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حيلة متكنك من خف�ض الوزن اأثناء تناول القهوة
تعترب عادة تناول �لقهوة يف �ل�صباح من �أكرث �لعاد�ت �لتي ال ميكن �أن 
يتخلى عنها �لكثريون يف وقتنا هذ�، وعلى �لرغم من �أن بع�ض �أنو�ع 
نظامنا  �إىل  و�ل��ده��ون  �حل��ر�ري��ة  �ل�صعر�ت  ت�صيف  �أن  ميكن  �لقهوة، 
�لغذ�ئي، �إال �أن حيلة ب�صيطة ميكن �تباعها �أثناء تناول �لقهوة ميكن 

�أن تقلل من �صعر�تها �حلر�رية.
تقول �أخ�صائية �لتغذية �لكندية، ليز� ريت�صاردز �إن بع�ض �مل�صروبات 
�ملر�فقة للقهوة ميكن �أن ت�صيف بع�ض �ل�صعر�ت �حلر�رية و�لدهون 
�لكثريين  على  �ل�صعب  م��ن  �أن��ه  ومب��ا  ن�صعر،  �أن  دون  �أج�صامنا  �إىل 
�ل�صادة  بالقهوة  �لتم�صك  �الأف�صل  فمن  �لقهوة،  تناول  عن  �لتخلي 
�لقهوة  مع  �لقرفة  تناول  �أن  ريت�صاردز،  و�أ�صافت  �إ�صافات.  �أي  دون 
يعزز توليد �حلر�رة يف �جل�صم، مما يوؤدي بدوره �إىل حرق �ملزيد من 

�ل�صعر�ت �حلر�رية.
وبح�صب در��صة ن�صرتها جملة "ميتابلوليزم" �لطبية، تعترب �لقرفة 
ملكمالت توليد �حل��ر�رة، فبداًل من تناول  �لقهوة بدياًل ع�صوياً  مع 
تلك �ملكمالت �ال�صطناعية، قم بب�صاطة بر�ض بع�ض م�صحوق �لقرفة 

على فنجان �لقهوة، و�صتح�صل على نتائج ر�ئعة.
وال ت�صاهم �لقرفة يف حرق �ل�صعر�ت �حلر�رية و�حل�صول على معدة 
يف  �ل�صكر  بن�صبة  �لتحكم  يف  �أي�صاً  ت�صاعد  ولكنها  فح�صب،  م�صطحة 
ت�صاعد  لالأك�صدة  م�صادة  خ�صائ�ض  على  �حتو�ئها  �إىل  �إ�صافة  �ل��دم، 
يف �لوقاية من �خلرف وفريو�ض نق�ض �ملناعة و�ل�صرطان، بح�صب ما 

�أورد موقع "�إم �إ�ض �إن" �الإلكرتوين. 

ن�سائح مثالية عند ا�ستعمال املايكروويف
�أن �مليكروويف  �مل�صتهلك بوالية بافاريا �الأملانية  �أو�صح مركز حماية 
يعد من �الأجهزة �ملنزلية �ملفيدة للغاية يف �ملطبخ، وخا�صة عند �لرغبة 
يف ت�صخني كوب من �حلليب �أو بقايا �لطعام من �ليوم �ل�صابق �أو طهي 
�أن هناك بع�ض �الأطعمة لي�صت منا�صبة  �إال  بع�ض �الأ�صناف ب�صرعة، 
للت�صخني �أو �لطهي يف �مليكروويف مثل حلوم �لدو�جن �لنيئة، نظر� 
ب�صكل غري  توزيع درج��ة �حل��ر�رة  �مليكروويف تعمل على  �أجهزة  الأن 

مت�صاٍو يف �الأطعمة.
وحذرت �أندريا د�نيت�صيك، �خلبرية مبركز حماية �مل�صتهلك �الأملاين، 
من �أن عدم ت�صخني �الأطعمة ب�صكل كاٍف يف بع�ض �ملو��صع قد ي�صكل 
درجة  ت�صل  �أن  يجب  الأن���ه  ن��ظ��ر�ً  و�ل��ن��ظ��اف��ة،  �ل�صحة  على  خ��ط��ورة 
�حلر�رة بد�خل �الأطعمة �إىل 70 درجة مئوية على �الأقل لعدة دقائق، 
�الأمر��ض، وي�صري  و�لتخل�ض من م�صببات  يتم قتل �جلر�ثيم  حتى 

ذلك ب�صفة خا�صة عند ت�صخني �ملعكرونة �أو �الأزر �أو �لبطاط�ض.
�ل�صحيح  غ���ري  �ال���ص��ت��ع��م��ال  �أن  �إىل  �الأمل���ان���ي���ة  �خل���ب���رية  و�أ�����ص����ارت 
�أو  �حلريق  ب�صبب  تلفيات  ح��دوث  �إىل  �أي�صا  ي��وؤدي  قد  للميكروويف 
�لدهون  �أو  �لزيت  ت�صخني  �لرغبة يف  فعند  بد�خله،  �الأ�صياء  �نفجار 
عالوة  �لدهون،  ب�صبب  خطري  حريق  يحدث  قد  �مليكروويف  بد�خل 
على �أن �الأوعية �ملغلقة لي�صت منا�صبة للت�صخني يف �مليكروويف، نظر� 
الأن �ل�صغط �ملتز�يد بد�خلها قد يوؤدي �إىل �نفجارها بد�خل �جلهاز.

من ال يجوز له �سرب امل�سروبات الغازية ؟
�إن   ،RT مع  مقابلة  يف  بي�صاريفا،  �إيرينا  �لتغذية  �أخ�صائية  قالت 
بالغاز، ي�صر فئات حمددة  �ملمزوج  و�مل��اء  �لغازية �حللوة  �ملياه  تناول 

من �لب�صر، لذلك ال ين�صح بتناولهم هذه �ل�صو�ئل.
�مل��ي��اه �حللوة  بتناول  �مل���ر�أة �حل��ام��ل،  �أن�صح  "ال  و�أ���ص��اف��ت �خل��ب��رية: 
م��ع �ل�����ص��ود�، الأن �مل����و�د �ل��ت��ي حتتويها ه���ذه �مل�����ص��روب��ات ت��وؤث��ر على 
هذه  بتناول  �ل�صماح  بعدم  كذلك،  �لطبيبة  ون�صحت  �جلنني".  منو 
�مل�صروبات �لغازية، لالأطفال �ل�صغار وكبار �ل�صن، و�الأ�صخا�ض �لذين 
�لدموية،  و�الأوعية  �لقلب  و�أمر��ض  �ل��دم  �صغط  �رتفاع  من  يعانون 

و�ل�صرطان وفرط �ال�صتثارة و��صطر�بات �لنوم".
عند  ذل��ك  يف  مبا  بال�صمنة،  �ل�صكرية  �مل�صروبات  تت�صبب  لها،  ووفقا 
�مل�صروبات،  هذه  يف  �لفو�صفوريك  حام�ض  "وجود  وقالت:  �الأطفال. 
ين�صح  ال  ل��ذل��ك  �مل��ع��دة،  م��ن حمو�صة  وي��زي��د  �الأ���ص��ن��ان  ي�صر مبينا 
با�صتخد�مه لالأ�صخا�ض �لذين يعانون من �أمر��ض �جلهاز �له�صمي 
حم�ض  �أن،  �إىل  بي�صاريفا  و�أ����ص���ارت  �لقولون".  و�ل��ت��ه��اب  و�ل��ق��رح��ة 
ويغ�صله من  �لكال�صيوم  �مت�صا�ض  �صيئ على  تاأثري  له  �لفو�صفوريك 

عظام �لهيكل �لعظمي.
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ما فوائد �سامبو التنظيف 
العميق؟

جزء�ً  تعترب  �ل�صعر  ت�صفيف  منتجات  �أن  "فرويندين" �إىل  جملة  �أ�صارت 
من �لروتني �ليومي للعناية بجمال �ملر�أة، �إال �أن �ال�صتعمال �ملنتظم لرغوة 
�ل�صعر و�ال�صرب�ي و�جلل يجعل �ل�صعر باهتاً وجمهد�ً على �ملدى �لطويل، 
وهنا ن�صحت �ملجلة �الأملانية با�صتعمال �صامبو �لتنظيف �لعميق، و�ملعروف 

با�صم �صامبو �لديتوك�ض، من وقت �إىل �آخر.
�صمواًل  �أك��رث  ب�صكل  �ل�صعر  تنظيف  على  �لعميق  �لتنظيف  �صامبو  ويعمل 
كما  �لت�صفيف،  منتجات  بقايا  من  �ل�صعر  وتخلي�ض  �لعادي  �ل�صامبو  من 
تو�زن  ويعيد  ب�صهولة،  �الت�صاخات  وجزئيات  و�لكربيتات  �لزهم  يزيل  �أنه 
�إنتاج �لدهون ومينع تكون ق�صرة  �لر�أ�ض �لدهنية من خالل تنظيم  فروة 

�لر�أ�ض.
�صامبو  مز�يا  من  ي�صتفيد  �لدهني  �ل�صعر  �أن  على  �الأملانية  �ملجلة  و�أك��دت 
�أن  كما  �لدهون،  �إنتاج  تنظيم  يتم  حيث  خا�صة،  ب�صفة  �لعميق  �لتنظيف 
ب�صكل  �ل�صعر  تنظيف  مت  �إذ�  و�إ���ص��ر�ق��اً،  جمااًل  �أك��رث  �صتكون  �ل�صعر  �صبغة 
باإز�لة  عميق قبل عملية �ل�صبغ، نظر�ً الأن �صامبو �لتنظيف �لعميق يقوم 
ب�صكل  �للون  �ل�صعر متت�ض  �ألياف  �أن  �لت�صفيف، مما يعني  بقايا منتجات 

�أف�صل.
ويرتبط عدد مر�ت ��صتعمال �صامبو �لتنظيف �لعميق �أو �صامبو �لديتوك�ض 
بنوع �ل�صعر، فاإذ� كانت فروة �لر�أ�ض دهنية وغري متو�زنة �أو يف حالة ظهور 
ق�صرة �ل�صعر، فعندئذ ميكن ��صتعمال �صامبو �لتنظيف �لعميق مرة و�حدة 

�أ�صبوعياً.

كيف تكّون كوكب االأر�ض؟
ك��ي��ف ت���ك���ّون ك��وك��ب �الأر�������ض م��ن��ذ نحو 
مليار �صنة؟ �صوؤ�ل قد ي�صعب على   4.5
فيديو  �أن  �إال  �إجابته،  ت�صور  �لكثريين 
ت�صور�  ق����دم  دق���ائ���ق،   4 م���دت���ه  ج���دي���د 
حتى  كوكبا  على  ط��ر�أت  �لتي  للتغري�ت 

يومنا هذ�.
روبرت�ض،  ديفيد  �لكمبيوتر  ع��امل  وق��ام 
كوكب  تطور  ق�صة  يقدم  فيديو  باإنتاج 
�الأر�������ض، ح��ي��ث ح�����ص��ر �ل��ت��غ��ري�ت �لتي 
يف  �ل�صنني،  م��ل��ي��ار�ت  م��د�ر  على  حدثت 

دقائق.  4
�أويل  ب��ك��وك��ب  �مللحمية  �حل��ك��اي��ة  وت��ب��د�أ 
���ص��دي��د �حل�����ر�رة وم��ل��يء ب��ال��ف��وه��ات، ال 
�إىل  �ل��ف��ي��دي��و  ينتقل  ث��م  يت�صكل،  ي���ز�ل 
�أن  ُيظهر  مم��ا  ل��الأر���ض،  م�صطح  عر�ض 
�ل�صفائح �لتكتونية بد�أت يف �لتكون، منذ 

ما يقرب من 3 مليار�ت �صنة.
ومع مرور �لزمن، ُيظهر �لفيديو �أ�صكال 
�ملياه  متثل  �الأر�����ض،  �صطح  على  ملونة 
�ملتدفقة على �لكوكب و�لقار�ت �ملرتفعة 

فوق �ل�صطح.
ويف نهاية �لفيديو، تظهر �أ�صو�ء �صاطعة 
من خمتلف قار�ت �لعامل، مما ي�صري �إىل 
�أن �لعامل �لذي كان �أحمر �للون وحار�، 

ي�صكنه �الآن �لب�صر.

كيف نعالج ال�سداع 
الن�سفي بالتغذية؟ �ص 23

اآثار جانبية لتناول 
الدجاج يوميًا

رمبا يكون �لدجاج هو �الختيار �الأكرث �صعبية لدى �لذين ال يف�صلون �خل�صار، 
�أنو�عه من �ملقبالت �إىل �لطبق �لرئي�صي، يطهى بعدد كبري من  فالدجاج ب�صتى 
و�صفات �لطهي. وعادة ما يكون �لدجاج عن�صر�ً �صحياً ومليئاً بالطاقة و�لربوتني 
ي�صبب  �أن  ميكن  ه��ل  ول��ك��ن  �الإن�����ص��ا  جل�صم  �لغذ�ئية  �لعنا�صر  م��ن  ع���دًد�  وي��وف��ر 

�ال�صتهالك �ليومي للدجاج �أي �آثار جانبية؟
تاميز  �أوردت �صحيفة  ما  بح�صب  �لدجاج  لتناول  �جلانبية  �الآث��ار  �أه��م  يلي  فيما 

�أوف �إنديا:
قد ال ي�صهم تناول �لدجاج بالطريقة �ل�صحيحة يف �رتفاع م�صتويات �لكولي�صرتول؛ 
لكن �إذ� كان ��صتهالك �لدجاج �ملقلي منتظًما؛ فال �صك يف �أن م�صتوى �لكولي�صرتول 
�صريتفع عندئذ، وقد وجدت در��صة ن�صرت يف �ملجلة �الأمريكية للتغذية �ل�صريرية 
طريقة  بنف�ض  �ل�صّيئ  �لكولي�صرتول  م�صتويات  من  ز�د  �الأبي�ض  �لدجاج  حلم  �أن 
�مل�صلوق  �أو  �مل�صوي  �ل��دج��اج  تناول  �الأف�صل  فمن  لذلك  �حل��م��ر�ء،  �للحوم  تاأثري 

للحفاظ على م�صتويات �لكولي�صرتول �صمن �ملعدل �لطبيعي.
يعترب �ل��دج��اج غ���ذ�ء ع���ايل �حل����ر�رة مي��ك��ن �أن ي��زي��د م��ن درج���ة ح����ر�رة �جل�صم 
�الإجمالية، ونتيجة لذلك، فقد يعاين بع�ض �الأ�صخا�ض من �صيالن ورعاف دموي 
يف �الأنف خا�صة خالل ف�صل �ل�صيف. وحتدث مثل هذه �ملو�قف ب�صبب �ال�صتهالك 
�ليومي للدجاج، لذلك ين�صح من يعاين من �صيالن دموي يف �الأنف بعد تناول 

�لدجاج بانتظام، �أن يتناوله على فرت�ت متباعدة.

�لدهنية �الأ�صماك   -  1
ح��ت��ى ل��و مل ت��ك��ون��و� م��ن حم��ب��ي �ل�صمك ، ف��ق��د ي��ك��ون من 
�ل�صروري �أكله ب�صبب �لفو�ئد �لتي يوفرها ل�صحتكم. ومن 
�أو ثالث  �ل�صتيك مرتني  بداًل من  �ل�صلمون  �ختيار  خالل 
من  �صحية  دفعًة  ج�صمِك  ذل��ك  �صيعطي   ، �أ�صبوعيًّا  م��ر�ت 
�أوميغا 3 �لالزمة خلف�ض م�صتويات �لكول�صرتول يف �لدم. 
�لنظام غري  �لقلب من  3 عن طريق حماية  �أوميغا  تعمل 
�لطبيعي، مع تقليل �لدهون �لثالثية �ملوجودة يف جمرى 

ا. �لدم �أي�صً
�ل�����ص��ل��م��ون و���ص��م��ك �لتونة  �ل�����ص��ردي��ن و���ص��م��ك  وُي���ع���ت���رب   

و�الأن�صوجة، كلها خيار�ت مقبولة.

�لباذجنان  -  2
�صّيه  ميكنك   . �ملف�صلة  �خل�صرو�ت  من  �لباذجنان  �أ�صبح 
�صل�صة  م��ع  وو���ص��ع��ه  تقطيعه  م��ع  �أو  م��ت��ّب��اًل  وحت�����ص��ريه 
كونه  �ل��ب��اذجن��ان  يخ�ض  م��ا  �أف�����ص��ل  �ل��ل��ذي��ذة.  �ل�صباغيتي 
ن�صبة  خف�ض  على  يعمل  �إذ  ��ا،  �أي�����صً جل�صمِك   � ج���دًّ م��ف��ي��ًد� 
. جّربو�  للحوم  ب��دي��ل مميز  وه��و  �ل���دم،  �ل��ك��ول�����ص��رتول يف 

الز�نيا �لباذجنان فهي ر�ئعة.

فول �ل�صويا  -  3
ميكن �أن ي�صاعد فول �ل�صويا يف خف�ض �لربوتينات �لدهنية 
�لكول�صرتول  با�صم  ��ا  �أي�����صً و�مل��ع��روف��ة  �لكثافة،  �ملنخف�صة 
ا.  �ل�صارLDL . ميكنِك تناول �لتوفو وحليب �ل�صويا �أي�صً
علًما �أّن تناول 25 غر�ًما فقط من حليب �ل�صويا �أو �لتوفو 
�ملنخف�ض  �ل��ك��ول�����ص��رتول  ن�صبة  بتخفي�ض  كفيل  ��ا،  ي��وم��يًّ

�لكثافة بن�صبة �صتة باملئة.

�لفاكهة  -  4
�ل�صخ�ض  ي�صتهلك  �أن  يجب   ، �ل�صحية  للتو�صيات  وف��ًق��ا 
يوميًّا لال�صتفادة  �لفاكهة  غ��ر�م من   400 �لعادي ح��و�يل 

من �لفيتامينات و�لعنا�صر �ملغذية فيها.
�لفاكهة توفر  �أّن  �مل��ع��روف، هو  �ل�صّر غري  ف��اإنَّ  ذل��ك،  وم��ع 
م���ا ه���و �أك����رث م���ن جم���رد حم���ت���ًوى غ���ذ�ئ���ي م��ه��م، ير�صي 
 ، �ل��ت��ف��اح  �أك���ل �حلم�صيات وح��ت��ى  �جل���وع و�ل��ع��ط�����ض. فعند 
"�لبكتني" وهي  با�صم  ُتعرف  م��ادة  ا من  �أي�صً �صت�صتفيدون 

عبارة عن �ألياف قابلة للذوبان، ميكن �أن ت�صاعد يف خف�ض 
م�صتويات �لكول�صرتول يف �لدم.

 
�ل�صوفان  -  5

عرب  �لغذ�ئي،  نظامكم  يف  �ل�صوفان  بدقيق  نهاركم  �ب���د�أو� 
مزج �ل�صوفان مع قطعة من �لفاكهة.

�ل��ي��وم، ولكن عد�  �أه��م وجبة يف  �الإف��ط��ار  �أنَّ وجبة  ال �صك 
ع��ن �إ���ص��ب��اع �جل���وع، ف���اإنَّ دق��ي��ق �ل�����ص��وف��ان ل��ه ف��و�ئ��د �أخرى 
ا  �أي�صً له  �إن  �إذ  فيه،  للذوبان  �لقابلة  �الألياف  ب�صبب  ا  �أي�صً
لديِك،  �ل��دم  يف  �لكول�صرتول  م�صتويات  على  كبرًي�  تاأثرًي� 
�ملنخف�ض  �لدهني  �لربوتني  م�صتوى  خلف�ض  مثايل  فهو 

�لكثافة.

�ملك�صر�ت  -  6
�لغذ�ئي  �ل���ن���ظ���ام  ك���ج���زء م���ن  �مل���ك�������ص���ر�ت م��ف��ي��دة  ُت��ع��ت��رب 
بال�صوكوالتة.  تغطيتها  ت��ت��م  ع��ن��دم��ا  �إال  ���ص��خ�����ض،  الأي 
�لفول  باإ�صافة  ُين�صح  �صحتك،  على  حت�صينات  والإ�صفاء 
�ل�����ص��ود�ين و�جل����وز و�ل���ل���وز �ىل م�����ص��رتي��ات��ك، ل��ي�����ض فقط 
يف  �ل�صديدة  �لرغبة  على  ت�صيطر  مم��ت��ازة  خفيفة  كوجبة 
خف�ض  على  ا  �أي�صً ت�صاعد  ولكنها  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت،  ت��ن��اول 
تقلل  �ل��و�ق��ع  يف  وه��ي  ��ا.  �أي�����صً �ل��دم  �لكول�صرتول يف  ن�صبة 

�لكول�صرتول �ل�صاّر بن�صبة ت�صل �إىل خم�صة باملئة.

�لبقول  -  7
بالبقول.  ُي��ن�����ص��ح   ، ج���وع���ِك  و�إر�����ص����اء  �ل�����ص��م��ن��ة  ل��ت��ج��ّن��ب 
�لفا�صولياء و�لعد�ض ، وجميع �أنو�ع �لبقول فّعالة يف خف�ض 
�لكول�صرتول. و�الأكرث من ذلك، �أنها تتميز باالألياف �لقابلة 

للذوبان و�لتي ال يح�صل عامة �لنا�ض على ما يكفي منها.

�الأفوكادو  -  8
�جلديد"  "�الجتاه  �لتو�صت  خبز  على  �الأف���وك���ادو  ُيعترب 
لتقليل  ر�ئعة  ا طريقة  �أي�صً فهو  �الأك��ل، وحل�صن �حلظ  يف 
�لكول�صرتول �ل�صار بن�صبة ت�صل �إىل 22 باملئة. �صتجدون 
�ملوز،  من  �أك��رب  بوتا�صيوم  كمية  يوفر  �الأف��وك��ادو  �أّن  ا  �أي�صً
�إىل غناه  �إ���ص��اف��ة  ق��ل��ب��ك،  ع��ل��ى �صحة  ي��ح��اف��ظ  �أن  ومي��ك��ن 

بالدهون �ملفيدة �الأحادية وغري �مل�صّبعة.

�لكاملة -9�حلبوب 
�حلبوب �لكاملة ��صتثنائية خلف�ض م�صتويات �لكول�صرتول 
يف �لدم، ومفيدة ل�صحة �لقلب مع تقليل خماطر �الإ�صابة 
باأمر��ض �لقلب. ب�صرف �لنظر عن كونها مغذية ولذيذة، 
�ل�صوفان  من  و�ح��د  كي�ض  معقولة.  �أ�صعار  ذ�ت  ا  �أي�صً فهي 
�الإفطار،  �إع���د�د وج��ب��ات خفيفة �صحية ووج��ب��ات  ف��ّع��ال يف 
� ب��االأل��ي��اف غ��ري �لقابلة  و�ل�����ص��وف��ان و�ل�����ص��ع��ري غ��ن��ي��ان ج���دًّ

للذوبان.
 

�لد�كنة -10�ل�صوكوالته 
�ل�صوكوالتة، فلح�صن  ال د�عي لل�صعور بالذنب حني تناول 
ت��خ��ّف�����ض ن�صبة  �أن  �ل��د�ك��ن��ة  ل��ل�����ص��وك��والت��ة  �حل����ظ، مي��ك��ن 

�لكول�صرتول يف �لدم، وهذ� �صبب كاٍف وحده ل�صر�ئها.
ومع ذلك يجب �أن يوؤخذ بعني �الإعتبار �أّن �ل�صوكوالته غالًبا 
ما تكون مليئة بال�صكر �لذي قد يقّلل �لفو�ئد، لذ� يف�صل 
�نتقاء �ل�صوكوالتة �لد�كنة �لتي حتتوي على 75 �إىل 85 
�لكول�صرتول  تقليل  ع��ل��ى  ل��ق��درت��ه��ا  �ل��ك��اك��او،  م��ن  �مل��ئ��ة  يف 

�ملنخف�ض �لكثافة بن�صبة 6.5 ملغ / دي�صيلرت.

�لنباتية  -11�لزيوت 
كل  و�أّن  ا  خ�صو�صً م�صو�ًصا،  �أم���ًر�  �ل��زي��ت  �نتقاء  ي��ك��ون  ق��د 
م�صّنع يّدعي �أّن عالمته �لتجارية �أكرث �صحة من غريها. 
�أو  و�لزبدة،  �ل�صمن،  ي�صتخدمون  كنِت ممن  �إذ�  ذلك،  ومع 
�لوقت  ح��ان  فقد  �ل��ط��ع��ام،  وج��ب��ات  لطهو  �لنباتي  �ل�صمن 

الإجر�ء تغيري.
دو�ر  زيت  يف�صل  �لكثافة،  �ملنخف�ض  �لكول�صرتول  لتقليل 
�ل�صم�ض �أو �لزيتون �أو �لكانوال، بداًل من ذلك. ُتعترب �لزيوت 

�ل�صائلة �أكرث فائدة للكول�صرتول من �لزبدة و�لدهن.

-12�ل�صاي
ا ومتفوًقا على بع�ض �الأطعمة �الأخرى،  �ل�صاي ال يز�ل مهمًّ
�لدم.  يف  �لكول�صرتول  خف�ض  على  ب��ال��ق��درة  يتعلق  م��ا  يف 
بامتياز�ت  – يتمتع  و�الأخ�����ص��ر  �الأ���ص��ود  ���ص��و�ء   - فال�صاي 
�صغط  �صحة  على  �حلفاظ  يف  ي�صاعد  فهو  كذلك،  �أخ��رى 
�ل����دم وت��ق��ل��ي��ل �الل���ت���ه���اب، وك���ذل���ك حت�����ص��ني ���ص��ح��ة �لقلب 

و�الأوعية �لدموية.

علماء يك�سفون عن متحور 
جديد لكورونا اأ�سد فتكا

حذر علماء بريطانيون من ظهور 
ل��ف��ريو���ض كورونا  م��ت��ح��ور ج��دي��د 
�مل�صتجد، قادر على �لت�صبب بوفيات 
�ل�صرق  م���ت���الزم���ة  م���ع���دل  ب������ذ�ت 
"مري�ض"،  �ل��ت��ن��ف�����ص��ي��ة  �الأو�����ص����ط 
و�لذي يقتل و�حد� من كل ثالثة 

�أ�صخا�ض م�صابني به.
ووفق �لعلماء فاإن للمتحور تاأثري� 
ب�"مري�ض"  م��ق��ارن��ة  خ��ط��ورة  �أق���ل 
�لذين  و�أول��ئ��ك  �ل�����ص��ن،  ك��ب��ار  على 

يعانون من �أمر��ض مزمنة.
�لعلماء  ح����دد  ب��ح��ث��ي��ة  ورق�����ة  ويف 
�ملتحور �جلديد  يتاأثر  �أال  �حتمال 
كوفيد- �صد  �حلالية  باللقاحات 
"�صبه  ذل�����ك  �إن  ق���ائ���ل���ني،   ،19

موؤكد".
�أعدتها  �ل��ت��ي  �ل��وث��ي��ق��ة  و�أ�����ص����ارت 
�لعلمية  �ال���ص��ت�����ص��اري��ة  �مل��ج��م��وع��ة 
�إىل  �لطو�رئ  �لربيطانية حلاالت 
�مل�صبب  �لفريو�ض  �لق�صاء على  �أن 
�صهال،  ي��ك��ون  ل���ن  لكوفيد19-، 
وب����اأن م��ت��ح��ور�ت ج��دي��دة �صتظهر 

د�ئما.
وقال خرب�ء �ملجموعة، �إن �ملتحور 
�جلديد قد يكون ناجما عن �إعادة 
تركيب نوعني خمتلفني جديدين 
عن  ن��ا���ص��ئ��ا  �أو  �مل����ت����ح����ور�ت،  م����ن 
�ملتحور�ت �ملوجودة حاليا مثل �ألفا 
"�صكاي  ودلتا، ح�صبما نقلت �صبكة 

نيوز" �لربيطانية.
مقاومة  �إمكانية  �لعلماء  و�أرج���ع 
�ملتوفرة  للقاحات  �جلديد  �ملتحور 
كوفيد- �صد  و�مل�صتخدمة  حاليا 
ب�"�الجنر�ف  ي����ع����رف  مل����ا   ،19
للتغري  �آل��ي��ة  وه���و  �مل�صت�صدي"، 
جتميع  خ��الل  من  �لفريو�صات  يف 
�ل��ط��ف��ر�ت د�خ���ل �جل��ي��ن��ات، و�لتي 

ترمز ملو�قع ربط �مل�صت�صد�ت.

اإلي�سا حتتفل بـ �ساحبة راأي 
�للبنانية  �إلي�صا   �لفنانة  �حتفلت 
�الأوىل  �ل���������ص����ن����وي����ة  ب�����ال�����ذك�����رى 
الإط�����الق�����ه�����ا �أل����ب����وم����ه����ا �الأخ�������ري 
�ملنا�صبة  ول��ه��ذه  ر�أي"  "�صاحبة 
كتبت على �صفحتها �خلا�صة على 
من  �الجتماعي:  �لتو��صل  موقع 
���ص��ن��ة م��ت��ل �ل��ي��وم ك��ن��ا ع��م نحتفل 
ب�صدور �ألبوم �صاحبة ر�أي. ما كنا 
ع��ارف��ني ب��امل��ج��زرة �ل��ل��ي رح ت�صري 
ب��ع��د ك���م ي����وم، وم���ا ن��ع��ود قادرين 
نحتفل ون�صمع مو�صيقى ب�ض �أكيد 
و�أقربها  �أعمايل  �أجمل  بيبقى من 

لقلبي وقلبكن. بحبكن
�أل��ب��وم �صاحبة  ل��و  وت��اب��ع��ت: حتى 
�لظروف  ب�صبب  �أخد حقو  ر�أي ما 
ب��االأر���ص��ي��ف ورح  م��وج��ود  رح ي�صل 
�للي  �حللو  �ل�صي  �ملو�صيقى  تبقى 
�للي  �ل��وح��ي��دة  و�ل��ل��غ��ة  بيجمعنا 

منحكيا كلنا.

عن�سًرا غذائيًا لـ خف�ض   12
الكول�سرتول ي�ستحق التجربة
اأمرا�ض  العامل من جّراء  ميوت كل يوم عدد كبري حول 

القلب، ما يثري القلق. وكونها م�سًبب الوفاة الرئي�ض 
، يبدو من الطبيعي وجوب �سرورة  العامل  يف 

بدء البحث عن طرق لتقليل خطرها.
الأطعمة  بع�ض  تناول  جّربتم  اإذا 

الكول�سرتول  خف�ض  يف  املفيدة 
فقد   ،  LDL ال�����س��ّي��ىء 

ت��ت��م��ك��ن م����ن حت�����س��ن 
القلب  وحماية  �سحتكم 

وال�سراين.
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�ش�ؤون حملية

•• العني- الفجر

�أّكد معايل زكي �أنور ن�صيبة، �مل�صت�صار �لثقايف ل�صاحب 
�ل�����ص��م��و رئ��ي�����ض �ل���دول���ة- �ل��رئ��ي�����ض �الأع���ل���ى جلامعة 
م�صاعر  تعزيز  �أهمية  على  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت 
�ل�صعادة و�لر�حة لدى كافة طالب وطالبات �جلامعة، 
يحتاجون  �ل��ت��ي  �لرفاهية  م�صتلزمات  ك��اف��ة  وت��اأم��ني 
مد�ر  على  �جلامعي  �ل�صكن  يف  �إقامتهم  خ��الل  �إليها 

�لعام �الأكادميي �جلديد 2022-2021 .
ج���اء ذل���ك خ���الل ج��ول��ة ق���ام ب��ه��ا م��ع��ال��ي��ه يف �ل�صكن 
�جلامعي للطالب و�لطالبات ، وذلك بح�صور �لدكتور 
لل�صوؤون  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ع��ل��ي،  حم��م��د ح�صن 
�ل��ظ��اه��ري، �لقائم  ، وخ��ل��ف��ان  ب���االإن���اب���ة،  �الأك���ادمي���ي���ة 
باأعمال �الأمني �لعام و�ملهند�ض حممد �لعوين، مدير 

�إد�رة �ملر�فق �جلامعية.
يف  �ل�صكن   م��ر�ف��ق  "توؤكد  ن�صيبة:  زك��ي  معايل  وق��ال 
ج��ام��ع��ة �الإم�����ار�ت ع��ل��ى �مل��ك��ان��ة �ملُ��ت��م��ّي��زة �ل��ت��ي تتمّتع 
بها �جل��ام��ع��ة، و�ل��ت��ي ُت��ع��ّد �أح���د �أب���رز �جل��ام��ع��ات على 
للطلبة  ت��وّف��ر  حيث  و�الإق��ل��ي��م��ي،  �ملحلي  �ل�صعيدين 
تعزيز  يف  ُت�صاهم  �لتي  �ملُتكاملة  �خلدمات  من  حزمة 
م�صاعر �ل�صعادة و�لرفاهية لهم، ومتكينهم من ُمتابعة 

در��صتهم ب�صال�صة وكاأنهم يف بيوتهم".
"لقد حر�صت جامعة �الإم��ار�ت على  و�أ�صاف معاليه: 
�الأجل  ط��وي��ل��ة  متكاملة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ة  تنفيذ 
�جلامعي،  �لطالبي  �ل�صكن  مر�فق  بجميع  لالرتقاء 
�لر�حة  م�صتويات  �أق�����ص��ى  حتقيق  ت�صمن  خ��ط��وة  يف 

للجميع، و�لقدرة على تلبية جميع متطلباتهم".
و�أردف: "تو��صل جامعة �الإمار�ت م�صريتها �لريادة يف 
�إثر�ء جترية �لطالب و�لطالبات على كافة �مل�صتويات 
�ل�صكن  د�خ��ل  لهم  تتو�فر  حيث  و�ملعي�صية،  �لتعليمية 
�أقر�نهم،  م��ع  للتو��صل  �ملُنا�صبة  �الأج����و�ء  �جل��ام��ع��ي 

جنباً  تطويرها،  وو�صائل  �لقيادة  فر�ض  يف  و�ملُ�صاركة 
�إىل جنب مع �لكثري من �الأن�صطة �لتفاعلية".

و�ختتم معاليه ت�صريحه بالقول: "توؤّكد هذه �ملر�فق 
جناح  على  �جلامعي  �ل�صكن  يف  �مل��ت��و�ف��رة  و�خل��دم��ات 
�لروؤية �ال�صرت�تيجية للجامعة، كما �أنها ُت�صّلط �ل�صوء 
�لذي  �ال�صتثنائية،  �لعمل  على مو�هب وقدر�ت فريق 
باأعلى م�صتويات �الحرت�ف يف ُم�صاندة �لطلبة  يتمّتع 
وجتاوز كافة توّقعاتهم، عرب خلق مناخ ُمريح، ُم�صّجع 
�أروق��ة �ل�صكن جلعله �ملكان �الأك��رث جاهزية  وممتع يف 

لدعم �لطلبة �لذين يعي�صون بعيد�ً عن �أهلهم".
يف  �جلامعي  �ل�صكن  مباين  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر  وم��ن 
ح���رم ج��ام��ع��ة �الم������ار�ت ت��وف��ر جم��م��وع��ة مُم���ّي���زة من 
�ملر�فق للطلبة و�لتي ت�صمل �الأندية �لطالبية، �لنادي 
�ل�صحي، �الأن�صطة �لطالبية �لتي ُتقّدم جمموعة من 
تطوير  ُت��ع��ّزز  �لتي  �ل�صّفية  غري  و�الأن�صطة  �ل��رب�م��ج 
جمموعة  �إىل  �إ���ص��اف��ة  للطلبة،  �الأك��ادمي��ي��ة  �خل���رب�ت 
م��ت��ن��ّوع��ة م��ن �مل��ط��اع��م و�مل��ق��اه��ي و�مل��ح��الت �لتجارية 
�ملختلفة، �صوبر ماركت وحتى مركز جتميل �لتي ُتلّبي 
مبجملها  وتخ�صع  و�لطالبات  �لطالب  رغبات  كافة 
لرقابة �صحية وفقاً الأعلى معايري �ل�صالمة �ل�صحية 

يف كّل �الأوقات.

