

جتربة ثرية جلميع العار�سن والزوار.
ولفت الرئي�ض التنفيذي ملركز اإك�سبو ال�سارقة 
اأن املعار�ض التي �سينظمها وي�ست�سيفها  اإىل 
�ست�ستمل  اجلييياري  الييعييام  نهاية  حتى  املييركييز 
�سنويا  اأن ينظمها  املركز  اعتاد  على معار�ض 
نييظييرا ملييا حققته ميين جنيياح واإقييبييال كبرين 
اإ�يييسيييافييية نوعية  تيي�ييسييكييل  وميييعيييار�يييض جيييدييييدة 
�سهدها  التي  املتوا�سلة  النجاحات  وتعك�ض 
اأن  ..مييوؤكييدا  املا�سية  ال�سنوات  خييالل  املييركييز 
اأكييرث من  تنظيم  ال�سارقة على  اإك�سبو  قييدرة 
2021 يعد موؤ�سرا  22 معر�سا خالل عام 
اإيييجييابيييييا عييلييى جنيييياح الإ�ييسييرتاتيييييجييييية التي 
وا�ست�سافة معار�ض  بتنظيم  املركز  يعتمدها 
الأعمال  وجمتمع  اليي�ييسييوق  اإحييتييييياجييات  تلبي 
وتتالءم مع توجهات وا�سرتاتيجيات الرتقاء 
الإقييتيي�ييسييادي والجييتييميياعييي والثقايف  بييييالأداء 
ا�ستعدادت  امليي�ييسييتييويييات.وحييول  خمتلف  عييلييى 
الييذي ينطلق يف   2020 املركز لإك�سبو دبي 
الإمارات  اأن فوز  املدفع  اأكد   .. املقبل  اأكتوبر 
�ييسييهييادة على قدرة  هييو  احليييدث  هييذا  بتنظيم 
قطاع املعار�ض واملوؤمترات يف الدولة ومتيزه 
واليييذي اأهييلييه عيير اإميييارة دبييي يف تنظيم هذا 

احلدث الذي يفر�ض علينا جميعا ال�ستعداد 
له وهذا ما حر�سنا عليه منذ اللحظة الأوىل 
لإعالن الفوز بهذه الإ�ست�سافة حيث اعتمدنا 
و�سناعة  جتييارة  غرفة  ميين  وتوجيه  برعاية 
الأمد  طويلة  اإ�ستثمارية  خططا  اليي�ييسييارقيية 
ومرافقه  املركز  من�ساآت  م�ستوى جميع  على 
ل�سمان تطبيق املرونة يف عملياته ومواكبته 
ملتطلبات العار�سن وال�سركاء كما عملنا على 
تطوير البنية التحتية واخلدمات اللوج�ستية 
للمركز لالرتقاء باأداء اخلدمات التي يقدمها 
الفعاليات  ونوعية  م�ستوى  حيث  من  �سواء 
اأو من  والأحييداث التي ينظمها وي�ست�سيفها 
حيث تطوير املرافق التابعة له عر تزويده 
العر�ض  م�ساحة  وزيييادة  التجهيزات  باأحدث 
التقنية  امل�ستلزمات  كافة  وتوفر  قاعاته  يف 
واملتطورة لتح�سن اأدائه وهذا ما عزز مكانته 
املقامة على  املعار�ض  امل�ساركن يف  يف خدمة 
اأر�سه اإىل الهتمام الدائم بالعمل على راحة 
مع  م�ستلزماتهم  كييافيية  وتييياأمييين  امليينييظييميين 
الييزوار من خالل اخلدمات  الإهتمام براحة 
املقدمة لهم مثل افتتاح مبنى جديد ملواقف 
امليييركيييبيييات واليييييذي يييعييد اإ�يييسيييافييية نييوعييييية اإىل 
التو�سعات الأخرة التي ي�سهدها املركز وفق 
خطة اإ�سرتاتيجية واإن�سائية متكاملة تتوافق 
التي   2020 دبييي  اإك�سبو  دورة  م�ستوى  مع 
على  المييارات  لدولة  جديدة  �سهادة  �ستكون 

التنظيم والإبداع.
ويييحييتيي�ييسيين مييركييز اإكيي�ييسييبييو اليي�ييسييارقيية خالل 
الن�سخة  �سبتمر   25 اإىل   23 ميين  الييفييرتة 
العقاري  اليي�ييسييارقيية  مييعيير�ييض  مييين  الييثيياميينيية 

الت�سجيل  دائيييييرة  مييين  بتنظيم  “اإيكر�ض” 
ال�سارقة  الييعييقيياري وغييرفيية جتيييارة و�ييسيينيياعيية 
يف  الييعييقييارات  قييطيياع  عييمييل  ممثلة مبجموعة 
ال�سارقة وي�سهد املعر�ض �سنويا م�ساركة عدد 
كبر من ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة يف 
ومواد  واملييقيياولت  العقاري  التطوير  جمييال 

البناء والو�سطاء العقارين.
ويطل املركز على ع�ساق املعدن الأ�سفر بعودة 
لل�ساعات  الأو�ييسييط  اليي�ييسييرق  ملعر�ض  جييديييدة 
اأكتوبر  �سهر  الي48 يف  بييدورتييه  واملييجييوهييرات 
الييذي ينظمه  املقبل وقييد ر�سخ هييذا احلييدث 
اإكيي�ييسييبييو اليي�ييسييارقيية بييدعييم مييين غييرفيية جتارة 
كمن�سة  الكبرة  مكانته  ال�سارقة  و�سناعة 
رائدة وموثوقه لإطالق اأحدث التوجهات يف 
جمال ت�سميم ال�ساعات واملجوهرات الفاخرة 
من كل اأنحاء العامل حيث يتم خالله عر�ض 
الييذهييب من  اأحيييدث طيييرازات امل�سغولت ميين 

اأكر البيوت وامل�سنعن يف العامل.
 19 الييفييرتة ميين  املييركييز خييالل  كما �سي�سهد 
املعر�ض  انيييطيييالق  املييقييبييل  اأكيييتيييوبييير   21 اإىل 
الذي   23 الييي  ن�سخته  يف  للتوظيف  الوطني 
الدولة  م�ستوى  على  نييوعييه  ميين  الأول  يعد 
ويييييقييييدم فييير�يييض تيييوظيييييييف لييلييخييريييجيين من 
الكوادر  يركز على متكن  كما  الييدوليية  اأبيينيياء 
الوطنية الواعدة والتدريب والتطوير املهني 
الي17  الن�سخة  اإنطالق  مع  يتزامن  والييذي 
اأبرز  اأحد  الييدويل ويعد  التعليم  من معر�ض 
باإهتمام  الييتييي حتظى  الأكييادميييييية  الأحييييداث 
لختيار  �سنويا  الطلبة  من  الآلف  ع�سرات 
املنح  على  واحل�سول  العايل  التعليم  برامج 

اإىل متطلبات القبول يف  الدرا�سية والتعرف 
اأهم اجلامعات الوطنية والأجنبية.

احلدث  نوفمر  �سهر  يف  املييركييز  وي�ست�سيف 
املنطقة  م�ستوى  عييلييى  نييوعييه  ميين  الأ�ييسييخييم 
اليييييدويل  الييي�يييسيييارقييية  بي”معر�ض  وامليييتيييميييثيييل 
هيئة  تنظيمه  على  ت�سرف  اليييذي  للكتاب” 
املييعيير�ييض �سنويا  لييلييكييتيياب ويييحييفييل  اليي�ييسييارقيية 
باآلف الفعاليات الثقافية اإ�سافة اإىل العديد 
من الأن�سطة املخ�س�سة جلميع اأفراد العائلة 
من  نخبة  املييتييتييالييييية  دوراتييييه  يف  وي�ست�سيف 
كبار ال�سخ�سيات واملوؤلفن والُكّتاب والأدباء 
واليي�ييسييعييراء واملييثييقييفيين الييعييرب والأجيييانيييب .. 
وتييتيي�ييسييميين اأجييينيييدة امليييركيييز اأييي�ييسييا تيينييظيييييم 6 
والإلكرتونيات  بالأزياء  متخ�س�سة  معار�ض 
التجزئة  قييطيياع  دعييييم  بييهييدف  وامليييفيييرو�يييسيييات 

وحتفيز حركة املبيعات.

•• اأبوظبي-وام:

اطييلييعييت مييعييايل �يييسيييارة بيينييت يييو�ييسييف الأميييييري وزييييرة 
ال�سركة  زيارتها  خييالل  املتقدمة،  للتكنولوجيا  دوليية 
الوطنية “مزارع مدار” يف اأبوظبي، على نهج توظيف 
التكنولوجيا املتقدمة يف الإنتاج الزراعي، والأ�ساليب 
الآلية للزراعة العمودية للنباتات واخل�سروات �سمن 
م�ساحات �سغرة، واملقرر الدرا�سي بعنوان “امل�ستقبل 
ومركز الأبحاث والتطوير التابع لل�سركة،  امل�ستدام”، 
وا�ستخدام  امل�ستدامة  الييزراعيية  مفاهيم  تعتمد  التي 

التكنولوجيا يف الإنتاج الزراعي.
عمر  �ييسييعييادة  معاليها،  جييانييب  اإىل  اليييزييييارة  يف  �ييسييارك 
�سوينع ال�سويدي، وكيل وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا 
اإدارة �سيا�سات  املتقدمة، وال�سيد علي الها�سمي مدير 
وبيييراميييج الييعييلييوم والييتييكيينييولييوجيييييا يف الييييييييوزارة، حيث 
ت�سمنت الزيارة جولة على مزارع ال�سركة، وال�ستماع 
اإىل اخلراء الفنين حول اإمكانات ال�ستجابة لتزايد 
الطلب على الغذاء، من خالل توظيف التكنولوجيا، 
توفر  اأجييل  من  وجودتها،  باملحا�سيل  التنبوؤ  وحلول 

زراعة م�ستدامة على مدار العام.
واأكييدت معايل �سارة بنت يو�سف الأمييري، اأن الوزارة 
ت�سعى ب�سكل مكثف، �سمن توجيهات القيادة الر�سيدة، 
من اأجل متكن وحتفيز ال�سناعات النوعية واملبتكرة 
التكنولوجية،  احلييلييول  عييلييى  تعتمد  الييتييي  خ�سو�سا 
لل�سناعة  الإمييييييييارات  ا�ييسييرتاتيييييجييييية  ميييع  انيي�ييسييجيياميياً 
ال�سناعات  منيييو  بيييدعيييم  املييتييقييدميية،  والييتييكيينييولييوجيييييا 
وتبني  البتكار  وحتفيز  تناف�سيتها،  وتعزيز  الوطنية 
ورفع  بييالأنييظييميية،  لييالرتييقيياء  املييتييقييدميية  التكنولوجيا 
يف  لييلييدوليية  تناف�سية  ميييييزات  وخييلييق  الإنيييتييياج  م�ستوى 

جمالت جديدة.

الييييييوزارة تييدعييم تييوجييهييات تبني  اإن  وقييياليييت مييعيياليييييهييا 
نراها  اأن  وي�سعدنا  احلديثة  الييزراعييييية  التكنولوجيا 
تعتمد  وطنية  وموؤ�س�سات  بيياأيييدي  الييواقييع  اأر�يييض  على 
احلييلييول الييذكييييية واملييبييتييكييرة ملييواجييهيية حتييديييات الغذاء 
ومفاهيم ال�ستدامة، بال�سورة التي يتم فيها العتماد 
اأجل  املتقدمة من  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  على 
على  خ�سو�ساً  الطبيعية،  امليييوارد  ا�ستغالل  حت�سن 
ما  وهييو  النا�سئة،  وال�سركات  الأعييمييال  رواد  م�ستوى 
خ�سو�ساً  ال�ييسييرتاتيييييجييييية،  م�ستهدفات  مييع  ين�سجم 
قطاعات  يف  نوعية  ا�ييسييتييثييمييارات  ا�ستقطاب  اأجيييل  ميين 
زراعية  م�ساريع  اإنيي�ييسيياء  اأبييرزهييا  وميين  تقليدية،  غيير 

م�ستدامة.
ال�سويدي،  �ييسييوييينييع  عييميير  �ييسييعييادة  اأكيييييد  مييين جييهييتييه، 
اأن  املييتييقييدميية،  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  وكيييييل 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الييوطيينييييية  ال�ييسييرتاتيييييجييييية 
تعزيز  ت�سهم يف  اأ�س�ض متينة  لإر�ساء  ت�سعى  املتقدمة، 
التكنولوجيا  توظيف  على  بالعتماد  الييدوليية،  مكانة 
الزراعي  الإنييتيياج  ويييعييد  الإنييتيياج،  �سل�سلة  يف  املتقدمة 
الييقييطيياعييات ذات الأوليييويييية بالن�سبة  اأبيييرز  ميين  واحييييداً 
اإيييجيياد ممار�سات  يف  ت�سهم  الييتييي  بيياليي�ييسييورة  لييلييدوليية، 
ميي�ييسييتييداميية تييدعييم الييتييكيينييولييوجيييييا احلييديييثيية وتوظيف 
التجارب لتحويل التحديات اإىل فر�ض، كما نعمل على 
للم�ستثمرين  واجلاذبة  املنا�سبة  الأعمال  بيئة  تهيئة 

املحلين والدولين.
التنفيذي  والرئي�ض  املوؤ�س�ض  املال،  عبدالعزيز  ورحب 
والوفد  اليييوزييييرة  مييعييايل  بيييزييييارة  مدار”،  لي”مزارع 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  اأن  اإىل  م�سراً  املرافق، 
امل�ساريع  اأ�ييسييحيياب  تييدعييم وحتييفييز  مييا  دائييميياً  املتقدمة 
ال�ستثمارية النوعية يف الدولة، وقال اإن ال�سركة تدير 
عالمة جتارية حملية ُتعنى با�ستخدام اأحدث التقنيات 

اإيجاد  بهدف  اجلييودة  عالية  طازجة  منتجات  لزراعة 
املنطقة. يف  واملييييياه  الييغييذائييي  الأمييين  لتحديات  حلول 
مركز  خيييالل  مييين  مدار”  “مزارع  تييقييدم  واأ�ييييسيييياف: 
ومكاتبها  اأبوظبي،  العا�سمة  يف  والتطوير  الأبييحيياث 
يف اإمارة دبي، املنتجات واخلدمات التي تعتمد مبادئ 
الجتماعي  والييتيياأثيير  البيئية  وامل�سئولية  الإ�ييسييراف 
م�ستعينة يف ذلك بالتكنولوجيا الزراعية املبتكرة، كما 
وهو مقرر  تدير مزارع برنامج “امل�ستقبل امل�ستدام”، 
مع  التكامل  �سهل  لال�ستدامة  حملي  عملي  مدر�سي 
اأي منهج درا�سي، وي�ستخدم الغذاء ل�ستك�ساف العديد 
ميين املييو�ييسييوعييات املييطييروحيية يف اأجيينييدة ال�ييسييتييداميية .. 
واملعرفة  الييوعييي  ميين  الأجيييييال  لتمكن  ت�سميمه  ومت 

لييبيينيياء م�ستقبل  اليي�ييسييرورييية  وامليييهيييارات واليي�ييسييلييوكيييييات 
م�ستدام للجميع.

ومقرها  مدار”  “مزارع  �ييسييركيية  اأن  بييالييذكيير  جييدييير 
“مدينة م�سدر” يف العا�سمة اأبوظبي، تدعم الأفكار 
الييتييي ميين �ييسيياأنييهييا قيييييادة نييهييج زراعييييي حييديييث، ي�سمن 
الوفرة الإنتاجية، ويعتمد مفاهيم ال�ستدامة، ويعزز 
الغذائي  الأمييين  مواجهة حتييديييات  الييدوليية يف  خطط 
واملائي، عر اأ�ساليب متقدمة لزراعة منتجات حملية 
اإليه  تو�سلت  مييا  اأحيييدث  على  تعتمد  اجليييودة،  عالية 
موؤ�س�سات  مع  اأجنبية  �سراكات  و�سمن  التكنولوجيا، 
بحثية واإنتاجية دولية، يف �سياق داعم لال�سرتاتيجية 

الوطنية لل�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة.

 �سعود تاريخي 
ملوؤ�سر بور�سة مو�سكو

•• مو�شكو- وام:

مو�سكو  بيييور�يييسييية  ميييوؤ�يييسييير  �ييسييعييد 
وارتفع  تيياريييخييييية  ميي�ييسييتييويييات  اإىل 
اأمام  الرو�سي  الروبل  �سرف  �سعر 

العمالت الجنبية ام�ض.
 15:10 اليييي�ييييسيييياعيييية  وبيييييحيييييليييييول 
الرو�سية  الييعييا�ييسييميية  ىبييتييوقيييييت 
 RTS مييو�ييسييكييو، �ييسييعييد امليييوؤ�يييسييير
لييالأ�ييسييهييم املييقييوميية بييياليييدولر فوق 
م�ستوى 1700 بن�سبة 0.94% 
مار�ض  ميينييذ  الوىل  لييلييمييرة  وذليييك 
2012 ، لي�سل اإىل 1700.10 
نييييقييييطيييية، فيييييييميييا ارتييييييفييييييع ميييوؤ�يييسييير 
البور�سة لالأ�سهم املقومة بالروبل 
MICEX بن�سبة %0.66 اإىل 

3945.34 نقطة.
الروبل  �سعد  العمالت،  �سوق  ويف 
الأمريكية  العملتن  اأمام  الرو�سي 

والأوروبية،
اليييدولر   وانييخييفيي�ييض �سعر �ييسييرف 
 73.07 كييوبيييييكييااإىل   17 بييواقييع 

روبل. 
العملة  �ييسييرف  �سعر  تييراجييع  فيما 
امليييييوحيييييدة/ اليييييييييييورو/ بييييواقييييع 15 
/ روبييييييل   86.34 اإىل  كيييوبيييييييك 

الروبل = 100 كوبيك/.
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Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
Public Notice Memorandum

Issued from Sharjah Court, Civil Court of First Instance
In the civil (partial) lawsuit No. (SHCFICIREA2021/0004307)

To:
The Defendant Mr. Harikrishna Kumal Shrijana
We would like to inform you that on 17/08/2021, this court decided its 
ruling in the above lawsuit in favor for Sharjah Taxi LLC as follows:
The ruling text:
The court ruled in in presence:
I) To obligate the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 
32446.08 (Thirty-two thousand four hundred forty-six and eight fils) 
with interest equals 4% as of the lawsuit registration date until the full 
payment, provided that it shall not exceed the ruled amount.
Judge
Mohamed Awad Mohamed Al Humairy
Sharjah Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 2/ 9/ 2021  Issue No : 13330
Notification by Publication

No. 7245/2021
Notifying Parties:
1. Hana Obeid Mohamed Abdullah Al Helw, Emirati
2. Mariam Obeid Mohamed Abdullah Al Helw, Emirati

Against
Notified Party:
1. Zaheer Ahmed Mohammed Gous Kagalkar, Indian

Subject: Notification by Publication regarding Judicial Notice
No. 179580/1/2021

Whereas the Notifying Parties hereby legally inform the Notified Party 
to necessarily pay the sum due thereon amounting to AED 25,000 (Only 
twenty five thousand UAE Dirhams) as a rental value payable for the period 
from 1 July 2020 until the Lease expiry on 31 December 2020, within (5) 
five days from the publication hereof. Otherwise, the Notifying Parties will 
have to initiate legal actions against the Notified Party. Hence, the Notified 
Parties shall pay all expenses, judicial charges and attorney's fee.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

