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ال�صريع.. وتدمر �صحتك

املييييياتييونيين يف  ا�ييسييتييخييدام مكمل  ر�ييسييدت درا�ييسيية زييييادة ملحوظة يف 
الواليات املتحدة، خال ال�سنوات املا�سية، من اأجل احل�سول على نوم 

هانئ و�سريع يف الليل.
وذكرت الدرا�سة، التي ن�سرت يف دورية اجلمعية الطبية االأمريكية، اأن 
االأمريكين الذين يتناولون املياتونن يف عام 2018، زادوا بواقع 
بح�سب  الزمان،  قبل عقد من  الو�سع  عليه  كان  ما  مقارنة  �سعفن 

�سبكة "�سي اإن اإن" االأمريكية.
ووجدت الدرا�سة اأنه منذ عام 2006، اأخذت جمموعة من البالغن، 
�سغرية لكنها متنامية يف تنناول املياتونن، بكمية تزيد عن جرعة 

املدى. ق�سري  كعاج  عادة  ت�ستخدم  التي  اليوم،  يف  ملليغرام   5
 0.4 عند  كان  املياتونن  ا�ستخدام مكمل  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 
اإىل  ارتفع  ثم   ،2000  1999- عامي  بن  االأمريكين  من  باملئة 
2.1 بن عامي 2017-2018. واأ�سارت اإىل اأن االأمريكين باتوا 
م�ستويات  عن  االأحيييييان  بع�ض  ويف  املعتاد،  ب�سعفي  املييادة  ي�ستعملون 

عالية.
على  حتتوي  رمبييا  للبيع  املعرو�سة  املييادة  هييذه  حبوب  اأن  اإىل  ولفتت 

كميات اأكرب بكثري مما هو معلن على املل�سق.
اليييدواء والييغييذاء يف  اإدارة  امليييادة لتنظيم ميين طييرف  وال تخ�سع هييذه 
الواليات املتحدة ب�سكل كامل، وال توجد متطلبات فيدرالية لفح�ض 
العلماء  بداخلها. ويعرب  املوجودة  املادة  هذه احلبوب ومعرفة كمية 
�سلبية  بيياآثييار  الرتبطها  نظرا  امليييادة،  هييذه  ا�ستخدام  اإزاء  قلقهم  عيين 

ق�سرية املدى واأخرى بعيدة املدى.

عالج ثوري لل�صرطان.. اأكرث 
دقة والآثار اجلانبية حمدودة

خل�ست درا�سة علمية حديثة اإىل اأن ميكن لبذرة مغناطي�سية معاجلة 
احل�سول  يتعذر  الييتييي  تلك  خا�سة  اجليي�ييسييم،  اأجييييزاء  بع�ض  يف  اأورام 

عليها.
"�سكاي نيوز" تفا�سيلها اأم�ض االأربعاء  وذكرت الدرا�سة، التي ن�سرت 
اأن البذرة املنغاطي�سية تقوم على اال�ستئ�سال اجلراحي الب�سيط للورم 

ال�سرطاين عرب توجيه ذلك بال�سور.
2 مم، ويجري  يبلغ قطرها  التي  الييبييذرة  فيياإن  الييعيياج،  لهذا  وطبقا 

توجيهها داخل الدماغ من اأجل رفع حرارة االأورام، ثم تدمريها.
درا�سة  ذلك يف  توثيق  الفئران، ومت  البذرة على  اختبار هذه  وجييرى 

.)Advanced Science( ن�سرت يف دورية
الواعدة  البذور  لنقل  املغناطي�سي  بالرنن  ما�سح  العلماء  وا�ستخدم 
وت�ستخدم يف  ُبعد  البذور عن  هييذه  ت�سخن  الييورم، حيث يجري  اإىل 

هذه احلرار لقتل اخلايا ال�سرطانية.
الواعدة  البذور  لنقل  املغناطي�سي  بالرنن  ما�سح  العلماء  وا�ستخدم 
وت�ستخدم يف  ُبعد  البذور عن  هييذه  ت�سخن  الييورم، حيث يجري  اإىل 
هذه احلرار لقتل اخلايا ال�سرطانية. و�ست�سكل البذور املغناطي�سية 
عاجا اأكرث فعالية ملر�سى االأورام، و�ستقلل مدة التعايف، ف�سا عن 

احلد من االآثار اجلانبية.
وميكن ا�ستخدام هذه التقنية اجلديدة �سد الورم االأرومي الدبقي، 
الربو�ستاتا  �سرطان  جانب  اإىل  �سيوعا،  الدماغ  �سرطان  اأنييواع  اأكييرث 

وغريها.
التحكم  خييال  "من  ليثغوي:  مييارك  الييدرا�ييسيية،  موؤلفي  كبري  وقييال 
الييدقيييييق عييين بييعييد بييالييبييذرة عييين طييريييق مييا�ييسييح الييتيي�ييسييوييير بالرنن 
املغناطي�سي، ميكننا تدمري اخلايا ال�سرطانية فقط، مما يعني اأننا 

�سنكون قادرين للحفاظ على االأن�سجة ال�سليمة".
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اآلة ثورية ل�صناعة �صرائح 
اجللد للم�صابني باحلروق

ميكن الآلة تنتج طبقات كبرية من اجللد اجلديد اأن حتدث تغيرياً جذرياً 
يف عملية عاج املر�سى الذين يعانون من حروق �سديدة.