•• اأبوظبي- الفجر

جامعة  يف  �ل���ه���ن���د����ص���ة  ك��ل��ي��ة  ت���و�����ص���ل   
�لهند�صة  كليات  �أك���رب  �إح���دى  �أب��وظ��ب��ي، 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  يف 
وحتديات  فر�ض  ملختلف  طلبتها  �إع���د�د 
�ل����ق����رن �جل�������اري م����ن خ�����الل ع�����دد من 
�ال�صطناعي،  �ل��ذك��اء  وم�صاقات  ب��ر�م��ج 
على  �لقائمة  ر�صالتها  مع  وذل��ك متا�صياً 
ت��وف��ري جت��رب��ة �أك��ادمي��ي��ة ر�ئ����دة تو�كب 
�مل�صتويات  �أف�صل  وفق  �لتغري�ت  خمتلف 
�لعديد  �أبوظبي  جامعة  وتقدم  �لعاملية. 
ت�صتك�صف  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة  �مل�����ص��اق��ات  م��ن 
�ال�صطناعي  �لذكاء  ومفاهيم  تطبيقات 
الأك���رث م��ن 2،600 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف 

كلية �لهند�صة. 
وم�������ع �ل�����������دور �ل���������ذي ي���ل���ع���ب���ه �ل�����ذك�����اء 
�ال�صطناعي يف تغيري وجه �لعامل �لذي 
ن��ع��رف��ه، ت��ق��دم ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي درجات 
كجزء  �ملجال  ه��ذ�  يف  متخ�ص�صة  علمية 
م��ن ب��ر�م��ج �ل��ب��ك��ال��وري��و���ض مب��ا يف ذلك 
�حلا�صوب  هند�صة  يف  �لعلوم  بكالوريو�ض 
وبكالوريو�ض  �ال���ص��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء   -
�لروبوتات   – �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �ل��ه��ن��د���ص��ة 
بالتخ�ص�صني  يلتحق  ح��ي��ث  و�الأمت���ت���ة، 

�أكرث من 500 طالب وطالبة. 
يف  �ال�صطناعي  �ل��ذك��اء  م�صاقات  وت��رك��ز 
جامعة �أبوظبي على جملة من �لتقنيات 
�لتعلم  �الآل��ة،  �حلديثة مبا يف ذلك تعلم 
تعمل  �لتي  �لهو�تف  تطبيقات  �لعميق، 
�مل��رك��ب��ات ذ�تية  ب��ال��ذك��اء �ال���ص��ط��ن��اع��ي، 
�ل����روؤي����ة �حل��ا���ص��وب��ي��ة، متييز  �ل���ق���ي���ادة، 

لطلبة  ل���ت���ق���دم  وغ�����ريه�����ا،  �الأمن�����������اط، 
للتقنيات  و�ف��ي��اً  نظرياً  �صرحاً  �لهند�صة 

�مل�صغلة للذكاء �ال�صطناعي. 
وباالإ�صافة �إىل ذلك، تقدم كلية �لهند�صة 
بعنو�ن  م�������ص���اق���اً  �أب���وظ���ب���ي  ج���ام���ع���ة  يف 
"مقدمة يف �لذكاء �ال�صطناعي" للطلبة 
�لتخ�ص�صات  ج��م��ي��ع  م���ن  �مل�����ص��ت��ج��دي��ن 
لتدريبهم على كيفية قيادة �لتحول نحو 
كفاء�تهم  يعزز  ما  �ال�صطناعي،  �لذكاء 
وتناف�صيتهم يف �صوق �لعمل يف �مل�صتقبل. 
وي��ت��م ت���دري���ب �ل��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة حل 
م�صكالت و�قعية با�صتخد�م �لبيانات �لتي 
با�صتخد�م  جمتمعاتهم  م��ن  جمعها  مت 
�مل�صاق  يهدف  �ال�صطناعي، حيث  �لذكاء 
�ال�صطناعي  �ل��ذك��اء  ث��ق��اف��ة  �إت��اح��ة  �إىل 
للجميع، ويقدم �لذكاء �ال�صطناعي من 
�إك�صل"  "مايكرو�صوفت  ب��رن��ام��ج  خ��الل 
تطويرها  مت  متخ�ص�صة  خم��ت��رب�ت  يف 

حملياً.
�فرت��صياً  �ل��ط��ل��ب��ة  �مل�������ص���اق  وي����ع����ّرف   
مب����و�����ص����وع����ات و������ص����ع����ة ح������ول �ل����ذك����اء 
�ال�صطناعي و�لتعلم �الآلة باأ�صلوب �صل�ض 
و�أ�ص�ض  �ملفاهيم  خمتلف  يغطي  و�صامل 
وحتليلها  �لبيانات  وجمع  �الأد�ء  تقييم 
�لتعلم  وتطبيقات  وتقنيات  ومعاجلتها 
لالإ�صر�ف  �خل��ا���ص��ع��ة  وغ���ري  �خل��ا���ص��ع��ة 
و�مل��ع��ززة، م��ا مينح �لطلبة ملحة ع��ن دور 
تعزيز  �ال���ص��ط��ن��اع��ي يف  �ل���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ة 
�ملجتمعات  �لتي حت�صل عليها  �ملخرجات 
�ل�صحية و�حلكومة  �لرعاية  يف جماالت 
و�لنقل  و�ل�صناعة  و�لهند�صة  و�لتعليم 
و�ل��ف�����ص��اء وغ���ري ذل����ك. وي��ع��م��ل �لطلبة 
ذ�ت  �لعميق  للتعلم  م�صاريع  على  �أي�صاً 
�لبيانات  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  مب��ج��االت��ه��م  ���ص��ل��ة 

�لتي مت جمعها ومعاجلتها وتنظيمها.
وقال �لدكتور حممد غز�ل، �أ�صتاذ ورئي�ض 

ق�صم �لهند�صة �لكهربائية و�حلا�صوب يف 
�جلامعة: "نعتز بتنوع و�صمولية �لرب�مج 
و�لتي  �أبوظبي  جامعة  يف  نقدمها  �لتي 
ت�صتمر يف �لتطور دوماً ملو�كبة �لتوجهات 
و�البتكار�ت يف جمال �لتكنولوجيا، حيث 
وتعزيز  مناهجنا  تطوير  باأهمية  نوؤمن 
قدر�ت وكفاء�ت طلبتنا لتحقيق ذلك." 

�ل���ذك���اء  غ�����رّي  "لقد  غ�������ز�ل:  و�أ������ص�����اف 
�ل��ط��ري��ق��ة �لتي  ب��ال��ف��ع��ل  �ال���ص��ط��ن��اع��ي 
ب���ه���ا. لذلك،  ن��ع��ي�����ض ون��ع��م��ل ون��ت��ف��اع��ل 
�أي  من  �أك��رث  �الآن  �ل�صروري  من  �أ�صبح 
هذه  �جل��ام��ع��ات  تتبنى  �أن  م�����ص��ى  وق���ت 
�ل��ت��ط��ور�ت �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وت��دجم��ه��ا يف 
�خلريجني  الإع��د�د  وبر�جمها  م�صاقاتها 
�لتخ�ص�صات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لهند�صة  يف 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن �غ��ت��ن��ام �ل��ف��ر���ض �لتي 
يحملها �لقرن �حلادي و�لع�صرين لهم." 
�لعديد  للطلبة  �أبوظبي  جامعة  وتوفر 

باأحدث  �ملجهزة  �لعلمية  �ملخترب�ت  من 
�ال�صطناعي،  بالذكاء  و�ملدعومة  �ملعد�ت 
مب����ا ي�����ص��م��ن ح�����ص��ول��ه��م ع���ل���ى �خل����ربة 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل���الزم���ة. وم���ن خ���الل �مل����و�رد 
ي�صارك  �جل��ام��ع��ة،  يف  �مل��ق��دم��ة  و�الأدو�ت 
�أولية  �لطلبة يف ت�صميم وتطوير مناذج 
و�لتحقق  �حل��ل��ول  ��صتك�صاف  لهم  تتيح 

من فعاليتها من خالل �الختبار.
وت���ق���دم ك��ل��ي��ة �ل��ه��ن��د���ص��ة جم��م��وع��ة من 
�لعليا  و�ل��در����ص��ات  �لبكالوريو�ض  بر�مج 
تو��صل  كما  و�لتكنولوجيا،  �لهند�صة  يف 
بانتظام.  ومبتكرة  ج��دي��دة  ب��ر�م��ج  ط��رح 
ملعايري  وف��ق��اً  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  ومت تطوير 
�لهند�صة  يف  عاملية متخ�ص�صة  موؤ�ص�صات 
للهند�صة  �الع��ت��م��اد  كمجل�ض  و�ل��ع��م��ارة 
�ملتحدة  ب����ال����والي����ات  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
للمهند�صني  �مل��ل��ك��ي  و�مل��ع��ه��د  �الأم��ري��ك��ي��ة 

)RIBA( ملعماريني �لربيطانيني�

ا�ستعدادًا ل�ستقبال الطلبة للعام الأكادميي 2022-21

الرئي�ض االأعلى جلامعة االإمارات يّطلع على جاهزية ال�سكن اجلامعي 

ي�ستفيد منها 2،600 طالب وطالبة يف كلية الهند�سة

جامعة اأبوظبي ُتعد طلبتها مل�ستقبل الذكاء اال�سطناعي
متطورة علمية  مبختربات  والأمتتة  والروبوتات  ال�سطناعي  الذكاء  تخ�س�سات  توفر  الهند�سة  • كلية 

الهند�سة كلية  تخ�س�سات  جميع  لطلبة  التعليمية  التجربة  �سمن  ال�سطناعي  الذكاء  • دمج 

•• اأبوظبي- الفجر

�لباب ال�صتقبال �لطلبات  �مل�صاهمات �ملجتمعية - معاً عن فتح  �أعلنت هيئة 
يف برنامج "�ملنح" لعام 2021 بهدف توفري �لدعم �ملايل للمن�صاآت �الأهلية 
و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لنفع �لعام و�ملوؤ�ص�صات �الجتماعية يف �أبوظبي �لتي تاأثرت 

جر�ء تد�عيات وباء كوفيد 19-.
ومت �إطالق برنامج "�ملنح" لدعم �ملن�صاآت �الأهلية وموؤ�ص�صات �لقطاع �لثالث 
لالأولويات �الجتماعية �ملحددة  �لق�صايا �ملطروحة وفقاً  �مللتزمة مبعاجلة 
يف �إطار جهود �لهيئة �ملبذولة لتو�صيع �آفاق �البتكار �الجتماعي و�إحد�ث �أثر 
�جتماعي �إيجابي، حيث �صُتتاح للم�صتفيدين �إمكانية ��صتخد�م �لدعم �ملايل 
لتوفري فر�ض �لعمل و�ال�صتثمار يف �ملبادر�ت �لتي ت�صاهم يف حت�صني جودة 

حياة �أفر�د �ملجتمع.
�ملوؤ�ص�صات �لتي تنطبق عليها  �لباب ال�صتقبال �لطلبات ملنح  وفتحت �لهيئة 
�إمار�تي،  دره��م  �أل��ف   200 �إىل  بقيمة ت�صل  �مل��ايل  �لدعم  �ملحددة،  �ملعايري 

ح�صب و�صع كل منها.
جاء فتح �لباب لتقدمي �لطلبات يف برنامج "�ملنح" يف ظل فرتة ��صتثنائية 
�الأهلية  �مل��ن�����ص��اآت  ل��دى   ،-19 كوفيد  وب���اء  خلفها  ك��ب��رية  حت��دي��ات  �صهدت 

و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لنفع �لعام و�ملوؤ�ص�صات �الجتماعية. 
بع�ض  �إج��ر�ء  �الجتماعي على  �لقطاع  �ملوؤ�ص�صات يف  �لكثري من  وقد عملت 
�لتعديالت على بنية �خلدمات �ملقدمة نتيجة �النخفا�ض �لكبري يف �لعو�ئد 
ممن  �أبوظبي  �صكان  على  �آث��اره��ا  و�نعك�صت  ��صتمر�ريتها،  ل�صمان  �ملالية 
تقدمها  �لتي  �الجتماعية  �خلدمات  جمموعة  على  يومي  ب�صكل  يعتمدون 
باالإ�صافة  �لهمم،  �أ���ص��ح��اب  ت�صررت  �لتي  �لفئات  �صمن  وم��ن  �ملوؤ�ص�صات، 
�ملنخف�ض  �لدخل  �ملو�طنني و�الأ�صر ذ�ت  �ل�صباب وكبار  لت�صرر بع�ض فئات 

من تد�عيات �لوباء. 
�لدعم  تلقو�  �لربنامج ممن  �مل�صتفيدين من  متابعة  �لهيئة مهمة  وتتوىل 
�ملايل ل�صمان ح�صولهم على �ملو�رد و�خلرب�ت و�لتوجيه �لالزم للم�صاهمة 
�لتما�صك  ير�صخ  مم��ا  للقيا�ض،  وق��اب��ل  م�صتد�م  �جتماعي  �أث���ر  حتقيق  يف 

�ملجتمعي و�الندماج �الجتماعي يف �أبوظبي. 
 وبهذه �ملنا�صبة �صرحت �صعادة �صالمة �لعميمي، �ملدير �لعام لهيئة �مل�صاهمات 
على  �لتاأكيد  �إىل  للمنح  معاً  برنامج  خ��الل  من  "ن�صعى  معاً:  �ملجتمعية- 
�لدعم  وتوفري  �لثالث  �لقطاع  وموؤ�ص�صات  �الأهلية  �ملن�صاآت  بدعم  �لتز�منا 
خمتلف  يف  �ل��دوؤوب��ة  فجهودهم  و�لتطور،  �لنمو  على  مل�صاعدتها  لها  �مل��ايل 
خالل  لهم  �مل��ايل  �لدعم  توفري  وي�صاهم  �إلهام،  م�صدر  �ملجتمعية  �ملجاالت 
هذه �لظروف يف م�صاعدتهم على مو��صلة �لعمل �الجتماعي و�ال�صتثمار يف 

�ملبادر�ت �لتي ت�صاهم يف حت�صني جودة حياة �أفر�د �ملجتمع".
ولتكون �ملن�صاآت �الأهلية و�ملوؤ�ص�صات ذ�ت �لنفع �لعام و�ملوؤ�ص�صات �الجتماعية 
موؤهلة للتقدمي يف برنامج معاً للمنح، يجب �أن حتمل ترخي�صاً �صاري �ملفعول 
يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، و�أن يكون م�صى عام كامل على �الأقل على 
�إن�صائها وت�صغيلها، و�أن توفر جمموعة و��صعة من خدمات �لدعم �الجتماعي 
�ملندرجة �صمن نطاق معاجلة �الأولويات �الجتماعية �ملحددة من قبل د�ئرة 

تنمية �ملجتمع - �أبوظبي.
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هيئة امل�ساهمات املجتمعية - معًا تفتح باب تقدمي الطلبات يف برنامج »املنح«

الدكتور  راي اأو. جون�سون رئي�سًا 
تنفيذيًا ملعهد االبتكار التكنولوجي

•• اأبوظبي- الفجر

�أعلن معهد �البتكار �لتكنولوجي، ذر�ع �الأبحاث �لتطبيقية �صمن جمل�ض 
�أبحاث �لتكنولوجيا �ملتطورة يف �أبوظبي، هيئة �لتكنولوجيا �ملتطورة �ملخولة 
تكنولوجية  بنتائج  لال�صطالع  و�لتطوير  �الأب��ح��اث  تعزيز  مهام  لقيادة 
جون�صون،  �أو.  ر�ي  �لدكتور  تعيني  ع��ن  �أم�����ض  �أب��وظ��ب��ي،  �إم���ارة  يف  حتولية 
ر�ئد �الأعمال و�خلبري �لتكنولوجي �ملعروف، يف من�صب �لرئي�ض �لتنفيذي 
�ال�صرت�تيجي  �لتوجيه  قيادة  على  جون�صون  �لدكتور  و�صيعمل  للمعهد. 

للمعهد و�إد�رة تنفيذ ��صرت�تيجيات �لنمو لتحقيق �لتميز �لت�صغيلي. 
�ل�صريك  من�صب  جون�صون  �ل��دك��ت��ور  �صغل  �مل��ع��ه��د،  �إىل  �ن�صمامه  وق��ب��ل 
 Bessemer Venture بارترنز  فنت�صر  ب�صمر  �صركة  يف  �لت�صغيلي 
�ملال  ر�أ���ض  يف  ومتخ�ص�صة  رفيعة  �أمريكية  �صركة  وه��ي   ،Partners
�أكرث  يف  م�صاهمات  ولها  �ال�صتثماري 
ل�صركات  ع���ام���اً  �ك��ت��ت��اب��اً   130 م���ن 
ع�����دي�����دة خ������الل �خل���م�������ص���ني ع���ام���اً 
ذلك  قبل  جون�صون  و�صغل  �ملا�صية. 
�أول  موؤ�ص�صي  رئي�ض  ن��ائ��ب  من�صب 
و�لتكنولوجيا  �ل��ه��ن��د���ص��ة  ل��ق�����ص��م 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����ض  و�ل��ع��م��ل��ي��ات، 
�صركة  يف  �مل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

لوكهيد مارتن �الأمريكية. 
جون�صون  �ل����دك����ت����ور  خ�����ربة  مت���ت���د 
�أرب���ع���ة ع��ق��ود يف �لقطاع  الأك���رث م��ن 
�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي �ل����ع����امل����ي، وك�������ان له 
��صرت�تيجية  ��صتثمارية  �إ���ص��ه��ام��ات 
وو�صع  �الإح����الل����ي����ة  �ل���ت���ق���ن���ي���ات  يف 
��صرت�تيجيات �الأعمال �لتي �أثمرت عن عدة خطوط �أعمال جديدة مبليار�ت 
�لدوالر�ت. ويتمتع �لدكتور جون�صون ب�صبكة عالقات ممتازة، حيث �لتقى 
�لتكنولوجيا  وق��ط��اع  �حل��ك��وم��ات  م�صتوى  على  �ل��ق��ادة  كبار  م��ن  بالعديد 
يف  للم�صاركة  د�ئ��م��اً  �ملطلوبة  �ل�صخ�صيات  من  وه��و  �الأك��ادمي��ي،  و�لقطاع 
و�ال�صرت�تيجيات  �الأع��م��ال  مو��صيع  ح��ول  كمتحدث  �لعاملية  �مل��ن��ت��دي��ات 

و�البتكار و�لتعليم. 
�لعام  �الأم���ني  �لبناي،  في�صل  �صعادة  ق��ال  �جل��دي��د،  �لتعيني  على  وتعليقاً 
ر�ي  �ل��دك��ت��ور  بان�صمام  "نرحب  �مل��ت��ط��ورة:  �لتكنولوجيا  �أب��ح��اث  ملجل�ض 
كنا  لقد  �لتكنولوجي.  �البتكار  ملعهد  تنفيذي  رئي�ض  �أول  ليكون  جون�صون 
نتطلع قدماً �إىل هذ� �لتعيني، خا�صة و�أن من ي�صغل هذ� �ملن�صب يجب �أن 
له م�صاهمة  و�أن تكون  و�لتكنولوجيا  �الأبحاث  يكون متخ�ص�صاً ممتاز�ً يف 
�مل�صاريع  من  �الإيجابية  �لنتائج  �أف�صل  حتقيق  ل�صمان  �لقطاع  يف  هامة 
�صبعة  �لتكنولوجي حالياً من خالل  �لتي ينفذها معهد �البتكار  �ملتطورة 

مر�كز بحثية مبدئية تابعة له". 
و�أ�صاف: "كلنا ثقة باأن �لدكتور جون�صون �صينجح يف بناء فرق عمل قادرة 
على تغيري قو�عد �للعبة يف �ملعهد وقيادته نحو حتقيق �أهد�فه �لعامة يف 
وعامل  باحث   375 عن  يزيد  مما  �مل��وؤل��ف  �لعاملية  �مل��و�ه��ب  فريق  تو�صعة 
باأن  �صك  وال  �حلالية.  �لعمل  م�صاقات  �أه��د�ف  و�صمان حتقيق  ومهند�ض، 
�ملعهد يف  لتعزيز ح�صور  �لو��صعة  �صبكة عالقاته  �صي�صتفيد من  جون�صون 

خمتلف �الأ�صو�ق �لعاملية".  
بدوره، قال �لدكتور ر�ي �أو. جون�صون: "�إنني متحم�ض جد�ً ال�صتالم هذ� 
�لتز�مها  نظري  كبري  ب��اح��رت�م  مني  حتظى  منطقة  يف  �جل��دي��د  �ملن�صب 
دولة  على  بالنفع  يعود  مب��ا  و�لتطوير  �الأب��ح��اث  عمليات  بتعزيز  �ل��د�ئ��م 
حققها  �لتي  و�الإجن����از�ت  �لتطور�ت  كبري  باهتمام  تابعت  لقد  �الإم����ار�ت. 
معهد �البتكار �لتكنولوجي منذ تاأ�صي�صه يف نوفمرب 2020. ومع �نتقال 
فرق  مع  �لتعاون  �إىل  قدماً  �أتطلع  �لنمو،  �لتالية من  �ملرحلة  نحو  �ملعهد 
تناف�صية وتوفري  بنتائج  �ملعهد لال�صطالع  �ملوهوبني يف مر�كز  �لباحثني 

حلول متطورة يف �الأ�صو�ق".  
يذكر �أن معهد �البتكار �لتكنولوجي يعد مركز�ً ر�ئد�ً يف عمليات �الأبحاث 
و�لتطوير على �مل�صتوى �لعاملي، �إذ يركز على �الأبحاث �لتطبيقية وتقنيات 
متخ�ص�صة  �أول��ي��ة  بحثية  م��ر�ك��ز  �صبعة  �ملعهد  وميتلك  �جل��دي��د.  �لع�صر 
و�الأمن  �ملتقدمة،  و�مل��و�د  و�لت�صفري،  �مل�صتقلة،  و�لروبوتات  �لكو�نتوم،  يف 
�لرقمي، و�لطاقة �ملوجهة، و�الأنظمة �الآمنة. وبف�صل تعاونه مع نخبة من 
و�صركاء  �لبحثية،  و�ملوؤ�ص�صات  �ملرموقة،  و�جلامعات  �ال�صتثنائية،  �ملو�هب 
�لقطاع من جميع �أنحاء �لعامل، يربط �ملعهد بني �أع�صاء �ملجتمع �لفكري 
�أبوظبي ودولة  وي�صاهم يف بناء منظومة متقدمة لالأبحاث و�لتطوير يف 
�الإمار�ت. وللمعهد دور هام يف تعزيز مكانة �أبوظبي و�الإمار�ت كمركز عاملي 

لالبتكار، وي�صهم يف تطوير �قت�صاد �ملعرفة ب�صكل عام يف �لدولة. 
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اأمريكيون،  علماء  اأثبت 
اأن احلمية املحتوية على 
ن�سبة عالية من الأ�سماك 
الدهنية ون�سبة حمددة 
النباتية  ال��زي��وت  م��ن 
تخفف من �سدة ال�سداع 
الن�سفي الذي يعاين منه 

الكثريون.

�لن�صفي،  �ل�صد�ع  �أن  �إىل   ،The BMJ جملة  وت�صري 
هو مر�ض ع�صبي مزمن و�صائع . ووفقا لتقدير�ت خرب�ء 
من  �أك��رث  وي��ع��اين  لل�صحة،  �الأمريكية  �لوطنية  �ملعاهد 
�ل�����ص��د�ع �لن�صفي  �ل��ع��امل م��ن  �أرب��ع��ة م��الي��ني �صخ�ض يف 
15 م���رة يف �ل�صهر،  ن��وب��ات��ه ع��ن  ت��ق��ل  �ل���ذي ال  �مل���زم���ن، 
ثالثة  �إىل  �صاعات  �أرب��ع  من  ت�صتمر  �لتي  �لنوبة  وخ��الل 
�أيام، ال ميكن للمري�ض �لقيام باأي عمل ب�صورة طبيعية. 
و�لن�صاء بعمر 18-44 عاما �أكرث عر�صة لالإ�صابة بهذ� 
�ل�صد�ع  ع��الج  يف  �مل�صتخدمة  �حلالية  و�الأدوي���ة  �مل��ر���ض. 
�لن�صفي، تخفف جزئيا من �صدة �الأمل، ولها �آثار جانبية 
�لعلماء  يبحث  ل��ذل��ك  �الإدم����ان.  فيها  مب��ا  ك��ث��رية  �صلبية 

با�صتمر�ر عن دو�ء ملكافحة �ل�صد�ع �لن�صفي.
�ل��وط��ن��ي �الأم��ري��ك��ي لل�صيخوخة  �مل��ع��ه��د  و�أج����رى خ���رب�ء 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع زم��الئ��ه��م م��ن �مل��ع��اه��د �ل��وط��ن��ي��ة لل�صحة 
 88 ب��ال��ًغ��ا،   182 على  در����ص��ة  كارولينا،  ن��ورث  وجامعة 
باملئة منهم ن�صاء، يعانون من �ل�صد�ع �لن�صفي من 5 �إىل 

�ل�صهر. يف  يوما   20
�إىل  �مل�صرتكني  �ل��ب��اح��ث��ون  ق�صم  �ل��در����ص��ة،  ب��د�ي��ة  وع��ن��د 
ثالث جمموعات �تبعت خالل 16 �أ�صبوعا نظاما غذ�ئيا 
باالأ�صماك  غنيا  �الأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  ن��ظ��ام  ك���ان  خمتلفا. 
حم�ض  وخ��ا���ص��ة  �لنباتية  �ل��زي��وت  ومنخف�ض  �ل��ده��ن��ي��ة 
�للينوليك. ونظام �ملجموعة �لثانية، كان غنيا باالأ�صماك 
كان  �لثالثة  و�مل��ج��م��وع��ة  �للينوليك.  وحم�ض  �لدهنية 
نظامها �لغذ�ئي غنيا بحم�ض �للينوليك ون�صبة �الأ�صماك 

�لدهنية فيه �صئيلة.
وجتدر �الإ�صارة، �إىل �أن حم�ض �للينوليك، موجود يف زيوت 
�لذرة وفول �ل�صويا و�لزيوت �لنباتية �الأخرى و�ملك�صر�ت 
و�لبذور وين�صب �إىل جمموعة �أحما�ض �أوميغا6- �لدهنية 
)جزيئات  �الأك�صيليبينات  �صالئف  هي  �لتي  �مل�صبعة،  غري 
ت�صارك يف تنظيم �الأمل و�اللتهابات(. وقد �أظهرت نتائج 

�أحما�ض  من  �مل�صتقة  �ك�صيليبينات  �أن  �ل�صابقة،  �لبحوث 
لها  �لدهنية  �الأ���ص��م��اك  يف  �مل��وج��ودة  �لدهنية  �أوميغا3- 
�أوميغا6-  �مل�صتقة من  خ�صائ�ض خمففة لالأمل، يف حني 

على �لعك�ض تزيد �صدته.
وق���د ق���رر �ل��ب��اح��ث��ون �ل��ت��ح��ق��ق م��ن ���ص��ح��ة ه���ذه �لنتائج 

بالن�صبة لل�صد�ع �لن�صفي.
�لتهاب  ي�صبب  �للينوليك  حم�ض  �أن  �صابقا،  �أثبتو�  فقد   
�لع�صب  وم�صار�ت  �لن�صفي  بال�صد�ع  �ملرتبطة  �الأن�صجة 
�جل�صم  يف  �جلمجمة  �أع�صاب  �أك��رب  وه��و  �لتو�ئم،  ثالثي 

و�أكرثها تعقيًد�. 
على  يحتوي  غذ�ئي  نظام  �تباع  �أن  �لنتائج  �أظهرت  وق��د 
ن�صبة منخف�صة من حم�ض �للينوليك و�أعلى من �أحما�ض 
�لتهاب  و  �الأمل  م��ن  يقلل  �أن  ميكن  �لدهنية   3 �أوم��ي��غ��ا 

م�صار�ت هذ� �لع�صب، 
بن�صبة 30-40 باملئة من فرتة ��صتمر�ر �ل�صد�ع �لن�صفي 
ب��اأف��ر�د �ملجموعة  يف �ليوم و�إج��م��ايل ع��دد �الأي���ام، مقارنة 

�لثالثة.
�لدر��صة،  على  �مل�صرف  ر�م�صدن،  كري�ض  �لدكتور  ويقول 
"�أثبتت هذه �لدر��صة، �أن تغيري �لنظام �لغذ�ئي ميكن �أن 
ي�صاهم يف تخفيف �أمل �ل�صد�ع �لن�صفي �لذي يعاين منه 
نتناوله  �لذي  �لطعام  �أن  �آخر، على  �إثبات  �ملاليني. وهذ� 

ميكن �أن يوؤثر يف م�صار �الأمل".
وب��ع��د ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج يخطط �ل��ب��اح��ث��ون مل��و����ص��ل��ة عملهم 

ودر��صة تاأثري �لتغذية يف حاالت �الأمل �ملزمن �الأخرى.

مر�ض ع�سبي مزمن و�سائع

كيف نعالج ال�سداع الن�سفي بالتغذية؟

ميكن �أن تختلف �أعر��ض �ل�صرطان وغالبا ما يتم �خللط 
بينها وبني حاالت �أخرى. ولكن �خلرب�ء يحذرون من 
�أي من هذه �الأعر��ض �خلم�صة  �إذ� كنت تعاين من  �أنه 

ع�صر، فتحدث مع �أخ�صائي �لرعاية �ل�صحية.
�الأعر��ض  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ل�����ص��رط��ان  ي�صبب  �أن  ومي��ك��ن 
وتتطور  دق��ة.  �أك��رث  وبع�صها  و��صح  بع�صها  �ملختلفة، 
بع�ض �الأعر��ض يف وقت مبكر، وبالتايل فهي عالمات 
حتذيرية مهمة يجب �أن يفح�صها طبيبك بينما ميكن 

�أن ت�صري �الأعر��ض �الأخرى �إىل تقدم �ل�صرطان. 
ومن �ملرجح �أن يتم عالج �ل�صرطان �إذ� كان �أقل تقدما 
عند بدء �لعالج، فمن �الأهمية مبكان �كت�صاف �ل�صرطان 

.MSD مبكر�، وفقا لدليل
�الإ�صابة  الح��ت��م��ال  �ل��ت��ح��ذي��ري��ة  �ل���ع���الم���ات  وت�����ص��م��ل 

بال�صرطان ما يلي:

�ملربر. غري  �لوزن  • فقد�ن 
• �الإعياء.

ليلي. • تعرق 
�ل�صهية. • فقد�ن 

وم�صتمر. جديد  • �أمل 
�ملتكرر. و�لقيء  • �لغثيان 

�لبول. يف  • دم 
�لرب�ز. يف  • دم 

�أو  )�إم�������ص���اك  �الأم����ع����اء  ع������اد�ت  يف  ح���دي���ث  • ت��غ��ي��ري 
�إ�صهال(.

�ملتكررة. • �حلمى 
مزمن. • �صعال 

يف  ت��غ��ري�ت  �أو  لونها  �أو  �ل�صامة  حجم  يف  ت��غ��ري�ت   •
تقرحات �جللد �لتي ال تلتئم.

�لليمفاوية. �لغدد  • ت�صخم 
تلتئم. ال  • قرحة 

تغري�ت  �أو  �ت�صاعا  تزد�د  �جللد  على  عالمة  �أو  • ورم 
يف �ملظهر.

وت�صمل �ل�صرطانات �الأكرث �صيوعا ما يلي:
عند �لرجال: �صرطان �لربو�صتات و�لرئة و�الأمعاء.

و�لقولون  و�ل����رئ����ة  �ل���ث���دي  ����ص���رط���ان  �ل���ن�������ص���اء:  ع��ن��د 
و�مل�صتقيم.

و�الأور�م  �مل�����خ  و�أور�م  �ل��ل��وك��ي��م��ي��ا  �الأط�����ف�����ال:  ع���ن���د 
�للمفاوية.

ويف در��صة ن�صرت يف �ملجلة �لطبية �لربيطانية، جرى 
�ملعاجلة وخطر  فائقة  �الأطعمة  ��صتهالك  �لتحقيق يف 

�الإ�صابة بال�صرطان.
و�أظ���ه���رت �ل��ن��ت��ائ��ج ك��ي��ف �رت��ب��ط ت��ن��اول �ل��ط��ع��ام عايل 

�مل���ع���اجل���ة ب����زي����ادة خم���اط���ر �الإ����ص���اب���ة 
بال�صرطان ب�صكل عام.

�أن���ه  �إىل  �ل���در�����ص���ة  وخ��ل�����ص��ت 
�ال�صتباقية  �لدر��صة  هذه  "يف 

�لكبرية،
بن�صبة  زي�������ادة  �رت���ب���ط���ت   
%10 يف ن�صبة �الأطعمة 

ف����ائ����ق����ة �مل�����ع�����اجل�����ة يف 
�ل����ن����ظ����ام �ل����غ����ذ�ئ����ي، 
ملحوظة  ب������زي������ادة 
 10% ع������ن  ت�����زي�����د 

�الإ�صابة  خم��اط��ر  يف 
ب�صكل  �لثدي  ب�صرطان 

عام".

االأعرا�ض الـ15 الرئي�سية لل�سرطان
 الواجب عدم جتاهلها اأبدا!
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العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��صم �ل�صركة : برافوين لتاأجري بيوت العطالت - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 2705-03 ملك بروج �لعقارية ذ م م - بردبي - مر�صى - �ل�صكل 
بال�صجل  �لقيد  رقم   870227  : �لرخ�صة  رقم   ، ذ�ت م�صوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
قد  باأنه  بدبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  1475923 مبوجب هذ�   : �لتجاري 
مت �لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى   2021/7/6 بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم 
2021/7/6 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني كو�ست 
للمحا�سبة والتدقيق �لعنو�ن : مكتب رقم 503 - ملك م�صطفى عبد�لرحيم برهان 
م�صطفوى - بردبي - �ملنخول - هاتف : 3888438-04  فاك�ض : 04-3888439 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً 

ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��صم �مل�صفي : كو�ست للمحا�سبة والتدقيق
 - م�صطفوى  ب��ره��ان  عبد�لرحيم  م�صطفى  ملك   -  503 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
بردبي - �ملنخول - هاتف : 3888438-04  فاك�ض : 3888439-04 مبوجب 
هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله 
قر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ض   - العطالت  بيوت  لتاأجري  برافوين  لت�صفية 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2021/7/6 بتاريخ  دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  لديه  2021/7/6 وعلى من 
�أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - ماجد �سالح عبده  
)جزئي(   مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002370/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ماجد �صالح عبده 
�لعنو�ن : �لعنو�ن : �ل�صارقة - �لقليعة - بجانب فندق ر�دي�صون بلو - بناية نور �لبطينة - �صقة رقم 1002 

�لهاتف : 0559574476  - 0551803233 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 

�ملنفذ �الء �صليم عمر �ل�صلتوين - �جلن�صية : فل�صطني  
يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله  ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب   تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 5507 درهم
 / �إعالنك  تاريخ  يوما من  �أعاله خالل )15(  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  �نت مكلف  لذلك 
�لتنفيذ �جلربي  �إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  بهذ�  �إعالنكم 

�ملقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

لدى مكتب اإدارة ا لدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0005391 مدين )جزئي(     

�إل��ى �ملدعي عليه : �نا فيوالين �بود� تور�ليا
جمهول حمل �الإقامة : �ل�صارقة - �بو�صغارة - 0569114800 - 0529301122

بناء على طلب �ملدعي : �صالون �جلمال �لب�صيط لل�صيد�ت
قد �قام عليك �لدعوى ويطاليك فيها :  1( �لز�م �ملدعى علية بدفع مبلغ 6000 درهم

عليهم لدفع �لر�صوم و�مل�صاريف . �ملدعى  �إلز�م   )2
�الدعاء. والئحة  باجلل�صة  عليهم  �ملدعى  �أعالن   )3

�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا الحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية
�ملحكمة  �ل�صارقة  حمكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �أم���ام   2021/08/11 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �أن���ت 
�البتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �صخ�صيا �أو بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة �أيام من تاريخ 
بلغتي  �ملدعى عليها  ه �عالن  �أع��اله - بو�صفك مدعى على  �ملذكور رقمها  �لدعوى  �لن�صر وذلك للنظر يف 

�لعربية و�الجنليزية.
مكتب اخلدمات الق�سائية 
عاي�سه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

لدى مكتب اإدارة ا لدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
يف الدعوى SHCFICIREA2021 / 0005209 مدين )جزئي(     

�إل��ى �ملدعي عليه : جانيت جافري برييدو 
جمهول حمل �الإقامة : �ل�صارقة �لنهدة �صارع �لنهدة - 0543715151

بناء على طلب �ملدعي : �صالون �جلمال �لب�صيط لل�صيد�ت
قد �قام عليك �لدعوى ويطاليك فيها :  1( �لز�م �ملدعى علية بدفع مبلغ 6000 درهم

عليهم لدفع �لر�صوم و�مل�صاريف. �ملدعى  �إلز�م   )2
�الدعاء. والئحة  باجلل�صة  عليهم  �ملدعى  �إعالن   )3

�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا الحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية
�ملحكمة  �ل�صارقة  حمكمة  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �أم���ام   2021/08/11 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �أن���ت 
�أو بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي  5( �صخ�صيا  �البتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم مكتب مدير �لدعوى رقم 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�صرة �أيام من تاريخ 
بلغتي  �ملدعى عليها  ه �عالن  �أع��اله - بو�صفك مدعى على  �ملذكور رقمها  �لدعوى  �لن�صر وذلك للنظر يف 

�لعربية و�الجنليزية.
مكتب اخلدمات الق�سائية 

عاي�سه علي حممد 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء   اأمر   AJCFICICPL2021 /0002409 يف  الدعوى رقم

�إىل  �ملحكوم عليه �نيل كومار كلمنت، �لعنو�ن: 9312028
�أعاله بالرقم  �ملذكورة  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/6/27 

ل�صالح �صركة لوجي�صتيك�ض �ملحدودة �صركة لوجي�صتيك�ض �ملحدودة �صابقا لوجى كومبوز�يت�ض م م ح حاليا، لوجى 
كومبوز�يت�ض م م ح لوجى كومبوز�يت�ض م م ح حاليا �صركة لوجي�صتيك�ض �ملحدودة �صابقا 

بالتايل : ناأمر باإلز�م �لطرف �ملطلوب �صده )�نيل كومار كلمنت( باأن يوؤدي للطرف �لطالب )�صركة لوجي�صتيك�ض
درهما   252.873،22 وق��دره  مبلغا  ح(  م  م  كومبوز�يت�ض  لوجى  �صابق�ا  �ملحدودة  لوجي�صتيك�ض  �صركة  �ملحدودة 
)مائتان و�ثنان وخم�صون �ألفا وثمامنائة وثالثة و�صبعون درهما و�ثنان وع�صرون فل�صا( ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
24/06/2021 وحتى متام �ل�صد�د، مع �الإلز�م بامل�صروفات و�ألف درهما مقابل  �ملو�فق  7% من تاريخ �ملطالبة 
�أتعاب �ملحاماة ، و�ل�صمول بالنفاذ �ملعجل. حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لن�صره.
القا�سي / اأحمد حممد اإبراهيم ال�سقليني  
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/6456(
�ملنذر : �صركة عو�زل �لدولية )�ض.ذ.م.م(

�لعنو�ن : دبي - ر�أ�ض �خلور �ل�صناعية �لثانية - م�صتودع رقم 1 ملك �صركة عو�زل �لدولية �ض.ذ.م.م
- رقم �لقطعة 613-764 - �صندوق بريد 37724 - مكاين 3380784790

تليفون : 043250002 - هاتف متحرك 0505257373 فاك�ض 043395095 
بوكالة �ملحامية/ خلود �صعيد ، وميثلها بالوكالة/ �أحمد عبد�لرحمن رقم �لت�صديق : 2020/177126 

�ملنذر �إليه : �حمد كبري مايادى �يديا ، هندي �جلن�صية ، يحمل بطاقة هوية رقم )1974-50524851-1-
نايف   - ديرة  �صوق   - دبي   : �لعنو�ن   -  971559544337 متحرك  هاتف   )784

فاإن �ملنذرة تتوجه بهذ� �الإنذ�ر �إىل �ملنذر �إليهما للتنبيه عليهم ب�صرورة �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمتهم له�ا و�مل�صتحق 
بو�قع مبلغ وقدرة 409،828،1 درهم وذلك خ�الل خم�صة �أي�ام م�ن تاريخ ن�صر هذ� �الإنذ�ر. و�إال �صوف يتم �إتخاذ 
�الإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �صدكم �لكفيلة بحفظ وحماية حقوق �ملنذرة من �أي نوع كانت و�إ�صت�صد�ر �أمر�أد�ء 