اخلميس   2  سبتمبر    2021  م   -    العـدد   13330  
Thursday    2   September   2021   -  Issue No   13330



34

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
يف  �لدعوى رقم SHCFICIREA2017/M0006588 مدين )جزئي(  

اإىل املحكوم عليه متجر و�سوبر ماركت ال�سوق الب�سيط )�ض.ذ.م.م( ،
العنوان: 824850 نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/06/26 قد حكمت عليك 
هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح دبى للمرطبات )�سركة م�ساهمة 

عامة(، بالتايل: ن�ض احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :-

باإلزام املدعى عليه/ متجر و �سوبرماركت ال�سوق الب�سيط باأن يوؤدي للمدعية / دبي 
للمرطبات مبلغ مايل اإجمايل )32.320،68 درهم( والفائدة القانونية بواقع %5 
املبلغ  اأ�سل  على  تزيد  ل  اأن  على  ال�سداد  متييام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من 
اأتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف و )200 درهييم( مقابل  املدعى عليه  باإلزام  و  به،  املق�سي 

املحاماة. حكما غرقابال لال�ستئناف.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
 �عـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ حممد 
عبدالرحيم عبداهلل ح�سن النقبي ، اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري عامل نواعم للياقة البدنية لل�سيدات ، 
 ، بالتجزئة   - الييغييازيييه  واملييييياه  املييرطييبييات  بيع   ، للن�ساء  بدنية  لياقة  نييادي  الرخ�سة  ن�ساط 
ال�سادر  رقم 606267  القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية  التنمية  دائييرة  واملرخ�ض من 
خمي�ض  فهد  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  الإقت�سادية  التنمية  دائيييرة  يف   2010/4/12 بتاريخ 
علي بن عبود اليماحي ، اجلن�سية : الإمييارات. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي ي 

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

 �إخطار عديل 
 رقم �لت�شديق 2021/14351  

املخطر : بنك اإت�ض اإ�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثلها بالتوقيع ال�سيد/ كمال �سالح �سرحان - فل�سطيني 
اجلن�سية ، مبوجب الوكالة القانونية م�سدقة من اإمارة دبي بتاريخ 2018/3/4 حتت رقم 2018/1/49717، 

العنوان : راأ�ض اخليمة - الظيت اجلنوبي - بناية ماجد الفطيم - رقم الهاتف املتحرك 0505527981 
املخطر اليه : باول فران�سي�سكا بينتو - هندي اجلن�سية وعنوانها : اإمارة دبي - ال�سطوة - �سارع رقم 2 - مقابل مطعم 
ماأكولت البحرية - بناية احل�سيبة - طابق رقم 4 - �سقة رقم 417 - رقم الهاتف املتحرك 0529029925 و 

رقم الهاتف الر�سي 043982317 
املو�ضوع : اإخطار ب�ضداد مبلغ وقدره 88. 30،850 درهم اإماراتي 

، لننبهكم اىل �سرعة �سداد مبلغ  اإ�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود نوجه هذا الإخطار اليكم  اإت�ض  نحن يف بنك 
وقدره 88. 30،850 درهم اإماراتي ، قيمة املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخر يف �سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة 
اللوحة  ، رقم  املركبة �سالون  2015، و�سف  ال�سنع  �سنع   ، ابي�ض  ، لون   2.0 كييورول  املركبة تويوتا  بعقد متويل 

ل�ساحلكم.  واملمولة   RKLBL9HE4F5240199  : القاعدة  رقم   ، ابوظبي   8 خ�سو�سي   99215
اإماراتي  30،850 درهم   .88 وحر�سا منا على العالقة الودية بيننا وبينكم نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ  لذا: 
اإلينا وذلك يف موعد اأق�ساه �سبعة اأيام من تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار واإل �سوف ن�سطر اآ�سفن لتخاذ اإجراءات بيع 

املركبة املذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من فوائد ور�سوم وم�ساريف. 
�ملخطر / كمال �شالح �شرحان 

     حكومة  ر��ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �ل�شفري لتوريد �لأيدي �لعاملة 
)جزئي(  مدين   AJCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0001505/ 

اإىل املحكوم عليه : ال�سفر لتوريد اليدي العاملة 
العنوان : اإمارة عجمان - الب�ستان - خلف مركز �سرطة املدينة ال�سامل - هاتف رقم 056299550-

 0567732879  -  0552233449  -  0561751766
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سامل حممد عبداهلل احلو�سني - اجلن�سية اإماراتي يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 15821.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور  الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذا  اإعالنكم   / اإعالنك 
املحكمة  فاإن  املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك  املحكمة  امام  ال�ساعة -  املوافق -  جل�سة يوم - 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلري املقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن باحلكم �ل�شادر ن�شر� 

)جزئي(  جتاري   KHCFICIPOR2021 يف �لدعوى رقم  0000166/ 
باللغتني �لعربية و�لأجنبية  

اإىل املدعي عليه / مو�سيكوتيل رامن / اجلن�سية : الهند
حيث ان املدعي / املده�ض لتجارة البواب التوماتيكيه - ذ م م ، اجلن�سية : الإمارات 

بيوم  احل�سوري  مبثابة  فيها  حكم  قد  اأعاله  امل�سار  املدنية  الق�سية  ان  لديكم  معلوما  ليكن 
2021/8/23 امام الدائرة املدنية الكلية بالأتي : باإخراج ال�سريك املدعي عليه / مو�سيكوتيل 

رامن من �سركة املده�ض لتجارة البواب التوماتيكيه ذ م م والزامه بالر�سوم وامل�سروفات. 
حرر بتاريخ 2021/8/31 

حرر بوا�سطة املوظف عائ�سة علي �سامل احلمودي 
�لقا�شي / �شليمان ر��شد �شليمان �لكعبي 
رئي�ش حمكمة خورفكان �لإحتادية �لإبتد�ئية  
�ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن مدعي عليه بالن�شر   

يف �لدعوى SHCFICIREA2021 / 0003589 مدين )جزئي( 
اىل املدعي عليه : ميلدريد ديل رو�ساريو فيلبيني / اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعى اكياغبون �ساين ا�سيبور نيجري / اجلن�سية 
قد اقام الدعوى املذكورة و�سدر احلكم التي : 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :
بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ 13400 درهم ثالثة ع�سر الفا واربعمائة درهما 

للمدعي ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�ساريف. 
حرر بوا�سطة املوظف. 

مركز �سعادة املتعاملن
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  عمايل   SHCFICILABMIN2021 /0005687 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد حمي الدين حممد يو�سف  
جمهول حمل الإقامة : العنوان اإمارة ال�سارقة الرماقية هاتف رقم 0507549812  

نعلمكم بان املدعي / حممد اإبراهيم حممد عبداهلل الزرعوين اجلن�سية الإمارات يف الدعوى 
رقم 2021/5687 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة 

قد رفع الدعوىاملذكورة اأعاله يطالب فيها :  الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 25000 
اأمام   2021/9/7 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت  وامل�ساريف.    الر�سوم  اىل  بالإ�سافة  درهم 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير  مكتب 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية(  الدائرة  الدعوى 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2021/9/1  م   

مكتب �خلدمات �لق�شائية      

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0001101 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / عا�سم احمد حممود العلي - العنوان : 9223949  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/4/29 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعاله ل�سالح / م�سرف ال�سارقة ال�سالمي  التايل :
للمدعي  يدفع  بان  عليه  املدعي  بالزام   : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
49924 درهم ت�سعة واربعن الفا وت�سعمائة واربعة وع�سرين درهما وف�ض ما 
وخم�سمائة  وامل�ساريف  الر�سوم  من  باملنا�سب  والزمته  طلبات  من  ذلك  عدا 
درهم اتعاب حماماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من 

اليوم التايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء   �أمر   SHCFICICPL2021 /0006346 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد ح�سن �سيد عبداللطيف - العنوان : 9337863  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاله ل�سالح / ح�سن حممد ح�سن حممد  بالتايل :
ن�ض احلكم  / انه بتاريخ 2021/8/22

بعد الإطالع على الوراق : ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا 
خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  بامل�سروفات.  والزمته  درهم   )85000( وقدره 

املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0004307 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / هاريكي�سنا كمال �سريجانا ، العنوان : 9298776  
الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/8/17 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم اأعاله ل�سالح / اأجرة ال�سارقة  بالتايل : ن�ض احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :-

اأول : الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ )32446.08 درهم( اثنان وثالثون 
قيد  تاريخ  4% من  بواقع  والفائدة   ، فل�ض   80 و  درهم  واربعون  و�ستة  واربعمائة  الفا 
الزام   : ثانيا  به.  املق�سى  املبلغ   ا�سل  تزيد عن  األ  ال�سداد على  الدعوى وحتى متام 

املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات.
حكما غر قابال لال�ستئناف.

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لحتادية �ملحكمة �لإ�شتئنافية �ملدنية �لحتادية
يف �لدعوى رقم /AJCAPCIREA2021/ 0000790 مدنى )جزئى(

اإىل املدعي عليه : 4( اأ�سف حم�سن عمر 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان / النخيل / �سارع ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي / بناية 
عبد اهلل اأمن ال�سرفاء / الطابق الأر�سي / بجوار بنك الإمارات دبي الوطني / �سندوق بريد 

)775 عجمان( / الهاتف : 7444277/ 06 - الفاك�ض 06/7444077 
عجمان  حمكمة  الييدعييوى  اإدارة  مكتب  اأمييام   2021/09/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنييت 
 )1 ال�ستئناف   - الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإ�ستئنافية  املحكمة  الحتادية 
كافة  بها  مرفقا  الييدعييوى  على  جوابية  مييذكييرة  وتييقييدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اأعاله – بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/8/31 م 

مكتب �خلدمات �لق�شائية 
علياء �حمد عبيد �لزعابي 

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لحتادية �ملحكمة �لإ�شتئنافية �ملدنية �لحتادية
يف �لدعوى رقم /AJCAPCIGRI2021/ 0000678 / تظلم 

اإىل املدعي عليه : فاطمة قي�ض قيزي 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان ون برج مكاين )4315111545( وتعلن على مكتب 
املحامين / وليد املرزوقي وخالد حممد ، والكائن اإمارة دبي بردبي منطقة اخلليج التجاري 
�سارع البراج املنارة تاور الطابق رقم 33 مكتب رقم 3304 مكاين 2466586507 هاتف 

رقم 044254373 متحرك 0503047444 
عجمان  حمكمة  الييدعييوى  اإدارة  مكتب  اأمييام   2021/09/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنييت 
 )1 ال�ستئناف   - الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإ�ستئنافية  املحكمة  الحتادية 
كافة  بها  مرفقا  الييدعييوى  على  جوابية  مييذكييرة  وتييقييدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اأعاله – بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2021/8/31 م 
مكتب �خلدمات �لق�شائية 

علياء �حمد عبيد �لزعابي 

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن مدعى عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لحتادية �ملحكمة �لإ�شتئنافية �ملدنية �لحتادية
يف �لدعوى رقم /AJCAPCIGRI2021/ 0000678 / تظلم 

اإىل املدعي عليه : الينا مالورو�سيانتيفا
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان عجمان ون ويعلن على مكتب املحامين / وليد املرزوقي 
تاور  املنارة  البييراج  �سارع  التجاري  اخلليج  منطقة  بردبي  دبييي  اإمييارة  والكائن   ، حممد  وخالد 
     044254183 2466586507 فاك�ض رقم  3304 مكاين  33 مكتب رقم  الطابق رقم 

متحرك 0503047444 
عجمان  حمكمة  الييدعييوى  اإدارة  مكتب  اأمييام   2021/09/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنييت 
 )1 ال�ستئناف   - الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإ�ستئنافية  املحكمة  الحتادية 
كافة  بها  مرفقا  الييدعييوى  على  جوابية  مييذكييرة  وتييقييدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اأعاله – بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2021/8/31 م 
مكتب �خلدمات �لق�شائية 

علياء �حمد عبيد �لزعابي 

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
د�ئرة �ملحاكم - مكتب �إد�رة �خلرب�ء

�إعالن للح�شور �أمام �خلبري �ملايل و�مل�شريف
دعوى رقم 526-2021 جتاري جزئي - حماكم ر�أ�ش �خليمة

التياريخ: 01/09/2021
املدعية / �سركة جي بي جلوبال ماج �ض.ذ.م.م

املدعي عليها الأويل / �سنيار للنقليات وتاأجر املعدات الثقيلة.
املدعي عليه الثاين / جواد �سامل بوغادر

يتعن ح�سور الجتماع عن طريق برنامج مايكرو�سفت تيمز )Microsoft Teams( لالجتماع مع 
اخلبر املذكور واإر�سال كافة امل�ستندات والوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوى رقم )526/2021( جتاري 

جزئي راأ�ض اخليمة وذلك يوم الأربعاء املوافق 08/09/2021م يف متام ال�ساعة 11:00 �سباحاً.
وعليه يرجى حتميل برنامج Microsoft Teams وتزويد اخلرة بالريد اخلا�ض بالراغبن بح�سور 
a.abdelsalam@courts.rak.  الجتماع مع اخلرة وذلك على الريد التايل اخلا�ض باخلبر

ae اوعلى رقم الهاتف 0504000918
مكتب �إد�رة �خلرب�ء
�خلبري �ملايل و�مل�شريف 

�حمد حممد عبد �ل�شالم

 حكومة  ر��ش �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�شهادة بالتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري باإحالل �شركة وتعيني م�شفى

ا�سيم الي�سيركية :  �سركة اخلليج للمقاولت ذ.م.م
رقم اليرخي�سية : 42 

العنوان : اأم القيوين ) ملغدر( -  �سارع : طريق امللك في�سل
ال�سيكيل القيانيونيي : �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

رقم ال�سجل التجاري : 7
ا�سيم امل�سيفيى : مكتب ي�سري و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات – فرع ال�سارقة

امل�سفي الق�سائي / ي�سري عادل امن عبدالر
رقم القيد بوزارة القت�ساد / 495

بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سر يف  باأنه قد مت  القيوين  اأم   - القت�سادية  التنمية  دائييرة  تعلن  مبوجب هذا 
ال�سركة املذكورة وبتعين امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية ال�سركة.

تاريخ القرار  29/8/2021
امل�ستندات  كافة  التايل م�سطحبا معه  العنوان  املعن يف  امل�سفي  اىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لدية  وعلى من 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن .
العنوان : ال�سارقة – املجاز – �سارع كورني�ض البحره – مكتب رقم 201 طابق 2

الهاتف : ال�سارقة / 0552741659 �ض.ب / 96119
INFO@YOUSSRYAUDITING.COM : امييل

رئي�ش ق�شم �لت�شجيل و�لرت�خي�ش  / �شيف �إبر�هيم �لر�عي

حكومة �أم �لقيوين 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 230
بنغالدي�ض  اجلن�سية   ، ال�سالم  �سراج  العامل  �ساهد  حممد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
100% و ذلك اىل ال�سيد : بيبيل  البالغه  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
والتي  للحالقة(  املرونة  )�سالون  الرخ�سة  يف  بنغالدي�ض   ، اجلن�سية  �سيل  كومار 
تاأ�س�ست باأميارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )614756( ال�سادرة من دائرة التنمية 

القت�سادية، تعديالت اخرى : تغر وكيل خدمات
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   

مركز �ل�شقر خلدمات رجال �لأعمال

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : جنمة الرائدة لتجارة املالب�ض امل�ضتعملة - ذ م م  
العنوان : مكتب M و 2 و 3 ملك بنك دبي التجاري )�ض م ع( بردبي - منخول / ا�ستدامة 
B - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 794784 رقم القيد 
القت�سادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1314841 مبوجب هذا   : التجاري  بال�سجل 
باأنه قد مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم  كاتب  لييدى  واملوثق   2021/8/16 بتاريخ  دبييي  قييرار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2021/8/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
 2903-1 رقييم  مكتب   : العنوان  احل�ضابات  لتدقيق  الن�ضاري  & ام  ايه  املعن 
ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 
2955582-04 فاك�ض : 2955598-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام الن�ضاري لتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان 
     04-2955598  : فاك�ض   04-2955582  : هاتف   - الأول  التجاري  املييركييز   -
باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور  التنمية القت�سادية بدبي  مبوجب هذا تعلن دائرة 
اأعاله لت�سفية  جنمة الرائدة لتجارة املالب�ض امل�ضتعملة - ذ م م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/16 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2021/8/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية
�أد�ء   �أمر    SHCFICICPL2021 /0006217 يف  �لدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ال�سلب ل�سباكة املعادن - ذ م م  - العنوان : 9338874  
نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�سالح / نري�ض كومار �سوخبر �سينغ - بالتايل :
اأنه بتاريخ 2021/8/15 

بعد الإطالع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )44000( درهم )فقط اربعة 
الدعوى  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقدار  بالفائدة  والزمتها  درهم(  الف  واربعون 

وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات. 
حكما غر قابال لال�ستئناف. 

�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية       

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إخطار عديل - رقم �لت�شديق )2021/15023( 

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

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه : باوان كومار غورينتى راغهو غورينتى - هندي اجلن�سية - وعنوانه اإمارة ال�سارقة - منطقة النهدة - بناية باب 

النهدة - �سقة رقم  1503 - متحرك رقم 0529584578 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )27654.95( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )27654.95( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�ضنة ال�ضنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2016رمادي ميت�ضوبي�ضي لن�ضرS دبي 24056
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبن اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفن اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إخطار عديل - رقم �لت�شديق )2021/15019( 

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

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / ايزيكيل راجناناتان موتاثيان راجناناتان - هندي اجلن�سية - وعنوانه اإمارة راأ�ض اخليمة - منطقة راأ�ض اخليمة 

- بالقرب من كارفور - متحرك رقم 0506473795 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )29472( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )29472( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�ضنة ال�ضنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2013ا�ضود ني�ضان �ضنرتا  A راأ�ض اخليمة85272
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبن اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفن اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إخطار عديل - رقم �لت�شديق )2021/15022( 

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

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
اإمييارة دبي - منطقة ديرة - �سارع  املنذر اليه : حممد زكريا م�سعود م�سعود احمد عبا�سي - باك�ستاين اجلن�سية - وعنوانه 

انرتنا�سونال - �سقة رقم 209 - متحرك رقم 05598444871 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )22324( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )22324( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�ضنة ال�ضنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2011ا�ضود هوندا اكورد J دبي 13876
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبن اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفن اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إخطار عديل - رقم �لت�شديق )2021/15015( 

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

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه : �سول مارك جوزيف فياكرو�سي�ض كامبو�ض - فلبيني اجلن�سية - وعنوانه اإمارة دبي - منطقة دبي - بناية �سلمان 

عبيد - �سارع النهدة 2 - �سقة رقم 502  - متحرك رقم 0562579877  
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )37859( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )37859( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر 
اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة 

املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�ضنة ال�ضنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2017رمادي مازدا T3 دبي 70525
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبن اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفن اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إخطار عديل - رقم �لت�شديق )2021/15016( 

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

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه : ارنل ماكاللد لوزانو - فلبيني اجلن�سية - وعنوانه : اإمارة دبي - منطقة ديرة - �سقة رقم 21 - متحرك رقم 

 0502081358
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )50110.28( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )50110.28( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�ضنة ال�ضنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2016ف�ضي VMITSUBISHILANCERدبي96243
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبن اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفن اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/6869(

املخطرة :  مدينة دبي الطبية منطقة حرة - ذ.م.م
بوكالة املحامي / يو�سف حممد ح�سن البحر

املخطر اإليها :  اكتوبر فارما �ض.م.م  - )جمهول حمل الإقامة(
بهيذا  تبليغهيا  تياريخ  مين  اعيتيبياراً  ييوميا  ميدة ثالثيون  اإليهيا ومتهلهيا  املخطير  املخطيرة  تخطير 
اليعيقيد يف  نهايية  الييهيا حتى  املخيطير  املرت�سيد بذمية  �سيداد  ليغيايية  املخيطيرة  الإخيطيار ملراجعية 
بيدل اليجيار عين الي�سينية  كاميل  و�سيداد   ، درهيم   152898 وقيدره  مبليغ   11/04/2020
اليجاريية مين تياريخ 12/04/2020 وحتيى 11/04/2021 مبليغ وقيدره 173300.42 
فياإن  ذليك  وبخيالف   ، درهم.  درهيم بال�سيافية اليى ر�سيوم اخلدمات مبلغ وقدره 47695.32 
اإليزام  �سيبيييل  يف  اليدعيوى  واإقيامية  القانونيية  الإجيراءات  اتخياذ  اإىل  �سيتكون م�سيطرة  املخطيرة 
الفعلي  الخيالء  تياريخ  حيتيى  املرت�سيد  اليجيار  و�سيداد  امليوؤجرة  اليعييين  بياإخالء  اإليهيا  املخطير 

بالإ�سافة اإىل الر�سوم وامل�ساريف والفوائد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم )2021/183616(
املنيذر :بنك دبي الإ�سالمي )�ض م ع( 

املنذر اليه : عثمان ا�سرف حممد ا�سرف - )جمهول حمل القامة(
�سيغة العالن بالن�سر

ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
املواعيد  خالل  يف  درهم  درهم(  قيمته)33،311.00  والبالغ  املديونية  مبلغ  �سداد   – اول 

القانونية.
ثانيا - اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة بطلب 
الذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح "بنك دبي ال�سالمي“ ني�سان التيما - لوحة رقم 48826 
علي  امل�ستحق  للدين  “ وفاءاً  - خ�سو�سي - كود W – اإمارة دبي – موديل ال�سنع 2015 

املنذر اليه والبالغ قيمته)33،311.00( درهم.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إخطار عديل - رقم �لت�شديق )2021/15021( 

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

منطقة ديرة بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه : فيكى انى فر هر�ست - بريطاين اجلن�سية - وعنوانه اإمارة دبي - منطقة جمرا - �سارع جمرا فالج - بناية 

فودا - �سقة رقم 119 - متحرك رقم 0559597356 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )156472( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخر مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر 
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )156472( درهم وحيث ان املنذر قد طالب 
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع 

املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية على املركبة التي بياناتها

�ضنة ال�ضنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2010ابي�ضرجن روفر �ضبورتNدبي54667
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبن اعاله خالل مدة اأق�ساها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار وال �سن�سطر 
ا�سفن اىل ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل 

اتعاب املحاماة
�ملنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  ر�أ�ش �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/07294
املخطر : وايت كولد لالأملنيوم و الزجاج واملرخ�سة من حكومة الفجرة بالرقم 02435 وميثلها املالك / ميزر احمد النبهان اجلن�سية 

�سوريا ويحمل بطاقة هوية رقم 784197869187142 العنيوان / دبا الفجرة - هاتف رقم / 0507883223
رقم  �سفر  جواز  ويحمل  اجلن�سية  �سوري  املقداد  �ساكر  ان�ض   / وميثلها  وال�سحية   الكهربائية  للمقاولت  ال�سوار   / اإليه  املخطر 

N012012984
العنيوان/ را�ض اخليمة - هاتف رقم / 0503704284 / 0567871772/ 0503704284/

املو�سوع / اإخطار عدىل للوفاء مببلغ 22500 درهم
املخطر اإليه حرر اربع �سيكات للمخطر مببلغ 22500 درهم مبوجب اتفاق مرم بن املخطر واملخطر اليه لجناز بع�ض العمال التي 

مت اجنازها من طرف املخطر فان املخطر يطالب املخطر اليه ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته 
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرف ال�سيكات اإل اأنه ارتدو دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب

وبياناته كالتايل
�سيك رقم 000428 مببلغ 6500درهم بتاريخ ا�ستحقاق2019/05/07 وامل�سحوب على بنك امل�سرق

و�سيك رقم 000427 مببلغ 6000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/05/01 وامل�سحوب على بنك امل�سرق
و�سيك رقم 000426 مببلغ 6000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/04/28 وامل�سحوب على بنك امل�سرق
و�سيك رقم 000425 مببلغ 5000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2019/04/19 وامل�سحوب على بنك امل�سرق

وحيث اإن املخطر اليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ً ولكن دون جدوى. لذلك فاأننا 
نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0011706
املخطير/ راي�سا خان عثمان �سيدو �سيخ – هندية اجلن�سية واحمل بطاقة هوية رقم 784198568659712

العنيوان / ال�سارقة - هاتف رقم / 0526217489
املخطر اإليه / �ساجد بر حممد بر حممد �سيخ – هندي اجلن�سية

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199009384308
العنيوان/ ال�سارقة - هاتف رقم / 0561978860
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 23000 درهم

املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 23000 )ثالثه وع�سرون الف( درهم مو�سوع ال�سيك املحرر من قبل املخول 
بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم 

وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب.  
على  وامل�سحوب   2020/10/05 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   23000 مببلغ  رقم000034  ال�سيك  كالتايل:  وبيانه 
بنك المارات دبي الوطني وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية 

مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
لتخاذ  �سن�سطر  وال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  خالل  املذكور  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  فاأننا   ، لذلك 

الإجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك. 

�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0016678
املخطير غامن عي�سى غلوم جعفر روباري - اإماراتي اجلن�سية

و متثله بالوكالة / بدريه عي�سى غلوم جعفر - اإماراتية اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم )784197179096033(  مبوجب 
)MOJ_2021_0014849( وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل برقم املعاملة

العنيوان : ال�سارقة - القليعة - هاتف رقم : )0507565909(
املخطير اإليها الأوىل : اجلزيرة ل�سناعة العطور و املرخ�سة من دائرة التنمية الإقت�سادية باإمارة ال�سارقة برقم )758936( و ميثلها 

مالكها /احمد عبداهلل حممد البلو�سي - اإماراتي اجلن�سية ، هاتف رقم )0569291929(
ال�سارقة – �سناعية 12 – خلف الثالث ال�سناعي – ملك عبداهلل حممد احمد الرو�سي

)املخول   )784197447953981( رقم  هوية  بطاقة  يحمل  و  اجلن�سية  – اإيراين  د�سرت�ض  علي  عبداهلل   : الثاين  اليه  املخطر 
– �سارع   139 – �سارع رقم  – الغافية  ال�سارقة  العنيوان :  اإليها الوىل(، هاتف رقم : )0561866806( -  بالتوقيع عن املخطر 

عمر بن او�ض – فيال رقم 14،
مو�سوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�سيك،

الوقيائيع : حيث اإن املخول بالتوقيع عن املخطير اإليها حرر ل�سالح املخطير �سيك و بياناته كالتي : رقم )500357( بقيمة )36،000( 
درهم )�ستة و ثالثون الف درهم فقط ل غر( م�سحوب على )م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي (م�ستحق الدفع بتاريخ 05/10/2019، 

حيث ان ال�سيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املخطر اإليها لي�ض له مقابل وفاء كاف و قائم و قابل لل�سحب ، و احل�ساب مغلق،
و عليه يعلن املخطير اليميخيطير اإليها بال�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و اإل �سوف يقوم 

باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك،  و عليه يلتم�ض املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا، 

�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0009305
بالوفاء بقيمة ال�سيكات 39512 درهم

منوذج 
املخطير/ بهادر منر ملقاولت التك�سية و الر�سيات -رخ�سة رقم 540721 و ال�سادرة من دائر التنمية القت�سادية بال�سارقة، 

وميثلها ال�سيد / بهادر منر خان – باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784197638765798
العنيوان / ال�سارقة  - املنطقة الرولة - برج داما�ض - رقم الهاتف/ 0502155260

املخطر اإليه / جبل حفيت العاملية ملقاولت البناء ذ م م وميثلها بالتوقيع ال�سيد/ حممد ماجد ال�ساكو�ض �سوري اجلن�سية ويحمل بطاقة 
– مكتب  ال�سارقة - املجاز  العنيوان/  املذكورة اعاله -  784196609393903 ب�سفته �سريك و مديرا يف الرخ�سة   : هوية رقم 

ملك البطحاء للعقارات  - هاتف رقم/065506691/0502227199/
املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء ب�سداد قيمة �سيكات مببلغ 39512درهم اماراتي

املخطر اليه ترتبت يف ذمته مبالغ بقيمة 39512 درهم اماراتي جمموع قيمة ال�سيكات املرتتبة يف ذمته
وعليه فان املخطر يطلب من املخطر اليه �سداد املبالغ امل�ستحقة

وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرفها اإل اأنه ارتد دون �سرف لعدم وجود الر�سيد الكايف بيئات ال�سيكات كالتايل:
ال�سيك رقم 005675 مببلغ 39512 درهم بتاريخ ا�ستحقاق2020/05/17 امل�سحوب على م�سرف ال�سارقة ال�سالمي
وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،

وال  اإخطاركم  تاريخ  اأيام من  ذمتكم خالل خم�سة  واملرتتبة يف  اعاله  املذكورة  ال�سيكات  قيمة  �سداد  ب�سرورة  فاإننا نخطركم   ، لذلك 
�سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية.  واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،

وهذا اإخطار منا بذلك
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0016688
اليميخيطيرة : بدريه عي�سى غلوم جعفر – اإماراتية اجلن�سية

وحتمل بطاقة هوية رقم )784197179096033(  هاتف رقم : )0507565909( - العنيوان : ال�سارقة - القليعة
املخطير اإليها الأوىل : اجلزيرة ل�سناعة العطور و املرخ�سة من دائرة التنمية الإقت�سادية باإمارة ال�سارقة برقم )758936( 

و ميثلها مالكها /احمد عبداهلل حممد البلو�سي - اإماراتي اجلن�سية ، هاتف رقم : )0569291929( 
العنوان : ال�سارقة – �سناعية 12 – خلف الثالث ال�سناعي - ملك عبداهلل حممد احمد الرو�سي

)املخول   )784197447953981( رقم  هوية  بطاقة  يحمل  و  اجلن�سية  – اإيراين  د�سرت�ض  علي  عبداهلل   : الثاين  اليه  املخطر 
بالتوقيع عن املخطر اإليها الوىل(، هاتف رقم : )0561866806( العنوان : ال�سارقة – الغافية – �سارع رقم 139 – �سارع عمر 

بن او�ض -- فيال رقم 14، 
مو�سوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�سيكن،

بقيمة   )500582( رقم   : كالتي  بياناتهما  و  �سيكن  ر  املخط  ل�سالح  حرر  اإليها  املخطير  عن  بالتوقيع  املخول  اإن  حيث   : الوقيائيع 
بتاريخ  الدفع  م�ستحق  الإ�سالمي(  اأبوظبي  )م�سرف  على  م�سحوب  لغر(  فقط  درهم  الف  واأربعون  )خم�سة  درهم   )45،000(
وثالثون الف درهم فقط ل غر( م�سحوب على )م�سرف  )�سبعة  درهم   )37،000( بقيمة   )500625( رقم   01/11/2019
اأبوظبي الإ�سالمي ( م�ستحق الدفع بتاريخ 22/05/2020 ، حيث اأن ال�سيكن املحررين من قبل املخول بالتوقيع عن املخطر اإليها 
لي�ض له مقابل وفاء كاف و قائم و قابل لل�سحب ، و احل�ساب مغلق، و عليه يعلن املخطير اليمخطير اإليها بال�سرورة دفع قيمة ال�سيكن 
يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم الإخطار و اإل �سوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك، و عليه يلتم�ض املخطر من 

�سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سمياً،
�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2021/0016680
املخطيرة : نوف ح�سن عبداهلل غلوم ح�سن - اإماراتية اجلن�سية و حتمل بطاقة هوية رقم )784198970850370(

العنيوان : ال�سارقة - القليعة هاتف رقم : )0503647766(
املخطير اإليها الأوىل : اجلزيرة ل�سناعة العطور - رقم الرخ�سة )758936( 
ال�سارقة / و ميثلها مالكها /احمد عبداهلل حممد البلو�سي - اإماراتي اجلن�سية 

العنيوان : ال�سارقة – �سناعية 12 – خلف الثالث ال�سناعي – ملك عبداهلل حممد احمد الرو�سي - هاتف رقم : )0569291929( 
)املخول   )784197447953981( رقم  هويية  بطاقة  يحمل  و  اجلن�سية  – اإيراين  د�سرت�ض  علي  عبداهلل   : الثاين  اليه  املخطر 
بالتوقيع عن املخطر اإليها الوىل(، العنيوان : ال�سارقة – الغافية – �سارع رقم 139 - �سارع عمر بن او�ض – فيال رقم 14 - هاتف رقم 

: )0561866806( هاتف رقم : )0564817115( )0503668182( 
مو�سوع الإخطار : املطالبة ب�سداد مبلغ وقدره )95000 درهم( خم�سة وت�سعون األف درهم قيمة ال�سيكن

حيث اإن املخول بالتوقيع عن املخطير اإليها حرر ل�سالح املخطير �سيكن و بياناتهما كالتي : - رقم )500173( بقيمة )35،000( 
درهم )خم�سة و ثالثون الف درهم فقط ل غر( م�سحوب على )م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي( م�ستحق الدفع بتاريخ 01/09/2018  
- رقم )500476( بقيمية )60،000( درهيم )�سيتون اليف درهيم فقيط ل غر( م�سحوب على )م�سيرف اأبوظبي الإ�سالمي( م�ستحق 
الدفع بتياريخ 01/05/2020 ، حيث اأن ال�سيكن املحررين من قبل املخول بالتوقيع عن املخطر اإليها لي�ض له مقابل وفاء كاف و 
قائم و قابل لل�سحب ، و احل�ساب مغلق. وعليه يعلن اليميخطير اليميخيطير اإليها بال�سيرورة دفع قيمة ال�سيكن يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام 

من تاريخ ا�ستالم الإخطار و اإل �سوف يقوم باإتخاذ الإجراءات القانونية.
لذلك، وعليه يلتم�ض املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا، 

�لكاتب �لعدل     

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

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات )�ل�شارقة(   

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7141(

بوجراج  )وميثلها  كيولين  ريوا�سند  بركا�ض  �سندر   : (/املدير  حمدودة  م�سئولية  ذات  )�سركة  فا�سن  فينيكو  املنذر/ 
املحامي/ حممد عيد جا�سم  بوكالة  رقم147536/1/2021  الوكالة  كيوالين( مبوجب  ريوا�ساندجي  كيوالين 

ال�سويدي وينوب عنه )حممد ابراهيم( مبوجب الوكالة رقم 131589/1/2021
العنوان / المارات العربية املتحدة - دبي - ديرة - القرهود- بجوار حمطة مرتو جي جيكو - بناية اوركيدا - )306( 

- هاتف /0508863888
Email:mohamadsuwaidi2020@gmail.com

Rawaat international - املنذر اليه الول : الروعة العاملية ذ.م.م
العنوان / المارات العربية املتحدة - دبي -باي �سكوير - املبنى رقم 6 - مكتب رقم  204 

بزن�ض باي  - هاتف 0504811356 /0509044888 - مكاين : 2656486548
املو�سوع 

ينذر املنذرة - املنذر اإليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها والبالغ قدره 100000 درهم يف مدة اق�ساها خم�سة 
ايام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار وال فاننا �سوف ن�سطر ا�سفن لتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع 

رفع الدعوى اجلنائية واملدنية واملطالبة بالتعوي�ض الكامل عن جميع ال�سرار التي ترتب على ذلك التاخر.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2021/7236(

بوجراج  )وميثلها  كيولين  ريوا�سند  بركا�ض  �سندر   : (/املدير  حمدودة  م�سئولية  ذات  )�سركة  فا�سن  فينيكو  املنذر/ 
املحامي/ حممد عيد جا�سم  بوكالة  رقم147536/1/2021  الوكالة  كيوالين( مبوجب  ريوا�ساندجي  كيوالين 

ال�سويدي وينوب عنه )حممد ابراهيم( مبوجب الوكالة رقم 131589/1/2021
العنوان / المارات العربية املتحدة - دبي - ديرة - القرهود- بجوار حمطة مرتو جي جيكو - بناية اوركيدا - )306( 

- هاتف /0508863888
Email:mohamadsuwaidi2020@gmail.com

املنذر اليه : بلزر للتجارة - �ض ذ م م 
العنوان / المارات العربية املتحدة - دبي - بردبي - ال�سوق الكبر - �سارع الع�سبج - �سارع 312/50 - رقم مكاين 

043514293  : الهاتف   -  2809794839
املو�سوع 

ينذر املنذرة - املنذر اإليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها والبالغ قدره 100000 درهم يف مدة اق�ساها خم�سة 
ايام من تاريخ ت�سلمكم هذا الإنذار وال فاننا �سوف ن�سطر ا�سفن لتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع 

رفع الدعوى اجلنائية واملدنية واملطالبة بالتعوي�ض الكامل عن جميع ال�سرار التي ترتب على ذلك التاخر.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �لإحتادية  �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين    SHCFICIREA2021 /0005645 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رو�سن انديكا وادو ميرثيج
جمهول حمل الإقامة : نزيل ال�سجن املركزي بال�سارقة

اىل املدعى عليه الثالث : فرجا �ساجنيوا بريرا اوكواتا 
اعالن بالن�سر باللغتن العربية والجنبية

بناء على طلب املدعية :رو�سه عبداحلميد حممد عبدهلل احلمادي
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب:- الزام املدعى عليهم بالت�سامن فيما بينهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 
)51،000 درهم( فقط واحد و خم�سون األف درهم ، تعوي�سا  �سامال وجابرا ًعن الأ�سرار التي اأ�سابة املدعية من جراء 
فعل املدعي عليهم ، بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام - اإلزام 
املدعى عليهم بالر�سوم و امل�ساريف واأتعاب املحاماة. اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/09/12 اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 2 ( �سخ�سيا  اأو 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 

ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاله – بو�سفك مدعى عليه.
مكتب �خلدمات �لق�شائية      
حممد ح�شني �مني �ملال 

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

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 921
ليكن معلومياً للجمييع بياأن ال�سيدة : نيفييين جيرج�ض �سيحاته ميخائييل - اجلن�سية: م�سير، ترغيب فيي البييع 
 - عليي  ال  يو�سيف  عبيدالرزاق  امييان   : ال�سييدة  اإليى  وذليك   )%49( البالغية  ح�سيتها  كياميل  عين  والتنيازل 
اجلن�سيية: الإميارات، فيي الرخ�سية امل�سيماه )كافترييا طيازج ولذييذ( تاأ�س�سيت بياأميارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم )771631( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
تعديالت اآخرى: • تغير ال�سكل القانوين من )�سركة اأعمال مهنية( اإىل )موؤ�س�سة فردية(.

