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ع�سري �سحري حلياة �أطول
يعد ارتفاع �صغط الدم والكولي�صرتول من اأكرث الأعرا�ض ال�صحية 
ان��ت�����ص��ارا، وال��ت��ي ت��زي��د خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب��اأم��را���ض ال��ق��ل��ب والأوعية 
بكرثة،  �صرب ع�صري معني  اأن  ك�صفوا  تغذية  اأن خرباء  اإل  الدموية، 

ي�صاهم يف خف�ض كليهما، و"اإطالة العمر" نظرا لفوائده.
ال��ك��رف�����ض ي�صكل م�����ص��درا جيدا  ع�����ص��ري  اأن  ت��غ��ذي��ة  واأو����ص���ح خ����رباء 
املواد  م��ن  م��زي��ج  م��ن  يتكون  ك��ون��ه   ،K و   C و   B و   A لفيتامينات 
يف  كبري  ب�صكل  ت�صاعد  التي  الأك�صدة  وم�صادات  النباتية  الكيميائية 

خف�ض اللتهاب.
وبالرغم من اأن البحث يف الفوائد ال�صحية للكرف�ض ل يزال حمدودا، 
اخلارقة"  "الأطعمة  اأن  اأك���دت  ميلز،  ليربتي  التغذية  خبرية  ف��اإن 

ت�صاعد الب�صر على العي�ض لفرتة اأطول.
ويحتوي الكرف�ض على م�صتويات عالية من الكومارين، وهو مركب 
ميكن اأن ي�صاعد يف تقليل هرمونات التوتر يف اجل�صم، وتقليل اأعرا�ض 
ارتفاع �صغط الدم. واأو�صحت ميلز "رمبا يعود العتقاد ال�صائع باأن 
م�صادات  اأح��د  على  احتوائه  اإىل  اللتهابات،  يكافح  الكرف�ض  ع�صري 
الأك�صدة ي�صمى الكومارين، والذي يعزز ن�صاط خاليا الدم البي�صاء 

ال�صرورية للحفاظ على نظام املناعة و�صحته".

حتذير من �لإفر�ط يف تناول �لفاكهة
حذرت جملة "اأبوتيكن اأوم�صاو" من الإفراط يف تناول الفاكهة، حيث 
اآلم البطن،  اإىل م�صاكل اله�صم مثل  الفركتوز،  الفاكهة  يوؤدي �صكر 

والنتفاخ، والإ�صهال.
اأن اخلطر يرتفع عند تناول رطل  املعنية بال�صحة  واأو�صحت املجلة 
من الكرز، اأو 350 غراماً من العنب، اأو �صرب ن�صف لرت من ع�صري 

التفاح.
واأ�صافت اأن البع�ض ل ميكنه حتمل الفركتوز حتى عند تناول كميات 
�صغرية من الفاكهة، حيث ل ُيه�صم جزء كبري من الفركتوز في�صتقر 
يف املعدة ويتخمر م�صبباً تكون الغازات، ما يوؤدي اإىل ال�صعور بالنتفاخ، 

والغثيان، واملغ�ض، واأ�صوات البطن العالية.
التنف�ض،  باختبارات  الفركتوز  برف�ض  الإ�صابة  من  التحقق  وميكن 
الغذائي،  نظامه  تعديل  املري�ض  على  الإ���ص��اب��ة  م��ن  التحقق  وعند 
بال�صتغناء عن ع�صائر الفواكه، وتناول الفواكه بكميات �صغرية بعد 

الوجبة الرئي�صية اأو مع الزبادي.

�لتنومي �ملغناطي�سي.. عالج 
جديد للقولون �لع�سبي

القولون  م��ت��الزم��ة  ع���الج  ط���رق  اأح����دث  اأح���د  املغناطي�صي  ال��ت��ن��ومي 
الع�صبي، وت�صاعد هذه الطريقة احلديثة يف تخفيف متاعب النتفاخ 

امل�صتمر، وتقل�صات البطن، والإم�صاك املزعج.
واأمرا�ض  اله�صمي،  اجل��ه��از  لأم��را���ض  الأمل��ان��ي��ة  الرابطة  واأو���ص��ح��ت 
الأعباء  اإىل  ما ترجع  الع�صبي غالباً  القولون  اأن متالزمة  الأي�ض،  
دوراً  الأم���ع���اء  ج����دار  الع�صبية يف  اخل��الي��ا  ت��ل��ع��ب  ح��ي��ث  ال��ن��ف�����ص��ي��ة، 
"مبحور املخ  حمورياً يف الإ�صابة بها، ب�صبب وجود خلل فيما يعرف 

والأمعاء".
واأ�صافت الرابطة اأن التنومي املغناطي�صي اأثبت فعاليته يف ال�صيطرة 
برامج  على  تعتمد  اأنها  مو�صحة  الع�صبي،  القولون  متالزمة  على 
�صوتية ميكن للمري�ض ت�صغيلها بنف�صه يف منزله، بعد املعالج النف�صي 

كيفية ا�صتخدامها.
و�صع  مع  ي�صتلقي  ثم  ه��ادئ��اً،  مكاناً  املري�ض  يختار  الغر�ض،  ولهذا 
الراأ�ض على و�صادة، ثم ي�صغل الربنامج ال�صوتي وي�صتمع اإليه ويتبع 

التعليمات.
هدوء  يف  املري�ض  يدخل  الهادفة  التنف�ض  ومتارين  التاأمل  وبف�صل 
ومن  ال��ق��ول��ون.  تهدئة  على  يعمل  ال���ذي  الأم���ر  عميق،  وا���ص��رتخ��اء 

الأف�صل اأن تكون اجلل�صة قبل الذهاب اإىل الفرا�ض.
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�لتلوث �ملعدين.. �أ�ساب 
�لب�سر منذ 12 �ألف عام

حذرت درا�صة حديثة من اأن الأجهزة الرقمية وم�صادر الطاقة اخل�صراء، 
"التلوث املعدين" على  مبا يف ذلك الأل��واح ال�صم�صية، قد تزيد من عبء 
التلوث يف ج�صم  لآث���ار  العلماء  درا���ص��ة  وذل��ك يف معر�ض  الإن�����ص��ان،  �صحة 

الإن�صان على مدار التاريخ.
املكونات  م��ن  تعترب  الر�صا�ض،  مثل  ال�صامة  امل��ع��ادن  اأن  ال��درا���ص��ة  وذك���رت 
الرئي�صية يف التكنولوجيا التي ي�صتخدمها النا�ض بانتظام يف جميع اأنحاء 
لي�ض  للر�صا�ض  ال�صار  "التعر�ض  اأن  اإىل  نف�صه  الوقت  العامل، م�صرية يف 
منذ  اأج�صامهم  يف  املعادن  ه��ذه  ميت�صون  الب�صر  اأن  ذل��ك  اجلديد،  بالأمر 

اآلف ال�صنني".
واكت�صف باحثون يف اإ�صرائيل وجود تلوث بالر�صا�ض يف عظام الب�صر منذ 
امل�صكلة  تزيد  قد  احلديثة  التكنولوجيا  اأن  من  حمذرين  ع��ام،  األ��ف   12

�صوءا.
الب�صرية  ال��رف��ات  بفح�ض  القد�ض  يف  العربية  اجلامعة  م��ن  ف��ري��ق  وق���ام 

مبقربة يف اإيطاليا ظلت م�صتخدمة حتى القرن ال�صابع ع�صر.
ومن �صظايا 130 �صخ�صاً يف املوقع يف روما، حلل الباحثون تركيبة املواد 

الكيميائية بعظام كل �صخ�ض.
يف  بالر�صا�ض  التلوث  "م�صتويات  اأن  اإليها  تو�صلوا  التي  النتائج  ك�صفت 
يف  الر�صا�ض  لإن��ت��اج  التاريخية  امل��ع��دلت  كثب  عن  تعك�ض  الإن�صان  عظام 

جميع اأنحاء العامل على مر القرون".

�أ�سالء ب�سرية يف عّدة هبوط طائرة 
اأع��ل��ن اجل��ي�����ض الأم���ريك���ي  اأم�����ض الأول 
ب�صرية"  "اأ�صالء  اأّن��ه عرث على  الثالثاء 
الع�صكرية  النقل  طائرة  هبوط  ع��ّدة  يف 
املذعورين  الأف���غ���ان  م��ئ��ات  ال��ت��ي ح���اول 
ال��ت��ع��ّل��ق ب��ه��ا اأث���ن���اء اإق��الع��ه��ا م��ن مطار 

كابول  اأول اأول اأم�ض الثنني.
اإّنه  وقال �صالح اجلو الأمريكي يف بيان 
املتداولة  الفيديو  مقاطع  كل  �صرياجع 
الجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  و����ص���ائ���ل  ع���ل���ى 
"�صي17-"  الع�صكرية  النقل  ل��ط��ائ��رة 
اأثناء  ال��ت��ي ط���ارده���ا م��ئ��ات الأ���ص��خ��ا���ض 
اإق��الع��ه��ا م��ن م����دّرج م��ط��ار ك��اب��ول وقد 
حاول بع�صهم بطريقة جنونية الت�صّبث 
مقطع  واأظهر  بعجالتها.  اأو  بجوانبها 
حتّلق  وهي  نف�صها  الطائرة  اآخ��ر  فيديو 
بدا  ما  ي�صقط منها  اأن  قبل  كابول  فوق 
اأّنه �صخ�صان. ونقل البيان عن املتحّدثة 
قولها  �صتيفانيك  اآن  اجل��ّو  �صالح  با�صم 
الفيديو  م��ق��اط��ع  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اإّن�����ه 
التوا�صل  مواقع  على  حتميلها  مّت  التي 
التي  ال�صحافية  والتقارير  الجتماعي 
الطائرة  م��ن  اأ�صخا�ض  ب�صقوط  اأف���ادت 
اإق���الع���ه���ا، ف��ق��د مّت ال��ع��ث��ور على  ُب��ع��ي��د 
الطائرة  هبوط  ع��ّدة  يف  ب�صرية  اأ���ص��الء 
"العديد"  ق����اع����دة  يف  ح���ّط���ت  ع���ن���دم���ا 

اجلوية يف قطر.

�لذهاب يف نزهات ميكن �أن مينع 
�ملوت �ملبكر �لناجم عن قلة �لنوم! �ص 23

�حذرو�.. هذه �لأطعمة 
مرتبطة بزيادة �لوزن 

هناك العديد من الأ�صباب التي جتعل بوفيهات الطعام املفتوحة "اأوبن بوفيه" 
التي ل  ال�صهية  الأطعمة  �صائعة ج��داً، فهي جتمع بني جمموعة متنوعة من 
اأن  تقاوم والتي ميكنك تعبئة طبقك بها لعدة جولت، لكن ما تختاره ميكن 

يت�صبب بزيادة وزنك.
ما  و�صجلوا  ال���وزن  زي���ادة  م��ن  يعانون  ل  �صاباً   82 مبتابعة  باحثون  ق��ام  فقد 
اختاروا  الذين  اأولئك  اأن  ع��ام، ووج��دوا  بعد  تابعوهم  ثم  البوفيه،  اختاروه يف 
الأطعمة التي تعترب "مفرطة الن�صج" كانوا اأكرث عر�صة ب�صكل ملحوظ لزيادة 
ن�صبة الدهون يف اجل�صم وزيادة الوزن مقارنة باأولئك الذين اختاروا الأطعمة 

ال�صحية.
عالية  كميات  على   hyperpalatable الن�صج  �صديدة  الأطعمة  وحتتوي 
من ال�صعرات احلرارية والكربوهيدرات الب�صيطة وال�صكريات امل�صافة والدهون 
يف  جديدة  لدرا�صة  وفقاً  الألياف،  من  قليلة  وكمية  ال�صوديوم  اإىل  بالإ�صافة 

.Appetite جملة
ما  ع��ادة  اأن��ه  فازينو  ت��ريا  للدرا�صة  الرئي�صية  املوؤلفة  اأو�صحت  جانبها،  من 
يتم ه�صم هذه الأطعمة ب�صرعة كبرية، م�صرياً اإىل اأن هذا ال�صبب ميكن اأن 
ي�صهل تناول وجبة د�صمة دون ال�صعور بال�صبع لأن اجل�صم ي�صتغرق 

وقتاً اأطول لإر�صال اإ�صارات المتالء اإىل الدماغ.
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التهاب اللوزتني.

الأدوية الطبية، كما ي�صبب القلق  وبع�ض  التدخني   -  5
والإرهاق وتناول بع�ض الأطعمة الغنية بالن�صا اإفراطاً يف 

اإفراز اللعاب.
اللعاب يف فرتة احلمل: اإفراز  زيادة  • عالج 

للفم  غ�صوًل  وا�صتخدمي  اأ�صنانك  بتنظيف  اعتني   .1
اآمناً اأثناء احلمل.

الأك�����ل ع��ل��ى فرتات  م���ن  ���ص��غ��رية  ك��م��ي��ات  ت���ن���اويل   .2
متقاربة وجتنبي الإكثار من الن�صويات اأو الأكل يف الليل 

قبل النوم.
ال�صكر  م��ن  اخلالية  احل��ل��وي��ات  اأو  الليمون  م�صي   .3

واملثلجات.
املاء بكميات �صغرية وب�صكل منتظم. لتجنب  ا�صربي   .4

اجلفاف.
ت�صرتخني  اأن�صطة  ومار�صي  الهدوء،  على  حافظي   .5

فيها وتبتعدين عن التوتر.

اأ�صباب �صيالن اللعاب عند النوم
رغم اأن �صيالن اللعاب اأثناء النوم ُيعد اأمراً �صائعاً، اإل اأن 
اأعرا�ض  اأحد  يكون  قد  الأحيان  بع�ض  اللعاب يف  �صيالن 

حالة  اأو  النوم  يف  ا�صطراب  اأو  ع�صبية  بحالة  الإ�صابة 
�صحية اأخرى.

الأمرا�ض،  ببع�ض  الإ�صابة  بعد  اأكرث  لعابك  ي�صيل  وقد 
اأو  ال��دم��اغ��ي  لل�صلل  نتيجة  اأو  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�صكتة  مثل 

الت�صلب املتعدد.
اللعاب  ���ص��ي��الن  اأ���ص��ب��اب  ع��ل��ى  يطلعك  نت"  "�صيدتي. 
  Health Line م��وق��ع  ذك��ر  م��ا  بح�صب  ال��ن��وم،  عند 

الطبي.
النوم و�صعية   1-

النوم،  اأثناء  اللعاب  ل�صيالن  �صيوعاً  الأكرث  ال�صبب  وهي 
فغالباً ما يوؤدي الو�صع الذي تنام فيه اإىل جتمع �صيالن 

اللعاب داخل الفم.
ينامون  الذين  الأ�صخا�ض  لعاب  ي�صيل  اأن  املرجح  وم��ن 
على جانبهم اأو على بطونهم عند النوم، خا�صة اإذا كانوا 
مييلون اإىل التنف�ض من خالل الفم، اأو اإذا كانت لديهم 
يبداأ  اأن  ميكن  حيث  الأنفية،  اجليوب  يف  �صيقة  مم��رات 
فتحهما  عند  ال�صفتني  من  الن��زلق  يف  املرتاكم  اللعاب 

للتنف�ض.
امل�صدودة الأنفية  اجليوب   2-

اأو  ب��رد  ن��زل��ة  ت��ع��اين م��ن اح��ت��ق��ان الأن���ف ب�صبب  اإذا كنت 
ال��ت��ه��اب يف اجليوب  اأو  ان�����ص��داد  م���ن  ت��ع��اين  اأو  ع�����دوى، 
الأنفية، اأو لديك جيوب اأنفية اأ�صيق من الآخرين، فقد 

تواجه م�صكلة �صيالن اللعاب عند النوم.
وجتعلك اجليوب الأنفية امل�صدودة اأو امللتهبة اأكرث عر�صة 
للتنف�ض من خالل فمك اأثناء نومك؛ ويوؤدي التنف�ض من 

الفم اإىل خروج املزيد من �صيالن اللعاب من فمك.
املريء ارجتاع   3-

ا�صطراب الرجتاع املعدي املريئي "GERD" هو حالة 
مما  امل���ريء،  اإىل  امل��ع��دة  حمتويات  فيها  تتدفق  ه�صمية 

يوؤدي اإىل اإتالف بطانة املريء.
"�صعوبة يف  اأن ي�صبب ارجت��اع امل��ريء ع�صر البلع  وميكن 
امل�صاب ي�صعر وك��اأن لديه كتلة يف حلقه،  البلع" اأو جعل 
هذا ال�صعور يوؤدي اإىل �صيالن اللعاب املفرط لدى بع�ض 

النا�ض.
للدواء اجلانبية  الآثار   4-

ل�صيالن  اأك��رث عر�صة  اأن جتعلك  الأدوي���ة  لبع�ض  ميكن 
اللعاب عند النوم، حيث ثبت اأن الأدوية امل�صاّدة للذهان 
مر�ض  لعالج  امل�صتخدمة  والأدوي��ة  كلوزابني"،  "خا�صة 
اأن  ميكن  كما  امل��ف��رط،  اللعاب  �صيالن  ت�صبب  الزهامير 

توؤدي بع�ض امل�صادات احليوية اأي�صاً اإىل ذلك.
-5 ا�صطرابات البلع

يف  �صعوبة  تخلق  ح��ال��ة  لأي  م�صطلح  ه��و  ال��ب��ل��ع  ع�صر 
البلع، وميكن اأن ي�صبب مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد، 
الإ�صابة  ال�صرطان، يف  اأن��واع  وبع�ض  باركن�صون،  ومر�ض 

بع�صر البلع؛ اأي �صعوبة يف ابتالع اللعاب.
النوم اأثناء  التنف�ض  توقف   6-

اأن ي��ك��ون ���ص��ي��الن ال��ل��ع��اب ع��ام��ل خ��ط��ر لالإ�صابة  مي��ك��ن 
بانقطاع النف�ض النومي، وميكن اأن يكون انقطاع النف�ض 
الت�صخي�ض  على  ويجب احل�صول  ج��داً،  النومي خطرياً 

املنا�صب له.

هاتف غوغل �جلديد.. مز�يا 
ثورية  وبطارية مفاجاأة

البحث  ع��م��الق حم���رك���ات  ك�����ص��ف 
"غوغل" عن هاتفه  الإن��رتن��ت  يف 
الذي  اإيه"،   5 "بيك�صل  اجل��دي��د 
يتوافق مع تقنية اجليل اخلام�ض 
الهاتف  ���ص��ع��ر  وي��ب��ل��غ   ."5 "جي 
اجلديد نحو 449 دولرا اأمريكيا، 
اأي اأقل بنحو 50 دولرا من �صعر 

الن�صخة ال�صابقة "4 اإيه".
وي�صتعمل هاتف "غوغل" اجلديد 
امل��ع��ال��ج ك��وال��ك��وم ���ص��ن��اب دراغ����ون 
معاجلته  ب�صرعة  املعروف   765
وي�صتخدم  ل���ل���ط���اق���ة،  وت����وف����ريه 
بنظام  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  الأج����ه����زة  يف 
بطارية  طاقة  وتبلغ  "اأندرويد". 
"غوغل"  م���ن  اجل���دي���د  ال���ه���ات���ف 
يعني  وهذا  اأمبري،  مللي   4680

اأن البطارية كبرية نوعا ما.
اأم�����ا ح��ج��م ال�����ص��ا���ص��ة ف��ي�����ص��ل اإىل 
قليال  اأك��رب  اأنها  اأي  اإن�ض،   6.34
ال�صا�صة  ال�صابقة ذات  الن�صخة  من 
م����زودة  وال�����ص��ا���ص��ة  اإن���������ض.   6.2
بطبقة مقاومة للماء والغبار، مع 
تعني  67" ال��ت��ي  ب��ي  "اأي  ���ص��ه��ادة 
املاء  قادر على مقاومة  الهاتف  اأن 

لعمق وزمن معينيني.
ول ي���وج���د ت��غ��ي��ري ع��ل��ى ال���ذاك���رة 
الع�صوائية وذاكرة اجلهاز الدائمة، 
نف�ض  "غوغل"  ا����ص���ت���خ���دم  اإذ 
ال�صابقة،  ال��ن�����ص��خ��ة  يف  الأح����ج����ام 
غيغا   6 تبلغ  الع�صوائية  فالذاكرة 
اإىل  ت�صل  الدائرة  والذاكرة  بايت، 
128 غيغابايت. ويقول موقع "ذا 
فريج" التقني اإنه اطلع على ن�صخة 
اجل���دي���د،  "غوغل"  ه���ات���ف  م����ن 
كانت  التطبيقات  اأن  اإىل  ليخل�ض 
اأي  ي���الح���ظ  ب�����ص��رع��ة ومل  ت��ف��ت��ح 

تاأخريات تذكر.

توقيف �سيديل باع بطاقات 
�لتلقيح عرب �لإنرتنت 

اأوق�����ف�����ت ال�������ص���ل���ط���ات الأم���ريك���ي���ة 
عرب  لبيعه  �صيكاغو  يف  �صيدلنيا 
البطاقات  ع�����ص��رات  باي"  "اإي 
تلقي  ت���ث���ب���ت  ال����ت����ي  ال���ر����ص���م���ي���ة 
لفريو�ض  امل�صاد  اللقاح  اأ�صحابها 
اأع���ل���ن���ت وزارة  م���ا  ع��ل��ى  ك����ورون����ا، 

العدل.
تونغتانغ  اأن  اإىل  ال���وزارة  واأ���ص��ارت 
جاو باع 125 بطاقة تلقيح �صادرة 
ع���ن م���راك���ز م���راق���ب���ة الأم����را�����ض 
�صي(،  دي  )���ص��ي  م��ن��ه��ا  وال���وق���اي���ة 
الفدرالية  ال�صحية  الهيئة  وه��ي 
مقابل  يف  ال���ب���الد،  يف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 

ع�صرة دولرات للبطاقة الواحدة.
اأهمية  ال��ب��ط��اق��ات  ه���ذه  وت���رت���دي 
كبرية حاليا اإذ اإن عددا متزايدا من 
والأحداث  العمل  ومراكز  املتاجر 
اأو  اإبراز املوظفني  العامة ت�صرتط 
الزبائن وثائق تثبت تلقيهم اللقاح 

لل�صماح لهم بالدخول.

�سيالن �للعاب يف فرتة �حلمل.. متى يبد�أ؟

يتعر�ض ج�ضم املراأة احلامل ال�ضطرابات متعددة اأثناء فرتة احلمل 
اإفراز  زيادة  كـ  تغريات  عدة  يف  يت�ضبب  مما  الهرمونات،  يف  خا�ضة 

اللعاب عند بع�ضهن.
البولية  وامل�ضالك  والوالدة  الن�ضاء  ا�ضت�ضارية 

بجدة  االأوىل  ــادة  ــي ــع ال يف  الــنــ�ــضــائــيــة 
�ضناء تواتي، حتدثت عن هذا  الدكتورة 

املو�ضوع:
بينت تواتي اأن الغدد اللعابية تفرز ما 

ون�ضف  واحد  اإىل  واحد  من  يعادل 
لرت يوميًا دون اأن ي�ضعر ال�ضخ�ض 
ابتالع  على  اعــتــاد  الأنـــه  بــذلــك 

اأنه  اإىل  م�ضرية  ـــًا،  اإرادي ال  لعابه 
الزائد  اللعاب  يبداأ  احلمل  اأثناء 

ال�ضيدات  بع�ض  لدى  الظهور  يف 
اأ�ضهر االأوىل من  خالل الثالثة 
االأ�ضهر  خالل  واحيانًا  احلمل، 
ــاالت  احل بع�ض  ويفيِ  ــــرية،  االأخ
ت�ضل  حيث  احلمل،  فرتة  طوال 

كمية اللعاب يف فرتة احلمل اإىل 
2 لرت يف اليوم اأو اكرث. • العوامل التي قد توؤدي 

اىل زيادة اإفراز اللعاب عند املراأة احلامل:
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�ش�ؤون حملية

•• العني - الفجر

اإط��ار جهود جامعة الإم��ارات العربية املتحدة يف  يف 
دعم القطاعات  احليوية والتوجهات ال�صرتاتيجية، 
يقوم مركز جامعة الإمارات  لل�صيا�صة العامة والقيادة 
كلية يل  كيوان  وبحثي مع  بتعاون علمي  باجلامعة 
يو لل�صيا�صة العامة يف اجلامعة الوطنية ب�صنغافورة 
والذي ياأتي  �صمن ا�صرتاتيجية اجلامعة واملركز يف 
بناء �صبكة علمية ت�صاهم يف  دعم املخرجات التعليمية 
والبحثية يف جمالت ال�صيا�صة العامة والقيادة  والتي 
تعمل اجلامعة على دعمه باملمكنات العلمية والفنية 
يف  الهامة  والبحثية  العلمية  اأح��د  املراكز  لي�صبح 
التعاون  تواأمة  التعاون  �صمن  هذا  وياأتي  املنطقة.  

ما بني املركز والكلية  
النائب  م��راد  اأح��م��د علي  الدكتور  الأ���ص��ت��اذ  واأو���ص��ح 
اجلامعة  ب��اأن  اجلامعة  يف  للبحث  العلمي  امل�صارك 
املراكز  ال��دويل  مع  التعاون  التاأكيد على  تعمل على 
يعزز  مما  الوطنية  التوجهات  يف  املرموقة  البحثية 
العامة  لل�صيا�صة  الإم��ارات  من  مكانة مركز جامعة 

والقيادة اإقليميا ودوليا،  حيث تعترب كلية يل كيوان 
الكليات اجلامعية  املتخ�ص�صة  يو من كربى واأعرق 
يف ال�صيا�صة العامة يف اآ�صيا، والذي بدوره �صي�صاعد يف 
 تعزيز دور املركز العلمي وروؤيته يف الريادة والتميز. 

وتتطلع جامعة  الإمارات لال�صتفادة من هذا التعاون 
يف دعم التوجهات ال�صرتاتيجية  الوطنية. 

باأن  باجلامعة  العلمي  للبحث  امل�صارك  النائب  واأكد 
الوطنية يف  امل��ه��ارات  ب��ن��اء  ي�صعى  اإىل  ال��ت��ع��اون  ه��ذا 

ال�صمعة  يف  تعزيز  ت�صاهم  وال��ت��ي  الهامة  املوا�صيع 
ال��ع��امل��ي��ة جل��ام��ع��ة الإم�������ارات وج��ع��ل��ه��ا م���رك���زا هاما 
ال���ت���ع���اون يهدف  اأن  ح��ي��ث  امل��ع��رف��ة  ن��ق��ل  وب���ن���اء  يف 
اأع�����ص��اء هيئة  امل��ت��اح��ة  لتبادل  ال��ف��ر���ض  اإىل حت��دي��د 
كيوان  وكلية يل  والباحثني بني اجلامعة  التدري�ض 
 يو لل�صيا�صة العامة، كما يهدف هذا التعاون الدويل 
تنا�صب  التي  التنفيذية  وعقد  الربامج  تنظيم  اإىل 
وتوائم �صوق منطقة اخلليج العربي      بالإ�صافة اإىل 
الإمارات  بني  امل�صرتكة  التنفيذية  الربامج  تنظيم 
الفعاليات  تنظيم  يف  و�صي�صاهم  كما   و�صنغافورة. 

امل�صرتكة.   
 – مان�صيني  فران�صي�صكو  امل�صارك  الأ�صتاذ  واأو���ص��ح 
للتعليم  العامة  لل�صيا�صة  كيوان  يو  يل  كلية  وكيل 
ب�صنغافورة  قائال"  الوطنية  اجلامعة  يف  التنفيذي 
لل�صيا�صة  يو  بكلية يل كيوان  التنفيذي  التعليم  باأن 
الإم����ارات  جامعة  م��ع  ال��ت��ع��اون  �صعيد  بهذا  ال��ع��ام��ة 
العالقة  للعمل  لتعزيز  ونتطلع  امل��ت��ح��دة،  العربية 
بني املوؤ�ص�صتني من خالل برامج التعليم والأن�صطة 

 الأكادميية امل�صرتكة".  

•• العني - الفجر

ب��رع��اي��ة ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن م�صلم ب��ن حم 
ال��ع��ام��ري رئ��ي�����ض ف��ري��ق ع��ون��ك ي���اوط���ن ال��ت��ط��وع��ي ، 
فريق  نظم  الإن�صاين  للعمل  العاملي  اليوم  ومبنا�صبة 
اأكرث  لتوزيع  "�صيفنا خري" ،  مبادرة  وط��ن  يا  عونك 
م�صتلزمات  على  حتتوي  �صحية  حقيبة  من1000 
تخفف من ح��رارة ال�صيف على فئة العمال العاملني 

حتت حرارة ال�صم�ض يف مدينة العني .
وقال بن حم ، تاأتي املبادرة يف اإطار حر�ض فريق عونك 
ياوطن على �صالمة العاملني والتزامه بدعم خمتلف 
للعمال،  واآم��ن��ة  �صحية  ع��م��ل  بيئة  ل��ت��وف��ري  اجل��ه��ود، 
وجتنيبهم ما قد ي�صبب خماطر �صحية، وفق قواعد 

ال�صالمة وال�صحة املهنية. 
واأ�صاف بن حم يهدف فريق عونك يا وطن من خالل 
مبادراته  �صل�صلة  موا�صلة  اإىل  امل��ب��ادرة  لهذه  اإطالقه 
التكاتف  روح  لتعزيز  ال�صابقة  املجتمعية  وم�صاريعه 
وال���ت���ع���اون ب���ني اأف������راد امل��ج��ت��م��ع وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه ف�صاًل 
فعال  كاأ�صلوب  املجتمعي  التكافل  ثقافة  تر�صيخ  ع��ن 

تت�صافر فيه جهود اجلميع لتحقيق النتائج املجتمعية 
املن�صودة .

���ص��ك��ره وتقديره  ع��ن  ب��ن ح��م  ال�صيخ حم��م��د  واأع����رب 
واجلهات  احلكومية  املوؤ�ص�صات  من  ال�صركاء  ملختلف 
والتعاون  الدعم  اأ�صكال  التي قدمت خمتلف  اخلا�صة 
ودعا  املجتمعية،  امل�صوؤولية  م��ب��ادرات  اإجن��اح  �صبيل  يف 
ال�صراكة  الذي يعرب عن  الدعم  اإىل موا�صلة  اجلميع 
البناءة التي جت�صد القيم املجتمعية الأ�صيلة، وغاياتها 
الإن�صانية النبيلة يف الرتقاء باملجتمع وتر�صيخ ثقافة 

التطوع .
عونك  فريق  من�صق  القا�صم  �صالم  قالت  ومن جانبها 
ياوطن التطوعي، اإن هذه احلملة اأقيمت حتت عنوان 
حقيبة   1000 من  اك��رث  و�صملت   اخلري"  "�صيفنا 
�صحية ع��ل��ى ال��ع��م��ال يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��ل��ى م���دار 3 
على  حت��ت��وي  �صحية  حقائب  ت��وزي��ع  خاللها  مت  اي���ام 
العاملني  ال�صيف، على  م�صتلزمات تخفف من حرارة 
حت���ت اأ���ص��ع��ة ال�����ص��م�����ض يف ه���ذه الأي������ام احل������ارة، حيث 
ن�صعرهم بالهتمام ور�صم البهجة على وجوههم،  نظم 

املبادرة اكرث من 50 من املتطوعني واملتطوعات.

•• اأبوظبي- الفجر

اأحد  زاي�����د،  م��دي��ن��ة  م�صت�صفى  يف  ط��ب��ي  ف��ري��ق  جن���ح 
م�صت�صفيات الظفرة التابعة ل�صركة اأبوظبي للخدمات 
من  ُيعاين  مري�ض  حياة  اإنقاذ  يف  "�صحة"،  ال�صحية 
التهاب نخري �صديد ووا�صع لل�صفاق وع�صالت جدار 
جراحة  بعد   وذل��ك  ال�صفن،  وكي�ض  والبطن  ال�صدر 
اجلراحة  اأخ�صائيي  م��ن  ف��ري��ق  فيها  ���ص��ارك  ناجحة 
والعناية  والتخدير  البولية  امل�صالك  وجراحة  العامة 

املركزة.
وقال الدكتور فادي ب�صام املحاميد، ا�صت�صاري ورئي�ض 
اإن  زاي��د،  مدينة  م�صت�صفى  يف  العامة  اجل��راح��ة  ق�صم 
ق�صم الطوارئ يف امل�صت�صفى ا�صتقبل املري�ض الذي كان 
ُيعاين من ارتفاع يف درجة احلرارة، وهبوط يف الدورة 
الدموية، مع اآلم بطنية و�صدرية مبهمة، وق�صور حاد 
يف وظائف الكلى واجلهاز التنف�صي والدوراين )ق�صور 

اأع�صاء متعدد(.
لل�صدر  املحوري  الطبقي  الت�صوير  بعد  اأنه  وواأ�صاف 
البطن  ع�صالت  طبقات  يف  غ��از  وج��ود  تبني  والبطن 
بالتهاب  املري�ض  حالة  ت�صخي�ض  ومت  ال�صدر،  وج��دار 

�صفاق نخري يف ع�صالت جدار ال�صدر والبطن وكي�ض 
ال�صفن، و هي حالة انتانية �صديدة وخطرة وترتافق 

بن�صبة وفيات مرتفعة جداً

ذلك،  على  بناًء  اأن��ه  املحاميد،  ف��ادي  الدكتور  واأو���ص��ح 
وتقدمي  امل���رك���زة،  ال��ع��ن��اي��ة  ق�صم  اإىل  امل��ري�����ض  اإدخ����ال 
ا�صتقرار  حلني  له  الطيف  وا�صعة  احليوية  امل�صادات 

حالته.
املحريبي،  را�صد  م��رمي  الدكتورة  قالت  جانبها  وم��ن 
الطبي  الفريق  اإن  الطبية  ال�صوؤون  دائ��رة  نائب مدير 
وتن�صري  فتح  اإج����راء  ق��رر  زاي���د  مدينة  م�صت�صفى  يف 
الأن�صجة  وا�صتئ�صال  والبطنية  ال�صدرية  للع�صالت 
بالإ�صافة  ال��ع��ام��ة،  اجل��راح��ة  فريق  ي��د  على  املتموتة 
منطقة  م��ن  املتموتة  الأن�صجة  وا�صتئ�صال  لتن�صري 

ال�صفن على يد فريق جراحة امل�صالك البولية. 
واأ�صافت اأنه مت نقل املري�ض اىل ق�صم العناية املركزة 
لعالجه من الق�صور املتعدد يف وظائف الأع�صاء الناجت 
عن الإنتان ال�صديد، وواأجريت له بعدها عدة جل�صات 
واملتموتة على  املتنخرة  الأن�صجة  وا�صتئ�صال  لتن�صري 

مدار عدة اأيام، حتى متاثل املري�ض لل�صفاء التام.
وم����ن ج���ان���ب���ه، ق����ال ���ص��ع��ي��د حم��م��د امل����زروع����ي مدير 
تعترب  املر�صية  اإن هذه احلالة  زايد  م�صت�صفى مدينة 
لرتفاع  نظراً  اخلطورة،  �صديدة  النادرة  احل��الت  من 
مهارة  م��ن  اأي�����ص��اً  تتطلبه  ومل���ا  ف��ي��ه��ا،  ال��وف��ي��ات  ن�صبة 
وكفاءة تخ�ص�صية عالية. ولذا، مت ت�صكيل فريق طبي 
من املخت�صني للتعامل مع احلالة ومعاجلتها حتى مت 

لها ال�صفاء بحمد اهلل.