مع حتميلكم بكافة �مل�صروفات و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �الإ�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
 اإعالن بالن�سر

رقم )6447/2021(
�ملخطرة : قرطا�صية فاروق �لعاملية )�ض.ذ.م.م(  - بوكالة �ملحامي/�حمد ح�صن �ملازمي

�صد /  �ملخطر �إليهما : 1- كي جو فالكون خلدمات �إد�رة �مل�صاريع )�ض.ذ.م.م(
�جلن�صية( )هندي  ر�و  �صوبا  بيلي  با�صو  ر�ما  بيلي   -2

جئنا مبوجب هذ� �الإنذ�ر ننذر فيه �ملنذر �إليهم ب�صرورة �صد�د مبلغ �جمايل قيمته 31،500 درهم )و�حد وثالثون �ألف 
وخم�صمائة درهم( خالل 5 �أيام عمل من تاريخه، و�إال �صوف ن�صطر �آ�صفني التخاذ كافة �الإجر�ء�ت �لقانونية 

�صد �ملنذر �إليهما، و�لتي من �صمنها ما يلي :
بحقكم. �ل�صفر  من  �ملنع  �إ�صد�ر   -1

�إ�صد�ر �أمر �صبط و�إح�صار حلني �صد�د �ملبلغ �ملرت�صد.  -2
جميع �الأر�صدة �لبنكية �لعائدة للمخطر �إليه. على  �حلجز   -3

جميع �ملمتلكات �لعائدة للمخطر �إليهم �صو�ء �ل�صيار�ت �أو �الأر��صي �أو �لعقار�ت على  �حلجز   -4
�أمو�ل. من  لديها  لديكم  ما  على  للحجز  معكم  تتعامل  �لتي  �جلهات  كافة  خماطبة   -5

عملكم. جهة  لدى  بكم  �خلا�ض  �ل�صخ�صي  �لر�تب  من  �ملحكمة  تقرره  ما  على  �حلجز   -6
باالإ�صافة �إىل �إجر�ء�ت �أخرى �أكرث ق�صوة بحقكم. مع �لعلم �أن كل تلك �الإجر�ء�ت �صتكون على م�صوؤوليتكم ونفقتكم،   -7

حمتفظني بكافة �حلقوق �لقانونية �الأخرى الأي جهة كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )6540/2021(

�ملنذر/ بهري�يف فيبهرو بر�كا�ض - بوكالة �ملحامية /�إميان �آل علي
�ملنذر�ليه/ �صاغار �نيلبهاي �صاه 

رقم �ملحرر 152864/1/2021
110،000 درهم )مائة  �صد�د مبلغ وقدرة  �إليه ب�صرورة  �ملنذر  �ملنذرة تنذر 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 �لقانونية  �لفائدة  مع  دره��م��ا(  �أل��ف  وع�صرة 
متام �ل�صد�د وذلك يف مدة �أق�صاها خم�صة �أيام من تاريخ ن�صر هذ� �الإنذ�ر و�إال 
فاإننا �صوف ن�صطر �أ�صفني التخاذ كافة �الإج��ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة �صدكم 
�أمام حمكمة دبي �البتد�ئية و�ملطالبة باملبلغ و�لفائدة �لقانونية  ورفع دعوي 

و�مل�صاريف و�لر�صوم ومقابل �أتعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اإعالن بالن�سر

رقم )6446/2021(
�ملخطرة : �ل�صاحل �الأخ�صر �لعقارية  - بوكالة �ملحامي/ �حمد ح�صن �ملازمي

�صد / �ملخطر �إليها : كالريون ��ض �أي �ف الأعمال �لت�صميم �لد�خلي ذ.م.م
مبلغ  و�لبالغ قدرها  �الإيجارية  �لقيمة  ب�صد�د  �إلز�مكم  بوجوب  فيه  �الإخطار نخطركم  جئنا مبوجب هذ� 
ي�صتجد من  ما  �ىل  �إ�صافة  درهما(  وخم�صون  وخم�صة  ومائتان  �ألف  و�صتون  وت�صعة  )مائة   169،255
�يجار حتى تاريخ �الخالء �لفعلي مع وجوب �صرعة �إخالء �لعني �ملوؤجرة، وذلك خالل 30 يوماً من تاريخ 
��صتالمكم هذ� �الإخطار عماًل باأحكام �ملادة رقم ٢٥/ح من قانون �الإيجار�ت باإمارة دبي. على �أن ت�صلم �لعني 
�ملوؤجرة خالية من �أي �صو�غل، مع �إلز�مكم ببدل �الإيجار حلني متام ت�صليم �لعني �ملوؤجرة مع �إلز�مكم ب�صد�د 
ر�صوم جتديد عقد �اليجار مببلغ 1050 درهم ور�صوم �يجاري مببلغ 250 درهم �إ�صافة �ىل �صريبة �لقيمة 
8،461 درهم. و�لز�مكم بت�صليم �ملخطرة بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه، و�إال �صوف  �مل�صافة مببلغ 
بكافة  حمتفظني  ونفقتكم،  م�صوؤوليتكم  وعلى  بحقكم،  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  كافة  التخاذ  �آ�صفني  ن�صطر 

�حلقوق �لقانونية �الأخرى الأي جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6442(

�ملنذر / �صيف حممد �صعيد �ملري - �إمار�تي �جلن�صية
�لعنو�ن �إمارة دبي - بردبي - منطقة �لو�صل - �ملنطقة رقم 343 - �صارع رقم 30 �أ - فيال رقم 6 

هاتف رقم 0502064462 - مكاين 2431988234 
�ملنذر �ليها / موؤ�ص�صة زعيم للمقاوالت - �لعنو�ن / �إمارة دبي - ديرة - منطقة هور �لعنز - �صارع 44 

�أ - بناية هور �لعنز - مكاين 3205696162 - هاتف رقم 0505520820 
�ألف  180000 درهم )مائة وثمانون  �أن للمنذر م�صتحق بذمته �ملنذر �ليها مبلغ  �ملو�صوع : حيث 
درهم( ، و حيث �أن �ملنذر قام مبطالبة �ملنذر �ليها ب�صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمتها بكافة �لو�صائل �لودية 
�إال �أنها مل حترك �صاكنا ومل تبادر �ىل �ل�صد�د و ال باأي جزء من �ملبلغ �الأمر �لذي ��صطر معه �ملنذر 
�ىل �إنذ�ر �ملنذر �ليها بال�صد�د مبوجب �النذ�ر �لر�هن �ملو�صح �أعاله خالل خم�صة �أيام من تاريخ علمه 
بهذ� �النذ�ر و �الإ �صي�صطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي تكفل ح�صوله على حقوقه 
من �ملنذر �ليها لذلك / يخطر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�صورة من هذ� �النذ�ر للعلم مبا جاء و نفاذ مفعوله 

قانونا خالل �ملدة �ملذكورة �أعاله. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اإنذار بالن�سر

رقم )6459/2021(
�ملعلن : �مين عز �لدين �أحمد على )�صود�ين �جلن�صية( 

�لعنو�ن : �مارة دبي - �لرب�صاء جنوب 3 - ماى �صيتى �صنرت �لرب�صاء - حمل �لفاخر للع�صل بجو�ر 
كارفور 050367461 

�صد / �ملعلن �ليه : حم�صن �صالح ي�صلم �لعامري
1b336-67 لعنو�ن : �مارة �أبوظبي - �لفالح �جلديدة - �صارع �جلنا - فيال رقم�

�ملو�صوع/
تعلن �ملعلنه �ملعلن �ليه بتكلفته بالوفاء ب�صد�د مبلغ )100،000( درهم �مار�تي قيمة �ل�صيك رقم 
�مل�صحوب على )بنك �الحتاد �لوطني( و �ملوؤرخ يف 30/6/2019 باال�صافة �يل كافة �لتكاليف   142
و �لتبعات و �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�صتحقاق و حتى �ل�صد�د �لتام و ذلك خالل 
مدة )5( �يام )خم�صة �يام( و �ال �صوف ت�صطر �ملعلن ��صفا التخاذ كافة �جر�ء�ت �لقانونية للمطالبة 

مببلغ و فو�ئد �لقانونية ، و مطالبة �ملعلن �ليه بكافة �لر�صوم وم�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اإعالن باحل�سور اأمام اخلربة احل�سابية عن بعد من خالل برنامج زووم 

يف الدعوى رقم 4752 ل�سنة 2021 جتاري جزئي ال�سارقة 
حمكمة ال�سارقة الإحتادية الإبتدائية

�ملدعى عليها / �صركة فلور�ل للتجارة ذ . م . م - نحيطكم علما �أنه مت تعييننا من قبل عد�لة �حلكمة كخبري ح�صابي 
�أو من ميثلكم  فاأنتم مكلفني  �لزر�عية وعليه  �أعاله و�ملرفوعة �صدكم من / �صركة نهاد للخدمات  �ملذكورة  بالق�صية 
قانونا بح�صور �إجتماع �أعمال �خلربة عن بعد من خالل برنامج زووم �ل�صمعي و�ملرئي �ملقرر عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 

)�لر�بعة و�لن�صف ع�صر�ً( و�أن ر�بط �الإجتماع هو ظهر�ً    04.30 �ل�صاعة   10/08/2021
.mohamed azab is inviting you to a scheduled Zoom meeting
Topic: mohamed azab's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9960257528?pwd=VXIvdXREWjhJbmp2Ly9
OSG9XdkFrQT09
Meeting ID: 996  025  7528 - Passcode: 4JnyZz
فريجى �حل�صور باملوعد و �ملكان �ملحدد و �إح�صار �مل�صتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن 
ب  �الإت�صال  يرجى  لالإ�صتف�صار  قانونا  له  �ملخولة  لل�صالحيات  وفقا  �أعماله  �صيبا�صر  �حل�صابي  �خلبري  ف��اإن  �حل�صور 

moazabmahmoud@gmail.com: -  E  -  0552779927
اخلبري احل�سابي /اأحمد حممد اأحمد العامري /قيد رقم 453  

اإجتماع خربة 
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 200

ليكن معلوما للجميع باأن �ل�صيد : مهند �صالح �حمد كنعان، �جلن�صية �الردن يرغب 
�ل�صيد : �صالح �حمد  30% و ذلك �ىل  �لبالغه  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته  يف 
حممد كنعان، �جلن�صية �الردن يف �لرخ�صة )�صالون غ�صن �لزيتون للحالقة( و�لتي 
تاأ�ص�صت باأم�ارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )784975( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية 
�لقانون �الحت��ادي رقم  �حكام   �مل��ادة )14( فقرة )5( من  �القت�صادية. وعمالبن�ض 
)4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه 
��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن  �ليه بعد  �مل�صار  �لت�صديق  على �الج��ر�ء  �صوف يتم 
فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 202

، �جلن�صية بنغالدي�ض يرغب يف  �ل�صيد : �صمر �صيل كاجول �صيل  باأن  ليكن معلوما للجميع 
ميالن  �صيل  �صنجوي   : �ل�صيد  �ىل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغه 100% وذلك 
�صيل �جلن�صية بنغالدي�ض يف �لرخ�صة )�صالون فلي للحالقة( و�لتي تاأ�ص�صت باأم�ارة �ل�صارقة 

مبوجب رخ�صة رقم )505393( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنميه �القت�صادية.
تعديالت : خروج �صريك ودخول �آخر.

 2013 ل�صنة   �لقانون �الحتادي رقم )4(  �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام   وعمالبن�ض 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال الأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
يف  الدعوى رقم 2021/1666 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعي / حممد عزيز عبد�ل�صتار 
بوكالة �ملحامي / حممد عبد�هلل �ملال للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية  

�ملعلن �إليه / �ملدعي عليه / �صم�ض �لهدى �أمري ح�صني  
يف �لدعوى رقم )2021/1666( جتاري جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة العمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �خلمي�ض 
�ملو�فق 2021/8/5 يف متام �ل�صاعة �لثانية ع�صر ظهر� لعقد �الإجتماع �الأول للخربة عن بعد وميكنكم 

expert@alsharid.com لتو��صل معنا لتزويدكم بر�بط �الإجتماع على �لعناوين �لتالية�
تليفون : 042555155

لذ� يطلب ح�صوركم �و من ميثلكم قانونا حل�صور �الجتماع �ملذكور مع �إر�صال كافة �مل�صتند�ت �ملتعلقة 
بالدعوى ، وعليكم مر�جعة �خلبري �وال باأول ب�صاأن �ية ��صتف�صار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ 

�ملاأمورية و��صتالم �مل�صتند�ت و�لتعقيب عليها.
اخلبري /عبدالرحمن احمد عبدالرحمن 
رقم القيد مبحاكم دبي 195

 دعوة حل�سور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اإعالن مدعى عليه  بالن�سر 

جتاري   SHCEXCICOMS2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002767/ 
�إىل �ملحكوم عليه : ��صرف فايز �لن�صري�ت 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ عبد�لعظيم �حمد ظهري �لنقيب - يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 

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

�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 53452 درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �ليوم �لتايل للن�صر.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / اأحمد طلعت عبدال�سادق حممد 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة الفجرية - املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم FUCFICIPOR2020 / 0001025 ، جتاري )جزئي(

 �إىل: �ملحكوم عليه معت�صم حممد �أ�صالن ،
�لعنو�ن : جمهول حمل �القامه

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/04/20 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �أعاله ل�صالح م�صرف �ل�صارقه �الإ�صالمي ، بالتايل: ن�ض �حلكم

وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  �ملدعى  باإلز�م   : �حل�صوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  در�هم(  و�صبعة  و�ربعمائة  �لفا  و�ربعون  )ت�صعة  درهم   )49،407(
بالر�صوم  و�لز�مه  �لتام  �ل�صد�د  وحتى   8/12/2020 يف  �ملطالبة  تاريخ  من  %�صنويا   6
و�مل�صاريف ومبلغ )200( مائتي درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. 

حكما قابال ً لال�صتثناف خالل �ملدة �لقانونية 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.
القا�سي حممد على عبدال�سكور 
حمكمة الفجرية
املحكمة البتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعـــالن بالن�ســـر 

يف الطعن رقم FSCSUCICOMS2021 /0000590، جتارى
�إىل �ملطعون �صدها : تا�صكدور �ند هاردوير - م م ح  - �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

2293/ 2019 جتاري  ليكن معلوما لديكم باأن �حلكم �ال�صتئناف رقم 2317 - 
19/04/2021 قد مت �لطعن عليه بالنق�ض من طرف �لطاعن/ �ل�صادر بتاريخ 
�ل�صابل �لوطنية للتجارة �لعامة و�ملقاوالت ، يف �لطعن �مل�صار �ليه �عاله وعليكم �إيد�ع 
�لتي يرى  وبامل�صتند�ت  �ملوكل عنكم  �ملحامي  ب�صند توكيل  مذكرة بدفاعكم م�صفوعة 
تقدميها لدى مكتب �إد�رة �لدعوى يف موعد �أق�صاه خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �العالن. 
حرر بتاريخ : 07/07/2021

القا�سي �سهاب عبد الرحمن احلمادي
املحكمة الحتادية العليا
املحكمة العليا الدعاوى املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

عدد ال�سهم �سهادة رقم ال�سم
10166781151حممد جا�سم حممد الفردان 

10166782150مع�سومة عبدالنبي ح�سن 
10166783151جا�سم حممد جا�سم حممد الفردان 
10166784151مرمي حممد جا�سم حممد الفردان 
10166785151احمد حممد جا�سم حممد الفردان 

  �سادرة من م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي 
على من يجدها الإت�سال  بالرقم 

0506164116

فقدان �سهادات ا�سهم 

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن مدعي عليه بالن�سر   

)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2018/ M0002425 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعى عليه : �صهيلة حممد عثمان �أفغاين/ �جلن�صية،

نحيطكم علما باأنه بتاريخ - قد حكمت عليكم هذه �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم 
�أعاله ل�صالح �ملدعي /

ما  �أو  ي���ورو   18500 للمدعية  ت���وؤدي  �أن  عليها  �مل��دع��ى  ب��اإل��ز�م   -  : �ملحكمة  حكمت 
�حلا�صل  �ملطالبة  تاريخ  5%من  قدرها  قانونية  وفائدة  �الإم��ار�ت��ي  بالدرهم  يعادله 
و�مل�صاريف  �لر�صوم  عليها  �ملدعي  و�أل��زم��ت   ، �ل�صد�د  مت��ام  وحتى   2018/8/13 يف 

وخم�صمائة درهم مقابل �أتعاب �ملحاماة.  
هذ�  ال�صتالمك  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 خ��الل  لال�صتئناف  قابال  حكما 

�لتبليغ
القا�سي /احمد حممد ابراهيم ال�سقليني 
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان  - املحكمة الإبتدائية املدنية   
اأداء   اأمر   AJCFICICPL2021 /0001731 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملحكوم عليه �صمايل لتجارة مو�د �لبناء ذ م م ، �لعنو�ن: 9277749
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة يف  2021/5/5 قد حكمت عليك هذه  بتاريخ  باأنه  علما  نحيطكم 

بالرقم �أعاله...
ل�صالح : �صركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء ذ م م

يوؤدي  ب��اأن   )) م  م  ذ  �لبناء  م��و�د  لتجارة  �ملطلوب �صده ))�صمايل  �لطرف  باإلز�م  ناأمر  بالتايل: 
درهما  للطرف �لطالب )) �صركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء ذ م م (( : مبلغا وقدره 63،599 
 %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   ،) درهما  وت�صعون  وت�صعة  وخم�صمائة  �ألفا  و�صتون  ثالثة   (
من تاريخ �ملطالبة �ملو�فق 2021/5/4 وحتى متام �ل�صد�د، مع �الإلز�م بامل�صروفات ومبلغ �ألف 
درهما مقابل �أتعاب �ملحاماة ورف�ض طلب �لنفاذ �ملعجل النتفاء �ملوجب. حكما قابال ً لال�صتثناف 

خالل �ملدة �لقانونية -----15---- يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره.
القا�سي /عبدالرحيم دروي�س 
حمكمة عجمان    

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/6477(

�ملنذر : حممد يو�صف عبد�لرجيم عبد�هلل - �مار�تي �جلن�صية .
�لعنو�ن : �إمارة دبي - �لرب�صاء - هاتف رقم / 0506670766 

 . �جلن�صية  �م��ار�ت��ي   ، بوخما�ض  يو�صف  حممد  ع��ب��د�هلل   : �إل��ي��ه  �مل��ن��ذر 
�لعنو�ن: عود �ملطينه

هاتف : 0506254664 
لذلك فاإننا نتوجه باالنذ�ر ونطالب �ملنذر �إليه ب�صد�د �لقيمة �اليجارية 
�ملتبقية بذمته وما ي�صتجد من قيمة �إيجارية ح�صب ما هو متفق عليه 

وذلك خالل خم�صة )5( �أيام ، من تاريخ ن�صر هذ� �الإنذ�ر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 819
ليكن معلوم�اً للجمي�ع ب�اأن �ل�صيد: رونى د��ض ديلي�ب د��ض - �جلن�صية: بنغالدي�ض، يرغ�ب ف�ي �لبي�ع 
و�لتن�ازل ع�ن ك�ام�ل ح�ص�ته �لبالغ�ة )30%( وذل�ك �إل�ى �ل�ص�يد: ب�ال�ض بي�ص�و��ض �ص�و�ين بي�ص�و��ض 
تاأ�ص�ص�ت  �ل�ص�يار�ت(  ل�ص�يان�ة  �ملدين�ة  بح�ر  )ور�ص�ة  �مل�ص�ماه  �لرخ�ص�ة  ف�ي  ب�نغالدي�ض،  �جلن�ص�ية:   .
�القت�ص�ادية  �لتنمي�ة  د�ئ�رة  م�ن  �ل�ص�ادرة   )775165( رق�م  رخ�ص�ة  مبوج�ب  �ل�ص�ارقة  باأم�ارة 

بال�صارقة. 
تعديالت �خرى: 

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار 
�ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  283/2019/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

مو�صوع �لدعوى طلب �حلجز على �لعقار�ت �ملرهونة متهيد�ً لبيعها باملز�د �لعلني �صند�ً الأحكام �لقانون رقم )14( ل�صنة 
2008 ب�صاأن �لرهن  �لتاأميني وفاء ملبلغ وقدره 8،628،324.24 درهم ثمانية وماليني و�صتمائة وثمانية وع�صرون �لفا 

وثالثمائة و�أربعة وع�صرون درهماً و�أربعة وع�صرون فل�صاً. 
طالب �لتنفيذ /  بنك �أبو ظبي �الأول �ض.م.ع عنو�نه  : حمله �ملختار : مكتب علي حبيب للمحاماة و�الإ�صت�صار�ت �لقانونية 
�لكائن باإمارة دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �صما تاور ? �لطابق �الأول مكتب رقم 105 - هاتف رقم:   04/3588444 فاك�ض 

�خلاجة عبد�لكرمي  حبيب  �أحمد  علي  وميثله/   Dubai @ahlegal.a  -  04 رقم : 3588445 
�ملطلوب �إعالنه  / حممد مو�صى عثمان  عنو�نه : �إمارة دبي - بر دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد منطقة �خلليج �لتجاري - قطعة 
�أر�ض رقم 346-518- مبني وي�صتربي تاور �ملبني  رقم 1 - مكتب رقم 206- هاتف ثابت رقم 2504676  04 - 

a@a.ae  - هاتف رقم 5672369  / 055 -مكاين2609886675 - 0555672369 
مو�صوع �الإعالن :  �أنه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى 
�حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  �يد�ع  �ل�صر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �الإلكرتوين 
�لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
�لتجاري - رقم �الر�ض  �ملنطقة : �خلليج  �ملمتلكات : �صقة �صكنية -  �أو�صاف  و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
 Bayswater  : �ملبنى  ��صم   -  1  : �ملبنى  رقم   - 70.43 مرت مربع   : �مل�صاحة   -  346- 506  : �لبلدية  رقم   -  12

درهم   530.671.00  : �لقيمة   -  1304  : �لوحدة  رقم   -  bay omniyat
�صقة �صكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ض 170 - رقم �لبلدية : 518 -346 - �مل�صاحة : 135.23 مرت 
مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى :   Westburry Tower1 - رقم �لوحدة : 206 - �لقيمة :  1.310.041.00 

درهم  
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  9/2018/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ  �لثالثة رقم 185  
مو�صوع �لدعوى  �إ�صد�ر �أمر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S17- بلدية رقم 1 -612 - مبنى رقم 1  - ��صم 
�ملبنى : T02 - �ر�ض رقم  415 - م�صاحتها 69 م مربع ور�صان �الوىل وبيعها باملز�د �لعلني نظري �ملبلغ 633300 درهم 

و�لت�صريح لطالب �لتنفيذ  ��صتالم مبلغ �لبيع باال�صافه كافة �لر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ م�صرف �أبو ظبي �الإ�صالمي

عنو�نه  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي
وميثله / جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي

�ملطلوب �إعالنه  �صركة نيبون لندن - ذ م م
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة �ل�صارقة - �ل�صارقة - �ل�صناعية �ل�صاد�صة - خلف �صارع �لثاين �ل�صناعي حمل رقم 8 ملك �صالح 

حممد حاج رم�صان - 0501234567 - 00@00
مو�صوع �الإعالن : �ملنفذ �صده :  �صركة نيبون لندن - ذ م م  

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - رقم �الر�ض : 415 - �ملنطقة 
�لتقييم   - م��رت مربع   -  69  : �مل�صاحة   -  S17  : �لعقار  رق��م   -  1  : �ملبنى  رق��م   -  T02 �ملبنى  ��صم   - �الوىل  ور���ص��ان   :

)385.245/69( درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  81/2019/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
ل�صنة  مو�صوع �لدعوى طلب �حلجز على �لعقار�ت �ملرهونة متهيد� لبيعها باملز�د �لعلنى �صند�ً الأحكام �لقانون رقم )14( 

مليوناً. و�ربعون  وخم�صة  مائة  درهم   145.000.000 وقدره  مبلغ  ملبلغ  وفاء  �لتاأميني  ب�صاأن   2008
طالب �لتنفيذ  / بنك �أبوظبي �الأول �ض.م.ع و�آخرون

�لقبائل للتخفي�صات وعنو�نه �ملختار: مكتب علي  �بوبكر �ل�صديق- بجو�ز مركز  �إم��ارة دبي منطقة ديرة- �صارع  عنو�نه  
حبيب وم�صاركوه  �لكائن باإمارة دبي منطقة بردبي- �صارع �ل�صيخ ز�يد �صما تاور-�لطابق �الول مكتب رقم 105

وميثله  علي �أحمد حبيب عبد�لكرمي �خلاجة
�ملطلوب �إعالنه  / د�وود �صيف �لدين يعقوب �ليعقوب

عنو�نه : �إمارة دبي بر دبي - منطقة منخول - �صارع رقم 8B -لندن كر�ون 1 لل�صقق �لفندقية 
هاتف رقم  7777779 / 050

مو�صوع �الإعالن : 
�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
 - 663 بناء - رقم �الر���ض  �ر���ض وما عليها من  �ملمتلكات : قطعة  �أو�صاف  بيان  �ملحكمة وفيما يلي  و�مل�صروفات خزينة 

�ملنطقة : �ملنخول - �مل�صاحة : 2971.04 - مرت مربع - �ملقدرة ب� )120.000.000( درهم بناء العلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر
يف الدعوى رقم  311/2019/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�صوع �لدعوى  طلب بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على حق )�ملنفعة ( �ملرهونة متهيد�ً لبيعها باملز�د �لعلني �صند�ً الأحكام 
�لقانون رقم )14 ( �ل�صنة 2008 ب�صاأن �لرهن �لتاأميني وفاة ملبلغ وقدره 9،195،200.01 درهم ت�صعة ماليني ومائة 

وخم�صة وت�صعون �ألفاً  ومائتي درهماً وو�حد فل�صاً
طالب �لتنفيذ  �بوظبي للتمويل �ض.م.خ  و�آخرون

عنو�نه حملها �ملختار : مكتب علي حبيب وم�صاركوه - دبي �صارع �ل�صيخ ز�يد - �صما تاور - �لطابق �الول - مكتب رقم 105 
dubai@ahlegal.ae هاتف  رقم 043588444 - �لربيد �الإلكرتوين

وميثله  علي �أحمد حبيب عبد�لكرمي �خلاجة
�ملطلوب �إعالنه  فورزون ديكور �ل�صناعية ذ.م.م

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة �لقوز �ل�صناعية �لثالثة - �صارع رقم 28 )ب( - رقم مكاين 20385 78905 - هاتف رقم  
a@a.ae - 0528507022 - 04 - 3413921 فاك�ض رقم  -  04  -  3413920

مو�صوع �الإعالن :
�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : حق منفعة على �ر�ض وما عليها من بناء - حتت 
�الإن�صاء - �ملنطقة : �صيح �صعيب 2 - رقم �الر�ض : 382 - رقم �لبلدية : 525 -531 - �مل�صاحة : 11249.19 مرت 

مربع - �لقيمة �لكلية : 12000000 درهم يباع العلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  162/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 

مو�صوع �لدعوى  طلب بيع عقار�ت مرهونة من قبل �ملدين �الأ�صلي �ملطلوب �صده �الأمر �الأوىل وكذلك �لعقار�ت �ملرهونة 
من قبل �ل�صامن  �ملطلوب �صده �الأمر �لر�بع  طالب �لتنفيذ  بنك �خلليج �لدويل �ض م ب - مكتب متثيل عنو�نه  �إمارة 
دبي،بر دبي، �صارع �ل�صيخ ز�يد، �جتاه �إمارة �أبو ظبي، برج �ملو�صى 2 بجانب مطعم �صدف بالقرب من �صوبر ماركت ليفكو 
، �لطابق �لتا�صع ، مكتب رقم 901 رقم مكاين: 3005495192  �ملطلوب �إعالنه  حممد عمر علي بن حيدر �حلارثي 

�إمارة دبي ، ديرة ، �لقرهود ، بالقرب من حمطة مرتو جي جي كو بناية حممد عمر بن حيدر 0097142821191
info@mobhgroup.com مو�صوع �الإعالن :  �ملنفذ �صده : �صركة حممد عمر بن حيدر   -  042825115
للعقار�ت - �ض ذ م م    �ملنفذ �صده : �صركة حممد عمر بن حيدر للم�صاريع - �ض ذ م م   �ملنفذ �صده : �صركة جمموعة حممد 
�اليام  05:00:00م ويف  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �أنه يف  �لقاب�صة م�صاهمة خا�صة   عمر بن حيدر 
)�صركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثالث 
�ل�صر�ء  ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �الإم��ار�ت 
�يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية  معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من 
�ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن 

يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : �خلبي�صي - رقم �الر�ض 463 - رقم �لبلدية : 882 -128 - �مل�صاحة 

:1938.14 مرت مربع - �لقيمة �لكلية - 11.000.000  درهم 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : �خلبي�صي - رقم �الر�ض 28/3 - رقم �لبلدية : 112 -128 - �مل�صاحة 

:3344.51 مرت مربع - �لقيمة �لكلية - 20.000.000  درهم 
504 -363 - �مل�صاحة  241 - رقم �لبلدية :  نوع �لعقار : �ر���ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : �ملنارة - رقم �الر���ض 

:1882.59 مرت مربع - �لقيمة �لكلية - 13.000.00  درهم 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : �خلبي�صي - رقم �الر�ض 28/2 - رقم �لبلدية : 262 -128 - �مل�صاحة 

:4128.14 مرت مربع - �لقيمة �لكلية - 24.000.000  درهم   مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  53/2021/250 بيع عقار مرهو ن 

�ملنظورة يف   د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 
مو�صوع �لدعوى طلب �حلجز و بيع عقار مرهون عبارة عن �لعقار رقم 666 مبنطقة و�دي �ل�صفا 5 وهو عبارة عن قطعة 

�أر�ض م�صاحتها 3089.02 مرت مربع
طالب �لتنفيذ  بنك برود�

201 -مقابل للعربة بالقرب من �لديو�ن  عنو�نه �الإمار�ت-�إمارة دبي بر دبي - دبي-مبنى بنك برود�- �صقة مكتب رقم 
-�ل�صوق �لكبري

وميثله   عبد �هلل رحمه عبد�هلل نا�صر �لعوي�ض �ل�صام�صي
�ملطلوب �إعالنه  حفيظ رحمن باديات كونهي كامتي

 07D ل��الأع��م��ال - مكتب رق���م  �إم����ارة دب��ي-�ل��ق��ره��ود - دي���ره - دب���ي- م��ل��ك م��رك��ز ميلينيوم و�ي   ع��ن��و�ن��ه:  �الإم������ار�ت 
 0505981445 -  drhafeezrahman@sify.com B - مركز ��صتد�مة -G-

مو�صوع �الإعالن : �ملنفذ �صده :  �صن ز�يز هيلث كري �نرتبر�يز�ض - �ض ذ م م 
�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات :  نوع �لعقار : �ر�ض ف�صاء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 5 - رقم 
�الر�ض 666 - رقم �لبلدية : 8598-648 - �مل�صاحة :3089.02 مرت مربع - �لقيمة �لكلية : 8.977.473.00 

درهم  - مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  6532/2020/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
مو�صوع �لتنفيذ  تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1686/2020 جتاري جزئي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)8،710،253.55 درهم ( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ  بنك برود�

  201 عنو�نه  �إمارة دبي-بر دبي،�ل�صوق �لكبري،بناية بنك برود�،مقابل للعربة بالقرب من �لديو�ن ، مكتب رقم 
مكاين :  2809195296

وميثله  عبد �هلل رحمه عبد�هلل نا�صر �لعوي�ض �ل�صام�صي
�ملطلوب �إعالنه  في�صال �صامالل �صابريا

عنو�نه : �إمارة دبي-ديرة �ل�صبخة ملك ماجد حممد �أمني مكاتب رقم 308- 309 310. �لقطعة رقم 141-
vishalsc@brookstrading.ae - 0506456609 - )2889895983( مكاين رقم  .  115

مو�صوع �الإعالن : منفذ �صدهم : �صركة بروك�ض للتجارة �لعامة- ذ م م - �صابريا �صامالل تيكمد��ض 
�قت�صى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  05:00:00م ويف  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �أنه يف 
وعلى  للمز�د�ت  �الإم���ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني اليقل  �يد�ع  �ل�صر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  موقعها �الإلكرتوين 
عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� 
مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية 
�أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري  وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة 
�أن ال تقل هذه �لزيادة  �مل��ز�د ب�صرط  �لتالية لر�صوم  �أن يزيد على �لثمن خالل �الي��ام �لع�صرة  ممنوع من �ملز�يدة 
�أو�صاف  بيان  �ملحكمة وفيما يلي  �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة  �لثمن  باإيد�ع كامل  �أن يقوم  �لثمن على  عن ع�صر 
�ملمتلكات : نوع �لعقار : �ر�ض ف�صاء - �ملنطقة : مدينة �ملطار - رقم �الر�ض 194 - �مل�صاحة : 2330.02 - مرت 

مربع - �لتقييم : 4263617 - درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  4161/2018/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2017/1194 جتاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )13808539.42 

درهم( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ:�صركة على بن �صامل للمقاوالت - �ض ذ م م  

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - �خلبي�صي - ديرة -�صارع رقم 20 بناية حممد �حمد �ملهريي - �لطابق �لثاين - مكتب رقم 206   وميثله 
:عبد�هلل يو�صف �حمد �أنوهي �آل نا�صر  

 Grosvenor House ، ملطلوب �إعالنه : كرمي مريز� �قا جاهد برى   عنو�نه : �إمارة دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد ، برج جروفرن هاو�ض�
zenith@zenithtower.com  -  0505527818  -  1650176919  : مكاين  رقم   2513 رقم  �صقة   -  Tower

مو�صوع �الإعالن : �أنه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى 
http:// الإلكرتوين� �الإم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها  �لبيع )�صركة  �أنيط بها  �لتي  �أدن��اه لدى �جلهة  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع 
20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة  ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل  وعلى  �ملدنية  �الإجر�ء�ت  قانون  من   301
�صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن 

على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
�صقة �صكنية - �ملنطقة �حلبية �لر�بعة - رقم �الر�ض : 115 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : ZENITH TOWER A2 رقم 

�لوحدة 1005 - �مل�صاحة :79.31 مرت مربع - �لتقييم : 597.579 درهم وتباع العلى عطاء 
�صقة �صكنية - �ملنطقة �حلبية �لر�بعة - رقم �الر�ض : 115 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : ZENITH TOWER A2 رقم 

�لوحدة 1007 - �مل�صاحة :95.83 مرت مربع - �لتقييم : 722.053 درهم وتباع العلى عطاء
�صقة �صكنية - �ملنطقة �حلبية �لر�بعة - رقم �الر�ض : 115 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : ZENITH TOWER A2 رقم 

�لوحدة 1008 - �مل�صاحة :112.33 مرت مربع - �لتقييم : 785.920 درهم وتباع العلى عطاء
�صقة �صكنية - �ملنطقة �حلبية �لر�بعة - رقم �الر�ض : 115 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : ZENITH TOWER A2 رقم 

�لوحدة 1009 - �مل�صاحة :94.42 مرت مربع - �لتقييم : 711.429 درهم وتباع العلى عطاء
�صقة �صكنية - �ملنطقة �حلبية �لر�بعة - رقم �الر�ض : 115 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : ZENITH TOWER A2 رقم 

�لوحدة 1003 - �مل�صاحة :112.34 مرت مربع - �لتقييم : 846.451 درهم وتباع العلى عطاء
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  129/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  

�لعقار  على  �لتنفيذي  و�حلجز  �لرهن  �صند  على  �لتنفيذية  �ل�صيغة  بتذييل  �لت�صريح   : �لدعوى  مو�صوع 
حمل �لتنفيذ و�لت�صريح بتثمينه وبيعه يف �ملز�د �لعلني.

طالب �لتنفيذ:م�صرف �ل�صارقة �ال�صالمي  
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة �ل�صارقة - �لتعاون - �لفرع �لرئي�صي مل�صرف �ل�صارقة  �الإ�صالمي  

�ملطلوب �إعالنه :  ��صالم علي �صالح بالهابو  
 -  3503975369 م��ك��اين  رق���م   - ف��ي��ال  ذ�   -  5 �ل�����ص��ف��ا  و�دي   - دب���ي  �إم������ارة   - �الإم�������ار�ت   : ع��ن��و�ن��ه 

 0505599334
islam.balhabou@gmail.com

مو�صوع �الإعالن :
�قت�صى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  05:00:00م ويف  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �أنه يف 
�الإمار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �أن��ي��ط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن���اه  �أو���ص��اف��ه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى  �حل��ال 
ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�ل�صر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على 
�لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام 
�لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�صرة �لتالية 
�ملعرو�ض  �لثمن  ب��اإي��د�ع كامل  �أن يقوم  �لثمن على  �ل��زي��ادة عن ع�صر  ه��ذه  �أن ال تقل  ب�صرط  �مل��ز�د  لر�صوم 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 5 - رقم �الر�ض : 443 - رقم �لبلدية : 0 

-648 - �مل�صاحة : 556.60 مرت مربع - �لقيمة �لكلية : 2.200.000  درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  129/2020/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185  
�لعقار  على  �لتنفيذي  و�حلجز  �لرهن  �صند  على  �لتنفيذية  �ل�صيغة  بتذييل  �لت�صريح   : �لدعوى  مو�صوع 

حمل �لتنفيذ و�لت�صريح بتثمينه وبيعه يف �ملز�د �لعلني.
طالب �لتنفيذ:م�صرف �ل�صارقة �ال�صالمي  

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة �ل�صارقة - �لتعاون - �لفرع �لرئي�صي مل�صرف �ل�صارقة  �الإ�صالمي  
�ملطلوب �إعالنه :  ��صالم علي �صالح بالهابو  

 -  3503975369 م��ك��اين  رق���م   - ف��ي��ال  ذ�   -  5 �ل�����ص��ف��ا  و�دي   - دب���ي  �إم������ارة   - �الإم�������ار�ت   : ع��ن��و�ن��ه 
 0505599334

islam.balhabou@gmail.com
مو�صوع �الإعالن :

�قت�صى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  05:00:00م ويف  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �أنه يف 
�الإمار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �أن��ي��ط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن���اه  �أو���ص��اف��ه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى  �حل��ال 
ر�غبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae �الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت 
�ل�صر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على 
�لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام 
�لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�صرة �لتالية 
�ملعرو�ض  �لثمن  ب��اإي��د�ع كامل  �أن يقوم  �لثمن على  �ل��زي��ادة عن ع�صر  ه��ذه  �أن ال تقل  ب�صرط  �مل��ز�د  لر�صوم 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا 5 - رقم �الر�ض : 443 - رقم �لبلدية : 0 

-648 - �مل�صاحة : 556.60 مرت مربع - �لقيمة �لكلية : 2.200.000  درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف الدعوى رقم  72/2017/250 بيع عقار مرهون 

�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�صوع �لدعوى  �لت�صريح بتوقيع �حلجز يل �لعقار �ملرهون متهيد� لبيعه باملز�د �لعلني .