ذلك  بعد  ُت�ستخدم  كبري،  بحجم  رقعاً  دينوفوكا�ست  اآليية  ت�سنع  اأن  ميكن 
الإ�ساح مناطق كبرية من اجللد التالف.

يتم اإجراء الطعوم با�ستخدام رقعة بحجم طابع بريدي من اجللد ال�سليم 
اخلايا  منها  االأطباء  وي�ستخرج  �سليمة،  منطقة  من  ماأخوذة  للمري�ض، 
اجلذعية، وهي اخلايا الرئي�سية التي ميكن اأن تتطور اإىل اأن�سجة جديدة، 

والكوالجن، وهي املادة الليفية التي متنح اجللد
ومتنع  للماء  مقاوًما  اجللد  جتعل  التي  الكرياتينية  واخلييايييا  مرونته، 
دخول البكترييا اإليه. مبجرد دخول املخترب، ُي�ساف هام ذو اأ�سا�ض مائي 
ثم ُيدخل اخلليط يف اجلهاز مع عوامل النمو، وهي مواد طبيعية موجودة 

يف اجل�سم حتفز منو اخلايا اجلديدة.
خال االأ�سابيع االأربعة التالية، ينمو اخلليط اإىل طبقات كبرية من اجللد 
يتم  ثم  مييرة.   100 مبقدرا  االأ�سلية  الرقعة  يفوق  بحجم  الهام  ت�سبه 

تطعيم هذه الرقعة على حروق املري�ض.
وقد مت برجمة اآلة دينوفو كا�ست اجلديدة، لزراعة العديد من الطعوم يف 

نف�ض الوقت وتقوم بذلك اأ�سرع بن�سبة 30 % من الطرق التقليدية.
التي  بالعدوى  ي�سابوا  اأن  ميكن  الكبرية  احلييروق  �سحايا  الأن  مهم  هييذا 
تدخل من خال اجللد التالف، اأو فقدان ال�سوائل التي تت�سرب منه، اأثناء 

انتظار حت�سري طعم لوقت طويل.

عقار يخف�ض معدل 
وفيات �صرطان الرئة

يييعييد �ييسييرطييان الييرئيية اأحيييد اأخييطيير اأنيييواع 
ونتيجة  �سيوًعا،  واأكييرثهييا  ال�سرطانات 
االأهيييمييييييية مبيييكيييان معرفة  مييين  ليييذليييك، 
االأعرا�ض بحيث اإذا مت ت�سخي�ض اإ�سابة 
ب�سرعة  العاج  اإدارة  ميكن  مييا،  �سخ�ض 
وفعالية. ومتت املوافقة على عقار جديد 
من  لا�ستخدام  الييرئيية  ل�سرطان  رائيييد 
ويطلق  الربيطانية،  ال�سحة  هيئة  قبل 
 Atezolizumab على العقار ا�سم 
وهيييو �ييسييكييل ميين اأ�ييسييكييال الييعيياج املناعي 
�سرطان  لعاج  ا�ستخدامه  �سيتم  الييذي 

الرئة ذو اخلايا غري ال�سغرية.
ييا يف  و�ييسيييييكييون اأكييييرث مييين 850 مييرييي�ييسً
على  للح�سول  موؤهلن  املتحدة  اململكة 
هذا  ويييرتييفييع  االأوىل،  ال�سنة  يف  الييييدواء 
الثالثة،  ال�سنة  يف   1000 اإىل  الييرقييم 
بح�سب �سحيفة اإك�سربي�ض الربيطانية.
الرئي�سة  بييريييتيي�ييسييارد،  اأمييييانييييدا  وقييياليييت 
التنفيذية لي NHS England "من 
 Atezolizumab خال اإتاحة عقار
يف اأقيييييرب فيير�ييسيية ممييكيينيية، اأ�ييسييبييح لدى 
املر�سى االآن عاًجا جديًدا مثرًيا للغاية 
لديه القدرة على احلد ب�سكل كبري من 

خطر انتكا�ض ال�سرطان لديهم".