•• اأبوظبي-الفجر

للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  د����ص���ن 
الدورة  واملهني،  التقني  والتدريب 
الربنامج  م����ن  ع�������ص���رة  ال��ت��ا���ص��ع��ة 
واملتميز"نعم  ال���ن���اج���ح  ال���وط���ن���ي 
للعمل" الذي ت�صتمر فعالياته حتى 
اأغ�صط�ض اجلاري، يف اأبوظبي،   26
وال��ع��ني؛ مب�����ص��ارك��ة جم��م��وع��ة من 
ال��ط��ل��ب��ة امل���واط���ن���ني وامل���واط���ن���ات، 
ا�صرتاتيجية  اأه��داف  لتحقيق عدة 
هامة منها تنفيذ توجيهات القيادة 
امل�صتقبل  اأج��ي��ال  لإع���داد  الر�صيدة 
الإقت�صادي  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
ال����ق����ط����اع احل���ك���وم���ي  ال�����ق�����وي يف 
�صواء؛  حد  على  اخلا�ض  والقطاع 
م��ن خ���الل مت��ك��ني ���ص��ب��اب وفتيات 
اأعمارهم  الإم����ارات؛ مم��ن ت���رتاوح 
من  ع�����ام�����اً؛    24-18 ب����ني  م����ا 
التي متكنهم  التخ�ص�صية  املهارات 
يف  العمل  �صوق  وتفعيل  اإدارة  م��ن 
القطاع اخلا�ض بكل ج��دارة وثقة، 
واملهارات  اخل���ربات  اإكت�صاب  منها 
التفاعل  اآل��ي��ات  ب��اأح��دث  اخل��ا���ص��ة 
ممار�صات  وتطبيق  ال��ع��م��الء،  م��ع 
العمل  بيئة  يف  وال�صالمة  ال�صحة 
اإدارة  و  ال��ت��ج��زئ��ة،  ب��ق��ط��اع جت����ارة 
والزبائن  املوظفني  ودعم  املخازن، 
يف القطاع اخلا�ض وذلك بالتعاون 
واملوؤ�ص�صات  املجموعات  ك��ربى  مع 

التجارية الرائدة بالدولة.

وقال �صعادة الدكتور مبارك �صعيد 
ال�صام�صي مدير عام مركز اأبوظبي 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
الربنامج  ال��دورة اجلديدة من  اأن 
ت���ق���ام ف��ع��ل��ي��اً ول���ي�������ض ع����ن ب���ع���د يف 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني و���ص��ط اإج����راءات 
متكاملة،  اإح�������رتازي�������ة  ����ص���ح���ي���ة 
ومب�صاركة نخبة خمتارة من �صباب 
ح�صلوا  ال���ذي���ن  ال���وط���ن  وف��ت��ي��ات 
جميعاً على جرعتى اللقاح للوقاية 
م���ن وب����اء ك��وف��ي��د 19، لف���ت���اً اىل 
اأن"نعم للعمل" من الربامج التي 
تركز عليها اإ�صرتاتيجية "اأبوظبي 
التقني" لتمكني اأبناء الإمارات من 
�صوق العمل يف القطاع اخلا�ض الذي 
ي�صكل اأهمية اإقت�صادية وجمتمعية 
كربى، حيث يعمل  الربنامج على 
يف  الراغبني  املواطنني  اإ�صتقطاب 
العمل مبجالت جديدة و متنوعة 

وتوجهاتهم  ميولهم  م��ع  ت��ت��واف��ق 
املطلوبة  العمل؛  ���ص��وق  وق��ط��اع��ات 
والبعيد،  ال���ق���ري���ب  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  يف 
والوظائف  واملهن  القطاعات  وهي 
ال���ت���ي ت�����ص��ه��د جن���اح���ات ك���ب���رية يف 
يتم  ثم  وم��ن  وامل�صتقبل،  احلا�صر 
عليها  امل��واط��ن��ني  وت�صغيل  ت��دري��ب 
خ��الل الإج�����ازات امل��در���ص��ي��ة بنظام 
الدوام اجلزئي، لإك�صابهم املهارات 
والتي  ال��ي��ه��ا  امل�����ص��ار  التخ�ص�صية 

تتوافق مع متطلبات روؤية اأبوظبي 
ال�صرتاتيجية  واخلطط   2030
ل��ل��دول��ة وال���ت���ي م���ن ب��ي��ن��ه��ا مئوية 

الإمارات 2071.
ال��دك��ت��ور مبارك  ���ص��ع��ادة  واأو����ص���ح 
يت�صمن  ال��ربن��ام��ج  اأن  ال�صام�صي 
اأرب�������ع�������ة م���������ص����ت����وي����ات م����ت����درج����ة 
وم�����درو������ص�����ة؛ ي���ح�������ص���ل امل����واط����ن 
موؤهل  ع��ل��ى  ب��ع��ده��ا  اأوامل����واط����ن����ة 
م���ع���ت���م���د م������ن امل������رك������ز ال���وط���ن���ي 

الرتبية  ل���وزارة  التابع  للموؤهالت 
والتعليم، مبا يفتح اأمام املواطنني 
امل�صرق يف خمتلف  امل�صتقبل  اأب��واب 
�صوق  يف  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات 

العمل بالدولة.
وم����ن ج��ه��ت��ه دع����ا امل��ه��ن��د���ض علي 
حممد امل��رزوق��ي ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
بالإنابة؛  التقني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
�صباب وفتيات الوطن اىل احلر�ض 
القادمة  ال��دورات  امل�صاركة يف  على 

بالت�صجيل  للعمل"  "نعم  م����ن 
www. الإل��ك��رتوين  املوقع  عرب 
yestowork.ae، لفتا اىل اأن 
الربنامج ي�صمن ال�صتثمار الأمثل 
يفيد  فيما  امل��در���ص��ي��ة،  ل���الإج���ازات 
العملي،  م�صتقبلهم  يف  ال�����ص��ب��اب 
الوطنية  ال��ك��وادر  �صمن  ويجعلهم 
طموحات  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة 
وفتيات  �صباب  يف  الر�صيدة  القيادة 

الوطن .

تعاون علمي بني مركز جامعة �لإمار�ت لل�سيا�سة �لعامة و�لقيادة  وكلية يل كيو�ن يو لل�سيا�سة �لعامة يف �جلامعة �لوطنية ب�سنغافورة

مبنا�ضبة اليوم العاملي للعمل االإن�ضاين 

برعاية حممد بن حم... فريق عونك ياوطن يوزع 1000 حقيبة �سحية على �لعمال يف مدينة �لعني

فريق طبي مب�ست�سفى مدينة ز�يد ينجح يف �إنقاذ حياة مري�ض ُيعاين من �لتهاب نخري �سديد نادر

يركز على اآليات التفاعل مع العمالء واإدارة املخازن ودعم الزبائن 

و�لعني  �أبوظبي  يف  للعمل«  »نعم  من  �أبو ظبي �لتقني يد�سن �لدورة �لـ 19 
جتربة معززة لع�ساق �ل�سوق �لعائم يف �لقرية 

�لعاملية وعرو�ض جديدة للنافورة �لنارية 
•• دبي- الفجر

والوجهة  العامل  يف  الثقافية  املنتزهات  اأك��رب  اأح��د  العاملية،  القرية  ك�صفت 
ال�����ص��ت��ار عن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وال��رتف��ي��ه  وال��ت�����ص��وق  للثقافة  الأوىل  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
مو�صمها  بداية  مع  العائم" ال�صهري  "ال�صوق  �صي�صهدها  التي  التح�صينات 
تذوق  لع�صاق  لة  مف�صّ وجهة  العائم  ال�صوق  ويعترب  والع�صرين.  ال��صاد�ض 
املاأكولت منذ تاأ�صي�صه يف 2018، يّقدم لهم قائمة متنوعة من الوجبات 
والنكهات الآ�صيوية الغنية. و�صيتمكن ال�صيوف من ال�صتمتاع بزيارة ال�صوق 
اأكرب وخلفية رائعة لنافورة القرية  العائم يف موقعه اجلديد مع م�صاحة 
العاملية ال�صهرية، التي �صت�صهد بدورها عرو�ض نارية جديدة وم�صرح مميز 

للعرو�ض الرتفيهية احلية.
العاملية:  القرية  يف  ال�صيوف  – عالقات  اأول  مدير  اإ�صحاق،  مهند  وق��ال 
وفريدة  ج��دي��دة  جت���ارب  ت��ق��دمي  اإىل  العاملية  القرية  يف  دائ��م��اً  "ن�صعى 
ل�صيوفنا يف كل مو�صم. وبعد تاألق ال�صوق العائم خالل املوا�صم ال�صابقة يف 
املوقع الأ�صا�صي، ليغدو وجهة مف�صلة ل�صيوفنا من ع�صاق التلذذ بالنكهات 
العاملية  ال��ق��ري��ة  قلب  يف  اجل��دي��د  موقعه  ع��ن  الإع����الن  ي�صعدنا  ال��ع��امل��ي��ة، 
لي�صتمتع ال�صيوف مب�صاحة اأكرب وجتارب جديدة رائعة. كما حر�صنا اأي�صاً 
على تعزيز جتربة النافورة الراق�صة يف بحرية القرية العاملية لت�صم عر�ض 
ناري مميز وم�صرح جديد لتقدمي اأروع العرو�ض الرتفيهية. ويعترب هذا 
اجلديدة  التجارب  من  الكبرية  القائمة  على  الإ���ص��اف��ات  اأح��دث  الإع���الن 
لالنطالق  عليها  الفريق  يعمل  التي  التحتية  البنية  على  والتح�صينات 

باملو�صم ال�صاد�ض والع�صرين يف اأكتوبر املقبل." 
البحرية  �صفاف  على  اجلديد  موقعه  اإىل  العائم"  "ال�صوق  نقل  و�صيتم 
نارية  ع��رو���ص��اً  اأي�����ص��اً  �صت�صهد  وال��ت��ي  العاملية،  القرية  قلب  يف  املتمركزة 
جديدة واإ�صافة جم�ّصم لتّنني عمالق ي�صم م�صرح متميز لتقدمي عرو�ض 
ترفيهية حية وذكريات ل تن�صى لل�صيوف. و�صتتوفر يف املوقع مقاعد اأكرث 
عرب م�صاحة اأكرب لتعزيز راحة ال�صيوف احلا�صرين يف املكان، وال�صتمتاع 
والنارية  امل��ائ��ي��ة  ال��ع��رو���ض  م��ن  ب��اق��ة  م�����ص��اه��دة  م��ع  املف�صلة،  بوجباتهم 

والرتفيهية يف البحرية. 
 ،2021 اأكتوبر   26 الثالثاء  ي��وم  اجلديد  املو�صم  ينطلق  اأن  املقرر  من 
حيث ترحب القرية العاملية ب�صيوفها ملدة 167 يوماً يف عامل من الروائع. 
املفاجاآت  م��ن  العديد  على  الط���الع  م��ن  وال��ع��ائ��الت  ال�صيوف  و�صيتمكن 

والوجهات اجلديدة التي �صيتم الإعالن عنها خالل الأ�صابيع املقبلة.

فتح باب �لت�سجيل للكونغر�ض 
�لعاملي ملتالزمة د�ون دبي 2021

•• دبي-الفجر

يعقد الكونغر�ض العاملي ملتالزمة داون دبي 2021 والذي يحظى برعاية 
عهد  مكتوم ويل  اآل  را�صد  بن  بن حممد  ال�صيخ حمدان  �صمو  كرمية من 
دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي بدبي عقده افرتا�صياً للمرة الأوىل يف تاريخ 
الكونغر�ض يف الفرتة من )18-20( نوفمرب 2021  وذلك حفاظاً على 

�صالمة امل�صاركني واأمانهم يف ظل اجلائحة.  
�صرحت بذلك الدكتورة منال جعرور رئي�ض الكونغر�ض رئي�ض الكونغر�ض 
اأردفت قائلة:  اإدارة جمعية الإم��ارات ملتالزمة داون والتي  ورئي�ض جمل�ض 
تفخر جمعية الإمارات ملتالزمة داون با�صت�صافة الدورة الرابعة ع�صر من 
الكونغر�ض العاملي ملتالزمة داون لأول  )WDSC 2021( والذي يقام 

ب�صكل افرتا�صي لأول مرة.  
اأطباء  م��ن  املهتمني  بكافة  ون��رح��ب  مفتوحة  دع���وة  ه��ذه  قائلة:  واأردف����ت 
بتقدمي  وامل�صاركة  املعرفة  لتبادل  ومنا�صرين  واأ�صر  وخمت�صني  وخ��رباء 
واملمار�صات  امل�صتجدات  اأه��م  ملعرفة  للح�صور   الت�صجيل  اأو  و/  امللخ�صات 
والأب���ح���اث وق�����ص�����ض ال��ن��ج��اح امل��ل��ه��م��ة والإجن������ازات يف امل���ج���الت التالية: 
الواقعية  الق�ص�ض  وال�صيا�صات،  ال��ق��وان��ني  امل��م��ار���ص��ات،  اأف�صل  الأب��ح��اث، 
امللهمة واملواهب والأداء، حيث يوفر الكونغر�ض فر�صة ا�صتثنائية وحقيقية 

للتوا�صل والتفاعل على م�صتوى العامل وب�صكل اآمن.
واأكدت جعرور اأن العمل جاٍر على قدم و�صاق واأن اللجنة الوطنية املنظمة 
ملتزمة بجعل الكونغر�ض جتربة ثرية وملهمة جلميع امل�صاركني من خالل 
عر�ض كل ما هو جديد يف جمال اأ�صحاب الهمم من ذوي متالزمة داون 
لتمكينهم ودجمهم وا�صت�صراف م�صتقبلهم ومبا يعك�ض املكانة الفريدة التي 

و�صلت اليها الدولة يف هذا املجال.
للمرة  ي��ق��ام  داون  مل��ت��الزم��ة  ال��ع��امل��ي  الكونغر�ض  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم��ن 
الأوىل يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، يف ظاهرة عاملية جتمع اخلرباء 
واملخت�صني والباحثني وذوي متالزمة داون واأ�صرهم، ملناق�صة اأهم واأحدث 
التطورات والأبحاث خالل الثالث �صنوات الأخرية يف املجالت الرئي�صية 
ذات ال�صلة بذوي متالزمة داون وفق اأعلى املعايري العاملية لأ�صحاب الهمم 
والتي ت�صمل ال�صحة، التعليم، التوظيف، امل�صتوى املعي�صي الالئق، احلماية 
الجتماعية، العرتاف القانوين، امل�صاركة يف احلياة العامة واحلياة امل�صتقلة 

بالإ�صافة اإىل الدمج املجتمعي والثقايف وامل�صاركات الريا�صية وغريها.
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واملوؤ�ض�ضات احلكومية  ال�ضركات  الكثري من  تدار 
اأدى انت�ضار فريو�ض  اأن  واخلا�ضة من املنزل بعد 
كورونا امل�ضتجد اإىل فر�ض احلظر يف اأغلب دول 
املوؤ�ض�ضات  هــذه  اإدارات  زالــت  ما  ولكن  العامل، 
اأداء العمل  وال�ضركات تبحث عن طرق ملراقبة 
املراقبة  برامج  با�ضتخدام  وذلــك  املــنــزل،  من 

والكامريات.

نعلم جميعا اأن النوم مهم جدا، واأنه من اجليد 
اأن نح�صل على املزيد منه من خالل القيلولة. 
ولكن بالن�صبة لأولئك الذين ل يح�صلون على 
طريقة  هناك  تكون  فقد  الظهر،  بعد  قيلولة 

لتعوي�صها.
وت�صري درا�صة جديدة اإىل اأن امل�صي ال�صريع ملدة 
القيام  عليك  )ولي�ض  الأ�صبوع  يف  دقيقة   150
يقلل من خطر  اأن  واح���دة( ميكن  دفعة  بذلك 

املوت املبكر الناجم عن قلة النوم.
ووجدت الدرا�صة، التي ُن�صرت على الإنرتنت يف 
 British Journal of  املجلة الربيطانية
Sports Medicine، اأن ممار�صة الريا�صة 
وفقا لإر�صادات منظمة ال�صحة العاملية "ق�صت 
على معظم الرتباطات ال�صارة" من قلة النوم 

مع خطر املوت.
متارين  مت���ار����ض  اأن  الأف�������ص���ل  م���ن  ب��ال��ط��ب��ع، 
اإذا  ولكن  اجل���ودة،  ع��ايل  ونوما  كافية  ريا�صية 
مررت بب�صع ليال �صيئة، فاإن رفع خطوات قد 

تكون اأمرا ي�صتحق املحاولة.

الأ�صخا�ض  العاملية  ال�صحة  منظمة  وتو�صي 
اأي�صية  دقيقة   600 ع��ن  يقل  ل  م��ا  مبمار�صة 
ما  اأي  الأ���ص��ب��وع،  يف  ال��ب��دين  للن�صاط  مكافئة 
امل�صي  م���ن  الأ����ص���ب���وع  يف  دق��ي��ق��ة   150 ي���ع���ادل 

ال�صريع اأو 75 دقيقة من اجلري.
بيانات  ال��ب��اح��ث��ون  ح��ل��ل  ال���درا����ص���ة،  ه����ذه  ويف 

380055 �صخ�صا تبلغ اأعمارهم 56 عاما يف 
املتو�صط.

هوؤلء  مار�صه  ال��ذي  التمرين  مقدار  و�صنفوا 
الأ���ص��خ��ا���ض ع��ل��ى اأن����ه م��رت��ف��ع اأو م��ت��و���ص��ط اأو 
اأو  اأن��ه �صحي،  النوم على  نوعية  ثم  منخف�ض، 

متو�صط، اأو �صعيف.

امل���ت���اب���ع���ة، تويف  11 ع���ام���ا م����ن  وع���ل���ى م������دار 
من   4095 بينهم  من  اأ�صخا�ض،   15503
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�ض  نوع من  اأي 

و9064 من جميع اأنواع ال�صرطان.
1932 �صخ�صا ب�صبب  ت��ويف  وم��ن بني ه���وؤلء، 
�صكتة  م��ن  و359  ال��ت��اج��ي��ة،  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ض 

دموية  جلطة  م��ن  و450  )ن��زف��ي��ة(،  دم��اغ��ي��ة 
)اإقفارية( و1595 من �صرطان الرئة.

الأ�صخا�ض  م��ع  باملقارنة  اأن��ه  الباحثون  ووج��د 
العالية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن  جم��م��وع��ة  يف 
وال���ذي���ن ي��ت��م��ت��ع��ون اأي�����ص��ا ب���ن���وم ���ص��ح��ي، فاإن 
الريا�صية  التمارين  مي��ار���ص��ون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

املنخف�صة وجمموعة النوم ال�صيئ لديهم خطر 
�صبب،  املبكرة لأي  % للوفاة   57 بن�صبة  اأعلى 
 67 بن�صبة  الإ�صابة  اإىل زيادة خطر  بالإ�صافة 

.%
الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�ض  الوفاة من   

و45 % زيادة خطر الوفاة من ال�صرطان.
ومع ذلك، قال الباحثون اإنه اإذا ا�صتوفى النا�ض 
ال�صحة  منظمة  اإر�����ص����ادات  م��ن  الأدن�����ى  احل���د 
العاملية ملمار�صة الريا�صة، ف�صيتم الق�صاء على 

معظم الروابط بني قلة النوم واملوت.
وقال الباحثون، مبن فيهم من جامعة �صيدين 
قيمة  نتائجنا  "تدعم  اجلامعية:  لندن  وكلية 
والنوم  البدين  الن�صاط  ل�صتهداف  التدخالت 

ب�صكل متزامن لتح�صني ال�صحة".
مزيد  اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  مالحظة  وي��رج��ى 
ل  الآن  وحتى  النتائج،  ه��ذه  لدعم  البحث  من 
من  واف���ر  ق�صط  على  باحل�صول  نو�صي  ن���زال 
الريا�صية  التمارين  مع  جنب  اإىل  جنبا  النوم 

املنا�صبة.

امل�ضي ال�ضريع ملدة 150 دقيقة يف االأ�ضبوع له فوائد جمة

�لذهاب يف نزهات ميكن �أن مينع �ملوت �ملبكر �لناجم عن قلة �لنوم!

وحددت جمعية ال�صرطان الأمريكية العديد من عوامل منط احلياة التي تعد 
موؤ�صرات خطر لالإ�صابة ب�صرطان القولون وامل�صتقيم، مبا يف ذلك ا�صتهالك 
الكحول وال�صمنة وعدم ممار�صة الريا�صة والتدخني وحتى اأنواع معينة 
من  عالية  ن�صبة  على  حتتوي  التي  فيها  مبا  الغذائية،  الوجبات  من 

اللحوم احلمراء واللحوم امل�صنعة.
ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى التي ل ميكن 
ال�صيطرة عليها مثل التقدم يف ال�صن، والتاريخ العائلي 
�صرطان  اأو  وامل�صتقيم  ال��ق��ول��ون  يف  احل��م��ي��دة  ل����الأورام 
التهاب  ملر�ض  العائلي  والتاريخ  وامل�صتقيم،  القولون 
الأمعاء، والعديد من املتالزمات املوروثة. ويرتبط 
بزيادة  اأي�����ص��ا  ال��ث��اين  ال��ن��وع  م��ن  ال�صكري  م��ر���ض 

خطر الإ�صابة ب�صرطان القولون وامل�صتقيم.
البحث، من  ال��درا���ص��ة اجل��دي��دة، وج��د فريق  ويف 
لوي�ض،  �صانت  يف  وا�صنطن  بجامعة  ال��ط��ب  كلية 
زيادة بن�صبة %16 يف خماطر كل 8 اأون�صات من 
الأعمار  ويف  يوميا.  امل�صافة  ال�صكرية  امل�صروبات 
ارتبطت كل وجبة بزيادة  18 عاما،  اإىل   13 من 
خطر الإ�صابة ب�صرطان القولون وامل�صتقيم بن�صبة 

اخلم�صني. �صن  قبل   32%
 6 يف  اإليها  تو�صلوا  التي  النتائج  الفريق  ون�صر 
يكون  اأن  اإن��ه يجب  وقالوا   ،Gut مايو يف جملة 
ال��دع��م جل��ه��ود ال�صحة العامة  امل��زي��د م��ن  ه��ن��اك 

التي ت�صجع النا�ض على تقليل تناول ال�صكر.
ت�صخي�صات   109 الباحثون  وج��د  امل��ج��م��وع،  ويف 
يقارب  ما  بني  املبكر  وامل�صتقيم  القولون  ل�صرطان 
يف  امل�صارك  الأ���ص��ت��اذ  وق��ال  م�صارك.   116500
العامة يف  ال�صحة  اجلراحة والطب يف ق�صم علوم 

"اإ�صارة  اإنه على الرغم من قلة عدد احل��الت، ل تزال هناك  جامعة وا�صنطن، وكبري موؤلفي الدرا�صة، يني �صاو، 
قوية" اإىل اأن تناول ال�صكر، خا�صة يف وقت مبكر من احلياة، يلعب دورا يف زيادة معدلت الإ�صابة بال�صرطان.

وتابع: "هذه الدرا�صة، جنبا اإىل جنب مع عملنا ال�صابق الذي يربط ال�صمنة وحالت التمثيل الغذائي بزيادة خطر 
اأن م�صاكل التمثيل الغذائي، مثل مقاومة الإن�صولني، قد  اإىل  الإ�صابة ب�صرطان القولون وامل�صتقيم املبكر، ت�صري 

تلعب دورا مهما يف تطور هذا ال�صرطان لدى البالغني الأ�صغر �صنا.

در��سة تك�سف عن �رتباط �مل�سروبات �ل�سكرية بزيادة خماطر �لإ�سابة ب�سرطان �لقولون
قال باحثون اإن ال�ضباب الذين يتناولون امل�ضروبات ال�ضكرية قد يكونون اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة ب�ضرطان القولون.

ووجدت الدرا�ضة، التي �ضملت 116500 ممر�ضة من 1991 اإىل 2015، اأنه مقارنة بالن�ضاء الالئي �ضربن اأقل 
من 8 اأون�ضات )نحو 236 مل( اأ�ضبوعيا من امل�ضروبات املحالة بال�ضكر، فاإن اأولئك الالتي �ضربن مرتني اأو اأكرث 

يوميا تعر�ضن خلطر االإ�ضابة باأكرث من ال�ضعف ب�ضرطان القولون وامل�ضتقيم املبكر.
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العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  4658/2021/209 تنفيذ عمايل 
مو�صوع الدعوى :  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى العمالية رقم 3995/2021 عمايل 

جزئي ، ب�صداد املبالغ املنفذ بها وقدرها )15195( درهم
طالب الإعالن : �صالون ال�صارية للرجال -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- النور ا�صماعيل ادم �صامل - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صده
  جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )15195.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

املذكور خالل )0( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 19/ 8/ 2021  Issue No : 13318
Notice by Publication

before the Case Management Office
Ajman Federal Civil Court of First Instance

in the Case No. AJCFICIREA2021/0001985-Civil (Partial)
To: Plaintiff :
AL JAWAL MANPOWER SUPPLIER SERVICES, Nationality: Indonesia
Unknown residence : Emirate of Ajman, Liwara 1, building (18)- Al Bustan, 
Ground Floor, shop No. 10, Tel: 067424373, 0505478209,
email: aljawalmanpower786@gmail.com, Makani No. 1148643536
In both Arabic & English languages)
You are kindly requested to attend before the Case Management Office at Ajman 
Federal Civil Court of First Instance in the hearing which shall be held on 
31/08/2021 - Office No. (Case Manager Office 2- One Day Department) in person 
or by a certified attorney to submit all documents including a reply memo to the 
case in a period not exceeding ten days from the date of publication in order to 
consider the said case in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office
Abdulmalik Khalfan Al Naqbi

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE
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املال والأعمال

هيئة مطار �ل�سارقة �لدويل تو��سل 
م�سريتها �لطموحة بخطى ثابتة

�لحتاد �لن�سائي �لعام يوقع مذكرة تفاهم
 م�سرتكة مع م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي

�إعادة �لتدوير.. �لو�سيلة �ملثلى ل�ستغالل �لنفايات
•• اأبوظبي -وام:

“ تدوير”  ال��ن��ف��اي��ات  اأب��وظ��ب��ي لإدارة  م��رك��ز  ي��ب��ذل 
خالل  م��ن  البيئة  على  للحفاظ  م�صهودة  ج��ه��وداً 
وقطاعاتها  اأ�صنافها  بكل  املخلفات  ت��دوي��ر  اإع����ادة 
واجلزء الأ�صا�صي منها املخلفات املنزلية والتي يتم 
ال�صتفادة  لتحقيق  جانب  اأك��رث  من  معها  التعامل 
والبيئة  واملجتمع  الأ���ص��رة  ل�صالح  منها  الق�صوى 
الكعبي  خلفان  �صامل  الدكتور  �صعادة  واأك��د  عموماً. 
مدير عام مركز اأبوظبي لإدارة النفايات “تدوير” 
اأن املركز   .. “وام”  اأنباء الم��ارات  يف حوار لوكالة 
ي�صعى باهتمام كبري لأن يكون املجتمع على وعي تام 
باأهمية وكيفية ال�صتغالل الأمثل للنفايات املنزلية 
ي�صب  الذي  بال�صكل  وا�صتخدامها  تدويرها  واإع��ادة 
حد  على  وبيئياً  �صحياً  واملجتمع  الأ���ص��رة  �صالح  يف 
���ص��واء وه��و م��ا ين�صجم م��ع روؤي���ة اأب��وظ��ب��ي 2030 
على  ال��رتك��ي��ز  يف  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  وا�صرتاتيجية 
التي  التنموية  اجل��ه��ود  ق��ي��ادة  يف  الب�صري  العامل 

ت�صاهم يف الرتقاء باملجتمع والبيئة.
خملفات  فهناك  تتنوع  املنزلية  املخلفات  اأن  وذك��ر 
اأو علب  البال�صتيك  اأو  الأخ�صاب  الكثري من  ت�صمل 
حني  يف  وال��ورق  الكرتون  اأو  الزجاج  اأو  الألومنيوم 
املزارع  خملفات  م��ن  معظمها  اأخ���رى  خملفات  اأن 
و�صع  عند  “تدوير”  ويراعي  النافقة  واحليوانات 
خ��ط��ط��ه ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع امل��خ��ل��ف��ات امل��ن��زل��ي��ة كيفية 
بالتعامل  الأ���ص��ر  وت��وع��ي��ة  �صنف  ك��ل  م��ع  الت�صرف 
عملية  اإط���ار  يف  املخلفات  تلك  م��ع  واملفيد  ال�صليم 

اإعادة التدوير.
“ تدوير” يركز على معاجلة املخلفات  واأ�صاف اأن 

فائدة  ذات  كلياً  جديدة  ملنتجات  لتحويلها  املنزلية 
اإىل  ينق�صم  وذل��ك  �صواء  حد  على  واملجتمع  للبيئة 
املنزلية  وخملفاتها  ب��الأ���ص��رة  يتعلق  الأول  �صقني 
املراد  املخلفات  مع  تعامله  وكيفية  باملركز  والآخ���ر 
القمامة  ت��ت��م ع��رب جتميع  ت��دوي��ره��ا وال��ت��ي  اإع����ادة 
ث���م معاجلتها  ف���رزه���ا وت��ن��ظ��ي��ف��ه��ا  ث���م  وال��ن��ف��اي��ات 
اإعادة  ليتم  ا�صتهالكها  يتم  اإىل منتجات  وت�صنيعها 

تدويرها جمدداً وهكذا.
وع���ن اأه���م الأف���ك���ار الإب��داع��ي��ة ال��ت��ي م��ن ���ص��اأن��ه��ا اأن 

حتافظ على املوارد ..
التي نريد  الأ���ص��ي��اء  العديد م��ن  امل��ن��ازل فيها  ق��ال   
املالب�ض  مثل  ف��ائ��دة  دون  وت��رتاك��م  منها  التخل�ض 
ين�صح  وال����ذي  الأث����اث  اأو  ال�����ص��ن��ادي��ق  اأو  ال��ق��دمي��ة 
ل�صالح  اأوًل  م��ن��ه��ا  ���ص��ل��ح  مب��ا  ب��ال��ت��ربع  “تدوير” 
حول  تعليمية  ور�ض  عقد  يتم  اأو  امل�صتهدفة  الفئات 

كيفية ال�صتفادة منها .
ولفت اإىل اأن الأفكار التي ت�صرف عليها اإدارة التوعية 
املخلفات  مع  التعامل  ب�صاأن  تدوير”   “ يف  العامة 
واجلرائد  الكرتون  ا�صتخدام  اإع��ادة  ت�صمل  املنزلية 

والورق والبال�صتيك والزجاج.
اأو�صح   .. التوعوية  الفعاليات واحلمالت  اأهم  وعن 
تنظم  امل��رك��ز  يف  العامة  التوعية  اإدارة  اأن  �صعادته 
على مدار العام العديد من الور�ض ت�صتهدف اأولياء 
الأمور و�صيدات املجتمع وطلبة املدار�ض واجلامعات 
يف  امل�صاركة  جانب  اإىل  عامة  واجلمهور  واملوظفني 
املهرجانات اأو املعار�ض التي تنظم يف اإمارة اأبوظبي 
من خالل اأجنحة توعوية بهدف التثقيف والتعليم 
وزيادة الوعي البيئي حول كل ما يتعلق بكيفية اإعادة 
ا�صتخدام النفايات املنزلية من خالل العمل اليدوي 

اإعادة  ح��ول  تعليمية  ور����ض  عقد  بجانب  الب�صيط 
تدوير املخلفات املنزلية مثل فن “الديكوباج« .

واأ�صاف الكعبي اأطلق “تدوير” �صابقا يف اإطار دعمه 
للمدار�ض  التوعوية  “اجلائزة  التوعوية  للجهود 
اإىل  وال��ت��ي تهدف  اأبوظبي”  اإم���ارة  واجل��ام��ع��ات يف 
الو�صول اإىل جيل يدرك اأهمية احلفاظ على البيئة 
للم�صاهمة  والب��ت��ك��ار  الإب����داع  ال��ق��درة على  ول��دي��ه 
ق����ادرة ع��ل��ى تقليل حجم  ف��اع��ل��ة  ت��ق��دمي ح��ل��ول  يف 
اإعادة  منها من خالل  وال�صتفادة  املنتجة  النفايات 
فنية  قطع  اأو  جم�صمات  اإىل  وحتويلها  ال�صتخدام 

ميكن ال�صتفادة منها يف حياتنا.
الوعي  رف��ع م�صتوى  اإىل  ت��ه��دف  اجل��ائ��زة  اأن  وب��ني 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  والطالبات  الطالب  لدى  البيئي 
الإح�صا�ض  وتنمية  ال�صتخدام  اإع��ادة  ثقافة  وغر�ض 
على  وت�صجيعهم  لديهم  الجتماعية  بامل�صوؤولية 
بني  الإيجابي  التناف�ض  روح  وبث  والبتكار  الإب��داع 
وا�صتثماراً  احلثيثة  اجل��ه��ود  يف  ا���ص��ت��م��راراً  طلبتنا 
للخربات املرتاكمة من اأجل تن�صئة جيل واع وموؤمن 

باأهمية احلفاظ على البيئة.
 2020 ال��ع��ام  يف  اأط��ل��ق  “تدوير”  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
افرتا�صية  توعوية  حملة  ك��ورون��ا  جائحة  وخ��الل 
املراحل  ال��ط��ل��ب��ة يف خم��ت��ل��ف  ا���ص��ت��ه��دف��ت  ���ص��ام��ل��ة 
واملعاهد  وامل��دار���ض  الأط��ف��ال  ريا�ض  من  التعليمية 
والكليات واجلامعات اإىل جانب الهيئات التدري�صية 
واأولياء الأمور يف كافة اأرجاء اإمارة اأبوظبي بالتعاون 
مع وزارة الرتبية والتعليم ودائرة التعليم واملعرفة 
وهدفت احلملة اإىل تعميق الوعي بالثقافة البيئية 
مبختلف  الطلبة  ل��دى  الإي��ج��اب��ي��ة  القيم  وتر�صيخ 
املراحل الدرا�صية واجلامعية جتاه البيئة وتوعيتهم 

بال�صلوكيات ال�صحيحة التي يلزم تبنيها يف التعامل 
العامة  ال�صحة  واآف��ات  اأ�صكالها  بكافة  النفايات  مع 
 2030 اأبوظبي  روؤي���ة  رك��ائ��ز  اأه��م  اأح��د  باعتبارها 

لتعزيز م�صرية ال�صتدامة.
وعن اأهم امل�صاركات والأحداث الدولية “ لتدوير” .. 
قال اإن “تدوير” �صارك كمنظم و�صريك ا�صرتاتيجي 
يف معر�ض ومنتدى “اإيكووي�صت” الذي ت�صت�صيفه 
اأبوظبي  “اأ�صبوع  فعاليات  اإط��ار  يف  ع��ام  كل  الدولة 
املعر�ض الدويل املتخ�ص�ض يف جمال  لال�صتدامة” 
تت�صمن  وال��ذي  النفايات  لإدارة  املتكاملة  احللول 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ت��وف��ري ج��ن��اح ت���وع���وي وت��ث��ق��ي��ف��ي خا�ض 
املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  وامل�����ص��ارك��ني  للح�صور 
وذلك بهدف عر�ض املواد التي مت تدويرها اإىل مواد 
مفيدة من املخلفات املنزلية وتوعية اجلمهور حول 
الطرق املثلى لكيفية ال�صتفادة من النفايات واأهمية 

اللتزام بالنظافة و�صالمة البيئة.
اأ�صاف   .. ال�صرتاتيجية  وال�صراكات  اخلطط  وعن 
اأن  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ع����ام  م���دي���ر 
احلكومي  القطاعني  مع  ال�صرتاتيجية  ال�صراكات 
واخلا�ض تتيح لنا اأن نكون يف موقع ال�صبق والريادة 
نظراً ملا تقدمه الدولة من دعم ومتكني حكومي لنا 
املوؤ�ص�صات وهو ما يدعم جهودنا يف �صبيل  وملختلف 
تدوير  اإع���ادة  بعمليات  والرت��ق��اء  ال�صليم  التعامل 

املخلفات.
اأن املركز م�صتمر يف جهوده التوعوية  واأكد الكعبي 
وحتفيزها  الأ�صرة،  وثقافة  بفكر  الرتقاء  اأجل  من 
النفايات  مع  الإيجابي  التعامل  اأهمية  اإدراك  على 
املنزلية والرتكيز على ال�صتفادة منها يف املنزل قدر 

الإمكان وهو ما يقنن اجلهود ويوفر الإمكانات.