طالب �لتنفيذ �لبنك �لعربي �ملتحد �ض م ع
عنو�نه �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بجو�ر دو�ر �ل�صاعة - �متد�د �صارع �ملكتوم - مبنى �ل�صاملية - 

خلف  فندق مو�صكو - �لطابق �الر�صي 
وميثله  موزة عبيد ربيع �خلظر

 �ملطلوب �إعالنه  �نيل كابور �صايند��ض كابور
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لرفاعه - بر دبي - �صارع �لرفاعة - مبنى ملك �لدكتور جي ��ض فريناند��ض - مكتب 

043938102  -  0504595166  - م  م  ذ  �لتجارية  جلوبال  بان  �صركة   -  503
ale@panglobaltrading.com 

مو�صوع �الإعالن : 
�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
: �حلبية  �ملنطقة   -  25  : : وح��دة عقارية - رقم �الر���ض  �ملمتلكات  �أو�صاف  بيان  يلي  �ملحكمة وفيما  و�مل�صروفات خزينة 
173.23 مرت مربع -  1407 - �مل�صاحة :  1 - رقم �لوحدة :  �لر�بعة - ��صم �لر�بعة - ��صم �ملبنى : رويال ريزيدني�ض 

�ملقدرة ب�� )1305241 درهم( ويباع العلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  6222/2019/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186  
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����ص��د�د   ، �د�ء  �أم���ر   2587  /  2019 رق��م  �ل��دع��وى  �ل�����ص��ادر يف  �حل��ك��م  تنفيذ  �لتنفيذ   م��و���ص��وع 

)7539260 درهم ( ، �صاماًل  للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ  الري لل�صر�فة - فرع دبي / ممثلة يف مديرها �ل�صيد فوؤ�د عبا�ض دروي�ض عبد�هلل الري

عنو�نه  �المار�ت ، �مارة دبي ، منطقة بر دبي ، �صارع �ل�صيخ ز�يد بناية ملك مركز مز�يا ، حمل رقم 17 بالقرب من حمطة 
ميرتو  دبي مول - مكاين رقم 2709191008

وميثله  جميلة �صعيد ماجد �صعيد �ملهريي
�ملطلوب �إعالنه  علي عبد�لرحمن كاظم �لعاين

عنو�نه : �المار�ت �مارة دبي ، منطقة بر دبي ، �صارع �ل�صيخ ز�يد ، بناية برج ن�صيمة ، �صقة رقم 2806 ، بالقرب من حمطة 
ميرتو �ملركز �لتجاري �لعاملي - �لرقم �ملكاين 2700690809 هاتف : 0565683315 - 05673988331 - 

ali@imperialfx.co.uk
مو�صوع �الإعالن :  

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
م�صتند�ت  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��زز�  باإعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����ض  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل  �ال�صا�صي 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  قبل �جلل�صة 
كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن 
�ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �ر�ض و�لبناء - بالكامل - �ملنطقة : 
�حلبية �لثالثة - رقم �الر�ض : 957 - رقم �لبلدية : 6345 -676 - �مل�صاحة : 662.71 مرت مربع - �لقيمة �لكلية 

: 4.000.000 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  72/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

 مو�صوع �لدعوى طلب �أذن بيع مال مرهون عبارة عن : 1- �لعقار مكتب رقم ) F14-A- 03-( ��صم �لبناية �أمرب هايت�ض �أيه، بناية 
رقم 1 ، �لطابق 14 ، جممع �خلليج �لتجاري، قطع �أر�ض رقم 75 ، رقم �لبلدية 346-6827 مب�صاحة 169،11 مرت مربع باالإ�صافة 

)B2-3( و )B2-2(  و )B2-1(  إىل موقف �صيار�ت  رقم�
�لعقار مكتب رقم ) F14-A- 02(  ��صم �لبناية �أمرب هايت�ض �أيه، بناية رقم 1 ، �لطابق 14 ، جممع �خلليج �لتجاري، قطع �أر�ض   -2

رقم 75، رقم �لبلدية 346-6827 مب�صاحة 129.11 مرت مربع باالإ�صافة �إىل موقف �صيار�ت
)B2-202( و )B3-201( رقم

�لتجاري، قطع  �الأر���ص��ي، جممع �خلليج  �لطابق   ،  3 رقم  بناية  بوديوم،  هايت�ض  �أم��رب  �لبناية  ��صم   )GF  -  R6( رقم  �ملحل   -  3
B2-172( و  102.89 مرت مربع، باالإ�صافة ملو�قف �ل�صيار�ت رقم )  346-6827( - مب�صاحة  �أر���ض  رقم )75( رقم �لبلدية ) 

)B2-189(و )B2-188(
للعربة  201-مقابل  رق��م  برود�-مكتب  بنك  بناية  �لكبري  �ل�صوق   - دب��ي  بر  دب��ي  �إم���ارة  �الإم���ار�ت  عنو�نه   ب��رود�  بنك  �لتنفيذ   طالب 
بالقرب من �لديو�ن )مكاين : 2809195296(  وميثله  عبد�هلل رحمه عبد�هلل نا�صر �لعوي�ض �ل�صام�صي  �ملطلوب �إعالنه / بر�فني 
 F14 - 03(  صقة �لوحدة�- )رجونبهاي باتيل �رجونبهاي عنو�نه : �الإمار�ت-�إمارة دبي-بر دبي - دبي-مبنى �أمرب هايت�ض - �لربج )�أ�

�خلليج �لتجاري - 0500000000 - 0&0  مو�صوع �الإعالن : �ملنفذ �صده :  بارول �نوبام خانا   -A
�لعقار  بيع  �صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �أن��ه يف 
http://www. �الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �الإم���ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة 

ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض 
غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على 

�أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار وحدة عقارية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ض : 75 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �مباير هايت�ض �يه - رقم �لوحدة 

: F- A02 14 �مل�صاحة : 129.49 مرت مربع - �لتقييم : 1008485.91 درهم 
نوع �لعقار  - وحدة �صكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ض : 75 - �مل�صاحة :102.89 مرت مربع - رقم �ملبنى : 3 - ��صم 

�ملبنى : �مباير هايت�ض بوديوم - رقم �لوحدة : GF-R6 - �لتقييم : 1771351.66 درهم 
نوع �لعقار - وحدة عقارية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ض : 75 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �مباير هايت�ض �يه - رقم 

�لوحدة : F-A03 14 �مل�صاحة : 169.11 مرت مربع - �لتقييم : 1296697.69 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  5/2018/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

مو�صوع �لدعوى  �إ�صد�ر �مر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S18 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 1 - ��صم 
�ملبنى T02 - �أر�ض رقم  415 - م�صاحتها 38 م مربع ور�صان �الوىل وبيعها باملز�د �لعلني نظري �ملبلغ 430900 درهم 

و�لت�صريح لطالب �لتنفيذ  ��صتالم مبلغ �لبيع باال�صافه كافة �لر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ م�صرف �أبو ظبي �الإ�صالمي 

عنو�نه  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي
وميثله جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي

�ملطلوب �إعالنه عبد �حلميد خالد عبد �حلميد �لعاين
عنو�نه: �الإمار�ت - �إمارة دبي - بر دبي - منطقة برج خليفة - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى برج خليفة �ملنطقة 3 - �لطابق 53 

alani_org@yahoo.com - 0501741683 - 2963792803 :بجو�ر  دبي مول - رقم مكاين -
مو�صوع �الإعالن : �ملنفذ �صده : �صركة نيبون لندن - ذ م م  

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : حمل - رقم �الر�ض : 415 - �ملنطقة : ور�صان  �الوىل- ��صم �ملبنى : T02 - رقم �لوحدة : S18 - رقم �ملبنى 

: 1 - �مل�صاحة : 38 مرت مربع - �لقيمة : 246.938.04 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  159/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�صوع �لدعوى  طلب �إذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة يف �إمارة دبي - �حلبية �خلام�صة - مبني �لثمام 
45 - �لطابق 3 -رقم �لوحدة 308 رقم �ملبني 27 - رقم �الأر�ض 43 و�لت�صريح باإ�صتالم مبلغ 887603 

درهم من ثمن �لبيع باملز�د
طالب �لتنفيذ  بنك ر�أ�ض �خليمه �لوطني )�ض.م.ع(

 عنو�نه  �إمارة دبي- �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق - بناية نهال- �لق�صي�ض 2 -�لطابق �الر�صي - بجو�ر 
فندق تاميز

�ملطلوب �إعالنه  د�ريو�ض فريدون ويل بيك
عنو�نه : �إمارة دبي - �حلبية �خلام�صة - مبني �لثمام 45 - �لطابق 3 - رقم �لوحدة 308 رقم �ملبني 27 - 

DARIUSH1977@YAHOO.COM  -  0505586763 – رقم �الأر�ض 43 
05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء   : مو�صوع �الإع��الن 
�لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية 
http://www.emiratesauction. �الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الإم����ار�ت  )�صركة 

ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باإعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��ض  لديه 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 
�صقة   : �لعقار  نوع   : �ملمتلكات  �أو�صاف  بيان  يلي  �ملحكمة وفيما  و�مل�صروفات خزينة  �ملعرو�ض  �لثمن  كامل 

�صكنية - )حتت �الإن�صاء( 
�ملنطقة : �حلبية �خلام�صة - رقم �الر�ض : 43  - �مل�صاحة : 64  مرت مربع -  رقم �ملبنى : 27 - ��صم �ملبنى 

: �لثمام - 45 - رقم �لوحدة : 308 - �لقيمة �لكلية : 407.054.44 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  5/2018/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

مو�صوع �لدعوى  �إ�صد�ر �مر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S18 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 1 - ��صم 
�ملبنى T02 - �أر�ض رقم  415 - م�صاحتها 38 م مربع ور�صان �الوىل وبيعها باملز�د �لعلني نظري �ملبلغ 430900 درهم 

و�لت�صريح لطالب �لتنفيذ  ��صتالم مبلغ �لبيع باال�صافه كافة �لر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ م�صرف �أبو ظبي �الإ�صالمي 

عنو�نه  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي
وميثله جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي

�ملطلوب �إعالنه عبد �حلميد خالد عبد �حلميد �لعاين
عنو�نه: �الإمار�ت - �إمارة دبي - بر دبي - منطقة برج خليفة - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى برج خليفة �ملنطقة 3 - �لطابق 53 

alani_org@yahoo.com - 0501741683 - 2963792803 :بجو�ر  دبي مول - رقم مكاين -
مو�صوع �الإعالن : �ملنفذ �صده : �صركة نيبون لندن - ذ م م  

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : حمل - رقم �الر�ض : 415 - �ملنطقة : ور�صان  �الوىل- ��صم �ملبنى : T02 - رقم �لوحدة : S18 - رقم �ملبنى 

: 1 - �مل�صاحة : 38 مرت مربع - �لقيمة : 246.938.04 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  72/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184

 مو�صوع �لدعوى طلب �أذن بيع مال مرهون عبارة عن : 1- �لعقار مكتب رقم ) F14-A- 03-( ��صم �لبناية �أمرب هايت�ض �أيه، بناية 
رقم 1 ، �لطابق 14 ، جممع �خلليج �لتجاري، قطع �أر�ض رقم 75 ، رقم �لبلدية 346-6827 مب�صاحة 169،11 مرت مربع باالإ�صافة 

)B2-3( و )B2-2(  و )B2-1(  إىل موقف �صيار�ت  رقم�
�لعقار مكتب رقم ) F14-A- 02(  ��صم �لبناية �أمرب هايت�ض �أيه، بناية رقم 1 ، �لطابق 14 ، جممع �خلليج �لتجاري، قطع �أر�ض   -2

رقم 75، رقم �لبلدية 346-6827 مب�صاحة 129.11 مرت مربع باالإ�صافة �إىل موقف �صيار�ت
)B2-202( و )B3-201( رقم

�لتجاري، قطع  �الأر���ص��ي، جممع �خلليج  �لطابق   ،  3 رقم  بناية  بوديوم،  هايت�ض  �أم��رب  �لبناية  ��صم   )GF  -  R6( رقم  �ملحل   -  3
B2-172( و  102.89 مرت مربع، باالإ�صافة ملو�قف �ل�صيار�ت رقم )  346-6827( - مب�صاحة  �أر���ض  رقم )75( رقم �لبلدية ) 

)B2-189(و )B2-188(
للعربة  201-مقابل  رق��م  برود�-مكتب  بنك  بناية  �لكبري  �ل�صوق   - دب��ي  بر  دب��ي  �إم���ارة  �الإم���ار�ت  عنو�نه   ب��رود�  بنك  �لتنفيذ   طالب 
بالقرب من �لديو�ن )مكاين : 2809195296(  وميثله  عبد�هلل رحمه عبد�هلل نا�صر �لعوي�ض �ل�صام�صي  �ملطلوب �إعالنه / بر�فني 
 F14 - 03(  صقة �لوحدة�- )رجونبهاي باتيل �رجونبهاي عنو�نه : �الإمار�ت-�إمارة دبي-بر دبي - دبي-مبنى �أمرب هايت�ض - �لربج )�أ�

�خلليج �لتجاري - 0500000000 - 0&0  مو�صوع �الإعالن : �ملنفذ �صده :  بارول �نوبام خانا   -A
�لعقار  بيع  �صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  ويف  05:00:00م  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �أن��ه يف 
http://www. �الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �الإم���ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة 

ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض 
غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على 

�أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار وحدة عقارية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ض : 75 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �مباير هايت�ض �يه - رقم �لوحدة 

: F- A02 14 �مل�صاحة : 129.49 مرت مربع - �لتقييم : 1008485.91 درهم 
نوع �لعقار  - وحدة �صكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ض : 75 - �مل�صاحة :102.89 مرت مربع - رقم �ملبنى : 3 - ��صم 

�ملبنى : �مباير هايت�ض بوديوم - رقم �لوحدة : GF-R6 - �لتقييم : 1771351.66 درهم 
نوع �لعقار - وحدة عقارية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �الر�ض : 75 - رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : �مباير هايت�ض �يه - رقم 

�لوحدة : F-A03 14 �مل�صاحة : 169.11 مرت مربع - �لتقييم : 1296697.69 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  17/2018/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�صوع �لدعوى �إ�صد�ر �أمر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S03 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 1 - ��صم 
�ملبنى Q09 - �ر�ض رقم  178 - م�صاحتها 44 م مربع ور�صان �الوىل وبيعها باملز�د �لعلني نظري �ملبلغ 475100 درهم 

و�لت�صريح لطالب �لتنفيذ  ��صتالم مبلغ �لبيع باال�صافه كافة �لر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ م�صرف �أبوظبي �الإ�صالمي

عنو�نه �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي
وميثله  جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي

�ملطلوب �إعالنه  عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين
رقم  با   -  4-82 رقم  زون  �الإمار�ت - �إمارة دبي - برج خليفة - منطقة بوليفارد حممد بن ر��صد - �لوحدة رقم 2805 

مكاين )2606987878( - 0500000000
مو�صوع �الإعالن :  �ملنفذ �صده :  �صركة نيبون لندن - �ملنفذ �صده : عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين 

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : �صقة �صكنية - �ملنطقة : ور�صان �الوىل- رقم �الر�ض 178 
- رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : Q09 - رقم �لوحدة : S03 - �مل�صاحة : 44 مرت مربع - �لتقييم : 268.869.49 

درهم  مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف الدعوى رقم  159/2020/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�صوع �لدعوى  طلب �إذن بيع عقار مرهون عبارة عن �صقة يف �إمارة دبي - �حلبية �خلام�صة - مبني �لثمام 
45 - �لطابق 3 -رقم �لوحدة 308 رقم �ملبني 27 - رقم �الأر�ض 43 و�لت�صريح باإ�صتالم مبلغ 887603 

درهم من ثمن �لبيع باملز�د
طالب �لتنفيذ  بنك ر�أ�ض �خليمه �لوطني )�ض.م.ع(

 عنو�نه  �إمارة دبي- �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق - بناية نهال- �لق�صي�ض 2 -�لطابق �الر�صي - بجو�ر 
فندق تاميز

�ملطلوب �إعالنه  د�ريو�ض فريدون ويل بيك
عنو�نه : �إمارة دبي - �حلبية �خلام�صة - مبني �لثمام 45 - �لطابق 3 - رقم �لوحدة 308 رقم �ملبني 27 - 

DARIUSH1977@YAHOO.COM  -  0505586763 – رقم �الأر�ض 43 
05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء   : مو�صوع �الإع��الن 
�لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية 
http://www.emiratesauction. �الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الإم����ار�ت  )�صركة 

ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باإعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��ض  لديه 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 
�صقة   : �لعقار  نوع   : �ملمتلكات  �أو�صاف  بيان  يلي  �ملحكمة وفيما  و�مل�صروفات خزينة  �ملعرو�ض  �لثمن  كامل 

�صكنية - )حتت �الإن�صاء( 
�ملنطقة : �حلبية �خلام�صة - رقم �الر�ض : 43  - �مل�صاحة : 64  مرت مربع -  رقم �ملبنى : 27 - ��صم �ملبنى 

: �لثمام - 45 - رقم �لوحدة : 308 - �لقيمة �لكلية : 407.054.44 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر

يف الدعوى رقم  17/2018/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

مو�صوع �لدعوى �إ�صد�ر �أمر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S03 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 1 - ��صم 
�ملبنى Q09 - �ر�ض رقم  178 - م�صاحتها 44 م مربع ور�صان �الوىل وبيعها باملز�د �لعلني نظري �ملبلغ 475100 درهم 

و�لت�صريح لطالب �لتنفيذ  ��صتالم مبلغ �لبيع باال�صافه كافة �لر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ م�صرف �أبوظبي �الإ�صالمي

عنو�نه �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي
وميثله  جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي

�ملطلوب �إعالنه  عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين
رقم  با   -  4-82 رقم  زون  �الإمار�ت - �إمارة دبي - برج خليفة - منطقة بوليفارد حممد بن ر��صد - �لوحدة رقم 2805 

مكاين )2606987878( - 0500000000
مو�صوع �الإعالن :  �ملنفذ �صده :  �صركة نيبون لندن - �ملنفذ �صده : عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين 

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : �صقة �صكنية - �ملنطقة : ور�صان �الوىل- رقم �الر�ض 178 
- رقم �ملبنى : 1 - ��صم �ملبنى : Q09 - رقم �لوحدة : S03 - �مل�صاحة : 44 مرت مربع - �لتقييم : 268.869.49 

درهم  مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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املال والأعمال
بهدف التباحث حول م�ستجدات العمل القت�سادي اخلليجي امل�سرتك واأطر تطويره

عبيد الطاير يلتقي االأمني العام ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

بال�سراكة مع وزارة الداخلية

م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي اأول م�سرف اإماراتي يتيح لعمالئه خدمة 
التعرف على الوجه لفتح ح�ساب بطريقة �سريعة واآمنة 

مبادلة ترعى الدورة الرابعة من القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�صركة  لال�صتثمار،  مبادلة  �صركة  �أعلنت 
�ال���ص��ت��ث��م��ار �ل�����ص��ي��ادي يف �أب���وظ���ب���ي، عن 
رعايتها �لقمة �لعاملية لل�صناعة و�لت�صنيع 
)ف��ئ��ة �ل���ر�ع���ي �ل��رئ��ي�����ص��ي( وذل����ك للمرة 
�ل���دورة  �ل���ت���و�يل. و�صتعقد  ع��ل��ى  �ل��ر�ب��ع��ة 
�لر�بعة للقمة حتت رعاية �صاحب �ل�صمو 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��صد  بن  حممد  �ل�صيخ 
رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم 
دبي، يف �لفرتة من 22 �إىل 27 نوفمرب 
دبي  �إك�صبو  مع معر�ض  بالتز�من  �لقادم، 

2020 خالل فرتة �نعقاده.
�صعار:  للقمة حتت  �لر�بعة  �ل��دورة  وتقام 
�لتقنيات  توظيف  باملجتمعات:  “�الرتقاء 
و�صت�صلط  �الزدهار”،  لتحقيق  �لرقمية 
�ل��ق��م��ة �ل�����ص��وء ع��ل��ى �ل����دور �ل����ذي تلعبه 
ت��ق��ن��ي��ات �ل���ث���ورة �ل�����ص��ن��اع��ي��ة �ل���ر�ب���ع���ة يف 
وخلق  �ل�صناعي،  �لقطاع  �إنتاجية  تعزيز 
و�ملوؤ�ص�صات  ل��ل�����ص��رك��ات  م�����ص��رتك��ة  ق��ي��م��ة 
�لقمة  ت�صهد  كما  �ل��ع��امل.  م�صتوى  على 
على  ق��ائ��م  �صناعي  م��ع��ر���ض  �أول  تنظيم 
ي�صتعر�ض  �الإم��������ار�ت،  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�أح�����دث �الب���ت���ك���ار�ت و�حل���ل���ول يف جمال 

�لتكنولوجيا و�ل�صناعة.
يف  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  خ���الل  م��ب��ادل��ة  و�صت�صلط 
�مل�صتجد�ت  �أب�����رز  ع��ل��ى  �ل�����ص��وء  �ل��ق��م��ة، 
�ملتعلقة ب�صركاتها �لوطنية �لر�ئدة، ومنها 
�صركة �صرت�تا للت�صنيع )�صرت�تا( و�صركة 
�لياه لالت�صاالت �لف�صائية “�لياه �صات”، 
تلك  ودور  “�صند”،  ���ص��ن��د  وجم���م���وع���ة 
�ل�صركات �لوطنية ك�صركاء للقمة �لعاملية 
يف  وم�����ص��اه��م��ات��ه��ا  و�ل��ت�����ص��ن��ي��ع،  لل�صناعة 
تعزيز دور مبادلة يف قيادة جهود �لتحول 

�القت�صادي يف دولة �الإمار�ت.

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل�����ك، ق���ال���ت �أم���ي���م���ة �أب���و 
�لتنفيذية  �الت�����ص��ال  ���ص��وؤون  م��دي��ر  ب��ك��ر، 
“فخورون  م����ب����ادل����ة:  يف  و�مل���وؤ����ص�������ص���ي���ة 
�لعاملية  للقمة  �لر�بعة  �ل���دورة  برعايتنا 
مبادلة  �صتعمل  و�ل��ت�����ص��ن��ي��ع.  ل��ل�����ص��ن��اع��ة 
�لتي  �ل���ق���م���ة،  ه����ذه  ع���رب م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف 
�أح���دث �الجتاهات  �ل��ع��ام على  ت��رك��ز ه��ذ� 
و�حللول �ملبتكرة يف قطاع �لت�صنيع، على 
�أح��رزن��اه يف قطاعات  �ل��ذي  �إب���ر�ز �لتقدم 
�ل�صوء  و�إل��ق��اء  و�ل�صناعة،  �لتكنولوجيا 
الإحد�ث  لدينا  �لنمو  ��صرت�تيجية  على 
�أنحاء  جميع  يف  وملمو�ض  �إيجابي  تاأثري 
�ل���ع���امل، ج��ن��ب��اً �إىل ج��ن��ب م��ع ت��ع��زي��ز دور 
وم���ك���ان���ة دول�����ة �الإم��������ار�ت ك��م��رك��ز عاملي 

للتكنولوجيا �ملتقدمة«.   
بالتز�من  �لقمة  ه��ذه  “ُتعقد  و�أ���ص��اف��ت: 
2020، ونتطلع  �إك�صبو دبي  مع معر�ض 
من خاللها ال�صتك�صاف �ملزيد من �لفر�ض 
و�جلهات  �لكيانات  مع  �لتعاون  وجم��االت 
�لعامة و�خلا�صة، ومبا يتيح لنا �ملزيد من 
�مل�صاهمة يف حتقيق �لنمو وجهود �لتنويع 

�القت�صادي يف دولة �الإمار�ت«.

�لعاملية  ل��ل��ق��م��ة  م���ب���ادل���ة  رع���اي���ة  وت����اأت����ي 
متز�منة  �لعام  ه��ذ�  و�لت�صنيع  لل�صناعة 
وتركيزها على  �ل�صركة  �هتمام  تز�يد  مع 
ق��ط��اع��ي �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�ل��ت�����ص��ن��ي��ع، فقد 
�ن�صمت مبادلة الئتالف ي�صم ع��دد�ً من 
�ل�صركات �لر�ئدة ال�صتثمار حو�يل 2.25 
�أمريكي يف �صركة تكنولوجيا  مليار دوالر 
�لقيادة �لذ�تية “و�ميو”؛ �ململوكة ل�صركة 
“قوقل”.  ل������  �الأم  �ل�����ص��رك��ة  “�ألفابيت” 
تكنولوجيا  �صركات  م��ن  “و�ميو”  وت��ع��د 
و�لوحيدة  عاملياً  �لر�ئدة  �لذ�تية  �لقيادة 

كما  للجمهور.  عامة  خدمات  تقدم  �لتي 
جهود  �إط��ار  ويف  “�صرت�تا”  �صركة  قامت 
تد�عيات  مل��و�ج��ه��ة  و����ص��ت��ج��اب��ت��ه��ا  م��ب��ادل��ة 
تف�صي جائحة كوفيد-19، بتزويد �ليابان 
�ل�صركة  م�صنع  يف  �إنتاجها  مت  بكمامات 
�ليابان  �لدولة، وذلك دعماً جلهود  د�خل 
يف  �لعاملني  وحماية  �جل��ائ��ح��ة،  ملو�جهة 
�ل�����ص��ح��ي��ة يف �خلطوط  �ل��رع��اي��ة  جم���ال 

�الأمامية.
كما قامت مبادلة بتو�صيع ��صتثمار�تها يف 
من  �ملتقدمة،  �لرقمية  �لتقنيات  جم��ال 

خالل �ال�صتحو�ذ على ح�صة يف جمموعة 
دول����ة  يف  ت��اأ���ص�����ص��ت  �ل���ت���ي  42”؛  “جي 
ر�ئدة  عاملية  �صركة  �ليوم  وتعد  �الإم���ار�ت 
و�لبيانات  �ال�صطناعي  �ل��ذك��اء  جم��ال  يف 
وتعمل  �ل�صحابية.  و�حلو�صبة  �ل�صخمة 
�لنمو  عملية  ت�����ص��ري��ع  ع��ل��ى   ”42 “جي 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة يف دولة �الإمار�ت، 
وذل����ك ع���رب ن��ط��اق �أع���م���ال و�����ص���ع ي�صمل 
على  �لذكي  و�لتحول  �لب�صري،  �جلينوم 
�ملالية  و�لتكنولوجيا  �ل��وط��ن��ي  �مل�صتوى 

و�لف�صاء.

•• دبي-الفجر: 

�لعمل  م�صرية  دع��م  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �صيا�صتها  �إط���ار  يف 
م�صرتك  توجه  ور�صم  وتعزيزها،  �مل�صرتك،  �خلليجي 
معايل  �لتقى  و�لدولية،  �الإقليمية  �ملتغري�ت  ملو�جهة 
عبيد حميد �لطاير وزير �لدولة لل�صوؤون �ملالية �صباح 
لدول  �لتعاون  ملجل�ض  �لعام  �الأم��ني  معايل  مع  �أم�ض 
�خلليج �لعربية �لدكتور نايف فالح مبارك �حلجرف، 
�ملايل  �ل��ت��ع��اون  وتفعيل  تعزيز  �أط���ر  مناق�صة  ب��ه��دف 
و�القت�صادي �خلليجي �مل�صرتك. وناق�ض معايل عبيد 
�لتكامل  م�صرية  دفع  �آليات  �الجتماع   خالل  �لطاير 
�لتجاري  �لتبادل  تعزيز  و�صبل  �خلليجي  �القت�صادي 
�ل��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا �الحت�����اد �جلمركي  ودع����م �مل��ك��ت�����ص��ب��ات 
على  معاليه  �صدد  كما  �مل�صرتكة،  �خلليجية  و�ل�صوق 
�ل��دور �ملحوري �ل��ذي تقوم به دول��ة �الإم���ار�ت لتعزيز 
وتو�صيع  و�لتنموي،  و�لتجاري  �القت�صادي  �لتكامل 
�ملجل�ض،  دول  ب��ني  �مل�صرتك  و�لتن�صيق  �لتعاون  �آف���اق 
مينح  ومب��ا  �لتجاري،  �لتبادل  حجم  لناحية  وخا�صة 

�لقر�ر  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  مم���ي���زة  م��ك��ان��ة  �خل��ل��ي��ح  دول 
جمل�ض  “يقوم  معاليه:  وق���ال  �ل��ع��امل��ي.  �الق��ت�����ص��ادي 
توطيد  يف  ه��ام  ب��دور  �لعربية  �خلليج  ل��دول  �لتعاون 
�ال�صرت�تيجية  و�ل�صر�كة  �لقوية  �ل��ع��الق��ات  �أو����ص��ر 
�لتعاون  لتعزيز م�صرية جمل�ض  �الأع�صاء  �ل��دول  بني 
�ملالية على تنمية عالقات  �خلليجي. وحتر�ض وز�رة 
�الأخ��وة و�ل�صد�قة بني دول��ة �الإم���ار�ت، ودول جمل�ض 
�لتعاون، لدعم م�صرية �لعمل �خلليجي �مل�صرتك، ومبا 

يلبي تطلعاتها يف �لتنمية و�الزدهار.
�ملالية تقوم باالإ�صر�ف على تنفيذ  �أن وز�رة  �إىل  ي�صار 
ب���ني دول جمل�ض  �مل���وح���دة  �الق��ت�����ص��ادي��ة  �الت��ف��اق��ي��ة 
�القت�صادي  �ل��ع��م��ل  وم��ن��ظ��وم��ة  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل��ت��ع��اون 
�لتكامل  �ل�صلة، مبا يف ذلك  ذ�ت  و�مل�صاريع  �مل�صرتك، 
و�ل�صوق  �الحت��اد �جلمركي �خلليجي  �مل��ايل، وتطبيق 
�إد�رة  �أ�ص�صت  قد  �ل��وز�رة  وكانت  �مل�صرتكة.  �خلليجية 
خا�صة حتمل ��صم �إد�رة �صوؤون جمل�ض �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية لتكون م�صوؤولة عن كافة �ملهام �ملتعلقة 

مبتابعة تنفيذ م�صاريع �لتكامل �القت�صادي

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن م�صرف �أبوظبي �الإ�صالمي 
وز�رة  م����ع  ����ص���ر�ك���ة  ت���وق���ي���ع  ع����ن 
�لد�خلية من �أجل �إتاحة خا�صية 
وب�صكل  ُبعد  ع��ن  �حل�صابات  فتح 
رق���م���ي م���ن خ����الل خ���دم���ة نظام 
ب�صمة �لوجه �ملقدمة من �لوز�رة، 
م�����ص��رف يف  �أول  ب���ذل���ك  ل��ي��ك��ون 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة 
�ل��ذي يوفر ه��ذه �خل��دم��ة، حيث 
تتيح هذه �ل�صر�كة فر�صة �إجر�ء 

حت���ق���ق ف������وري و�آم�������ن ق���ب���ل فتح 
�حل�صاب �جلديد.

وت�������ص���اع���د �خل�����دم�����ة �جل����دي����دة 
�أبوظبي  م�����ص��رف  يقدمها  �ل��ت��ي 
وز�رة  م��ع  بال�صر�كة  �الإ���ص��الم��ي 
�لد�خلية يف �لتحقق من تفا�صيل 
ه��وي��ة �ل��ع��م��ي��ل �ل���ر�غ���ب يف فتح 
نظام  خدمة  با�صتخد�م  �حل�صاب 
وز�رة  من  �ملقدمة  �لوجه  ب�صمة 
�لد�خلية. وتتميز عملية �لتحقق 
وتتم  و�آمنة  وفعالة  �صل�صة  باأنها 
خ�������الل وق�������ت ق���������ص����ري، وت����ع����زز 

�الحتيال  ع��م��ل��ي��ات  ���ص��د  �الأم�����ن 
�الحتيال  �أ���ص��ك��ال  م��ن  �صكل  و�أي 

�الإلكرتوين.
 و�صتمّكن هذه �لتقنية �ملو�طنني 
ب����ال����دول����ة م����ن فتح  و�مل���ق���ي���م���ني 
م�صرف  ل�����دى  ج����دي����د  ح�������ص���اب 
من  ُبعد  عن  �الإ�صالمي  �أبوظبي 
�مل�صرف  زي���ارة  �إىل  �حل��اج��ة  دون 
وب���������ص����ور ت�����ع�����زز جت���رب���ت���ه���م يف 
�خلدمات  �إىل  �ل��ف��وري  �لو�صول 

�مل�صرفية. 
�صامح  ق����ال  �مل��ن��ا���ص��ب��ة،  ه����ذه  ويف 

�صبكات  رئ����ي���������ض  �هلل،  ع����و�����ض 
م�صرف  يف  ل����الأف����ر�د  �ل���ت���وزي���ع 
“بهذ�  �الإ�����ص����الم����ي:  �أب����وظ����ب����ي 
�لد�خلية،  وز�رة  م���ع  �ل���ت���ع���اون 
�الإم����ار�ت  �صكان  بتمكني  �صنقوم 
للمرة �الأوىل من فتح ح�صاب عن 
ُبعد بطريقة �آمنة و�صل�صة وبدون 
�حل��اج��ة �ىل زي���ارة �ل��ف��رع. ويعد 
ن��ظ��ام ب�صمة  ����ص��ت��خ��د�م خ��دم��ة 
�أ���ص��ا���ص��ي��ة مل�صرف  �ل��وج��ه خ��ط��وة 
تطبيق  نحو  �الإ�صالمي  �أبوظبي 
على  �لقائمة  �لنا�صئة  �لتقنيات 
وقد قدمنا  �ال�صطناعي.  �لذكاء 
حلواًل رقمية على مد�ر �ل�صنو�ت 
�الأجندة  م��ع  تتما�صى  �ل�����ص��اب��ق��ة 
�لرقمية لدولة �الإمار�ت �لعربية 
تعامالت  توفر لعمالئنا  �ملتحدة 

م�صرفية مريحة و�صل�صة«.
�أحمد  �ل����دك����ت����ور  �مل����ق����دم  وق������ال 
فريق  رئ��ي�����ض  �ل�����ص��ام�����ص��ي  �صعيد 
ت�����ط�����وي�����ر �أن�����ظ�����م�����ة وخ������دم������ات 
�الد�رة  يف  �ال���ص��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 
�ل��ع��ام��ة ل��الإ���ص��ن��اد �الم��ن��ي بوز�رة 
�لتعاون  “ي�صعدنا  �ل��د�خ��ل��ي��ة: 
�الإ�صالمي  �أبوظبي  م�صرف  مع 
تعزز  رق���م���ي���ة  ح����ل����ول  ل���ت���ق���دمي 
لدولة  �ل��رق��م��ي��ة  �الأج����ن����دة  م���ن 
�الإمار�ت، حيث يتما�صى ذلك مع 
تعزيز  يف  �لد�خلية  وز�رة  جهود 
ك��ف��اءة �خل��دم��ات، ودع���م �لبنوك 
�الإمار�تية يف تعزيز �أمن و�صالمة 
مو�جهة  يف  �ل��رق��م��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
�الإلكرتونية.  �جلر�ئم  تهديد�ت 
خدمات  ت��وف��ري  �إىل  نتطلع  ك��م��ا 
�ملايل  �ل��ق��ط��اع  �أك���رب يف  �أث���ر  ذ�ت 
لتوفري  �الأخ�������رى  و�ل���ق���ط���اع���ات 
دولة  ل�صكان  �ل��ر�ح��ة  م��ن  م��زي��د 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة«.

و�أ�صاف �أن وز�رة �لد�خلية �صباقة 
�حلديثة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ����ص��ت��ث��م��ار  يف 
تطوير  جم�����ال  يف  وت���وظ���ي���ف���ه���ا 
حيث  مبتكرة،  ب�صورة  �خلدمات 
�ل����وز�رة وف��ق توجيهات  حت��ر���ض 
تبني  ع���ل���ى  �الإم����������ار�ت  ح���ك���وم���ة 
�أف�������ص���ل �ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل���دي���ث���ة يف 

جماالت �خلدمات �لرقمية، 
�صنو�ت  منذ  �ل����وز�رة  عملت  وق��د 
ب�صمة  نظام  خدمة  تطوير  على 
�لعمل  م��ن��ظ��وم��ة  د�خ�����ل  �ل���وج���ه 
�لعمل  م�صرية  من  بذلك  معززة 
بتقدمي  �ل����ري����ادي����ة  �حل���ك���وم���ي 
توقعات  ت���ف���وق  ذك���ي���ة  خ����دم����ات 
ع��ل��ى تعزيز  وت��ع��م��ل  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 

م�صرية �الأمن و�الأمان.
وفق  �ل����������وز�رة  �أن  �إىل  و�أ������ص�����ار 
ت��وج��ي��ه��ات جم��ل�����ض �ل��������وزر�ء يف 
�ملوؤ�ص�صات  ك���اف���ة  م���ع  �ل���ت���ع���اون 
و�لقطاع  �حل��ك��وم��ي��ة  و�ل������وز�ر�ت 
ت���ط���وي���ر خ���دم���ات  �خل�����ا������ض يف 
“ب�صمة  ت��ق��ن��ي��ة  �إىل  م�����ص��ت��ن��دة 
�لتقنية  ه���ذه  وت��ع��م��ي��م  �لوجه” 
�ملبتكرة �لتي تعتمد على خا�صية 
يتالئم  مبا  �ال�صطناعي  �ل��ذك��اء 
�حلكومي  �لعمل  �حتياجات  م��ع 
و�ال�صتفادة  �خل���ا����ض  و�ل���ق���ط���اع 
م��ن��ه��ا ب��ه��دف ت�����ص��ه��ي��ل �إج������ر�ء�ت 
�حلياة  ج��ودة  وتعزيز  �ملتعاملني 

�لرقمية يف �ملجتمع �الإمار�تي. 