اأمرا�ض اللثة عامل مهم يف 
خم�ض م�صكالت �صحية خطرية �ص 23

اأف�صل نوع للحليب للتحكم 
ب�صكر الدم

يتوجب على مر�سى ال�سكري جتنب االأطعمة وامل�سروبات التي ميكن اأن توؤدي اإىل 
ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم، مما قد يوؤدي اإىل مزيد من امل�ساعفات ال�سحية 

يف امل�ستقبل، وب�سكل خا�ض اإذا اأ�سيبت االأوعية الدموية وت�سررت ب�سكل كبري.
اأن يوؤدي اإىل  اأن ارتفاع ال�سكر يف الدم ميكن  وحذرت الدكتورة �سارة بروير من 
اأ�سكال خمتلفة من اأمرا�ض القلب، وان�سداد ال�سراين. وميكن اأن توؤثر منتجات 

االألبان على م�ستويات ال�سكر يف الدم، فهل ميكنك �سرب احلليب؟
وت�سيف الدكتورة بروير "مثل اأي طعام اآخر، �ستوؤثر منتجات االألبان على مر�ض 
ال�سكري من النوع 2 اإما بطريقة اإيجابية اأو حمايدة اأو �سلبية". وعندما يتعلق 
االأمر باحلليب، تو�سي الدكتورة بروير "باحلليب اخلايل من ال�سكر" ملن يعانون 

من مر�ض ال�سكري من النوع 2.
النباتي الذي يحتوي على ن�سبة منخف�سة  "احلليب  اأن  واأكييدت الدكتور بروير 
من ال�سكر، مثل حليب اللوز اأو ال�سويا، ميكن اأن يكون اإ�سافة �سحية اإىل نظامك 
الغذائي. حليب ال�سويا، على �سبيل املثال، يعترب خياًرا رائًعا الأنه ال يحتوي على 
ا على ن�سبة عالية من اأحما�ض اأوميغا 3  الكولي�سرتول". ويحتوي احلليب اأي�سً
الذين  االأ�سخا�ض  تن�سح  بروير  الدكتورة  ولكن  الكاملة،  والربوتينات  الدهنية 
يرغبون يف اإدارة م�ستويات ال�سكر يف الدم باختيار ن�سخة ع�سوية وغري حماة 

من احلليب".

فوائد ق�سر الرمان املغلي للب�سرة وال�سعر
على  تعود  التي  الفوائد  من  العديد  املغلي  الرمان  لق�سر 
الب�سرة من خال غ�سل الوجه به عندما يربد؛ فهو يعمل 
كمق�ّسر طبيعي يزيل اخلايا امليتة من خال خلطه مع 
الب�سرة  الزيتون وا�ستخدامه لتق�سري  البني وزيت  ال�سكر 

وتدليكها به ثم غ�سلها مباء فاتر.
وي�ساهم مغلي ق�سر الرمان يف الوقاية من اأ�سعة ال�سم�ض 
اجللد من خال مزجه  ب�سرطان  االإ�سابة  وتقليل خطر 
ثم   ،E اإي  وفيتامن  العطرية  الزيوت  مع جمموعة من 

و�سعه على ب�سرتِك كواق طبيعي من ال�سم�ض.
يييعييالييج حييب اليي�ييسييبيياب وييييحيييارب الييبييثييور ميين خيييال مزجه 
 20 ملدة  الوجه  الييورد وتطبيقه على  القليل من ماء  مع 
ال�سن  التقّدم يف  التجاعيد وعامات  دقيقة. يق�سي على 
من خال خلطه مع زيت الزيتون اأو االأفوكادو اأو احلليب، 
ومن ثم تطبيقه ملدة ربع �ساعة على الوجه، ومن ثم غ�سله 

باملاء الفاتر.
املعادن  ميين  حمييتييواه  بف�سل  ويييقييويييه  ال�سعر  �سحة  يييعييزز 

وم�سادات االأك�سدة. كما يحارب ق�سرة الراأ�ض.

فوائد ق�شر الرمان املغلي واأمرا�ض القلب
م�سادات االأك�سدة القوية تتواجد يف بذور الرمان احلمراء 
واملرّكبات  الفافونويد  ق�سورها مثل مرّكبات  وكذلك يف 
واأمرا�ض  االلتهابات  مكافحة  يف  ت�ساعد  حيث  الفينولية 
اليييرميييان هيييو م�سدر  اأن قيي�ييسيير  الييقييلييب والييي�يييسيييرايييين، كييمييا 
للبوتا�سيوم واملغني�سيوم وهما عن�سران مهمان جًدا لعمل 

القلب وال�سراين وتنظيم �سغط الدم وال�سيطرة عليه.
باالإ�سافة اإىل ذلك فاإن تناول ق�سر الرمان املغلي ي�ساهم 
على  وي�ساعد  الييدم  يف  الكولي�سرتول  م�ستويات  تقليل  يف 

مكافحة ت�سلب ال�سراين.