)كافتريا طازج ولذيذ( اإىل )�سالون الهامة للحالقة(. من  التجاري  الإ�سم  • تغير 
واحلالقة  ال�سعر  وت�سفيف  )قي�ض  اإىل  اخلفيفية)كافتريا(  الوجبات  )بييع  مين  التجياري  الن�ساط  تغير   •
للرجال(. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية

   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 916
باك�ستان، يرغيب فيي  ال�سيد: بختييار احميد حبيييب خيان - اجلن�سية:  بياأن  للجمييع  ليكن معلومياً 
�سم�ض  زار  ابيو  مييان   : ال�سييد  اإليى  وذليك   )%100( البالغية  ح�سيته  كياميل  عين  والتنيازل  البييع 
مييان �سيم�ض الزميان - اجلن�سية: باك�سيتان، فيي الرخ�سية امل�سماه )الطلي�ض العربيي ل�سيبغ و�سمكرة 
دائيرة  مين  ال�سيادرة   )625581( رقيم  رخ�سية  مبوجيب  ال�سارقة  بياميارة  تاأ�س�سيت  ال�سيارات( 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 920
 : اجلن�سية   ، العبيديل  ر�سيد  حاجي  عبداهلل  ال�سيد/احمد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  100% وذلك اىل  البالغة  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  المارات يرغب يف 
حممد علي رحماين حممد ، اجلن�سية : المارات بالرخ�سة امل�سماه )مركز جزيرة الحالم 
من  ال�سادرة   )605841( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  للتخفي�سات( 

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 915
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ توكيان دى �سونيل دى - بنغالدي�ض اجلن�سية يرغب 
بالتنازل وبييع كياميل ح�سيته البالغية 100% ح�سية اإليى ال�سييد/ جيهيور لل �سيييل �سيدهن 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  الرخ�سة  يف  اجلن�سيية  اليهنيد   - �سيييل  كوميار 

بال�سارقة )�سالون الناقة للحالقة( مبوجب الرخ�سة رقم )528257(
تعديالت اخري : حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر. 

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

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب �لكاتب �لعدل   

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
  �عالن بالن�شر

املرجع : 919
ليكن معلوميا للجمييع بياأن ال�سيد: رادا كري�سينان باياراجنييل كيالتييل - اجلن�سية : الهنيد، 
 : ال�سييد  اإليى  وذليك   )%100( البالغية  حي�سيته  كياميل  عين  والتنيازل  البييع  فيي  يرغيب 
امل�سيماه )مركيز كرايل  الهنيد، فيي الرخ�سية  دهياني�ض رادهاكري�سينان ب ك - اجلن�سيية : 
دائرة  من  ال�سادرة   )522247( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سيارقة  بياأميارة  تاأ�س�سيت  الفنيي( 
التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى: وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

  �عالن بالن�شر
املرجع : 918

باك�ستان،  اجلن�سية:   - خيان  نيا�سير  نا�سير  عميران   : ال�سيد  بياأن  للجمييع  معلومياً  ليكن 
يرغيب فيي البييع والتنيازل عين كياميل ح�سيته البالغية )50%( وذليك اإليى ال�سييد : جيواد 
اخيتير اخيتير عليى - اجلن�سية: باك�ستان، فيي الرخ�سية امل�سيماه )ور�سية جيواد اختير ل�سيانة 
ال�سيارات( تاأ�س�سيت بياأميارة ال�سيارقة مبوجب رخ�سة رقم )772074( ال�سادرة من دائرة 
التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اآخرى: وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   �لكاتب �لعدل   
ت�شهيل �ل�شعادة �شمنان 

وز�رة �لعدل
 �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات   

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن بالن�شر 

لدى حمكمة دبي �لإبتد�ئية 
�لق�شية رقـم )441 /2021( نز�ع تعيني خربة جتاري - دبي 

املرفيوعة مين : طيفور باتني بولوت ب�سخ�سه وب�سفته وكيال عن / بركان اوكتتن
�سد كال من : 1- اأوجل�سان اقبال  ، 2- �ساحة ديب دارك لألعاب الت�سلية والرتفية ،

)فرع( والرتفية  الت�سلية  لألعاب  دارك  ديب  �ساحة   -3
املتنازع �سدهم : 1- اأوجل�سان اقبال

لألعاب الت�سلية والرتفية دارك  ديب  �ساحة   -2
)فرع( والرتفية  الت�سلية  لألعاب  دارك  ديب  �ساحة   -3

املوافق  الأحييد  يوم  وذلك   - ع  الثالثة ع�سرا )03.00(  املقرر عقده  مدعوين للح�سور لإجتماع اخلرة احل�سابية 
برنامج zoom اإجتماع عن بعد )مكاملة فيديو( . للتوا�سل مع مكتب اخلبر لإر�سال  وذلك عر  05/09/2021م 

salemoffice123@gmail.com : رابط الأجتماع :0589796038 اأو عر الريد الإلكرتوين
رابط الجتماع :

Meeting ID: 303 437 2242
Passcode: 5ATNyv
�خلبري �حل�شابي و�مل�شريف / �شامل حممد �شامل بالعمي
رقم �لقيد: 144 ، رقم �لطرف �لإلكرتوين : 1558

�إجتماع خربة 
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�إعالن بالن�شر
رقم )2021/7245(

1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتيه اجلن�سيه. املنذرين :  
2 - مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتية اجلن�سيه.  

�سد / املنذر اليه : زهر اأحمد حممد جو�ض كاجلكر - هندي اجلن�سية
املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف الإنذار العديل رقم )179580/1/2021(

وييينييذره قانوناً  اليييييه  الييعييديل يخطر املخطر  امليينييذرييين ومبييوجييب هييذا الخييطييار  ان  حيث 
الف  وعيي�ييسييرون  )خم�سة  درهييم   25،000 قييدره  و  بذمته  املرت�سد  املبلغ  �ييسييداد  بيي�ييسييرورة 
العقد  نهاية  حتى   01/07/2020 من  الفرتة  عن  مرت�سده  اإيجارية  كقيمة  درهييم( 
ايييام من تاريخ ن�سر هذا النييذار وال  31/12/2020 وذلييك خالل مدة خم�سة  بتاريخ 
�سي�سطر املنذرين اىل اتخاذ الجراءات القانونية �سد املنذر اليه مع الزامها بكافة الر�سوم 

وامل�ساريف الق�سائية واأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7244(
1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتيه اجلن�سيه. املنذرين  :  

2 - مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتية اجلن�سيه.  
�سد / املنذر اليهما / 1- �سحراء اجلزيرة للتجارة العامة - �ض ذ م م ،

ال�سيكات  حمرر   - اجلن�سية  هندي   - احمد  فاياز  ا�ساد  2-حممد 
املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف الإنذار العديل رقم )2021/1/179558(

حيث ان املنذرين ومبوجب هذا الخطار العديل يخطر املخطر اليهما وينذرهما قانوناً ب�سرورة 
�سداد املبلغ املرت�سد بذمتهما وقدره 21،000 درهم )واحد وع�سرون الف درهم( كقيمة اإيجارية 
مرت�سده عن الفرتة من 5/9/2020 حتى نهاية العقد بتاريخ 31/12/2020 وذلك خالل 
مدة خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذرين اىل اتخاذ الجراءات القانونية 

�سد املنذر اليه مع الزامها بكافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية واأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7246(
1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتيه اجلن�سيه. املنذرين :  

2 - مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتية اجلن�سيه.  
�سد / املنذر اليه : فينوت راي - هندي اجلن�سية 

املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف الإنذار العديل رقم )2021/1/179588(
وييينييذره قانوناً  اليييييه  الييعييديل يخطر املخطر  امليينييذرييين ومبييوجييب هييذا الخييطييار  ان  حيث 
الف درهم(  درهييم )خم�سة ع�سر   15،000 قييدره  و  املرت�سد بذمته  املبلغ  �سداد  ب�سرورة 
 31/7/2020 تاريخ  زحتى   1/3/2021 من  الفرتة  عن  مرت�سده  اإيجارية  كقيمة 
وذلك خالل مدة خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذرين اىل اتخاذ 
الجراءات القانونية �سد املنذر اليه مع الزامها بكافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية واأتعاب 

املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن بالن�شر

رقم )2021/7242(
1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتيه اجلن�سيه. املنذرين  :  

2 - مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو - اإماراتية اجلن�سيه.  
�سد / املنذر اليهما / 1- موؤ�س�سة �سيبي للتجارة 

ال�سيكات  حمرر   - اجلن�سية  هندي   - او�سيف  كافيل  نيالم  جو�سن   -2
املو�سوع / اإعالن بالن�سر يف الإنذار العديل رقم )2021/1/179574(

حيث ان املنذرين ومبوجب هذا الخطار العديل يخطر املخطر اليهما وينذرهما قانوناً ب�سرورة �سداد 
املبلغ املرت�سد بذمتهما وقدره 108،750 درهم )مائة وثمانية الف و�سبعمائة وخم�سون درهم( كقيمة 
31/12/2020 وذلك  بتاريخ  العقد  نهاية  15/5/2020 حتى  الفرتة من  اإيجارية مرت�سده عن 
خالل مدة خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذرين اىل اتخاذ الجراءات القانونية 

�سد املنذر اليه مع الزامها بكافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية واأتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 41/2021/39 جتاري م�شارف كلي 
مو�سوع الدعوى :  

طالب الإعالن / 1-م�سرف المارات ال�سالمي �ض.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  حممد عمر جمعه ثاين الدليل الرميثي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

جمهول حمل القامة 
املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�ض من عدالة  الدعوى ومو�سوعها  اأقييام عليك  :  قد  الإعييالن  مو�سوع 
اأقرب جل�سة واعالن املدعى عليه بها واحلكم بعد الثبوت بالزامه بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ 
الفا وخم�سمائة وت�سعة  واثنان وع�سرون  اثني ع�سر مليونا وخم�سمائة  وقدره )12.522.509( درهم 
دراهم ، والرباح التاخرية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/9/12  ال�ساعة 11.00 �ض يف قاعة 
التقا�سي عن بعد &BUILDING - DESCلذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
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�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بالن�شر 

 5839/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ا�ض �سي بي لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سنت جوبان جيروك ال�سرق الو�سط م.م.ح 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1228256.67( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بالن�شر 

 985/2021/208 تنفيذ مدين 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  فرا�ض حممد �سعيد الكرك 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/كمال طالب اخلطيب 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )65021( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بالن�شر 

 5491/2021/209 تنفيذ عمايل 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  اك�ض امباكت منطقة حرة ذ.م.م 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�ساندي انيتا توم�سون

وميثله:بدر حممد علي القرق 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )73869.19( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن بالن�شر        
 1570/2021/11 مدين جزئي 

تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 
اإىل املدعي عليه : 1- عبدالرزاق نادر عبدالرزاق اجلباىل  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :حممد احمد عبيد �سيف بن جر�ض الفال�سي 
وميثله : را�سد حمد حممد ال�سمالن ال�سويهي 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم 1- بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ )449350( درهم 
اربعمائة وت�سعة واربعون الف وثالثمائة وخم�سون درهما - والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �سنويا من 
ل�سنة   28 رقم  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�سحة  احلكم   -2 التام  ال�سداد  تاريخ  وحتى   2021/1/26 تاريخ 
واحلجز  املاثلة  الدعوى  وم�ساريف  بر�سوم  عليه  املدعي  والييزام  بتاريخ:2021/6/24  ال�سادر  مدين   2021
التحفظي املذكور ، نود اعالمكم انه قد مت ت�سجيل الدعوى املذكور بياناتها اعاله �سدكم لذا يرجى التكرم 
BOTIM امام ادارة الدعوى البتدائية الوىل  بالعلم واحل�سور عر برنامج الت�سال املرئي تطبيق 
على هاتف رقيييم:00971566037085 يوم 2021/1/6 وذلك من ال�ساعة 9:00 �ض ولغاية ال�ساعة 12:30 او 
احل�سور املرئي عن طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى 

ومرفقاتها وما يفيد امكانية الت�سوية. 
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن بالن�شر        
 2021/4911 �مر �د�ء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�ضر
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليهم : 1-     -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : م�سنع فوج للحديد ذ.م.م

وميثله:�سرحان ح�سن حممد ح�سن املعيني 
بالزام  بتاريخ:2021/8/7  اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  طلب 
الف  توؤدي للطالبة مبلغا وقدره )140.970( درهم مائة واربعون  ان  املعرو�ض �سدها 
وت�سعمائة و�سبعون درهما - م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% اعتبارا من 
تاريخ تقدمي الطلب والزمت املعرو�ض �سدها بامل�ساريف،  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن. 
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    

                  يف  �ل�شتئناف رقم:1946/2021/305 ��شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201

جزئي  جتييياري  رقييييييم:2021/1930  الييدعييوى  يف  اليي�ييسييادر  احلييكييم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:ماجد حامت مط�سر
الطابق   - للجوائز  مباين احل�سيبة   - دي�سمر  الثاين من  �سارع   - بردبي   - دبي  عنوانه:امارة 

ال�ساد�ض - مكتب رقم 611-612 - وميثله:�سالح ح�سن حممد مبا�سري 
املطلوب اإعالنهما :  1- �سعيد يو�سف جران 2- ال اي ماج�ستيك للتجارة �ض.ذ.م.م  -  �سفتهما 

: م�ستاأنف �سدهما
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2021/1930 جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2021/9/8  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�شتئناف    

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 394/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
مو�سوع الدعوى :  

طالب الإعالن / 1-بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهما :  1-  هاين طنب 2- هيفاء جران -  �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  

جمهويل حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�سة 
ادارة الدعوى  امل�سرف على مكتب  واعالن املدعي عليهما بها مع عر�ض ملف الدعوى على �سعادة القا�سي 
لحالتها اىل �سعادة قا�سي امر الأداء يف حال توافر �سروط ا�ست�سدار امر الداء وفقا للمواد ارقام 62.17/8( 
من الالئحة التنظيمية لقانون الجراءات املدنية واحلكم بعد الثبوت بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما 
بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ وقدره )827.826/54( درهم ثمامنائة و�سبعة وع�سرون الفا وثمامنائة 
و�ستة وع�سرون درهما واربعة وخم�سون فل�سا - والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2021/9/12  ال�ساعة 08.30 �ض يف 
قاعة التقا�سي عن بعد &BUILDING - DESCلذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن حكم بالن�شر        
يف  �لدعوى 7/2021/34 �لتما�ش �عادة نظر مدين 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- في�سل حممود مر ح�سن  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : الركن الوربي لتاجر ال�سيارات
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ  2021/5/31  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
امللتم�ض   الييزام  املو�سوع  ويف  �سكال  اللتما�ض  بقبول  ال�سيارات  لتاجر  الوربييي  الركن  ل�سالح/ 
التام  ال�سداد  القانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى  �سده مبلغ )17.566.66( درهم والفائدة 
التقا�سي.  حكما مبثابة احل�سوري قابال  الر�سوم وامل�ساريف لدرجتي  امللتم�ض �سده  والزمت 
لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن حكم بالن�شر        
1382/2020/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليهما/ 1- احمد بوخاري كودي مران �سيخ كودى مران �سيخ 2- حممد مالك مبن عامل  

- جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : راتناما جي ب�سفتها والدة املتويف/جاياكومار راماكري�سنا

وميثله:اأ�سامة حممد اأحمد �سامل ال�ساملي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/1/18  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ راتناما 
يوؤدوا  بان  بينهم  فيما  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  راماكري�سنا  املتويف/جاياكومار  والدة  ب�سفتها  جي 
ب�سفتها  الثانية  للمدعية  يييوؤدوا  بان  والزامهم  ادبيا  تعوي�سا  درهم  الوىل مبلغ )30.000(  للمدعي عليها 
والفائدة  ال�سرعية  لن�سبتهم  وفقا  ابنائها  وبن  بينها  توزع  وادبيا  ماديا  تعوي�سا  درهم   )200.000( مبلغ 
والزمتهم  ال�سداد  متييام  وحتى  الق�ساء  هييذا  �ييسييرورة  تاريخ  من  املبلغن  عن  �سنويا   %9 بواقع  القانونية 
بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3374/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

، ب�سداد املبلغ املنفذ به  اأداء  اأمر  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/1233 
وقدره )66305( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : مركز ات�ض ات�ض ام لالعمال موؤ�س�سه فرديه ميلكها/حممد حممود عبد الفتاح حماد
عنوانه:المارات - امييارة دبي - بور�سعيد - ديره - دبي - �سارع 1 مبنى بنايه ا�سيكو لالعمال - �سقة 

AE440260001015392850401:ايبان  -  m06
املطلوب اإعالنه : 1- فتحي ال�سيد حممد �سعيد - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)66305( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5106/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1556/2020 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )1477764.63( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : درلتيك لت�سنيع وخدمات معدات حقول النفط �ض.ذ.م.م - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع ابوبكر ال�سديق - مبنى القرن 21 - �سقة 403

وميثله:�سيخه احمد عبداهلل �سلطان
املطلوب اإعالنهم : 1- لتي�ض كمبيوتر كون�سولتن�سي منطقة حرة ذ.م.م 2- لتي�ض خلدمات تكنولوجيا 
املعلومات 3- لت�ض ل�ست�سارات احلا�سب اليل موؤ�س�سة فردية ومالكها/جوب وراجي�ض تولت و/لتي�ض 

�سوفتوير �سوليو�سنز �ض.ذ.م.م )حاليا( - �سفتهم : منفذ �سدهم 
به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقييام عليكم  : قد  الإعييالن  مو�سوع 
�ستبا�سر  املحكمة  فييان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )1477764.63( وقيييدره 
الجييراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                          يف �لتنفيذ رقم  77/2021/240 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/085 احكام مركز دبي املايل لدى املحكمة 

البتدائية القا�سي بالزام املنفذ �سده )38604.72( درهم �سامل الر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : �سركة دبي الوىل للتطوير العقاري - �سركة م�ساهمة عامة كويتية

 AA1 عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - ابراج بحرات اجلمرا - ابراج مزايا بزن�ض اأفينو برج
- مقابل جال�سرت 1 - الطابق 45 - رقم مكاين:3104495055

وميثله:اميان يون�ض حممد ا�سماعيل الرفاعي
املطلوب اإعالنه : 1- احمد هاين ابوالنجا ابوالنجا - �سفته : منفذ �سده

به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقييام عليكم  : قد  الإعييالن  مو�سوع 
وقدره )38604.73( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                          يف �لتنفيذ رقم  4826/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/757 جتاري كلي وامل�ستاأنف برقم 2019/3134 
درهم  به وقدره )20177779.71(  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  برقم 2021/170 طعن جتاري  واملميز  ا�ستئناف جتاري 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف والفائدة القانونية 9% من تاريخ 2019/4/17.
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري

عنوانه:المارات - امارة دبي - املنخول - بردبي - �سارع الكرامة - بناء بنك ابوظبي التجاري
املطلوب اإعالنهم : 1- كيو دي ا�ض ال�سرق الو�سط �ض.م.ح ب�سفتها �سامن وكفيل 2- اجمد احمد عبالرحيم 
نا�سر الدين - ب�سفته �سريك �سامن وكفيل �سخ�سي 3- حممد ديب م�سطفى ال�سماك ب�سفته �سريك �سامن 
وكفيل �سخ�سي 4- ايا�ض في�سل حممود �سومان ب�سفته �سريك �سامن وكفيل �سخ�سي 5- عبداهلل فاحت جنيب 