�حتياجات  ت��ل��ب��ي  ت��ق��ن��ي��ة  خ��دم��ة 
�مل�صتقبل 

وتتوفر حالياً خدمة نظام ب�صمة 
�خلدمات  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  �ل���وج���ه 
�ملحمول  �لهاتف  ع��رب  �مل�صرفية 
�الإ�صالمي  �أبوظبي  م�صرف  من 
ج����دي����د. وميكن  ح�������ص���اب  ل��ف��ت��ح 

للقاطنني يف دولة �الإم��ار�ت فتح 
تطبيق  تنزيل  خ��الل  من  ح�صاب 
م�������ص���رف �أب���وظ���ب���ي �الإ����ص���الم���ي 
للهاتف �ملتحرك و�تباع �لتعليمات 
�ل�صخ�صية  �ل�������ص���ورة  ب��ال��ت��ق��اط 
و�لهوية  �ل�����ص��ف��ر  ج�����و�ز  وم�����ص��ح 
خا�صية  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  �الإم���ار�ت���ي���ة 
ميزة  خ��الل  م��ن  �لتالم�ض  ع��دم 
مب�صح  �مل���ي���زة  ���ص��ت��ق��وم   .NFC
وج���ه �مل�����ص��ت��خ��دم و�مل��ط��اب��ق��ة من 
وعند  �لوجه  ب�صمة  نظام  خ��الل 
م�صرف  �صري�صل  �لعملية  جن��اح 
تعريفي  رمز  �الإ�صالمي  �أبوظبي 
�إىل  ق�����ص��رية  ن�صية  ر���ص��ال��ة  ع��رب 
�مل�صجل  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف  رق����م 
ذلك  وبعد  للتحقق،  للم�صتخدم 
ميكن للم�صتخدم �إن�صاء �لبيانات 
بح�صابه  �خل����ا�����ص����ة  �ل���رق���م���ي���ة 

�خلا�ض.
وي����و������ص����ل م�������ص���رف �أب���وظ���ب���ي 
تطوير  يف  �ال�صتثمار  �الإ�صالمي 
توفر  رقمية  م�صرفية  خ��دم��ات 
ومريحة.  �صهلة  جتربة  للعمالء 
�أبوظبي  م�صرف  جهود  وحظيت 
�لريادة  على  للحفاظ  �الإ�صالمي 
�لرقمية  �مل�صرفية  �خل��دم��ات  يف 
موؤخر�ً  وح�صل  عاملي،  ب��اع��رت�ف 
�الإم���ار�ت  يف  �الأوىل  �ملرتبة  على 
الأف�صل  ف��ورب�����ض  ق��ائ��م��ة  ���ص��م��ن 
 .2021 �ل����ع����امل  يف  �مل�������ص���ارف 
جائزة  على  �مل�صرف  ح�صل  كما 
�إ�صالمي  رقمي  م�صرف  “�أف�صل 
قبل  م���ن  �الأو�صط”  �ل�����ص��رق  يف 
وفاز  جملة “جلوبال فاينان�ض”، 
بجائزة “�أف�صل م�صرف �إ�صالمي 
“ذ�  جملة  قبل  م��ن  �لعامل”  يف 
موؤ�ص�صة  ع��ن  �ل�����ص��ادرة  بانكر” 

“فاينان�صال تاميز«.

»�سا�ض« توا�سل اال�ستعداد لطرح 
اأ�سهمها لالكتتاب يف 2024

•• دبي-الفجر:

�لبيانات  حتليالت  جمال  يف  �لبارزة  �لعاملية  “�صا�ض”  �صركة  �أم�ض  �أعلنت 
بحلول  ع��ام  �كتتاب  الإج��ر�ء  �ال�صتعد�د  عزمها  عن  �ال�صطناعي،  و�ل��ذك��اء 
جيم  �ل��دك��ت��ور  موؤ�ص�َصيها  ق��ي��ادة  حت��ت  “�صا�ض”  وجنحت   .2024 �ل��ع��ام 
����ص���ال، يف حتقيق  غ���ودن���اي���ت وج����ون 
�لعالمة  و�صهم  �ملالية  �لقوة  عنا�صر 
�ل��ت��ج��اري��ة و�ل���ري���ادة يف �ل�����ص��وق، مبا 
يكفل لها �الإق��د�م على هذه �خلطوة 

�ملف�صلية.
خطو�ت  �تخاذ  يف  “�صا�ض”  و�صتبد�أ 
لالكتتاب  ج��اه��زة  لت�صبح  ت��وؤه��ل��ه��ا 
�لتقارير  هيكل  حت�صني  مثل  �ل��ع��ام، 
�لعمليات  ب��ع�����ض  وت��ب�����ص��ي��ط  �مل��ال��ي��ة 
على  ت��رك��ي��زه��ا  وت��ع��زي��ز  �لت�صغيلية 
تعني  �أن  مي���ك���ن  �ل����ت����ي  �جل�����و�ن�����ب 
�لنمو  �مل�صي يف طريق  على  �ل�صركة 
�ملعنية.  �جل���ه���ات  ل�����ص��ال��ح  و�ل��ن��ج��اح 
و�صوف تو��صل �ل�صركة ��صتثمار مبالغ كبرية يف تطوير قدر�تها يف جماالت 
�أحدث �حللول  بو�صع  للبيانات  �ملتقدمة  و�لتحليالت  �ال�صطناعي  �لذكاء 
وتو�صيع  �لعمالء  �حتياجات  تلبية  مو��صلة  ُبغية  �ملتطورة،  و�لربجميات 
ريادتها يف �صوق متنامية تت�صم بالتناف�صية �لعالية و�لديناميكية �ملتز�يدة.

ل�صركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  غودنايت،  جيم  �لدكتور  ق��ال  �ملنا�صبة،  وبهذه 
�أمام  و�ع���دة  �آف��اًق��ا  يفتح  �ل��ع��ام  لالكتتاب  �ل�صركة  ��صتعد�د  �إن  “�صا�ض”، 
موظفيها وعمالئها و�صركائها وجمتمعها للم�صاركة يف جناحها، و�صمان 
�أف�صل م�صتقبل ممكن جلميع �أ�صحاب �مل�صلحة. و�أ�صاف: “بو�صفنا �صركة 
يف  وم�صتمرون  ب��ق��ّوة،  �مل�صتد�م  �لنمو  طريق  على  ما�صون  فاإننا  ر��صخة، 
�لنهو�ض بعالمتنا �لتجارية �ملرموقة ومن�صتنا �لتي �أن�صاأناها لتغدو حمّل 
ثقة من جميع �أ�صحاب �مل�صلحة، وقد حان �لوقت لال�صتعد�د لف�صل جديد 
�إ�صر�ًقا، وذلك  �أكرث  يف م�صريتنا �حلافلة �لتي من�صي فيها نحو م�صتقبل 
�نطالًقا من �الأ�صا�ض �لت�صغيلي و�ملايل �ملتني �لذي جنحنا يف �إر�صائه خالل 

�ل�صنو�ت �ملا�صية«.
وتتيح “�صا�ض” �أف�صل حلول �لذكاء �ال�صطناعي و�لتحليالت يف فئتها، من 
خالل برجميات وخدمات متاحة لقاعدة عمالء ت�صّم �أكرث من 2،000 
�ملف�صلة  �ل�صركة  “�صا�ض”  و�أ�صحت  �ل��ع��امل.  ح��ول  �مل��و�ل��ني  �لعمالء  م��ن 
�صيما  ال  �لقطاعات،  �لعديد من  يف  �ال�صطناعي  و�لذكاء  �لبيانات  حللول 
وذلك  �ل�صحية،  و�لرعاية  و�حلكومة  �ملهنية  و�خلدمات  �ملالية  �خلدمات 
للتحليالت  متقدمة  مبن�صة  ومتتعها  �ل�صوق  يف  �لر��صخ  �حل�صور  بف�صل 
��صم  �إىل  ��صتنادها  على  ع��الوة  �ملتطورة،  �حللول  من  �لعديد  وتقدميها 

جتاري مرموق حمل ثقة. 
و�زدهرت “�صا�ض” يف خمتلف �مليادين، لت�صبح بارزة يف جمال �لتحليالت 
بو�صفه  �ختري  �ل��ذي  �لوحيد  �مل��وّرد  وهي  �ال�صطناعي،  و�لذكاء  �ملتقدمة 
ومن�صات  �لبيانات  لعلوم  كو�درنت”  “ماجيك  تقرير  يف  ر�ئدة”  “�صركة 
تعلم �الآالت، �ل�صادر عن غارترن، وذلك يف جميع �إ�صد�ر�ته �ل�صنوية منذ 

ن�صر �لتقرير الأول مرة قبل ثماين �صنو�ت.
3 مليار�ت دوالر،  �إي��ر�د�ت قاربت   2020 �لعام  �ل�صركة حققت يف  وكانت 
وجنحت يف حتقيق �الأرباح للعام �خلام�ض و�الأربعني على �لتو�يل. وعالوة 
على ذلك، حققت �ل�صركة منًو� يف �الإير�د�ت بلغ 8.4 باملئة يف �لن�صف �الأول 
�لقطاعات حللول  �ملتز�يدة لدى  2021، ما يدل على �حلاجة  �لعام  من 
منها.  �لتعايف  و�حتياجات  �لعاملية  للجائحة  ��صتجابة  �لبيانات،  حتليالت 
�ل�صنو�ت  يف  �لقوي  �مل��ايل  �أ�صا�صها  تدعيم  يف  ت�صتمر  �أن  “�صا�ض”  وتتوقع 

�لقادمة مع ��صتعد�دها �ملرتقب لالإدر�ج يف �أ�صو�ق �الأ�صهم.

كهرباء دبي تدعو ال�ستخدام امل�سابيح 
املوفرة واأنظمة الري الذكية

•• دبي-وام: 

�أك���دت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ���ص��رورة �ال���ص��ت��ف��ادة م��ن �مل��ز�ي��ا �ملتطورة 
�ل�صديقة للبيئة لالأجهزة �لكهربائية �ملنزلية خلف�ض ��صتهالك �لكهرباء 

و�ملياه.
كما �أكدت �أهمية ��صتخد�م �مل�صابيح �ملوفرة للطاقة »LED« د�خل وخارج 
كما  �لعادية  �مل�صابيح  �لكهرباء من  ��صتهالك  يف  كفاءة  �أكرث  كونها  �ملنزل 
�أط��ول ومن حيث �لتحكم يف  �أق��ل وعمرها �الفرت��صي  �أنها ت�صدر ح��ر�رة 

�لت�صغيل.
�ل�صوء ل�صمان ف�صل �الإ�صاءة  ��صت�صعار  �أجهزة  با�صتخد�م  �لهيئة  و�أو�صت 
�لتي تتحكم يف  �لزمنية  �ملوؤقتات  ��صتخد�م  �لنهار�أو  �خلارجية طو�ل وقت 
ف�صل وت�صغيل �الإ�صاءة خالل فرت�ت حمددة. كما ميكن تر�صيد �الإ�صاءة 
�الإ�صاءة  و��صتخد�م  �الإ�صاءة  تعتيم  ��صتخد�م مفاتيح  �لد�خلية من خالل 
�ملبا�صرة �لتي ت�صيء �الأجز�ء �ل�صرورية فقط من �ملكان عو�صاً عن �إ�صاءة 
و�لذكية  �حلديثة  �لطرق  ��صتخد�م  على  �لهيئة  وحثت  باأكملها.  �لغرفة 
للتحكم يف �الإ�صاءة من خالل �الأجهزة و�لهو�تف �لذكية لت�صغيل وف�صل 

وجدولة ت�صغيل �الإ�صاءة و�ملكيف.
وت�صري �لهيئة �إىل �صرورة ��صتخد�م �أنظمة �لري �لذكية و�أجهزة ��صت�صعار 
�الأوتوماتيكية طبقاً لالحتياجات  �لر�ض  �لرتبة و�صبط �صمامات  رطوبة 
�لف�صلية و�أحو�ل �لطق�ض �إ�صافة �إىل �لفح�ض �لدوري للتو�صيالت للتاأكد 
من عدم وجود ت�صريبات.. ولتفادي �لتبخر �ملفرط ميكن جتنب �لر�صا�صات 

ذ�ت �لرذ�ذ �خلفيف.
��صتهالك  تر�صيد  وتقنيات  “�أنظمة  حول  كتيبا  موؤخر�ً  �لهيئة  و�أ���ص��درت 
�لكهرباء و�ملياه” بهدف تعريف �ملتعاملني يف �لقطاعات �ل�صكنية و�لتجارية 
��صتخد�مها  ميكنهم  �لتي  و�الأنظمة  بالتقنيات  و�حلكومية  و�ل�صناعية 
لرت�صيد ��صتهالك �لكهرباء و�ملياه.وميكن �حل�صول على ن�صخة رقمية من 
�لكتيب �صمن ق�صم �ال�صتد�مة يف �ملوقع �الإلكرتوين للهيئة وتتيح �لهيئة 

�ملزيد من ن�صائح �لرت�صيد عرب تطبيقها �لذكي وموقعها �الإلكرتوين.
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املال والأعمال

الدار العقارية تبيع كافة قطع 
االأرا�سي يف م�سروع »القرم«

•• اأبوظبي - وام:

�أعلنت �صركة �لد�ر �لعقارية “�لد�ر” عن بيعها �ملرحلة �لثانية من م�صروع 
�لو�جهة  على  يقع  ف��اخ��ر�ً  جمتمعاً  �صيكون  و�ل���ذي  �لتطويري  “�لقرم” 
�لرئي�صية.  �أبوظبي  ج��زي��رة  م��ن  �لغربية  �جلنوبية  �ملنطقة  يف  �لبحرية 
�ال�صتثمار  فر�ض  على  �لكبري  �الإقبال  �إىل  للمبيعات  �لقوي  �الأد�ء  وي�صري 
م�صروع  �أر����ص��ي  ك��اف��ة قطع  بيع  �أب��وظ��ب��ي، حيث مت  يف  �ملتنوعة  �ل��ع��ق��اري 
“�لقرم” ح�صرياً ملو�طني دولة �الإمار�ت، و�لذي يوفر �إجمايل 71 قطعة 
�أر�ض جديدة جاهزة لل�صر�ء. ويعترب �مل�صروع �صل�صلة من �جلزر مب�صاحة 
105 �آالف قدم مربعة، كما يقدم مفهوماً فريد�ً للعي�ض يف �إمارة �أبوظبي. 
و�صتتمّيز كل قطعة �أر�ض يف �مل�صروع بو�صول مبا�صر �إىل �صو�طئ خا�صة مع 
�إطالالت بحرية خالبة. وترت�وح م�صاحات قطع �الأر��صي بني 900 �إىل 
4400 مرٍت مربع، موّزعة �صمن ثالث مناطق مميزة: �ل�صاطئ، و�لقناة، 

و�جلزيرة.
�لد�ر  ل��دى  �لتجارية  لل�صوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لعمرية  ر����ص��د  ق��ال  و 
للتطوير: ما نز�ل ن�صهد طلباً على جمموعة و��صعة من فر�ض �ال�صتثمار 
�لعقاري يف �أبوظبي، ويظهر ذلك جلياً من خالل م�صاريع �لتطوير �جلاهزة 
�ل�صعديات  �أطلقناها خالل �الأ�صهر �الأخرية يف جزيرة يا�ض وجزيرة  �لتي 

و�لتي بيعت بالكامل، وبيع قطع �الأر��صي بالكامل يف م�صروع “�لقرم«.
و ُيعد جمتمع �لو�جهة �لبحرية �لفاخر يف �لقرم �أحد �أكرث �لوجهات متيز�ً 
يف �أبوظبي، �إذ يقع و�صط �أ�صجار �لقرم �لطبيعية �ملميزة مع و�صول مبا�صر 

�إىل قلب �ملدينة.
�لعام  يف  “�لقرم”  م�صروع  من  �الأوىل  �ملرحلة  من  �النتهاء  مت  �أن��ه  يذكر 
2010، وم���ن �مل��ق��رر �ن��ط��الق �أع���م���ال �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن �مل�����ص��روع يف 

�صبتمرب2021.

كهرباء ال�سارقة تنجز 6700 نقطة تو�سيل 
غاز طبيعي خالل الن�سف االأول 2021

•• ال�شارقة - وام: 

�ل�صارقة  وغ����از  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي يف  �ل���غ���از  �إد�رة  �أجن�����زت 
6700 نقطة تو�صيل  �أك��رث من  �لعام �جل��اري  �الأول من  �لن�صف  خ��الل 
�ل�صارقة منها  و�لتجارية يف خمتلف مناطق مدينة  �ل�صكنية  للم�صروعات 
تو�صيل خدمات  و744 م�صروعا جتاريا.كما مت  �صكنيا  5957 م�صروعا 
مدينة  يف  �مل��ن��زيل  �ل��ط��ب��خ  �أج���ه���زة  م��ن   38353 ل��ع��دد  �لطبيعي  �ل��غ��از 
عدد  تغيري  مت  كما  و�ل�صالمة  �الأم���ان  وو�صائل  معايري  ب��اأح��دث  �ل�صارقة 
�ملو��صفات  الأح���دث  مطابقة  ج��دي��دة  ب��اأخ��رى  و��صتبد�لها  �ل�صناديق  م��ن 
�لعاملية.وقالت �ملهند�صة �أمنة بن هدة مدير �إد�رة �لغاز �لطبيعي �إن �الإد�رة 
�أول �صبكة للغاز  تو��صل جهودها الإجناز �صبكة �لغاز �لطبيعي �لتي تعترب 
�لطبيعي يف �ملنطقة وتو�صيل �خلدمات لالأهايل يف كافة �ملناطق.و�أ�صافت 
�أن �الإد�رة تعمل على �إجناز �صبكة �خلطوط �لرئي�صية يف مناطق �لرقيبة 
و�مل��وردة ب�صاحية �ل�صيوح حيث مت �إجناز �صبكة �خلطوط يف كافة مناطق 
�لرقيبة من 1 �إىل 8 بن�صبة 100 يف �ملائة كما مت �إجناز �ل�صبكة بالكامل 
�صبكة �خلطوط يف  �ملائة من  20 يف  �إجن��از  و   2 و   1 �مل���وردة  يف منطقتي 
�مل��وردة ومت جتهيز �ملخطط ل�صبكة �مل��وردة 5 و 6 ويف �إنتظار �النتهاء من 
ت�صوية �الأر��صي للبدء يف تنفيذ �صبكة �خلطوط �لرئي�صية ومت �إجناز �صبكة 

م�صاكن ن�صمة بن�صبة 100 يف �ملائة .
و�أكدت �أن فرق �لعمل يف �الإد�رة تبذل جهود� مكثفة يف كافة مناطق �ل�صارقة 
خالل  من  �الإد�رة  مع  �لتو��صل  وميكن  �لطبيعي  �لغاز  خدمات  لتو�صيل 
 0565113262 �ل��رق��م  على  وو�ت�����ص��اب   8006333 �مل��ج��اين  �ل��رق��م 
ngd@ �الإلكرتوين  �لربيد  على  �مل�صرتكني  خدمة  ق�صم  وللمالحظات 

.sewa.gov.ae
و�أ�صارت �إىل �أن �لهيئة تعمل على تكثيف جهودها يف جمال تنفيذ م�صروعات 
�صبكة �لغاز �لطبيعي �لتي تاأتي يف �إطار حر�صها على �الهتمام مب�صروعات 
�لبنية �الأ�صا�صية وتوفري مقومات �حلياة �لكرمية لل�صكان يف جميع مناطق 
�مل�صال  �لغاز  عن  بديال  وق��ود�  �لطبيعي  �لغاز  ��صتخد�م  وت�صجيع  �الإم��ارة 
�ال�صطو�نات للمحافظة على �لبيئة و�لتي�صري على �صكان �الإمارة وتقدمي 
�أف�صل �خلدمات لهم كما حتر�ض على تي�صري �الإجر�ء�ت �لالزمة لتو�صيل 
�لغاز �لطبيعي يف كافة �ملناطق .. مو�صحة �أن �لعمل جار حاليا على تنفيذ 

�ملزيد من �لتمديد�ت يف �ل�صبكة وخا�صة يف �ملناطق �ل�صكنية �جلديدة.

»اقت�سادية اأبوظبي« تعلن عن تنفيذ خف�ض متطلبات 
اإ�سدار تراخي�ض االأن�سطة التجارية بن�سبة 71 %

»الزراعة وال�سالمة الغذائية” تنجز امل�سح امليداين ملدخالت االإنتاج 
والتكوين الراأ�سمايل للقطاع الزراعي يف اإمارة اأبوظبي

ا�ستبيان غرفة دبي يوفر معطيات مهمة ا�ستعدادًا لتنظيم املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال خالل اإك�سبو 2020 

الزراعة تت�سدر قائمة املجاالت الواعدة لال�ستثمار يف اأفريقيا وغانا ونيجرييا املف�سلتني لال�ستثمار

جناح االأ�سبوع االأول من اإطالق حملة عي�ض اإجازتك �سح يف جزيرة يا�ض

•• اأبوظبي-وام:

و�ل�صالمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  �أعلنت 
�لغذ�ئية �النتهاء من �لعمل �مليد�ين مل�صح 
�لر�أ�صمايل  و�ل��ت��ك��وي��ن  �الإن���ت���اج  م��دخ��الت 
ل��ل��ق��ط��اع �ل�����زر�ع�����ي يف �إم��������ارة �أب���وظ���ب���ي، 
– �أبوظبي،  �الإح�صاء  مركز  مع  بالتعاون 
حجم  ح��ول  حمدثة  بيانات  توفري  بهدف 
م�صاهمة قطاع �لزر�عة و�لرثوة �حليو�نية 
و�ل�����ص��م��ك��ي��ة يف �ق��ت�����ص��اد �الإم�������ارة، و�إب�����ر�ز 
وتعزيز  �ل��زر�ع��ي  لالإنتاج  �مل�صافة  �لقيمة 
�ل�صمكية  و�ل��رثوة  �لزر�عة  ن�صاط  مقارنة 
م��ع �الأن�����ص��ط��ة �الأخ����رى يف �ق��ت�����ص��اد �إم���ارة 

�أبوظبي.
باملائة   100 بن�صبة  �إجن����از�ً  �مل�صح  وحقق 
�الإنتاج  م����ز�رع  م��ن  ح��ي��ازة   3880 ل��ع��دد 
و�لتجارية،  �لتقليدية  و�حليو�ين  �لنباتي 
وم����������ز�رع ����ص���غ���ار �مل���ن���ت���ج���ني و�حل�����ي�����از�ت 
و�أحو��ض  م��ز�رع  �إىل  باالإ�صافة  �ملختلطة 
و�لعني  �أب����وظ����ب����ي  يف  �الأ�����ص����م����اك  ت���رب���ي���ة 
مرحلة  خالل  مت  حيث  �لظفرة،  ومنطقة 
 141 �ل��ت��ي ع��م��ل عليها  �مل���ي���د�ين  �ل��ع��م��ل 
حيازة   3654 زي�����ارة  وم���ر�ق���ب���اً،  ب��اح��ث��اً 

و�إغالق 226 منها الأ�صباب خمتلفة.
ووفقاً للجدول �لزمني للم�صروع فاإنه من 

مر�حل  كافة  من  �النتهاء  يتم  �أن  �ملتوقع 
�مل�صروع خالل �صهر نوفمرب �لقادم ، حيث 
معاجلة  م��ن  �مل�����ص��روع  ع��م��ل��ي��ات  �صت�صتمر 
��صتخال�ض  ث���م  وم���ن  ل��ل��ب��ي��ان��ات  وحت��ل��ي��ل 

�لنتائج .
مدير  �ل�صام�صي  �لنايلي  عائ�صة  وق��ال��ت 
�مل�صروع ومدير �إد�رة �الإح�صاء و�لتحليل يف 
هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�صالمة �لغذ�ئية 
�الإح�صائية  �مل�����ص��وح  ه���ذه  م��ث��ل  تنفيذ  �إن 
ت�صور  �إىل  �لو�صول  يف  ي�صهم  �ملتخ�ص�صة 
�القت�صادي،  �ل��ن�����ص��اط  ل��ت��وج��ه��ات  �أف�����ص��ل 
�ل�صيا�صات  ور�����ص����م  �ل������ق������ر�ر�ت  و�ت�����خ�����اذ 
�ل��د�ع��م��ة ل���زي���ادة �ل���ق���درة �الإن��ت��اج��ي��ة، مع 
�القت�صادية  �لتنمية  بني  �ل��ت��و�زن  حتقيق 
و�الجتماعية. و�أ�صافت �أن توفري �لبيانات 
�الأن�صطة  مل��خ��ت��ل��ف  و�ل�����ص��ام��ل��ة  �ل��دق��ي��ق��ة 
تعزيز  ي�صهم يف  �لزر�عي  بالقطاع  �ملتعلقة 
وزيادة  وتطويره  به  �لنهو�ض  على  قدرتنا 

م�صاهمته يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل.
م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال حم����م����ود ع����ب����د�ل����رز�ق 
�ل��زر�ع��ي��ة يف  بال�صالح م��دي��ر �الإح�����ص��اء�ت 
وبالتعاون  �أن���ه  �الإح�����ص��اء-�أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
و�ل�صالمة  ل��ل��زر�ع��ة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  م���ع 
�لغذ�ئية قد �أجنز� مر�حل ت�صميم �مل�صروع 
��صتمارة  وب��ن��اء  �مل�����ص��ح،  منهجية  و�إع������د�د 

��صتخد�مها يف  �لتي مت  �مل�صح �الإلكرتونية 
�الأجهزة  با�صتخد�م  �لبيانات  جمع  عملية 
�إ�صافة  مت  �أن�����ه  �إىل  م�����ص��ري�  �ل���ل���وح���ي���ة.. 
�ال�صتمارة  �إىل  و�ملطابقة  �لتدقيق  قو�عد 
�الإل���ك���رتون���ي���ة �خل���ا����ص���ة مب���رح���ل���ة جمع 
�لتي  �الإح�����ص��اء�ت  ج��ودة  ل�صمان  �لبيانات 
�مليد�ين،  �لعمل  مرحلة  خ��الل  جمعها  مت 
ع��ل��م��اً ب���اأن���ه مت �إج�����ر�ء جت��رب��ة ق��ب��ل��ي��ة من 
وبالتعاون  �لهيئة  يف  �لعمل  ك���و�در  خ��الل 

�مل��رك��ز مت م��ن خاللها جت��رب��ة �لنظام  م��ع 
�الإلكرتونية للم�صح، كما بني بال�صالح �أنه 
مت ت�صميم و�صحب عينة �مل�صح �لتي روعي 
يف �ختيارها �صمان �صمولية �مل�صح لتغطية 
�لنباتية  �ل���زر�ع���ي���ة  �حل����ي����از�ت  �أن�����ص��ط��ة 
و�لعني  �أبوظبي  يف  و�ل�صمكية  و�حليو�نية 
�أن���ه مت  ب��ال��ذك��ر  �ل��ظ��ف��رة.ج��دي��ر  ومنطقة 
�لبدء يف �لعمل �مليد�ين على م�صروع م�صح 
�لر�أ�صمايل  و�ل��ت��ك��وي��ن  �الإن���ت���اج  م��دخ��الت 

للقطاع �لزر�عي يف �إمارة �أبوظبي يف �صهر 
�إب��ري��ل م��ن �ل��ع��ام �حل���ايل ، ب��ه��دف ح�صاب 
م�صاهمة �لقطاع �لزر�عي يف �لناجت �ملحلي 
�الإجمايل الإمارة �أبوظبي، و�صت�صهم بيانات 
�إنتاج  ب�صكل كبري يف توفري وتدعيم  �مل�صح 
بيانات  قاعدة  وتوفري  �لزر�عية  �ملوؤ�صر�ت 
�ل�صجالت  ب��ي��ان��ات  م���ع  ت��ت��ك��ام��ل  ���ص��ام��ل��ة، 
�الإد�ري����ة وت��خ��دم ك��اف��ة �جل��ه��ات �ملعنية يف 

تطوير �لقطاع �لزر�عي لالإمارة.

•• دبي-الفجر:

دبي  غ��رف��ة  م��وؤخ��ر�ً  �أج��رت��ه  ��صتبيان  ك�صف 
مع �مل�صاركني يف �لدور�ت �ل�صابقة للمنتدى 
ل����الأع����م����ال م����ن كبار  �الأف����ري����ق����ي  �ل���ع���امل���ي 
�لتجارة  وق���ادة  و�مل�صتثمرين  �ل�صخ�صيات 
و�ال�صتثمار و�خلرب�ء، �أن �لزر�عة تاأتي �ليوم 
�ل��و�ع��دة لال�صتثمار يف  �مل��ج��االت  يف ���ص��د�رة 

�لقارة �الأفريقية. 
�أفكار  على  �ل��وق��وف  �ال�صتبيان  خ��الل  ومت 
�مل�صاركني، وتوجهاتهم و�آر�ئهم �إز�ء خمتلف 
�لقارة  يف  �ملتاحة  و�آف��اق��ه  �ال�صتثمار  جو�نب 
�ل�����ص��م��ر�ء. وخ��ل�����ض �ال���ص��ت��ب��ي��ان  �إىل نتيجة 
يعُد  �ل��ن��ق��دي  �ال�صتثمار  �أن  م��ف��اده��ا  ُمهمة 
لال�صتثمار�ت  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  �مل��ف�����ص��ل  �ل�����ص��ك��ل 
ك��اًل م��ن غانا  �أن  �مل��ب��ا���ص��رة، و�إىل  �الأج��ن��ب��ي��ة 
�ملف�صلتان  �ل���وج���ه���ت���ان  ه���م���ا  ون���ي���ج���ريي���ا 
نتيجة  �الأف��ري��ق��ي��ة  �ل���ق���ارة  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
�إمكانات �لنمو ووجود �لفر�ض �ال�صتثمارية.

نتائج مهمة
وت���وف���ر ن��ت��ائ��ج �ال���ص��ت��ب��ي��ان م��ع��ط��ي��ات مهمة 
للم�صاركني يف �لن�صخة �ل�صاد�صة من �ملنتدى 
�صتنظمه  �ل��ذي  لالأعمال  �الأفريقي  �لعاملي 
2020 دب����ي  خالل  غ��رف��ة دب���ي و�إك�����ص��ب��و 
دبي”   2020 “�إك�صبو  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات 
�ملقبل،  �أك��ت��وب��ر   14  -13 �ل��ف��رتة  وذل���ك يف 

ك���رمي���ة م���ن ���ص��اح��ب �ل�صمو  حت���ت رع���اي���ة 
�ل�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ص��د �آل م��ك��ت��وم، نائب 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض 

دبي “رعاه �هلل«.
من   61% ف���اإن  �ال�صتبيان،  لنتائج  ووف��ق��اً 
�لقطاع  متثل  �ل��زر�ع��ة  �أن  ي���رون  �مل�صاركني 
جنوب  منطقة  يف  لال�صتثمار  جذباً  �الأك��رث 
 14 بني  من  �أفريقيا  يف  �لكربى  �ل�صحر�ء 
قطاعاً مت تقييمها، يتبعها قطاع �الت�صاالت 
يرى  �أخ��������رى،  ج���ه���ة  م����ن   .45% ب��ن�����ص��ب��ة 
و�لت�صنيع  بالتجزئة  �لبيع  �أن  �مل�صتطلعون 
ه��م��ا �مل��ج��االن �ل��ل��ذ�ن ي��وف��ر�ن �أق���ل عو�ئد، 
م�صتوى  �أدن���ى  �لتجزئة  ق��ط��اع  �صجل  حيث 
ن�صبة  و�لت�صنيع عند   ،17% ن�صبة  له عند 

 .27%
وب��ح�����ص��ب �ال���ص��ت��ب��ي��ان، ف����اإن �ل�����ص��ك��ل �الأك���رث 
�لنقدي  �ل���دف���ع  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ه���و  ت��ف�����ص��ي��اًل 
بن�صبة %61، و�ل�صلع بن�صبة %48، تليها 
�خلا�صة  و�الأ�صهم  �مل��ايل  �لتحوط  �صناديق 
 ،32% بن�صبة  �ل�صند�ت  ث��م  وم��ن   ،42%
و�الأ�صهم بن�صبة %24، و�صناديق �ال�صتثمار 

بن�صبة 18%.
وت�صكل وفرة �ملو�رد �لطبيعية �لعامل �الأكرث 
فر�ض  على  �الإيجابية  �لناحية  م��ن  ت��اأث��ري�ً 
�ال�صتثمار قبل �لنمو �القت�صادي، و�لرتكيبة 
�ل�صكانية، و�الأ�صو�ق �ملحلية، و�لقوى �لعاملة 
�لكبرية منخف�صة �لتكلفة، و�لبيئة �ل�صيا�صية 

و�الجتماعية، بح�صب �ال�صتبيان.
 10 �لتي �صملت  و�أو�صحت نتائج �ال�صتبيان 
�الأفريقية  �ل�صحر�ء  جنوب  منطقة  يف  دول 
�الأك������رث تف�صياًل  �ل���وج���ه���ة  ه���ي  غ���ان���ا  ب�����اأن 
�آر�ء  من   ٪63 بحو�يل  لال�صتثمار وحظيت 
�مل�صاركني، تليها نيجرييا بن�صبة و�صلت �إىل 

نحو %62 من �مل�صاركني.
من جهة �أخرى، �صجلت غانا �أي�صاً باال�صرت�ك 
م���ع رو�ن�����د� درج�����ات ع��ال��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��م��ا يف 
���ص��د�رة �ل����دول �الإف��ري��ق��ي��ة �ل��و�ق��ع��ة جنوب 
ممار�صة  يف  �الأ�صهل  تعترب  و�لتي  �ل�صحر�ء 
�الأجانب،  للم�صتثمرين  بالن�صبة  �الأع��م��ال 
يف   ،53% ن�صبته  م��ا  على  ح�صل  وكالهما 
ح��ني �ع��ت��رب �مل�����ص��ارك��ون يف �ال���ص��ت��ط��الع �أن 
�الأقل  �لبلد�ن  هما  و�ل�صنغال  �لعاج  �صاحل 
حيث  �لتجارية؛  �الأع��م��ال  ملمار�صة  تف�صياًل 
%12 و�ل�صنغال  �صجلت كوت ديفو�ر ن�صبة 

ن�صبة 15%.
وفيما يخ�ض �ملعوقات �لتي حتول دون جذب 
�ل�صحر�ء  جنوب  منطقة  �إىل  �ال�صتثمار�ت 
�الأفريقية، تربز عو�مل خمتلفة منها غياب 
وذلك  ومت�صقة  و��صحة  تنظيمية  �صيا�صات 
من   61% �أ����ص���ار  ح��ني  يف   ،65% بن�صبة 
هو  �لتحتية  �لبنية  �صعف  �أن  �إىل  �مل�صاركني 
�أح��د �الأ���ص��ب��اب �ملهمة يف ه��ذ� �مل��ج��ال. ويربز 
�لعايل  �مل�صتوى  ذ�ت  �مل��اه��رة  �لعمالة  نق�ض 
�صلباً  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  ق��ائ��م��ة  �صمن 

على �ال�صتثمار يف �أفريقيا وذلك بح�صب �آر�ء 
%33 من �مل�صاركني يف هذ� �ال�صتبيان. 

�الأنظمة  وج��ود  دب��ي  غرفة  ��صتبيان  و�أظهر 
ميكن  �لقانونية  و�الأط��ر  �ل�صفافة  �لتجارية 
�أن يعطي دفعة قوية للعالقات �لتجارية بني 
�خلليجي؛  �ل��ت��ع��اون  جمل�ض  ودول  �أفريقيا 
�أهمية  على  �مل�صاركني  م��ن   ٪66 �أك��د  حيث 
%61 من  �أك�����د  �ل���ع���و�م���ل، يف ح���ني  ه����ذه 
�إنرتنت  م��ث��ل  ق��ط��اع��ات  �أن  ع��ل��ى  �مل�����ص��ارك��ني 
�أعلى  متتلك  �ال�صطناعي  و�لذكاء  �الأ�صياء، 
معدالت فر�ض �ال�صتثمار يف مرحلة ما بعد 
يف  �أ�صا�صيتان  ركيزتان  باعتبارهما  �جلائحة 
تليهما  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�صناعية  �ل��ث��ورة  مرحلة 
 ،46% ب��ن�����ص��ب��ة  ت�صني”  “�لبلوك  ت��ق��ن��ي��ة 
و�ل����ط����ائ����ر�ت ب�����دون ط���ي���ار ب��ن�����ص��ب��ة 27% 
وعلم   ،25% بن�صبة  �الف��رت����ص��ي  و�ل��و�ق��ع 
�لروبوتات بن�صبة %23، و�لطباعة ثالثية 
�ملعزز  �لو�قع  وتقنية   22% بن�صبة  �الأبعاد 

بن�صبة 9%.
و����ص���ي���ت���م ت��ن��ظ��ي��م ن�����ص��خ��ة ه�����ذ� �ل����ع����ام من 
�مل��ن��ت��دى �ل��ع��امل��ي �الإف��ري��ق��ي ل��الأع��م��ال حتت 
�لتحوالت  م�صتقبل  ت��ق��ود  “�لتجارة  �صعار 

�القت�صادية”،
وجوهرية  ج��ذري��ة  بتغيري�ت  تتميز  و�ل��ت��ي   
�لوقت  يف  وتعك�ض  �حلالية،  �ملرحلة  تو�كب 
ذ�ت������ه ح���ر����ض �ل���غ���رف���ة ع���ل���ى حت��ق��ي��ق نقلة 
و�مل�صمون تعزز من مكانة  �ل�صكل  نوعية يف 

�ملنتدى ودوره �لريادي يف �لتعريف بالفر�ض 
�لتجارية �ملتاحة يف �لقارة �ل�صمر�ء. 