فوائد ق�شر الرمان املغلي خل�شارة الوزن
الوزن  خ�سارة  اأجل  من  املغلي  الرمان  ق�سر  ب�سرب  ُين�سح 
ي�سّجع  الييهيي�ييسييم،  عملية  ت�سهيل  يف  ي�ساعد  الأنيييه  الييزائييد 
عمليات االأي�ض وحرق الدهون يف اجل�سم، وي�ساعدِك على 
خال  املتناولة  الطعام  كمية  وتقليل  باالمتاء  ال�سعور 

اليوم.

فوائد ق�شر الرمان املغلي واجلهاز اله�شمي
اللتهابات  م�ساّدة  خ�سائ�ض  لها  الييرمييان  ق�سور  اأن  وجييد 
عملية  ت�سهيل  على  وت�ساعد  واالأمييعيياء  اله�سمي  اجلييهيياز 
اليينييزيييف يف االأميييعييياء وتعّزز  الييهيي�ييسييم. وتيي�ييسيياهييم يف وقيييف 
املعادن  بع�ض  ميين  حمييتييواهييا  بف�سل  بطانتها  عييمييل  ميين 
وبالتايل فهي  الدباغية،  واملواد  واملغني�سيوم  كالبوتا�سيوم 

تقي من االإ�سهال وتعاجله.
قد  التي  والديدان  للطفيليات  طييارد  الرمان  ق�سر  يعترب 
القولون  �سحة  تعزيز  يف  وي�ساهم  االأمييعيياء،  داخييل  تكون 
والوقاية من البوا�سري، واأما بالن�سبة اإىل طريقة حت�سريه 
فهي تتم من خال �سرب كوب من منقوع ق�سر الرمان ملدة 

اإليه. الكمون  من  القليل  اإ�سافة  مع  باالأ�سبوع،  اأيام   3

فوائد ق�شر الرمان املغلي والتهاب احللق
التهاب  اأعرا�ض  تهدئة  يف  ي�ساهم  اأن  ميكن  الرمان  ق�سر 
لالتهابات  امل�ساّدة  خ�سائ�سه  بف�سل  واحللق  اللوزتن 
مثل  يحتويها  الييتييي  الييقييوييية  االأكيي�ييسييدة  ميي�ييسييادات  وبف�سل 
الييفييافييونييويييد؛ وي�ستخدم يف هييذه احليياليية من  مييرّكييبييات 
خييييال غييلييي جمييمييوعيية مييين قيي�ييسييور اليييرميييان املييجييفييفيية اأو 

بامكانِك  اأو  �ييسيياخيينيياً،  �سربه  ثييم  وميين  املييياء  يف  م�سحوقها 
اآالم  تقليل  على  �سي�ساعدِك  فهذا  با�ستخدامه  الغرغرة 

اللوزتن والتهاب احللق.

فوائد ق�شر الرمان املغلي و�شحة الفم والأ�شنان
من فوائد ق�سر الرمان املغلي اأنه ي�ساعد يف عاج جمموعة 
من م�ساكل الفم واالأ�سنان عن طريق تطهري الفم وموازنة 
بيئة البكترييا فيه؛ ومن بن هذه امل�ساكل التي يعمل على 
االأ�سنان،  ت�سو�ض  الكريهة،  الفم  رائحة  م�سكلة  مكافحتها 
عن  احلالة  هييذه  يف  يطّبق  الفم.  وتقّرحات  اللثة  التهاب 
الرمان  بق�سر  يييومييًيييا  مييرتيين  بييالييغييرغييرة  الييقيييييام  طييريييق 
اأو تدليك اللثة  املغلي للق�ساء على رائحة الفم الكريهة، 

بامل�سروب للتخفيف من توّرمها وحماربة الت�سو�ض.

فوائد ق�شر الرمان املغلي و�شحة العظام
فقدان  من  التقليل  يف  املغلي  الييرمييان  ق�سر  �سرب  ي�ساهم 
كييثييافيية الييعييظييام واليييوقيييايييية مييين هيي�ييسييا�ييسييتييهييا، خيي�ييسييو�ييسيياً يف 
الييطييمييث، وذلك  انييقييطيياع  مرحلة مييا بعد االأربييعيين وبييعييد 
اإىل  باالإ�سافة  والف�سفور.  الكال�سيوم  من  حمتواه  بف�سل 
امل�ساّدة لالتهابات ت�ساهم يف تعزيز �سحة  اأن خ�سائ�سه 

العظام واملفا�سل.