•• ال�شارقة -وام:

ب��ذل��ت اإم������ارة ال�����ص��ارق��ة خ����الل عام 
اتخاذ  يف  ك���ب���رية  ج����ه����وداً   2020
اأف�صل الإجراءات والتدابري حلماية 
���ص��ح��ة و���ص��الم��ة ال�����ص��ك��ان وال�����زوار 
وتوفري جميع الإمكانيات والقدرات 
لفريو�ض  الت�صدي  ج��اه��زي��ة  ل��رف��ع 
اتباع  ع���ل���ى  م����ع احل����ر�����ض  ك����ورون����ا 
ال�������ص���ادرة م���ن اجلهات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
املخت�صة ويف مقدمتها وزارة ال�صحة 
ال�صارقة  وه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
للطريان  العامة  والهيئة  ال�صحية 
لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  امل�����دين 

الطوارئ والأزمات والكوارث.
وح���ق���ق م���ط���ار ال�������ص���ارق���ة ال�����دويل 
ال�صمو  ب��ت��وج��ي��ه��ات وروؤي�����ة ���ص��اح��ب 
حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم 
ال�صارقة ومتابعة م�صتمرة من �صمو 
ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان 
ون���ائ���ب حاكم  ع��ه��د  ال��ق��ا���ص��م��ي ويل 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  ال�صارقة 
كافة  �صملت  الإجن�����ازات  م��ن  جملة 
امل�������ج�������الت مب������ا ف���ي���ه���ا اخل�����دم�����ات 
املتعاملني  ���ص��ع��ادة  ا���ص��ت��ه��دف��ت  ال��ت��ي 

وامل�صافرين.
توفري  امل��ب��ذول��ة يف  ج��ه��وده  وبف�صل 
للمواطنني  اآم����ن����ة  ����ص���ف���ر  جت����رب����ة 
واملقيمني ح�صل مطار ال�صارقة على 
�صهادة العتماد ال�صحي للمطارات /

AHA/ من قبل جمل�ض املطارات 
الدويل كاأول مطار يف دولة الإمارات 
الدويل  الع��ت��م��اد  ه��ذا  على  يح�صل 
ال�صرق  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى  وال�������ص���اب���ع 
الأو���ص��ط وذل��ك ت��ق��دي��راً جل��ه��وده يف 
تقدمي جتربة �صفر اآمنة للم�صافرين 

خالل فرتة “كوفيد -19«.

املدفع  ����ص���امل  ع���ل���ي  ����ص���ع���ادة  وق������ال 
الدويل  ال�صارقة  مطار  هيئة  رئي�ض 
:” ن��ح��ن ال��ي��وم اأ���ص��د اإ����ص���راراً على 
الدويل  ال�صفر  تعايف  عملية  ت�صريع 
بكافة  التعاون والل��ت��زام  من خ��الل 
ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ص��ادرة ع��ن اجلهات 
التناف�صية  ال��ق��درات  وزي���ادة  املعنية 
بخدمات  يتعّلق  فيما  �صواًء  للمطار 
ال�صحن  ع��م��ل��ي��ات  اأو  امل�������ص���اف���ري���ن 
ونطمح اإىل موا�صلة م�صرية الريادة 
ال�صرتاتيجية  ال����روؤي����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
لالإمارة يف خمتلف جمالت التنمية 

.«
خطة  و����ص���ع���ت  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن  واأك��������د 
متكاملة للتعامل مع التطورات التي 
فر�صتها جائحة “كوفيد-19” على 
حماور  �صتة  تت�صمن  ال�صفر  قطاع 
على  املحافظة  على  ترتكز  اأ�صا�صية 
ا�صتمرارية الأعمال مع �صمان اأعلى 
والتدابري  الإج����راءات  م��ن  م�صتوى 
اإج����راءات  تفعيل  م��ث��ل  الح���رتازي���ة 
فح�ض امل�صافرين واملوظفني حر�صاً 
����ص���الم���ت���ه���م واحل�����ف�����اظ على  ع���ل���ى 
اإ�صافة  امل��ط��ار  يف  احل��رك��ة  ان�صيابية 
التطويرية  الأعمال  ا�صتمرارية  اإىل 
التدريب  وع��م��ل��ي��ات  وال��ت��و���ص��ي��ع��ي��ة 
التكنولوجيا  وت��ف��ع��ي��ل  وال���ت���اأه���ي���ل 
ال�صتثنائية  ال��ظ��روف  م��واج��ه��ة  يف 
بالتزامن مع اإطالق حملة اإعالمية 
امل�صافرين  طماأنة  ت�صتهدف  مو�صعة 
بال�صفر  الثقة  لتعزيز  واملتعاملني 

عرب املطار.
نفذ  ال�����ص��ارق��ة  م���ط���ار  اأن  واأو�����ص����ح 
الوقائية  الإج�������راءات  م���ن  ال��ع��دي��د 
التعقيم  عمليات  تكثيف  فيها  مب��ا 
واملعدات  امل���ط���ار  م���راف���ق  ج��م��ي��ع  يف 
ي�صتخدمها  ال�����ت�����ي  والأج��������ه��������زة 
امل�����ص��اف��رون وامل��وظ��ف��ون ك��م��ا قامت 

ه���ي���ئ���ة م����ط����ار ال���������ص����ارق����ة ال������دويل 
ووقاية  ال�صحة  وزارة  مع  بالتعاون 
املجتمع بتقدمي لقاح “كوفيد-19” 
اأول جهة يف  لكافة موظفيها لتكون 
الإمارة تقدم اللقاح للموظفني كما 
�صاملة  �صيانة  ب��رن��ام��ج  امل��ط��ار  نفذ 
يف خمتلف مرافقه لتقدمي احللول 
التقنية والفنية والأمنية واخلدمات 
من  بالرتقاء  وال�صتمرار  املتكاملة 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل 
اإيجابي  ب�صكل  انعك�ض  ال��ذي  الأم���ر 

على زيادة اأعداد امل�صافرين.
ال�صارقة  اإم���ارة  خطة  م��ع  متا�صياً  و 
لتوجيهات  وتنفيذاً  الذكي  للتحّول 
احل����ك����وم����ة ال����ر�����ص����ي����دة ب���������ص����رورة 
وت�صهيل  الرقمية  اخل��دم��ات  تعزيز 
الإج�������راءات ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ني تعمل 
ه���ي���ئ���ة م����ط����ار ال���������ص����ارق����ة ال������دويل 
توظيف  ع����ل����ى  م�������ص���ت���م���ر  ب�������ص���ك���ل 
التقنية يف قطاع  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث 
املطارات وخدمات ال�صفر وا�صتخدام 
التي  املبتكرة  اخلدمات الإلكرتونية 
توفر للم�صافرين مزيداً من الراحة 
وال�����ص��ه��ول��ة، وجت��ع��ل جت��رب��ت��ه��م مع 
امل��ط��ار اأك���رث اأم���ان���اً و���ص��الم��ة وذلك 
العاملية  ال�صفر  �صناعة  دع��م  بهدف 

خالل الفرتة املقبلة.

ولفت �صعادة علي �صامل املدفع اإىل اأن 
تعمل  ال��دويل  ال�صارقة  مطار  هيئة 
ال�صوق  و�صع  درا�صة  على  با�صتمرار 
وح���ج���م ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال�����ص��ف��ر وفق 
هذه  على  وبناء  اجل��دي��دة  املتغريات 
ال�صتباقية  خطتها  ت�صع  الدرا�صات 
بذلك  ل��ت��وا���ص��ل  ال��ط��ل��ب  ل�صتيعاب 
ثابتة  بخطى  الطموحة  م�صريتها 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
فر�صتها الظروف ال�صتثنائية حيث 
حققت الهيئة العديد من الإجنازات 
التو�صعة  م�����ص��روع  ب��اف��ت��ت��اح  متمثلًة 
ال�����ص��رق��ي��ة واإجن�����از ع��م��ل��ي��ات جتديد 
لقاعة اخلدمات اخلا�صة “ال�صالة” 
ل�����الرت�����ق�����اء مب�������ص���ت���وى اخل����دم����ات 
�صيانة  ب����رام����ج  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة 
املطار  م���راف���ق  ���ص��ام��ل��ة يف خم��ت��ل��ف 
والفنية  التقنية  احل��ل��ول  ل��ت��ق��دمي 
املتكاملة  واخل�����دم�����ات  والأم����ن����ي����ة 
و�صمن  مب����رون����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وت���ع���م���ل 
لتحقيق  وم�صتدامة  وا�صحة  خطة 
على  نعمل  قال  الطموحة.و  روؤيتها 
ال�صارقة  التوا�صل بني مطار  تعزيز 
وخمتلف اجلهات الإقليمية والعاملية 
وزيادة عدد وجهات ال�صركات العاملة 
عرب املطار مع اللتزام بتقدمي اأعلى 

تطوراً  واأك��رثه��ا  اخل��دم��ات  معايري 
اإىل جانب الت�صهيالت املحفزة لهذه 
ال�����ص��رك��ات وب��ال��ف��ع��ل جن��ح��ن��ا خالل 
اجل��اري يف  العام  الأول من  الن�صف 
ا�صتقطاب 11 �صركة طريان جديدة 
منتظمة  ب����رح����الت  ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن 
�صركات   6 اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ل��ل��رك��اب 
لل�صياح  مو�صمية  ب��رح��الت  ط���ريان 
وك����ذل����ك ث������الث ����ص���رك���ات ج���دي���دة 
منتظمة  ب��رح��الت  اجل���وي  لل�صحن 
الطريان  ال�صركات  ه��ذه  اأب���رز  وم��ن 
ال���ُع���م���اين وط������ريان ف��ي�����ص��ت��ارا وجو 
�صركة  اأن  اإىل  ال��ه��ن��دي��ة.واأ���ص��ار  اإي���ر 
الوطني  ال��ن��اق��ل  ل��ل��ط��ريان  العربية 
ال�صارقة  م���ط���ار  م���ن  ي��ت��خ��ذ  ال�����ذي 
م����رك����زاً ل��ع��م��ل��ي��ات��ه اأ����ص���اف���ت ع����دداً 
�صبكة  اإىل  ال��وج��ه��ات اجل��دي��دة  م��ن 
مب�صر  ال�صيخ  �صرم  ومنها  رحالتها 
وبوكيت بتايالند كما تعمل العربية 
ا���ص��ت��ع��ادة معدلت  ع��ل��ى  ل��ل��ط��ريان 
�صرق  اإىل  املنتظمة  ت�صغيل رحالتها 
اآ�صيا واأوروبا يف امل�صتقبل القريب ما 
الطريان  حركة  ن�صاط  م��ن  �صيزيد 
ويتيح  ال�����ص��ارق��ة  م���ط���ار  اإىل  وم����ن 
من  ات�صاعاً  اأكرث  �صبكة  للم�صافرين 

الوجهات الإقليمية والعاملية.

ال�صارقة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ة  وت���وا����ص���ل 
ال�صتثنائية  اإجن����ازات����ه����ا  م�����ص��رية 
ال�صعد  خمتلف  على  حققتها  التي 
خريطة  على  مكانتها  م��ن  لرت�صخ 
ال�صارقة  تكون  حتى  العاملية  ال�صفر 
وج���ه���ة ت�����ص��ت��ق��ط��ب امل�����ص��اف��ري��ن من 
ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��ع��امل مل��ا حتتويه من 
اأن�صطة ومعامل ا�صتثنائية من خالل 
تعزيز ال�صراكات وا�صتقطاب �صركات 

طريان جديدة.
و اأك���د ���ص��ع��ادة ع��ل��ي ���ص��امل امل��دف��ع يف 
ال�صارقة  م���ط���ار  اأن  ح��دي��ث��ه  خ���ت���ام 
ال��ن��م��و يف  ت�����ص��ارع��ا يف  ال����دويل �صهد 
ال�صحن  امل�����ص��اف��ري��ن وح��ج��م  اأع�����داد 
املا�صية  ال�صنوات  مدى  على  اجلوي 
من  املتزايد  الهتمام  نتيجة  وذل��ك 
ودولة  ال�صارقة  اإمارة  بزيارة  ال�صياح 
الإم��ارات والت�صهيالت التي تقدمها 
للم�صتثمرين  وال����دول����ة  الإم��������ارة 
حر�صنا  وعليه  الأع��م��ال  وق��ط��اع��ات 
وت�صهيل  اخل����دم����ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�صركات  وا���ص��ت��ق��ط��اب  الإج����������راءات 
ط���ريان ج��دي��دة م��ا اأ���ص��ه��م يف تعزيز 
كوجهة  ال�������ص���ارق���ة  اإم���������ارة  م���ك���ان���ة 
مف�صلة للعديد من ال�صياح ومركزاً 

مهماً للتجارة والأعمال.

•• اأبوظبي-وام:

ال��ع��ام م��ذك��رة تفاهم  الن�صائي  وق��ع الحت���اد 
الإ�صالمي،  اأبوظبي  م�صرف  م��ع  م�صرتكة 
والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  اأوج�����ه  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف 
الأن�صطة  ك��اف��ة جم���الت  ال��ط��رف��ني يف  ب��ني 
والربامج اخلا�صة برت�صيخ الوعي املجتمعي 
امل�صوؤولية  ث��ق��اف��ة  ون�����ص��ر  امل�������راأة  ب��ق�����ص��اي��ا 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة يف  املجتمعية جت��اه متكني 

املجال القت�صادي.
وانطالقاً من حر�ض الطرفني على حتقيق 
امل�صاركة  تعزيز  يف  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
واملجتمع  اخل��ا���ص��ة  للموؤ�ص�صات  املجتمعية 
امل��دين لدعم جهود دول��ة الإم���ارات العربية 
�صتعمل  ال��دول��ة،  امل��راأة يف  املتحدة يف ق�صايا 
والأن�صطة  ال���ربام���ج  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  امل���ذك���رة 
امل�صوؤولية  تر�صيخ  �صاأنها  من  التي  امل�صرتكة 
امل����راأة،  وم���ب���ادرات  ب��رام��ج  ودع���م  املجتمعية 
بالإ�صافة اىل اإعداد وتنفيذ برامج وم�صاريع 
م�������ص���رتك���ة وت�����ب�����ادل اخل�������ربات وال���ت���ج���ارب 
ومهام  طبيعة  م��ع  تتفق  ال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات 
اأه���داف  لتحقيق  منهما  ك��ل  واخت�صا�صات 

هذه املذكرة.
الحتاد  التفاهم يف مقر  توقيع مذكرة  ومت 
ال��ن�����ص��ائ��ي ال���ع���ام مم���ث���اًل ب��ال��دك��ت��ور حممد 
الن�صائي  الحتاد  م�صت�صار  املن�صور،  اإبراهيم 

ق�صم  رئي�صة  الدرمكي،  و مرمي حمد  العام، 
التحول الرقمي لالأفرع يف م�صرف اأبوظبي 
ال�صويدي،  ن���ورة  �صعادة  الإ���ص��الم��ي.واأك��دت 
اأن  العام،  الن�صائي  لالحتاد  العامة  الأمينة 
لتوجيهات  ترجمًة  ج���اءت  التفاهم  م��ذك��رة 
رئي�صة  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
املجل�ض  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام،  ال��ن�����ص��ائ��ي  الحت�����اد 
الرئي�صة  وال���ط���ف���ول���ة،  ل���الأم���وم���ة  الأع����ل����ى 
الأع����ل����ى مل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ص���ري���ة “اأم 
املثمرة  ال�صراكات  عقد  باأهمية  الإمارات”، 
واملوؤ�ص�صات  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي  الحت�����اد  ب���ني 
احلكومية والقطاع اخلا�ض، لال�صتفادة من 
امل��ت��اح��ة، وح�صد طاقات  وامل����وارد  الإم��ك��ان��ات 
واملبادرات  الأف��ك��ار  اأج��ل حتفيز  اجلميع من 
الريادية، التي تر�صخ من مكانة املراأة، وتتيح 
لها الفر�صة ملوا�صلة تعزيز جهودها وتاأكيد 
دورها ومتكينها من حتقيق التفوق والنجاح 
املن�صود.واأ�صارت �صعادتها اىل اأن هذا التعاون 
بني اجلانبني �صي�صهم ب�صكل كبري يف تبادل 
لدعم  امل��م��ك��ن��ة  ال��و���ص��ائ��ل  بجميع  اخل����ربات 
يتم  التي  التعاون  واأط��ر  والربامج  املبادرات 
الأهداف  اقرتاحها والتفاق عليها لتحقيق 
التي  املجالت  يف  اجلهود  وتوحيد  املن�صودة، 
متثل م�صاحة م�صرتكة يف اهتماماتها، اإدراكاً 
ت�صافر اجلهود جتاه  باأهمية  الطرفني  من 
امل�صوؤولية املجتمعية لتمكني املراأة الإماراتية، 

ال�صراكة  اأوا�����ص����ر  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى  وح���ر����ص���اً 
جمال  يف  بينهما  العالقة  وتوثيق  والتعاون 
تر�صيخ ثقافة امل�صاركة املجتمعية يف الدولة.
التميمي،  ط��ال��ب  م��رمي  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 
رئي�صة جمل�ض اإدارة جمل�ض ال�صتدامة لدى 
“نفتخر يف  الإ���ص��الم��ي،  اأب��وظ��ب��ي  م�����ص��رف 
م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي بتوحيد اجلهود 
اأج���ل تبني  ال��ع��ام م��ن  الن�صائي  م��ع الحت���اد 

مكانة  م��ن  تعزز  التي  وال��ربام��ج  ال�صيا�صات 
اأمام  ال�����ص��ب��ل  ك��ل  ت�صخري  وت�����ص��ه��م يف  امل�����راأة 
املنا�صبة  وبهذه  املحافل  كافة  يف  م�صاركتها 
ال�صيخة  ل�صمو  والتقدير  ال�صكر  اآي��ات  نرفع 
الن�صائي  فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
العام على روؤيتها ال�صديدة لتمكني امل��راأة يف 
الإمارات  لدولة  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية 
ومب��ا يحقق ج���ودة احل��ي��اة. ون��ح��ن على اأمت 

من  جمموعة  وتنفيذ  لإط���الق  ال���ص��ت��ع��داد 
كافة  وتعزيز  دعم  �صاأنها  التي من  امل��ب��ادرات 
اجلهود املبذولة يف هذا ال�صياق ومن �صمنها 
مبادرة “زينة وخزينة” ومعار�ض العائالت 
الثدي  ب�صرطان  التوعية  وحمالت  املنتجة 
التقليدية  ل��ل��ح��رف  الإم�������ارات  واأك���ادمي���ي���ة 
ك���اف���ة مناحي  امل������راأة يف  وم����ب����ادرات مت��ك��ني 

احلياة«.

وز�رة �ملالية توقع مذكرة تفاهم مع مدينة 
ر�أ�ض �خليمة �ملالحية حول تبادل �ملعلومات 

لالأغر��ض �ل�سريبية 
•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

يف اإطار �صعيها املتوا�صل ل�صمان التزام كافة اجلهات احلكومية الحتادية 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأب��رم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�صريبية  ب��الت��ف��اق��ات  واملحلية 
املتحدة، وقعت وزارة املالية مذكرة تفاهم مع مدينة راأ�ض اخليمة املالحية 
ب�صاأن تبادل املعلومات لالأغرا�ض ال�صريبية مبوجب التفاقيات ال�صريبية 
اإىل  ه��ذه  التفاهم  مذكرة  وتهدف  الإم���ارات.  دول��ة  اأبرمتها  التي  الدولية 
لالأغرا�ض  املعلومات  تبادل  يف  يتعلق  فيما  امل�صرتك  التعاون  اأ�ص�ض  اإر�صاء 

ال�صريبية.
ووقع مذكرة التفاهم عرب تقنيات الت�صال املرئي عن جانب وزارة املالية 
�صعادة يون�ض حاجي اخلوري وكيل الوزارة، وعن جانب مدينة راأ�ض اخليمة 
املالحية �صعادة روجر كال�صكني الرئي�ض التنفيذي يف مدينة راأ�ض اخليمة 

املالحية.
وتعليقاً على ذلك، اأكد �صعادة يون�ض حاجي اخلوري اأهمية توقيع مذكرة 
مثل  توقيع  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  امل��الح��ي��ة،  اخليمة  راأ����ض  مدينة  م��ع  التفاهم 
موؤ�صرات  الإم��ارات على خمتلف  دولة  تناف�صية  يعزز من  التفاقيات  هذه 
التناف�صية العاملية، وي�صاهم يف ا�صتقطاب املزيد من ال�صتثمارات اخلارجية 
للدولة، نظراً ملا حتققه ال�صفافية يف تبادل املعلومات ال�صريبية من عدالة 

لدافعي ال�صرائب.
وقال �صعادته: “ت�صعى وزارة املالية ب�صكل م�صتمر لتوطيد اأوا�صر التعاون 
المتثال  ل�صمان  ال��دول��ة،  يف  املعنية  اجل��ه��ات  كافة  م��ع  امل�صرتك  والعمل 
للمعايري والتفاقيات الدولية، ف�صاًل عن حر�ض الوزارة على ت�صكيل فرق 
عمل ملتابعة تطبيق اللتزامات اخلا�صة بال�صفافية، مما يعزز من موقف 

الدولة على امل�صتوى الدويل.«
ومب��وج��ب الت��ف��اق��ي��ة ���ص��ت��زود م��دي��ن��ة راأ�����ض اخل��ي��م��ة امل��الح��ي��ة املعلومات 
الثنائية  التفاقيات  مع  يتما�صى  مبا  املالية،  ل��وزارة  ال�صريبية  والبيانات 
اتفاقيات  ت�صمل  والتي  الأخ���رى،  ال��دول  مع  الإم���ارات  دول��ة  وقعتها  التي 
وتبادل  ال�صفافية  ب�صاأن  النموذجية  والتفاقية  ال�صريبي  الزدواج  جتنب 
التي يحددها  باملعايري  تلتزم  اأخ��رى  اتفاقية  اأي  اإىل  بالإ�صافة  املعلومات، 

املنتدى العاملي لل�صفافية وتبادل املعلومات. 

جمل�ض �سيد�ت �أعمال عجمان 
يختتم فعاليات �ملخيم �ل�سيفي 

•• عجمان-الفجر: 

اختتم جمل�ض �صيدات اأعمال عجمان التابع لغرفة جتارة و�صناعة عجمان، 
امل�صوؤولية  املجل�ض �صمن دوره يف  الذي نظمه  ال�صيفي  فعاليات الربنامج 
النا�صئة من عمر  اأوق��ات فراغ  ا�صتثمار  باإمارة عجمان، وبهدف  املجتمعية 
14 �صنة خالل فرتة الج��ازة ال�صيفية بكل ما هو مفيد لتطوير  اإىل   7
م��ه��ارات��ه��م وق��درات��ه��م، ورف���ع م�����ص��ت��وى خ��ربات��ه��م وم��ع��ارف��ه��م يف خمتلف 

املجالت. 
وت�صمن الربنامج جمموعة متنوعة من الأن�صطة والفعاليات التي اأقيمت 
“الربي�صتا ال�صغري”  حيث مت تنظيم ور�صة   ، “مركز ريادة العمال”  يف 
 “ عجمان  حلكومة  ال�صيفي  الربنامج  من  م�صاركاً   25 ا�صتقطبت  التي 
�صعار  “ حتت   4 �صيفك  انع�ض  “برنامج  من  وم�صاركني  �صعادة”  �صيفنا 
الجتماعية  للتنمية  ع��ج��م��ان  جمعية  تنظيم  م��ن   “ الم�����ارت  ���ص��ف��اري 
جمل�ض  رئي�ض  علي،  اآل  خليفة  اآمنة  الدكتورة  �صعادة  واأك���دت  والثقافية. 
�صيدات اأعمال عجمان، ع�صو جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�صناعة عجمان، 
املمتعة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  غ��ن��ي  �صيفي  ب��رن��ام��ج  تنظيم  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ض  ح��ر���ض 
من  للم�صاركني  الق�صوى  ال�صتفادة  حتقق  والتي  الوقت،  ب��ذات  واملفيدة 
الطالب والطالبات خالل اجازتهم ال�صيفية، وت�صهم يف تطوير خرباتهم 
وتعزز  املهارات  من  املزيد  تك�صبهم  جديدة،  جمالت  يف  معارفهم  وتو�صيع 
روح البتكار والتميز لديهم. واأ�صافت �صعادتها:” حقق الربنامج ال�صيفي 
للمجل�ض اأهدافه ال�صرتاتيجية التي ترتجم روؤية القيادة الر�صيدة باأهمية 
من  لتمكينه  الدعم  �صبل  كافة  تقدمي  خ��الل  من  الإن�صان،  يف  ال�صتثمار 
بالفائدة  تعود  جم��الت  يف  م�صتقباًل  وتوظيفها  و�صقلها  مواهبه  تطوير 
عليه وعلى جمتمعه. كما �صهد املخيم تفاعاًل كبرياً من جميع امل�صاركني 
اجلهات  جلميع  بال�صكر  نتقدم  ونحن  املختلفة،  املهارات  واكت�صاب  للتعلم 
التي دعمت املخيم وفعالياته وكانت �صريكاً فاعاًل معنا يف هذا النجاح الذي 

�صي�صتمر خالل ال�صنوات القادمة«. 
من جهة اأخرى �صهد الربنامج تنظيم رحلة اىل “مزرعة ال�صويدي للوؤلوؤ” 
بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الجتماعية والثقافية، وبرعاية من 

هيئة النقل حكومة عجمان، و�صارك يف الرحلة 14 م�صاركاً.  
�صنه   14  -10 من  العمرية  للفئه  التدريبي  الربنامج  املجل�ض  نظم  كما 
غرفة  موظفي  من  مدربني  مع  بالتعاون  وذل��ك  م�صروع”،  يف  “موهبتي 
والذي يهدف اىل ت�صجيع  “متكني لال�صت�صارات”،  عجمان وبالتعاون مع 
الفئة العمرية ال�صغرية لدخول عامل الأعمال والتعرف اإىل تفا�صيله من 
خالل عدة حماور ت�صمنت: اكت�صف موهبتك، وخمطط اإطالق منتجك، 
واأ�صرار الت�صويق الرقمي، واإمارة عجمان تتبنى م�صروعك، و�صهد الربنامج 

م�صاركة 10 طالب. 
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املال والأعمال

ر�أ�ض �خليمة �لعقارية وبنك 
ر�أ�ض �خليمة �لوطني يوقعان 

�تفاقية قر�ض لأجل
•• راأ�س اخليمة-الفجر:  

جمال  يف  ال��رائ��دة  ال�صركات  اإح��دى  العقارية،  اخليمة  راأ���ض  �صركة  وقعت 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�صياحية  التحتية  والبنية  العقاري  التطوير 
لأجل  قر�ض  اتفاقية  بنك(،  )راك  الوطني  اخليمة  راأ���ض  وبنك  املتحدة، 
بقيمة 150 مليون درهم اإماراتي لتمويل م�صروع باي ريزيدن�ض يف جزيرة 

احلياة يف ميناء العرب.
التنفيذي  الرئي�ض  الطري،  حممد  بني  الإتفاقية  توقيع  مرا�صم  واأقيمت 
بالإنابة ل�صركة راأ�ض اخليمة العقارية، وبيرت اإجنالند، الرئي�ض التنفيذي 

لبنك راأ�ض اخليمة الوطني. 
و�صي�صهم م�صروع باي ريزيدن�ض ال�صكني املتعدد اخلدمات يف تعزيز حمفظة 
م�صاريع �صركة راأ�ض اخليمة العقارية عالية اجلودة واإثراء نوعية احلياة يف 

اإمارة راأ�ض اخليمة. 
العرب،  يتاألف منها م�صروع ميناء  التي  اإح��دى اجلزر  ُتعّد جزيرة احلياة 
امل�صروع  ج��ذب  وق��د  اإطالقها،  منذ  قبل  من  كبرياً  اهتماماً  �صهدت  والتي 

اإقباًل لفتاً من قبل امل�صتثمرين وامل�صرتين. 
اخليمة  راأ����ض  ل�صركة  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي  الرئي�ض  ال��ط��ري،  حممد  وق���ال 
اخليمة  راأ���ض  بنك  مع  ه��ذه  القر�ض  اتفاقية  توقيع  “ي�صعدنا  العقارية: 
الوطني الذي �صيوفر لنا ت�صهيالت مالية من �صاأنها اأن ت�صهم بتعزيز ثقة 
�صيلعب  اخليمة.  براأ�ض  العقاري  ال�صوق  ويف  امل�صروع  ه��ذا  يف  امل�صتثمرين 
م�صروع باي ريزيدن�ض دوراً رئي�صياً يف اإثراء الت�صميم العام لكامل جزيرة 
هذه  اإىل  وال�صكان  امل�صتثمرين  من  مزيداً  ذات��ه  الوقت  يف  ويجذب  احلياة 

الوجهة ال�صتثنائية«.
اخليمة  راأ����ض  لبنك  التنفيذي  الرئي�ض  اإجن��الن��د،  بيرت  ق��ال  جانبه،  م��ن 
راأ�ض  �صركة  مع  لأج��ل  الإتفاقية  هذه  بتوفيع  م�صرورون  “نحن  الوطني: 
امل�صروع  اإماراتي لتمويل هذا  150 مليون درهم  العقارية بقيمة  اخليمة 
املبدع يف جزيرة احلياة. اإن هذا الت�صهيل املايل يتما�صى مع ا�صرتاتيجيتنا 
لدعم النمو القت�صادي وال�صوق العقاري يف اإمارتنا الأم ونتطّلع اإىل لعب 

دور حيوي يف تنمية جزيرة احلياة وميناء العرب ب�صكٍل عام«.
العقاري  التطوير  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال�صركة  م��وؤّخ��راً  �صّرحت  قد  وكانت 
اأداٍء قوٍي من حيث الأرباح  يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة عن حتقيق 
الن�صف الأول  اأرباحها خالل  ارتفعت  املوجودات، حيث  والإي��رادات وقيمة 
من العام اجلاري بن�صبة 348٪ لت�صل اإىل 119.8 مليون درهم اإماراتي 

مقارنة ب�26.7 مليون درهم اإماراتي يف الن�صف الأول من عام 2020.

�قت�سادية �ل�سارقة تنفذ �سل�سلة من �جتماعات 
�ملقارنات �ملعيارية �لفرت��سية لعدد من �جلهات

•• ال�شارقة -وام:

من  الأول  الن�صف  خ��الل  ال�صارقة  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  نظمت 
العام 2021 عدداً من الجتماعات الفرتا�صية مع دوائر وهيئات حملية 
واحتادية يف القطاع العام واخلا�ض وجهات وهيئات اإقليمية خارج الدولة 
اخلربات  ت��ب��ادل  اإىل  تهدف  التي  املعيارية  املقارنة  خلطة  تنفيذاً  ذل��ك  و 

واملعرفة والطالع على اأف�صل املمار�صات يف هذا املجال.
خطة  ب��اإع��داد  ال��دائ��رة  يف  والأداء  ال�صرتاتيجي  التخطيط  اإدارة  وت��ق��وم 
والأق�صام  ل����الإدارات  املعيارية  امل��ق��ارن��ات  لجتماعات  الحتياجات  حل�صر 
هي  امل��ع��ي��اري��ة  ل��ل��دائ��رة،وامل��ق��ارن��ة  ال�صرتاتيجية  ل��الأه��داف  وف��ق��اً  املعنية 
للتعرف  م�صابهة  اأو  حم���ددة  جم���الت  يف  متميزة  موؤ�ص�صات  م��ع  امل��ق��ارن��ة 
يف  ال���دويل  اأو  الإق��ل��ي��م��ي  اأو  املحلي  امل�صتوى  على  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  على 
الأداء  موؤ�صرات  وحت�صني  ال�صتفادة  بهدف  خارجه  اأو  العمل  نطاق  نف�ض 
هده  ب��ن  ع��ب��داهلل  �صلطان  �صعادة  ال�صرتاتيجية.وقال  امل�صاريع  وتطوير 
ال�صويدي رئي�ض دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة نعمل ون�صعى ب�صكل 
القيادة  لنهج  تنفيذاً  املعايري  اأعلى  وف��ق  واخل��دم��ات  الأداء  لتطوير  دائ��م 
الر�صيدة يف التميز والإبداع يف كافة املجالت واخلدمات.. موؤكدا اأن تبادل 
عمليات  وي�صرع  املختلفة  التعاون  عالقات  يعزز  الفرتا�صية  الجتماعات 
اجلهات  كافة  تخدم  خمرجات  واإيجاد  امل�صرتك  العمل  ملنظومة  التطوير 
للنهو�ض مب�صتويات اخلدمة املقدمة للم�صتثمرين وهو ما ي�صب يف توجه 
ويعزز  وال�صتدامة  باملعرفة  يتميز  ومتني  قوي  اقت�صاد  بناء  نحو  الدولة 
من تناف�صية الدولة على امل�صتوى العاملي.من جانبها اأكدت هنادي املهريي 
مدير اإدارة التخطيط ال�صرتاتيجي والأداء اأن الإدارة تقوم باإعداد تقرير 
مبدى ال�صتفادة من الجتماعات والزيارات لهذه الدوائر والهيئات �صمن 
خطة املقارنات املعيارية وكيفية التطبيق مبا يتالءم مع الدائرة كما تتم 
متابعة نتائج التطبيق وقيا�ض نتائجه مقارنة مع الأهداف املو�صوعة م�صبقاً 
املمار�صات.واأ�صارت  اأف�صل  الدائرة من خالل توفري  اإىل متكني  بالإ�صافة 
الن�صف  خ��الل  افرتا�صيا  اجتماعا   24 من  اأك��رث  نظمت  ال��دائ��رة  اأن  اإىل 
الأول من عام 2021 حيث �صاهمت يف الو�صول اإىل اأكرث من 60 خمرجا 
من خمرجات املقارنات املعيارية موزعة بني /اكت�صاب املعرفة- والتح�صني- 
وال�صتحداث/.كما نظمت الدائرة اجتماعاً افرتا�صياً بالإ�صافة اإىل زيارة 
وتبادل  التعاون  مت  حيث  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�ض  اإىل  ميدانية 
اإجراء  مت  و  الأ���ص��واق  يف  القانونية  املقايي�ض  خ��دم��ات  نطاق  يف  اخل���ربات 
مقارنات معيارية ا�صتمرت ملدة يومني يف مقر املجل�ض لالطالع على اأف�صل 

الإجراءات واملمار�صات يف هذا املجال.