و�صيجمع �إك�صبو 2020 دبي �أكرث من 200 
م�صارك، مبا يف ذلك  �أكرث من 190 دولة، 
�الأع���م���ال و�ملنظمات  ���ص��رك��ات  و�ل��ع��دي��د م��ن 
�لتعليمية،  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات  �الأط����ر�ف  �مل��ت��ع��ددة 
�لو�صول  ميكنها  مبتكرة  �صر�كات  لت�صكيل 
و�مل�����ص��اع��دة يف حتقيق  ج��دي��دة  �أ����ص���و�ق  �إىل 

تغيري عاملي هادف.
�الأعمال  تكامل  �صريك  دبي،  و�صتلعب غرفة 
�لر�صمي الإك�صبو 2020 دبي، دور�ً حمورياً 
�الأعمال  جمتمع  م��ع  �ل�����ص��ر�ك��ات  حتفيز  يف 
�لعاملي خالل �ل�صهور �ل�صتة �لتي ي�صتغرقها 

�حلدث. 
ثالثة  م��ن  �مل��ك��ون  �ملنتدى  برنامج  ويتكون 
ب��رن��ام��ج �جل��ل�����ص��ات �حلو�رية  �أق�����ص��ام، وه���ي 
“روؤى  ع��ن��و�ن  حت��ت  �ملتخ�ص�صة  �لتفاعلية 
�ملتحدثني  كبار  ت�صت�صيف  و�لتي  �ملنتدى” 
�ل��ت��و����ص��ل �خلا�ض  و�مل�����ص��وؤول��ني، وب��رن��ام��ج 
لالأعمال،  �الأف����ري����ق����ي  �ل���ع���امل���ي  ب���امل���ن���ت���دى 
�لثنائية  �الأع����م����ال  ب���ل���ق���اء�ت  و�مل��ت��خ�����ص�����ض 
ب���ني �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ورج�����ال �الأع����م����ال، وبني 
فر�ض  ملناق�صة  �جل��ان��ب��ني  م��ن  �مل�صتثمرين 
�إىل  باالإ�صافة  �ملحتملة،  و�ل�صر�كات  �لتعاون 
برنامج “مركز �خلرب�ء” �لذي يوفر من�صة 
عن  وموثوقة  �صريعة  ��صتثمارية  معلومات 

بلد�ن ودول �أفريقيا.

•• اأبوظبي-وام:

حققت ج��زي��رة ي��ا���ض، �ل��وج��ه��ة �ل��رتف��ي��ه��ي��ة �ل���ر�ئ���دة يف 
�إ�صتثنائياً يف �الأ�صبوع �الأول من �إطالق  �أبوظبي، جناحاً 
�إجازتك  “عي�ض  بعنو�ن  �جل��دي��دة  �لرتويجية  حملتها 

�مل�صتوحاة   Stayin On Yas يا�ض«  �صح يف جزيرة 
 Stayin’ �لربيطانية  جيز”  “بي  ف��رق��ة  �أغ��ن��ي��ة  م��ن 
حيث  �ل�صبعينات،  يف  و��صعة  �صهرة  نالت  �لتي   Alive
تلقى �لفيديو �ملو�صيقي ذو �لطر�ز �لقدمي تفاعاًل قوًيا 
�لرقمية،  و�ملن�صات  �الجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  ع��رب 

ع��ل��ى من�صة  م�����ص��اه��دة   2.4 م���ن  �أك�����رث  ح��ي��ث ح�����ص��د 
�ن�صتاغر�م �خلا�صة بالوجهة و�أكرث من مليون م�صاهدة 

على من�صة يوتيوب يف �الأ�صبوع �الأول من ن�صره.
�إط���ار فيديو  ت��اأت��ي يف  وت��اأخ��ذ �حلملة �جل��دي��دة، و�ل��ت��ي 
مو�صيقي، �مل�صاهدين يف رحلة غنائية مع معزوفة جزيرة 
 Stayin ي��ا���ض �جل���دي���دة، و�ل���ت���ي ت���اأت���ي حت���ت ع���ن���و�ن
“بي جيز”  ف��رق��ة  �أغ��ن��ي��ة  م��ن  �مل�����ص��ت��وح��اة   ،On Yas

�لكال�صيكية.
يف  �صهرة  �الأكرث  �لرتفيهية  �ملعامل  �لفيديو  وي�صتعر�ض 
جزيرة يا�ض، مبا يف ذلك �ملدن �لرتفيهية عاملية �مل�صتوى 
�أبوظبي،  �أبوظبي، ويا�ض ووتروورلد  مثل عامل فري�ري 
وع���امل و�رن����ر ب�����ر�ذرز �أب��وظ��ب��ي، ووج��ه��ة �ل��ت�����ص��وق يا�ض 
و”كالمي  للجولف،  �أبوظبي  لينك�ض  يا�ض  وملعب  مول، 
�لعامل،  يف  �الأب��رز  �لد�خلية  �ملغامر�ت  وجهة  �أبوظبي” 
لق�صاء عطلة  �حلقيقي  باملعنى  �لتعريف  �حلملة  لتعيد 
ملا  للزو�ر  مثالية  وجهة  يا�ض  جزيرة  لها.وتعد  مثيل  ال 
��صتثنائية،  عطلة  لق�صاء  متنوعة  خيار�ت  من  تت�صمنه 
�مل�صتوى مثل عامل  عاملية  �لرتفيهية  �مل��دن  ذل��ك  مبا يف 
ف���ري�ري �أب��وظ��ب��ي، وي��ا���ض ووت���روورل���د �أب��وظ��ب��ي، وعامل 
و�رنر بر�ذرز �أبوظبي، و�أكرب نفق هو�ئي للقفز �حلر يف 
�لد�خلية  �ملغامر�ت  وجهة  �أبوظبي”  “كالمي  �لعامل يف 

�الأبرز يف �لعامل.
�ال�صتثنائية  �لعطلة  ع��ن  ملحة  ل��ل��زو�ر  �حلملة  وتعطي 
يتطلع  ما  كل  تت�صمن  و�لتي  �لوجهة،  بها  تعدهم  �لتي 
�لرتفيهية  �مل��دن  من  ب��دء�ً  �لعطالت،  �إليه حمبو ق�صاء 
�ل�صيار�ت،  و���ص��ب��اق��ات  �لقيا�صية،  �الأرق����ام  حطمت  �ل��ت��ي 
و�ل��ع��دي��د من  �ل��د�خ��ل��ي،  و�لقفز �حل��ر  �لت�صلق  وجت���ارب 
�لتجارب عاملية �مل�صتوى مبا فيها جتارب �لت�صوق وتناول 
�لفاخرة،  �لفندقية  و�الإقامات  �جلولف،  ولعب  �لطعام، 
 25 م�صاحتها  تبلغ  �لتي  يا�ض  جزيرة  يف  جتتمع  و�لتي 
حقبة  من  �مل�صتوحاة  �الأغنية  مربع.وحتتفي  كيلومرت 
�الأف����ر�د،  على  للعطالت  �الإي��ج��اب��ي  ب��االأث��ر  �ل�صبعينات 
ر�صالة  �ل���ر�ح���ة يف  م��ن  �أخ���ذ ق�صط  ب��اأه��م��ي��ة  وت��ذك��ره��م 
مفعمة باالإيجابية و�الأمل، مع ملحة �صريعة تبني �لفرق 
بني �لعطالت يف �ملا�صي و�حلا�صر و�مل�صتقبل. كما ت�صلط 
�حلملة �ل�صوء على �إجر�ء�ت �ل�صحة و�ل�صالمة �مل�صددة 

�ملتبعة يف �لوجهة ل�صمان �صحة و�صالمة �لزو�ر.
�لعطالت  ب��اق��ات  جمموعة  لتكمل  �حلملة  �إط���الق  ومت 
�ل�صيفية �لتي توفرها �لوجهة، لتمنح حمبي �لعطالت 
مل��ح��ة ع��ن �ل�����ص��م��اء �ل���زرق���اء و�أ���ص��ع��ة �ل�����ص��م�����ض و�أن�صطة 
دولة  حتت�صنها  �لتي  �لرتفيهية  و�مل���دن  �الأم���و�ج  رك��وب 

�الإمار�ت.

•• اأبوظبي- وام:

تنفيذ  عن  �أبوظبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �أعلنت 
�لتجارية  �الأن�صطة  تر�خي�ض  �إ�صد�ر  متطلبات  خف�ض 
بالتن�صيق   71% بن�صبة  �أبوظبي  �إم���ارة  م�صتوى  على 
م��ع �ك���رث م��ن 20 ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة حم��ل��ي��ة و�حت���ادي���ة ، 
مما ي�صهل بدء ممار�صة �الأعمال يف �أبوظبي يف خمتلف 
�لقطاعات �القت�صادية. ياأتي ذلك يف �إطار جهود �للجنة 
على  ت�صرف  �ل��ذي  �مل�صتثمر  رحلة  لربنامج  �لتوجيهية 
مع  و�لتن�صيق  ب��ال��ت��ع��اون  �أب��وظ��ب��ي  �ق��ت�����ص��ادي��ة  تنفيذه 
�أبريل  �جلهات �حلكومية ذ�ت �لعالقة وذلك منذ �صهر 
�مل�صتثمرين  ع��ل��ى  ك��ب��ري  وب�����ص��ك��ل  ي�����ص��ه��ل  مم���ا   2021

�حل�صول على ترخي�ض ن�صاطهم �لتجاري.
بالتعاون  �أبوظبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ��رة  ومتكنت 
و�إز�لة  حتديد  من  �لعالقة  ذ�ت  �حلكومية  �جلهات  مع 
لت�صهيل  �حلالية  �ملتطلبات  وتعديل  �ملتكررة  �ملتطلبات 
�لتغيري�ت  �إج���ر�ء ه��ذه  ب��دء ممار�صة �الأع��م��ال حيث مت 

ذ�ت  �ملتطلبات  م��ع  ت�صارب  �أي  وج��ود  ع��دم  ي�صمن  مب��ا 
�الأم����ن، حيث  �أو  �ل��ع��ام��ة  �ل�صالمة  ب���اإج���ر�ء�ت  �ل��ع��الق��ة 
�لتي  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��رت�خ��ي�����ض  �إ����ص���د�ر  متطلبات  تعترب 
�الأعمال  ممار�صة  ل��ب��دء  م�صبقة  متطلبات  �إل��غ��اءه��ا  مت 
�جلديدة، وهي غالباً ما تخلق عبئاً �إد�رياً ومالياً �إ�صافياً 
الأ�صحاب �الأعمال، مما يزيد من �لوقت و�لتكلفة لبدء 

م�صروع جديد.
و�أ����ص���اد م��ع��ايل حم��م��د ع��ل��ي �ل�����ص��رف��اء رئ��ي�����ض �لد�ئرة 
ت���ع���اون ودع�����م �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �ملحلية  مب�����ص��ت��وى 
�إ�صد�ر  متطلبات  خف�ض  يف  �أ�صهمت  و�لتي  و�الحت��ادي��ة 
�ل��رت�خ��ي�����ض �ل��ت��ج��اري��ة مم���ا ي��ع��د ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة كبرية 
�إج��ر�ء�ت ومتطلبات ممار�صة  وتب�صيط  ت�صهيل  لت�صريع 
رحلة  برنامج  وتدعيم  �الم���ارة  م�صتوى  على  �الع��م��ال 
�ملمار�صات  �أف�صل  وفق  �لتحول  عملية  لقيادة  �مل�صتثمر 

�لعاملية يف هذ� �ملجال.
و�أ�صار معاليه �ىل �أن د�ئرة �لتنمية �القت�صادية �أبوظبي 
خف�ض  تنفيذ  يف  �جل����اري  �أغ�����ص��ط�����ض  �أول  م��ن  ���ص��رع��ت 

بن�صبة 71 % من متطلبات �إ�صد�ر تر�خي�ض �الأن�صطة 
�ل���د�ئ���رة و�جلهات  �أن��ظ��م��ة  و�إدر�ج���ه���ا �صمن  �ل��ت��ج��اري��ة 
بدء  تناف�صية  على  �إيجابا  ينعك�ض  �ل��ذي  �الم��ر  �ملعنية 
ممار�صة �العمال يف �أبوظبي مما يعزز من مكانة �إمارة 

�أبوظبي �صمن تقارير �لتناف�صية �الإقليمية و�لدولية.
من جانبه قال �صعادة ر��صد عبد�لكرمي �لبلو�صي وكيل 
�ل���د�ئ���رة، �أن ه���ذه �خل��ط��وة ت��ع��د ب��د�ي��ة ب��رن��ام��ج رحلة 
�مل�����ص��ت��ث��م��ر �ل����ذي ت�����ص��رف ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه د�ئ�����رة �لتنمية 
�جلهات  م��ع  و�لتن�صيق  بالتعاون  �أبوظبي  �القت�صادية 
�لد�ئرة  �صت�صتمر  ح��ي��ث  ب��ال��دول��ة  و�الحت���ادي���ة  �ملحلية 
ت�صهيل  �إىل  �لتي تهدف  �مل��ب��ادر�ت  �ملزيد من  �إط��الق  يف 
وتب�ص����يط مم�����ار�صة �الأعم�����ال يف �الإم�����ارة مب�����ا يعزز من 

قدرتها �لتناف�صية يف قطاع �الأعمال.
و �صرح �صامح �لقبي�صي �ملدير �لتنفيذي ملكتب �ل�صوؤون 
�أبوظبي  �ق��ت�����ص��ادي��ة  م���ب���ادرة  �ن  ب��ال��د�ئ��رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�الق��ت�����ص��ادي��ة الإ�صد�ر  �الأن�����ص��ط��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ب��خ��ف�����ض 
من�صجمة  تاأتي  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لتجارية  �لرت�خي�ض 

مع �لقر�ر �الأخري �ل�صادر عن حكومة �أبوظبي بخف�ض 
ر���ص��وم �إ����ص���د�ر وجت��دي��د �ل��رت�خ��ي�����ض �الق��ت�����ص��ادي��ة �ىل 
 %  93 6 دق��ائ��ق حل���و�يل  1000 دره���م فقط خ��الل 
من �الأن�صطة �القت�صادية باالإ�صافة �ىل �إطالق �لد�ئرة 
للمقيمني  �أب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب   2021 ي��ول��ي��و  ���ص��ه��ر  يف 
�ملتميزة  �خلدمات  وتقدمي  �ملو�هب  جلذب   ADRO
للمقيمني مبا يعزز من مكانة �أبوظبي كوجهة مف�صلة 

للعي�ض و�لعمل و�الزدهار.
و�أو�صح �لقبي�صي �أنه بهدف تعزيز رحلة �مل�صتثمر ب�صكل 
مع  �أبوظبي  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعكف  �أف�صل 
هيئة �أبوظبي �لرقمية خالل �الأ�صهر �ملقبلة على تطوير 
وحت�����ص��ني خ��دم��ات �إ����ص���د�ر �ل��رت�خ��ي�����ض �مل��ق��دم��ة على 
من�صة منظومة �خلدمات �ملتكاملة “مت” لتكون نافذة 
�لتجارية  �لرت�خي�ض  �إ���ص��د�ر  خدمات  لكافة  متكاملة 
و�الإج����ر�ء�ت  �لعمليات  كافة  على  �حتو�ئها  خ��الل  م��ن 
�الإمارة  يف  �الأعمال  ممار�صة  �صهولة  يعزز  مبا  �ملطلوبة 

للقطاع �خلا�ض.
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العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  2703/2020/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 

وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����ص��د�د  �د�ء”،  �م��ر   1063-2020 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ  �لتنفيذ   م��و���ص��وع 
)13025520 درهم( ، �صاماًل  للر�صوم و�مل�صاريف

طالب �لتنفيذ  �صركة عرفان فيتا �لعاملية للتجارة �لعامة
عنو�نه  �الإمار�ت-�إمارة دبي-بر دبي - �صارع �البر�ج منطقة �خلليج �لتجاري - مبني O14 �لطابق �لتا�صع كامال مكتب 

رقم 901- 902  مقابل يوبور� تاور    و�كادميية هيوند�ي للتدريب
 وميثله  �صلمان لطفي علي ح�صني

�ملطلوب �إعالنه  �صيد عبد �ل�صمد �صيد �صالح حممدي
�الإمار�ت �إمارة دبي- بر دبي - منطقة ديرة �ملطينة - مكتب ملك �خلاجة للعقار�ت - 0097142216979

lutfilaw2020@gmail.com
مو�صوع �الإعالن : �ملنفذ �صده :  �صركة مليكة �لتجارية - ذ م م  

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
�جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
�أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : مر�صى دبي - رقم  و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
�الر�ض : 173 - رقم �لبلدية : 545 -392  - �مل�صاحة : 248.41 مرت مربع - رقم �ملبنى : 5 - ��صم �ملبنى : �لرمال  

درهم   2.368.470.19  : �لكلية  �لقيمة   -  704  : �لوحدة  رقم   -5
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  360/2013/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�صوع �لتنفيذ تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم “ 660 / 2012 جتاري كلي “، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)6640560 درهم (،  �صاماًل للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ  موؤ�ص�صة �لكو للتكييف و�مليكانيكا ملالكها حممد غائم �بر�هيم نا�صر �لذيب �آل علي

عنو�نه  �إمارة دبي - ديره - حمرعني - �لطابق �لثالث - �ملدخل 10
وميثله ز�يد �صعيد �صيف �صعيد �ل�صام�صي

 �ملطلوب �إعالنه �صركة �لهدى للمقاوالت ذ م م
عنو�نه:  �إمارة دبي - منطقة �لقرهود - قرب مطعم ت�صيلي�ض - بناية �لهدى - طابق �مليز�نني 0501111111 

0&0 –
مو�صوع �الإعالن :

�قت�صى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  05:00:00م ويف  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �أنه يف 
وعلى  للمز�د�ت  �الإم���ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني اليقل  �يد�ع  �ل�صر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  موقعها �الإلكرتوين 
عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� 
مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية 
�أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري  وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة 
�أن ال تقل هذه �لزيادة  �مل��ز�د ب�صرط  �لتالية لر�صوم  �أن يزيد على �لثمن خالل �الي��ام �لع�صرة  ممنوع من �ملز�يدة 
�أو�صاف  بيان  �ملحكمة وفيما يلي  �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة  �لثمن  باإيد�ع كامل  �أن يقوم  �لثمن على  عن ع�صر 
�ملمتلكات : حق منفعة - �ملنطقة : حمي�صنة �لثانية - رقم �الر�ض : 463 - �مل�صاحة : 1878 مرت مربع - �ملقدرة 

ب�� )9.000.000( درهم يباع العلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،
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حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  2703/2020/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����ص��د�د  �د�ء”،  �م��ر   1063-2020 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ  �لتنفيذ   م��و���ص��وع 

)13025520 درهم( ، �صاماًل  للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ  �صركة عرفان فيتا �لعاملية للتجارة �لعامة

عنو�نه  �الإمار�ت-�إمارة دبي-بر دبي - �صارع �البر�ج منطقة �خلليج �لتجاري - مبني O14 �لطابق �لتا�صع كامال مكتب 
رقم 901- 902  مقابل يوبور� تاور    و�كادميية هيوند�ي للتدريب

 وميثله  �صلمان لطفي علي ح�صني
�ملطلوب �إعالنه  �صيد عبد �ل�صمد �صيد �صالح حممدي

�الإمار�ت �إمارة دبي- بر دبي - منطقة ديرة �ملطينة - مكتب ملك �خلاجة للعقار�ت - 0097142216979
lutfilaw2020@gmail.com

مو�صوع �الإعالن : �ملنفذ �صده :  �صركة مليكة �لتجارية - ذ م م  
�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
�أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : مر�صى دبي - رقم  و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان 
�الر�ض : 173 - رقم �لبلدية : 545 -392  - �مل�صاحة : 248.41 مرت مربع - رقم �ملبنى : 5 - ��صم �ملبنى : �لرمال 

درهم   2.368.470.19  : �لكلية  �لقيمة   -  704  : �لوحدة  رقم   -5
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  360/2013/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثانية رقم 184
مو�صوع �لتنفيذ تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم “ 660 / 2012 جتاري كلي “، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)6640560 درهم (،  �صاماًل للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ  موؤ�ص�صة �لكو للتكييف و�مليكانيكا ملالكها حممد غائم �بر�هيم نا�صر �لذيب �آل علي

عنو�نه  �إمارة دبي - ديره - حمرعني - �لطابق �لثالث - �ملدخل 10
وميثله ز�يد �صعيد �صيف �صعيد �ل�صام�صي

 �ملطلوب �إعالنه �صركة �لهدى للمقاوالت ذ م م
عنو�نه:  �إمارة دبي - منطقة �لقرهود - قرب مطعم ت�صيلي�ض - بناية �لهدى - طابق �مليز�نني 0501111111 

0&0 –
مو�صوع �الإعالن :

�قت�صى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  05:00:00م ويف  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �الأربعاء  يوم  �أنه يف 
وعلى  للمز�د�ت  �الإم���ار�ت  )�صركة  �لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  لدى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى 
تاأمني اليقل  �يد�ع  �ل�صر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  موقعها �الإلكرتوين 
عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� 
مبا يربره من م�صتند�ت قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية 
�أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري  وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة 
�أن ال تقل هذه �لزيادة  �مل��ز�د ب�صرط  �لتالية لر�صوم  �أن يزيد على �لثمن خالل �الي��ام �لع�صرة  ممنوع من �ملز�يدة 
�أو�صاف  بيان  �ملحكمة وفيما يلي  �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة  �لثمن  باإيد�ع كامل  �أن يقوم  �لثمن على  عن ع�صر 
�ملمتلكات : حق منفعة - �ملنطقة : حمي�صنة �لثانية - رقم �الر�ض : 463 - �مل�صاحة : 1878 مرت مربع - �ملقدرة 

ب�� )9.000.000( درهم يباع العلى عطاء 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  2518/2014/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د  كلي  916/2014 جتاري  رقم  �لدعوى  �ل�صادر يف  تنفيذ �حلكم  �لتنفيذ  مو�صوع 
وقدره ) 317756 درهم( ، �صاماًل للر�صوم و�مل�صاريف

طالب �لتنفيذ حممد �مني �صاه ويل خان
عنو�نه �الإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - �ملدينة �لعاملية - �حلي �الجنليزي - بناية رقم G4 - �صقة 

رقم 404
�ملطلوب �إعالنه : حممد �صامل حميد علي �ل�صويدي

 عنو�نه: �الإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - �حلمرية - بناية �جلمارك - مقابل م�صجد �جلاز - مكتب 
رقم 319 - �صارع �خلليج - رقم  �ل�صارع دي 92 - �ملزهر �الوىل فيال 139 

05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء   : مو�صوع �الإع��الن 
�لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية 
http://www.emiratesauction. �الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الإم����ار�ت  )�صركة 
ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باإعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��ض  لديه 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 

كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : ح�صة يف عقار : رقم �الر�ض : 255  - �ملنطقة : �لطو�ر �الوىل - رقم �لبلدية : 372 - 226 

- م�صاحة �حل�صة : 130.69 مرت مربع قيمة ح�صة �ملنفذ �صده : 227401  درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  1764/2018/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
رقم   باال�صتلناف  و�مل��ع��دل  كلى”،  جت���اري   171/2017“ رق���م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ  �لتنفيذ   م��و���ص��وع 
2297/2017 ��صتئناف جتاري ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )43884961.13 درهم ( ، �صامالأ للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ بنك �الإمار�ت دبي �لوطني - �صركة م�صاهمة عامة ) �ض م ع ( عنو�نه  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لر��ض - 
 ديره - �صارع بنى پا�ض - مبنى �لرئي�صي لالمار�ت دبي - جو�ر غرفة جتارة و�صناعة  دبى  - وميثله �آمنه خلفان �صالح �جلالف

�ملطلوب �إعالنه  �تيت �صودهري جاندي - ب�صفته �ملمثل �لقانوين وب�صفته كفياًل عن �صركة ندهي جيمز - م.د.م.�ض
دبي-  ب��اإم��ارة  �ل��ك��ائ��ن   - �لقانونية  و�الإ���ص��ت�����ص��ار�ت  للمحاماه  كنعان  مكتب   - �ل��ق��ان��وين  �ل��وك��ي��ل  علي  عنو�نهم  ع��ن��و�ن��ه: 
 -  2931692711/ مكاين   /   042775444 رق��م  هاتف   -11 رق��م  بناية   - �خلليج  م��ي��د�ن    - �لتجاري  �خلليج 

info@kanlaw.ae  -  97142775444
مو�صوع �الإعالن : �ملنفذ �صده :  �صركة ندهي جيمز - �ملنفذ �صده : �تيت �صودهري جاندي 

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا  3 - رقم �الر�ض : 1041  - رقم �لبلدية : 6077- 645 

- �مل�صاحة : 186.98 مرت مربع - رقم �ملبنى : C41-2 - �لقيمة �لكلية : 1.300.000.00 درهم 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا  3 - رقم �الر�ض : 1041  - رقم �لبلدية : 6077- 645 

- �مل�صاحة : 186.98 مرت مربع - رقم �ملبنى : C41-2 - �لقيمة �لكلية : 2.000.000.00 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  2518/2014/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د  كلي  916/2014 جتاري  رقم  �لدعوى  �ل�صادر يف  تنفيذ �حلكم  �لتنفيذ  مو�صوع 

وقدره ) 317756 درهم( ، �صاماًل للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ حممد �مني �صاه ويل خان

عنو�نه �الإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - �ملدينة �لعاملية - �حلي �الجنليزي - بناية رقم G4 - �صقة 
رقم 404

�ملطلوب �إعالنه : حممد �صامل حميد علي �ل�صويدي
 عنو�نه: �الإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - �حلمرية - بناية �جلمارك - مقابل م�صجد �جلاز - مكتب 

رقم 319 - �صارع �خلليج - رقم  �ل�صارع دي 92 - �ملزهر �الوىل فيال 139 
05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء   : مو�صوع �الإع��الن 
�لبيع  بها  �أنيط  �لتي  �جلهة  ل��دى  �أدن��اه  �أو�صافه  �ملو�صحة  �لعقار  بيع  �صيجرى  �حل��ال  �قت�صى  �ن  �لتالية 
http://www.emiratesauction. �الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��ز�د�ت  �الإم����ار�ت  )�صركة 
ر�غبي �ل�صر�ء �يد�ع تاأمني اليقل عن 20% من �لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  �ملحددة  �جلل�صة  قبل  م�صتند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باإعرت��صه  �لتقدم  �لبيع  على  �عرت��ض  لديه 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن  ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن 
خالل �اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع 

كامل �لثمن �ملعرو�ض و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : ح�صة يف عقار : رقم �الر�ض : 255  - �ملنطقة : �لطو�ر �الوىل - رقم �لبلدية : 372 - 226 

- م�صاحة �حل�صة : 130.69 مرت مربع قيمة ح�صة �ملنفذ �صده : 227401  درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  1764/2018/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
رقم   باال�صتلناف  و�مل��ع��دل  كلى”،  جت���اري   171/2017“ رق���م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ  �لتنفيذ   م��و���ص��وع 
2297/2017 ��صتئناف جتاري ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )43884961.13 درهم ( ، �صامالأ للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ بنك �الإمار�ت دبي �لوطني - �صركة م�صاهمة عامة ) �ض م ع ( عنو�نه  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لر��ض - 
 ديره - �صارع بنى پا�ض - مبنى �لرئي�صي لالمار�ت دبي - جو�ر غرفة جتارة و�صناعة  دبى  - وميثله �آمنه خلفان �صالح �جلالف

�ملطلوب �إعالنه  �تيت �صودهري جاندي - ب�صفته �ملمثل �لقانوين وب�صفته كفياًل عن �صركة ندهي جيمز - م.د.م.�ض
دبي-  ب��اإم��ارة  �ل��ك��ائ��ن   - �لقانونية  و�الإ���ص��ت�����ص��ار�ت  للمحاماه  كنعان  مكتب   - �ل��ق��ان��وين  �ل��وك��ي��ل  علي  عنو�نهم  ع��ن��و�ن��ه: 
 -  2931692711/ مكاين   /   042775444 رق��م  هاتف   -11 رق��م  بناية   - �خلليج  م��ي��د�ن    - �لتجاري  �خلليج 

info@kanlaw.ae  -  97142775444
مو�صوع �الإعالن : �ملنفذ �صده :  �صركة ندهي جيمز - �ملنفذ �صده : �تيت �صودهري جاندي 

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا  3 - رقم �الر�ض : 1041  - رقم �لبلدية : 6077- 645 

- �مل�صاحة : 186.98 مرت مربع - رقم �ملبنى : C41-2 - �لقيمة �لكلية : 1.300.000.00 درهم 
نوع �لعقار : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�صفا  3 - رقم �الر�ض : 1041  - رقم �لبلدية : 6077- 645 

- �مل�صاحة : 186.98 مرت مربع - رقم �ملبنى : C41-2 - �لقيمة �لكلية : 2.000.000.00 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  396/2020/211 تنفيذ عقاري  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

“، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )  2020 عقاري كلي   / 77 “ مو�صوع �لتنفيذ   تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 
درهم ( . �صامال للر�صوم و�مل�صاريف  987027.5

 HDS طالب �لتنفيذ  بهجت عريف عارف �صندوقة  عنو�نه  �إمارة دبي-بر دبي - دبي-منطقة �بر�ج بحري�ت �جلمريه برج
مكتب 308 - �ض ب 22316 مكانى 1221673357   وميثله  بدر حممد علي �لقرق

�ملطلوب �إعالنه  ميمون ديفيلومبنت ليمتد - عنو�نه:  �إمارة دبي-بر دبي - �صارع �الأبر�ج بناية �أك�ض �ل �لطابق �لثامن مكتب 
دبي   41950 بريد  �صندوق   -  0554480563  -  0521046451  0508811771 هاتف   805-804

TERMINATION@MEMON.AE  -  043438033  -  0508811771
مو�صوع �الإعالن :   �أنه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى 
�حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  �يد�ع  �ل�صر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �الإلكرتوين 
�لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات :
 CHAMPION  : �ملبنى  ��صم   - �لر�بعة  �حلبية   : �ملنطقة   -  95  : �الر���ض  رق��م   - �الإن�����ص��اء(  - )حت��ت  �صكنية  �صقة 

درهم   )422.547/18( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   58.63  : �مل�صاحة   -  312  : �لعقار  رقم   -  TOWER3
 CHAMPION  : �ملبنى  ��صم   - �لر�بعة  �حلبية   : �ملنطقة   -  95  : �الر���ض  رق��م   - �الإن�����ص��اء(  - )حت��ت  �صكنية  �صقة 

درهم   )427.270/64( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   59.12  : �مل�صاحة   -  313  : �لعقار  رقم   -  TOWER3
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  3182/2020/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د   ، جزئي  جت��اري   2018/3997 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�صادر  �حلكم  تنفيذ  �لتنفيذ  مو�صوع 

)437686 بادرهم ( ،  �صامال للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ  �صركة �ل�صر�ع ملو�د �لبناء ذ م م

عنو�نه : �إمارة دبي ، منطقة �لر�أ�ض ، ميد�ن بني يا�ض ، �صارع بني يا�ض ، خلف حبيب بنك �أيه جي زيوريخ ، �لطابق �الأر�صي 
- مكتب رقم 40 رقم مكاين 2936595820 

 وميثله عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن �ملرزوقي
�ملطلوب �إعالنه  دريك �أند �صكل �إنرتنا�صيونال)�صركة م�صاهمة عامة(

04-ملك جممع  رق��م  - م�صتودع  دب��ي لال�صتثمار  ز�يد-جممع  بن  �ل�صيخ حممد  �صارع   - دب��ي  �الم��ار�ت-�إم��ارة  عنو�نه:  
�ملكاين  رق��م   -  00971505500891 �مل��ت��ح��رك  �ل��ه��ات��ف  رق��م   -  044463444 �ل��ه��ات��ف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار-رق��م   دب��ي 

muin.elsaleh@drakescull.com  -   00971505500891  -  1498763234
مو�صوع �الإعالن :

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
ح�صة يف �ر�ض ف�صاء - �ملنطقة : �صي �صعيب 2 - رقم �الر�ض : 144 - م�صاحة : �ملنفذ �صده : 2308.28 مرت مربع - 

قيمة �حل�صة : 6209274 - درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  396/2020/211 تنفيذ عقاري  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
“، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )  2020 عقاري كلي   / 77 “ مو�صوع �لتنفيذ   تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 

درهم ( . �صامال للر�صوم و�مل�صاريف  987027.5
 HDS طالب �لتنفيذ  بهجت عريف عارف �صندوقة  عنو�نه  �إمارة دبي-بر دبي - دبي-منطقة �بر�ج بحري�ت �جلمريه برج

مكتب 308 - �ض ب 22316 مكانى 1221673357   وميثله  بدر حممد علي �لقرق
�ملطلوب �إعالنه  ميمون ديفيلومبنت ليمتد - عنو�نه:  �إمارة دبي-بر دبي - �صارع �الأبر�ج بناية �أك�ض �ل �لطابق �لثامن مكتب 

دبي   41950 بريد  �صندوق   -  0554480563  -  0521046451  0508811771 هاتف   805-804
TERMINATION@MEMON.AE  -  043438033  -  0508811771

مو�صوع �الإعالن :   �أنه يف يوم �الأربعاء �ملو�فق 2021/8/11 �ل�صاعة 05:00:00م ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�صى 
�حلال �صيجرى بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  �يد�ع  �ل�صر�ء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي  �الإلكرتوين 
�لثمن �ال�صا�صي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على �لبيع �لتقدم باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت 
قبل �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات :
 CHAMPION  : �ملبنى  ��صم   - �لر�بعة  �حلبية   : �ملنطقة   -  95  : �الر���ض  رق��م   - �الإن�����ص��اء(  - )حت��ت  �صكنية  �صقة 

درهم   )422.547/18( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   58.63  : �مل�صاحة   -  312  : �لعقار  رقم   -  TOWER3
 CHAMPION  : �ملبنى  ��صم   - �لر�بعة  �حلبية   : �ملنطقة   -  95  : �الر���ض  رق��م   - �الإن�����ص��اء(  - )حت��ت  �صكنية  �صقة 

درهم   )427.270/64( ب���  �ملقدرة   - مربع  مرت   59.12  : �مل�صاحة   -  313  : �لعقار  رقم   -  TOWER3
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  3182/2020/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د   ، جزئي  جت��اري   2018/3997 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�صادر  �حلكم  تنفيذ  �لتنفيذ  مو�صوع 

)437686 بادرهم ( ،  �صامال للر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ  �صركة �ل�صر�ع ملو�د �لبناء ذ م م

عنو�نه : �إمارة دبي ، منطقة �لر�أ�ض ، ميد�ن بني يا�ض ، �صارع بني يا�ض ، خلف حبيب بنك �أيه جي زيوريخ ، �لطابق �الأر�صي 
- مكتب رقم 40 رقم مكاين 2936595820 

 وميثله عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن �ملرزوقي
�ملطلوب �إعالنه  دريك �أند �صكل �إنرتنا�صيونال)�صركة م�صاهمة عامة(

04-ملك جممع  رق��م  - م�صتودع  دب��ي لال�صتثمار  ز�يد-جممع  بن  �ل�صيخ حممد  �صارع   - دب��ي  �الم��ار�ت-�إم��ارة  عنو�نه:  
�ملكاين  رق��م   -  00971505500891 �مل��ت��ح��رك  �ل��ه��ات��ف  رق��م   -  044463444 �ل��ه��ات��ف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار-رق��م   دب��ي 

muin.elsaleh@drakescull.com  -   00971505500891  -  1498763234
مو�صوع �الإعالن :

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
ح�صة يف �ر�ض ف�صاء - �ملنطقة : �صي �صعيب 2 - رقم �الر�ض : 144 - م�صاحة : �ملنفذ �صده : 2308.28 مرت مربع - 

قيمة �حل�صة : 6209274 - درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  7714/2020/207 تنفيذ جتاري  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د   ، �د�ء  �مر   2019 ل�صنة   2431 رقم  �لدعوى  �ل�صادر يف  �حلكم  تنفيذ  �لتنفيذ    مو�صوع 
)292981 درهم ( ، �صاماًل  للر�صوم و�مل�صاريف 

طالب �لتنفيذ ��ض كيه �يه �ي ز�يا لتطوير �لعقار�ت �ض.ذ.م.م
2603 �ض.ب.  1- مقابل برج خليفة-د�ون تاون-مكتب  ت��اور  ب��الز�  �الإم��ار�ت-�إم��ارة دبي - بر دبي - بوليفارد  عنو�نه   

رقم 2623688220 مكانى   82315
وميثله  �أمل �إبر�هيم عبد�هلل عبد�لو�حد كمال بور �لب�صكتي

�ملطلوب �إعالنه ر�مز حمب ن�صيف حن�ض
عنو�نه:  �مارة دبي - بر دبي- نخلة جمري�- منطقة تيار� ريزيدن�ض- بناية دياموند - D06 �ض.ب 124422 دبي مكاين 

رقم 1401577376 بوكالة مكتب �ال�صتاذ / �حمد �نوهي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية - 0505051506
مو�صوع �الإعالن : 

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
�جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - رقم �الر�ض : 5  - �ملنطقة : 
نخلة جمري� - رقم �ملبنى : 4 - ��صم �ملبنى : د�ميوند - رقم �لعقار :D06 - �مل�صاحة : 155.80 مرت مربع - �لتقييم 

:2.306.293/15 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  6714/2019/207 تنفيذ جتاري   

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
 ( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����ص��د�د  كلي  664/2019 جت���اري  رق��م  �ل��دع��وى  �ل�����ص��ادر يف  �حل��ك��م  تنفيذ  �لتنفيذ  م��و���ص��وع 

للر�صوم و�مل�صاريف �صامال    ،) 1475119.33درهم 
طالب �لتنفيذ  �خلر�ز ميدوز ليمتد

عنو�نه  �الإمار�ت �إمارة دبي-بر دبي - دبي يعلن على حمله �ملختار - بو�صت للمحاماة و�الإ�صت�صار�ت �لقانونية �لعنو�ن - �ماره 
دبي بر دبي منطقة �خلليج �لتجاري �صارع �الأبر�ج برج o14 �لطابق 18 مكتب 1801 رقم مكاين-2 

وميثله  عبيد �صقر عبيد بو�صت
�ملطلوب �إعالنه  / ميا�صة مثنى عبد �لر�زق

عنو�نه:  عنو�نها �ملختار / مكتب بيت �حلكمة للمحاماة و �ال�صت�صار�ت �لقانونية دبي ديره �صارع بور�صعيد - بناية بزن�ض 
بوينت - خلف وكالة ني�صان لل�صيار�ت رقم مكاين : 3244594826 - 0504206050

Mayasa.alomar@yahoo.com -
مو�صوع �الإعالن :

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : �صيح �صعيب 2 - رقم 

�الر�ض : 12  - �مل�صاحة : 193.19 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1.400.000( درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  7714/2020/207 تنفيذ جتاري  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د   ، �د�ء  �مر   2019 ل�صنة   2431 رقم  �لدعوى  �ل�صادر يف  �حلكم  تنفيذ  �لتنفيذ    مو�صوع 