عامر ب�سفته �سريك �سامن وكفيل �سخ�سي 6- ظالل اخلليج لنظمة احلا�سبات - �سفتهم : منفذ �سدهم
املنفذ به وقدره  املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقييام عليكم الدعوى  مو�سوع الإعييالن : قد 
والثالث  والثاين  الوىل  عليهم  املدعي  والييزام  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )20157779.71(
والرابع واخلام�ض وال�ساد�سة بالت�سامن ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�شر        

                  يف  �لدعوى رقم:4355/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار المر 1- بالزام امل�ستدعي �سدها بان توؤدي للم�ستدعيه مبلغ وقدره )5175000( 
بالفوائد  بالت�سامن  �سدهما  امل�ستدعي  الييزام   -2 درهما  الف  �سبعون  وخم�سة  ومائة  مالين  خم�سة  فقط  درهييم 
القانونيه اعتبارا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات مبقداره 12% �سنويا وحتى ال�سداد التام 3- الزام امل�ستدعي �سدهما 

بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 
املدعي:الفا فينت�سر لال�ستثمار �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج املو�سى - الطابق العا�سر - 101 متحرك:0505255858- مكاين 
khalid@alphavinv.com:26460 90014 - المييل

املطلوب اإعالنهما :  1- خرم بن لطيف عبداللطيف قري�سي 2- بيرتوين اجنينرينغ م.د.م.�ض  -  �سفتهما : مدعي عليهما
اول:بالزام  بتاريخ:2021/7/14 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  الإعييالن :طلب  مو�سوع 
ومائة  مالين  خم�سة  درهم   )5.175.000( مبلغ  املدعية  اىل  يوؤديا  بان  بالت�سامن  والثاين  لوىل  عليهما  املدعي 
وحتى  �سيك  كل  ا�ستحقاق  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  ال�سيكات  قيمة  درهما  الف  و�سبعون  وخم�سة 
ا�ستئناف المر  .ولكم احلق يف  املحاماة  اتعاب  التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل  ال�سداد 

رئي�ش �لق�شمخالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �لدعوى رقم:392/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف: دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249 
ومائتي  األفا  وثالثون  مائة  فقط  درهييم   )130.264.95( وقييدره  مببلغ  مالية  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
التاخرية  الغرامة  بال�سافة اىل  تاريخ 2021/1/24  واربعة و�ستون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا - حتى 

بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق الفعلي وحتى ال�سداد التام. 
املدعي:م�سرف المارات ال�سالمي - م�ساهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع مدينة دبي الطبية - مبنى مبنى رقم 16 - �سقة الثالث
املطلوب اإعالنه :  1- نا�سيونال جلف لال�ستثمار �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مالية مببلغ وقدره )130.264.95( درهم 
تاريخ 2021/1/24  - حتى  فل�سا  وت�سعون  درهما وخم�سة  و�ستون  واربعة  األفا ومائتي  فقط مائة وثالثون 
وحددت   - التام  ال�سداد  وحتى  الفعلي  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  التاخرية  الغرامة  اىل  بال�سافة 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/9/7  ال�ساعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بالن�شر        

 3057/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- ووتر ويل لل�سناعات �ض.ذ.م.م 2- فاروق عبدالغفار
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سينمار للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهما بان توؤديا 
درهما  وخم�سون  واربعة  الفا  وثمانون  واثنان  ثالثمائة  درهييم   )382.054.80( مبلغ  للمدعية 
لكامل  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  قانونيه  والفوائد   - فل�سا  وثمانون 

املديونية 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/9/12 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    

                  يف  �ل�شتئناف رقم:1068/2021/361 ��شتئناف �مر �د�ء 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 84

وامل�ساريف  والر�سوم  ا�ستئناف  رقيييم:2021/1532  الدعوى  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : ال�ستئناف  مو�سوع 
والتعاب . 

امل�ستاأنف:جاما اجنينرجن منطقة حرة ذ.م.م
عنوانه:المارات العربية املتحدة - دبي - احلبيبة 2 - مدينة دبي لال�ستديوهات - املقر رقم دبليو اي 04 

الطابق الر�سي ور�سة العمل رقم 04 رقم مكاين 2315969830 - هاتف رقم:0505595459 - 044404911
وميثله:عائ�سة حممد عمر حممد اليناي 

املطلوب اإعالنهما :  1- جي دي ا�ض لالنتاج ال�سينمائي �ييض.ذ.م.م 2- جيياوراجن فينودراى دو�سى  -  �سفته 
: م�ستاأنف �سده 

مو�سوع الإعالن :  نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ل�ستئناف احلكم ال�سادر يف اأمر الأداء 
املقيد من قبلكم. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/9/28  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن 

بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�شتئناف    
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

مذكرة �عالن بالن�شر  )�إ�شتئناف(    
                  يف  �ل�شتئناف رقم:1708/2021/305 ��شتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الوىل رقم 84
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2020/786 جتاري كلي والر�سوم وامل�ساريف 

والتعاب . 
امل�ستاأنف:بنك ال�ستثمار �ض.م.ع

عنوانه:المارات امارة دبي منطقة اخلليج التجاري �سارع ال�سعادة مبنى ا�سبكت �سقة 3401 ابراج رجال 
العمال الرقم املكاين 2527587343 وميثله: موزة عبيد ربيع اخلظر 

تورك   -3 م.م.ح  �سي�ستمز  اوتومي�سن  تييورك   -2 الديريه  عبدالهادي  نعيم  ثائر   -1   : اإعالنهم  املطلوب 
المييارات لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م 4- �سركة تورك لعمال الكهروميكانيكية �ييض.ذ.م.م  �سفتهم 

: م�ستاأنف �سدهم 
بالدعوى رقم 2020/786 جتاري كلي. وحددت  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  :  قد  الإعييالن  مو�سوع 
لها جل�سة يوم الأحد  املوافق  2021/9/19  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  �ل�شتئناف    

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بالن�شر        

 18/2021/987 عقاري جزئي 
تفا�ضيل الإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليهما : 1- خالد بن حممد عا�سقن بن حممد ابراهيم دهلوي 2- فريد 
بن حممد عا�سقن بن حممد ابراهيم دهلوي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

وقدره  مببلغ  عليهم  املييدعييي  بييالييزام  املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك  اأقيييام  قييد 
املطالبة  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهييم   )582.225(

وحتى ال�سداد التام. 
قاعة  يف  �سباحا   10:00 ال�ساعة   2021/9/20 املوافق  الثنن  يييوم  جل�سة  لها  وحييددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5627/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/2826 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )101435( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : اميك�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )م( - المارات )امريكان اك�سر�ض �سابقا(
عنوانه:المارات - امارة دبي -بردبي - دبي - �سارع الفلك - مبنى ميديا وان تاورز - �سقة 2502 

- وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب اإعالنه : 1- كروتارت �سوهانت ميهتا �سوهانت بهاجرات - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  به وقدره )101435( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5901/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3112 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )5539018.71( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
الكرامة  ابوظبي  امييارة  عنوانه:المارات  �يييض.ذ.م.م   املالية  لييالوراق  ال�سمان   : التنفيذ  طالب 
الطابق احلييادي ع�سر مكتب 1103 مقابل  النيادي  دملا مبنى  �سارع  املطار تقاطع  �سارع  ابوظبي 

حمطة برتول ادنوك - وميثله:�سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي
املطلوب اإعالنه : 1- حممود احمد عبدالرحمن ح�سن رهيده املرزوقي - �سفته : منفذ �سده

املبلغ  بدفع  والزامكم  اعيياله  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى  عليكم  اأقييام  قد   : الإعيييالن  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )5539018.71( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بالن�شر 

 207/2020/842 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

ال�سرق للمواد  ذ.م.م 2- زهرة  الغذائية  املواد  للتجارة  املنفذ �سدهم/1-  كابيتال  اىل 
الغذائية ذ.م.م 3- اودي�سى لتعهدات تزويد ال�سفن ذ.م.م 4- بال انرتنا�سيونال لتعليب 

ال�سماك ذ.م.م 5- بال انرتنا�سيونال للمواد الغذائية ذ.م.م -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك اأبوظبي الول �ض.م.ع 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)25979646.73( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن بالن�شر 
 4603/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
ريت�سبوي   -2 �يييض.ذ.م.م  والييزجيياج  الملنيوم  لعمال  ادج  فاين  �سدهما/1-   املنفذ  اىل 

توما�ض توما�ض -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/املهذب لتجارة الملنيوم والزجاج ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)99357.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�ش �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن بالن�شر        
                يف  �لدعوى رقم: 305/2021/2070 ��شتئناف جتاري 

مو�سوع الدعوى : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2490/2021 جتاري جزئي 
ميداي�ست  بالوجني  1-�سابورجي   / الإعييالن  طالب  والتييعيياب.  وامل�ساريف  والر�سوم 

�ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : م�ستاأنفة 
املطلوب اإعالنها :  هايدون انرتنا�سيونال للمقاولت امليكانيكية والكهربائية �ض.ذ.م.م 

-  �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سدها -  جمهول حمل القامة 
مييو�ييسييوع الإعيييييالن : مبييا ان امليي�ييسييتيياأنييف/ �ييسييابييورجييي بييالييوجنييي ميييييداييي�ييسييت �يييييض.ذ.م.م 
ال�سادر  احلكم  اأ�ستاأنف  قييد   ، الطويل  حممود  حممد  احمد  حممد  وميثله:�سلمان 
بييالييدعييوى رقيييييييم:2021/2490. وحيييددت لها جل�سة يييوم الثيينيين  املييوافييق  2021/9/6  
ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد  ، وعليه يقت�سي ح�سوركم اأو من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
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�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف �لدعوى رقم  20/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع الدعوى : اإ�سدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم S22 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 
1  - ا�سم املبنى : T02 - ار�ض رقم 415 - م�ساحتها 66 م مربع ور�سان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظر املبلغ 

وامل�ساريف. الر�سوم  كافة  بالإ�سافة  البيع  مبلغ   ا�ستالم  التنفيذ  لطالب  والت�سريح  درهم   605800
طالب التنفيذ: م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 

مو�سوع الإعالن :
املنفذ �سده : �سركة نيبون لندن - ذ م م 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  الإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : ور�سان الوىل - رقم الر�ض 415 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : T02 - رقم 

العقار S22 - امل�ساحة : 66  - مرت مربع - التقييم 380073.58 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف �لدعوى رقم  4/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�سوع الدعوى : اإ�سدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم S04 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 
1  - ا�سم املبنى : Q09 - ار�ض رقم 178 - م�ساحتها 43 م مربع ور�سان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظر املبلغ 

وامل�ساريف. الر�سوم  كافة  بالإ�سافة  البيع  مبلغ   ا�ستالم  التنفيذ  لطالب  والت�سريح  درهم   464300
طالب التنفيذ: م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه : عبداحلميد خالد عبداحلميد  
عنوانه : اإمارة دبي - 050/1741683 

مو�سوع الإعالن :
املنفذ �سده : �سركة نيبون لندن - ذ م م 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  الإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
العقار :  Q09 - رقم   : املبنى  ا�سم  املنطقة : ور�سان  الوىل-   - 178 : �سقة �سكنية - رقم الر�ييض  العقار  نوع 

درهم    )264.787.15( التقييم   - مربع  مرت   43  : امل�ساحة   -  S04
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف �لدعوى رقم  10/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع الدعوى : اإ�سدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم S16 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 
1  - ا�سم املبنى : T02 - ار�ض رقم 415 - م�ساحتها 51 م مربع ور�سان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظر املبلغ 

وامل�ساريف. الر�سوم  كافة  بالإ�سافة  البيع  مبلغ  ا�ستالم  التنفيذ  لطالب  والت�سريح  درهم   550700
طالب التنفيذ: م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 

مو�سوع الإعالن :
املنفذ �سده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين   املنفذ �سده : �سركة نيبون لندن 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  الإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ض 415 - املنطقة : ور�سان الوىل - ا�سم املبنى : T02 - رقم املبنى : 1 - رقم 

العقار : S16 - امل�ساحة : 51 مرت مربع - التقييم )298.829/94( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف �لدعوى رقم  286/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن )قطعة ار�ض رقم 17 منطقة وادي ال�سفا 3 - رقم البلدية 
645-5421 امل�ساحة باملرت املربع 1103.41 اإمارة دبي الإمارات العربية املتحدة - وبيعه وفقا لالإجراءات املعمول 
الف  وخم�سة  ومائة  ت�سعة مالين  فقط  درهييم   9.105.638.10( وقييدره  مبلغ  الأرا�ييسييي نظر  دائييرة  لييدى  بها 

و�ستمائة وثمانية وثالثون درهما وع�سرة فل�سا( 
طالب التنفيذ: نور بنك )م�ساهمة عامة( )بنك نور الإ�سالمي )�ض.م.ع( �سابقا(  

عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801  - ملك اعمار العقارية  
اإعييالنييه : دوجييال�ييض وولييفيياجن دوجييال�ييض  - عنوانه :  ال�سالمي   املطلوب  وميثله : جابر را�ييسييد حممد جابر را�ييسييد 
Atlantis - 0501486083 - بالقرب من - B1 الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة نخلة اجلمرا - فيال 

 wolfie@kimberwolfie.com
مو�سوع الإعالن :

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الييثييالث  الييييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املييوافييق  الأربييعيياء  يييوم  يف  اأنيييه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن %20 
من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 17  - املنطقة : وادي ال�سفا 3 - امل�ساحة : 1103.41 مرت مربع - املقدرة 

بيي )12،000،000( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

يف �لدعوى رقم  20/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع الدعوى : اإ�سدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم S22 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 
1  - ا�سم املبنى : T02 - ار�ض رقم 415 - م�ساحتها 66 م مربع ور�سان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظر املبلغ 

وامل�ساريف. الر�سوم  كافة  بالإ�سافة  البيع  مبلغ   ا�ستالم  التنفيذ  لطالب  والت�سريح  درهم   605800
طالب التنفيذ: م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 

مو�سوع الإعالن :
املنفذ �سده : �سركة نيبون لندن - ذ م م 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  الإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : ور�سان الوىل - رقم الر�ض 415 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : T02 - رقم 

العقار S22 - امل�ساحة : 66  - مرت مربع - التقييم 380073.58 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

يف �لدعوى رقم  4/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�سوع الدعوى : اإ�سدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم S04 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 
1  - ا�سم املبنى : Q09 - ار�ض رقم 178 - م�ساحتها 43 م مربع ور�سان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظر املبلغ 

وامل�ساريف. الر�سوم  كافة  بالإ�سافة  البيع  مبلغ   ا�ستالم  التنفيذ  لطالب  والت�سريح  درهم   464300
طالب التنفيذ: م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه : عبداحلميد خالد عبداحلميد  
عنوانه : اإمارة دبي - 050/1741683 

مو�سوع الإعالن :
املنفذ �سده : �سركة نيبون لندن - ذ م م 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  الإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
العقار :  Q09 - رقم   : املبنى  ا�سم  املنطقة : ور�سان  الوىل-   - 178 : �سقة �سكنية - رقم الر�ييض  العقار  نوع 

درهم    )264.787.15( التقييم   - مربع  مرت   43  : امل�ساحة   -  S04
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

يف �لدعوى رقم  10/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  

مو�سوع الدعوى : اإ�سدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم S16 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 
1  - ا�سم املبنى : T02 - ار�ض رقم 415 - م�ساحتها 51 م مربع ور�سان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظر املبلغ 

وامل�ساريف. الر�سوم  كافة  بالإ�سافة  البيع  مبلغ  ا�ستالم  التنفيذ  لطالب  والت�سريح  درهم   550700
طالب التنفيذ: م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 

مو�سوع الإعالن :
املنفذ �سده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين   املنفذ �سده : �سركة نيبون لندن 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  الإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ض 415 - املنطقة : ور�سان الوىل - ا�سم املبنى : T02 - رقم املبنى : 1 - رقم 

العقار : S16 - امل�ساحة : 51 مرت مربع - التقييم )298.829/94( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

يف �لدعوى رقم  286/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن )قطعة ار�ض رقم 17 منطقة وادي ال�سفا 3 - رقم البلدية 
645-5421 امل�ساحة باملرت املربع 1103.41 اإمارة دبي الإمارات العربية املتحدة - وبيعه وفقا لالإجراءات املعمول 
الف  وخم�سة  ومائة  ت�سعة مالين  فقط  درهييم   9.105.638.10( وقييدره  مبلغ  الأرا�ييسييي نظر  دائييرة  لييدى  بها 

و�ستمائة وثمانية وثالثون درهما وع�سرة فل�سا( 
طالب التنفيذ: نور بنك )م�ساهمة عامة( )بنك نور الإ�سالمي )�ض.م.ع( �سابقا(  

عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مكتب رقم 801  - ملك اعمار العقارية  
اإعييالنييه : دوجييال�ييض وولييفيياجن دوجييال�ييض  - عنوانه :  ال�سالمي   املطلوب  وميثله : جابر را�ييسييد حممد جابر را�ييسييد 
Atlantis - 0501486083 - بالقرب من - B1 الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة نخلة اجلمرا - فيال 

 wolfie@kimberwolfie.com
مو�سوع الإعالن :

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الييثييالث  الييييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املييوافييق  الأربييعيياء  يييوم  يف  اأنيييه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن %20 
من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 17  - املنطقة : وادي ال�سفا 3 - امل�ساحة : 1103.41 مرت مربع - املقدرة 

بيي )12،000،000( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

يف �لتنفيذ رقم  5924/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2590 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)36340009.39 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:بنك برودا  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ال�سوق الكبر ملك عقارات حكومة دبي مكتب 201  

وميثله : عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�ض ال�سام�سي  
املطلوب اإعالنه : عبداحلميد عبداملجيد  

3251397512( موبايل :  170 )مكاين  اأبوهيل - فيال رقم  اإمييارة دبي - منطقة ابوهيل - �سارع  عنوانه : 
 0&0  -   0552465863  -  0506455377

مو�سوع الإعالن : املنفذ �سدهما : ك�سارة ونقليات الوزة الذهبية - ذ م م ، الوزة الذهبية للتجارة 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  الإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  
 RED  : املبنى  ا�ييسييم   -  1  : املبنى  رقييم   -  5 الر�يييض  رقييم   - الييرابييعيية  احلبية   : املنطقة   - �سكنية  �سقة  ح�سة يف 
احل�سة  قيمة   - مييربييع  مييرت   19.09  - احليي�ييسيية  م�ساحة   -  115  : الييعييقييار  رقيييم   -   RESIDINCE

)143.824.06( درهم لعلى عطاء  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
يف �لتنفيذ رقم  2646/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1518/2017 جتاري كلي ، واملعدل بالإ�ستئناف رقم 1815/2018 اإ�ستئناف 

جتاري ، واملميز برقم 794/2019 طعن جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )496545 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: اأك�سيومي �سن - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد ، دوار املركز التجاري ، بناية ذا اإت�ض ، برج املكاتب مكتب رقم 