»�أدنوك« و»فرتيجلوب« تعزز�ن تعاون �لإمار�ت و�ليابان 
يف جمال �لطاقة منخف�سة �لكربون

�قت�سادية دبي متنح �سركة �لفطيم لل�سيار�ت
 �سهادة »�ملعايري �ل�سديقة للم�ستهلك«

بيور �سلمون توؤ�س�ض مقرها �لعاملي يف �أبوظبي

•• دبي-الفجر: 

التجارية  الرقابة  بقطاع  ممثلة  دب��ي،  اقت�صادية  كرمت 
ومنحها  لل�صيارات  الفطيم  �صركة  امل�صتهلك،  وحماية 
�صهادة “موؤ�ص�صة �صديقة للم�صتهلك” وذلك بعد تقييم 
على  نوعها  م��ن  الأوىل  للم�صتهلك،  ال�صديقة  املعايري 
م�صتوى املنطقة، والتي مت اإطالقها خالل عام 2019، 
كمنظومة  اخل���ا����ض،  ال��ق��ط��اع  ���ص��رك��ات  ت�صتهدف  ح��ي��ث 

املقدمة  واخلدمات  املتعاملني  جتربة  لتطوير  متكاملة 
لهم، والرتكيز عليهم يف اخلطط ال�صرتاتيجية اخلا�صة 
وفاعليتهم  امل�صتهلكني،  م��ع  التوا�صل  واآل��ي��ات  بالتجار 
خدماتهم  وتطوير  امل�صتهلكني،  �صكاوى  مع  التعامل  يف 

لتقدمي جتربة اأف�صل للم�صتهلك.
التنفيذي  الرئي�ض  ل��وت��اه،  را���ص��د  علي  حممد  وا�صتقبل 
موؤخراً  امل�صتهلك،  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة  لقطاع 
وفداً من �صركة الفطيم لل�صيارات وهناأهم على اللتزام 

حيث  م��ن  العمالء  جتربة  تعزيز  جم��ال  يف  ال�صتثنائي 
اخلدمات املقدمة لهم، ل �صيما يف قطاع ال�صيارات الذي 
التنمية  تعزيز  جم��ال  يف  احليوية  القطاعات  م��ن  يعد 
كونها  دب��ي  لإم���ارة  التجارية  املكانة  ورف��ع  القت�صادية 

موطن ملجتمع دويل متنوع.
امل�صتهلك  ح��م��اي��ة  اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي،  اأح��م��د  وق����ال 
“تعد  امل�صتهلك:  وح��م��اي��ة  التجارية  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  يف 
اأولويات  من  امل�صتهلك  جتربة  وتعزيز  اخل��دم��ات  ج��ودة 
واملوؤ�ص�صات  ل��الأف��راد  مف�صلة  وج��ه��ة  كونها  دب��ي  اإم����ارة 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى اأن���ح���اء ال���ع���امل. ون�����ص��ت��ه��دف م���ن خالل 
اخلا�ض  القطاع  �صركات  للم�صتهلك  ال�صديقة  املعايري 
وا�صتخدام التقييم كنظام متكامل ومعيار لقيا�ض جتربة 
م�صتوى  ع��ل��ى  امل��ع��اي��ري  لأف�����ص��ل  وم��واءم��ت��ه��ا  امل�صتهلك، 
على  الثناء  بالإمارة  الأعمال  جمتمع  وي�صتحق  العامل. 
روح  نرى  اأن  وي�صعدنا  املبادرة،  لهذه  العالية  ال�صتجابة 
التجارية  العالمات  اأظهرتها  التي  والل��ت��زام  املناف�صة 
التقييم  مُي��ك��ن  حيث  لل�صيارات،  الفطيم  مثل  ال��رائ��دة 
من  ال�صركات  للم�صتهلك  ال�صديقة  للمعايري  ال���دوري 
امل�صتهلك  بتجربة  ا�صرتاتيجية لالرتقاء  تطوير خطط 
ال�صركات  ه��ذه  ا�صتدامة  تعزيز  وبالتايل  تقدمها،  التي 

وقدرتها التناف�صية«.
ك����وك����اراك����ي، مديرة  وم�����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق���ال���ت دي�����ص��ب��ي��ن��ا 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ع��م��الء ل���دى جمموعة 
منهجية  ال��ف��ط��ي��م  يف  “نعتمد  ال��ف��ط��ي��م:  يف  ال�����ص��ي��ارات 
تتمحور حول العميل وحول اإتقان كافة التفا�صيل، الأمر 

عمالئنا  حياة  ب��اإث��راء  التزامنا  موا�صلة  لنا  ُيتيح  ال��ذي 
جمموعة  يف  نحر�ض  اآخ���ر،  ج��ان��ب  وم��ن  ي��وم��ي.  ب�صكل 
ال�صيارات يف الفطيم على تقدمي اأف�صل حلول وخدمات 
عن  وي�صتحقونها  ع��م��الوؤن��ا  اإل��ي��ه��ا  يطمح  ال��ت��ي  التنقل 
القائمة على منح  الإلهام من فل�صفتنا  جدارة. ون�صتمد 
الأولوية للعمالء للم�صي ُقدماً يف تقدمي اأعلى م�صتويات 
التمّيز وتطوير العالقات طويلة الأمد من خالل تزويد 
�صائقي املركبات واأ�صحاب الأ�صاطيل واملقاولني على حد 
القّيمة. وي�صرفنا احل�صول  التجارب  بالعديد من  �صواء 
دلياًل  دب��ي لأن��ه ميثل  اقت�صادية  التكرمي من  ه��ذا  على 

على التزامنا بتحقيق هذه الر�صالة«.
للم�صتهلك”  ال�صديقة  “املعايري  دبي  اقت�صادية  اأطلقت 
لتعزيز التعامل بني التاجر وامل�صتهلك يف الإمارة، وتركز 
وهما  مو�صوعني  حتت  حم��اور  اأربعة  على  املعايري  تلك 
ال�صتدامة والتناف�صية. ويندرج حتت مو�صوع ال�صتدامة 
كال من ال�صرتاتيجية والت�صال كمعايري، اأما بالن�صبة 
ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة ف��ي��ن��درج حت��ت��ه��ا رع���اي���ة العمالء  مل��و���ص��وع 
والتنمية. ومت تطوير املعايري بعد درا�صة �صوقية �صاملة 

لبيانات �صلوك امل�صتهلك من ال�صنوات اخلم�ض املا�صية.
واجلدير بالذكر اأن قطاع ال�صيارات ح�صل على متو�صط 
79.66٪ لال�صتدامة و83.02٪ للتناف�صية يف بيانات 
واأ�صبحت  للم�صتهلك.  ال�صديقة  للمعايري  القطاعات 
�صهادة املعايري ال�صديقة للم�صتهلك الآن خدمة مفتوحة 
لأي موؤ�ص�صة يف اأي قطاع للتقدمي والتقييم يف اأي وقت 

خالل العام جماناً. 

•• اأبوظبي-وام:

العاملية  �صلمون”  “بيور  ���ص��رك��ة  ت�صتعد 
على  امل��ائ��ي��ة  الأح��ي��اء  برتبية  املتخ�ص�صة 
اإمارة  يف  الرئي�صي  مقرها  لإن�صاء  الأر���ض 
منظومة  تعزيز  يف  وامل�صاهمة  اأب��وظ��ب��ي، 

التكنولوجيا الزراعية فيها.
مع  ���ص��راك��ة  يف  �صلمون”  “بيور  دخ��ل��ت  و 
مكتب اأبوظبي لال�صتثمار لال�صتفادة من 
التي يوفرها  املالية  املالية وغري  احلوافز 
لتحقيق  الرامية  جهودها  لتو�صيع  املكتب 
بال�صتفادة  املحلية  الغذائية  ال�صتدامة 
ل�صتزراع  واملثبتة  املبتكرة  تقنياتها  م��ن 

اأ�صماك ال�صلمون.
وت��ع��د ه���ذه ال�����ص��راك��ة ج����زءاً م��ن برنامج 
لال�صتثمار  اأبوظبي  ملكتب  التابع  البتكار 
2 مليار دره��م، ويهدف  الذي تبلغ قيمته 
لتقدمي الدعم لل�صركات املتميزة والقائمة 
على البتكار لتمكينها من حتقيق النجاح 
لأعمالها  الأم��د  طويل  العاملي  والزده���ار 

انطالقاً من اإمارة اأبوظبي.
على  لال�صتثمار  اأبوظبي  مكتب  ويحر�ض 
توفري كل الدعم املمكن لتطوير التقنيات 
وتعزيز  املائية،  الأح��ي��اء  برتبية  اخلا�صة 
جهود البتكار للتغلب على حتديات الأمن 
“بيور  �صركة  و�صتن�صم  العاملي..  الغذائي 
الأخرى  ال�صركات  اإىل عدد من  �صلمون” 
املتخ�ص�صة بالتكنولوجيا الزراعية، مبا يف 
ذلك �صركة “فري�ض تو هوم” التي عقدت 
لال�صتثمار”  اأبوظبي  “مكتب  مع  �صراكة 
لتوفري خرباتها  البتكار  برنامج  اإطار  يف 
املتميزة يف تربية الأحياء املائية وامل�صاهمة 
يف تعزيز ال�صتدامة الغذائية انطالقاً من 

اإمارة اأبوظبي.

وق���ال ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور، ط���ارق ب��ن هندي، 
اإن  لال�صتثمار  اأبوظبي  مكتب  ع��ام  مدير 
ق��ط��اع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��زراع��ي��ة يف اإم����ارة 
اأبوظبي �صهد منواً كبرياً على مدار العام 
التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  نتيجة  امل��ا���ص��ي 
ال�صريعة التي باتت تتيح اعتماد املمار�صات 
اخل���ا����ص���ة ب����ال����زراع����ة وت���رب���ي���ة الأح����ي����اء 
القاحلة  امل��ن��اخ��ات  يف  وا���ص��ع  ب�صكل  امل��ائ��ي��ة 
التكنولوجيا  و�صت�صاهم   ، وال�����ص��ح��راوي��ة 
يف  �صلمون  بيور  ل�صركة  واملميزة  ال��رائ��دة 
يف  امل��ائ��ي��ة  الأح��ي��اء  تربية  ق���درات  تو�صيع 
اإمارة اأبوظبي، كما �صت�صاهم يف خلق مركز 
ال���زراع���ي���ة اجلديدة  ل��ن�����ص��ر احل���ل���ول  ه���ام 
واملبتكرة، ويلتزم مكتب اأبوظبي لال�صتثمار 
بتوفري كل الدعم لل�صركات التي تتما�صى 
البداع  دفع عجلة  املتمثلة يف  مع مهمتنا 

والبتكار على م�صتوى املنطقة والعامل.
ومن جهتها قالت �صعادة الدكتورة �صيخة 
�صامل الظاهري الأمني العام لهيئة البيئة 
املائي  ال����ص���ت���زراع  ق��ط��اع  اإن  اأب��وظ��ب��ي   –

اأولويات  راأ�����ض  ي��ح��ت��ل م��ك��ان��ة ه��ام��ة ع��ل��ى 
اأبوظبي  اإم��ارة  حلكومة  بالن�صبة  التنمية 
، وب��ال��ت��م��ا���ص��ي م��ع ال��ت��زام احل��ك��وم��ة بهذا 
اأبوظبي   - البيئة  هيئة  ع��م��دت  ال��ق��ط��اع، 
�صيا�صة  اإط������الق  اإىل   2019 ال���ع���ام  يف 
ال�صتزراع امل�صتدام لالأحياء املائية يف اإمارة 
الحتادية  اجلهات  مع  بالتعاون  اأبوظبي 
خالل  من  تهدف  والتي  املعنية،  واملحلية 
ت�صجيع  اإىل  الرئي�صية  مبادراتها  اإح���دى 
ال�صتثمار القت�صادي يف القطاع، وبالتايل 
الأ�صماك  م�صايد  على  ال�صغط  تخفيف 
ال���ت���ي ت��ع��ر���ص��ت ل��ال���ص��ت��غ��الل امل���ف���رط يف 
ال���دول���ة، ع���الوة ع��ل��ى ت��وف��ري ف��ر���ض عمل 
اأو�صاعهم  وحت�����ص��ني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ه��ادف��ة 
بحرية  منتجات  توفري  عرب  القت�صادية 
هذا  ويف   ، اجل���ودة  وعالية  و�صحية  اآم��ن��ة 
�صاملون”  “بيور  مب�����ص��روع  ن��رح��ب  الإط����ار 
الحتفاء  اإىل  ق��دم��اً  ونتطلع  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ب��ت��اأث��ريه الإي��ج��اب��ي وامل�����ص��ت��دام على قطاع 

ا�صتزراع الأحياء املائية يف الإمارة.

موؤ�ص�ض  ف���روز  �صتيفان  ق��ال  جانبه  وم��ن 
لإدارة   8F “�صركة  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض 
�صركة  اإدارة  جم��ل�����ض  وع�����ص��و  الأ�صول” 
مكتب  مب�صاهمة  نفخر  �صلمون”:  “بيور 
ا�صرتاتيجي  ك�صريك  لال�صتثمار  اأبوظبي 
يف تطوير اأعمال �صركة بيور �صلمون، حيث 
يف  لل�صركة  العاملي  املقر  اإن�����ص��اء  �صي�صاهم 
اإمارة اأبوظبي يف تكوين فريق عمل حملي 
القت�صادية  احل��ل��ول  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ق����ادر 
الإمارات  دولة  مكانة  وتر�صيخ  امل�صتدامة، 
العربية املتحدة يف هذا املجال ، وبدعم من 
مكتب اأبوظبي لال�صتثمار، �صيتقدم “بيور 
تزويد  يف  امل��ت��م��ث��ل  ه��دف��ه  ن��ح��و  �صلمون” 
وال�صحية  املغذية  بالربوتينات  املنطقة 

واملنتجة حملياً.
اأبوظبي تقود   - البيئة  اأن هيئة  اإىل  ي�صار 
الأحياء  وتنمية  ال���ص��ت��زراع  تنمية  جهود 
الهيئة  ت�صعى  اإذ  اأبوظبي،  اإم��ارة  املائية يف 
تناف�صية  ���ص��ن��اع��ة  وت��ن��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل 
ل���الأح���ي���اء امل��ائ��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، وق������ادرة على 

امل�����ص��اه��م��ة ب��ف��اع��ل��ي��ة يف حت��ق��ي��ق الأم�����ن 
با�صتخدام  الق��ت�����ص��ادي  وال��ن��م��و  ال��غ��ذائ��ي 

التقنيات امل�صتدامة.
ا�صتثمار  �صركة  �صلمون”  “بيور  وتعترب 
���ص��م��ن ���ص��ن��ادي��ق الأ���ص��ه��م اخل��ا���ص��ة التي 
الأ�صول”  لإدارة   8F “�صركة  ت��دي��ره��ا 
تدوير  اإع���ادة  تقنية  ال�صركة  وت�صتخدم   ،
ال�صلمون  اأ�صماك  املائية ل�صتزراع  الأحياء 
باأ�صلوب م�صتدام و�صحي وقابل  الأطل�صي 
امل�صتهلك  م����ن  م���ق���رب���ة  وع���ل���ى  ل��ل��ت��ت��ب��ع، 
التقليل  يف  ي�صاهم  ال��ذي  الأم���ر  النهائي، 
ب�صكل كبري من عمليات النقل، ويحّد من 
على  ال�صلبي  والتاأثري  الكربونية  الب�صمة 
النظم البيئية للمحيطات، كما يحّد ب�صكل 

كبري من ا�صتهالك املوارد الطبيعية.
و���ص��ي��ع��م��ل امل���ق���ر ال��رئ��ي�����ص��ي ل��ل�����ص��رك��ة يف 
الإنتاج  م��راف��ق  اإدارة  على  اأبوظبي  اإم���ارة 
بولندا  يف  ل��ل�����ص��رك��ة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات  وال��ي��اب��ان 
�صلمون”  “بيور  و���ص��ت��ت��م��ك��ن  وف���رن�������ص���ا. 
اأبوظبي  مكتب  م��ع  �صراكتها  خ���الل  م��ن 
لال�صتثمار من توظيف نخبة من املواهب 
تو�صيع  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة،  وال���ك���ف���اءات 
ال�صركة  تطلعات  مع  بالتزامن  عملياتها 
م�صتدام  ع���امل���ي  م��ن��ت��ج  اأك�����رب  ت�����ص��ب��ح  لأن 
يبلغ  م�صتهدف  باإنتاج  ال�صلمون،  لأ�صماك 
اإىل  بالإ�صافة  �صنوياً.  ط��ن   260،000
على  ذلك، �صتعمل �صركة “بيور �صلمون” 
اإر����ص���اء ع��الق��ات ت��ع��اون اأك��ادمي��ي��ة قائمة 
باأكادميية  املعرفية اخلا�صة  القاعدة  على 
ب��ي��ور ���ص��ل��م��ون، ب��ه��دف م�����ص��ارك��ة خرباتها 
املائية  الأحياء  تربية  جمال  يف  ومعارفها 
يف  والتكنولوجيا  الأع��م��ال  منظومة  م��ع 

اإمارة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ب����رتول  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
الوطنية “اأدنوك” اأم�ض بالتعاون 
مع �صركة “فرتيجلوب” عن بيع 
���ص��ح��ن��ة م���ن الأم���ون���ي���ا ال���زرق���اء 
اليابانية  “اإنبك�ض”  �صركة  اإىل 
توليد  جم����ال  يف  ل���ص��ت��خ��دام��ه��ا 
الكهرباء.وياأتي بيع هذه ال�صحنات 
مت  التي  امل�صرتكة  للجهود  ثمرًة 
لتعزيز  م���وؤخ���راً  ع��ن��ه��ا  الإع������الن 
ال���ت���ع���اون ال�����ص��ن��اع��ي ب����ني دول����ة 
تطوير  ودع��م  واليابان  الإم���ارات 
لالأمونيا  جديدة  توريد  �صال�صل 
الزرقاء بني البلدين ال�صديقني، 
�صحنات  بيع  اأع��ق��اب  يف  خ�صو�صاً 
م��ن الأم��ون��ي��ا ال��زرق��اء م��ن اإنتاج 
“اإيتو�صو”  �صركتي  اإىل  الإم��ارات 
ال���ي���اب���ان���ّي���ت���ني. و”اإدميت�صو” 

بعالقات  واإنبك�ض  اأدن��وك  وتتمتع 
���ص��راك��ة وث��ي��ق��ة وط��وي��ل��ة الأم����د 
اإن��ب��ك�����ض يف عدد  ت�������ص���ارك  ح��ي��ث 
م���ن ام���ت���ي���ازات اأدن�����وك يف جمال 
والتطوير  والإن��ت��اج  ال�صتك�صاف 
وه���ي ك��ذل��ك ���ص��ري��ك م��ع اأدن����وك 
يف  اإنرتكونتيننتال”  و”بور�صة 
انرتكونتيننتال  اأبوظبي  بور�صة 
اأعلنت  ك���م���ا  الآج�����ل�����ة.  ل���ل���ع���ق���ود 
مع  تعاونها  ع��ن  م��وؤخ��راً  اإنبك�ض 
اآخرين  يابانيني  و�صركاء  اأدن��وك 
م�صرتكة  درا�صة  اتفاقية  لتنفيذ 
الإمكانات  ا���ص��ت��ك�����ص��اف  ب��غ��ر���ض 
التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء 
�صركة  الإمارات.و�صتقوم  دولة  يف 
امل�صرتك  امل�صروع  “فرتيجلوب”، 
 ”58%“ اآي”  ���ص��ي  “اأو  ب���ني 
ب����اإن����ت����اج   ”42%“ واأدن�������������وك 
م�صنعها  يف  ال����زرق����اء  الأم���ون���ي���ا 

الروي�ض  جم��م��ع  يف  “فرتيل” 
لت�صليمها  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�����ص��ن��اع��ي 
اليابان.  يف  اأدن�����وك  ع��م��الء  اإىل 
ال���ت���ي بيعت  ال�����ص��ح��ن��ات،  وت���وؤك���د 
بالأمونيا  ت��ق��ارن  مغرية  باأ�صعار 
املُنتجة  “الأمونيا  ال���رم���ادي���ة 
اأك�صيد  ث������اين  اح���ت���ج���از  ب�������دون 
الأهمية  على  وعزله”  الكربون 
الزرقاء  ل��الأم��ون��ي��ا  الق��ت�����ص��ادي��ة 
كم�صدر نا�صئ للطاقة منخف�صة 
ال�صحنات  ه���ذه  ال��ك��رب��ون.وت��ع��زز 
اإنتاج الأمونيا الزرقاء يف اأبوظبي 
ي���زداد مع  اأن  املتوقع  وال���ذي م��ن 
برنامج الإنتاج منخف�ض التكلفة 
“فرتيل«.وكان  يف  ل��ه  امل��خ��ط��ط 
املا�صي  يونيو  الإع���الن يف  قد مت 
اإىل  “فرتيجلوب”  ان�صمام  ع��ن 
�صريكاً  و”القاب�صة”  اأدن�������وك 
جديد  ع��امل��ي  م�����ص��روع  تطوير  يف 

لإن�����ت�����اج الأم����ون����ي����ا ال�����زرق�����اء يف 
ال�صناعية  “تعزيز”  م��ن��ظ��وم��ة 
بطاقة  ال���روي�������ض  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
اإن��ت��اج��ي��ة ت�����ص��ل اإىل م��ل��ي��ون طن 
ا�صتخدام  �صنوياً.وميكن  م��رتي 
منخف�ض  ك�����وق�����ود  الأم�����ون�����ي�����ا 
وا�صعة من  الكربون يف جمموعة 
ال�صناعية، مبا يف ذلك  العمليات 
الكهرباء وعمليات  النقل وتوليد 
مثل  وال���������ص����ن����اع����ات  ال����ت����ك����ري����ر 
مياه  ومعاجلة  وال�صلب  احلديد 
ال�صرف ال�صحي واإنتاج الأ�صمنت 
لليابان،  وبالن�صبة  والأ����ص���م���دة. 
على وجه اخل�صو�ض، من املتوقع 
واأن�����واع  ال��ه��ي��دروج��ني  ي��ل��ع��ب  اأن 
الوقود احلاملة له، مثل الأمونيا 
الزرقاء، دوراً مهماً يف جهود احلد 
من انبعاثات الكربون من املن�صاآت 

ال�صناعية.

- ت�ضدير ثالث �ضحنة من االأمونيا الزرقاء اإىل اليابان خالل العام اجلاري، 
ما يعك�ض التزام “اأدنوك” بريادة �ضال�ضل الوقود منخف�ض الكربون النا�ضئة
- »اأدنوك” تتعاون مع “اإنبك�ض” لال�ضتفادة من فر�ض االأمونيا الزرقاء يف 

توليد الكهرباء معززة بذلك ال�ضراكة طويلة االأمد بني الطرفني.
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العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 862
ليكن معلوم�ا للجمي�ع ب�اأن ال�ص�يد: م�دثر ال�دي�ن ب�در ال�دين - اجلن�صية: باك�صتان، يرغ�ب 
حمم�د  ال�ص�يد:  اإل�ى  وذل�ك   )%100( البالغ�ة  ح�ص�ته  ك�ام�ل  ع�ن  والتن�ازل  البي�ع  ف�ي 
ط�اه�ر ال�دين �صن�ص�ر عل�ى - اجلن�صية: ب�نغالدي�ض، ف�ي الرخ�ص�ة امل�ص�ماه )بقال�ة ال�ع�وير( 
تاأ�ص�ص�ت ب�اأم�ارة ال�ص�ارقة مبوج�ب رخ�صة رقم )111875( ال�صادرة من دائرة التنمية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام   بال�صارقة. تعديالت اخرى: وعمالبن�ض  القت�صادية 
ن�صر  اقت�صى  فقد   . العدل  الكاتب  �صان  2013 يف  ل�صنة   رق��م )4(  الحت��ادي  القانون 
هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 864
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ص�يد: حمم�د جمع�ه �ص�عيد جمع�ه الظ�اهرى - اجلن�ص�ية: 
اإل�ى  الإم�ارات، يرغ�ب ف�ي البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ص�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك 
)ت�الل  امل�ص�ماه  الرخ�ص�ة  ف�ي  الهن�د،  اجلن�صية:   - عب�دالرحمن  ك�وثر  حمم�د  ال�ص�يد: 
م�ويلح للهوات�ف املتحرك�ة( تاأ�ص�ص�ت باأم��ارة ال�ص�ارقة مبوج�ب رخ�ص�ة رق�م )746447( 
ال�صكل  -تغيري  اآخرى:  تعديالت  بال�صارقة.  القت�ص�ادية  التنمي�ة  دائ�رة  م�ن  ال�ص�ادرة 

القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )وكيل خدمات(.
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 866

الهند   : اجلن�صية   ، كونهامبو  فيتيل  كيزاكي  فاتيان  فاداكيدات  نارايانان   / ال�صيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
لل  عمر  ال�صيد/   -1  : م��ن  ك��ال  اىل  100% وذل���ك  البالغة  ح�صته  ك��ام��ل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  ي��رغ��ب 
بريو  بارامبيل  بانيكيتي  ال�صيد/   -2  ، %51 بن�صبة  الهند  -اجلن�صية:  البلو�صي  رئي�صي  داد  �صاحب  حممد 
نو�صاد، اجلن�صية : الهند، بن�صبة 49% بالرخ�صة امل�صماه )عطر اجلرف للمقاولت ال�صحية( تاأ�ص�صت باأم�ارة 
ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )720345( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقه. تعديالت اخرى: 
تغيري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - تغيري ال�صم التجاري من )عطر 
اجلرف للمقاولت ال�صحية( اىل )ور�صة عطر اجلرف للحدادة واللحام ذ م م( - تغيري الن�صاط من مقاولت 
فئة �صاد�صة، �صحي اىل ور�صة حدادة وحلام. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 863
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�صيد: حمم�د ام�ي�ن ب�ن �ص�ليمان - اجلن�صية: الهن�د، يرغ�ب ف�ي البي�ع 
والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ص�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�ص�يد: �ص�ي�د ح�ص�ن �ص�ي�د م�ح�ى ال�دين 
ال�ص�ارقة  ب�اأم�ارة  تاأ�ص�ص�ت  للنظ�ارات(  ال�روابط  امل�ص�ماه )جت�ارة  الرخ�ص�ة  ف�ي  الهن�د،  اجلن�صية:   -

مبوجب رخ�صة رقم )11179( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة.
تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل القانوين من )وكيل خدمات( اإىل )�صركة ال�صخ�ض الواحد)ذ.م.م(( 

تغيري الإ�صم التجاري من )جتارة الروابط للنظارات( اإىل )جتارة الروابط للنظارات )ذ.م.م((. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار 
اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   

ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 865
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن ال�ص�يد: حمم�د جمع�ه �ص�عيد جمع�ه الظ�اهرى - اجلن�ص�ية: الإم�ارات، يرغ�ب ف�ي 
البي�ع والتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ص�ته البالغ�ة )100%( وذل�ك اإل�ى ال�ص�يد: خمت�ار ع�م�ر عل�ي جمي�ل - اجلن�ص�ية: 
تاأ�ص�ص�ت  وال�ص�باغ(  والر�صيات  التك�ص�ية  ملق�اولت  الظ�اهري  جمع�ة  )حمم�د  امل�ص�ماه  الرخ�ص�ة  ف�ي  ال�يمن، 

ب�اأم�ارة ال�ص�ارقة مبوج�ب رخ�ص�ة رق�م )625473( ال�ص�ادرة م�ن دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة. 
تعديالت اآخرى: - تغيري ال�صكل القانوين من )موؤ�ص�صة فردية( اإىل )�صركة ال�صخ�ض الواحد )ذ.م.م(( - تغيري 
الإ�صم التجاري من )حممد جمعة الظاهري ملقاولت التك�صية والر�صيات وال�صباغ( اإىل )خمتار عمر ملقاولت 
التك�صية والر�صيات وال�صباغ ل�صركة ال�صخ�ض الواحد)ذ.م.م((. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه 
�صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

   الكاتب العدل   
ت�شهيل ال�شعادة �شمنان 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 867

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�صيد/ منري حممود عبدال�صالم ال�صريف - اجلن�صية:الأردن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�صيد/ابراهيم 
القهوة(  بنك  )�صركة  امل�صماه  الرخ�صة  يف  اجلن�صية:الأردن.   � ال�صريف  حممود  منري 

ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم )547205(.
تعديالت اأخرى:- ليوجد 

وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 
الت�صديق   للعلم وانه �صوف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  العدل. فقد  الكاتب  �صان  يف 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�صار  على الجراء 

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

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 220
ليكن معلوما للجميع باأن ال�صيد : وليد عي�صى عبدالعزيز بن دروي�ض ال علي، اجلن�صية الإمارات 
العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغه 100% و ذلك اىل ال�صيد 
 ) ال�صيارة  ل�صيانة  التمكني  الرخ�صة )ور�صه  بنغالدي�ض يف  ابو طاهر، اجلن�صية  الزمان  : قمر 
والتي تاأ�ص�صت باأم�ارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم ) 777950( ال�صادرة من دائرة التنميه 

القت�صادية ، تعديالت اأخرى : تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل وكيل خدمات
2013 يف  وعمالبن�ض امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�صنة  
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - جيزان ملقاوالت التك�شية واالر�شيات واال�شباغ ذم م   

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001830/ 
اإىل املحكوم عليه : جيزان ملقاولت التك�صية والر�صيات وال�صباغ - ذ م م 

    0501010465-g1  -  0561602000 رقم  �صقة   - الزهراء  �صارع  خلف   - مي�صلون   - ال�صارقة 
   065315745

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ �صهيل حممد - اجلن�صية : بنجالدي�صي  

يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�صم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 18321
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �صتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
عري�شة   على  اأمر   SHCFICIPTO2021 /0003801 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / الوادي الكبري ملقاولت التك�صية والر�صيات
العنوان : 9275215  

نحيطكم علما بانه بتاريخ ليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاله ل�صالح / حممد روبان مياه حممد عبدالرحمن -  بالتايل :

اأنه بتاريخ 2021/5/4  بعد الإطالع على الوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليها ان ت�صلم املدعي جواز ال�صفر اخلا�ض به. 

حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ �صالح 
خلفان �صامل خمي�ض ال�صبلي - اجلن�صية : الإمارات -  وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن 
)تنازل( يف ح�صته البالغة 100٪ يف ال�صم التجاري واجهة اخلور لالألعاب والهواتف املتحركة 
املتحركة  الهواتف  بيع   ، بالتجزئة   - الفيديو  العاب  ت�صغيل  اأجهزة  بيع  الرخ�صة  ن�صاط   ،
رقم  جتارية  رخ�صة  خورفكان  يف   القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ض   ، بالتجزئة   -
ال�صيد/  الإقت�صادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائرة  بتاريخ 2021/5/25 يف  ال�صادر   782499
�صالح عبدالرحمن مراد �صلطان البلو�صي - اجلن�صية الإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان 
املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

عن طريق �شركة االمارات للمزادات 
اعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني  

يف الق�شية التنفيذية رقم 2017/276 اإنـابة
انتقال  العقار ملكية  بيع  التنفيذ عن  دائ��رة   - البتدائية  راأ���ض اخليمة  تعلن حمكمة 
ال�صمايل  الظيت  منطقة  يف  حممد  بن  �صقر  مبنطقة  �صكنية   2815/1988 رق��م 
وم�صاحتها الكلية 7،907 قدم مربع والعائد ملكيتها للمحكوم عليه / عبداهلل را�صد 
للمزادات  الم��ارات  �صركة  طريق  عن   30/08/2021 بتاريخ  الزعابي  عبود  �صامل 
20% تدفع  التامني  قيمة  ب��اأن  علما  ظ��ه��را،   ع�صر  الثانية  ال�صاعة  مت��ام  يف  وذل��ك 
نقدا. فعلى من يرغب بال�صرتاك اأو الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�صركة 
www.emiratesauction.ae، ومن يرغب بالعرتا�ض  المارات للمزادات 

عليه مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املراد املذكورة.
ماأمور التنفيذ / �شعيد ال�شحي 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

عن طريق �شركة االمارات للمزادات 
اعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني  

 يف الق�شية التنفيذية رقم 2016/1182 
ع��ب��ارة ع��ن فيال يف   ، ع��ق��ار  بيع  ع��ن  التنفيذ  دائ���رة   � الب��ت��دائ��ي��ة  راأ����ض اخليمة  تعلن حمكمة 
ت�صاعي  ، رقم   3725/2005 “ 1.075.57 مرت مربع، وثيقة رقم  املعريي�ض م�صاحته 
بتاريخ  ك��زم��ار-  ال��ق��ادر  ع��ب��د  ع��ل��ي��ه/ج��ه��اد  للمحكوم  ملكيته  وال��ع��ائ��دة   309020238
�صركة  طريق  ع��ن   ، دره��م   4،102،428.12 ق��دره  و  ا�صا�صي  وب�صعر   2021/8/25
بال�صرتاك  ي��رغ��ب  م��ن  فعلى  م�����ص��اء.  ال�صاد�صة  ال�صاعة  مت��ام  يف  وذل���ك  ل��ل��م��زادات  الم����ارات 
www. اأو الط������الع ال����دخ����ول ع��ل��ى امل���وق���ع الإل����ك����رتوين ل�����ص��رك��ة الم�������ارات ل���ل���م���زادات

اأثناء  عليه مراجعة دائرة التنفيذ  بالعرتا�ض  يرغب  ومن   ،emiratesauction.ae
الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املراد املذكورة.