)292981 درهم ( ، �صاماًل  للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لتنفيذ ��ض كيه �يه �ي ز�يا لتطوير �لعقار�ت �ض.ذ.م.م

2603 �ض.ب.  1- مقابل برج خليفة-د�ون تاون-مكتب  ت��اور  ب��الز�  �الإم��ار�ت-�إم��ارة دبي - بر دبي - بوليفارد  عنو�نه   
رقم 2623688220 مكانى   82315

وميثله  �أمل �إبر�هيم عبد�هلل عبد�لو�حد كمال بور �لب�صكتي
�ملطلوب �إعالنه ر�مز حمب ن�صيف حن�ض

عنو�نه:  �مارة دبي - بر دبي- نخلة جمري�- منطقة تيار� ريزيدن�ض- بناية دياموند - D06 �ض.ب 124422 دبي مكاين 
رقم 1401577376 بوكالة مكتب �ال�صتاذ / �حمد �نوهي للمحاماة و�ال�صت�صار�ت �لقانونية - 0505051506

مو�صوع �الإعالن : 
�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - رقم �الر�ض : 5  - �ملنطقة : 
نخلة جمري� - رقم �ملبنى : 4 - ��صم �ملبنى : د�ميوند - رقم �لعقار :D06 - �مل�صاحة : 155.80 مرت مربع - �لتقييم 

:2.306.293/15 درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  6714/2019/207 تنفيذ جتاري   

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
 ( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����ص��د�د  كلي  664/2019 جت���اري  رق��م  �ل��دع��وى  �ل�����ص��ادر يف  �حل��ك��م  تنفيذ  �لتنفيذ  م��و���ص��وع 

للر�صوم و�مل�صاريف �صامال    ،) 1475119.33درهم 
طالب �لتنفيذ  �خلر�ز ميدوز ليمتد

عنو�نه  �الإمار�ت �إمارة دبي-بر دبي - دبي يعلن على حمله �ملختار - بو�صت للمحاماة و�الإ�صت�صار�ت �لقانونية �لعنو�ن - �ماره 
دبي بر دبي منطقة �خلليج �لتجاري �صارع �الأبر�ج برج o14 �لطابق 18 مكتب 1801 رقم مكاين-2 

وميثله  عبيد �صقر عبيد بو�صت
�ملطلوب �إعالنه  / ميا�صة مثنى عبد �لر�زق

عنو�نه:  عنو�نها �ملختار / مكتب بيت �حلكمة للمحاماة و �ال�صت�صار�ت �لقانونية دبي ديره �صارع بور�صعيد - بناية بزن�ض 
بوينت - خلف وكالة ني�صان لل�صيار�ت رقم مكاين : 3244594826 - 0504206050

Mayasa.alomar@yahoo.com -
مو�صوع �الإعالن :

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : �ر�ض وما عليها من بناء - �ملنطقة : �صيح �صعيب 2 - رقم 

�الر�ض : 12  - �مل�صاحة : 193.19 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1.400.000( درهم 
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  21/2018/250 بيع عقار مرهون  
�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

��صم   -  1 مو�صوع �لدعوى  �إ�صد�ر �أمر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S26 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 
�ملبنى T02 - �أر�ض رقم  415 - م�صاحتها 38 م مربع ور�صان �الوىل وبيعها باملز�د �لعلني نظري �ملبلغ 531900درهم 

و�لت�صريح لطالب �لتنفيذ ��صتالم مبلغ �لبيع باال�صافه كافة �لر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لتنفيذ  م�صرف �أبوظبي �الإ�صالمي

عنو�نه  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي
وميثله  جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي

 �ملطلوب �إعالنه  عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - ور�صان �الأوىل

مو�صوع �الإعالن :
�ملنفذ �صده :  �صركة نيبون لندن - �ملنفذ �صده : عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين 

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
�جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
S26 - رقم �ملبنى :  T02 - رقم �لوحدة :  ��صم �ملبنى :  415 - �ملنطقة : ور�صان �الوىل-  �صقة �صكنية - رقم �الر���ض 

درهم   246.938/04  : �لتقييم   - مربع  مرت   38  : �مل�صاحة   -  1
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر
يف الدعوى رقم  11/2018/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
مو�صوع �لدعوى �إ�صد�ر �أمر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S06 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 1 - ��صم 
�ملبنى Q09 - �ر�ض رقم  178 - م�صاحتها 43 م مربع ور�صان �الوىل وبيعها باملز�د �لعلني نظري �ملبلغ 464300 درهم 

و�لت�صريح لطالب �لتنفيذ  ��صتالم مبلغ �لبيع باال�صافه كافة �لر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ  م�صرف �أبو ظبي �الإ�صالمي

عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي
وميثله جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي

�ملطلوب �إعالنه  �صركة نيبون لندن - ذ م م 
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة �ل�صارقة - �ل�صارقة - �ل�صناعية �ل�صاد�صة - خلف �صارع �لثاين �ل�صناعي حمل رقم 8 ملك �صالح 

حممد حاج رم�صان - 0501234567 - 00&00
مو�صوع �الإعالن :

�ملنفذ �صده :  �صركة نيبون لندن - �ملنفذ �صده : عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين 
�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
1 - ��صم �ملبنى:  0 -621 - رقم �ملبنى :  178 -  �ملنطقة : ور�صان �الوىل - رقم �لبلدية :  �صقة �صكنية - رقم �الر���ض 

درهم   264.787.15  : �لتقييم   - مربع  مرت    43  : �مل�صاحة   -  S06  : �لعقار  رقم   -  Q09
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف الدعوى رقم  21/2018/250 بيع عقار مرهون  

�ملنظورة يف د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 
��صم   -  1 مو�صوع �لدعوى  �إ�صد�ر �أمر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S26 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 
�ملبنى T02 - �أر�ض رقم  415 - م�صاحتها 38 م مربع ور�صان �الوىل وبيعها باملز�د �لعلني نظري �ملبلغ 531900درهم 

و�لت�صريح لطالب �لتنفيذ ��صتالم مبلغ �لبيع باال�صافه كافة �لر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �لتنفيذ  م�صرف �أبوظبي �الإ�صالمي

عنو�نه  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي
وميثله  جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي

 �ملطلوب �إعالنه  عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين
عنو�نه : �الإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - ور�صان �الأوىل

مو�صوع �الإعالن :
�ملنفذ �صده :  �صركة نيبون لندن - �ملنفذ �صده : عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين 

�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 

و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : 
S26 - رقم �ملبنى :  T02 - رقم �لوحدة :  ��صم �ملبنى :  415 - �ملنطقة : ور�صان �الوىل-  �صقة �صكنية - رقم �الر���ض 

درهم   246.938/04  : �لتقييم   - مربع  مرت   38  : �مل�صاحة   -  1
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بيع  عقار بالن�سر
يف التنفيذ رقم  6/2018/250 بيع عقار مرهون  

 �ملنظورة يف  د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
��صم   - مو�صوع �لدعوى  �إ�صد�ر �مر بتوقيع �حلجز �لتنفيذي على �لعقار رقم S19 - بلدية رقم 1-612 - مبنى رقم 1 
�ملبنى T02 - �ر�ض رقم  415 - م�صاحتها 48 م مربع ور�صان �الوىل وبيعها باملز�د �لعلني نظري �ملبلغ 518300درهم 

و�لت�صريح لطالب �لتنفيذ  ��صتالم مبلغ �لبيع باال�صافه كافة �لر�صوم و�مل�صاريف
طالب �لتنفيذ م�صرف �أبوظبي �الإ�صالمي

عنو�نه  �الإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم طنتاكي
وميثله جابر ر��صد حممد جابر ر��صد �ل�صالمي

�ملطلوب �إعالنه  عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين
عنو�نه:  �الإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - �أبوهيل - ديره

�ملنفذ �صده : �صركة نيبون لندن - ذ م م
مو�صوع �الإعالن :

�ملنفذ �صده : �صركة نيبون لندن - ذ م م
�لتالية �ن �قت�صى �حلال �صيجرى  05:00:00م ويف �اليام �لثالث  �ل�صاعة   2021/8/11 �ملو�فق  �أنه يف يوم �الأربعاء 
بيع �لعقار �ملو�صحة �أو�صافه �أدناه لدى �جلهة �لتي �أنيط بها �لبيع )�صركة �الإمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �الإلكرتوين 
�لثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  �ي���د�ع  �ل�صر�ء  ر�غ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرت��صه معزز� مبا يربره من م�صتند�ت قبل  �لبيع �لتقدم  �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��ض على  �ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون �الإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل  �جلل�صة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
�لثمن و�مل�صاريف خالل ع�صرة �أيام �لتالية جلل�صة �لبيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من �ملز�يدة �أن يزيد على �لثمن خالل 
�اليام �لع�صرة �لتالية لر�صوم �ملز�د ب�صرط �أن ال تقل هذه �لزيادة عن ع�صر �لثمن على �أن يقوم باإيد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ض 
و�مل�صروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف �ملمتلكات : نوع �لعقار : �صقة �صكنية - �ملنطقة : ور�صان  �الوىل - رقم 
�لتقييم :  48 - مرت مربع -   : �مل�صاحة   - S19 �ل��وح��دة  T02 - رق��م   : �ملبنى  ��صم   - 1  : �ملبنى  415 - رق��م  �الر���ض 

درهم  255976.07
مالحظات :1- يدفع �ملبلغ فور� ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 16/2020/2901 جتاري جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )٥44٢64.30( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة ٥٪ من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
طالب �الإعالن :  �تالنتيك �و�صني �صيفود بي تي �ي ليمتد  - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- دلتا وينجز للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمهول حمل �الإقامة 

�ملذكورة  �لدعوى  يف   ٢0٢0/11/٢٢ بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم   : �الإع��الن  مو�صوع 
�أعاله ل�صالح/�تالنتيك �و�صني �صيفود بي تي �ي ليمتد بالز�م �ل�صركة �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا 
�ألف ومائتان و�ربعة و�صتون درهما وثالثون فل�صا -  وقدره )٥44.٢64.30( درهم خم�صمائة و�ربعة و�ربعون 
 ٢0٢0/8/16 يف  �حلا�صل  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �عتبار�  �صنويا   ٪٥ قدرها  ب�صيطة  فائدة  �ليه  م�صافا 
وحتى متام �ل�صد�د و�لزمت �ملدعي عليها بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب حماماة ورف�صت ما عد� 
ذلك من طلبات،   حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر 

هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�سعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
 اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 300/2021/1355 ا�ستئناف مدين 
مو�صوع �لدعوى: �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 786/٢0٢1 مدين جزئي 

و�لر�صوم و�مل�صاريف و�التعاب  
طالب �الإعالن : �مل�صت�صفى �المريكي دبي �ض.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

�ملطلوب �إعالنه : 1- عالء �لدين �صهاب �لعبد �جلدوع  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف 
�صده. جمهول حمل �الإقامة 

مو�صوع �الإعالن : قد ��صتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم ٢0٢1/786 مدين 
�صباحا   10.00 �ل�صاعة    ٢0٢1/8/19 �ملو�فق  يوم �خلمي�ض  لها جل�صه  وح��ددت   ، جزئي 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  ع��ن  �لتقا�صي  بقاعة 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2375/2021/16 جتاري جزئي 
مو�صوع �لدعوى : �حلكم بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )71.807.94( درهم و�حد و�صبعون 

�لف وثمامنائة و�صبعة در�هم و�ربعة وت�صعون فل�ض - مع �لفائدة �لقانونية على مبلغ �ملطالبة بو�قع 1٢٪ من تاريخ 
قيد �لدعوى وحتى متام �ل�صد�د - ثانيا:ت�صمني �ملدعي عليه كافة �لر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 

طالب �الإعالن / 1-�ميك�ض )�ل�صرق �الو�صط( �ض.م.ب )م( - �المار�ت )�مريكان �ك�صرب�ض �صابقا( - �صفته بالق�صية 
: مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  مهار�صي يوجي�ض �صارما كرن�صا مورتي -   �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
 جمهول حمل �القامة 

مو�صوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �حلكم بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)71.807.94( درهم و�حد و�صبعون �لف وثمامنائة و�صبعة در�هم و�ربعة وت�صعون فل�ض - مع �لفائدة �لقانونية على 
�لر�صوم  كافة  عليه  �ملدعي  ثانيا:ت�صمني   - �ل�صد�د  متام  وحتى  �لدعوى  قيد  تاريخ  من   ٪1٢ بو�قع  �ملطالبة  مبلغ 
و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  ٢0٢1/8/3  �ل�صاعة 9:30 �ض يف قاعة 
�لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2478/2021/16 جتاري جزئي 
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبه بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )13٥000( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
طالب �الإعالن / 1-ر�هول ليخا - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهما :٢-  دهروف الل ب�صفته �ل�صخ�صية وب�صفته مدير �صولتبو ك�ض لتاأجري بيوت �لعطالت 
�ض.ذ.م.م 3- �ينجل �صينج -   �صفتهما بالق�صية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل �القامة 

مو�صوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبه بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )13٥000( 
درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وح��ددت لها جل�صة يوم �الح��د  �ملو�فق  ٢0٢1/8/8  �ل�صاعة 10:30 �ض يف قاعة 
�لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بالن�سر        
                 يف  الدعوى 1/2021/721 جلنة ق�سائية خا�سة قرار 18/2021 

مو�صوع �لدعوى : �إحالة �لق�صية رقم ٢017/13٢4 جتاري كلي من حمكمة �لتجارية �ىل جلنة 
�لق�صائية �خلا�صة 

طالب �الإعالن / 1-بنك دبي �لتجاري �ض.م.ع - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهما :٢-  مطعم �أب�صار �إير�ين ���ض.ذ.م.م 4- ح�صن غالمر�صا بردبار -   �صفتهما 

بالق�صية : مدعي عليهما  - جمهويل حمل �القامة 
مو�صوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �إحالة �لق�صية رقم ٢017/13٢4 جتاري 
كلي من حمكمة �لتجارية �ىل جلنة �لق�صائية �خلا�صة. وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  
�أو من  ٢0٢1/8/19  �ل�صاعة 1٢:00 م�صاء� بقاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�أيام على �الأقل
مقرر اللجنة

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 4394/2021/60 امر اداء    
مو�صوع �لدعوى :�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لتكافل بينهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ 

)64٢.٥63/3٥( درهم �صتمائة و�ثنان و�ربعون �ألفا وخم�صمائة وثالثة و�صتون درهما وخم�صة وثالثون فل�صا 
- و�لفائدة بو�قع 1٢٪ �صنويا من تاريخ �ال�صتحقاق يف:٢019/4/٢7 وما ي�صتجد منها حتى متام �ل�صد�د مع 

�لز�مهما بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  
طالب �الإعالن : حممد عبد�هلل حاجي يو�صف خوري و�صركاه �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : ٢- �صوبر �يلمك لالأعمال �لكهروميكانيكية ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه   - جمهول 
حمل �الإقامة 

مو�صوع �الإعالن :  طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد  قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ ٢0٢1/7/4 �وال:بانفاذ 
مبلغ  للمدعية  بالت�صامن  توؤديا  بان  عليهما  �ملدعي  ثانيا:بالز�م   - �لتد�عي  طريف  بني  �مل��ربم  �لتجاري  �لعقد 
�لقانونية  و�لفائدة  فل�صا(  وثالثون  وخم�صة  درهما  و�صتون  وثالثة  وخم�صمائة  �ألفا  و�ربعون  و�ثنان  )�صتمائة 
بو�قع ٥٪ من تاريخ �ال�صتحقاق �حلا�صل يف ٢019/4/٢7 وحتى متام �ل�صد�د وبالز�مهما بامل�صروفات ومببلغ �لف 

درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ،  ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �الأمر خالل 1٥ يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 4167/2021/60 امر اداء    
مو�صوع �لدعوى :��صد�ر �المر باأن يوؤدي لها �ملطلوب �صده مبلغا �جماليا وقدره )139.٥٥9.٥7( درهم 

مائة وت�صعة وثالثون �لفا وخم�صمائة وت�صعة وخم�صون درهما و�صبعة وخم�صون فل�صا - و�لفائدة �لقانونية 
عن هذ� �ملبلغ بو�قع 9٪ من تاريخ ��صتحقاقه وحتى متام �ل�صد�د مع حتميله بالر�صم و�مل�صاريف  

�صفته   - �صابقا  �ك�صرب�ض  �مريكان  �الم���ار�ت   - )م(  ����ض.م.ب  �الو���ص��ط(  )�ل�صرق  �ميك�ض   : �الإع���الن  طالب 
بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- بكو�ن اللو�ين الل�صند - �صفته بالق�صية : مدعي عليه   - جمهول حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعالن : قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ ٢0٢1/6/٢4 بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
و�صبعة  درهما  وت�صعة وخم�صون  �لفا وخم�صمائة  وت�صعة وثالثون  مائة  درهم   )139.٥٥9.٥7( وق��دره  مبلغ 
وخم�صون فل�صا - و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ ٢0٢1/6/16 وحتى متام �ل�صد�د مع �لز�مه بالر�صوم 
و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ،  ولكم �حلق يف �إ�صتئناف �الأمر خالل 1٥ يوم من �ليوم 

�لتايل لن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 4126/2021/60 امر اداء    
مو�صوع �لدعوى :�وال ت�صجيل �لدعوى )�أمر �أد�ء( طبقا لن�ض م )6٢( من قر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم ٥7/٢018 
و�عالن �ملعرو�ض �صدهما ��صوال ب�صورة منها - ثانيا:�لز�م �ملعرو�ض �صدهما بالت�صامن و�لت�صامم )�لتكافل( 

فيما بينهما يف مادة جتارية - باأن يوؤديا لطالبة �المر مبلغ وقدره )٢8٢.8٥8.41( درهم مائتني و�ثنني وثمانون 
�لف وثمامنائة وخم�صون درهم وو�حد �ربعون فل�ض - و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 1٢٪ من تاريخ �ال�صتحقاق 
�حلا�صل يف ٢018/4/30 وحتى متام �لتنفيذ وذلك بحكم م�صمول بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد �لكفالة - 

ثالثا:�لز�م �ملعرو�ض �صدهما بامل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة  
طالب �الإعالن : تي دي للتجارة �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- كيلي �لهند�صية للحد�دة �ض.ذ.م.م ٢- جهون فر�ن�صي�ض �أوكيلي - �صفتهما بالق�صية : مدعي 
عليهما   - جمهويل حمل �الإقامة 

�أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ ٢0٢1/6/٢1 �لز�م �ملدعي  �أمر  مو�صوع �الإع��الن :  طلب ��صت�صد�ر 
وثمامنائة  �ل��ف  وثمانون  و�ث��ن��ني  مائتني  دره��م   )٢8٢.8٥8.41( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  �الوىل  عليها 
وخم�صون درهم وو�حد �ربعون فل�ض - و�لفائدة �لقانونية بو�قع ٥٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام وبالر�صوم 
و�مل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات ،  ولكم �حلق يف �إ�صتئناف 

�الأمر خالل 1٥ يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر        

 2639/2021/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- ماركة هو�صبيتاليتي 1 ذ.م.م  - جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�صركة ظفار �لعاملية للتجارة ذ.م.م 

وميثله : هبة علي غلوم حممد باقر �هلي 
درهم  عليها مببلغ )٥9.188.177(  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أق��ام عليك  قد 
و�لفائدة   - فل�ض  وخم�صون  وت�صعة  دره��م  و�صبعون  و�صبعة  ومائة  �لف  وثمانون  وثمانية  مائة 
عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪1٢ بو�قع  �لقانونية 

بامل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم �الحد �ملو�فق ٢0٢1/8/8 �ل�صاعة 10:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
 اعالن بالن�سر

305/2021/1836 ا�ستئناف جتاري  
مذكرة �إعالن بالن�صر )�إ�صتئناف(

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �مل�صتاأنف �صده /1- كون�صوليد�يتد �نترينا�صيو�ل للمقاوالت �ض.ذ.م.م 
��صتاأنف  - قد  �ر عمرو  �مل�صتاأنف / عمرو  �ن  �القامة مبا  - جمهول حمل 
رقم ٢8٢9/٢017 جتاري جزئي  وحددت  بالدعوى  �ل�صادر  �لقر�ر/�حلكم 
بقاعة  �صباحا   10.00 �ل�صاعة   ٢0٢1/8/٢9 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�صه  لها 
�لتقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

 اعالن بالن�سر
1636/2021/305 ا�ستئناف جتاري  

مذكرة �إعالن بالن�صر )�إ�صتئناف(
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

�ىل �مل�صتاأنف �صده /1- �جنيل �وغ�صت حماتى - جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �مل�صتاأنف / ن�صرين فاطمه حممد �خرت �صعيد وميثله:ي�صلم �صالح �حمد 
 ٢0٢1/٥11٢ رقم  بالدعوى  �ل�صادر  �لقر�ر/�حلكم  ��صتاأنف  قد   - �ل�صعدي 
جتاري جزئي  وحددت لها جل�صه يوم �الثنني �ملو�فق ٢0٢1/8/16 �ل�صاعة 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  عن  �لتقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  207/2021/5141 تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم ٢836/٢0٢1 �مر �د�ء ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) ٢٥630٥.66 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
�صفته    - �مل�صرية  �ملنتجات  لت�صويق  و�لت�صدير  لل�صتري�د  م�صر  �صركة   : �الإع��الن  طالب 

بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �صركة �جلوهرة �مل�صرية لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م - �صفته بالق�صية 

: منفذ �صده  - جمهول حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )٢٥630٥.66( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1855/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم ٢0٢0/1٥0 جتاري كلي ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 1٢480٥44.14 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �الإعالن : بنك �ال�صتثمار �ض.م.ع -  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �صركة �خلليج �ملتحدة للمقاوالت و�لنقليات �لعامة ذ.م.م ٢- خليج 
دبي للمقاوالت �ض.ذ.م.م - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما 

جمهول حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )1٢480٥44.14( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة �صاملة لر�صوم 
�ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل )1٥( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر 

 207/2021/4525 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صدهم/1-  �تو الين لنقل �لربي �لعام �ض.ذ.م.م ٢- �توالين لوبريكانت�ض �ند جري�ض 
تريدينج م.م.ح 3- زيت �خلال�ض للمعاجلة وتكرير �لزيوت ذ.م.م 4- �ن�صل درميندر� �صاجناين 

٥- دهاميتدر� ال�صماند��ض �صاجاين -  جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �مل�صرق - �صركة م�صاهمة عامة 

وميثله / حمده ح�صني �حمد جا�صم مكي 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �أق���ام  ق��د 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )679494.٥0(
تاريخ  يوما من   1٥ �ملذكور خالل  بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج���ر�ء�ت 

ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر 

 90/2020/240 تنفيذ احكام املركز املايل 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صدهما/1-  �تي �م ز�هد ما�صاتاق ٢- خمبز بانوفيل للحلويات ذ.م.م 

جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �أبوظبي �لتجاري �ض.م.ع 

وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�صام�صي 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)97478.٥3( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 1٥ يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بالن�سر        
 3326/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- عبد�لرحمن ر��صد حممد عبيد عبود   -  جمهول حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :جامعة �جلزيرة �ض.ذ.م.م

وميثله:�حمد عبد�هلل حممد �لكندري 
طلب ��صت�صد�ر �أمر �أد�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:٢0٢1/٥/٢0 بالز�م 
�لف ومائتي دره��م -  �ثني ع�صر  ت��وؤدي للمدعية مبلغ 1٢٢00 دره��م  بان  �ملدعي عليه 
مع  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  �ال�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   ٪٥ بو�قع  �لقانونية  و�لفو�ئد 

�لز�مه بالر�صوم و�مل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة
ولكم �حلق يف ��صتئناف �المر خالل 1٥ يوم من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2336/2019/16 جتاري جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )٥6.090.83( درهم و�لر�صوم 

و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �حلكم وحتى �ل�صد�د �لتام �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة 

طالب �الإعالن :  مو�رد للتمويل  - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنهم : 1- حممد عبد�هلل �حمد جا�صم مكي - �صفته بالق�صية : مدعي عليه

جمهول حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ ٢019/7/9 يف �لدعوى 
مبلغ  �ملدعية  لل�صركة  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  للتمويل  ل�صالح/مو�رد  �أع��اله  �مل��ذك��ورة 
)٥6090.83( درهم وفو�ئده بو�قع 9٪ من تاريخ �حلكم وحتى متام �ل�صد�د و�لزمته �مل�صروفات 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة    �تعاب  دره��م  و�ل��ف 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن 

�صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2683/2021/16 جتاري جزئي 
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )180٢8( درهم و�لر�صوم 

و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 1٢٪ من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى 
�ل�صد�د �لتام 

طالب �الإعالن / 1-��ض �يه �ي �ربيا منطقة حرة ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  ميلي�صا �صاجون -   �صفته بالق�صية : مدعي عليه  

 جمهول حمل �القامة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها  مو�صوع �الإع��الن :  قد 
مببلغ وقدره )180٢8( درهم و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 
1٢٪ من تاريخ �ال�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام. وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  
٢0٢1/8/10  �ل�صاعة 8:30 �ض يف قاعة �لتقا�صي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر 

 5023/2021/207 تنفيذ جتاري 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1-  ثابت حميد ح�صن �لقطي�صات -   جمهول حمل �القامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/في�صل حممد �صرور �خلطيب 
وميثله / جمعة حممد جمعه �صعيد �لنقبي 

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)6٢٥8037( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن حكم بالن�سر        
1125/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�إىل حمكوم عليه 1- �صوند�ر �مورتي جاني�صان جاني�صان  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن حمكوم له : �صركة �مل�صرق �ال�صالمي للتمويل - م�صاهمة خا�صة
وميثله : خالد خليفة حممد �صيف حثبور 

�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    ٢0٢1/6/17 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبلغ  �ملدعي  �لبنك  �ىل  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  للتمويل  �ال�صالمي  �مل�صرق  �صركة  ل�صالح/ 
فل�صا  وت�صعون  و�ث��ن��ان  درهما  وخم�صة  و�ربعمائة  �لفا  و�صتون  و�صبعة  مائة  دره��م   )167.40٥.9٢(
�ل�صد�د  وحتى   ٢0٢1/3/1٥ يف  �حلا�صل  �لق�صائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �صنويا   ٪٥ بو�قع  وبالفائدة 
مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومببلغ  و�مل�صاريف  بالر�صوم  و�لزمته  �لتام 
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �العالن �صدر 

با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  207/2021/4523 تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم ٢0٢1/٢٥76 �مر �د�ء ، ب�صد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 448399.61 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �الإع��الن : �صركة م�صر لال�صتري�د و�لت�صدير لت�صويق �ملنتجات �مل�صرية -  �صفته 

بالق�صية : طالب �لتنفيذ 
عبد�هلل  مالكها  وميثلها  �ل��ع��ام��ة  للتجارة  �مل�صي  �لعلم  موؤ�ص�صة   -1  : �إع��الن��ه  �مل��ط��ل��وب 

عبد�لرحمن حممد �لها�صمي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  - جمهول حمل �الإقامة 
مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )448399.61( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  207/2021/5560 تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 16/٢0٢0 جلنة ليميت�ض �لعاملية ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 44٢٥93٥1 درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �الإعالن : غياث حممد غياث -  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- ليمتل�ض �ض.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
 جمهول حمل �الإقامة 

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )44٢٥93٥1( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

)1٥( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  4459/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�صوع �لدعوى : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 948/٢0٢1 �مر �د�ء ، ب�صد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 449٢9٥ درهم( ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف 
طالب �الإعالن : هيفاء حممد جناح يو�صف �حللبي -  �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنهم : 1- عبد�لرحمن �حمد حممد �صليمان - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  
- جمهول حمل �الإقامة 

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )449٢9٥( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة باال�صافة �ىل �لر�صوم 
و�مل�صاريف ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل )1٥( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13305 بتاريخ 2021/8/3 

اعالن بالن�سر        
 2642/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �بن �لوليد ملقاوالت �لبناء  - جمهول حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملدعي :عادل ع�صمت حممد �صحاده قطينه 
�ملوقع  يف:٢019/7/1٥  �مل���وؤرخ  �لعقد  ببطالن  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
�ملدعي عليه �الول ون��دب جلنة من �خل��رب�ء تت�صمن خبري ح�صابي هند�صي للوقوف على  مع 
عالقة �ملدعي عليهم جميعا باملدعي لتحديد قيمة �ال�صر�ر �لناجتة عن تاأجري �ملقاول �حلا�صل 
بالتو�طئ مع باقي �ملدعي عليهم �لز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن و�لتكافل بالر�صوم و�مل�صاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢0٢1/8/3 �ل�صاعة 08:30 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة -الفجر:

تهمي�ض  ظ���اه���رة  �الأ�صبوعي”  “�لنا�صر  جم��ل��ة  ت��ن��اول��ت 
�ل�صاعر�ت يف �الأدب �الإ�صباين منذ �لقرون �لو�صطى، م�صّلطة 
�ل�صوء على ثالثة كتب ملختار�ت من �ل�صعر �لن�صائي �صدرت 

حديثاً، تعيد �العتبار لل�صاعر�ت �ملن�صيات. 
يف  للكتاب،  �ل�صارقة  هيئة  عن  ت�صدر  �لتي  �ملجلة،  ون�صرت 
عدد �أغ�صط�ض/ �آب �جلاري، مو�صوعاً تناول م�صروع �ل�صارقة 
�ل�صمو  �صاحب  ر�صمها  �لتي  �الأ�صا�ض”  “روؤية  منذ  �لثقايف 
�لقا�صمي، ع�صو �ملجل�ض  �ل�صيخ �لدكتور �صلطان بن حممد 
“بيت  �إن�صاء  �أربعة عقود، حتى  �الأعلى، حاكم �ل�صارقة، قبل 
�حلكمة”، مو�صحة �لدور �لر�ئد لل�صيخ �أحمد بن حممد بن 
�صلطان �لقا�صمي، �أول رئي�ض لد�ئرة �لثقافة يف �ل�صارقة منذ 

تاأ�صي�صها عام 1981.  
وكتب رئي�ض هيئة �ل�صارقة للكتاب، رئي�ض �لتحرير، �صعادة 
“هدية  بعنو�ن  �لعدد  �فتتاحية  �لعامري  ركا�ض  بن  �أحمد 
حاكم  �ل�صمو  �صاحب  �إه��د�ء  دالالت  فيها  تناول  معرفية” 
ف�صاًل  �ل�صارقة،  يف  �حلكمة  لبيت  كتاب  �أل��ف   12 �ل�صارقة 
عن دفعات متتالية من �ملخطوطات و�لوثائق �لتاريخية �إىل 
“د�ر �ملخطوطات” يف �جلامعة �لقا�صمية. وقال: “تنطوي 
�مل��ب��ادر�ت على دع��وة �صموه لكل طالب علم الأن يتزّود  ه��ذه 
م�صيفاً  باملعارف �لتي حتتويها هذه �لكتب و�ملخطوطات”، 
�لعربية  خ�صو�صاً  �ملخطوطات،  “هذه  �أن:  يوؤكد  �صموه  �أن 

منها، ق���ادرة على رب��ط �الأج��ي��ال ب��رت�ث �أج��د�ده��م، �إذ تتيح 
�أنارت  �لتي  �لعربية  ح�صارتنا  منجز�ت  على  �الط��الع  لهم 
�صم�صها ليل �لعامل يف قرون �لعتمة �لطويلة �لتي كان مير 

بها �لغرب«.
يف  نتعّلم  ي��وم  “كّل  للكتاب:  �ل�صارقة  هيئة  رئي�ض  و�أ���ص��اف 
�لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  ���ص��اح��ب  �حل��ك��ي��م  �حل��اك��م  م��در���ص��ة 
حاكم  �الأعلى،  �ملجل�ض  ع�صو  �لقا�صمي،  حممد  بن  �صلطان 

�ل�صارقة. 
نتعّلم يف مدر�صة �صلطان �حلكمة و�لتنوير، ففي كل موقف، 
ويف كل مبادرة، ويف كل خطوة، در�ض لنا ولالأجيال �جلديدة 

و�ملقبلة. وياأتي در�ض �لكتاب يف مقدمة �لدرو�ض«.
ق�صة  عن  �لعامري  علي  �لتحرير،  مدير  كتب  جانبه،  من 
�مل��ول��ودة يف مدينة  �الإ���ص��ب��ان��ي��ة ترينا م��ريك��ادي��ر،  �ل�����ص��اع��رة 
�لتي  “�ملعتمد”  جملة  وتاأ�صي�صها   ،1919 ع��ام  �أليكانتي 
�لعر�ئ�ض  �لعربية و�الإ�صبانية، يف مدينة  �أ�صدرتها باللغتني 
�مل��غ��رب��ي��ة، وذك���ر �أن �ل�����ص��اع��رة �أك����دت ب��روؤي��ت��ه��ا �مل��ب��ك��رة على 
بيت  يف  و�الإ���ص��ب��ان��ي��ة  �لعربية  �للغتني  ��صت�صافة  “حيوية 
بني  �ملائية،  �لو�صل  وه��م��زة  �جل��غ��ر�يف،  و�لعناق  �لرتجمة، 

�صفتّي �لبحر �الأبي�ض �ملتو�صط«.
�أغ�صط�ض/  �ل�صادر يف   34 �ل�  �ملجلة يف عددها  و��صتعر�صت 
عام،   500 خ��الل  �لبولندي  لل�صعر  خمتار�ت  �جل��اري،  �آب 
يف  حديثاً  و�صدرت  جنابي،  هاتف  �لدكتور  �ل�صاعر  �أجنزها 
�ل�صاعر  مع  مطواًل  ح��و�ر�ً  �لعدد  وت�صمن  �صفحات،   908

�ملركز  رئي�ض  م��ع  وح���و�ر�ً  كو�صتا،  بيبي  �الإي��ط��ايل  و�لنا�صر 
كما  يحياوي،  جمال  �لدكتور  �جل��ز�ئ��ر،  يف  للكتاب  �لوطني 
�صارع  للكتاب، وعن  �لقاهرة  ن�صرت مو�صوعات عن معر�ض 
�ملتنبي للكتب �لقدمية يف بغد�د، ودر��صات ومقاالت عن كتب 
�لعربية و�الإ�صبانية و�لفرن�صية و�لبلجيكية  باللغات  �صادرة 

و�الإجنليزية، ف�صاًل عن �أخبار �الإ�صد�ر�ت �جلديدة.

ياأتي تقدمي بيت �لعود لدرو�صه �جلديدة يف �لعني 
بعد �لنجاح �لكبري �لذي حققه يف �أبوظبي، حيث 
ي�صهم يف تعليم وتدريب �لعديد من �ملو�صيقيني 

و�ملغنيني لبدء م�صريتهم �ملهنية.
�حتفاء بانطالق �لربنامج �لتعليمي لبيت �لعود 
مو�صيقي  حفل  �أُقيم  للفنون،  �لقطارة  مركز  يف 
�فرت��صي ملعزوفات عربية كال�صيكية م�صتوحاة 
 31 ي���وم  �لتقليدية  �الإم��ار�ت��ي��ة  �ملو�صيقى  م��ن 
بيت  مو�صيقيي  من  ع��دد  �أحياه   ،2021 يوليو 

و�ل��ك��م��ان و�لقانون  �ل���ع���ود  �أ����ص���ات���ذة  م���ع  �ل���ع���ود 
وغريها من �الآالت �ملو�صيقية.

�لرئي�ض  �صمة،  ن�صري  و�مل��و���ص��ي��ق��ار  �ل��ف��ن��ان  ق��ال 
�لعود  بيت  �نطالقة  “منذ  �لعود:  لبيت  �لفني 
برب�جمه  ي�صق  وه��و   ،2008 ع��ام  �أب��وظ��ب��ي  يف 
مكانة  لتعزيز  دوؤوب����اً  نهجاً  �لتعليمية  ودور�ت����ه 
�ملجتمع،  يف  وتقديرها  �لكال�صيكية  �ملو�صيقى 
�لرثية  �ملو�صيقية  �لتقاليد  بذلك على  حمافظاً 
�مل��ت��ح��دة ومو��صلة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  ل��دول��ة 

جت��دي��ده��ا، وت��خ��ري��ج ج��ي��ل ج��دي��د م��ن �ل�صباب 
وموروثها  �لعربية  باملو�صيقى  �ل�صغوف  �لعربي 
�ل��غ��ن��ي. وي�����ص��ّرين ل��ل��غ��اي��ة ب����اأن �أ���ص��ه��د �نطالق 
درو�صنا �ملو�صيقية يف �لعني لنو��صل هذه �مل�صرية 
و�إقليمي  ع��امل��ي  م��رك��ز  تاأ�صي�ض  ن��ح��و  �ل��ن��اج��ح��ة 
�صك  ب��ال  �صيعزز  و�ل���ذي  �لعربي،  �خلليج  ل��دول 
من دعم �ملو�هب �ملو�صيقية �لالمعة من �أبوظبي 

ول�صائر دول �لعامل.« 
من جانبه، قال �أحمد حممد بارزيق، مدير مركز 

 – و�ل�صياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  للفنون يف  �لقطارة 
دور�ً  للفنون  �لقطارة  مركز  يلعب   “ �أبوظبي: 
�لعني،  ملنطقة  و�لثقايف  �لفني  �مل�صهد  يف  مميز�ً 
فهو ال يعد وجهة للتمّعن يف �لنتاجات �الإبد�عية 
�أي�صاً،  و�إتقانها  لتعّلمها  فح�صب، بل يعد مركز�َ 
�إىل  �ملو�صيقية  �لعود  بيت  خ��رب�ت  �ن�صمام  وم��ع 
�لعني،  يف  هنا  �مل��رك��ز  يف  �لفنون  تعليم  برنامج 
مركز  ملهمة  ومكّملة  قّيمة  �إ�صافة  ن�صهد  فاإننا 
�لفني  �لثقايف  �ل��وع��ي  ن�صر  يف  للفنون  �لقطارة 

�لعود  بيت  درو����ض  و�صرتفد  �ل��ع��ني.  جمتمع  يف 
�مل�صرتكة  �أهد�فهما  للفنون  �لقطارة  مركز  يف 
ت��ق��دي��ره��ا يف قلوب  �ل���ف���ن���ون وت���ع���زي���ز  ل��ت��ع��ل��ي��م 

�الأجيال �ل�صابة.«
ت�صمل دور�ت بيت �لعود يف مركز �لقطارة للفنون 
جانب  �إىل  و�لكمان،  و�لقانون،  �لعود،  يف  درو�صاً 
�الإنرتنت،  عرب  �الفرت��صية  �ل�صولفيج  درو���ض 
متاحة  �ل����دور�ت  متمر�صني.  �أ���ص��ات��ذة  �أي���د  على 

للجميع فوق 8 �صنو�ت. 