  2742091585 رقم  مكاين   info@alrowaad.ae  : اإلكرتوين  بريد   ،  044270505 رقم  هاتف   ،2904
املطلوب اإعالنه :  �سفاء حممود فوؤاد فهيم - ب�سفتها من ورثة املتوفى جمدي عطا حممود اجلويلي )زوجيية(  - عنوانه :  الإمارات 
 - 0043528887  - 12 71 - �سقة : الطابق الأول -  اإمييارة دبي - مدينة دبي - املطينة - ديييرة - �سارع : املطينة - مبنى رقم   -

  kashwan@eim.ae
مو�سوع الإعالن : ممدوح عطا حممود جويلى - ب�سفته من ورثة املتوفية كاميليا اأمام حممد )ابن( - مديحه عطا حممود جويلى 
- ب�سفتها من ورثة املتوفية كاميليا اأمام حممد )ابنه( - ب�سنت جمدى عطا جويلى - ب�سفتها من ورثة املتوفى جمدي عطا حممود 
اجلويلي )ابنه( ، وورثة املتوفية كاميليا اأمام حممد )حفيده( - امنيه جمدى عطا اجلويلى - ب�سفتها من ورثة املتوفى جمدي عطا 
اأمام حممد )حفيده( - �سفاء حممود فوؤاد فهيم - ب�سفتها من ورثة املتويف جمدى  حممود اجلويلي )ابنه( ، وورثة املتوفية كاميليا 
عطاء حممود اجلويلي )زوجة( - حممود جمدى عطا اجلويلى - ب�سفته من ورثة املتوفى جمدي عطا حممود اجلويلي )ابن( ، وورثة 

املتوفية كاميليا اأمام حممد )حفيده(
العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املييوافييق  الأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
http://www. الإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض 
غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : ح�سة يف عقار - املنطقة 
: اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 11  - رقم املبنى : 9 - ا�سم املبنى : وي�ست هايت�ض 2 - رقم العقار : 2102 - امل�ساحة : 73.35 

مرت مربع - التقييم : 694761 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم  7253/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228  

به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، 2019/2611 جتيياري جزئي  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
)1056715 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: �سامح حممد �سعيد حممد عبدالغني  
عنوانه: الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع الإحتاد - مبنى الر�ستماين - �سقة اخلام�ض مكتب 506 - نف�ض بناية 

معر�ض ني�سان لل�سيارات. 
وميثله : ح�سن عبداهلل حممد العبدويل  

املطلوب اإعالنه : يو�سف خمي�ض عبداهلل يو�سف النقبي  
اإمييييارة دبيييي - دييييرة - دبيييي - �ييسييارع املييرقييبييات - مبنى مييركييز حييميير عيين - �سقة الييثييالييث 1304 -  عيينييوانييه : الإميييييارات - 

Emirates@gmail.com  -  0552424240
املنفذ �سده :  منفذ �سده : �سركة الإمارات لنظمة ميادين الرماية )ذ م م( 

�سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنييه يف 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  ميين   %20 عيين  ليقل  تيياأميين  اييييداع  ال�سراء  راغييبييي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : اخلران الوىل - رقم الر�ض : 115 - امل�ساحة : 104.38 مرت مربع - رقم املبنى :1 - ا�سم املبنى : كريك 

�سايد 18 ايه - رقم ا لوحدة : 1406 - التقييم : 1501916.20  درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف �لتنفيذ رقم  4302/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  2781/2019 الدعوى رقم  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

)2503715 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: علي حممد حاجي علي  

عنوانه :الإمييارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع املطار - مبنى ال�سركال 2 - �سقة 301 - 
بجوار وكالة تويوتا  - وميثله : حممد علي �سلمان املرزوقي  

املطلوب اإعالنه : بابك احمد �سيخ احلرم  
عنوانه : الإمييارات - اإمييارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بناية انانتارا ريزيدن�ض - �سقة رقم 613 - نخلة 

جمرا بوكالة املحامي/علي ال�سام�سي - 0506507226 - 0&0
الثالث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : الإعييالن  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الإمييييارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يييرره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : قيمة احل�سة ف�ساء )ح�سة يف عقار( املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض 2590 - م�ساحة 

احل�سة : 1034.09 مرت مربع - قيمة احل�سة مببلغ 3.895.417.03 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم  64/2020/240 - تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

 SCT-512-2019 مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر من حماكم مركز دبي املايل العاملي للدعوى برقم
 ENE-054-2020مقيد بانابه تنفيذ -

طالب التنفيذ: وولف كران ارابيا - ذ م م 
اإمييارة دبي - الر�ساء الوىل - بردبي - دبي - �سارع الثنية الوىل - �سارع الف�سول - مبنى  عنوانه : الإمييارات - 

تيكوم - ملك ايكون - �سقة 1101  - وميثله : حممد عبداهلل العبيديل  
املطلوب اإعالنه : طائف املدينة املقاولت - �ض ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لالإ�ستثمار الثاين 

shams1983@msn.com - 00971557757864 -  614 دبي - �سقة -
مو�سوع الإعالن :

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  الإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  
حق منفعة من 2014/4/19 اىل 2044/2/19 قيمة الر�ض والبناء بالكامل 

املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الثاين 
رقم الر�ض 500  - امل�ساحة : 5170.17 مرت مربع - التقييم : 90.000.000 درهم 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

يف �لتنفيذ رقم  16/2017/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�سوع الدعوى : احلجز على عقارات مرهونة متهيدا لبيع باملزاد العلني ا�ستنادا للمادة رقم 26 من القانون رقم 14 
ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
طالب التنفيذ:بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية ام القيوين - هاتف رقم 04379665554 بريد الكرتوين 
 NBQ.LEGAL1@NBQ.AE

وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سن  
املطلوب اإعالنه : حممد نور خليل عبدالرحيم جناحي  

بجانب   122 الييراحييه   15 �ييسييارع  الييراحييه  يف  الكائن  الفندق  مالك  ب�سفته  اييييوان  فندق  يف  مكتبه  يف  اقامته   : عنوانه 
م�سفي الراحه رقم مكاين 3065197111 دبي �سندوق بريد 2003 هاتف رقم 0435182222 هاتف متحرك 

NOOR@yahoo.com  -  0506450161  -  0506450161
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/9/8 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 696 - املنطقة : الرفاعة - رقم البلدية 4025 -316 - امل�ساحة 

:735.31 مرت مربع - القيمة : 11872204  درهم ، ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
يف �لتنفيذ رقم  4302/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
به وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،  2781/2019 الدعوى رقم  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

)2503715 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: علي حممد حاجي علي  

عنوانه :الإمييارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع املطار - مبنى ال�سركال 2 - �سقة 301 - 
بجوار وكالة تويوتا  - وميثله : حممد علي �سلمان املرزوقي  

املطلوب اإعالنه : بابك احمد �سيخ احلرم  
عنوانه : الإمييارات - اإمييارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بناية انانتارا ريزيدن�ض - �سقة رقم 613 - نخلة 

جمرا بوكالة املحامي/علي ال�سام�سي - 0506507226 - 0&0
الثالث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : الإعييالن  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الإمييييارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يييرره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : قيمة احل�سة ف�ساء )ح�سة يف عقار( املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض 2590 - م�ساحة 

احل�سة : 1034.09 مرت مربع - قيمة احل�سة مببلغ 3.895.417.03 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�إعالن بالن�شر

لالإنذ�ر رقم )7222/2021(
املنذر : ال�سيد/ جورج ايليا وهبة اأبو عيطة - اأردين اجلن�سية، 

ويحمل هوية اماراتية )5-1703817-1976-784( العنوان : المارات - دبي - منطقة الدي�سكفري 
الريد   -  0503719942  : هيياتييف    104 �سقة   - الأول  الييطييابييق   -128 بناية   -  6 �ييسييارع   - جييياردن 

abuaitag@hotmail.com : اللكرتوين
املنذر اإلييه: ال�سيد/ ح�سام بكري ا�سعد - �سوري اجلن�سية ، 

ويحمل هوية اماراتية رقم )4-7969607-1978-784( العنوان : المارات - دبي - منطقة اخلليج 
األك للعقارات.  1104 - �سركة  11 - مكتب رقم  تيياور- الطابق  التجاري - �سارع مرا�سي - بناية �سيلفر 

تلفون : 0505151987  045668263
hussamassad@hotmail.com : بريد الكرتوين

مبوجب وثيقة اقرار وتعهد يداين املنذر املنذر اإليه مببلغ وقدره -/26،000 درهم )فقط �ستة وع�سرون 
األف درهم لغر(، وذلك قيمة املبالغ التي ت�سلمها املنذر اإليه من املنذر بتاريخ 19/06/2021، وقد تعهد 

املنذر اإليه برد املبلغ خالل موعد اق�ساه 19/07/2021.  
وحيث اأن املنذر اإليه وحتى تاريخه مل يقوم برد املبلغ املذكور. 

وحيث اأن املنذر اإليه مازال ممتنع عن �سداد املبلغ للم�ستحق وقدره -/26،000 درهم اإماراتي رغم املطالبات 
الودية املتكررة من املنذر الأمر الذي يحق معه للمنذر اإنذار املنذر اإليه ب�سداد املبلغ امل�ستحق عليه.

امل�ستحق وقدره  املبلغ  الييوفيياء بقيمة  بيي�ييسييرورة  اإليييييه  امليينييذر  يييوجييه هييذا النييييذار اىل   ، امليينييذر  فييياإن   ، لييذلييك 
ال�سرعه، وذلييك خالل مدة اق�ساها )5(  األييف درهييم( على وجه  )26.000( درهييم )فقط �ستة وع�سرون 
اأيام من تاريخ ا�ستالمه هذا الإنذار، واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له 
حقه واملطالبة بالتعوي�ض املنا�سب عن اأي عطل اأو �سرر تعر�ض له املنذر، مع حتميل املنذر اإليه كافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 
�عالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف �لدعوى رقم  216/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

ل�سنة   )14( رقم  القانون  �سندا لحكام  العلني  باملزاد  لبيعه  عقار مرهون متهيدا  على  : طلب احلجز  الدعوى  مو�سوع 
الفا  وخم�سون  وثمانية  ومائتان  مليونان  درهم   2،258،272 وقدره  مبلغ  ملبلغ  وفاء  التاأميني  الرهن  ب�ساأن   2008

ومائتان واثنان و�سبعون درهما.
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي الأول - �ض م ع  

عنوانه : وحمله املختار : مكتب علي حبيب للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة دبي - منطقة بردبي - �سارع 
ال�سيخ زايد - بناية �سما تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105  

وميثله : علي اأحمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة  
املطلوب اإعالنه : حممد ذو الفقار هيماين  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة : برج خليفة - قطعة ار�ض رقم 345- 563 - �سقة رقم 4006  - ابراج ت�سر�سل 
mohammedzulfikar@gmail.com  -  0504577891  -  2

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/9/8 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ض 33 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�سم املبنى : اأبراج ت�سر�سل 2 - �سكني - رقم املبنى 

: 2  - رقم الوحدة : 4006  - امل�ساحة : 136.75  مرت مربع - التقييم : 1.177.570.00  درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف �لدعوى رقم  143/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
اإمييارة دبي - منطقة برج خليفة -ر قم  مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �سقة �سكنية يف 
الر�ض 201 - رقم املبنى  : 2  - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 2 - رقم الطابق 4  - رقم العقار : 402  - والت�سريح 

با�ستالم مبلغ 4532738.21 درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - بناية 

نهال - الق�سي�ض 2 - الطابق الر�سي - بجوار فندق تاميز  
املطلوب اإعالنه :عنوانه : جيوناين �سنكر نارايندا�ض

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - رقم الر�ض 201  - رقم املبنى : 2  - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 2 - رقم 
 SHANKRDUBAI@GMAIL.COM -  0503522231 -  402 : الطابق 4  - رقم العقار
التالية  الثالث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنييه يف   : الإعييالن  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدنيياه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�سر  تقل هذه 
يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ييض 201  - رقم املبنى : 2  - ا�سم 
التقييم :  155.98 مرت مربع -   : امل�ساحة   - 4 402 - رقييم الطابق   : العقار  2 - رقييم  ريييدج  :  �ساوث  املبنى 

درهم   1.764.230.00
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
يف �لدعوى رقم  216/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
ل�سنة   )14( رقم  القانون  �سندا لحكام  العلني  باملزاد  لبيعه  عقار مرهون متهيدا  على  : طلب احلجز  الدعوى  مو�سوع 
الفا  وخم�سون  وثمانية  ومائتان  مليونان  درهم   2،258،272 وقدره  مبلغ  ملبلغ  وفاء  التاأميني  الرهن  ب�ساأن   2008

ومائتان واثنان و�سبعون درهما.
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي الأول - �ض م ع  

عنوانه : وحمله املختار : مكتب علي حبيب للمحاماة والإ�ست�سارات القانونية الكائن باإمارة دبي - منطقة بردبي - �سارع 
ال�سيخ زايد - بناية �سما تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105 

وميثله : علي اأحمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة  
املطلوب اإعالنه : حممد ذو الفقار هيماين  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة : برج خليفة - قطعة ار�ض رقم 345- 563 - �سقة رقم 4006  - ابراج ت�سر�سل 
mohammedzulfikar@gmail.com  -  0504577891  -  2

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/9/8 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�ض 33 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�سم املبنى : اأبراج ت�سر�سل 2 - �سكني - رقم املبنى 

: 2  - رقم الوحدة : 4006  - امل�ساحة : 136.75  مرت مربع - التقييم : 1.177.570.00  درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13330 بتاريخ 2021/9/2 

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
يف �لدعوى رقم  143/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187  
اإمييارة دبي - منطقة برج خليفة -ر قم  مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �سقة �سكنية يف 
الر�ض 201 - رقم املبنى  : 2  - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 2 - رقم الطابق 4  - رقم العقار : 402  - والت�سريح 

با�ستالم مبلغ 4532738.21 درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - بناية 

نهال - الق�سي�ض 2 - الطابق الر�سي - بجوار فندق تاميز  
املطلوب اإعالنه :عنوانه : جيوناين �سنكر نارايندا�ض

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - رقم الر�ض 201  - رقم املبنى : 2  - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 2 - رقم 
 SHANKRDUBAI@GMAIL.COM -  0503522231 -  402 : الطابق 4  - رقم العقار
التالية  الثالث  اليييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/9/8 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنييه يف   : الإعييالن  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدنيياه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�سر  تقل هذه 
يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ييض 201  - رقم املبنى : 2  - ا�سم 
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افتتح ال�سيخ �سامل بن عبدالرحمن القا�سمي، رئي�ض مكتب �سمو احلاكم، 
الت�سكيلي  لييلييفيينييان  م�سرقة”،  “حروف  الييفيينييي  املييعيير�ييض  اأمييي�يييض،  �ييسييبيياح 

واخلطاط الإماراتي حممد مندي، وذلك يف متحف ال�سارقة للخط.
ويحتفي املعر�ض - الذي ي�ستمر حتى 4 دي�سمر املقبل - بالفنان الإماراتي 
الإماراتية  البيئة  من  ا�ستوحاها  التي  الإبداعية  واأعماله  مندي  حممد 
بن املا�سي واحلا�سر، ومقولت ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة، التي عر عنها 
القا�سمي  عبدالرحمن  بن  �سامل  ال�سيخ  اخلا�ض.وجتول  الفني  باأ�سلوبه 
واخلطوط  الأعمال  تفا�سيل  حول  �سرح  اإىل  وا�ستمع  املعر�ض  اأروقيية  يف 

امل�ستخدمة ودللتها الفنية.
كتابة  التاريخ من خالل  الفنية يف  ب�سمته  الفنان حممد مندي  وو�سع 

الدول،  لعدد من  النقدية  والعملة  الإماراتية  والعملة  الإماراتي  اجلواز 
اأثناء  درو�سه  من  وجمموعة  اخلطية  الفنان  اأدوات  املعر�ض،  ويت�سمن 
اخلط  دبلوم  اإىل  بالإ�سافة  واإ�سطنبول،  القاهرة  يف  التعليمية  م�سرته 
واإجييازة يف  والن�سخ،  الثلث  واإجييازة اخلط يف  ال�سريفة/،  ولوحة /احللية 

اخلط اجللي ديواين والديواين.
خط  با�ستخدام  القائد”  “زايد  بعنوان  فنية  لوحة  املعر�ض  ي�سم  كما 
الديواين، وحتمل حكم ومقولت للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
�سممت  “الثقافة”  بعنوان  لوحة  اإىل  بالإ�سافة  ثييراه،  اهلل  نهيان طيب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ييسيياحييب  اأقييييوال  ميين  جمييمييوعيية  وت�سمنت  الييرقييعيية  بييخييط 

الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي.
ال�سارقة”،  “اإكليل  عيينييوان  حتييت  الييقييمييا�ييض  عييلييى  لييوحيية  ميينييدي  ور�ييسييم 

لوحة على  واأي�ساً  اأكريليك،  األييوان  الديواين  اإىل جانب خط  م�ستخدماً 
 41 عيين  ف�ساًل  قلبي”،  يف  يعي�ض  الحتييياد  “اإن  نق�ض  حتمل  القما�ض 

ت�سميماً خمتلفاً لكلمة ال�سارقة،
 التي تظهر بخطوط واأ�سكال اإبداعية لفتة، والعديد من اللوحات التي 

ا�ستمد اأفكارها من البيئة الإماراتية.
وي�سهد املعر�ض طيلة فرتة انعقاده برامج وفعاليات م�ساحبة، تت�سمن 
فن  جماليات  بعنوان  مندي  حممد  الفنان  مع  مبا�سرا  افرتا�سيا  لقاًء 
الفعاليات ور�سا حول اخلط الديواين، والزخرفة،  الزخرفة، كما ت�سهد 

وت�سميم ال�سعار اخلا�ض، وفن التحبر.
ي�سار اإىل اأن حممد مندي ولد يف عام 1953، وبداأ م�سرته الفنية وتعلم 
مولعاً  ال�سبا  منذ  كييان  حيث   ،1975 العام  مطلع  منذ  العربي  اخلييط 

و�سغوفاً بت�ساميم اللوحات الإعالنية واأغلفة الكتب واملجالت والكتيبات، 
بالإ�سافة اإىل �سغفه باخلط العربي واملواد والأدوات امل�ستخدمة يف كتابته، 
وقد جتلت اأعماله الفنية من خالل تنوع املواد والتقنيات واأ�سلوب اخلط 

الفريد واملميز الذي يرز ال�سمات الثقافية والفنية والرتاثية للدولة.
هيييذا وييينييظييم مييتييحييف اليي�ييسييارقيية لييلييخييط يف كييل عيييام مييعييار�ييض خلطاطن 
وفنانن من خمتلف اأنحاء العامل، حيث ياأتي معر�ض هذا العام ا�ستكماًل 

للمعار�ض التي تقدمها،
�سمن  الهيئة  اأدرجتها  التي  امل�ساحبة  الفعاليات  من  حزمة  جانب  اإىل   
خطة متكاملة للرنامج مع اخلطاط، تنطوي على تقدمي ور�ض العمل 
اأكيير عدد  الفائدة على  تعميم  اإىل  تهدف  رقمية، يف خطوة  برامج  عر 

ممكن من الأفراد.