ماأمور التنفيذ / �شعيد ال�شحي 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني 

عن طريق �شركة االمارات للمزادات 
اعالن بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني  

 يف الق�شية التنفيذية رقم 143/2018 و امل�شرك معها
رقم الق�شية 2018/112 تنفيذ مدين

تعلن حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية  دائرة التنفيذ عن بيع العقار العائد ملكيته لل�صيد : 
كميل ر�صتم. بناء على قرار قا�صي التنفيذ يف الق�صية التنفيذيه رقم 143/2018 تنفيذ 
مدين بتاريخ 30/08/2021 ، عن طريق �صركة المارات للمزادات وذلك يف متام ال�صاعة 
 %20 20% تدفع نقدا. علما باأن قيمة التامني  ال�صاد�صة م�صاءا، علما باأن قيمة التامني 
تدفع نقدا. فعلى من يرغب بال�صرتاك اأو الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�صركة 
عليه  بالعرتا�ض  يرغب  ومن   ،www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املراد املذكورة.
ماأمور التنفيذ / �شعيد ال�شحي 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/6884(
املنذر: دار التمويل �ض.م.ع

املنذر اليهم: 1- �صركة بهمني للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- �صركة ويلفري لتجارة الألت �ض.ذ.م.م
بهمني جروب �ض.ذ.م.م �صركة  �صركة بهمني للت�صنيع والتكنولوجيا ال�صناعية ذ.م.م ،  4-   -3

بهمني ، 6- بهنام غال مر�صا بهمنى مرت�صى  مر�صا  غال   -5
بهمنى ، 8- بابك غال مر�صى بهمنى مر�صا  غال  بهروز   -7

املو�صوع / 
مبوج�ب ه�ذا الإن�ذار والتكلي�ف بالوف�اء ين�ذر وينب�ه املن�ذر عل�ى املن�ذر اإل�يهم جميع�ا ب��ص�رعة �ص�داد اإجم��ايل قيم�ة 
ال�دين امل�ص�تحق ف�ي ذم�تهم ل�ص�الح املن�ذره والب�الغ اإجم�ايل ق�دره 19،465،545،09 در ه�م ت��صعة ع�ص�ر مليون�ا 
واأربعمائة وخم���صة و�ص�تون الف�ا وخم�ص�مائة وخم�ص�ة واأربع�ون درهم�ا وت�ص�عة فل��ض وذل�ك خ�الل خم�ص�ة اأي�ام ع�م�ل 
م�ن ت�اريخ اإعالنك�م به�ذا الإنذار واإل �صن�ص�ط�ر للج�وء ال�ى اتخ�اذ كاف�ة الإج�راءات القانوني�ة ف�ي م�واجهتكم جميع�ا 
الأخي�ر  الثاني�ة حت�ى  ال�ي�ه�م م�ن  املن�ذر  الأول�ى وكفالوؤه�ا  اإليه�ا  املن�ذر  ب�املبلغ املرت�ص�د ف�ي ذم�ة  وذل�ك للمطالب�ة 
بح�وزة  املوج�ودة  ال�ص�مانات  ك�اف�ة  عل�ى  والتنفي�ذ  املحام�اة  واأتع�اب  وامل�ص�اريف  التاأخريي�ة  الفوائ�د  ال�ى  بالإ�ص�اق�ة 

املوكل�ة �ص�م�ان�اً للق�ر�ض ، م�ع ح�ف�ظ ك�اف�ة ح�ق�وق املن�ذرة الأخرى جتاه املنذر اإليهم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
انذار عديل بالن�شر )2021/6584(

يف االإنذار العديل رقم 2021/127634 
املنذر/ نا�صر �صعيد عثمان الواحدي )املوؤجر(

املنذر اإليهما/ بوبولر بوينت خلدمات التنظيف )ذ م م(
املو�صوع/ طلب الت�صريح باإعالن املنذر اليها عن طريق الن�صر

يخط�ر املنذر املنذر اإليهم�ا ب�صرورة �صداد مبلغ املديونية املرت�ص�دة ف�ي ذمتها 
القانوني�ة  والفائدة  دره��م(  ال��ف  )مائة  دره��م   )100،000( قدرها  والبالغ 
الإخطار. ويف  بهذا  تبليغكم  تاريخ  م�ن  اأي�ام  9% وذل��ك خالل خم�صة  بواقع 
حالة عدم الإمتث�ال �ص�وف نكون م�صطرين لإتخاذ الإجراءات القانونية �صدكم 

مع حتملكم لكافة الأ�صرار الناجتة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
انذار عديل بالن�شر )2021/6585(

يف االإنذار العديل رقم 2021/118668 
املنذر/ عبد الكرمي نا�صر �صعيد عثمان الواحدي )املوؤجر(

املنذر اإليها : برج القمر لتجارة مواد البناء - ذ م م 
املو�صوع/ طلب الت�صريح باإعالن املنذر اليها عن طريق الن�صر

املديونية املرت�ص�دة ف�ي ذمتها  اإليه�ا ب�صرورة �صداد مبلغ  املنذر  املنذر  يخط�ر 
والبالغ قدرها )270،000( درهم )مائة و�صبعون الف درهم( وذلك خالل 
اأي�ام م�ن تاريخ تبليغكم بهذا الإخطار. ويف حالة عدم الإمتث�ال �ص�وف  خم�صة 
لكافة  حتملكم  م��ع  �صدكم  القانونية  الإج�����راءات  لإت��خ��اذ  م�صطرين  ن��ك��ون 

الأ�صرار الناجتة عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم )6888/2021(

مقدمه من املنذر /فازابليل يوهانان �صاميون
�صد / املنذر اليه/ برابي�ض تيكي كولنتيكاندي - هندي اجلن�صية

جمهول العنوان
درهم   600،000 مبلغ  ب�����ص��داد  ويكلفه  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  على  ينبه  امل��ن��ذر 
9% من تاريخ  القانونيه بواقع  �صتمائه الف درهم بال�صافه للفائده 
وذل��ك خالل خم�صه  الوفاء  30/6/2020 حتى متام  يف  ال�صتحقاق 
ايام من تاريخه وال �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونيه 

حيال املنذر اليه مع حفظ كافه حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

)كلي(    جتاري    AJCFICICOM2017/ M0003222 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعى عليه: عماد ا�صماعيل �صاهني �صوري/ اجلن�صية،

بالرقم  املذكورة  الدع�وى  يف  املحكمة  هذه  عليكم  حكمت  قد  بتاريخ:2019/5/26  باأنه  علما  نحطيكم 
اأعاله  ل�صالح : حيدر �صريف النا�صر �صركة فولتري لتجارة املالب�ض اجلاهزة

بالتايل: حكمت املحكمة: باإلزام املدعي عليها و مالكها باأداء مبلغ 547،000 درهم ) خم�صمائة و �صبعة و 
اربعني الأف درهم(  للمدعي 

فل�صا( والفائدة بواقع 5 % من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد وباأداء مبلغ 75،000 درهم 
) خم�صة و �صبعني الأف درهم( تعوي�صا للمدعي مع الفائدة بواقع 5% ت�صري من تاريخ �صريورة احلكم 
املحاماة  اأتعاب  األف درهم مقابل  الدعوى ومبلغ  األزمته بروم و م�صروفات  و  ال�صداد  و نهائيا وحتى متام 

ورف�ض ما عدا ذلك.
حكما قابال لال�صتئناف خالل 30يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�صتالمك ه�ذا التبليغ. 

مركز �صعادة املتعاملني 
حرر بتاريخ 2021/8/16   / حرر بوا�صطة املوظف

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبداهلل علي �شعيد ال�شيباين   
)جزئي(  جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001585/ 

اإىل املحكوم عليه : عبداهلل علي �صعيد ال�صيباين - العنوان : عجمان - منطقة اجلرف �صارع 
املختار فيال رقم  8  بالقرب من حمكمة عجمان هاتف 0508938931 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ بنك دبي ال�صالمي  - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

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

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف 333768.0  درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �صتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
يف الدعوى  رقم )2021/239( جتاري م�شارف جزئي 

املدعي عليه : �صا�صني ارون كومار موهان 
من  �صدكم  املقامة  بالدعوى  م�صريف  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �صيادتكم  نحيط 
املدعي :  بنك دبي التجاري )�ض.م.ع( - وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا 
بح�صور اجتماع اخلربة عن بعد واملقرر عقده يوم الإثنني املوافق 2021/8/23 
يف متام ال�صاعة 10.00 �صباحا وذلك باحل�صور على املن�صة الإلكرتونية بوا�صطة 
برنامج مايكرو�صوفت تييمز.  لذا نطلب منكم احل�صور والإت�صال هاتفيا على مكتب 
اخلبري املنتدب على الرقم )3888996- 04( وتقدمي امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم 
باجلل�صة علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا 

لل�صالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�شن املرزوقي 
خبري م�شريف        

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   SHCFICICPL2021 /0002327 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / �صركة بيت الكرم لتجارة وتعبئة املواد الغذائية - �ض ذ م م 

العنوان : 9209209 - 2/ يو�صف ه�صام الوا�صطي - العنوان : 9209210  
اأعاله  بالرقم  الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  ليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

ل�صالح / جرين هاو�ض لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م - بالتايل :
احلكم  انه بتاريخ 2021/3/18  

بعد الإطالع على الوراق 
الف  ثالثون   : مبلغ  بينهما  فيما  بالت�صامن  للمدعي  يوؤديا  ان  عليهما  املدعي  بالزام  ناأمر 
من  اعتبارا  �صنويا   ٪5 بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمتهما  درهم  واربعون  وخم�صة  ومائتني 

تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�صداد والزمتهما بامل�صروفات والر�صوم. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بالن�شر 

                          250 / 2020 / 58 بيع عقار مرهون
تفا�صيل الإعالن - تفا�صيل الإعالن بالن�صر

اإىل املنفذ �صده/1_ داريا بورلك - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك راأ�ض اخليمة الوطني �ض م ع

ل�صتالم  خماطبتكم   2021-8-17 ب��ت��اري��خ  الب��ت��دائ��ي��ة  دب���ي  حم��ك��م��ة  ق����ررت 
املنقولت الكائنة يف العقار ) نوع العق�ار :�صقة �صكنية - املنطقة: مر�صى دبي 
املبنى:  املبنى: 1-ا�صم  -رقم الر�ض: 170-امل�صاحة: 102.71 مرت مربع -رقم 
ت�صليمها  �صيتم  وال  يوما  ( خالل خم�صة ع�صر  الوحدة: 104  1-رق��م  املرجان 

للمزايد بعد �صداد قيمتها.
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

Date 19/ 8/ 2021  Issue No : 13318
Defendant Notice with Announcement

Before Claim Management Office 
Sharjah Federal Court - Civil Federal Court First Instance

Claim no.: SHCFICIPOR2021/0005427/Commercial (Summary)
To the Defendant: Al Marwan Building Materials Trading LLC
Anonymous Residency: 
Address: UAE - Industrial Zone no.6 - Third Industrial Street - Land owned by Abdullah Mohamed 
Saeed Al Sewedy - Tel.: 0505670730 Land: 065385447 Fax: 065385337- Email: sales@mqrwansteel.
com
To the Second Defendant: Shandra Kanta Waghly - Nepalese National
A Notice with announcement in Arabic and English
Upon the request of the Claimant/ Al Nimr Steel Trading Ltd. LLC
filed the afore-mentioned claim against you to claim the following:
1- Obligating the Defendants - jointly and severally  - with paying to the Claimant an amount of AED 
129,289.96 (One hundred twenty-nine thousand two hundred eighty-nine dirhams and ninety-six fills) in 
addition to the legal interest of 12% as from the claim filing date till the full payment.
2- Obligating the Defendants with the charges, expenses and attorney fees.
You are summoned to present in the hearing of 24/08/2021 before Claim Management Office Sharjah 
Federal Court - Civil Court of First Instance - Office no. (Claim Manager Office No.2) whether personally 
or through an authorized attorney to submit a plea to the claim attached with whole documents within 
ten days as a maximum as from the announcement date to pend the afore-mentioned claim under your 
capacity as the Defendant.
Judicial Services Office / Mohamed Hussien Amin Al Molla

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE

Date 19/ 8/ 2021  Issue No : 13318
Notice by Publication

before the Case Management Office 
Ajman Federal Civil Court of First Instance

in the Case No. AJCFICIREA2021/0001985 - Civil (Partial)
To: Plaintiff:
IRA SANGIROH BT SARBINI SAN WA, Nationality: Indonesia
Unknown residence: Emirate of Ajman, Liwara 1, building (18)- Al 
Bustan, Ground Floor, shop No. 10, Tel: 067424373, 0505478209, email: 
aljawalmanpower786@gmail.com, Makani No. 1148643536
(In both Arabic & English languages)
You are kindly requested to attend before the Case Management Office at 
Ajman Federal Civil Court of First Instance in the hearing which shall be held 
on 31/08/2021 - Office No. (Case Manager Office 2- One Day Department) 
in person or by a certified attorney to submit all documents including a reply 
memo to the case in a period not exceeding ten days from the date of publication 
in order to consider the said case in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office
Abdulmalik Khalfan Al Naqbi

UNITED ARAB EMIRATES 
MINISTRY OF JUSTICE
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العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  145/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

? رقم الر�ض  ? مر�صي دبي  اإم��ارة دبي  اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة �صكنيه يف  مو�صوع الدعوى : طلب 
املبنى 6 - رقم الطابق 35 ? رقم الوحدة 3509 والت�صريح باإ�صتالم مبلغ  ? رقم   6 ال�صدف  ? مبنى   172

باملزاد البيع  ثمن  من  درهم   2981007.59
طالب التنفيذ / بنك راأ�ض اخليمه الوطني )�ض.م.ع(  عنوانه : اإمارة دبي- �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق - بناية 

نهال- الق�صي�ض 2 -الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز
املطلوب اإعالنه / داود حممود حممودي �صاي�صته

عنوانه: اإمارة دبي - مر�صي دبي - رقم الر�ض 172 - مبنى ال�صدف 6 - رقم املبنى 6 - رقم الطابق 35 ? رقم 
  SHAYESTH@EIM.AE  -  0506443923  - الوحدة 3509 

مو�صوع الإعالن :  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض 172 - رقم املبنى : 6 - ا�صم املبنى : ال�صدف 6 - 
رقم الوحدة : 3509 - رقم الطابق 35 - امل�صاحة : 123.80 مرت مربع - التقييم : 1161623.19 درهم 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف الدعوى رقم  332/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع الدعوى  طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن قطعة الأر�ض رقم )3750( من منطقة الثنية اخلام�صة 
-دبي، مب�صاحة )741.22 مرت مربع( واملقام عليها الفيال ال�صكنية رقم E4V-032 -القطاع الرابع - ليجا�صي 

جيرنال جمريا بارك -جممع الثنية اخلام�صة - دبي 
طالب التنفيذ  / بنك برودا

عنوانه / الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - مبنى بنك برودا-مكتب رقم 201 -مقابل للعربة بالقرب من الديوان
وميثله / عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�ض ال�صام�صي

املطلوب اإعالنه / فيجي كابور رام�ض كعرب
اأر�ض رقم  E4V-032 - ليجا�صي جيرنال-قطعة  عنوانه: الإمارات-اإمارة دبي-الثنية اخلام�صة - فيال رقم - 

بارك -  0500000000 3750-جمريا 
مو�صوع الإعالن : را�صنا كابور لل �صاند باهل  - �صركة �صنجرييا للتجارة العامة )ذ م . م (

اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض وما  عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 3750 - امل�صاحة : 741.22 

مرت مربع - التقييم 4.800.000.00 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  145/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
? رقم الر�ض  ? مر�صي دبي  اإم��ارة دبي  اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة �صكنيه يف  مو�صوع الدعوى : طلب 
املبنى 6 - رقم الطابق 35 ? رقم الوحدة 3509 والت�صريح باإ�صتالم مبلغ  ? رقم   6 ال�صدف  ? مبنى   172

باملزاد البيع  ثمن  من  درهم   2981007.59
طالب التنفيذ / بنك راأ�ض اخليمه الوطني )�ض.م.ع(  عنوانه : اإمارة دبي- �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق - بناية 

نهال- الق�صي�ض 2 -الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز
املطلوب اإعالنه / داود حممود حممودي �صاي�صته

عنوانه: اإمارة دبي - مر�صي دبي - رقم الر�ض 172 - مبنى ال�صدف 6 - رقم املبنى 6 - رقم الطابق 35 ? رقم 
  SHAYESTH@EIM.AE  -  0506443923  - الوحدة 3509 

مو�صوع الإعالن :  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض 172 - رقم املبنى : 6 - ا�صم املبنى : ال�صدف 6 - 
رقم الوحدة : 3509 - رقم الطابق 35 - امل�صاحة : 123.80 مرت مربع - التقييم : 1161623.19 درهم 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  332/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع الدعوى  طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن قطعة الأر�ض رقم )3750( من منطقة الثنية اخلام�صة 
-دبي، مب�صاحة )741.22 مرت مربع( واملقام عليها الفيال ال�صكنية رقم E4V-032 -القطاع الرابع - ليجا�صي 

جيرنال جمريا بارك -جممع الثنية اخلام�صة - دبي 
طالب التنفيذ  / بنك برودا

عنوانه / الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - مبنى بنك برودا-مكتب رقم 201 -مقابل للعربة بالقرب من الديوان
وميثله / عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�ض ال�صام�صي

املطلوب اإعالنه / فيجي كابور رام�ض كعرب
اأر�ض رقم  E4V-032 - ليجا�صي جيرنال-قطعة  عنوانه: الإمارات-اإمارة دبي-الثنية اخلام�صة - فيال رقم - 

بارك -  0500000000 3750-جمريا 
مو�صوع الإعالن : را�صنا كابور لل �صاند باهل  - �صركة �صنجرييا للتجارة العامة )ذ م . م (

اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض وما  عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 3750 - امل�صاحة : 741.22 

مرت مربع - التقييم 4.800.000.00 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  119/2020/250  بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع الدعوى  طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة �صكنيه يف اإم��ارة دبي - منطقة برج خليفة - 
خليفة تاور زون 3 - رقم الطابق 46  -  رقم الوحدة 4606 - رقم الر�ض 155 والت�صريح باإ�صتالم مبلغ 

البيع باملزاد  ثمن  من  درهم   7868018.87
طالب التنفيذ  بنك راأ�ض اخليمه الوطني )�ض.م.ع( - عنوانه اإمارة دبي- �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق - 

بناية نهال- الق�صي�ض 2 - الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز
املطلوب اإعالنه / مهدي غالحم�صني ربيع قمي

الأر�ض  رقم  عنوانه: اإمارة دبي - برج خليفة - خليفة تاور زون 3 - رقم الطابق 46 - رقم العقار 4606 
MBAAIEE258@YAHOO.COM -   0505500784  -  155

مو�صوع الإعالن :
اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
الإمارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية 
املعرو�ض  الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�صر  ه��ذه  اأن ل تقل  ب�صرط  امل��زاد  لر�صوم 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية- رقم الر�ض : 155 - املنطقة : برج خليفة - رقم املبنى : 3  - ا�صم املبنى : برج خليفة املنطقة 

درهم   )1،686،971،30( التقييم   - مربع  مرت   101،82  : امل�صاحة   -  4606   : العقار  رقم   -   3
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف الدعوى رقم  194/2018/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
البلدية  رق��م  رق��م /32/  الأر����ض  قائم على قطعة  املنفعة  م��ال مرهون عبارة عن حق  بيع  اأذن  ال��دع��وى  طلب  مو�صوع 

/8055-533/ ، منطقة  �صيح �صعيب + ، واملباين القائمة عليها
طالب التنفيذ  بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع - واآخرون

اأم القيوين  اأم القيوين - ام القيوين - احل��زام الخ�صر - �صارع �صارع امللك في�صل - مبنى بنك  اإم��ارة  عنوانه الإم��ارات - 
الوطني  - وميثله / علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن

املطلوب اإعالنه طرواده لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة )�ض ذ م م(
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - جبل علي ال�صناعية - �صارع �صيح ال�صعيب 4 - مبنى الدوار الثالث من �صارع الإمارات 

- رقم القطعة 8055-533 - م�صتودع رقم )1( ملك مدينة دبي ال�صناعية - 0600 309 050 
info@tcttransport.com 

مو�صوع الإعالن :
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - حق منفعة )من تاريخ 2010/8/31  اىل 2056/8/30( رقم الر�ض 32  - 

املنطقة : �صيح ال�صعيب 4  - امل�صاحة : 7856.29 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.000.000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  119/2020/250  بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع الدعوى  طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة �صكنيه يف اإم��ارة دبي - منطقة برج خليفة - 
خليفة تاور زون 3 - رقم الطابق 46  -  رقم الوحدة 4606 - رقم الر�ض 155 والت�صريح باإ�صتالم مبلغ 

البيع باملزاد  ثمن  من  درهم   7868018.87
طالب التنفيذ  بنك راأ�ض اخليمه الوطني )�ض.م.ع( - عنوانه اإمارة دبي- �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق - 

بناية نهال- الق�صي�ض 2 - الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز
املطلوب اإعالنه / مهدي غالحم�صني ربيع قمي

الأر�ض  رقم  عنوانه: اإمارة دبي - برج خليفة - خليفة تاور زون 3 - رقم الطابق 46 - رقم العقار 4606 
MBAAIEE258@YAHOO.COM -   0505500784  -  155

مو�صوع الإعالن :
اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
الإمارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية 
املعرو�ض  الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�صر  ه��ذه  اأن ل تقل  ب�صرط  امل��زاد  لر�صوم 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية- رقم الر�ض : 155 - املنطقة : برج خليفة - رقم املبنى : 3  - ا�صم املبنى : برج خليفة املنطقة 

درهم   )1،686،971،30( التقييم   - مربع  مرت   101،82  : امل�صاحة   -  4606   : العقار  رقم   -   3
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  194/2018/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
البلدية  رق��م  رق��م /32/  الأر����ض  قائم على قطعة  املنفعة  م��ال مرهون عبارة عن حق  بيع  اأذن  ال��دع��وى  طلب  مو�صوع 

/8055-533/ ، منطقة  �صيح �صعيب + ، واملباين القائمة عليها
طالب التنفيذ  بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع - واآخرون

اأم القيوين  اأم القيوين - ام القيوين - احل��زام الخ�صر - �صارع �صارع امللك في�صل - مبنى بنك  اإم��ارة  عنوانه الإم��ارات - 
الوطني  - وميثله / علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن

املطلوب اإعالنه طرواده لنقل املواد بال�صاحنات الثقيلة )�ض ذ م م(
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - جبل علي ال�صناعية - �صارع �صيح ال�صعيب 4 - مبنى الدوار الثالث من �صارع الإمارات 

- رقم القطعة 8055-533 - م�صتودع رقم )1( ملك مدينة دبي ال�صناعية - 0600 309 050 
info@tcttransport.com 

مو�صوع الإعالن :
التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - حق منفعة )من تاريخ 2010/8/31  اىل 2056/8/30( رقم الر�ض 32  - 

املنطقة : �صيح ال�صعيب 4  - امل�صاحة : 7856.29 مرت مربع - القيمة التقديرية 10.000.000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  258/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�صوع الدعوى طلب اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال باإمارة دبي - مبنطقة نخلة جمريا - بلقي�ض ريزيدن�ض - رقم 
مربع قدم   15653 مب�صاحة   -CBRV15
طالب التنفيذ �صركة اخلليج للتمويل )�ض م خ(

عنوانه / حملها املختار - ابراهيم ح�صن املال و م�صاركوه للمحاماة و ال�صت�صارات القانونية - الإمارات اإمارة دبي - بور�صعيد 
- ديره - دبي- �صارع بور �صعيد-مبنى �صيتي اأفنيو- مكتب رقم 707-ديرة �صيتي �صنرت

وميثله / اإبراهيم ح�صن اإبراهيم املال
تيك�صريا  فران�صي�صكو  دوارت��ي  م�صئولية حم��دودة( وميثلها مديرها/  ذات  )�صركة  وايتووتر  اميوزمنت   / اإعالنه  املطلوب 

S1-A+ A1+8 مارقوي�ض  - عنوانه: الإمارات-اإمارة دبي-اخلبي�صي - ديره - دبي-مبني ملك را�صد
مكتب رقم  102+103+113+202+203  ا�صتدامة - 0503893100 - 043233110

duarte@awwdubai.ae
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
 - Villa  - V15 نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض 1990 - رقم الفيال

امل�صاحة :912.10  مرت مربع - ا�صم املبنى : بلقي�ض ريزيدن�ض - التقييم : 19000000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف الدعوى رقم  127/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع الدعوى /طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف امارة دبي - تالل الإمارات الثالثة - رقم 

الر�ض 819 - فيال رقم 24 والت�صريح  باإ�صتالم مبلغ 3507570.13 درهم من ثمن البيع باملزاد
طالب التنفيذ  بنك راأ�ض اخليمه الوطني )�ض.م.ع(  - عنوانه  اإمارة دبي- �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق 

- بناية نهال- الق�صي�ض 2 -الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز
املطلوب اإعالنه / مهدي على اأ�صغر هدايتي

عنوانه: امارة دبي ? تالل الإم��ارات الثالثة - رقم الر�ض 819 - فيال رقم 24 - 0502453155 - 
HEDAYATI_MH@YAHOO.COM

مو�صوع الإعالن :
اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
الإمارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية 
املعرو�ض  الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�صر  ه��ذه  اأن ل تقل  ب�صرط  امل��زاد  لر�صوم 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
فيال - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض 819 - رقم املبنى : 24  - امل�صاحة : 172.51 مرت مربع 

- التقييم 1183683.78 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف الدعوى رقم  258/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع الدعوى طلب اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال باإمارة دبي - مبنطقة نخلة جمريا - بلقي�ض ريزيدن�ض - رقم 

مربع قدم   15653 مب�صاحة   -CBRV15
طالب التنفيذ �صركة اخلليج للتمويل )�ض م خ(

عنوانه / حملها املختار - ابراهيم ح�صن املال و م�صاركوه للمحاماة و ال�صت�صارات القانونية - الإمارات اإمارة دبي - بور�صعيد 
- ديره - دبي- �صارع بور �صعيد-مبنى �صيتي اأفنيو- مكتب رقم 707-ديرة �صيتي �صنرت

وميثله / اإبراهيم ح�صن اإبراهيم املال
تيك�صريا  فران�صي�صكو  دوارت��ي  م�صئولية حم��دودة( وميثلها مديرها/  ذات  )�صركة  وايتووتر  اميوزمنت   / اإعالنه  املطلوب 

S1-A+ A1+8 مارقوي�ض  - عنوانه: الإمارات-اإمارة دبي-اخلبي�صي - ديره - دبي-مبني ملك را�صد
مكتب رقم  102+103+113+202+203  ا�صتدامة - 0503893100 - 043233110

duarte@awwdubai.ae
مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :
 - Villa  - V15 نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض 1990 - رقم الفيال

امل�صاحة :912.10  مرت مربع - ا�صم املبنى : بلقي�ض ريزيدن�ض - التقييم : 19000000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  127/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�صوع الدعوى /طلب اإذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف امارة دبي - تالل الإمارات الثالثة - رقم 

الر�ض 819 - فيال رقم 24 والت�صريح  باإ�صتالم مبلغ 3507570.13 درهم من ثمن البيع باملزاد
طالب التنفيذ  بنك راأ�ض اخليمه الوطني )�ض.م.ع(  - عنوانه  اإمارة دبي- �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق 

- بناية نهال- الق�صي�ض 2 -الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز
املطلوب اإعالنه / مهدي على اأ�صغر هدايتي

عنوانه: امارة دبي ? تالل الإم��ارات الثالثة - رقم الر�ض 819 - فيال رقم 24 - 0502453155 - 
HEDAYATI_MH@YAHOO.COM

مو�صوع الإعالن :
اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
الإمارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على 
البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية 
املعرو�ض  الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�صر  ه��ذه  اأن ل تقل  ب�صرط  امل��زاد  لر�صوم 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
فيال - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض 819 - رقم املبنى : 24  - امل�صاحة : 172.51 مرت مربع 

- التقييم 1183683.78 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف الدعوى رقم  47/2019/250  بيع عقار مرهون  
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

التجاري  باملركز   15 الطابق   /  1 رق��م  باملبنى   /  1506 برقم  عقارمرهون  بيع  اأذن  طلب   / الدعوى  مو�صوع 
العاملي رزيدن�ض.

طالب التنفيذ  نور بنك )م�صاهمة عامة(- بنك نور ال�صالمي )�ض م ع( �صابقا
عنوانه / الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - دبي- �صارع ال�صيخ زايد-مبنى ملك اعمار العقارية-�صقة مكتب رقم 801

وميثله جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي
املطلوب اإعالنه اك�صوي بيفينغ 

عنوانه: الإمارات - اإمارة دبي - �صارع ميدان - بني يا�ض - مبنى حمل 3 - ملك �صلطان ذياب اآل نهيان - حمل كني 
برايت لتجارة قطع غيار ال�صيارات - 0504679088

مو�صوع الإعالن :
اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
ا�صم   -  1  : املبنى   - 51 الثانية - رقم الر���ض  التجاري  املركز   : املنطقة  حق منفعة ينتهي يف )2107-5-1( 
القيمة   - مربع  مرت   219.99  : امل�صاحة   -  1506 ال��وح��دة  رق��م    - رزيدن�ض  العاملي  التجاري  املركز   : املبنى 

)1949462.56( درهم لعلى عطاء.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف الدعوى رقم  186/2018/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
املنفعة وال�صول وكافة الن�صاءات  اأذن بيع مال مرهون عبارة عن حجز وبيع حق  الدعوى طلب  مو�صوع 

واملرافق القائمة حاليا على قطعة  الر�ض رقم 275 بامارة دبي-جممع دبي لال�صتثمار الثاين
طالب التنفيذ / بنك اأبو ظبي التجاري - ) �ض م ع (

عنوانه / اإمارة اأبوظبي - املركز الرئي�صي - الدور ال�صاد�ض ع�صر - دائرة معاجلة الديون واملخاطر
املطلوب اإعالنه ا�صياتك ل�صناعة الن�صاءات املعدنية - ) �ض.ذ.م.م (

 - دب��ي لال�صتثمار  الثانية - م�صتودع ملك جممع  دب��ي لال�صتثمار  دب��ي - جممع  بر   - دب��ي  اإم��ارة  عنوانه: 
قطعة رقم 597-275 - هاتف رقم:043386131 - فاك�ض رقم : 043384641 - هاتف متحرك: 

 info@asiaticme.com  -   0552408888  - دبي   10921 ب  �ض.   -0552408888
05:00:00م ويف اليام الثالث  2021/8/25 ال�صاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�صوع الإعالن :  
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
 275 2036/5/27 رقم الر���ض  العقار : حق منفعة على ار�ض وما عليها من بناء ينتهي بتاريخ  نوع 
 8000000 ب���  7529.30 مرت مربع - املقدرة  - املنطقة : جممع دبي لال�صتثمار الثاين - امل�صاحة : 

درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  47/2019/250  بيع عقار مرهون  

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
التجاري  باملركز   15 الطابق   /  1 رق��م  باملبنى   /  1506 برقم  عقارمرهون  بيع  اأذن  طلب   / الدعوى  مو�صوع 

العاملي رزيدن�ض.
طالب التنفيذ  نور بنك )م�صاهمة عامة(- بنك نور ال�صالمي )�ض م ع( �صابقا

عنوانه / الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي - دبي- �صارع ال�صيخ زايد-مبنى ملك اعمار العقارية-�صقة مكتب رقم 801
وميثله جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي

املطلوب اإعالنه اك�صوي بيفينغ 
عنوانه: الإمارات - اإمارة دبي - �صارع ميدان - بني يا�ض - مبنى حمل 3 - ملك �صلطان ذياب اآل نهيان - حمل كني 

برايت لتجارة قطع غيار ال�صيارات - 0504679088
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/8/25 ال�صاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�صوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
الثانية - رقم الر�ض  التجاري  املركز   : املنطقة  :  حق منفعة ينتهي يف )2107-5-1(  املمتلكات  اأو�صاف  بيان 
51 - املبنى : 1  - ا�صم املبنى : املركز التجاري العاملي رزيدن�ض - رقم  الوحدة 1506 - امل�صاحة : 219.99 مرت 

مربع - القيمة )1949462.56( درهم لعلى عطاء.  
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  186/2018/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
املنفعة وال�صول وكافة الن�صاءات  اأذن بيع مال مرهون عبارة عن حجز وبيع حق  الدعوى طلب  مو�صوع 

واملرافق القائمة حاليا على قطعة  الر�ض رقم 275 بامارة دبي-جممع دبي لال�صتثمار الثاين
طالب التنفيذ / بنك اأبو ظبي التجاري - ) �ض م ع (

عنوانه / اإمارة اأبوظبي - املركز الرئي�صي - الدور ال�صاد�ض ع�صر - دائرة معاجلة الديون واملخاطر
املطلوب اإعالنه ا�صياتك ل�صناعة الن�صاءات املعدنية - ) �ض.ذ.م.م (

 - دب��ي لال�صتثمار  الثانية - م�صتودع ملك جممع  دب��ي لال�صتثمار  دب��ي - جممع  بر   - دب��ي  اإم��ارة  عنوانه: 
قطعة رقم 597-275 - هاتف رقم:043386131 - فاك�ض رقم : 043384641 - هاتف متحرك: 

 info@asiaticme.com  -   0552408888  - دبي   10921 ب  �ض.   -0552408888
05:00:00م ويف اليام الثالث  2021/8/25 ال�صاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�صوع الإعالن :  
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 

راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
 275 2036/5/27 رقم الر���ض  العقار : حق منفعة على ار�ض وما عليها من بناء ينتهي بتاريخ  نوع 
 8000000 ب���  7529.30 مرت مربع - املقدرة  - املنطقة : جممع دبي لال�صتثمار الثاين - امل�صاحة : 

درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  2646/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ / تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2004/2021 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 
وامل�صاريف للر�صوم  �صامال   . درهم(   1،243،368.63

طالب التنفيذ / نادر حممد عبداهلل فكري
، رق��م مكاين:   39 ، فيال رق��م  العزال  ، �صارع   2 ام �صقيم  دب��ي - دبي-منطقة  الإم���ارات-اإم���ارة دبي-بر  عنوانه / 