فوائد ق�شر الرمان املغلي واملعدة
اجلهاز  �سحة  حت�سن  عييلييى  املييغييلييي  اليييرميييان  ق�سر  يعمل 
االأك�سدة  م�سادات  من  حمتواه  بف�سل  واملييعييدة  اله�سمي 
وم�سادات االلتهاب ومادة العف�ض، كما ويعمل على عاج 
والتخفيف  والتهاباتها  والقرحة  املعدة  حمو�سة  م�ساكل 

من حّدة االأعرا�ض.

عند زراعة الطماطم 
يف حديقتك.. احذر 

من 6 نباتات
تعترب زراعيييية الييطييميياطييم ميين بن 
ليييذليييك تبدو  امليييييزروعيييييات،  اأ�يييسيييهيييل 
اأنها تدخل يف  رائعة ملبتدئن، كما 
اإعيييداد الكثري ميين االأطييعييميية، وهو 
ما يعزز من جاذبية زراعتها. ومن 
الطماطم  الييطييرق جلييعييل  اأفيي�ييسييل 
)الييييبيييينييييدورة( تيينييمييو وتييييزدهيييير هو 
اأر�يييييض حمييياطييية بعدد  و�ييسييعييهييا يف 
ت�ساعدها  اليييتيييي  الييينيييبييياتيييات،  مييين 
مييين خييييال تييخيي�ييسيييييب اليييرتبييية اأو 
مييكييافييحيية االآفييييييات، بييحيي�ييسييب موقع 

.)southernliving(
اإىل وجود  املوقع  اأ�سار  املقابل،  ويف 
نباتات اأخرى حترم الطماطم من 
العنا�سر الغذائية اأو حتجب اأ�سعة 
لها،  االأمييرا�ييض  اأو جتييذب  ال�سم�ض 

وهي على النحو التايل:
والطماطم  البطاطا  اإن  بطاطا: 
ف�سيلة  نيييفييي�يييض  اإىل  يييينيييتيييميييييييان 
اليييينييييبيييياتييييييييية، وهيييييييي بيييياذجنييييانييييييييية، 
مميييا يييعيينييي اأنييهييمييا يييحييتيياجييان اإىل 
للنمو،  الييغييذائييييية  العنا�سر  نف�ض 
و�سيكونان يف مناف�سة مع بع�سهما 
البع�ض، وهذا اأمر غري مفيد، وقد 

يعر�سهما لنف�ض االأمرا�ض.
ينتمي  البطاطا،  مثل  الباذجنان: 
باذجنانية،  عائلة  اإىل  الييبيياذجنييان 
املوارد  على  تناف�سهما  يعني  ممييا 
الييتييي قييد تييكييون حميييييدودة، ف�سا 
عن اأن الباذجنان عر�سة لاإ�سابة 
يعر�ض  اليييليييفيييحييية،مميييا  مبيييير�ييييض 

البندورة لهذا املر�ض.
عددا  الييربا�ييسيييييكييا  برا�سيكا:ي�سم 
ت�سل  الورقية  النباتات  من  كبريا 
اإىل 39، وت�سم القرنبيط واللفت 
والييربوكييلييي وغييريهييا، ويييوؤثيير منو 
هذه النباتات على الطماطم، الأنها 
العنا�سر  على  احل�سول  يف  اأقييوى 

الغذائية.
اليييييذرة  تيييكيييون  رمبيييييا  ذرة:  حيييبيييوب 
والطماطم رائعن معا يف الطهي، 
لكن ال ينبغي زرعهما معا، الأنهما 
يييجييتييذبييا نييفيي�ييض اليينييوع ميين االآفييييات 
وبالتايل  الييفييطييرييية،  وااللييتييهييابييات 
بع�سهما  بييجييانييب  االثييينييين  و�ييسييع 
اأكرث  يجعلهما  حديقة  يف  البع�ض 

جاذبية للبق.
اليييي�ييييسييييميييير: مييييينييييع اليييي�ييييسييييميييير منو 
ال�سمر   ، اليييواقيييع  ويف  الييطييميياطييم، 
لي�ض رفيقا جيدا ملعظم خ�سروات 
احلدائق ويجب زراعته يف رقعة اأو 

وعاء �سغري خا�ض به.

فوائد ق�صر الرمان املغلي ل بديل لها

للج�شم،  الهاّمة  ال�شحية  بالفوائد  حمملة  ثمرة  الرمان  يعترب 
ولطاملا و�شف يف الطب القدمي لعالج العديد من الأمرا�ض وتعزيز 
ال�شحة العامة، اإ�شافة اإىل ما اأثبته الطب احلديث من دوره يف 
مقاومة ال�شرطانات وعالجها والوقاية من العديد من الأمرا�ض 
الأخرى. حول فوائد ق�شر الرمان املغلي ت�شري الدكتورة يف علم 
بالإمكان  اأنه  نت"  لـ"�شيدتي  احلاج  �شينتيا  والغذاء  التغذية 
غلي ق�شور الرمان املجّففة و�شرب املياه بعد ت�شفيتها للح�شول 
اله�شم  م�شاكل  عالج  منها  ال�شحية  الفوائد  من  العديد  على 
وا�شطرابات املعدة، ال�شيطرة على م�شاكل القولون، تعزيز �شحة 
للق�شاء على الطفيليات.  اأنه م�شروب مثايل  الكلى والكبد. كما 
مع  املجففة  الق�شور  اأو  الرمان  ق�شور  م�شحوق  غلي  ميكن  كما 
خليط اأع�شاب يحتوي على النعناع، الزجنبيل، الكمون، وال�شاي 