•• دبي – د.حممود علياء

      قدم مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث 
بدبي يوم اأم�ض الأول الثالثاء  جل�سة حوارية 
افرتا�سية بعنوان “ الكتابة الأدبية يف و�سائل 
الكاتب  فيها  �سارك   ،“ الجتماعي  التوا�سل 
والأ�ستاذة  نييوري،  �ساكر  الأ�ستاذ  وال�سحفي 
حمتوى،  و�سانعة  كاتبة  العي�ساوي،  يا�سمن 
والباحثة  الكاتبة  اليو�سف،  اإميييان  والأ�ستاذة 
يف الدبلوما�سية الثقافية ، وقد اأدارت اجلل�سة 

الإعالمية �سيخة املطري.    بييداأت اجلل�سة 
مييع الأ�ييسييتيياذ �ييسيياكيير نييييوري الييييذي طيييرح عدة 
تن�سر  التي  الن�سو�ض  هييل  قييائيياًل:  تيي�ييسيياوؤلت 
وهل  اأدبية؟  قيمة  ولها  جييادة  الإنرتنت  على 
التوا�سل  املن�سور على مواقع  الن�ض  ا�ستطاع 
اأن يكون اأيقونة بحد ذاته؟ وهل اأ�سبح الكتاب 

الرقمي بدياًل عن الكتاب الورقي ؟
العي�ساوي  يا�سمن  الأ�ستاذة  ثم حتدثت       
عيين الييتييحييديييات الييراهيينيية للكتابة الأدبييييية يف 
التوا�سل  تاأثر  ومييدى  الفرتا�سي،  الواقع 

الجييتييميياعييي عييلييى جيييييودة املييحييتييوى الأدبيييييي، 
الأدبي  املحتوى  يقدمون  من  هل  وت�ساءلت: 
يرتقي  حمتوى  هو  وهييل  ا؟  حقًّ �سانعوه  هم 

لذائقة القارئ؟
 واأ�سافت : اإن من اإيجابيات مواقع التوا�سل 
اأمييييام ميين ميييلييك موهبة  الييبيياب  اأنييهييا فتحت 
�ست  الكتابة الأدبية، ولكن يف الوقت نف�سه عرَّ
املتخ�س�سن ل�سرقة امللكية الفكرية ، واأعطت 
احلق للجميع يف تقم�ض دور املثقف والأديب، 
حتى واإن كان يفتقر لالأدوات الأ�سا�سية التي 

الأ�ستاذة  وخييتييمييت اجلل�سة  ذليييييك!     تييخييولييه 
اإميييييان اليييييو�ييسييف، الييتييي حتييدثييت عيين عالقة 
الكتابة  اليييفيييرد يف جمييييال  مييقييابييل  املييوؤ�ييسيي�ييسيية 
الذاتي والتفاعل  والتاأثر، والنقد  والإعييالم 

املبا�سر مع القارئ،
واملوؤثر  والييييورقييييي،  الإلييييكييييرتوين  واليييكيييتييياب   
واملحتوى، ودور و�سائل التوا�سل الجتماعي 
يف غياب الوكيل الأدبي، وطرق ت�سويق الأديب 
لنف�سه، واأثر هذه املواقع على احَلراك الأدبي 

وعملية التبادل الثقايف.

•• اأبوظبي-الفجر: 

يييدعييو  فيينييدق قيي�ييسيير الإمييييييارات �سيوفه 
ا�ستك�ساف  اإىل  والييييييييزوار  اليي�ييسييّييياح  مييين 
امل�ستمد  الغني  وتراثها  املحلية  الثقافة 

وال�ستمتاع  ال�ييسيييييل،  الييتيياريييخ  عبق  ميين 
التي  الرتاثية  الثقافية  التجارب  بيياأروع 
تييييييروي قيي�ييسيية حييييب خييييالييييدة جتيييميييع بن 
املُتمّيزة  والهند�سية  املعمارية  الت�ساميم 
وب�ساطة العييييييادات والتقييييياليد الإماراتية 

العريقة.
الإمييييارات،  اأرجييياء ق�سر  التنزه يف  وُيييعييّد 
هذه التحفة املعمارية الأيقونية يف قلب 

العا�سمة اأبوظبي،
 بحّد ذاته جتربة غنية ومميزة ملا فيه من 

مرافق تعك�ض ال�سيافة العربية الأ�سيلة 
ال�سيوف  وييييحيييظيييى  �يييسيييورهيييا.  بييياأبيييهيييى 
بفر�سة مثالية نادرة لال�ستمتاع بامل�ساهد 
على  املييمييتييد  اخلييا�ييض  لل�ساطئ  اخلييالبيية 

م�سافة 1،3 كم،

 خييالل جتربة ركييوب الإبيييل وقييت املغيب 
مييع ال�ييسييرتخيياء اأثييينييياء احييتيي�ييسيياء فنجان 
الطازجة  والييتييمييور  العربية  القهوة  ميين 
املُييقييّدميية على يييد رعييياة الإبيييل يف اخليمة 

البدوية.

مركز جمعة املاجد ينظم جل�سة حوارية : »الكتابة 
الأدبية يف و�سائل  التوا�سل الجتماعي«

برامج ل�ست�سكاف الثقافة 
املحلية والرتاث العريق يف 

ق�سر الإمارات

الدفاع  ليييييوزارة  الييتييابييعيية  “اجلندي”  جمييليية  اأ�يييسيييدرت 
. عددها رقم 572 ل�سهر �سبتمر 2021 

العربية  باللغتن  اجلديد  عددها  يف  املجلة  وتناولت 
الق�سايا  ميين  عيييدداً  والتحليل  بالبحث  والإجنييليييييزييية، 
واملو�سوعات احليوية واأهم الفعاليات والأخبار املتعلقة 

بوزارة الدفاع والقوات امل�سلحة الإماراتية.
 .. “الإمارات  عيينييوان  حتييت  اجلندي”  “كلمة  وجييياءت 
وطن اخلر والإن�سانية” حيث قالت اإن دولة الإمارات 
انطالقاً  والإن�سانية  للخر  وعا�سمة  منارة  اأ�سبحت 
�سلطان  بيين  زايييد  ال�سيخ  لييه  املغفور  املوؤ�س�ض  اإرث  ميين 
اآل نهيان “طّيب اهلل ثراه” وحكمته وروؤيته ب�سرورة 

ت�سخر الرثوة لإ�سعاد الإن�سان وخدمته.
ت�ستد  منا�سبة  كل  يف   : افتتاحيتها  يف  املجلة  واأ�سافت 
على  الرتباك  ويخيِّم  الدولية،  ال�ساحة  على  الأزمييات 
د دولة الإمارات بقيادتها الر�سيدة  دِّ امل�سهد العاملي، جُتَ
رئي�سي  دويل  و�سريك  فاعل  اأ�سا�ض  اأنها  على  التاأكيد 
لييلييحييفيياظ عييلييى ال�ييسييتييقييرار واإنيييهييياء الأزمييييييات وكيييل ما 
ينجم عنها من تداعيات واآثار �سلبية وتخفيف معاناة 
د العامل اأن العزمية يف  املتاأثرين، فهي الوطن الذي َعوَّ
تعرف  مل  وال�ستقرار  وال�سالم  والأمييين  اخليير  �سبيل 
امل�ستحيل يوماً، مهما ا�ستدت التعقيدات، لأنها تنطلق 
من اأهداف ت�سع م�سلحة الإن�سانية دائماً فوق جميع 

العتبارات.

اأبييييرز  “اجلندي”،  ملييجييليية  اجليييدييييد  اليييعيييدد  ويييير�يييسيييد 
واأخبار  والأميينييييية،  والع�سكرية  ال�سيا�سية  الأحيييييداث 
جديد ال�سالح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي 
و�سلت اإليها التقنيات احلديثة والذكاء ال�سطناعي يف 

املجال الع�سكري.
وخيي�ييسيي�ييسييت امليييجيييلييية مييلييفييهييا اليييرئييييييي�يييسيييي ليييعيييدد �سهر 
الع�سكري  “التدريب  عيين  للحديث   2021 �سبتمر 
من  مييهييميية  ميي�ييسيياحييات  اأفييييييردت  حيييييث  الفرتا�سي”، 
�سفحاتها لإلقاء ال�سوء على اأهمية وفوائد ومميزات 

هذه النوعية من التدريبات.
ويف باب “درا�سات وحتليالت”، اأعدت جملة “اجلندي” 
من  الأمييريييكييي  “الن�سحاب  بعنوان  الأوىل  درا�ييسييتيين، 
اأما  اأفغان�ستان وتاأثراته ال�سرتاتيجية والع�سكرية”، 
ا�سرتاتيجية  “فوائد  بعنوان  فجاءت  الثانية  الدرا�سة 
لتوظيف /الطباعة الثالثية/ يف املجالت الع�سكرية«.

حييييواراً  العدد”  “لقاء  بييياب  يف  “اجلندي”  ونيي�ييسييرت 
الييرئييييي�ييض التنفيذي  بييابيياكييو�ييسييتييا�ييض،  مييع دمييييييرتيييو�ييض 
 Hellenic?/ اإيييرو�ييسييبييييي�ييض«  “هلينيك  ليي�ييسييركيية 
Aerospace/ التي توفر خدمات ومنتجات الدفاع 
والف�ساء والطائرات واملحركات وقطع الغيار و�سيانة 
التحديات  معه  ناق�ست  حيث  الييطييران،  اإلكرتونيات 
دول  مييع  �سركتهم  وتييعيياون  الييدفيياع  تييواجييه قطاع  التي 
الإمارات  دوليية  مع  خا�سة  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 

العربية املتحدة ودول اأخرى يف ال�سرق الأو�سط وبع�ض 
الق�سايا الأخرى ذات ال�سلة.

اأما يف باب “بروفايل” ل�سهر �سبتمر، فقد خ�س�سته 
املركبة  وميييوا�يييسيييفيييات  املييجييليية ل�ييسييتييعييرا�ييض مميييييييزات 
ب�سواعد  �سنعت  التي  “وح�ض”  الإماراتية  الع�سكرية 
الييوطيينييييية يف  اأبيينيياء الإميييييارات عيير �ييسييركيية “كالد�ض” 

اأبوظبي.
ل�ستعرا�ض  �سفحاتها  ميين  م�ساحات  املجلة  واأفيييردت 
والعرب  الإماراتين  الكتاب  نخبة من  اآراء وحتليالت 
لييلييحييديييث عيين خمييتييلييف الييقيي�ييسييايييا والأميييييور الييتييي تهم 

القراء.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن جملة “اجلندي” تاأ�س�ست يف عام 
1973، و�سدر العدد الأول منها يف �سهر اأكتوبر من 
العام نف�سه، بهدف تغطية اأخبار ون�ساطات وزارة الدفاع 

والقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة.
وتعمل جملة “اجلندي” منذ تاأ�سي�سها عر نخبة من 
اأبرز الكتاب واملتخ�س�سن يف املجال الدفاعي والأمني 
وبحوث  درا�سات  ن�سر  على  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من 
وتقارير وملفات ع�سكرية متخ�س�سة، تتناول بالبحث 
والتحليل عدداً من الق�سايا واملو�سوعات احليوية التي 
تهم املتابع يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة 

العربية والعامل.
واملتابعن،  الييقييراء  رغبات  وتلبية  الأهيييداف  ولتحقيق 

�سفحاتها  من  مهمة  م�ساحات  “اجلندي”  تخ�س�ض 
�سخ�سيات  ميييع  �سحفية  وليييقييياءات  حتييقيييييقييات  ليينيي�ييسيير 
على  �سيتها  ذاع  امليي�ييسييتييوى  رفيييييعيية  ومييدنييييية  ع�سكرية 

م�ستوى العامل.
ولإثييييييييراء امليي�ييسييهييد اليييثيييقيييايف واليييعيييليييميييي، تيينيي�ييسيير جملة 
اأبوابها املختلفة تقارير ومو�سوعات  عر  “اجلندي” 
ثقافية واقت�سادية وطبية وريا�سية، كما ت�سدر �سنوياً 
مالحق متعددة تواكب اأهم الأحداث يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.
وموقعها  امليييطيييبيييوعييية  بيينيي�ييسييخييتييهييا  امليييجيييلييية  وحتيييير�ييييض 
الرقمية  ومن�ساتها   Aljundi.ae الإليييكيييرتوين 
كل  ومواكبة  ر�سد  على   ،  @aljundijournal

جديد يف عامل الإعالم الع�سكري.
ومنذ تاأ�سي�سها، قامت جملة “اجلندي” ببناء عالقات 
متينة و�سراكات تعاون ا�سرتاتيجية مع عدد كبر من 
واإقليمياً  حملياً  الع�سكري  القطاع  ومنتجي  م�سنعي 
يف  الييدائييميية  ال�سنوية  م�ساركاتها  خييالل  ميين  وعيياملييييياً، 
والعربية  املحلية  واملييوؤمتييرات  الع�سكرية  املعار�ض  اأهييم 
�ساملة  اإعالمية  تغطيات  بعمل  تقوم  حيث  والدولية، 
واملتابعن  الييقييراء  احتياجات  وتلبي  الأحيييداث  تييواكييب 
الورقية  املجلة  عيير  ع�سرية  وت�سميمات  باأ�ساليب 
اليييييومييييية وامليييوقيييع الإليييكيييرتوين ومن�سات  واليينيي�ييسييرات 

التوا�سل الجتماعي والو�سائط املتعددة.

جملة اجلندي ت�سدر عددها اجلديد

�سامل بن عبدالرحمن القا�سمي يفتتح معر�ض حروف م�سرقة للفنان الإماراتي حممد مندي
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طوين �سمعون انتِظروا املفاجاأة عند عر�ض )الزيتونة(
الغرباء(؟ )ر�سيف  اأعمالك  اآخر  اأ�سداء  • ما 

الدراما  الرقم واحييد وترّبع على عر�ض  العمل هو  - هذا 
العربية كما اأ�سارت ال�سحافة.

�سحافة؟ • اأي 
- ال�سحافة امل�سرية.

الدول  كييل  يف  جيييداً  كييبييرة  متابعة  بن�سبة  حييظييي  الييعييمييل 
العربية ودول الغرتاب.

الدول التي ل توجد فيها حمطة )ال بي �سي اآي( تابعت 
امل�سل�سل عر )يوتيوب(.

اخلليج؟ لدول  • وبالن�سبة 
- اأنا قلت اإنه حظي مبتابعة عربية وا�سعة جداً، مبا فيها 

اخلليج اأي�ساً.
• قريباً �ستبا�سرون بت�سوير م�سل�سل من كتابتك بعنوان 
عندما  والأجانب  للعرب  مق�سداً  كانت  التي  )الزيتونة( 
عرب  مبمثلن  ال�ستعانة  �ستتم  فهل  عييزه،  يف  لبنان  كييان 

للم�ساركة فيه؟
- �سنفعل ذلك يف حال وجدنا اأن هناك �سرورة.

ممثلة  اأو  عربي  ممثل  امل�سل�سل  يف  ي�سارك  اأن  �سد  ل�ست 
عربية اأو اأكرث اإذا فر�ض املنطق ذلك.

لأن  اليييعيييميييل،  هييييذا  يف  ذلييييك  يييفيير�ييض  امليينييطييق  • وليييكييين 
)الزيتونة( �سكلت ملتقى للكثر من العرب؟

- هذا �سحيح، ولكننا �سن�ستعن مبمثلن وممثالت عرب 
اإذا �سمحت امليزانية التي �سرت�سدها حمطة )ال بي �سي 

اآي( بذلك.
بال�سكل  التعامل  على  قييادرْييين  واملُيييْخيييِرج  املُييْنييِتييج  كييان  اإذا   
املنا�سب، من خالل دفع الأجر الذي يطلبه املمثل وتاأمن 
اأحييد الفنادق، عندها ميكن  اأوىل له يف  اإقامة درجيية  بدل 

التعاقد مع ممثل عربي للعمل،
وفق  ف�سنت�سرف  امليزانية حمييدودة  كانت  حييال  ولكن يف   

ذلك.
فهذا  عييربييييياً،  الأول  هييو  الييغييربيياء(  )ر�ييسيييييف  اأن  مبييا   •
الذين  الييعييمييل  بيي�ييسييّنيياع  يييثييقييون  الييعييرب  املمثلن  اأن  يعني 
�سرحبون  اأنهم  �سك  ول  )الزيتونة(،  �سّناع  اأنف�سهم  هم 

بامل�ساركة فيه؟
- كل الفنانن العرب و�سّناع الدراما موجودون يف لبنان 

وي�سّورون اأعمالهم فيه.
واأنا  اآي(،  �سي  بي  )ال  مع  تلفزيونية  حلقة   500 وّقعُت 

را�ٍض و�سعيد بهذا الو�سع.
)ر�سيف  حلقات  عدد  وهو  حلقة،   140 منها  • اأجنزَت 

الغرباء(، فكم �سيكون عدد حلقات م�سل�سل )الزيتونة(؟
- ل اأعرف.

كتابته؟ تنجز  • اأمل 
- طبعاً.

ولكن ل اأعرف كم �سيكون عدد حلقاته على الهواء.
فهل  �ييسيييء.  كييل  ميين  فيها  منطقة  كانت  )الزيتونة(   •

�ستتناول كل تفا�سيلها يف امل�سل�سل؟
- قراأُت 35 كتاباً عن )الزيتونة( واأجوائها قبل اأن اأكتب 

ق�ستي اخلا�سة.

الن�ض؟ كتابة  عند  عليها  رّكزَت  التي  املوا�سيع  • وما 
الإن�سانية،  والناحية  )القب�سايات(  ق�سة  على  رّكيييزُت   -

لأنني اأدخل كل البيوت.
ومن الناحية الجتماعية، �ستكون هناك ق�سة حب كبرة 

جداً.
العمل؟ لبطولة  اخرتمت  • وَمن 

- �سخ�سية البطل يف هذا العمل لي�ست متوافرة كثراً يف 
لبنان، لأنه بطل على م�ستوى عاملي.

هو �سينقل اأجواء املافيا اللبنانية.
ح�سن؟ تيم  للممثل  منا�سباً  الدور  • يبدو 

- تيم ح�سن مرتبط بعقد مع �سركة )ال�سّباح(.
عاملية  �سخ�سية  اإىل  حتتاج  واأنت  للدور  ُمنا�ِسب  • ولكنه 

كما اأ�سرَت؟
لبنان  لي�ض �سخ�سية عاملية؟ يوجد يف  تيم ح�سن  - وهل 

ممثلون اأهّم منه.
مثاًل؟ • َمن 

- انتِظروا املفاجاأة عند عر�ض امل�سل�سل على ال�سا�سة.
�ستقف  التي  البطلة  دور  تلعب  التي  املمثلة  هي  • وَمن 

اأمامه؟
- لن اأقول.

ممثل  اأي  ي�ستفّز  اأن  ميكن  امل�سل�سل  هذا  اأن  يف  �سك  • ل 
اأو ممثلة واأن يتناف�سوا من اأجله؟

- هذا ما يح�سل يف الواقع! الكل يقاتل من اأجل امل�ساركة 
فيه منذ فرتة بعيدة ولي�ض منذ اليوم فح�سب.

ل  زمنية  حلقبة  ييييوؤرخ  امل�سل�سل  عنه.  اأعلنت  اأن  منذ  اأي 
�سخ�سيات  فيه  �ستتواجد  كما  اجلييديييد،  اجليييييل  يعرفها 
خليجية وم�سرية و�سورية، لأن الأجانب هم اأ�سا�سيون يف 

)الزيتونة(.
الت�سوير؟ �سيبداأ  • ومتى 

- هذا ما ل اأعرفه.
راأيك  وما  ع�سرين(  و)ع�سرين  )للموت(  �ساهدَت  • هل 

بهذين العملن؟
- مل اأ�ساهدهما ول اأ�ستطيع اأن اأعطي راأيي بهما.

تتابع؟ اأن  ويفرت�ض  كاِتب  • ولكنَك 
- اأنا كاتب، ولكن ل وقت لدّي مل�ساهدة اأي عمل.

اأفييالم �سينمائية  كييان جييّيييداً، لكنها  الإنييتيياج  اأن  ل �سك يف 
حّولوها اإىل دراما تلفزيونية.