4084893639
املطلوب اإعالنه  / حممد اأوي�ض جنم حممد جنم الهدى

عنوانه : الإمارات اإمارة دبي بر دبي - دبي-منطقة الثنية اخلام�صة ، بناية ليوا هايت�ض ، مكتب رقم 2306 ،رقم 
 naajam@ventureh.com -  0555586316 - 1344374784 : مكاين

مو�صوع الإعالن :  منفذ �صده :  فينت�صر هورايزن للو�صاطة العقارية - �ض ذ م م  - فرع م د م �ض 
اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : ح�صة يف عقار - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�ض 90 - م�صاحة احل�صة - 9.01 مرت مربع - 

قيمة احل�صة - 55.997.15  درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  2564/2020/207  تنفيذ جتاري 

املنظورة يف دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187
مو�صوع التنفيذ  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم “ 759 / 2020 امر اداء “، ب�صداد املبلغ املنقذ به وقدره 

)1914504.52 درهم ( . �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ تيم وان للتجارة �ض. ذ.م.م

اإم��ارة دبي- منطقة تيكوم - �صارع ال�صيخ زايد - بالقرب من حمطة مرتو مدينة دبي لالإنرتنت برج  عنوانه  / 
ال�صعفار1 الطابق 24 مكتب  2408 - وميثله / ح�صن علي مطر الريامي

املطلوب اإعالنه / عفان للمن�صاأت املبتكرة )�ض.ذ.م.م(
عنوانه : اإمارة دبي بر دبي جممع دبي لالإ�صتثمار 2 م�صنع ملك عفان للمن�صاآت املبتكرة قطعة رقم 597-581 

hassan@affan.ae  -  097143314666  -  0971506515651 -
مو�صوع الإعالن :

اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع 
العقار : حق انتفاع على قطعة ار�ض ف�صاء - املنطقة : جممع دبي لال�صتثمار الثاين - رقم الر�ض 463 - امل�صاحة 

: 7887.47 مرت مربع - التقييم : 8.489.993 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  2646/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ / تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2004/2021 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 

وامل�صاريف للر�صوم  �صامال   . درهم(   1،243،368.63
طالب التنفيذ / نادر حممد عبداهلل فكري

، رق��م مكاين:   39 ، فيال رق��م  العزال  ، �صارع   2 ام �صقيم  دب��ي - دبي-منطقة  الإم���ارات-اإم���ارة دبي-بر  عنوانه / 
4084893639

املطلوب اإعالنه  / حممد اأوي�ض جنم حممد جنم الهدى
عنوانه : الإمارات اإمارة دبي بر دبي - دبي-منطقة الثنية اخلام�صة ، بناية ليوا هايت�ض ، مكتب رقم 2306 ،رقم 

 naajam@ventureh.com -  0555586316 - 1344374784 : مكاين
مو�صوع الإعالن :  منفذ �صده :  فينت�صر هورايزن للو�صاطة العقارية - �ض ذ م م  - فرع م د م �ض 

اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : ح�صة يف عقار - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�ض 90 - م�صاحة احل�صة - 9.01 مرت مربع - 

قيمة احل�صة - 55.997.15  درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
لإعالناتكم يف 

يرجى االت�ضال على
هاتف:024488300 
 فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  2617/2018/207  تنفيذ جتاري 
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�صوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/1938 جتارى كلى ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)2171552.35 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 

طالب التنفيذ / حبيب بنك اي جي زيوريخ
عنوانه امارة دبي - ديرة- ميدان بني يا�ض- وكالة املحامي احمد ابراهيم احمد-دبى-ديرة-بور�صعيد-بناية ا�صيكو 

لالعمال - الطابق الرابع -مكتب 406 و304 هاتف 042989888 
الربيد اللكرتونىablaw@eim.ae مكاين 3250094543

وميثله  / اأحمد اإبراهيم اأحمد حممد
املطلوب اإعالنه راجو تيك�صاند جوالين

عنوانه: امارة دبي-منطقة الرا�ض - بناية بن �صلوم - بجوار حمطة مرتو الرا�ض �صارع رقم 1 - مكتب رقم 103 
- مكانى رقم 0559837750 - 2817495593 - 0@0

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/8/25 ال�صاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�صوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : وحدة �صكنية - رقم الر�ض 122 - املنطقة: اخلليج التجاري - ا�صم املبنى 
AG TOWER - رقم الوحدة : 2206 - امل�صاحة : 43.19 مرت مربع - التقييم 663،990.04 درهم 

ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  721/2019/211  تنفيذ عقاري 

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 195/2019 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)935583.26 درهم(. �صاماًل للر�صوع وامل�صاريف
طالب التنفيذ / ثري �صكي�صتي كومينيتيز لدارة جمعيات املالك �ض.ذ.م.م

عنوانه / المارات اإمارة دبي، القوز الثالثة �صارع ال�صيخ زايد، بناية املنحنى “ذا كريف” املدخل C، الطابق الأول، 
مكتب F16 . مكاين :2210884165

وميثله / جو�صلني �صبلي خري اهلل
املطلوب اإعالته  / �صوياز  املحدودة

عنوانه: المارات -اإمارة دبي ، مر�صى دبي، �صارع املم�صى ، برج ذا جويلز تي 1 الوحدة 1501 
بريد الكرتوين  eclhk@eclhk.net - رقم مكاين 1138774161 - 0506368167 

eclhk@eim.ae
مو�صوع الإعالن :  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض : 111 - امل�صاحة : 400.04 
مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : ذا جيول�ض تي 1 - رقم الوحدة 1501 - التقييم 2973998.73 

درهم  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  2617/2018/207  تنفيذ جتاري 

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/1938 جتارى كلى ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)2171552.35 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف. 
طالب التنفيذ / حبيب بنك اي جي زيوريخ

عنوانه امارة دبي - ديرة- ميدان بني يا�ض- وكالة املحامي احمد ابراهيم احمد-دبى-ديرة-بور�صعيد-بناية ا�صيكو 
لالعمال - الطابق الرابع -مكتب 406 و304 هاتف 042989888 

الربيد اللكرتونىablaw@eim.ae مكاين 3250094543
وميثله  / اأحمد اإبراهيم اأحمد حممد

املطلوب اإعالنه راجو تيك�صاند جوالين
عنوانه: امارة دبي-منطقة الرا�ض - بناية بن �صلوم - بجوار حمطة مرتو الرا�ض �صارع رقم 1 - مكتب رقم 103 

- مكانى رقم 0559837750 - 2817495593 - 0@0
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/8/25 ال�صاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�صوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : وحدة �صكنية - رقم الر�ض 122 - املنطقة: اخلليج التجاري - ا�صم املبنى 
AG TOWER - رقم الوحدة : 2206 - امل�صاحة : 43.19 مرت مربع - التقييم 663،990.04 درهم 

ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  721/2019/211  تنفيذ عقاري 

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�صوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 195/2019 عقاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)935583.26 درهم(. �صاماًل للر�صوع وامل�صاريف
طالب التنفيذ / ثري �صكي�صتي كومينيتيز لدارة جمعيات املالك �ض.ذ.م.م

عنوانه / المارات اإمارة دبي، القوز الثالثة �صارع ال�صيخ زايد، بناية املنحنى “ذا كريف” املدخل C، الطابق الأول، 
مكتب F16 . مكاين :2210884165

وميثله / جو�صلني �صبلي خري اهلل
املطلوب اإعالته  / �صوياز  املحدودة

عنوانه: المارات -اإمارة دبي ، مر�صى دبي، �صارع املم�صى ، برج ذا جويلز تي 1 الوحدة 1501 
بريد الكرتوين  eclhk@eclhk.net - رقم مكاين 1138774161 - 0506368167 

eclhk@eim.ae
مو�صوع الإعالن :  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض : 111 - امل�صاحة : 400.04 
مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : ذا جيول�ض تي 1 - رقم الوحدة 1501 - التقييم 2973998.73 

درهم  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  842/2019/207  تنفيذ جتاري  
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الوىل رقم 183

مو�صوع التنفيذ  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1673 / 2017 جتاري كلي ، واملعدل بال�صتئناف رقم 1496 / 
وقدره  77740454.27، �صامال للر�صوم وامل�صاريف به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  جتاري  ا�صتئناف   2018

طالب التنفيذ / بنك برودا
201 - مكاين :  ب��ر دب��ي - ال�صوق الكبري - ملك ع��ق��ارات حكومة دب��ي - مكتب رق��م  ع��ن��وان��ه  الم����ارات - ام���ارة دب��ي - 

عبد اهلل نا�صر العوي�ض ال�صام�صي رحمه  عبداهلل   / وميثله   -   2809195296
املطلوب اإعالنه  / اأحمد ح�صني لفري - عنوانه: امارة دبي - ديره - �صارع الرقه- مركز الغرير - برج املكاتب- مكتب رقم 
tg@hotmail.com - 0091502426635 – 0097142277893 - - 3062595725 مكاين/ BB41"

مو�صوع الإعالن :
املنفذ �صدهم : احمد ح�صني لفري - حبيب احمد مبارك - اخلط التجاري )�ض ذ م م( ماجد �صيف احمد الغرير   

التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  نوع العقار : قطعة ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض 1199 - 
املنطقة : وادي ال�صفا 3 - امل�صاحة :5410.02 مرت مربع - املقدرة ب�� )23،293،165/00( درهم - ثالثة وع�صرون 

مليون ومائتي وثالثة وت�صعون الفا ومائة وخم�صة و�صتون درهم فقط ل غري 
CONDOMINIUM - رقم العقار  3  - ا�صم املبنى :  7 - رقم الر���ض  - �صقة �صكنية - املنطقة : وادي ال�صفا 
ب�� )1.154.085/19( درهم مليون ومائة واربعة وخم�صون الفا  279.08 مرت مربع - املقدرة  312 - امل�صاحة :   :

وخم�صة وثمانون درهم وت�صعة ع�صر فل�صا فقط ل غري.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  312/2019/211  تنفيذ عقاري 

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
م��و���ص��وع ال��ت��ن��ف��ي��ذ ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م ال�����ص��ادر يف ال���دع���وى رق���م 375/2018 ع���ق���اري ك��ل��ي ، ب�����ص��داد امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 

)15601745.53 درهم( �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف
 - O 14 طالب التنفيذ / حممد ب�صار �صناديقي - واآخرون - عنوانه / اإمارة دبي ? منطقة اخلليج التجاري � �صارع الأبراج - برج
 0506514088 ? مقابل برج يوبورا  تاور واأكادميية هيونداي للتدريب هاتف :   902 901 و  الطابق التا�صع مكتب رقم 

رقم مكاين 2563786091 - وميثله/ �صلمان لطفي علي ح�صني 
املطلوب اإعالنه / با�صيفيك فنت�صرز املحدودة - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بر دبي - دبي - اخلليج التجاري - بناية بي �صكوير 

رقم 7 - �صارع الأبراج - بجوار بناية يوبورا تاور - الطابق الثاين - مكتب رقم 206 - 0507764017 
INFO@PACIFICVENTURES.COM 

مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
املزاد  التالية لر�صوم  الع�صرة  الي��ام  الثمن خالل  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�صة  اأي��ام 
ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية )حتت الن�صاء(- املنطقة : اخلليج التجاري-رقم الر�ض:149 -رقم البلدية : 713-346 - امل�صاحة : 175.90 

مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج با�صفيك - رقم الوحدة : 401D - ب )1.514.696.00(درهم
�صقة �صكنية )حتت الن�صاء(- املنطقة : اخلليج التجاري-رقم الر�ض:149 -رقم البلدية : 713-346 - امل�صاحة : 93 مرت 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج با�صفيك - رقم الوحدة : 706 - ب )800.834.00( درهم
�صقة �صكنية )حتت الن�صاء(- املنطقة : اخلليج التجاري-رقم الر�ض:149 -رقم البلدية : 713-346 - امل�صاحة : 139.20 

مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج با�صفيك - رقم الوحدة : 707 - ب )1.198.667.00(درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  842/2019/207  تنفيذ جتاري  

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الوىل رقم 183
مو�صوع التنفيذ  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1673 / 2017 جتاري كلي ، واملعدل بال�صتئناف رقم 1496 / 

وقدره  77740454.27، �صامال للر�صوم وامل�صاريف به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  جتاري  ا�صتئناف   2018
طالب التنفيذ / بنك برودا

201 - مكاين :  ب��ر دب��ي - ال�صوق الكبري - ملك ع��ق��ارات حكومة دب��ي - مكتب رق��م  ع��ن��وان��ه  الم����ارات - ام���ارة دب��ي - 
عبد اهلل نا�صر العوي�ض ال�صام�صي رحمه  عبداهلل   / وميثله   -   2809195296

املطلوب اإعالنه  / اأحمد ح�صني لفري - عنوانه: امارة دبي - ديره - �صارع الرقه- مركز الغرير - برج املكاتب- مكتب رقم 
tg@hotmail.com - 0091502426635 – 0097142277893 - - 3062595725 مكاين/ BB41"

مو�صوع الإعالن :
املنفذ �صدهم : احمد ح�صني لفري - حبيب احمد مبارك - اخلط التجاري )�ض ذ م م( ماجد �صيف احمد الغرير   

التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :  نوع العقار : قطعة ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض 1199 - 
املنطقة : وادي ال�صفا 3 - امل�صاحة :5410.02 مرت مربع - املقدرة ب�� )23،293،165/00( درهم - ثالثة وع�صرون 

مليون ومائتي وثالثة وت�صعون الفا ومائة وخم�صة و�صتون درهم فقط ل غري 
CONDOMINIUM - رقم العقار  3  - ا�صم املبنى :  7 - رقم الر���ض  - �صقة �صكنية - املنطقة : وادي ال�صفا 
ب�� )1.154.085/19( درهم مليون ومائة واربعة وخم�صون الفا  279.08 مرت مربع - املقدرة  312 - امل�صاحة :   :

وخم�صة وثمانون درهم وت�صعة ع�صر فل�صا فقط ل غري.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  312/2019/211  تنفيذ عقاري 

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
م��و���ص��وع ال��ت��ن��ف��ي��ذ ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م ال�����ص��ادر يف ال���دع���وى رق���م 375/2018 ع���ق���اري ك��ل��ي ، ب�����ص��داد امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 

)15601745.53 درهم( �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف
 - O 14 طالب التنفيذ / حممد ب�صار �صناديقي - واآخرون - عنوانه / اإمارة دبي ? منطقة اخلليج التجاري � �صارع الأبراج - برج
 0506514088 ? مقابل برج يوبورا  تاور واأكادميية هيونداي للتدريب هاتف :   902 901 و  الطابق التا�صع مكتب رقم 

رقم مكاين 2563786091 - وميثله/ �صلمان لطفي علي ح�صني 
املطلوب اإعالنه / با�صيفيك فنت�صرز املحدودة - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بر دبي - دبي - اخلليج التجاري - بناية بي �صكوير 

رقم 7 - �صارع الأبراج - بجوار بناية يوبورا تاور - الطابق الثاين - مكتب رقم 206 - 0507764017 
INFO@PACIFICVENTURES.COM 

مو�صوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
املزاد  التالية لر�صوم  الع�صرة  الي��ام  الثمن خالل  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�صة  اأي��ام 
ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية )حتت الن�صاء(- املنطقة : اخلليج التجاري-رقم الر�ض:149 -رقم البلدية : 713-346 - امل�صاحة : 175.90 

مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج با�صفيك - رقم الوحدة : 401D - ب )1.514.696.00(درهم
�صقة �صكنية )حتت الن�صاء(- املنطقة : اخلليج التجاري-رقم الر�ض:149 -رقم البلدية : 713-346 - امل�صاحة : 93 مرت 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج با�صفيك - رقم الوحدة : 706 - ب )800.834.00( درهم
�صقة �صكنية )حتت الن�صاء(- املنطقة : اخلليج التجاري-رقم الر�ض:149 -رقم البلدية : 713-346 - امل�صاحة : 139.20 

مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : برج با�صفيك - رقم الوحدة : 707 - ب )1.198.667.00(درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  668/2019/211  تنفيذ عقاري 
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

وقدره  ب��ه  املنقذ  املبلغ  ب�صداد   ، جزئي  ع��ق��اري   212/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ  مو�صوع 
)100948.21 درهم( . �صامال للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ / دي�صكفري جاردنز �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  - واآخرون
عنوانه اإم��ارة دبي ? بر دبي ? منطقة ال�صفوح ? �صارع الربوج ? بالقرب من قرية املعرفة ? مركز نخيل املبيعات - رقم 

الهاتفة  042770003  رقم مكاين : 1400777580
وميثله / حيدر �صامل علي بن حيدر

املطلوب اإعالنه / عمر فاروق الوباى
املبنى  الرابع? ا���ص��م  ? ال��ط��اب��ق   412 ? وح���دة رق��م   1 ? مبنى رق��م  ? منطقة دي�صكفري ج��اردن��ز  دب��ي  ام���ارة  ع��ن��وان��ه: 
MED64 - رقم مكاين : 1222070862 رقم الهاتف: 0504554164 بريد الكرتوين : - 0504554164 

 s.ulubay@hotmail.com
مو�صوع الإعالن :

التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض 50 - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم  املبنى : 1  - ا�صم املبنى : MED64- رقم 

العقار : 412 -امل�صاحة : 45  مرت مربع - التقييم )308،704/45( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  651/2015/211   تنفيذ عقاري  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
رقم  بال�صتثناف  وامل��ع��دل   ، “ كلي  ع��ق��اري   381/2011 “ رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  التنفيذ   مو�صوع 

وامل�صاريف للر�صوم  �صاماًل  3323813.82درهم  وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ،“ عقاري  اإ�صتئناف   190/2014“
طالب التنفيذ / ن�صيبوف كاماندار رايف اأجلو - ب�صفتة وكيال عن / عبداهلل بيف حاجي مراد كامل اأجلو

عنوانه / بوكالة املحامي / بدر القرق
وميثله / بدر حممد علي القرق

املحدودة العقارية  املطلوب اإعالنه  / جمموعة 32 
عنوانه: الإمارات - اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - ابراج المارات - برج املكاتب - الطابقني 52-51

p@p – 0552314455 - 2660890247 رقم مكاين
مو�صوع الإعالن : املنفذ �صدهم : اجلريان للو�صاطة العقارية - جريان تامريلن افانديفا - من�صور عقيل هادي اخلاجة - 
يا�صمني نوجرادو  - اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع  العقار : وحدات عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 28  - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : برج الكونكورد 

درهم   939170.02  : التقييم   - مربع  مرت   180.51  : امل�صاحة   -106 الوحدة   -   1
نوع  العقار : وحدات عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 28  - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : برج الكونكورد 

درهم   448927.60  : التقييم   - مربع  مرت   59.35  : امل�صاحة   -2702 الوحدة   -   1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  668/2019/211  تنفيذ عقاري 

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
وقدره  ب��ه  املنقذ  املبلغ  ب�صداد   ، جزئي  ع��ق��اري   212/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ  مو�صوع 

)100948.21 درهم( . �صامال للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ / دي�صكفري جاردنز �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  - واآخرون

عنوانه اإم��ارة دبي ? بر دبي ? منطقة ال�صفوح ? �صارع الربوج ? بالقرب من قرية املعرفة ? مركز نخيل املبيعات - رقم 
الهاتفة  042770003  رقم مكاين : 1400777580

وميثله / حيدر �صامل علي بن حيدر
املطلوب اإعالنه / عمر فاروق الوباى

املبنى  الرابع? ا���ص��م  ? ال��ط��اب��ق   412 ? وح���دة رق��م   1 ? مبنى رق��م  ? منطقة دي�صكفري ج��اردن��ز  دب��ي  ام���ارة  ع��ن��وان��ه: 
MED64 - رقم مكاين : 1222070862 رقم الهاتف: 0504554164 بريد الكرتوين : - 0504554164 

 s.ulubay@hotmail.com
مو�صوع الإعالن :

التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض 50 - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم  املبنى : 1  - ا�صم املبنى : MED64- رقم 

العقار : 412 -امل�صاحة : 45  مرت مربع - التقييم )308،704/45( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  651/2015/211   تنفيذ عقاري  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
رقم  بال�صتثناف  وامل��ع��دل   ، “ كلي  ع��ق��اري   381/2011 “ رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ  التنفيذ   مو�صوع 

وامل�صاريف للر�صوم  �صاماًل  3323813.82درهم  وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ،“ عقاري  اإ�صتئناف   190/2014“
طالب التنفيذ / ن�صيبوف كاماندار رايف اأجلو - ب�صفتة وكيال عن / عبداهلل بيف حاجي مراد كامل اأجلو

عنوانه / بوكالة املحامي / بدر القرق
وميثله / بدر حممد علي القرق

املحدودة العقارية  املطلوب اإعالنه  / جمموعة 32 
عنوانه: الإمارات - اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - ابراج المارات - برج املكاتب - الطابقني 52-51

p@p – 0552314455 - 2660890247 رقم مكاين
مو�صوع الإعالن : املنفذ �صدهم : اجلريان للو�صاطة العقارية - جريان تامريلن افانديفا - من�صور عقيل هادي اخلاجة - 
يا�صمني نوجرادو  - اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع  العقار : وحدات عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 28  - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : برج الكونكورد 

درهم   939170.02  : التقييم   - مربع  مرت   180.51  : امل�صاحة   -106 الوحدة   -   1
نوع  العقار : وحدات عقارية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 28  - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : برج الكونكورد 

درهم   448927.60  : التقييم   - مربع  مرت   59.35  : امل�صاحة   -2702 الوحدة   -   1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  3909/2020/207  تنفيذ جتاري 
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ،2020-1714 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ   مو�صوع 
للر�صو وامل�صاريف �صامال  36305320درهم( 
طالب التنفيذ / �صركة رمي للتمويل ) �ض .م .خ(

عنوانه / الإمارات اإمارة دبي بر دبي - دبي - �صارع �صارع الفلك-مبنى مبنى ميديا ون تاورز-�صقة �صقة 25
وميثله / علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن

املطلوب اإعالنه / مازن بن حممد بن عبد الرحمن ال�صعيد - عنوانه: الإمارات-اإمارة دبي بر دبي - دبي-
BV07-19 -  0504584121 - صارع منطقة اخلليج التجاري - �صقة مبنى�

mazen123@gmail.com
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�صوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض : 1294  - املنطقة : ند ح�صة - رقم البلدية : 195 -626 - 

امل�صاحة : 6823.43  مرت مربع - القيمة : 22.034.015.00 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  508/2018/211  تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
طالب التنفيذ: خالد حممد عبدالرحمن القا�صمي  

املطلوب اإعالنه : �صركة ذا ديفلوبر للعقارات - �ض ذ م م   
مو�صوع الإعالن :

التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
 Tamani Arts : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 86  - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى
Office  - رقم الوحدة : 1561  - امل�صاحة : 40.85 مرت مربع - التقييم : 390.474.61 درهم يباع لعلى عطاء

 Tamani Arts : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 86  - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى
Office  - رقم الوحدة : 1562  - امل�صاحة : 40.85 مرت مربع - التقييم : 390.474.61 درهم يباع لعلى عطاء

 Tamani Arts : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 86  - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى
Office  - رقم الوحدة : 1563  - امل�صاحة : 40.85 مرت مربع - التقييم : 390.474.61 درهم يباع لعلى عطاء

نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ض 87  - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : B2B - رقم 
الوحدة : 811  - امل�صاحة : 51.06 مرت مربع - التقييم : 464.217.66 درهم يباع لعلى عطاء

نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 87  - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : B2B - امل�صاحة : 
عطاء لعلى  يباع  درهم   593609.52  : التقييم    -  913  : الوحدة  رقم   - مربع  مرت   67.58

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  3909/2020/207  تنفيذ جتاري 

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ،2020-1714 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ   مو�صوع 

للر�صو وامل�صاريف �صامال  36305320درهم( 
طالب التنفيذ / �صركة رمي للتمويل ) �ض .م .خ(

عنوانه / الإمارات اإمارة دبي بر دبي - دبي - �صارع �صارع الفلك-مبنى مبنى ميديا ون تاورز-�صقة �صقة 25
وميثله / علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن

املطلوب اإعالنه / مازن بن حممد بن عبد الرحمن ال�صعيد - عنوانه: الإمارات-اإمارة دبي بر دبي - دبي-
BV07-19 -  0504584121 - صارع منطقة اخلليج التجاري - �صقة مبنى�

mazen123@gmail.com
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�صوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض : 1294  - املنطقة : ند ح�صة - رقم البلدية : 195 -626 - 

امل�صاحة : 6823.43  مرت مربع - القيمة : 22.034.015.00 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  508/2018/211  تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
طالب التنفيذ: خالد حممد عبدالرحمن القا�صمي  

املطلوب اإعالنه : �صركة ذا ديفلوبر للعقارات - �ض ذ م م   
مو�صوع الإعالن :

التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
 Tamani Arts : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 86  - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى
Office  - رقم الوحدة : 1561  - امل�صاحة : 40.85 مرت مربع - التقييم : 390.474.61 درهم يباع لعلى عطاء

 Tamani Arts : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 86  - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى
Office  - رقم الوحدة : 1562  - امل�صاحة : 40.85 مرت مربع - التقييم : 390.474.61 درهم يباع لعلى عطاء

 Tamani Arts : نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 86  - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى
Office  - رقم الوحدة : 1563  - امل�صاحة : 40.85 مرت مربع - التقييم : 390.474.61 درهم يباع لعلى عطاء

نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر���ض 87  - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : B2B - رقم 
الوحدة : 811  - امل�صاحة : 51.06 مرت مربع - التقييم : 464.217.66 درهم يباع لعلى عطاء

نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 87  - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : B2B - امل�صاحة : 
عطاء لعلى  يباع  درهم   593609.52  : التقييم    -  913  : الوحدة  رقم   - مربع  مرت   67.58

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  3639/2020/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187

به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  2019 جتاري جزئي،   /  4029 الدعوى رقم  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم  التنفيذ   مو�صوع 
وقدره  555791.25 درهم ، �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ زيروك�ض المارات �ض.ذ.م.م
عنوانه  اإمارة دبي? �صارع ال�صيخ زايد?كروان بالزا الربج التجاري ? الطابق 9 مكتب رقم )904(

وميثله حبيب عبد الرحيم عبد اهلل احلو�صني
املطلوب اإعالنه الفا برينتينج بري�ض منطقة حرة ذ م م عنوانه : دبى بردبي معي�صم الويل - �صارع مدينة النتاج 
الإعالمي بلوك رقم 485015  - مكانى 1715769911 - 971582089031 - 971582089031  

alpha@alphapressimpz.com
مو�صوع الإعالن :

اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : )حق منفعة( ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض : 18  - املنطقة : معي�صم الأول - امل�صاحة : 5900 مرت 

مربع - التقييم : 5.080.560 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  3639/2020/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187
به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  2019 جتاري جزئي،   /  4029 الدعوى رقم  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم  التنفيذ   مو�صوع 

وقدره  555791.25 درهم ، �صاماًل للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ زيروك�ض المارات �ض.ذ.م.م

عنوانه  اإمارة دبي? �صارع ال�صيخ زايد?كروان بالزا الربج التجاري ? الطابق 9 مكتب رقم )904(
وميثله حبيب عبد الرحيم عبد اهلل احلو�صني

املطلوب اإعالنه الفا برينتينج بري�ض منطقة حرة ذ م م عنوانه : دبى بردبي معي�صم الويل - �صارع مدينة النتاج 
الإعالمي بلوك رقم 485015  - مكانى 1715769911 - 971582089031 - 971582089031  

alpha@alphapressimpz.com
مو�صوع الإعالن :

اقت�صى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
نوع العقار : )حق منفعة( ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض : 18  - املنطقة : معي�صم الأول - امل�صاحة : 5900 مرت 

مربع - التقييم : 5.080.560 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم  335/2020/211  تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
طالب التنفيذ: الفحل لتزويد العاملني حتت الطلب )�ض ذ م م(  

املطلوب اإعالنه : �صركة ذا ديفلوبر للعقارات - �ض ذ م م  
مو�صوع الإعالن :

التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
رقم   - مربع  33.86 مرت   : امل�صاحة   -  88 الر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - �صكنية  �صقة   : العقار  نوع    -1

املبنى : 1  - ا�صم املبنى :  بارك لين - رقم الوحدة : 2721 - مببلغ 590.645.09 درهم 
رقم   - مربع  29.94 مرت   : امل�صاحة   -  88 الر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - �صكنية  �صقة   : العقار  نوع    -2

املبنى : 1  - ا�صم املبنى : بارك لين - رقم الوحدة : 2917 - مببلغ 541.142.59 درهم 
املبنى  28 مرت مربع - رقم   : امل�صاحة   - 88 التجاري - رقم الر�ض  املنطقة : اخلليج  : �صقة �صكنية -  العقار  3-  نوع 

: 1  - ا�صم املبنى : بارك لين - رقم الوحدة : 2720 - مببلغ 494.291.51 درهم 
رقم   - مربع  28.89 مرت   : امل�صاحة   -  88 الر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - �صكنية  �صقة   : العقار  نوع    -4

املبنى : 1  - ا�صم املبنى : بارك لين - رقم الوحدة : 2903 - مببلغ 519.277.43 درهم 
رقم   - مربع  29.86 مرت   : امل�صاحة   -  88 الر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - �صكنية  �صقة   : العقار  نوع    -5

املبنى : 1  - ا�صم املبنى : بارك لين - رقم الوحدة : 2717 - مببلغ 528.782.44 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  335/2020/211  تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
طالب التنفيذ: الفحل لتزويد العاملني حتت الطلب )�ض ذ م م(  

املطلوب اإعالنه : �صركة ذا ديفلوبر للعقارات - �ض ذ م م  
مو�صوع الإعالن :

التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
رقم   - مربع  33.86 مرت   : امل�صاحة   -  88 الر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - �صكنية  �صقة   : العقار  نوع    -1

املبنى : 1  - ا�صم املبنى :  بارك لين - رقم الوحدة : 2721 - مببلغ 590.645.09 درهم 
رقم   - مربع  29.94 مرت   : امل�صاحة   -  88 الر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - �صكنية  �صقة   : العقار  نوع    -2

املبنى : 1  - ا�صم املبنى : بارك لين - رقم الوحدة : 2917 - مببلغ 541.142.59 درهم 
املبنى  28 مرت مربع - رقم   : امل�صاحة   - 88 التجاري - رقم الر�ض  املنطقة : اخلليج  : �صقة �صكنية -  العقار  3-  نوع 

: 1  - ا�صم املبنى : بارك لين - رقم الوحدة : 2720 - مببلغ 494.291.51 درهم 
رقم   - مربع  28.89 مرت   : امل�صاحة   -  88 الر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - �صكنية  �صقة   : العقار  نوع    -4

املبنى : 1  - ا�صم املبنى : بارك لين - رقم الوحدة : 2903 - مببلغ 519.277.43 درهم 
رقم   - مربع  29.86 مرت   : امل�صاحة   -  88 الر�ض  رقم   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - �صكنية  �صقة   : العقار  نوع    -5

املبنى : 1  - ا�صم املبنى : بارك لين - رقم الوحدة : 2717 - مببلغ 528.782.44 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:31/2021/39 جتاري م�شارف كلي 
املنظورة يف:دائرة امل�صارف الكلية رقم 250

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )10.535.331.65( 
درهم ع�صرة ماليني وخم�صمائة وخم�صة وثالثني الفا وثالثمائة وواحد وثالثني درهما وخم�صة و�صتني فل�صا - والفائدة بواقع ٪12 

من تاريخ ال�صتحقاق يف:2020/7/31 وحتى ال�صداد التام مع الزامهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
املدعي:اخلليجي )فرن�صا( ا�ض.ايه

عنوانه:امارة دبي - ديرة - بور�صعيد بناية البيزن�ض بوينت - خلف ال�صركة العربية لل�صيارات - الدور ال�صاد�ض - مكتب رقم 602 
احمد حممد  - وميثله:ا�صماء   dubai@alrasheed.ae:اللكرتوين الربيد   - فاك�ض:042999919   - ه��ات��ف:042999991   -

علي حممد الر�صيد 
اإعالنهم :  1- �صتار ل�صناعة اخلر�صانة اجلاهزة ذ.م.م )ب�صفته كفيل �صامن( 2- كيو مك�ض ل�صناعة اخلر�صانة اجلاهزة  املطلوب 
)�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( 3- يا�صر منر حممود خواجا - اردين اجلن�صية )ب�صفته كفيل �صامن( 4- �صركة كيه .�صي م.م.ح - 

موؤ�ص�صة منطقة حرة )ب�صفته كفيل �صامن( -  �صفتهم بالق�صية : مدعي عليهم 
مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك 
املدعي مبلغ )10.535.331.65( درهم ع�صرة ماليني وخم�صمائة وخم�صة وثالثني الفا وثالثمائة وواحد وثالثني درهما وخم�صة 
و�صتني فل�صا - والفائدة بواقع 12٪ من تاريخ ال�صتحقاق يف:2020/7/31 وحتى ال�صداد التام مع الزامهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2021/8/24  ال�صاعة 11.00 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف 

باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:4687/2021/60 اأمر اأداء 

املنظورة يف:اأوامر الأداء واإنفاذ العقود التجارية رقم:203
فيما  والت�صامن  بالتكافل  يوؤديا  بان  �صدها  الم��ر  املطلوب  بالزام  الم��ر  باإ�صدار  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
بينهما اىل طالبة المر قيمة ال�صيكات الثالثة البالغة )689.062.50( درهم بال�صافة اىل الفائدة التاخريية 
بواقع 12٪ �صنويا من تاريخ قيد الطلب وحتى ال�صداد التام بال�صافة للر�صوم وامل�صاريف وبدل اتعاب املحاماة 

واعطاء المر �صفة النفاذ املعجل. 
املدعي:ارابيان اوتدور منطقة حرة ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ال�صفوح الثانية - املدينة العالمية - القرية الثقافية - �صارع الفلك - مبنى 
جمموعة ال�صويري - مكتب رقم 06

-  �صفتهما  راج��ارام��ان  �صينتيل  ����ض.ذ.م.م 2-  والع��الن  والدعاية  للن�صر  اي  بي  ا���ض   -1  : اإعالنهما  املطلوب 
بالق�صية : مدعي عليهما

مو�صوع الإعالن :قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/7/16 بالزام املعرو�ض �صدهما بالت�صامن فيما 
و�صتون  واثنان  ال��ف  وثمانون  وت�صعة  �صتمائة   )689.062.50( وق��دره  مبلغ  الم��ر  طالبة  اىل  يوؤديا  ان  بينهما 
درهما وخم�صون فل�صا ، والفائدة القانونية بواقع 5٪ من 2021/6/29 وحتى متام ال�صداد والزمتهما امل�صاريف 
وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت طلب النفاذ. ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم  دبي االبتدائية    

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5602/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع التنفيذ :  