�أ�ص�صت د�ئرة �لثقافة و�ل�صياحة – �أبوظبي “بيت 
�ل�صباب،  �أم��ام جيل  �آفاقاً جديدة  ليفتح  �لعود” 
ويغدو مركز�ً حملياً وعاملياً للمو�صيقى �لعربية. 
وم���ن���ذ �ف���ت���ت���اح���ه، ي���ه���دف ب��ي��ت �ل����ع����ود، كمركز 
�إىل �حل��ف��اظ ع��ل��ى تر�ث  ل��ل��ت��دري�����ض و�ل��ب��ح��ث، 
�ملو�هب،  وتنمية  �لتقليدية،  �لعربية  �ملو�صيقى 
�ملو�صيقي  �ل���رت�ث  على  �أب��وظ��ب��ي  زو�ر  و�إط����الع 
لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لعامل �لعربي 

من خالل عرو�ض �الأد�ء و�حلفالت �ملو�صيقية.

انطالق دورات بيت العود املو�سيقية يف مركز 
القطارة للفنون يف العني

�أبوظبي  مركز  يف  للرتجمة  “كلمة”  م�صروع  �أ�صدر 
للغة �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��اب��ع ل��د�ئ��رة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ص��ي��اح��ة - 
بني عي�صى  بلد  “رحلة يف ح�صرموت:  �أبوظبي كتاب 
�أدولف  �الأمل��اين  للرّحالة  1843 م”  َحْجر عام  وبلد 

فون ريده، 
و نقله �إىل �للغة �لعربية د. �أحمد �إيب�ض.

وبينما ُيذكر هذ� �لكتاب دوماً بني موؤّلفات �لّرّحالني 
لقر�ءة  �لفر�صة  تتاح  �لعرب، مل  �لغربّيني يف جزيرة 
اد �أو  ه لدى �لكثريين، �إذ مل ُيرتجم �إىل لغة �ل�صّ ن�صّ

غريها حّتى يومنا هذ�. و لعّل �أهّم عمل قام به فون  
�إىل  و�ل��ف��ري��دة  �ل�ّصائقة  رحلته  ك��ان  حياته  يف  ري���ده 
َرَموت /�صيف عام 1843/ يف �لَيَمن، �لذي كان  َح�صْ
�آنذ�ك و�حد�ً من جماهل �الأر�ض �لتي مل تطاأها قدم 
�لّرحلة من  تتاألف  �أوروپ��ي قّط.  �أو م�صتك�صف  رّحالة 
َدْوَع���ن، مّتخذ�ً  �ملوؤّلف غالباً يف و�دي  بها  ج��والت قام 
من �ل�ُخ�َرْي�َب�ة مكاناً الإقامته، وكان قدومه �أ�صاًل من 

بلدة ُب�ُروم �ل�ّصاحلّية،
�لّرئي�ض/،  َرَموت  َح�صْ /ميناء  �ل�ُم�َك�اّل  غرب  جنوب   

َرَموت �جلنوبّي�ة، ثّم  فز�ر عّدة مو�قع يف ه�صبة َح�صْ
�إىل جهة �لغرب، يف حمافظة  �أخ��رى  تابع يف ج��والت 

�َصْبوة �حلالّي�ة، ويف مو�قع �أخرى �صمايل ح�صرموت.
كان فون ريده �أّول غرب�ي يجول بد�خل �لَيَمن،

 وي�صف �أحو�له �لّطبيعّي�ة و�آثاره و�صوؤونه �الجتماعّية 
و�ل�ّصيا�صّي�ة،

 وكان �أّول من و�صف ظاهرة �لّرمال �ملتحّركة ووجود 
�لّنفط يف �صحر�ء �الأحقاف.

 ومن �أهم ما قام به ن�صخه لنق�ض “ُعبنة” �لّنادر بقلم 

�ل�ُم�ص�ند �حِلمرَيي، وي�صّم �لكتاب �صرحاً و�فياً له.
�أدولف فون ريده؛ رّحالة �أملاين عا�ض يف �لقرن �لّتا�صع 
ع�صر، ولد عام 1807 يف مقاطعة ُمن�صرت، و�أغرم يف 
و�ليونان،  وتركيا  م�صر  �إىل  ف�صافر  بامل�صرق،  �صباه 
وتعّلم �لعربية يف م�صر يف عهد حمّمد علي با�صا حتى 

�أجادها متاماً.
 �أه����ّم ع��م��ل ق���ام ب��ه رح��ل��ت��ه �ل�����ّص��ائ��ق��ة و�ل��ف��ري��دة �إىل 
َرَموت /�صيف عام 1843/ يف �لَيَمن.و تويف يف  َح�صْ

�إ�صطنبول عام 1863.

»كلمة« ي�سدر ترجمة كتاب »رحلة يف ح�سرموت.. بلد 
بني عي�سى وبلد َحْجر عام 1843 م«

»النا�سر االأ�سبوعي« تتناول ظاهرة 
تهمي�ض ال�ساعرات االإ�سبانيات

•• العني-الفجر: 

اأبوظبي يف تنظيم   - وال�سياحة  الثقافة  لدائرة  التابع  العود  بيت  �سرع  بها،  والوعي  املو�سيقية  الثقافة  لن�سر  الفنّية  مهمته  �سمن 
وتقدمي دورات ودرو�ض تخ�س�سية لتعليم املو�سيقى يف مركز القطارة للفنون يف منطقة العن، ليكمل م�سريته يف احلفاظ على تراث 

املو�سيقى العربية التقليدية، وتن�سئة جيل جديد من العازفن الكال�سيكين املحرتفن.
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ووجدُت يف زوجي كل املوا�سفات التي اأحّبها يف الرجل

روال �سعد: قرار زواجي 
ال عالقة له بالفن

فرتة  بعد  خ�صر  يحيى  باملهند�ض  ت��زوج��ت   •
ك���ان���ت ق�����ص��ة حبكما  ف���ه���ل  ����ص���ري���ع���ة،  خ���ط���وب���ة 

�صريعة؟
- ن��ح��ن م��ع��اً م��ن��ذ ن��ح��و ���ص��ن��ة، وت��ع��ّرف��ُت على 
�أ���ص��دق��اء مقربني خالل  ط��ري��ق  ع��ن  يحيى 

�الحتفال بعيد ميالدي،
 �أي قبل 5 �أ�صهر من �إعالن �خلطوبة.

�قتناع  على  بناء  �لزو�ج  قر�ر  جاء  • وهل 
�أم �أن �حلب هو �لد�فع  ب��اأن �لفن ال ي��دوم 

�الأ�صا�صي �لذي يقف ور�ء هذ� �لزو�ج؟
- ق����ر�ر زو�ج����ي ال ع��الق��ة ل��ه ب��ال��ف��ن �أو 
ي��دوم، بل بكوين  �لفن ال  ب��اأن  بالتفكري 
�لتقيُت �ل�صخ�ض �ملُنا�ِصب �لذي وجدُت 
�أنه تو�أم روحي �لذي يكملني و�أكمله، 

كما �صعرت باأن �حلياة �صهلة معه.

يوؤكدون  �ل��ف��ن��ان��ني  ك��ل  ول��ك��ن   •
�لتي  ه��ي  و�لعائلة  ز�ئ���ل  �ل��ف��ن  �أن 

تبقى؟
�ل�صريك  وم��ع  م��وج��ودة،  �لعائلة   -
نكمل حياتنا، لكن يجب �أن يكون هذ� 

�ل�صريك مميز�ً،
غيابه  ع��ن��د  ب��ال��ف��ر�غ  ن�صعر  �أن  مبعنى   
ال  عندما  ينق�صنا  م��ا  �صيئاً  ه��ن��اك  وب���اأن 

يكون معنا.
ول���و �أن��ن��ي مل �أع�����ض ه���ذه �الأح��ا���ص��ي�����ض مع 

يحيى، 
مَلا كنُت �أقدمُت على �لزو�ج منه.

ووجدُت  يف حياتي،  ج��د�ً  �صخ�ض مميز  زوج��ي 
�أح���ّب���ه���ا يف �لرجل،  �ل��ت��ي  �مل��و����ص��ف��ات  ك���ل  ف��ي��ه 
�أكرث  وت�صبح  ت��ك��رب  ع��ن��دم��ا  �مل����ر�أة  �أن  خ�صو�صاً 
ن�صجاً ت�صبح �صروطها يف �ختيار �ل�صريك �أ�صعب 

و)ال يعجبها �لعجب(.

يحيى ي�صبهني يف نو�ٍح كثرية،
عائلتي  وي��ح��ّب  ويحبني  ي�صعر معي  روح���ي،  م��ن  ج���د�ً  وق��ري��ب   
كثري�ً ويخاف علّي. كل هذه �ملو��صفات جعلْتني غري قادرة على 

�ملقاومة.

باالأمان معه، خ�صو�صاً  ت�صعرين  �لذي  �لرجل  �أنه  يعني  • وهذ� 
�أن �لبع�ض يخطط للزو�ج من �لفنانات ب�صبب �صهرتهن؟

- ال �صك يف �أن هناك َمن يدخل �إىل حياة �لفنان بهدف ��صتغالله 
و��صتغالل ��صمه،

�لفني  �ملجال  ولي�ض على  �مل��ج��االت  كل  ينطبق على  �الأم��ر  وه��ذ� 
وح�صب.

 �أحياناً ميكن �أن تكون �صديقة �أو �صريك حياة.
�صخ�صيتهم  وي��خ��ف��ون  �الأقنع�����ة  ي��رت��������������دون  �أ�صخ�����ا�ض  ه��ن��اك 
ن�صعر  حقيقتهم  نكت�صف  وعندما  خميفة،  بطريقة  �حلقيقية 

بال�صدمة، 
يكون  و�ح��دة قد  باالختيار الأن غلطة  �ل��رتوي  ولذلك يفرت�ض 

ثمنها �حلياة باأكملها و��صمنا و�صهرتنا.
�أ�صخا�ض خطاأ يف حياتنا،  و�أن ميّر  نقع يف �خلطاأ  �أن  كلنا ميكن 

ولكن من يّتكل على رّبه ال بد و�أن ينقذه يف نهاية �ملطاف.

�لن�صاط  ��ف  وت��وقُّ �حل��ف��الت  �إح��ي��اء  وع���دم  )ك��ورون��ا(  • ظ���روف 
�لفني، هل كان لها دور يف ت�صريع قر�ر �لزو�ج؟

- كال! لكن ظروف )كورونا( جعلْتني �أفكر بنف�صي �أكرث و�أخ�ص�ض 
وقتاً �أكرب يل،

 و�أتعرف على زوجي �أكرث، الأننا كنا مالزمنْي للبيت.

�لزو�ج؟ بعد  حياتك  يف  يتغرّي  �أن  ميكن  �لذي  • ما 
- يحيى يدعمني يف كل �صيء وتهّمه ر�حتي و�صعادتي. ال م�صكلة 

عنده يف �أي قر�ر ينا�صب �لطرفني، 
خ�صو�صاً �أننا �أ�صبحنا نت�صارك قر�ر�تنا بعد �الرتباط. يهّمني �أن 
�أ�صت�صريه، لي�ض الأنه زوجي، بل الأنه �صخ�ض نا�صج ويفكر بطريقة 

ُمْقِنعة ومنطقية.
هو �إن�صان ع�صامي و��صمه كبري يف جماله، و�أنا �صعيدة جد�ً الأنه 

يوجد بجانبي �صخ�ض مثله يقّدم يل �لدعم و�مل�صاعدة.

 نحن حالياً يف �صهر �لع�صل ومل نخطط كثري�ً للمرحلة �ملقبلة.

لبنان؟ يف  �لد�ئمة  �إقامتك  �صتكون  • هل 
- زوجي يعي�ض بني �لبحرين و�أمريكا، و�أنا مرتبطة بعمل يف م�صر 
وال نعرف حتى �الآن �أين ميكن �أن ن�صتقر الأن لديه �رتباطات و�أنا 

مثله وال بد �أن �أكملها.

�صابق؟ �رتباط  لديه  كان  • هل 
- نعم، هو كان متزوجاً و�أب البنة مه�صومة كما �أنه جّد حلفيدتني، 

لكن زوجته رحلت منذ فرتة بعيدة.
و�صّق طريقه  �أمريكا  �إىل  و�صافر  مبّكر  بعمر  م��رة  �أول  ت��زّوج  هو 

وتعّرف على زوجته خالل �لدر��صة.

عليه؟ تعّرفِت  • و�أين 
�أزمة  خ���الل  �ل��ق��ري��ة  يف  بيتي  يف  �الأ���ص��دق��اء  بع�ض  م��ع  ز�رين   -
يومها  وم��ن  م��ي��الدي،  عيد  �حتفلو� معي يف  وبعدها  )ك��ورون��ا(. 

تعّرفنا جيد�ً وقررنا �أن نكمل معاً.

�الأوىل؟ �لنظرة  من  حباً  كان  • هل 
قرب،  عن  �صخ�صيتي  على  تعّرف  وعندما  كفنانة،  يحبني  كان   -

تعّلق بي، كما يقول يل.
�لبع�ض يعتقد �أن �لفنان �صخ�ض مغرور، ولكن عندما �صار قريباً 

مني ع�صق �صخ�صيتي.

• خالل �لفرتة �ملا�صية مل تكن هناك حفالت. ملاذ� مل ت�صاركي 
يف �أعمال متثيلية؟

ولكنني  م�صر،  يف  و�الأزي����اء  �ملو�صة  ع��ن  لربنامج  ر  �أح�صّ كنت   -
عائلية،  لظروف  ب��ريوت  �إىل  للعودة  ��صطررت  الأنني  �أكمله  مل 

ويفرت�ض �أن �أكمل ت�صويره خالل �لفرتة �ملقبلة.

�لع�صل؟ �صهر  �صتم�صيان  • �أين 
- يف �إيطاليا.

كان يفرت�ض �أن نغادر قبل �الآن، ولكن �صن�صافر �إىل �لبحرين �أواًل، 
الأن و�لدة زوجي تعاين ظروفاً �صحية دقيقة.

ق���ال �ل��ف��ن��ان �ل�����ص��اب �أح��م��د خ��ال��د ���ص��ال��ح، �إنه 
�لتي  ل�����الأدو�ر  بالن�صبة  ت��وق��ع��ات  �أي  ي�صع  ال 
يف  جهده  ق�صارى  يبذل  لكن  بتقدميها،  يقوم 
�ختيار �لدور و�لتعامل معه، معربا عن �صعادته 
يون�ض"  ع���ودة   - "�لعارف  فيلم  يف  ب��امل�����ص��ارك��ة 

�ملعرو�ض حاليا يف دور �ل�صينما .
و�أ�صاف �أحمد �صالح  �أنه �صعيد بعر�ض �لفيلم، 
ب��ع��د ت���اأخ���ر وت���اأج���ي���ل، وخ���روج���ه ب��ه��ذ� �ل�صكل 
بلد،  م��ن  �أك���رث  يف  ت�����ص��وي��ره  �أن���ه مت  خ�صو�صا 
�أح��د�ث �لفيلم تدور حول فكرة  �أن  م�صري� �إىل 

يج�صد  حيث  �ملعا�صر  �لوقت  يف  �لعقول  ح��رب 
خ��الل��ه ���ص��خ�����ص��ي��ة ���ص��اب��ط ي��ح��ق��ق ف���ى ق�صية 
�ل�صو�صيال  ����ص��ت��خ��د�م  خ���الل  م��ن  ج��ا���ص��و���ص��ي��ة 

ميديا و�صيطرة �لقر��صنة .
ولفت �إىل تعاي�صه مع �صخ�صيته يف �لفيلم من 
خالل در��صة تفا�صيل �ل�صيناريو �ملكتوبة ب�صكل 
�أكرث من ر�ئع، و�لتح�صري �جليد لها خ�صو�صا 
�أن قر�أ  م��ن��ذ  �إل��ي��ه  ب��ال��دور و�جن����ذب  �ن���ه تعلق 

�ل�صيناريو و�حلبكة �لدر�مية.
 و�أ�صار �إىل �ال�صتمتاع بالعمل وتفا�صيله خالل 
�لت�صوير ب�صكل كبري فهو من �الأعمال �لقريبة 
�إىل قلبه، معترب� �أنه من �لتجارب �ل�صينمائية 
ل��ه��ا الأن���ه���ا مكتوبة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة و�ل���ت���ي حت��م�����ض 
ردود�  يلقى  �أن  ويتمنى  ج��د�  م�صوقة  بطريقة 

�إيجابية من �جلمهور.
�ل�صخمة  �الأع��م��ال  م��ن  "�لعارف"  فيلم  ويعد 
�إنتاجيا، حيث مت ت�صويره يف 4 دول، كما جرت 
�مل�صاهد  لتنفيذ  عامليني  مب�صممني  �ال�صتعانة 

�خلطرية. 
وتدور �أحد�ث ق�صة �لفيلم يف �إطار من �الأك�صن 
و�خ�����رت�ق  "�لعقول"  ح����رب  ح����ول  و�الث��������ارة 
وهي  �الج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ص��ل  م��و�ق��ع  ح�صابات 
�صخ�صية  ح��ول  حقيقية  ق�صة  م��ن  م�صتوحاة 
"يون�ض" ويج�صد دوره �لفنان �أحمد عز، �لذي 
يلجاأ ل�صرقة �أحد �لبنوك عن طريق �الإنرتنت 

ويتورط مع ع�صابة خطرية.
ي�صارك يف �لبطولة: �أحمد فهمي ، وم�صطفى 
ب�صيب�ض،  وك��ارم��ن  حميدة،  وحم��م��ود  خ��اط��ر، 

وحازم �إيهاب،
 وع����دد م���ن ���ص��ي��وف �ل�����ص��رف �أب���رزه���م حممد 
ممدوح، �لعمل تاأليف حممد �صيد ب�صري، �إخر�ج 

�أحمد عالء �لديب.

�صيفا  �لعزيز  عبد  حم��م��ود  ك��رمي  �لفنان  ح��ل 
على برنامج "معكم"، �لذي تقدمه �الإعالمية 

 ،cbc منى �ل�صاذيل، على قناة

حدث  غريبا  موقفا  �للقاء  خ��الل  ك��رمي  روى 
له بعد وفاة و�لده �لفنان حممود عبد �لعزيز 
�لو�قعة  �أن هذه  �إىل  بنحو عام تقريبا، م�صري� 

�أث���ارت ت�����ص��اوؤالت ك��ث��رية ب��د�خ��ل��ه، وال يجد لها 
ي��دري هل هي حقيقية  تف�صري� حتى �الآن، وال 

�أم ال.
�أو���ص��ح ك��رمي �أن���ه ر�أى و�ل���ده وحت���دث معه يف 

�ليقظة ولي�ض �حللم، 
�أ�صحى عندي  و�مل��ف��رو���ض  ن��امي  "كنت  ق��ائ��ال: 

ت�صوير، ففجاأة لقيت �أبويا بي�صحيني..
 ب�ض كالم بدون مل�ض.. 

و�أن���ا ب�صيت له  �ل��ف��ل  �أ���ص��ح��ى �صباح  وب��ي��ق��ويل 
وم�ض متفاجئ وبتعامل على �إنه عادي هو ل�صه 
�لفل  �صباح  ق��ايل  ي�صحيني..  وج���اي  �صاحي 

فرديت عليه.. 
�لت�صوير  وروح  ك��ده  د���ض حلو  خ��د  ق��وم  ق��ايل 
�صحكتني  حاجة  قال  وبعدين  قعدت  بتاعك.. 
ف�صحكت ولفيت و�صي و�أنا ب�صحك وبلف و�صي 

تاين ناحيته ملقتهو�ض".
نامي..  م�ض  �صاحي  و�أن��ا  ح�صل  ده  "كل  تابع: 
و�أنا  ميت  ه��و  �إن  �أدرك����ت  ملقتهو�ض  مل��ا  حلظة 

�صاحي فاإز�ي ده.. 
�الأغرب �إن بعد فرتة كبرية من �ملوقف ده بيرت 

ميمي كلمني على فيلم مو�صي .. 
بيني  ح�صل  �للي  نف�ض  لقيت  �ل�صيناريو  بقر�أ 
تفا�صيله  بنف�ض  ه��و  ه��و  م��ك��ت��وب  �أب���وي���ا  وب���ني 
�أبوه  بي�صوف  �لبطل  �إن  �لفيلم،  يف  م�صهد  يف 

�ملتوفى جايله وهكذ�".
�ختتم كرمي حديثه قائال: "ده خالين �أتاأثرت 

وعيطت ملا قر�أت �مل�صهد.. 
ل��ع��م ���ص��الح عبد  مل��ا ب�صيت  �ل��ت�����ص��وي��ر  ووق����ت 
�للي  �تاأثرت و��صتدعيت نف�ض  �هلل غ�صب عني 

ح�صل ملا �صوفت �أبويا و�أنا �صاحي".

القف�ض  اأخ��ريًا  �سعد  رول  اللبنانية  الفنانة  دخلت 
الذهبي برفقة املهند�ض يحيى خ�سر بعدما كانت قد 

اأعلنت خطوبتها قبل اأ�سهر عدة.
زوج �سعد فل�سطيني اجلن�سية، ولكنه من مواليد �سورية ويعي�ض يف الوليات املتحدة ويعمل يف 
جمال الهند�سة، اأي اأنه من خارج الو�سط الفني، وهي كانت التقت به خالل الحتفال بعيد 
ميالدها يف بريوت حيث ح�سر احلفل برفقة بع�ض الأ�سدقاء امل�سرتكن. والالفت اأنه كان 
ها عندما تعّرف عليها �سخ�سيًا، واأعلنا خطوبتهما بعد مرور 5 اأ�سهر  معجبًا بها كفنانة، واأََحبَّ

على تعارفهما.

اأحمد خالد �سالح: �سيناريو فيلم "العارف" 
رائع.. وال اأ�سع توقعات الأدواري

كرمي حممود عبد العزيز: 
تكلمت مع والدي بعد وفاته!
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قد حتدث التهابًا اإذا ُتركت دون عالج
ما هي البقع البي�ساء ال�سغرية 

التي تظهر على اجللد؟
ميكن �أن تكون �لبقع �لبي�صاء على �جللد م�صدر قلق لبع�ض �الأ�صخا�ض، 

خا�صة �إذ� كان مظهرها ي�صبه �لتكي�صات.
وو�صف �لدكتور رو�ض بريي، �لطبيب �لعام و�ملدير �لطبي لعياد�ت �جللد 
�حلليب،  ببقع  �أي�صا  تعرف  كما  �أو  �لدخليات  �أو  �مليليا   ،Cosmedics
باأنها �أكيا�ض �صلبة ومرتفعة وغري موؤملة ومليئة بال�صو�ئل �لبي�صاء متيل 

�إىل �أن تكون بعر�ض 1-4 مم وتتطور على �صطح �جللد.
وقال ملوقع "�إك�صربي�ض" �لربيطاين: "تظهر على �صكل بقع بي�صاء �صغرية 
تعرف طبيا با�صم �أكيا�ض �مليليوم، ومن �ملهم �أن نفهم �أنها �صكل �صغري من 

�لكي�ض بدال من �لروؤو�ض �لبي�صاء �لتي يتم �خللط بينها �أحيانا".
و�أو�صح: "�مليليا حتدث عندما حتا�صر �لغدد �لعرقية بالزيت و�لكري�تني. 
وميكن �أن ت�صبح قا�صية وبارزة للغاية، وعلى �لرغم من �أنها قد متوت يف 

نهاية �ملطاف، �إال �أنها قد ت�صتمرون ل�صنو�ت".
وحذر: "هناك �أي�صا خطر حدوث �لتهاب �إذ� ُتركت دون عالج".

وميكن عالج �مليليا بعدة طرق �عتماد� على طبيعة �مل�صكلة. ون�صح �لدكتور 
بل  �الأكيا�ض فح�صب،  يدمر  الأنه ال  �لنهائي،  �لعالج  يقدم  "�لليزر  بريي: 
يحفز �أي�صا على �صفاء �جللد وجتديد �خلاليا، وبالتايل تبدو �لب�صرة �أكرث 
�صحة. و�خليار�ت �الأخرى للعالج �لطبي للدخينات هي �لكي �لدقيق، �أو 

�لوخز باالإبر �لدقيقة / �ل�صفرة ل�صق و�إز�لة جتمع �لدهون".
تكون  �أن  ميكن  ثباتا،  �الأق���ل  للحاالت  "بالن�صبة  ب���ريي:  �ل��دك��ت��ور  وت��اب��ع 
�لدقيق  �لتق�صري  �أو  �لكيميائي  �لتق�صري  مثل  �ملكثف  �لتق�صري  ع��الج��ات 
�مل�صام  وتنظيف  �خلارجي  �ل�صطح  تعمل عن طريق جتريد  وهذه  مفيدة. 
�مل�صدودة للح�صول على ب�صرة �أكرث ن�صارة. ويحفز �لتق�صري �أي�صا جتديد 

�خلاليا للح�صول على ب�صرة �أكرث �صفاء و�صحة".
�أع��اله يف عيادة جلدية  �ملذكورة  �لعالجات  �إج��ر�ء جميع  "يجب  و�أ�صاف: 

منا�صبة بو��صطة متخ�ص�صني مدربني وذوي خربة".
وقال �لدكتور بريي، الأولئك �لذين يبحثون عن عالجات "يف �ملنزل"، قد 
يكون ��صتخد�م �لريتينويد �ملو�صعي مفيد�. ومع ذلك، ال تتوفر �لعالجات 
�لقوية �ملو�صى بها من دون و�صفة طبية، ومن �مل�صتح�صن �أن ير�ها �لطبيب 

�أوال للتاأكد من �أن �لعالج منا�صب.
"�أن�صح بعدم حماولة �صر�ء �صيء ما على �الإنرتنت، حيث يوجد  وو��صل: 
خطر حدوث ندوب من �لعالج غري �ملنا�صب. من �ملهم �أن يتم فح�ض �جللد 
�إىل  �لتو�صل  �أج��ل  �جللدية من  �الأم��ر����ض  قبل طبيب متخ�ص�ض يف  من 
ولكن  بالدخينات  لالإ�صابة  معر�صون  �لنا�ض  بع�ض  ع��الج.  خطة  �أف�صل 

�لعناية �الأ�صا�صية بالب�صرة وتق�صريها ميكن �أن ت�صاعد يف تقليلها".

- ما كمية املاء التي تتبخر من الرئتن ؟
يتبخر من �لرئتني يوميا ما بني 150 - 500 جر�م من �ملاء. 

- ما ن�سبة امللح يف مياه البحر ؟
يحتوي ماء �لبحر على كمية كبرية من �المالح ت�صل ن�صبتها �إىل 35 

جر�ما يف كل ليرت وي�صكل ملح �لطعام منها 27 جر�ما .
- ما تاأثري خروج ثاين اك�سيد الكربون على اجل�سم ؟

عندما يخرج ثاين �ك�صيد �لكربون من ج�صم �الن�صان فانه يفقد من 
. لذلك  نتجه  �ليوم  يف  جر�ما   85 �إىل   75

3٢٥غم  فهو  �ملتو�صط  وزنه  �أما   . �أبعاده  وكذلك  �آخر  �ىل  �صخ�ض  من  يختلف  �لقلب  حجم  �أن  تعلم  •هل 
بالن�صبة للرجال �أما متو�صط وزنه عند �لن�صاء فهو ٢4٥غم ولكن يتفاوت مع حجم �جل�صم ووزنه.

�أو 37843٢00  �أو .43٢ خفقة يف �ل�صاعة  •هل تعلم �أن معّدل خفقات �لقلب ي�صل �ىل 7٢ خفقة يف �لدقيقة 
يف �ل�صنة.

�الأ�صخا�ض  كبد  من  �أ�صخم  �أو  �أ�صمن  يكون  �لكحول  على  �ملدمنني  �الأ�صخا�ض  عند  �لكبد  �أن  تعلم  • هل 
�أ�صباب  وهناك  �لكبد  يت�صّمع  وبالتايل  لل�صحوم  م��اأوى  في�صبح  بامل�صكر�ت  َي�صُمن  �لكبد  الأن  مدمنني  �لغري 

�أخرى لت�صّمع �لكبد ولكن �الإدمان يف مقدمتها.
�حليو�نات  من  �لكثري  كبد  �أن  تعلم  وهل  وظائفه  لكرثة  و�حد  ع�صو  يف  عديدة  باأع�صاء  ي�صمى  • �لكبد 

ي�صتعمل كعالج فّعال لفقر �لدم �خلبيث.
غريهم من  للقرحة  تعّر�صا  �أكرث  �الأربعني  �أو  �لثالثني  �صن  تخّطو�  �لذين  �لرجال  �أن  تعلم  • هل 

تزيد  �لدهون  �أن  هو  و�ل�صبب  �ملر�رية  �حل�صاة  تكّون  �ىل  يوؤّدي  �لطعام  يف  �لدهون  كرثة  �أن  تعلم  • هل 
�مل��ر�رة لفرتة طويلة من �حل�صيات  من ن�صبة �لكول�صرتول وهذ� �الأخري هو من بقاة �حل�صيات و�ن عانت 

فاأنها قد توؤّدي �ىل ��صابتها بال�صرطان.

�صداقة الدولفني
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فوائد الباذجنان 
ق�������ال �ل����دك����ت����ور 
عو�ض،  �أح����م����د 
�أخ�����������������ص��������ائ��������ي 
�ل���������ت���������غ���������ذي���������ة 
�ل������ع������الج������ي������ة، 
ج�������������ام�������������ع�������������ة 
�إن  �ل������ق������اه������رة، 
�أحد  �ل��ب��اذجن��ان 
�خل�������������ص������ر�و�ت 
لل�صحة،  �ملفيدة 
ك�������م�������ا ي����ع����ت����رب 
جيد�  م�������ص���در� 

للح�صول على عن�صر �حلديد نظر� الحتو�ئه على قدر كبري من �حلديد 
و�لبوتا�صيوم و�الألياف �لغذ�ئية وم�صاد�ت �الأك�صدة.

ومن  للباذجنان،  �ل�صحية  �لفو�ئد  من  ع��دد  عن  عو�ض  �لدكتور  وك�صف 
�أهمها، �أنه مفيد لالأ�صخا�ض �لذين يعانون من �أنيميا �حلديد وفقر �لدم، 
�لعظام  تقوية  على  وي�صاعد  �حلديد،  من  كبري  قدر  على  الحتو�ئه  نظر� 

نظر� الحتو�ئه على �لبوتا�صيوم �ملفيد للعظام.
وي�صاهم يف بطء ن�صاط خاليا �ل�صرطانية، نظر� الحتو�ئه على قدر جيد 
وي�صاعد  �لدموية،  �ل��دورة  ن�صاط  لتح�صني  مفيد  �الأك�صدة،  م�صاد�ت  من 

على تخفي�ض ن�صبة �لكول�صرتول باجل�صم.
بطهي  �اله��ت��م��ام  �الأم��ه��ات  على  ق��ائ��ال، يجب  ع��و���ض  �ل��دك��ت��ور  وي�صتكمل 
�لباذجنان بطريقة �صحية، لكي تتم �ال�صتفادة �لكاملة من فو�ئده، كال�صلق 
فقد�ن  يف  ت�صاهم  الأن��ه��ا  نظر�  �لقلي،  طريقة  ��صتخد�م  وع��دم  �ل�صي،  �أو 

�لباذجنان فو�ئده �ل�صحية وجتعل من تناوله �أ�صر�ر� ولي�ض فائدة.

 ذ�ت �صباح م�صرق جميل ز�ده هدوء �لبحر جماال جاء �حد �مل�صطافني مبكر� لينعم بهذ� �لهدوء فجل�ض على 
�ل�صاطئ ي�صتمتع بكل ما حوله حني لفت نظره من بعيد ما ظنه �صمكة �صخمة لكنه كان دولفينا جميال 
رمادي �للون كان كمن يلهو يف عر�ض �لبحر فهو يقفز عاليا ثم يعود �إىل �ملاء فيطفو من جديد م�صدر� 
�صوتا وكاأنه ينادي على من يجل�ض هناك، قام �لرجل فعرب �ل�صاطئ وو�صل �إىل �ملاء ووقف ينظر للدولفني 
وكانت �ملياه تغطي و�صطه تقريبا وظل ينظر للدولفني وهو يظنه يلعب معه لكن �لدولفني �قرتب و�خذ يف 
هز ر�أ�صه ثم عاد �أدر�جه �إىل �ملاء وهو ينظر �إىل �لرجل فاأح�ض �نه يريد �ن يقول له �صيئا.. ورغم ده�صته قال 
ملاذ� �أخاف �نا �صباح ماهر، رمبا هو يف ماأزق لننظر فيما ور�ءه بالفعل نزل �لرجل �إىل �ملاء وحيثما يختفي 
�لدولفني غط�ض �لرجل ور�ءه وعلى عمق لي�ض بكثري ر�أى �لرجل دولفينا �صغري� جميال وقد �نح�صر ج�صده 
و�صط حطام مركب �صغرية وال ي�صتطيع منها فكاكا ففهم ملاذ� كان �لدولفني يفعل ذلك �نه يطلب �لنجدة، 
�صعد �لرجل �إىل �صطح �ملاء لياأخذ نف�صا عميقا ثم نزل مرة �خرى �إىل �ملاء وقام بعمل �صعب لكنه جيد و�نقذ 
�ل�صاطئ وجل�ض  �إىل  و�صبح  �ملاء  �صطح  �إىل  �صلمه الأمه و�صعد م�صرعا  ثم  �ل�صغري  �مل�صكني  �ثره ذلك  على 
ي�صرتيح وبعد فرتة كان �لدولفني و�صغريه يقفز�ن فرحا ويلقيان حتيتهما للرجل.. مر يوم قبل �ن يعود 
�لرجل �إىل مكانه مرة �خرى فو�صع كر�صيه وجل�ض لل�صيد ومل مي�ض وقت طويل حتى كان �لدولفني يلقي 
عليه �لتحية ببع�ض �لقفز�ت �جلميلة ��صعدت �صاحبنا وخففت عليه وطاأة جل�صته هذه �لتي مل يفز فيها �ال 

بب�صع �صمكات �صغري�ت.
. وبعد م�صي وقت فوجئ �لرجل بالدولفني وقد قفز على �صطح �ملاء ويف فمه �صمكة كبرية �صبح بها قريبا 
يا عزيزي هديتك هذه  لكن  كثري�  �أ�صكرك  وق��ال  كثري�  �لرجل  يقدمها هدية ف�صحك  وكاأنه  �لرجل  من 

معناها �أنني بالفعل �أ�صتطيع �ن �قول �لدولفني �صديقي.

غالبا ما يكون د�ء �ل�صكري �لنوع 2 غري حم�صو�ض 
�رتفاع   - حت��رك��ه  �ل��ت��ي  �الآل���ي���ة  الأن  �ل���ب���د�ي���ة،  يف 
�لوقت  بع�ض  ت�صتغرق   - �لدم  �ل�صكر يف  م�صتويات 

حتى تبد�أ.
يف  �مل��رت��ف��ع��ة  �ل�صكر  م�صتويات  ت�صبب  �أن  ومي��ك��ن 
�لدم با�صتمر�ر، �الأمل �لذي يتميز باأربعة �أحا�صي�ض 

مميزة.
ويعني د�ء �ل�صكري �لنوع 2 - نذير الأمر��ض �لقلب 
- �أن �لبنكريا�ض ال ينتج كمية كافية من �الأن�صولني، 
�أن �الأن�صولني �لذي ينتجه ال متت�صه �خلاليا.  �أو 
وهذ� له عو�قب وخيمة الأن �الأن�صولني ينظم ن�صبة 
�رتفاع م�صتويات  �أن يوؤدي  �لدم. وميكن  �ل�صكر يف 

�جل�صم،  �إت�����الف  �إىل  ب��ا���ص��ت��م��ر�ر  �ل����دم  يف  �ل�����ص��ك��ر 
وتت�صمن بع�ض �لعالمات �لتحذيرية �الأكرث حدة 
تلف �الأع�صاب. وميكن �أن ي�صبب �العتالل �لع�صبي 

�ملحيطي �أنو�عا مميزة من �الأمل.
جهازك  ير�صل   ،Mayo Clinic ت�صرح  وكما 
و�حلبل  �ل��دم��اغ  من  معلومات  �ملحيطي  �لع�صبي 
باقي  �إىل  �مل���رك���زي(  �لع�صبي  )�جل���ه���از  �ل�����ص��وك��ي 

�أجز�ء �جل�صم.
وتقول: "تر�صل �الأع�صاب �ملحيطية �أي�صا معلومات 
وعندما  �ملركزي".  �لع�صبي  �جل��ه��از  �إىل  ح�صية 
تتلف هذه �ل�صبكة، غالبا ما يوؤدي ذلك �إىل �ل�صعور 
�لنحو  �الأمل على  �لنا�ض  ب��االأمل. وغالبا ما ي�صف 

�لتايل:
• �حلاد.

بالوخز. • �الإح�صا�ض 
• �خلفقان.

• �الحرت�ق.
م�صتويات  لتنظيم  مفتاحا  �لغذ�ئي  �لنظام  ويعد 
Diabetes. مل���وق���ع  ووف���ق���ا  �ل������دم،  يف  �ل�����ص��ك��ر 

co.uk، فاإن �صرب �ملزيد من �ملاء ميكن �أن يقلل 
من �رتفاع م�صتويات �ل�صكر يف �لدم.

معينة  الأطعمة  تناولك  مر�قبة  �أي�صا  �ملهم  وم��ن 
�ل�صكر  �رتفاع م�صتويات  �إىل  ت��وؤدي  �أن  الأنها ميكن 

يف �لدم.

اأربعة اأنواع خمتلفة من االأمل ينتجها ارتفاع م�ستوى ال�سكر يف الدم!

الباندا العمالقة هوان هوان ، وتعني »�سعيد« بال�سينية ، تنقل دي�سمها بعد اأن ولدت تواأمن ب�سحة جيدة يف 
حديقة حيوان بوفال يف �سان اآينان �سور �سري ، و�سط فرن�سا.  ا ف ب