بب�ساطة، هي اأفالم يتم حتويلها اإىل 30 حلقة.
ت�ساهدها؟ مل  اأنك  اإىل  اأ�سرَت  • لكنك 

- ولكنني قراأُت ما ُكتب عنها.
واأنا  الييعييافييييية(،  و)يعطيهن  اأعييمييال مهمة  اإنييهييا  قييالييوا يل 
اأقّدر واأحرتم كل جهة توؤّمن فر�ض عمل للممثل اللبناين 

وت�ساهم يف ازدهار الدراما اللبنانية.
بينها  نفّرق  اأن  فيجب  الفنية،  القيمة  اإىل  بالن�سبة  اأمييا 

وبن الإنتاج.
اإنتاجاً  ال�ستائم لأننا مل نكن منلك  نا للكثر من  �سْ َتَعرَّ  
�سيء  وكل  الإنتاج  ون�سوا  بنا  النا�ض حلقوا  ولكن  �سخماً، 

وراءه.

لإحياء  را�سي  عفاف  القديرة  الفنانة  ت�ستعد 
اأوىل حفالتها الغنائية بعد غياب، تطل خاللها 
امل�سرية،  الأوبييييرا  بيييدار  اليينييافييورة  م�سرح  على 

وذلك م�ساء اخلمي�ض 16 �سبتمر اجلاري.
وتعلن عفاف را�سي عر هذه الإطاللة املنتظرة 
يف  اجلييميياهييرييية  للحفالت  الر�سمية  عييودتييهييا 
م�سر،  وتروي عط�ض جمهورها بوجبة غنائية 
من وحي اأيام الزمن اجلميل باأ�سهر اأغنياتها، 
يا  هوا" و"ملن  يا  ال�سالم" و"هوا  "ردوا  مثل 

قمر" و"ق�سينا الليايل". 
وحتيي اأيقونة الزمن اجلميل ذكرى املو�سيقار 
مميزة  غنائية  ليلة  عر  حمدي  بليغ  الييراحييل 
خاللها  تعيد  امل�سرية،  الأوبيييرا  دار  حتت�سنها 
عييفيياف اإحييييييياء اأ�ييسييهيير الأعيييميييال الييغيينييائييييية التي 
اأورك�سرتايل كبر  جمعتها مع بليغ عر حفل 

مب�ساركة املاي�سرتو �سليم �سحاب. 
وكيي�ييسييفييت عييفيياف را�ييسييي عيين �ييسيير قيييرار العودة 
ل�ساحة احلفالت الغنائية،  قائلة: "بعد تكرميي 
الذي اأقدره جداً موؤخراً من مو�س�سة الرئا�سة، 
التليفزيونية  الإطيييياللت  بع�ض  يف  وظييهييوري 
والمتنان  احلييييب  مييين  اجليييميييهيييور  مييين  مليي�ييسييت 
وال�سوق لأعمايل ما اأعطاين دفعة قوية،  كما 
اأين مل اأجد فر�سة اأن�سب من الحتفاء بذكرى 
بليغ حمدي للعودة حلفالت امل�سرح تكرمياً  له 
جمعتنا  التي  الغنائية  الأعمال  باأهم  واعتزازا 

اأمام اجلمهور امل�سري".

قالت الفنانة اإ�سعاد يون�ض، اإنها �سعيدة بعودته بعد غياب يف فيلم )200 جنيه(، م�سيفة )اأنا مرعوبة 
من العودة لدرجة اإين م�ض قادرة اأقف على رجليا(.وب�سوؤالها عن ت�سابه ق�سة الفيلم مع فيلم )5 
جنيه( للراحل علي الك�سار، قالت الفنانة اإ�سعاد يون�ض، يف ت�سريح خا�ض لي)بوابة الأهرام(، اإن هذه 
التيمة من الأفييالم تيمة عاملية(.)200 جنيه(، من بطولة جمموعة كبرة من النجوم، منهم 
اإ�سعاد يون�ض، اأحمد ال�سقا، اأحمد اآدم، اأحمد رزق، هانى رمزي، خالد ال�ساوي، اآ�سر يا�سن، بيومى 
فوؤاد، نيللى كرمي، ليلى علوي، غادة عادل، اأحمد ال�سعدين، طارق عبد العزيز، حممود حافظ، مى 

�سليم، نرمن زعزع، ملك 
�سالح،  نيييهيييى  قيييييييورة، 

فييوؤاد، حممد  دينا 
فراج، اأحمد داود، 
العريف،  حمييمييد 
عمرو  قا�سم،  اآيييه 
عييبييداجلييليييييل من 
تييييياأليييييييييييف اأحييييمييييد 
واإخراج   عييبييداهلل، 

حممد اأمن.
وفى �سياق مت�سل 

قيييييييييييرر عيييييييييييدد مييين 
امل�ساركن  اليينييجييوم 

يف فيلم )200 جنيه(، 
الرتويج لفيلمهم اجلديد على 

طريقتهم اخلا�سة، عن طريق ن�سر �سورهم 
وهم  ميديا  ال�سو�سيال  مبن�سات  ال�سخ�سية  ح�ساباتهم  عيير 

مي�سكون يف اأيديهم ورقة اأموال قيمة 200 جنيه.

بعد النجاح الكبر الذي حققه م�ضل�ضل )ر�ضيف الغرباء(، عمٌل جديد يتم التح�ضر 
له واملبا�ضرة بت�ضويره بعنوان )الزيتونة(، وهي املنطقة البروتية املعروفة التي 
كانت مق�ضدًا لل�ضياح العرب والأجانب قبل احلرب الأهلية يف لبنان العام 1975.

كافة،  امل�ضتويات  على  متّثله  كانت  مبا  الكثرين،  عند  ذكرياتها  لها  و)الزيتونة( 
من�ضبًا  �ضيكون  تركيزه  اأن  احلوار  هذا  يف  يوؤكد  �ضمعون،  طوين  اللبناين  والكاتب 
كبرة،  حب  ق�ضة  خالل  من  الفرتة،  تلك  يف  انت�ضروا  الذين  )القب�ضايات(  على 
مو�ضحًا اأنه قد تتم ال�ضتعانة مبمثلني عرب وخليجيني يف حال متكنت املوازنة من 

تغطية اأجورهم وتكاليف اإقامتهم.

عفاف را�سي: ا�ستقت جلمهوري.. 
ومتحم�سة لأول حفالتي الغنائية 

اإ�سعاد يون�ض مرعوبة
 من العودة لل�سينما
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اأخ�سائي تخفي�ض وزن يقرتح 
م�سروبا بديال عن القهوة

م�ست�سفى  يف  الييوزن  تخفي�ض  اأخ�سائي  اإي�سنبايف،  بافل  الدكتور  يقرتح 
ال�سعور بالنتعا�ض  القهوة، ي�ساعد على  "بورمينتال"، م�سروبا بديال عن 
مييثييل الييقييهييوة. ويييقييول، "ميكن اإنييعييا�ييض اجليي�ييسييم مبيي�ييسييروب الييكيياكيياو، الذي 
يحتوي على مادة تيوبرومن املحفزة، مثل الكافين، بيد اأن تاأثرها اأخف. 
لأنها ل توؤثر يف اجلهاز الع�سبي املركزي ول تثر القلق وحت�سن الرتكيز. 
الكافين )حييوايل �سبع �ساعات(.  اأطييول من  تاأثرها  اإىل ذلك  وبالإ�سافة 
الكاكاو  ولي�ض  الييتيياأثيير،  هييذا  لييه  الطبيعي  الييكيياكيياو  ميي�ييسييروب  ولييكيين فقط 
ال�سريع الذوبان". وي�سيف الأخ�سائي، يحتوي الكاكاو على ن�سبة �سغرة 
من الكافين اأي�سا )0.1-0.2باملئة(، كما يف ال�ساي الأخ�سر، وامل�سروبات 

الغازية وم�سروب ال�سوكولتة، حيث تفيد جميعها يف اإنعا�ض اجل�سم.

عالمة خفية يف اأ�سابعك قد تدل على 
ارتفاع م�ستويات الكولي�سرتول!

يوؤدي ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم اإىل زيادة تاأثره يف اجل�سم، ويرتاكم 
الكولي�سرتول  روا�ييسييب  اأن  ُوجييد  ذلييك، فقد  اأعييرا�ييض حم�سو�سة. ومييع  اأي  دون 

ميكن اأن ت�سبب تغرات ملحوظة يف اجل�سم.
بي ييي�ييسييمييى  ميييا  اأن   ،Hindawi جمييليية  يف  نيي�ييسييرت  حيييالييية  درا�ييييسيييية  ووجييييييدت 
غنية  �سفراء  مييادة  وهييو  املفا�سل،  حركة  تقييد  اإىل  اأدى   Xanthomas

بالكولي�سرتول ترت�سب يف الأوتار اأو اأجزاء اأخرى من اجل�سم.
وقدم رجل يبلغ من العمر 42 عاما �سكوى من تقييد احلركة خا�سة يف اإ�سبعه 

الرابعة واخلام�سة من يده الي�سرى.
ومل ُيفح�ض من قبل، لأن تقييد احلركة مل يظهر اإل يف ال�سهر املا�سي. وكانت 

الكتل غر املوؤملة تنمو ببطء وت�سبب خلال يف املفا�سل امل�سابة.
وكان م�ستوى الكولي�سرتول يف الدم لدى املري�ض اأعلى من املعدل الطبيعي، 
واأظهرت اخلزعة اأن خاليا Xanthomas منت�سرة بن األياف الكولجن 
يف الوتر. وكتب الباحثون يف الدرا�سة: "على حد علمنا، هذه احلالة هي الأوىل 

بخ�سو�ض Xanthomas الذي يوؤدي اإىل تقييد حركة املفا�سل".
كبار  عند  �سيوعا  اأكييرث   Xanthomas فيياإن  وين�س�سرت،  مل�ست�سفى  ووفييًقييا 

ال�سن. وتكون فر�سك اأعلى يف حال:
الغذائي. التمثيل  م�ساكل  من  واحدة  • لديك 

الثالثية. الدهون  اأو  الكولي�سرتول  من  جدا  عالية  م�ستويات  • لديك 
وبالن�سبة ملعظم النا�ض، فاإن الطريقة الوحيدة لتحديد م�ستويات الكولي�سرتول 

.NHS املرتفعة هي احل�سول على فح�ض الدم، كما ت�سر
اأ�ييسييا�ييسيييييا خلييفيي�ييض م�ستويات  ويييعييد تييغييييير الأطيييعيييمييية الييتييي تييتيينيياولييهييا اأميييييرا 

الكولي�سرتول يف الدم.
وب�سكل حا�سم، يحتوي ال�سوفان على األياف قابلة للذوبان، والتي توجه �سربة 

حا�سمة لرتفاع ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حرارة ال�سم�ض الهواء فيتحرك حمدث الرياح .تتحرك الرياح 
املناطق  يف  الأر�سية  الكرة  اأنحاء  خمتلف  فوق  جدا  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزنييا  اقل  ي�سبح  الييذي  الهواء  ال�سم�ض  ت�سخن  ال�ستوائية 
حتدث  الأخيييرى  هي  جديدة  هوائية  حتركات  حمدثة  ال�ستواء  خط 
حتركات جديدة وهكذا دواليك بحيث تلف حركة الرياح اأقا�سي الدنيا 

الأربع
الوبرا. و�ضع  يف  وابنه  برع  الذي  اليطايل  املو�ضيقي  هو  • من 

55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  الييذي  �سكارلتي  ال�سندرو  هو 
اوبيييرا ثييم اكمل ابنه   100 اكييرث ميين  ايييطييايل و�سع  مييوؤلييف مو�سيقي 

دومينيقوا امل�سوار حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.

البحر؟ مياه  ملوحة  �ضبب  • ما 
مياه البحر ماحلة حلتوائها على ملح ذائبة غلبية هذا امللح هو ملح 
التي  الأنييهييار  مياه  امللح  هييذا  م�سدر  الب�سر  ي�ستخدمه  الييذي  الطعام 
التي  ال�سخور  ملح  اإذابييية  على  الأنييهييار  هييذه  تعمل  البحار  يف  ت�سب 

تعرت�ض طريقها وحتمله اىل البحر 

املر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 
الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفن   - اأن  تعلم  • هل 

مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ض  ان  تعلم  • هل 
ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 

حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 
 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 

مرت 
ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�ض  هي  الأر�ض  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينن
�سنة ثالثن  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 

اأرانب جحا 
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�ضرب املاء
لين"  "هيلي�ض  مييوقييع  ا�ييسييتييعيير�ييض 
ال�سحية  اليييفيييوائيييد  مييين  جمييمييوعيية 
التي تعود على اجل�سم نتيجة �سرب 
املياه، ويبلغ املعدل املطلوب يومًيا 8 

اأكواب على الأقل.
امل�ساعدة  املييييياه  �ييسييرب  فييوائييد  ومييين 
عييلييى فييقييدان الييييوزن حيييييث يييعييد من 
كونه  للريجيم  املتبعة  الآليات  اأهييم 

اإىل طاقة  املرتاكمة يف اجل�سم  الدهون  ال�سعور باجلوع ويحول  يقلل من 
وميده باحليوية والن�ساط.

كما ي�ساعد املاء على عالج م�ساكل املعدة كال�سطرابات اله�سمية والإم�ساك 
والإ�سهال وتقليل ال�سعور بالنتفاخ كما يقلل من خطر الإ�سابة ب�سرطان 

القولون واملثانة.
ويعمل املاء على تنقية اجل�سم من ال�سموم وتخلي�سه منها اأوًل باأول.

ويعد املاء عامل وقاية مينع تكون ح�سوات الكلى، وهو مفيد ب�سكل خا�ض 
للحوامل واملر�سعات حيث ين�سحن ب�سرب ما ل يقل عن 10 اإىل 13 كوب 
مياه يومًيا. ويقلل املاء من ال�سعور بالتوتر ويحافظ على ن�سارة الب�سرة 
ويحمي الإن�سان من اجلفاف، كما اأّنه مفيد للقلب والدماغ وحتفيز الذاكرة 

وغرها من الفوائد التي ل ح�سر لها.

اأن  وقييرر  رقيقة  رمادية  وانثى  ابي�ض جميل  بذكر  الولود فجاء  الأرانيييب  زوجييا من  ال�سوق  ا�سرتى جحا من 
يربيهما يف البيت. وفى الطريق قرر اأن ي�سرتيح قليال فجل�ض يف ظل �سجرة وو�سع �سلته التي كانت الرانب قد 
قر�ست جزءا منها على الر�ض وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج الرانب من ال�سلة ثم فرد ج�سده 
على الر�ض وا�سعا يده حتت راأ�سه كو�سادة واغم�ض عينيه واأخذ يحلم بزوج الأرانب كيف �سربيهما ثم يتوالد 
فياأتيان باأربعة ازواج وتتوالد تلك الزواج بعد ان تكر فياأتوا بازواج كثرة من الرانب. اذن �سيتوالد الم والب 
والبناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبره يف فرته زمنية ق�سره لن الرانب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرة يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكروا ويكتنزوا ويتوالدوا ويبيع منهم وي�سرتى زوجا من البط 
ليبي�ض ويفق�ض بطا �سغرا ويكر ليبي�ض اي�سا و�سي�سرتى بعد ذلك زوجا من الوز ثم من املمكن ان ي�سرتى 
معزة �سغره حلوبا وتلد اي�سا ومتتلىء الغرفة لت�سبح غرفتن ثم ثالثا ثم قطعه ار�ض كاملة ول ي�ستطيع ان 
يراعيها وحده فهناك زوجته واولده.ورمبا ياأتي بعاملن للنظافة والطعام واغم�ض عينه ليحلم اكرث بذلك 
امل�سهد الرائع ملزرعته وقطعان املا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع البط والوز والدجاج والرانب فلن 
يكون بحاجة اليها لنه ا�سرتى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثرا.. وا�ستيقظ من النوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيدا 
جداً واخذ عمته وعباءته من ال�سلة ولب�سهما وحن جاء دور ال�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج الرانب 
وخرج منها هاربا اإىل تلك املزروعات اجلميلة ليعي�ض هناك يلد ويتكاثر بعيدا عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله النا�ض اخذ يقول يا وياله فقدت الرانب والوز 

والبط والغنم واملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقرا يا وياله.. واحالماه. 

اأعلنت الدكتورة �سونا اي�ساكوفا، اأن جتنب �سربة ال�سم�ض ممكن بتغطية 
الييلييون، وتوفر درجة  ، وارتيييداء مالب�ض خفيفة فاحتة  الييراأ�ييض يف احليير 

حرارة 20-25 درجة مئوية داخل املنزل، وال�ستحمام.
وتقول الدكتورة، "يق�سي النا�ض يف ال�سيف الكثر من الوقت يف الهواء 
الطق�ض  ولكن يف  ال�سنوية.  الإجييييازات  فييرتة  هييي  الييفييرتة  وهييذه  الطلق. 
احلار، يزداد خطر الإ�سابة ب�سربة ال�سم�ض، التي تنتج عن ارتفاع حرارة 
اجل�سم. ولتجنبها يجب تاأجيل العمل يف الهواء الطلق اإىل امل�ساء، و�سرب 

كمية كافية من املاء، حتى دون ال�سعور بالعط�ض".
وت�سيف، يجب يف الطق�ض احلار و�سع غطاء على الراأ�ض، وارتداء مالب�ض 
اأ�سعة  ميين  واقييييية  نييظييارات  وا�ييسييتييخييدام  الييلييوان  فيياحتيية  خفيفة ف�سفا�سة 
ال�سم�ض. ويف�سل البقاء اأطول فرتة ممكنة يف مكان مكيف الهواء، ولكن 

ب�سرط األ يكون تفاوت درجات احلرارة بن الداخل واخلارج كبرا.
وتقول، "حاولوا احلفاظ على برودة املكان واأن تكون درجة احلرارة فيه 

20-25 درجة مئوية، وعند عدم وجود املكيف، يجب األ تزيد عن 32 
الليل  النوافذ مفتوحة يف  تكون  اأن  اأجييل ذلك يجب  درجيية مئوية. ومن 
وال�سباح الباكر. وغلقها يف النهار وخا�سة يف اجلانب امل�سم�ض من البيت". 
ووفقا لها، عند حت�سر الطعام يجب التقليل من ا�ستخدام الفرن، لأنه 
يزيد من ارتفاع درجة احلرارة. كما يجب ال�ستحمام مباء منع�ض ولكن 
مع جتنب املاء البارد، وهذا مهم ب�سورة خا�سة لالأ�سخا�ض الذين يعانون 

من م�سكالت يف القلب والأوعية الدموية.
ومن اأعرا�ض �سربة ال�سم�ض، ارتفاع درجة حرارة اجل�سم، �سيق التنف�ض، 
ال�سداع، الغثيان، التقيوؤ، واخلفقان، وا�سطراب الوعي واحمرار الوجه. 
و�سعه  �سيء  كييل  قبل  يجب  �سم�ض،  ب�سربة  ال�سخ�ض  اأ�سيب  اإذا  لذلك 
واإعطائه ماء   ، �ساقيه قليال  بارد يف و�سعية ال�ستلقاء مع رفع  يف مكان 
�سيارة  ا�ستدعاء  الأمر  اقت�سى  واإذا  باردا وتريد ج�سمه مبن�سفة مبللة، 

الإ�سعاف.

ح كيف ميكن جتنب �سربة ال�سم�ض طبيبة تو�سّ

عر�ض ف�ضتان للمغنية واملمثلة الفرن�ضية م�ضرية الأ�ضل داليدا كجزء من معر�ض »ديفاز«  يف معهد العامل العربي IMA يف باري�ض.  ا ف ب