طالب الإعالن : جرياب لنظمه الطاقة �ض.ذ.م.م -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اأهلي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- ام ايه ئي لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م 2- �صيبو �صودهاران 
�صودهاران - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما - جمهويل حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )212067.56( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �صامال للر�صوم 
وامل�صاريف ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل )0( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5171/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�صوع التنفيذ :  
طالب الإعالن : بنك امل�صرق �ض.م.ع -  �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

الحمد   -2 ذ.م.م  العامة  وامل��ق��اولت  للنقليات  الحمد  �صركة   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
للنقل الربى العام �ض.ذ.م.م 3- �صركة ا�صرتينت ريدى مك�ض كونكريت ذ.م.م - �صفتهم 

بالق�صية : منفذ �صدهم - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )58108413.96( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
�صامال للر�صوم وامل�صاريف ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )0( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بالن�شر 

 858/2021/445 طعن جتاري 
اإعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اىل املطعون �صده/1-  بايروج بيمبوجن�صانت -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�صليمان عبدالكرمي حممد طاهر 
وميثله / فهد عبداهلل قمرب حممد 

نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�صور 
على  للرد  وذل��ك  بعد  ع��ن  التقا�صي  جل�صات  ح�صور  او  التمييز  حمكمة  اىل 

�صحيفة الطعن املقدمة �صدكم. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  319/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

املبلغ  ب�صداد   ، كلي  رقم 2020/98 عقاري  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )19581264.41( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود فرع دبي
عنوانه:امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - داون تاون منطقة برج خليفة اعمار �صكوير برج 

ات�ض ا�ض بي �صي �ض.ب 66 - دبي - ال�صوؤون القانونية - وميثله:احمد ح�صن رم�صان ال علي 
املطلوب اإعالنه : 1- حممود حممد علي �صوريده - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )19581264.41( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8385/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2020/3578 امر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )204.547.320( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : م�صرف المارات ال�صالمي �صركة م�صاهمة عامة

دب��ي الطبية - مبنى رق��م 16 - الطابق  دب��ي - مدينة  دب��ي - بردبي -  ام��ارة  عنوانه:المارة - 
الثالث - رقم مكاين:24665865072 

املطلوب اإعالنه : 1- را�صد عبداهلل احمد الغرير - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 
العقارات  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�صة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع���الن  مو�صوع 
املحجوز عليها هي:1- الر�ض رقم 262 مبنطقة اجل��داف/2- الر�ض رقم 162 مبنطقة وادي 
ال�صفا3/5- الر�ض رقم 1263 - مبنطقة الو�صل - الوحدة رقم 405 مبنبى �صتى ووك - وفاء 

للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4559/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ اخلام�صة رقم 187

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1386/2021 امر اداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )325843( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

طالب التنفيذ : احمد حممود عبد القادر عنرت
عنوانه:المارات - امارة ال�صارقة - اخلان - ال�صارقة - �صارع املجاز - مبنى الربج الول - �صقة 

1202/12 - قناة الق�صباء 
املطلوب اإعالنه : 1- ا�صامه عبد ال�صميع ب�صيوين الحول - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر  به وقدره )325843( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1302/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12

مو�صوع الدعوى : الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )712.911.57( درهم ومبلغ )178.999( 
درهم كتعوي�ض عن التاخري يف �صداد املبالغ املرت�صدة يف ذمة املدعي عليها بواقع 9٪ فائدة قانونية من تاريخ 

ا�صتحقاق املبالغ وحتى ال�صداد التام والزامها الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
املدعي:دبي بريكا�صت �ض.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - جبل علي ال�صناعية )3( - م�صنع رقم 03 - م�صنع ملك عقارات حكومة دبي - متفرع من 
 info@dubaiprecast.ae:طريق جبل علي لهباب - هاتف رقم:048802671 - فاك�ض رقم:048802159 - بريد الكرتوين

املطلوب اإعالنه :  1- �صركة الحتاد للبناء وال�صتثمار ذ.م.م  -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وقدره  بان  املدعي عليها  ال��زام  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�صوع 
املبالغ املرت�صدة يف ذمة املدعي  التاخري يف �صداد  )712.911.57( درهم ومبلغ )178.999( درهم كتعوي�ض عن 
عليها بواقع 9٪ فائدة قانونية من تاريخ ا�صتحقاق املبالغ وحتى ال�صداد التام والزامها الر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
التقا�صي عن بعد  ال�صاعة 08.30 �ض يف قاعة  امل��واف��ق  2021/8/29   ي��وم الح��د   املحاماة. وح��ددت لها جل�صة 
، لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بالن�شر

           يف  االإ�شتئناف رقم 1379/2021/300 ا�شتئناف مدين 
مو�صوع الإ�صتئناف:

طالب الإعالن:�صركة الحتاد للتاأمني - م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية:م�صتاأنف 
�صده - م�صتانفة فرعيا

وميثله:حممد عبدامللك م�صطفى اأهلي - �صفته بالق�صية:وكيل
املطلوب اإعالنه : 3- تنوير اأحمد نزير اأحمد - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف �صده

جمهول حمل الإقامة
مدين   1319/2021 رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قد   : الإع��الن  مو�صوع 
جزئي ، وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء املوافق 2021/8/31  ال�صاعة 10.00 �صباحا 
قانونيا ويف حال  او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم  وعليه  بعد  التقا�صي عن  بقاعة 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  334/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
اململوك  العقار  وبيع  باحلجز  ق��رارا  با�صدار  التكرم  التنفيذ  قا�صي  مقام  من  يلتم�ض  الطالب  البنك   : الدعوى  مو�صوع 
البلدية 336- الثالث بامارة دبي رقم الر�ض 23 رقم  التجاري  املركز  الكائن مبنطقة  العقار  املتمثل يف  للمطلوب �صدها 
210 امل�صاحة باملرت املربع )2322.25( وبالقدم املربع )25000.04( واملرهون رهنا تامينيا من الدرجة الوىل ل�صالح البنك 
الطالب مبوجب عقد الرهن املوؤرخ يف:2015/12/9 واملعدل مبوجب العقد املوؤرخ يف:2019/3/13 وذلك ا�صتيفاء للمديونية 

امل�صتحقة للبنك الطالب يف ذمة ال�صركات املدينة وذلك يف حدود املبلغ الوارد يف عقد الرهن وتعديله.
طالب التنفيذ : بنك امل�صرق �ض.م.ع

القانوين مكتب هادف  امل�صرق وكيلة  التجاري - مبنى بزن�ض باي - بنك  ام��ارة دبي - منطقة اخلليج  عنوانه:المارات - 
و�صركاوؤه  - وميثله:عمر عبداهلل ابراهيم حممد احللو

املطلوب اإعالنه : 1- �صركة اأرابتك للتطوير العقاري ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مبنى جممع دبي لال�صتثمار - مكتب 301 - 0559598011 - 042747902 

مو�صوع الإع��الن : نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن )ار�ض املنطقة - املركز التجاري الثانية 
- رقم الر�ض 23 - امل�صاحة باملرت املربع 2322.58( كما نعلنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )225.000.000( درهم خالل 
خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 

من قانون الجراءات املدنية مع مراعاة احت�صاب مدة التكليف بال�صداد بعد م�صي مدة ال�صبعة ايام من علمكم باحلجز.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005427 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : املروان لتجارة مواد البناء ذ.م.م  
جمهول حمل الإقامة : العنوان المارات العربية املتحدة �صناعية رقم 6 �صارع الثالث ال�صناعي ار�ض ملك عبداهلل حممد 
  sales@mqrwansteel.com:صعيد ال�صويدي رقم هاتف:0505670730 - ار�صي 065385447 - فاك�ض:065385337 - اميل�

اىل املدعي عليه الثاين:�صاندرا كانتا واغلي - نيبايل اجلن�صية
اعالن بالن�صر باللغتني العربية والجنبية

بناء على طلب املدعية النمر لتجارة احلديد املحدودة ذ.م.م
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالبكم ب���:-1 الق�صاء بالزام املنازع عليهما بالت�صامن والت�صامم بان يوؤديا للمدعية 
فل�صا  وت�صعون  و�صتة  درهما  وت�صعة وثمانون  الفا ومائتني  وت�صعة وع�صرون  درهم مائة  مبلغ وقدره )129.289.96( 
بالر�صوم  عليهما  املنازع  الزام   -2 التام  ال�صداد  تاريخ  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  الفوائد  و 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/8/24 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صروفات 
2( -  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل  ال�صارقة الحتادية املحكمة البتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ 

الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/8/17 م   

مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  االحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001985 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : مكتب اجلوال خلدمات توريد العمال  
جمهول حمل الإقامة : امارة عجمان - منطقة ليوارة 1/بناية 18 الب�صتان الطابق الر�صي 

حمل رقم 10 - هاتف رقم:0505478209/067424373 
المييل:aljawalmanpower786@gmail.com - الرقم املكاين:1148643536 

 باللغتني العربية والجنليزية  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/8/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
2 - دائرة اليوم الواحد( �صخ�صيا او  الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/8/17 م   
مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  االحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه االحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0001985 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ايرا �صاجنريوه بت �صاربيني �صان وا ، اندوني�صيا اجلن�صية  
جمهول حمل الإقامة : امارة عجمان - منطقة ليوارة 1/بناية 18 الب�صتان الطابق الر�ض 

حمل رقم 10 - هاتف رقم:0505478209/067424373 
 المييل:aljawalmanpower786@gmail.com - الرقم املكاين:1148643536 

 باللغتني العربية والجنليزية  
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/8/31 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
2 - دائرة اليوم الواحد( �صخ�صيا او  الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  تزيد على ع�صرة  خالل مدة ل 

اعاله - بو�صفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2021/8/17 م   
مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اإعالن عزل بوا�شطة الكاتب العدل
لالإخطار العديل:2021/0015993 

املعلنني:احمد �صامل ح�صن ال�صريف الزعابي - اماراتي اجلن�صية
العنوان:ال�صارقة - الرملة - هاتف رقم:0502420420

املعلن اليه:حممد اظهار مياه كبري احمد - بنغايل اجلن�صية
العنوان:ال�صارقة - �صوق املركزي - بلوك 6 - حمل بنما لتجارة ال�صاعات والكرتونيات - هاتف 

رقم:0507467747
املو�صوع:عزل من الوكالة

ا�صارة الوكالة املحررة ل�صاحلك بتاريخ:2009/3/10 وامل�صدق عليها من ال�صيد الكاتب العدل 
بدار الق�صاء بال�صارقة برقم:5465/2009 ، وعمال لن�ض املادة 955 من قانون املعامالت املدنية 

رقم 5 ل�صنة 1985 واملعدل بالقانون رقم:1 ل�صنة 1987
لذلك:

فاإنني اأعلنك مبوجبه بعزلك من الوكالة امل�صار اليه اعاله اعتبارا من يوم ت�صلمك هذا العالن 
فان كان لديك اأي اعرتا�ض على ذلك يرجى اتباع ال�صبل القانونية.

الكاتب العدل      

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة( 

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�صركة تراك مارت للتجارة العامة ذ.م.م

وحتمل رخ�صة جتارية رقم:58960
يف الدعوى رقم 2470 ل�صنة 2020 اجراءات اأفال�ض - حمكمة عجمان

بناء على قرار حمكمة عجمان الحتادية البتدائية يف الدعوى رقم 2470 ل�صنة 2020 اجراءات افال�ض 
ل��:�صركة تراك مارت  ب��ت��اري��خ:2021/4/25 وال��ذي قررت فيه املحكمة املوقرة افتتاح اج��راءات الفال�ض 
للتجارة ذ.م.م والتي حتمل رخ�صة رقم 58960 وحيث انه مت تعيني اخلبري/ي�صري عادل امني اجراءات 
وفقا للقرار امل�صار اليه يف اعاله وعليه نعلن جميع الدائنني ولكل من له مطالبة �صد املذكورين عاليه 
تقدمي مطالباتهم حمددة القيمة ومدعومة بكافة امل�صتندات الثبوتية املوؤيدة لها ون�صخة وذلك خالل 
الطلبات على مكتب اخلبري/ي�صري  تقدم  ان  الع��الن على  ه��ذا  تاريخ  ي��وم عمل من  20 ع�صرون  م��دة 
 - - مكتب 703  ال�صابع  الطابق   - ت��اور  اأون��ت��اري��و   - الع��م��ال  ���ص��ارع   - التجاري  الكائن يف اخلليج  ع��ادل 
ولال�صتف�صار   ،  info@youssryauditing.com:اللكرتوين الربيد   - ه��ات��ف:045588206 

يرجى الت�صال بامني التفلي�صة ال�صتاذ/ي�صري عادل امني - هاتف:0551019871
 اأمني التفلي�شه اخلبري

ي�شري عادل    

افتتاح اإجراءات االإفال�ض

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن بالن�شر        

 18/2021/946 عقاري جزئي 
تفا�ضيل االإعالن بالن�ضر 

اإىل املدعي عليه : 1- منال عبدالعزيز ابراهيم ح�صن نور الدين
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :موؤ�ص�صة عقار 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�صي 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   ٪10 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )537.311(

وحتى ال�صداد التام 
قاعة  يف  �صباحا   10:00 ال�صاعة   2021/8/25 املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بالن�شر 
 207/2021/3851 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

كاروباياه  ناجا�صامى   -2 ����ض.ذ.م.م  لل�صحن  اي�صت  ميدل  ترينرز  �صدهما/1-   املنفذ  اىل 
ب�صفته حمرر ال�صيكات ال�صادرة من ترينرز ميدل اي�صت لل�صحن �ض.ذ.م.م 

  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/طارق زياد ا�صحق �صيام 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
)223839( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:176/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )81.410( الف درهم واحد وثمانون 
الفا واربعمائة وع�صرة درهم والفوائد القانونية امل�صتحقة من تاريخ 2021/5/2 حتى ال�صداد بواقع 9٪ �صنويا 

حتى ال�صداد الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
املدعي:بنك دبي التجاري �ض.م.ع - عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى نف�ض 

بناية البنك - بجوار ديره �صيتي �صنرت 
املطلوب اإعالنه :  1- داني�صا ماي دورميندو جوتانا -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)81.410( الف درهم واحد وثمانون الفا واربعمائة وع�صرة درهم والفوائد القانونية امل�صتحقة من تاريخ 
2021/5/2 حتى ال�صداد بواقع 9٪ �صنويا حتى ال�صداد الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2021/8/31  ال�صاعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد ، 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:177/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�صارف اجلزئية رقم 249
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )255.177.46( الف درهم مائتان خم�صة 
وخم�صون الفا ومائة �صبعة و�صبعون درهما و 46 فل�ض ، والفوائد القانونية امل�صتحقة من تاريخ 2021/4/1 حتى 

ال�صداد بواقع 5٪ �صنويا حتى ال�صداد الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
املدعي:بنك دبي التجاري �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - مبنى بناية البنك - بجوار ديره - �صيتي �صنرت 
املطلوب اإعالنه :  1- جهاد ح�صن حممود ابو ح�صريه -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه 

ي��وؤدي للمدعي مبلغ  اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان  مو�صوع الإع��الن :  قد 
والفوائد   ، فل�ض   46 و  درهما  و�صبعون  �صبعة  ومائة  الفا  وخم�صون  خم�صة  مائتان  دره��م  ال��ف   )255.177.46(
القانونية امل�صتحقة من تاريخ 2021/4/1 حتى ال�صداد بواقع 5٪ �صنويا حتى ال�صداد الزام املدعي عليه بالر�صوم 
وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2021/8/31  ال�صاعة 08.30 �ض يف 
قاعة التقا�صي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اعالن قرار بالتنفيذ        

                      يف التنفيذ رقم  1161/2020/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

املبلغ  ب�صداد   ، الدعوى رقم 2019/473 مدين كلي  ال�صادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�صوع 
املنفذ به وقدره )1299820( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ : �صات وم�صاركوه للمحاماة وال�صت�صارات القانونية
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �صارع العمال - فندق الوبروي - 

برج املكاتب - الطابق 11 - مكتب 1104 
املطلوب اإعالنه : 1- دريك اند �صكل انرتنا�صيونال - �صركة م�صاهمة عامة - �صفته بالق�صية 

: منفذ �صده 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم ب�صورة من قرار �صعادة قا�صي التنفيذ املوؤرخ وذلك للعلم مبا جاء فيه 
وتنفيذه ويت�صمن يكلف مدير املنفذ �صدها تقدمي تقرير عن الو�صع املايل للمنفذ �صدها حتت 

طائلة امل�صائلة القانونية.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:2455/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�صة رقم 15
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )16161.35( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
املدعي:اإ�ض ايه اي اربيا منطقة حرة ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي �صارع جممع دبي للمعارف - مبنى جي 39 
املطلوب اإعالنه :  1- ناندي لومونيا موكو -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)16161.35( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2021/8/22 ال�صاعة 9.30 
�ض يف قاعة التقا�صي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية

)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0000266 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / ابهيجيت موهان دي�صباندي - العنوان:9205465

2- ديبتي ابهيجيت دي�صباندي - العنوان:9205466 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/6/7 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�صالح / بنك م�صر )فرع ال�صارقة(  بالتايل :
 )95.739.80( قدره  مبلغا  للمدعي  يوؤديا  بان  بالت�صامن  عليهما  املدعي  الزام  املحكمة  قررت 
درهم خم�صة وت�صعني الفا و�صبعمائة وت�صعة وثالثني درهما وثمانني فل�صا ، والزامهما بفائدة 
اأ�صل  التام على ال تزيد على  ال�صداد  الدعوى وحتى  اعتبارا من تاريخ رفع  قدرها 5٪ �صنويا 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  وثالثمائة  الدعوى  مب�صروفات  الزامهما  مع  به  املق�صي  الدين 

ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات 
حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صره.

القا�شي/حممد اأحمد عبدول
حمكمة ال�شارقة

املحكمة االبتدائية املدينه       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005254 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �صيدلية امل�صبح ذ.م.م 
جمهول حمل الإقامة  : ال�صارقة �صارع الذيد م�صايف بجانب كافرتيا زهرة حلب

و�صبعة  وت�صعمائة  الف  وع�صرون  اثنان   )22.947.5( وقدره  مبلغ  ب�صداد  عليها  املدعي  الزام 
اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهم  املدعي  الزام   - فل�ض  وخم�صون  درهما  واربعون 

املحاماة
املحكمة  ال�صارقة  الدعوى حمكمة  اإدارة  امام مكتب  انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/8/22 
الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
- وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
بو�صفك مدعي   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�صر  تاريخ  ايام من  ع�صرة 

عليه.     حرر بتاريخ 2021/8/10م 
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ت�صهد اأف��غ��ان�����ص��ت��ان ف��ى ال��وق��ت احل���اىل ح��ال��ة ظ��الم��ي��ة غري 
عادية بعد اأن �صيطرت حركة طالبان على العا�صمة الأفغانية 
والتطرف،  وال��ع��ن��ف  الفو�صوية  م��ن  مرحلة  ل��ت��ب��داأ  ك��اب��ول، 
هوية  على  يق�صى  قد  التدمري  فى  املعروف  احلركة  وتاريخ 
ويعتربونها  احل�صارات  بتاريخ  يعرتفون  ل  فهم  اأفغان�صتان 
كفر كما ينظرون اإىل القطع الأثرية على اأنها اأ�صنام، ولهذه 
احلركة الإرهابية تاريخ اأ�صود مع تدمري الآثار، وحدث ذلك 
متحف  ف��ى  وبالتحديد  نف�صها  ك��اب��ول  ف��ى  وت���ك���راًرا،  م����راًرا 
وهل  قبل  من  ح��دث  ال��ذى  فما  بكابول،  الوطنى  اأفغان�صتان 

ي�صتطيع العاملني باملتحف اإنقاذه كما حدث من قبل؟

واأمعن تنظيم طالبان فى تدمري كل ما بدا خمالفا لل�صريعة 
فري�صة  املتحف  وق��ع  حيث  معتقداتهم،  ح�صب  الإ���ص��الم��ي��ة 
لل�صراعات التى خا�صها املجاهدون لل�صيطرة على كابول من 
عام 1992 اإىل 1996، وحتول بعدها املتحف اإىل اأنقا�ض، 
القتال  تراجع حدة  فر�صة  انتهزوا  باملتحف  العاملني  اأن  اإل 
لفرتة وجيزة وعادوا اإىل املبنى املغلق فى عام 1994 ونقلوا 
�صتار من  ك��اب��ول حت��ت  ف��ن��دق  اإىل  ف��ى �صناديق  الآث����ار  اآلف 
ال�صرية.فكان اأفراد حركة طالبان يزورون املتحف بني احلني 
اأيديهم من متاثيل،  والآخ��ر ويحطمون كل ما كانت تطوله 
�صواء كانت معرو�صة اأو حمفوظة فى املخازن، مثل التماثيل 

البوذية التى كانوا يرون اأنها خمالفة لالإ�صالم، ح�صب تقرير 
عام 2001، اأ�صدر بع�ض زعماء طالبان  �صى”.وفى  بى  “بى 
كانوا  ما  وحطموا  باملتحف  املح�صنة  اخل��زان��ات  بفتح  اأوام���ر 

يعدونه رموزا للكفر باملعاول واملطارق والفوؤو�ض.
ال�صنني،  لآلف  تعود  التى  الكنوز  اآلف  دُم��رت  النهاية  وف��ى 
وتعر�ض فى املتحف املجموعة الأ�صلية ال�صليمة التى اأنقذها 
2004م،  ع��ام  فى  افتتاحه  اأعيد  منذ  املتحف  فى  العاملون 
ويعمل فريق من اخلرباء الأفغان والأجانب وبدعم من معهد 
الدرا�صات ال�صرقية بجامعة �صيكاجو، على ترميم الكثري من 

الآثار التى مت جتميعها بوا�صطة العاملني باملتحف.

و�صينفذ النادي جمموعة من الدورات امل�صرتكة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز ال���ذي ي��ق��ّدم وط���وال العام 
امل��ت��ن��وع��ة يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورات  م���ن  �صل�صلة 
جمالت الإعالم الجتماعي، والإعالم الرقمي، 
والت�صويق  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  واإدارة 
الرقمي، اإىل جانب دورات متخ�ص�صة يف جمال 
التوا�صل  م��واق��ع  ال��رق��م��ي على  امل��ح��ت��وى  اإن��ت��اج 

الجتماعي وغريها.

تخ�ض�ضية
باأعلى  مت��ت��از  حتتية  بنية  على  امل��رك��ز  وي�صتمل 
امل��ّت��ب��ع��ة يف جم���الت التدريب  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
وقاعات  ا�صتوديوهات   4 م  ي�صّ حيث  الإع��الم��ي 
امل�صاندة  والأن��ظ��م��ة  الأج���ه���زة  ب���اأح���دث  م�����زّودة 
للتدريب حيث ا�صتطاع وخالل ال�صنوات املا�صية 
عليها  اأ���ص��رف  متخ�ص�صة  دورة   981 ي��ق��ّدم  اأن 
احلقول،  خم��ت��ل��ف  يف  م��ت��خ�����ص�����ص��اً  م���درب���اً   28
وا�صتفاد منها 4800 متدرب ممن ح�صلوا على 

العملية  املتطلبات  ان��ه��اء  بعد  معتمدة  �صهادات 
والنظرية. 

�صاهني، مدير  قال ح�صني  العتماد  هذا  وح��ول 
نعتّز  الإعالمي:”  ل��ل��ت��دري��ب  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز 
اأب��رز اجلهات  اأح��د  اإي��اه  التي منحنا  الثقة  بهذه 
التدريب الإعالمي عربياً  املتخ�ص�صة يف جمال 
ودولياً، ملا يبذله من جهود تخدم تهيئة الكوادر 
املمار�صات  اأف�����ص��ل  م�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  وت�����ص��ج��ي��ع��ه��ا 
والأكادميية،  املهنية  قاعدة من  وفق  الإعالمية 
وهذا بالطبع ينعك�ض على �صمعة املركز وح�صوره 
للراغبني واملهتمني يف  الذي بات اليوم مق�صداً 
التعرف على خمتلف املجالت الإعالمية وتعّلم 

مبادئها وا�صا�صياتها«. 
للتدريب  ال�������ص���ارق���ة  “مركز  م����دي����ر  وت����اب����ع 
الباب  ال�����ص��راك��ة  ه���ذه  �صتفتح  الإعالمي”:” 
ال��دار���ص��ني وال��ب��اح��ث��ني عن  اأم����ام  اأو����ص���ع  ب�صكل 
معارف متخ�ص�صة يف جمالت الإعالم مبختلف 
العتماد  ه��ذا  يعزز  ذات��ه  الوقت  يف  تخ�ص�صاته، 

اأف�صل  ت��ق��دمي  يف  وروؤي��ت��ه��ا  الهيئة  ر���ص��ال��ة  م��ن 
امل��م��ار���ص��ات الإع��الم��ي��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى اأ���ص�����ض من 
ال�صتفادة  ع��ن  ن��اه��ي��ك  والتخ�ص�صية،  املهنية 

�صيقدمها  التي  اخل��ربات  خمتلف  من  املتبادلة 
كال الطرفني مبا ي�صّب مب�صلحة تكري�ض ثقافة 

اإعالمية فاعلة ومتطورة«.

اإدارة  من جانبه قال علي �صبكار، رئي�ض جمل�ض 
“اعتمدنا  الجتماعي:  لالإعالم  العاملي  النادي 
دورات مركز ال�صارقة للتدريب الإعالمي، التابع 
لهيئة ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون، انطالقا من 
التخ�ص�صات  و�صمول ما يقدمه يف  اإدراك جودة 
املركز يف  دورات  ت�صهم  اأن  ونطمح يف  اجل��دي��دة، 
الرتقاء مب�صتوى التح�صيل العلمي للملتحقني 
م���ن منهجية  وال����ص���ت���ف���ادة  ال����ن����ادي،  ب���ربام���ج 
املحتوى الذي تقدمه دورات “ال�صارقة للتدريب 
الإعالمي” التي تغطي حماور اأ�صا�صية ل غنى 

عنها لدار�صي الإعالم الجتماعي«.

“ التعاون امل�صرتك بني النادي  واأ�صاف �صبكار: 
وامل��رك��ز اإىل ج��ان��ب ال�����ص��م��ول وال��ت��ج��دي��د الذي 
تت�صف به الدورات، يرثي برامج النادي العاملي 
امل�صاقات  يف  وخ��ا���ص��ة  الج���ت���م���اع���ي،  ل���الإع���الم 
على  والدار�صني  الباحثني  تعرف  التي  الأح��دث 
نف�صه  فر�ض  اأن  بعد  الرقمي  الإع��الم  معطيات 

على ال�صاحة الإعالمية ول بد من الإحاطة به، 
وكذلك الدورات املتعلقة باإدارة مواقع التوا�صل 
اأن  وي�صعدنا  ال��رق��م��ي،  والت�صويق  الج��ت��م��اع��ي، 
اإىل قائمة براجمنا املعتمدة لنطور معا  ت�صاف 
الإع����الم الجتماعي  ال��ت��اأه��ي��ل يف جم���ال  م�����ص��ار 

واأحدث درو�صه وممار�صاته.

تخ�ض�ضية
باأعلى  مت��ت��از  حتتية  بنية  على  امل��رك��ز  وي�صتمل 
امل��ّت��ب��ع��ة يف جم���الت التدريب  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
وقاعات  ا�صتوديوهات   4 م  ي�صّ حيث  الإع��الم��ي 
امل�صاندة  والأن��ظ��م��ة  الأج���ه���زة  ب���اأح���دث  م�����زّودة 
للتدريب حيث ا�صتطاع وخالل ال�صنوات املا�صية 
عليها  اأ���ص��رف  متخ�ص�صة  دورة   981 ي��ق��ّدم  اأن 
احلقول،  خم��ت��ل��ف  يف  م��ت��خ�����ص�����ص��اً  م���درب���اً   28
وا�صتفاد منها 4800 متدرب ممن ح�صلوا على 
العملية  املتطلبات  ان��ه��اء  بعد  معتمدة  �صهادات 

والنظرية. 

نظري جهوده يف تهيئة كوادر قادرة االرتقاء مب�ضتوى العمل االإعالمي 

�عتماد دويل لدور�ت مركز �لتدريب �لإعالمي 
�لتابع لـ »�ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون«

رواد  اأح��د   ،1919 ث��ورة  �صاعر  م�صر،  موليري 
�صيناريو  كتب  من  اأول  وال�صعر،  والأدب  امل�صرح 
للر�صوم املتحركة يف م�صر، ولد بديع عمر خريى 
فى حى املغربلني بالدرب الأحمر بالقاهرة يوم 
هاجر  ت��رك��ى  وال���ده  1893م،  اأغ�صط�ض   18
وحده من بلدته �صكودار برتكيا اإىل م�صر وعمل 
وال��دة اخلديو عبا�ض  دائ��رة  مراقب ح�صابات يف 
جتار  اأ�صهر  الليثى  ال�صيخ  ابنة  وت���زوج  ال��ث��اين، 
القراآن  فحفظ  بالكتاب  وال��ده  اأحلقه  الغورية، 
اأم  مدر�صة  من  البتدائية  على  ح�صل  ال��ك��رمي، 
اأول ق�صيدة يف �صن الثالثة ع�صرة  عبا�ض، وكتب 
ع��ن احل���زب ال��وط��ن��ي وُن�����ص��رت يف ج��ري��دت��ه، ثم 
انتقل اإىل املدر�صة الإلهامية باحللمية اجلديدة، 
1914م، وعمل  ثم مدر�صة املعلمني العليا عام 
امل�صرية  ال��ت��ل��ي��ف��ون��ات  ه��ي��ئ��ة  يف  ت��خ��رج��ه  اأول 
واح��ت��ي��اج��ه��م لرتجمة  الإجن���ل���ي���زي���ة  لإج����ادت����ه 
ال��ر���ص��ائ��ل ال��ق��ادم��ة م��ن اإجن���ل���رتا، وف�����ص��ل بعد 
ُعني  ث��م  الهيئة،  م��دي��ر  ه��ات��ف  بتعطيل  ات��ه��ام��ه 
مبدر�صة  الإجنليزية  واللغة  للجغرافيا  مدر�صا 
رفاعة الطهطاوى، ثم مدر�صة ال�صلطان ح�صني 

ب�صربا.
مبنا�صبة  ل��ه  ق�صيدة  )امل���وؤي���د(  ج��ري��دة  ن�����ص��رت 
اخ���ت���ي���ار ال�����ص��ي��خ ع��ل��ى ي��و���ص��ف رئ��ي�����ص��اً للهالل 
الأح���م���ر، ث���م ان�����ص��غ��ل ع���ن ال�����ص��ع��ر ب��امل�����ص��رح، اإل 
زكي  اأم���ام  امل�صرحية  الخ��ت��ب��ارات  يجتاز  مل  اأن��ه 

طلميات وجورج اأبي�ض، فاأ�ص�ض فرقة )الع�صري 
عن  اق��ت��ب��ا���ص��ات  ل��ه��ا  ك��ت��ب  ال��ع�����ص��ري(  للتمثيل 
م�صرحيات اأجنبية وُعر�صت اأعمالها على م�صرح 
اليجيب�صان، لي�صاهد جنيب الريحاين بال�صدفة 
1918م،  ع���ام  ورطة”  ح��ت��ة  “اأما  م�����ص��رح��ي��ة 
اأن يكتب له، وبالفعل قدم  لتعجبه ويطلب منه 
لتبداأ  �صفتي�صي”  “جورج  ب��ا���ص��م  م�صرحيتني 
�صراكتهما الفنية، فقدما العديد من امل�صرحيات 
ال��غ��ن��ائ��ي��ة ال���ص��ت��ع��را���ص��ي��ة وال��ت��ى ق��ارب��ت 120 
الجتماعية  امل�صاكل  وعر�ض  اأوبريت،  م�صرحية 
امل�صرى،  امل�صرية بطريقة ثورية منها: اجلنيه 
ولو، الع�صرة الطيبة، لزمة اأجنليزي، اإىل جانب 
الأغاين الوطنية التي غناها �صيد دروي�ض ومن 

بينها: قوم يا م�صري، عل�صان مانعال و نعال. 
ومنرية  عكا�صة  لفرقة  اأوبريتات  ع��دة  ق��دم  كما 
امل��ه��دي��ة م��ث��ل: ال��غ��ن��دورة، قمر ال��زم��ان، حورية 
هامن ، م�صرحية مني فيهم مع فرقة على الك�صار 
فى عام 1929م، واأعيد عر�ض م�صرحية ح�صن 
ومرق�ض وكوهني اأكرث من مرة لنجاحها الكبري 
وحتويلها اإىل فيلم �صينمائى بنف�ض ال�صم، ومن 
ما  ال�صتات  خم�صة،  اإل  الكوميدية  م�صرحياته 

يعرفو�ض يكدبوا.  
ال�صرية  اجل��م��ع��ي��ات  اإح�����دى  ب��ع�����ص��وي��ة  ال��ت��ح��ق 
�صنف  األ���ف  جملة  واأ���ص��در  الح��ت��الل،  ملكافحة 
1926م،  ال���غ���ول  جم��ل��ة  1925م،  و���ص��ن��ف 

1930م، جريدة ال�صتقالق  النهار يف   جريدة 
عدة  يف  وم��ق��الت  ق�صائد  ن�صر  كما  1937م، 
���ص��ح��ف وجم�����الت وك�����ان ل���ه اأك�����رث م���ن توقيع 
م��ن��ه��ا اأب����و ال��ف�����ص��اد، الأدب����ات����ي، ب��ل��ب��و���ض، وب���داأ 
الكتابة لل�صينما ال�صامتة يف عام 1918 بفيلم 
املاجنبان، وا�صتمر مع تطورها للناطقة، وبلغ ما 
كتب لها ما يقرب من 100 فيلم منها: حبيب 
عمر،  �صى  ال�صعادة،  �صاحبة  الغرام،  ورد  العمر، 
اأحمر �صفايف، لعبة ال�صت، ياقوت اأفندى، وت�صم 
اأفالم على   4 100 فيلم م�صري  اأف�صل  قائمة 
البنات،  غ��زل  عمر،  �صي  العزمية،  فيلم:  راأ�صها 

�صالمة يف خري.
ت���زوج اب��ن��ة خالته واأجن���ب ال��ف��ن��ان ع���ادل خريي 
اإ�صابته  واأدت  ���ص��ن��وات،  بثالث  قبله  ت��ويف  ال��ذي 
اأن����ه مل  اأ���ص��اب��ع ق��دم��ه، اإل  ب��ال�����ص��ك��ري اإىل ب��رت 
فرباير   3 ف��ى  وف��ات��ه  حتى  الكتابة  ع��ن  يتوقف 

1966م.

معلومات عنه
�� ولد بحى املغربلني بالقاهرة.

�� تخرج من مدر�صة املعلمني العليا.
�� اأتقن نظم ال�صعر والزجل.

لإجادته  امل�صرية  التليفونات  هيئة  ف��ى  عمل   ����
اللغتني الإجنليزية والعربية.

�� عمل بالتدري�ض فرتة.