م�شروب  على  للح�شول  �شغرية،  ع�شل  ملعقة  مع  الأخ�شر 
عن  نتكلم  عندما  للمناعة.  معّزز 

هو  فاملق�شود  الــرمــان  ق�شر 
الق�شرة الكاملة 

الـــداخـــلـــيـــة واخلـــارجـــيـــة 
واملحيطة بالبذور فقط دون 

اللّب  الأ�شفر الداخلي ذو املذاق املّر. اإليك فوائد ق�شر الرمان 
املغلي بح�شب الدكتورة، يف الآتي:
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�ش�ؤون حملية

حق الرعاية ال�شحية يت�شدر مو�شوعات منتدى اأعمال ال�شحة واللياقة يف اإك�شبو 2020 دبي

تي�صري ح�صول اجلميع على الرعاية ال�صحية با�صتخدام الهاتف املتحرك

خرباء وم�صممون يناق�صون العالقة بني العمل احلريف والتكنولوجيا يف اإك�صبو2020 دبي

دعوة لال�صتثمار يف حماربة الأوبئة خالل اأ�صبوع ال�صحة واللياقة باإك�صبو 2020 دبي

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

ت�سدرت مو�سوعات تي�سري ح�سول اجلميع على 
املتحرك،  الهاتف  با�ستخدام  ال�سحية  الرعاية 
املتعددين  امليي�ييسييلييحيية  اأ�ييسييحيياب  بيين  واليي�ييسييراكييات 
الييعيياملييييية يف جميييال الرعاية  الييتييحييديييات  ملييواجييهيية 
للجميع"،  "كحق  ال�سحية  والرعاية  ال�سحية، 
وهي  واللياقة  ال�سحة  اأعييمييال  منتدى  فعاليات 
جزء من فعاليات اأ�سبوع ال�سحة واللياقة يف دبي 
العام  املييدييير  رييييدي،  �ساجنيتا  الييدكييتييورة  وقييالييت 
امليي�ييسييارك ملييجييمييوعيية ميي�ييسييتيي�ييسييفيييييات اأبيييوليييو، خال 
"ت�سمل  للمنتدى:  االفتتاحية  النقا�سية  احللقة 
العاملية،  ال�سحية  الييعييداليية  متّكن  التي  الييركييائييز 
ال�سراكات يف جميع املجاالت، �سواء كان ذلك بناء 
والبحوث،  العلوم  وتبادل  اإدارتها،  اأو  امل�ست�سفيات 
واعتماد  واالبيييتيييكيييار،  الييتييكيينييولييوجيييييا،  وا�ييسييتييخييدام 
اليييقيييدرات - القوى  الييتييقيينييييية والييتييمييكيين، وبييينييياء 
الييعييامييليية وامليييييوارد الييبيي�ييسييرييية، و�ييسييراكييات لتحقيق 

العدالة العاملية يف اأنظمة الرعاية ال�سحية".
واأ�سافت الدكتورة ريدي: "ت�سري التقديرات اإىل 
جمال  يف  العاملة  الييقييوى  يف  العاملي  النق�ض  اأن 
�سخ�ض،  مليون   18 �سيكون  ال�سحية  الييرعيياييية 
بييالييقييدرة عييلييى التخطيط  يييتييعييلييق االأمييييير  لييذلييك 
بييجييدييية واليي�ييسييراكيية يف هيييذا الييي�يييسييياأن. االأهيييييم من 
اأنها حتتاج اإىل روؤية ومتكن لل�سيا�سات يف  ذلك، 
جميع اأنحاء العامل". وقال الدكتور اآزاد موبن، 
ملجموعة  املنتدب  والع�سو  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
�سارك  والذي  ال�سحية،  اإم" للرعاية  دي  "اأ�سرت 
افرتا�سيا يف احللقة النقا�سية: "يجب اأن ت�سبح 

الرعاية ال�سحية حقا للجميع".
حقا  ال�سحية  الرعاية  تكون  اأن  "يجب  واأو�سح: 
لييكييل اليينييا�ييض يف كييل اأرجييييياء اليييعيييامل، بيييدال ميين اأن 
يكون ذلييك وفقا ليياأو�ييسيياع يف كييل دولييية. ولذلك 
نحن �سعداء االآن بوجود ال�سركات التي تبحث يف 
املجاالت البيئة واالجتماعية وحوكمة ال�سركات، 
ويتوفر  اأييي�ييسييا.  ال�سحية  الييرعيياييية  ذلييك  وي�سمل 