���� اجت���ه اإىل ك��ت��اب��ة ف��ن ال��زج��ل وامل��ن��ول��وج الذى 
انت�صر اإبان احلرب العاملية الأوىل.

املهمة  بتلك  يعهد  اأو  بنف�صه  اأزجاله  يلقى  كان   ��
لأ�صدقائه.

�� اجته للتمثيل فى عام 1916 فذهب اإىل فرقة 
جورج اأبي�ض.

�� مت اختباره والنتيجة اأنه ل ي�صلح ممثال.
فى  بالتدري�ض  ملوا�صلة عمله  اأخ��رى  م��رة  ع��اد   ��
م��در���ص��ة رف��اع��ة ب��ا���ص��ا ال��ط��ه��ط��اوى ث��م مدر�صة 

ال�صلطان ح�صني ب�صربا.
�� كون مع �صيد دروي�ض فرقة قدما خاللها عددا 

من الأغانى.
�� ان�صم جنيب الريحانى لهما ليكونوا ثالثى.

�� قدم عددا من الأوبريتات امل�صرحية الراق�صة.
�� م�صرحياته الراق�صة تعد هى املرة الأوىل لظهور 

نواه ما ي�صمى بامل�صرحيات ال�صتعرا�صية.
�� كون فرقة م�صرحية مع عدد من زمالئه اأطلق 

عليها ا�صم امل�صرح الع�صرى.
“اأما  اجلديدة  لفرقته  كتبها  رواي��ة  اأول  كانت   ��

حتة ورطة”.
�� طالب الريحانى باأن يكتب له الروايات بعد اأن 

راأى “اأما حتة ورطة”.
�� ك��ان بديع خ��ريي يوقع رواي��ات��ه با�صم  جورج   

�صفت�صى.
�� بداأ يوقع با�صمه بعد اتفاقه مع جنيب الريحانى 

فى اأغ�صط�ض 1918م.
اأن ي�صكل مع جنيب الريحانى تكوين  ا�صتطاع   ��

مدر�صة للكوميديا ال�صاحكة.
�� قدم مع الريحانى نحو 60 م�صرحية.

�� من اأبرز م�صرحياته “اإل خم�صة، ياما كان فى 
نف�صى، خلينى اأتبحبح يوم ، لزمة اأجنليزى، ع�صم 
اأبلي�ض يف اجلنة ، حكاية كل يوم ،”الدلوعة، لو 

كنت حليوة، اجلنيه امل�صرى”.
�� قدم عددا كبري من الأفالم.

ملكة  خ����ري،  يف  “�صالمة  اأف���الم���ه  اأب�����رز  م���ن   �����

العزمية،  ب��ا���ص��ا،  بحبح  ح��ائ��رة،  نفو�ض  امل�����ص��ارح، 
خلف احلبايب، �صي عمر، غزل البنات” وغريها 

الكثري.
تقدمي  املهدية يف  املطربة منرية  قدم مع  كما   ��
الزمان،  قمر  “الغندورة،  منها  غنائية  عرو�ض 

حورية هامن”.
فيلمه  ال�صامتة  لل�صينما  كتب  م��ن  اأول  ك��ان   ����
الناطق  الفيلم  ثم  “املاجنبان”  بعنوان  الأول 

ال�صباب. “ انت�صار  فيلم  بعده  “العزمية” من 
�� توفى فى 3 فرباير من عام 1966م.

رف�ضته فرقة جورج اأبي�ض كممثل واأبدع بالكتابة

بديع خريي.. »موليري م�سر« و�ساعر ثورة 1919

هل يفلت متحف �أفغان�ستان �لوطني من بني 
�أنياب طالبان كما حدث من قبل؟

•• ال�شارقة-الفجر: 

اأعتمد “ النادي العاملي لالإعالم االجتماعي ، فرع ال�ضرق االأو�ضط”، اأحد املنظمات غري الربحية ، الدورات التي يقدمها وي�ضرف 
عليها مركز ال�ضارقة للتدريب االإعالمي، التابع لهيئة ال�ضارقة لالإذاعة والتلفزيون، لتكون �ضمن قائمة براجمه املوجهة للدار�ضني 

والباحثني يف خمتلف احلقول الرئي�ضية يف القطاع االإعالمي. 
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َمن ميلك �ضوتًا جمياًل ميكنه اأن يوؤدي كل االألوان الغنائية

�ألني حلود: �لفن ملعب و��سع جدً�، وجمالته متنوعة
تخ�ص�صك  عن  عدا  وامل�صرح  والتمثيل  الغناء  بني  الفني  ن�صاطك  توزيع  اإن  القول  ميكن  • هل 

يف جمال الإخراج، ميكن اأن يت�صبب بت�صتُّتك فنياً؟
املمثل  واإدارة  وامل�صرح  والتمثيل  والت�صوير  املو�صيقى  يت�صمن  الإخ���راج  جم��ال  يف  �صي  تخ�صُّ  -

والوقوف اأمام الكامريا ووراءها والإ�صاءة وكتابة �صيناريو.
اأنا مل اأ�صّتت نف�صي، 

اأنني اأعرف كيف  لأنني مل اأدخل اإل يف جمالت اأمتتع مبوهبة فيها اإىل جانب التخ�ص�ض، كما 
اأنظم وقتي بني هذه املجالت.

د املواهب  ر الفنان يف جمال معني دون �صواه، مع اأن ظاهرة َتعدُّ ل اأعرف ملاذا يريد البع�ض ح�صْ
والعمل يف اأكرث من جمال موجودة يف كل العامل، وهناك فنانون مّثلوا وغّنوا ورق�صوا ثم توجهوا 

نحو الإخراج، وبعدها حتّولوا نحو الإنتاج ومن ثم قرروا اأن يتجهوا نحو الكتابة.
الفن ملعب وا�صع جداً، وجمالته متنوعة وهي ل تتعار�ض مع بع�صها البع�ض واإل ملا كانت اأُنتجت 

اأفالم مو�صيقية وغنائية وم�صرحيات غنائية.
تنظيم  على  ق���ادراً  الفنان  دام  اآَخ���ر، ما  يتم على ح�صاب  اأن  العمل يف جم��ال ميكن  اأن  اأظ��ن  ول 

اأوقاته.
هناك فكرة �صائدة، باأنه يفرت�ض بالإن�صان اأن يح�صر نف�صه يف جمال معني وهذا غري �صحيح. 
حتى اإن هناك َمن يقول يف الغناء مثاًل اأنه يفرت�ض بالفنان اأن يختار لونا معيناً، واأنا ل�صُت مع 

هذه املقولة لأن َمن ميلك �صوتاً جمياًل ميكنه اأن يوؤدي كل الألوان الغنائية.

الكالم  يرددون  َمن  هم  التمثيل  اأو  الغناء  جمال  يف  جنومية  �صنعوا  الذين  الفنانني  • ولكن 
اأك��رث منها عربية،  اأك��رث من جمال ظاهرة غربية  اأن العمل يف  ال��ذي تعرت�صني عليه، عدا عن 

رمبا لأن جتربتهم الفنية اأكرث تطوراً؟
- هي لعبة اإعالمية. غالبية الفنانني الذين جنحوا مل ينجحوا بف�صل موهبتهم، بل لأن البع�ض 
املال،  مقابل  الإذاع���ات  يف  اأو  التلفزيون  حمطات  على  فر�صْتهم  عالقات  لها  اأعمال  اإدارة  لديه 

ول�صعورياً كان النا�ض يحفظون ويرّددون اأغنيات لي�صت ُمنا�ِصبة.
اأُغدقت عليهم الأم��وال و�صاروا يف الأع��ايل، مع اأنهم ل يتمتعون باأحلى �صوت اأو  هناك فنانون 

اأف�صل موهبة.
على  الإ���ص��اءة  تتم  مل  املوهوبني  الفنانني  من  الكثري  وهناك  دائماً،  املقيا�ض  هي  لي�صت  املوهبة 
موهبتهم فبقوا يف الظل، ول يلبث النا�ض اأن يكت�صفوا اأنهم اأهم من بع�ض الفنانني امل�صهورين، 
اإليها اللعبة التجارية  وهذا يعني اأن اللعبة الإعالمية هي التي تفر�ض فناناً دون اآخر، ُت�صاف 

و)البزن�ض(.
د املواهب، بل مبا يتم الإ�صاءة عليه، يف حني اأنه يوجد ما هو اأف�صل منه،  الت�صتت ل يكون بتعدُّ

ولكنه ميّر مرور الكرام، ولو ح�صل العك�ض ومتت الإ�صاءة عليه، فهو �صيربز وينال 
حقه.

اإىل النا�ض، بل  لالأ�صف، لي�صت النوعية هي التي ت�صل دائماً 
ال��ذي يتم الرتكيز عليه، وَمن  اأك��رث هو  َمن يدفع 

ل��دي��ه وا���ص��ط��ة وَم���ن ه��و يف م��وق��ع ال�صلطة 
اأو  اأو مال  ك��اأن يكون �صاحب �صركة 

عالقات اأكرث من غريه.
هو ميكن اأن يكون موهوباً 

والعك�ض �صحيح اأي�صاً، 
ال�صطارة  ول��ك��ن 

ه��������ذه  يف 

احلالة ل تعود ملوهبته، بل لأنه مت ت�صليط الأ�صواء عليه، وهذه امل�صاألة ل عالقة لها بال�صرق اأو 
بالغرب، والفارق الوحيد هو اأن ال�صوق الغربي اأو�صع وهناك مكان للجيد وال�صيئ، بينما عندنا 
ال�صوق �صّيق وهناك حرب على ال�صتمرارية، وتكون الغلَبة ملَن ميلكون املال وال�صلطة وقدرة على 

الظهور عرب اأكرث من موقع.

ي�صتحقون؟ ل  ولكنهم  و�صلوا  الذين  الفنانني  على  اأمثلة  ُتْعطي  اأن  ميكن  • وهل 
- لن اأذكر اأ�صماء، ولكن النا�ض يعرفون كل �صيء.

ولكنهم  الدعم  بف�صل  و�صلوا  َم��ن  وهناك  بالقوة،  فْر�صهم  ومت  اأب���داً  يتعبوا  مل  فنانون  هناك 
ميلكون املوهبة.

ميلوؤوا  اأن  وا�صتطاعوا  املوهبة  ميلكون  الدعم  تلقوا  َمن  وبع�ض  بكالمي،  اجلميع  اأ�صمل  ل  اأن��ا 
الأموال  عليهم  ُدفعت  مهما  املكان  هذا  مبلء  ينجحوا  فلم  املوهبة  ميلكون  ل  َمن  اأم��ا  مكانهم، 

وتلقوا الدعم، لأنه ل يوجد لديهم ما يقّدمونه.
يف املقابل، هناك فنانون تعبوا كثرياً ولكنهم مل يكونوا حمظوظني، اإذ مل يتزلفوا ومل يتو�صلوا 

لأحد لأن لديهم كرامة.

الثالثة؟ الفئة  من  • واأنِت 
- طبعاً.

ل توجد خالفات بيني وبني اأحد، وعالقتي جيدة باجلميع، لكن من بعيد لبعيد، واأرف�ض التزلف 
لك�ْصب ر�صا الآَخر.

ِرجاً من دون  واإذا �صاهدُت عماًل واأعجبني اأهنئ �صاحبه عليه، �صواء كان مطرباً اأو ُمْنِتجاً اأو خُمْ
اأن  اأجل  اأحد من  اأ�صرب القهوة مع  اأن  اأو  اأقوم بزيارات  اأن  اأنتظر �صيئاً يف املقابل، ول يهمني  اأن 

يتذكروين ويتعاونوا معي يف اأعمالهم.
اأنا موجودة على ال�صاحة، وعلى )ال�صو�صيال ميديا( موجودة اأي�صاً وتاريخي يتحدث عني، كما 

م يل. اأنني اأثبت نف�صي يف املجال الذي اأنا فيه، واأرّحب بالفر�ض التي ُتقدَّ

بالرغم  وذكية  جيدة  اأعمال  باإدارة  قي  توفَّ مل  اإنك  القول  ميكن  • هل 
من توافر املوهبة؟

ق بالإنتاج كما باإدارة اأعمال جيدة. - مل اأُوفَّ
وقد توىل جمموعة اأ�صخا�ض اإدارة اأعمايل، بع�صهم 

ك��اذب��اً، وهناك  ك��ان  الآخ��ر  �صدمني وبع�صهم 
اأ�صابته الغرية مني.َم������������ن 

اأن �صركات الإنتاج كانت  اأعمايل من جْيبي اخلا�ض، والكل يعرف  اأ�صرف على  اإنتاجياً، فاأنا  اأما 
اأن  ي��ري��دون  نظرهم  لأّن��ه��م من وجهة  رمب��ا  ج��داً،  قليلة  اأ�صماء  مع  ال�صابقة  املرحلة  تتعامل يف 

يتوجهوا اإىل جمهور معني.
�صمريي مرتاح جتاه نف�صي واأنا قمُت واأقوم مبا اأقدر عليه، ولكن لو توافرت يل اإدارة الأعمال 

ْت اأموٌر كثرية. َ ز قدراتي لكانت َتَغريَّ والإنتاج اجليدان، مبا ُيْر�صي تطلعاتي وُيرْبِ

7 �صنوات وهو من بطولتك  • بداأ ُيعر�ض لك م�صل�صل )�صريعة الغاب( الذي مت ت�صويره قبل 
اأدوار  عن  م�صتبعدة  كنت  وهل  املقبلة  للمرحلة  جديد  من  فهل  �صلهوب،  وج��ورج  مغنية  وبا�صم 

البطولة؟
- هذه ال�صنة مل اأ�صّور اأي عمل ب�صبب اأزمة كورونا، ولكنني لعبت الكثري من الأدوار الأ�صا�صية 
اآخر  اأبو �صقرا و)اإنها حتتل ذاكرتي( مع عمار �صلق، وكان  الثالثة( مع بديع  من بينها )الروؤيا 
اأعمايل م�صل�صل )بالقلب( الذي ُعر�ض يف رم�صان املا�صي.اأما م�صل�صل )�صريعة الغاب(، فاإن بع�ض 
الظروف الإنتاجية اأرجاأت عر�صه، ولكن ر�صالته مل تتغرّي منذ 7 �صنوات وحتى اليوم، بل هو يعك�ض 
الواقع الذي نعي�صه كمحاربة الف�صاد، 
املافيات، اجلوع ومقاومة ال�صعب 
من اأجل تاأمني لقمة عي�صه 
و�صواها  ال��ن��ا���ض  وح��ق��وق 
التي  امل���وا����ص���ي���ع  م����ن 
ي���ع���ان���ي���ه���ا امل����واط����ن 

اللبناين.

»تهز جبال«.. �أغنية جديدة لـ)�سايل خليل( من �لفلكلور �لبدوي
اأغنياتها  اأح����دث  ���ص��اىل خ��ل��ي��ل  امل��ط��رب��ة  ط��رح��ت 
موقع  على  ال�صينجل  طريقة  جبال" على  "تهز 
�صوق  اإىل  بها  ت��ع��ود  ال��ت��ى  الأغ��ن��ي��ة  وه��ي  يوتيوب 
ال��غ��ن��اء بعد غ��ي��اب دام لأك���رث م��ن ع��ام��ني خا�صة 
�صنوات  ع��دة  منذ  كبرًيا  جناًحا  حققت  �صاىل  اأن 
اأغ��ن��ي��ة احلب  اأغ��ن��ي��ة  طفيها ث��م  ب��ع��د اأن ق��دم��ت 
البا�صط  ال�صعبي عبد  املطرب  ال��درة مع  ولع فى 
حمودة.�صايل خليل اعتمدت فى اأغنيتها اجلديدة 
من  جديد  مو�صيقي  �صكل  على  جبال"  تهز   "
خالل مك�ض بني الرتاث البدوي والفلكور حيث 
الأغنية  البدو من خالل  اأهل  تغازل  اأن  اإعتمدت 
خا�صة اأن �صايل متيل اإىل املجتمع البدوى حيث 

والدتها هي من �صيناء.
مع  خاللها  من  �صايل  تعاونت  جبال  تهز  اأغنية 
بينما  الأغنية  وحل��ن  كتب  ال��ذي  �صافجي  املوؤلف 
كان التوزيع مع اأ�صامه عبد الهادي .ومت ت�صوير 
ب���اأط���راف القاهرة  ي���وم���ان  الأغ��ن��ي��ة ع��ل��ى م����دار 
ف���ى اأك����رث م���ن ل��وك��ي�����ص��ن اإع��ت��م��د امل���خ���رج حممد 
ع��ادل يف تقدمي  رام��ي  الت�صوير  القا�صي ومدير 
ومعاي�صة  م��الم��ح  واإب�����راز  تقليدية  غ��ري  ���ص��ورة 
اأهل البدو من خالل الإ�صتعانة بعدد م اجلمال و 
اخليم ال�صحراوية واحدى الفرق الإ�صتعرا�صية 

اأحد  ترق�ض على اجلمل يف  وه��ي  �صاىل  وظهرت 
ت�صريحات  يف  ���ص��اىل  .وك�صفت  الأغ��ن��ي��ة  م�صاهد 
حت�صريتها  اإ���ص��ت��غ��رق��ت  الأغ���ن���ي���ة  اأن  ���ص��ح��ف��ي��ة  
اأك�����رث م���ن ع����ام ون�����ص��ف م���ن خ����الل ب��ح��ث��ه��ا عن 
اأن  �صكل مو�صيقي وكلمات غري تقليدي ووج��دت 
التى  الأ�صكال  اأك��رث  البدو هو  وال��رتاث  الفلكلور 
واأنها  وتنفيذها،  الأغنية  اإختيار  اأث��ن��اء  جذبتها 
تعترب نف�صها اأو ملطربة تقدم هذا ال�صكل الغنائي 

خا�صة اأنها لها عرق بدوي من ناحية والدتها.
املا�صية  ال�صنوات  اأن غيابها خالل  وك�صفت �صايل 
البالد  به  ب�صبب ما مرت  باإرادتها ولكن  مل يكن 
اإنهاء  تعكف على  اأنها  من جائحة كورونا خا�صة 
جتهيزات األبومها الغنائي املقرر �صدوره فى �صتاء 
2022، وقالت اأن اأغنية تهز جبال هي من �صمن 
اأكرث  اإجتاه لطرح  املقبل وهناك  األبومها  اأغنيات 
م��ن اأغ��ن��ي��ات الأل��ب��وم خ��الل ال��ف��رتة املقبلة على 
كام  ب�صكل  الألبوم  اأن يطرح  قبل  �صنجالت  هيئة 

فى بداية العام املقبل.
منذ  وطنية  اأغنية  طرحت  خليل  �صاىل  اأن  يذكر 
 " وه��ي  يونيه   30 ذك���رى  مبنا�صبة  ون�صف  ع��ام 
واأحلان  ال��دي��ن  ع��م��اد  اإ���ص��الم  كلمات  لوله" م��ن 

وتوزيع حممد عاطف احللو.

عمل  يف  حلود  األني  اللبنانية  الفنانة  تطل  )بالقلب(،  اأعمالها  اآخر  بعد 
وجورج  مغنية  با�ضم  املمثلني  جانب  اإىل  الغاب(  )�ضريعة  بعنوان  جديد 
من  اأنها  احلــوار  هذا  يف  اأكــدت  املتعددة،  املواهب  �ضاحبة  �ضلهوب.حلود، 
اأن  اإىل  م�ضرية  جانبها،  اإىل  يقف  مل  احلظ  ولكن  تعبوا،  الذين  الفنانني 
الذين ال  الفنانني  اأو�ضلت بع�ض  اإعالمية جتارية و)بزن�ض(  لعبة  هناك 
وجود  وعدم  االإنتاج  م�ضكلتي  من  عانت  اإنها  حلود  قالت  ي�ضتحقون.كما 
ت  اإدارة اأعمال جيدة اإىل جانبها، ولو توافر هذان العامالن لها َلكانت تغريرّ

اأمور كثرية.
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�أكرث �أنو�ع �ل�سرطان 
فتكا وعدو�نية

عّدد الإخ�صائي الرو�صي يف العالج الكيميائي، اأندريه بازيليف، اأنواع الأورام 
التي ميكن اعتبارها الأكرث عدوانية.

اأن��واع من  "هناك  الرو�صية:  القناة اخلام�صة  بازيليف يف مقابلة مع  وقال 
ال�صرطان تعتاد ب�صرعة على العالج وت�صتجيب له ب�صكل �صيئ للغاية، واأهم 
هذه الأورام ال�صرطانية هي �صرطان البنكريا�ض، و�صرطان املرارة، و�صرطان 

الكبد".
ووفًقا للطبيب الرو�صي ميكن اأي�صا اإدراج �صرطان املعدة يف هذه القائمة، 

ولكن مت عالجه موؤخرا بنجاح كبري بف�صل تطور التكنولوجيا.
لفت بازيليف النتباه اإىل اأن نف�ض الورم يتطور ب�صكل خمتلف من �صخ�ض 
لدى  عدوانيا  يكون  قد  ال�صرطاين  ال��ورم  نف�ض  ف��اإن  وبالتايل،  اآخ��ر،  اإىل 

اأ�صخا�ض وغري عدواين لدى اآخرين.

فو�ئد تناول �لفا�سوليا للج�سم
اأع��ل��ن��ت ال��دك��ت��ورة م��اري��ن��ا م��اك��ي�����ص��ا، ع�����ص��و اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة الرو�صية 
اليومي  الغذائي  النظام  اإىل  الفا�صوليا  اإ�صافة  اأن  التغذية،  لأخ�صائيي 

�صروري لأنها حتتوي على عنا�صر مغذية عديدة.
وت�صري اخلبرية يف حديث تلفزيوين، اإىل اأن الفا�صوليا البي�صاء حتتوي على 
ن�صبة عالية من الألياف الغذائية، وتوؤثر اإيجابيا يف عمل الأمعاء وحتافظ 
بال�صرطان  الإ�صابة  ي��زداد خطر  ذل��ك  الأم��ع��اء، )بعك�ض  نبيت  ت��وازن  على 
من  ال�صموم  اإخ���راج  على  الغذائية  الأل��ي��اف  وت�صاعد  املناعة(.  وتنخف�ض 
اجل�صم. وهي امل�صوؤولة عن تخفي�ض م�صتوى الكولي�صرتول ال�صيء. ووفقا 

لها ميكن تناول 150-200 غرام من الفا�صوليا يف اليوم.
لديهم  اأو  الإم�����ص��اك  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ض  على  "يجب  وت��ق��ول، 
فعلهم  رد  على  اع��ت��م��ادا  ب��ح��ذر  الفا�صوليا  ت��ن��اول  ل��الإم�����ص��اك،  ال���ص��ت��ع��داد 
ت�صبب  اأن  الفا�صوليا ميكن  املوجودة يف  الغذائية  الألياف  ال�صخ�صي. لأن 

تفاقم حالتهم ال�صحية".
وت�����ص��ي��ف، واأم�����ا ال��ف��ا���ص��ول��ي��ا احل���م���راء، ف��ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة اأك����رب من 

الربوتينات، ما ي�صاعد على تعزيز منظومة املناعة.
البوتا�صيوم  من  عالية  ن�صبة  على  احل��م��راء  الفا�صوليا  "حتتوي  وت��ق��ول، 
للوقاية من  وكذلك  الدموية  والأوعية  للقلب  املفيدين جدا  واملغني�صيوم 
واجللطة  القلب  ع�صلة  واحت�صاء  القلب  �صربات  ا�صطراب  مثل  اأم��را���ض 
من  عالية  ن�صبة  على  فتحتوي  ال�����ص��وداء،  الفا�صوليا  واأم���ا  الدماغية". 
والنب�صات  الع�صبي  اجلهاز  لتنظيم  ال�صرورية   ،В جمموعة  فيتامينات 
على  الفا�صوليا،  اأن���واع  م��ن  ن��وع  ه��و  ال��ذي  امل��ا���ض،  يحتوي  كما  الع�صبية. 
ن�صبة عالية من النحا�ض ال�صروري للوقاية من �صيب ال�صعر املبكر وعملية 
واإنتاج  املناعة  ملنظومة  ال�صروري  الزنك،  وكذلك  الطبيعية.  الدم  تكوين 
على  فت�صاعد  اخل�صراء  الفا�صوليا  واأم��ا  وت�صيف،  اجلن�صية.  الهرمونات 

التخل�ض من الوزن الزائد.

اال�ضم؟ بهذا  دافن�ضي  الفنان  �ضمي  ماذا  اإىل  • ن�ضبة 
-ن�صبة اإىل بلدة دافن�صي الإيطالية

الربيع؟ اأم  نهر  يجري  • اأين 
-يف اململكة املغربية

الفيحاء؟ عليها  يطلق  التي  العربية  العا�ضمة  هي  • ما 
-دم�صق

بيكا�ضو؟ العاملي  الر�ضام  جن�ضية  هي  • ما 
-اأ�صباين

ا�ضمها؟ فما  الفراعنة.  كتبها  العامل  يف  م�ضرحية  • اأقدم 
-انت�صار حور�ض

بي�صة.  228 هو  واحد  عام  يف  الدجاجة  تبي�صه  الذي  البي�ض  • متو�صط 
العامل. يف  الكوكاكول  م�صروب  ت�صتهلك  دولة  اأكرث  هي  • اآي�صلندا 

�صنة.  50 اإىل  عمرها  ي�صل  اأن  بعد  اإل  اجلوز  ثمار  تنتج  ل  البّلوط  • اأ�صجار 
مرة.  6000 القمر  اإىل  �صت�صل  فاإنها  لالإن�صان  النووي  احلم�ض  �صل�صلة  متديد  مت  اإذا  اأنه  تعلم  • هل 

اليد. اأ�صابع  كب�صمة  اآخر  �صخ�ض  اأي  مع  لتتطابق  فريدة  ب�صمة  له  • الل�صان 
ج�صمك. يف  املاء  من   1% تفقد  عندما  بالعط�ض  بال�صعور  تبداأ  اأنك  تعلم  • هل 

دقائق.  5 ملدة  عادة  ت�صتمر  البوفهاق  اأو  احلازوقة  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن الل�صان لي�ض م�صوؤول عن كل ما تتذوقه، بل اإن %10 من حا�صة التذوق توجد يف اجلوانب 

الداخلية من اخلّدين.
احلرية. متثال  تاج  على  �صوكية  نتوءات   7 توجد  اأنه  تعلم  • هل 

البازلء. هي  الإن�صان  عرفها  التي  اخل�صروات  • اأقدم 
ال�صبت. يوم  يف  حتدث  القاتلة  ال�صري  حوادث  • اأكرث 

الفتاة القبيحة
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البطاطا 

غنية  لأن��ه��ا  اله�صمى:  اجل��ه��از  م�صاكل  ع��ل��ى  التغلب  ف��ى  ت�صاعد   .1
بالألياف الغذائية التى ت�صاعد غى مكافحة الإم�صاك والوقاية من �صرطان 

القولون.
اأف�صل الأطعمة ملر�صى  2. مقاومة الأن�صولني: ميكن اعتباره واحدا من 
تنظيم  ع��ل��ى  ي�صاعد  ال���ذى  الطبيعى  ال�صكر  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وى  لأن���ه  ال�����ص��ك��ر، 

م�صتويات ال�صكر فى الدم.
على  وت�صاعد  بالبوتا�صيوم  غنية  البطاطا  القلب:  على حماية  ت�صاعد   .3
تكون  اأن  ي�صمن  وه��ذا  ال��دم،  وتنظيم �صغط  اجل�صم  فى  ال��ت��وازن  حتقيق 

فى خطر اأقل من اإ�صابة مري�ض ال�صكر مب�صاكل القلب.
على  يعمل  وهو  د،  فيتامني  على  حتتوى  لأنها  املناعة:  جهاز  تعزز   .4
والغدة  واجل��ل��د  القلب  و�صحة  والأ���ص��ن��ان  وال��ع��ظ��ام  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  تقوية 

الدرقية.
تنظيم  فى  ت�صاعد  البطاطا  فاأن  والع�صالت:  الأن�صجة  على  حتافظ   .5

الإ�صارات الع�صبية التى حتافظ على �صحة الدماغ والقلب.
فى  ت�صاعد  التى  لالأك�صدة  امل�صادة  باملواد  غنية  لأنها  الربو:  تكافح   .6
من  واحل��د  والنقر�ض  الثدى  و�صرطان  املفا�صل  والتهاب  الربو  مكافحة 

اآثار ال�صيخوخة.

يف اإحدى قرى ال�صني القدمية كان ي�صكن فالح فقري وله بنتان جميلتان تركتهما اأمهما �صغاراً ورحلت عن 
اأي  اأمها لي�ض لديها  ابنة ثالثة كانت مثل  الن�صاء لرتبيتهما فولدت له  اإح��دى  الفقري  الدنيا، فتزوج الفالح 
�صبب  بال  اجلميلتني  البنتني  على  تق�صو  الزوجة  كانت  الأي��ام  وم��ع  الثالث  البنات  ك��ربت  اجلمال،  �صيء من 
وحتملهما م�صئولية البيت وكل �صئ وجتل�ض هي وابنتها القبيحة تتفرجان، ومع الوقت جاء العر�صان من كل 
مكان يطلبون اأيدي الفتاتان فا�صتعجل الأب زواجهما وتزوجا بالفعل من �صابني مي�صوري احلال ومن عائلتني 

غنيتني مما رفع من �صاأن الفالح.
ومت�صلطة  اأي�صاً  والأدب  للجمال  تفتقر  فهي  لها  اأح��د  يتقدم  ومل  زواجها  وق��ت  ج��اء  فقد  الثالثة  البنة  اأم��ا 
ومتعجرفة مثل اأمها متاماً، وملا وجدت نف�صها وحيدة ل ي�صعي اأحد للزواج منها اأ�صبحت تبكي الليل مع النهار 
حزناً على نف�صها، ويف اإحدى املرات وبينما كانت جتل�ض حتت �صجرة اللوز وجدت الفتاة ع�صا تربز من الأر�ض 
وكاأن اأحداً ما غرزها ليداريها خلف ال�صجرة، فمدت يدها وانتزعتها فتاأوهت الع�صا يف يدها مما جعل الفتاة 
اأمنيات  ثالث  مني  اطلبي  بل  ترميني  ل  وقالت  الع�صا  ف�صرخت  عنها  بعيداً  الع�صا  وتلقي  وترجتف  تخاف 
اجعليني  لو كنت �صادقة  وتقول  بالع�صا  لتم�صك  واقرتبت  الفتاة  واطمئنت  اأحققها لك يف احلال جزاء لك، 
اأحكم تلك القرية. فقالت الع�صا اذهبي لتنامي الآن ويف  جميلة جداً، وزوجيني برجل غني جداً، واجعليني 
ال�صباح لك كل مامتنيته، ذهبت الفتاة وحكت لأمها واأباها ما حدث فلم ي�صدقاها لكن يف ال�صباح ا�صتيقظت 
الأب  عاتب  الوقت  من  فرتة  وبعد  القرية  حاكم  وهو  عرو�صاً  يطلبها  من  وج��اء  البنات،  اأجمل  نف�صها  لرتى 
ابنته وقال لها ملاذا مل تطلبي �صيئا يفيدنا جميعاً كان يكفيك زوجا غنياً يحبك، اأما الأمنيتان الأخرتان فكان 
ميكن اأن تكونا للقرية ومن فيها، فاغلظت الفتاة القول لأبيها وقالت له ل اأنا اأهم من كل �صئ يف هذه الدنيا، 
ويف احلال عادت الفتاة كما كانت قبيحة وفقرية وتركها زوجها يف احلال فندمت واأ�صرعت اإىل ع�صاها وقالت 
اأح�صنت  اأنانية ول ت�صتحقني ذلك، لو كنت  اأنت  اأعيدي يل جمايل فقالت لها  اأيتها الع�صا ال�صحرية  اأرج��وك 
معاملة والدك لأح�صنت معاملتك لكنك ل ت�صتحقني ال اأن تكوين قبيحة.. منذ ذلك اليوم تعي�ض تلك الفتاة 

وحدها مع قباحتها.

الكرز،  لفاكهة  متوقعة  غري  مزايا   7 التغذية  يف  خمت�صون  اأطباء  ك�صف 
اأحد اأهم الفواكه ال�صيفية.

يف  التغذية،  جم��ال  يف  املخت�صان  كا�صيتي،  و�صامانثا  غان�ض،  ك��ريي  وق��ال 
بال�صحة  تهتم  ال��ت��ي   "Women's Health" جملة  م��ع  مقابلة 
عموما و�صحة امل��راأة ب�صكل خا�ض، اإن تناول فاكهة الكرز له فوائد قد ل 

يتوقعها اأحد.
ت�صاعد فاكهة الكرز يف جتنب ظهور التجاعيد ب�صبب حمتواها العايل من 
والإجهاد  اللتهاب  تثبط  التي  الأخ��رى  الأك�صدة  وم�صادات   C فيتامني 

التاأك�صدي يف اجل�صم.
اإذ  بال�صرطان،  الإ�صابة  خطر  من  اأي�صا  الكرز  تناول  يقلل  اأن  ميكن  كما 
يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مفيدة قد تكون لها تاأثريات 
م�صادة لل�صرطان. كذلك ي�صاعد الكرز يف خف�ض �صغط الدم، حيث تعترب 
هذه الفاكهة غنية مبركبات البوليفينول الواقية التي مت ربطها بتح�صني 

م�صتويات �صغط الدم.
وقال كا�صيتي اإن "هذه املركبات تزيد من اإنتاج اأك�صيد النيرتيك وحت�صن 

وظيفة اخلاليا يف الأوعية الدموية".
الإدراكية،  ال��ق��درات  ت��ده��ور  اإب��ط��اء  يف  ال��ك��رز  ي�صاعد  ذل��ك  اإىل  بالإ�صافة 
من  ويقلل  وال��ذاك��رة،  امل��خ  وظ��ائ��ف  عمل  ويح�صن  الأنثو�صيانني،  بف�صل 
خطر  من  يزيد  ال��ذي   ، الدماغ  يف  التاأك�صدي  الإج��ه��اد  ويقاوم  اللتهاب، 

الإ�صابة مبر�ض الزهامير واأنواع اأخرى من اخلرف.
كما ميكن اأن يقلل تناول الكرز من خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب، اإذ تعمل 
م�صادات الأك�صدة املوجودة يف الكرز على اإرخاء الأوعية الدموية وتقليل 

اللتهاب وال�صغط.
بالإ�صافة اإىل ذلك ي�صاعد الكرز يف مكافحة مر�ض ال�صكري من النوع 2.

وي�صاعد تناول الكرز اأي�صا على النوم ب�صكل اأف�صل، وذلك بف�صل هرمون 
امليالتونني الذي يتحكم يف دورة النوم وال�صتيقاظ.

�سبع فو�ئد غري متوقعة للكرز

املخرجة ليزا جوي حت�ضر العر�ض االأول لفيلم »ذكريات« يف م�ضرح TCL ال�ضيني يف لو�ض اأجنلو�ض. رويرتز