الكثري من التمويل اإىل هذا القطاع".
االأ�سا�سي  اليييييدور  اإىل  مييوبيين  اليييدكيييتيييور  واأ�ييييسييييار 

الهواتف  وبييياليييتيييحيييدييييد  اليييرقيييمييييييية،  لييلييتييقيينيييييات 
املتحركة، يف �سد الفجوة من حيث احل�سول على 

الرعاية ال�سحية اجليدة: "مل نكن نعتقد اأبدا اأن 
معظم النا�ض يف بلد مثل الهند، على �سبيل املثال، 

ن�سمة،  مليار   1.3 �سكانها  عييدد  يبلغ  دوليية  وهييي 
القرى.  لديهم هواتف متحركة حتى يف  �سيكون 
ولييكيين الييرعيياييية اليي�ييسييحييييية ال تييتييوفيير لييهييم. كيف 
ميكن  لهم؟  ال�سحية  الرعاية  نيياأخييذ  اأن  ميكننا 
وجاءت  التكنولوجيا".  عييرب  فقط  ذلييك  حتقيق 
دبي  مركز  يف  عقد  الييذي  املنتدى،  يف  التعليقات 
للمعار�ض، اإك�سبو 2020 دبي، يف اليوم ال�ساد�ض 
ال�سحة واللياقة ال�ستك�ساف  اأ�سبوع  من فعاليات 
العاقة بن ال�سحة العقلية واجل�سدية، ومدى 
والو�سائل  اجليييييدة  ال�سحية  الييرعيياييية  م�ساهمة 
التقنية يف بلوغ املحطة االأخرية وبناء جمتمعات 

تنعم بال�سحة والعافية.
ال�سحية  العدالة  "اإن  رييييدي:  الييدكييتييورة  وقييالييت 
متطلبات  بفهم  تتعلق  فهي  بال�سراكات،  تتعلق 
دولة معّينة واإيجاد احللول وتطبيقها من اأجزاء 
اأخييييرى ميين اليييعيييامل، حيييييث يييجييب اأن جنييد طرقا 
الإيجاد البحوث املائمة الحتياجات تلك الدولة 

وتطبيقها بطريقة فعالة فيها.
واأ�سافت: "اأود اأوال اأن اأقرتح اأن ننظر يف البحوث 
الق�سايا لفهم  البلدان ومتعددة  املتعددة  العاملية 

به  القيام  اإىل  نحتاج  ما  نقل  وبالتايل  امل�سكات، 
امل�ساواة. لذلك  اأوجه عدم  لت�سحيح  ب�سكل فعال 
ونخطط  ال�سحية،  البيانات  بجمع  نييقييوم  نحن 

للم�ستقبل، ونخطط لزيادة املوارد".
�سانديب  اأدارهيييا  التي  النقا�سية،  احللقة  وجييرت 
�سينها، مدير اال�ست�سارات اال�سرتاتيجية للرعاية 
ال�سحية يف �سركة "جيه اإل اإل ال�سرق االأو�سط"، 
والييتييي �ييسييارك فيييييهييا الييدكييتييور كييارلييو�ييض رفاييل 
فيغريوا هريناندي�ض، اأ�ستاذ عامل املواد يف جامعة 
هافانا التقنية، بعد كلمة افتتاحية األقاها �سعادة 
حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي، رئي�ض 

االحتاد العاملي لغرف التجارة.
وقال حمد بوعميم: "وّجه جناح اإك�سبو 2020 
هذه  يف  ُيييقييام  اليييدويل  اإك�سبو  اأول  بو�سفه  دبيييي، 
املنطقة من العامل، واأول حدث دويل رئي�ض ُيقام 
وهو  قوية،  ر�سالة  كوفيد19-،  انت�سار  فييرتة  يف 
وجاهزتان  للعمل،  جاهزتان  ومدينتنا  دولتنا  اأن 
معا  ال�سعوب  جمع  وميكنهما  معا،  النا�ض  جلمع 
مليي�ييسيياركيية املييعييرفيية واحلييلييول املييبييتييكييرة الييتييي تعالج 

حتديات عاملية". 

•• دبي– الفجر

رئي�ض  نائب  الييدييين،  �سم�ض  حياة  الدكتور  اأكييدت 
دبي،   2020 اإكيي�ييسييبييو  يف  والييثييقييافيية  الييفيينييون  اأول 
حيير�ييض دوليييية االإميييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة على 
عليها،  واملحافظة  الرتاثية،  باملوروثات  االهتمام 
باعتبارها  وامل�ستقبلية،  احلالية  لاأجيال  ونقلها 
رافداً مهماً يف ت�سكيل الهوية الثقافية االإماراتية 

العربية االأ�سيلة.
وثمنت �سم�ض الدين اجلهود الكبرية التي تبذلها 
اجلهات املعنية يف الدولة من اأجل ت�سجيع الن�سئ 
بيييامليييوروثيييات الرتاثية  الييتييميي�ييسييك  عييلييى  واليي�ييسييبيياب 
اإليها،  التعرف  لاآباء واالأجييداد، وم�ساعدتهم يف 
الرتاث  عييلييى  املييحييافييظيية  ا�ييسييتييمييرار  ُي�سهم يف  مبييا 

االإماراتي.
الييتييي نظمها  النقا�سية  اليينييدوة  ذلييك خييال  جيياء 
اإك�سبو  يف  )من�سة(  واحليييرف  الت�سميم  برنامج 
بنادي  امليييوؤمتيييرات  قيياعيية  مييقيير  يف  دبيييي   2020
التكنولوجيا  بن  )احلوار  عنوان  حتت   ،2020

ال�سام�سي  �ييسيياميية  بييحيي�ييسييور  احليييييريف(،  والييعييمييل 
مديرة ق�سر احل�سن واملواقع االأثرية يف اأبوظبي 
كارميلو  و  كييابيياي،  اإدوارد  امل�سممن  و  والييعيين، 
ذابوال، وحممد املكتبي من �سركة) اإيوان مكتبي( 
املتخ�س�سة يف حياكة و تطريز ال�سجاد، اإىل جانب 

عدد من املهتمن.
وقالت الدكتورة حياة �سم�ض الدين: "اإن برنامج 
الت�سميم واحلرف يف اإك�سبو 2020 دبي، يدعم 
احلرف الرتاثية االإماراتية، وي�سم 40 م�سمماً 
الدولة و خارجها، وهو م�ستوحى من  من داخييل 
تاريخ احلرف االإماراتية، ويركز يف جمملة على 
�سبع حرف رئي�سية من احلرف املوجودة يف الدولة 
منها: الغو�ض على اللوؤلوؤ، �سناعة القهوة، �سناعة 
القرقور، ال�سفيفة، التلي، �سدو، حيث نقوم ب�سرد 
هوية وتييراث ومييوروث دوليية االإميييارات، وتقدميه 
خال  ميين  للجمهور  وم�سوقة  مبتكرة  بطريقة 

ا�ستخدام التقنيات التكنولوجية واالبتكارية".
فر�سة  دبييي   2020 اإك�سبو  "منحنا  واأ�ييسييافييت: 
مع  واالبتكار  امل�ستقبلية،  الروؤية  لدمج  حقيقية 

يف  املعا�سرة  هويتنا  الإبييييراز  االإميياراتييييية،  الييهييوييية 
العامل  دول  جلميع  احليييريف،  الت�سميم  جميياالت 

امل�ساركة �سمن فعاليات احلدث الدويل".
واأكيييييدت حيير�ييض الييربنييامييج عييلييى اإحييييييياء احلرف 
فيها،  االإنييخييراط  وت�سجيع  االإميياراتييييية  الرتاثية 

ونقلها ب�سورة م�سّرفة للعامل اخلارجي، م�سرية 
التعاون مع  اإدارة الربنامج حري�سة على  اأن  اإىل 
كافة املوؤ�س�سات املعنية بالرتاث، مثل بيت القهوة 
املوؤ�س�سات  من  وغريها  احل�سن  وق�سر  وعطايا 

االأخرى.

"تاأتي  ال�سام�سي:  �ييسيياميية  قييالييت  جانبها  ومييين 
م�ساركة ق�سر احل�سن �سمن فعاليات )من�سة(، 
بهدف اإبراز اأهمية املوروثات واحلرف االإماراتية، 
التكنولوجية  الييتييقيينيييييات  ا�ييسييتييخييدام  خيييال  مييين 
اجلمهور،  ميين  عييدد  اأكيييرب  اإىل  و�سولها  ل�سمان 
والتعرف عن قرب اإىل احلرف االإمارتية الرتاثية 
لاأجيال  نييقييلييهييا  يف  وامليي�ييسيياهييميية  والييتييقييليييييدييية، 

املقبلة".
على  حييرييي�ييسيية  احليي�ييسيين  ق�سر  اإدارة  اأن  وذكييييرت 
خماطبة ال�سباب االإماراتي، وتوفري كل املعلومات 
املبا�سر مع  الييتييوا�ييسييل  الييرتاثييييية لهم ميين خييال 

املدار�ض واجلامعات واملعاهد واملوؤ�س�سات املعنية.
عيييين عمليات  مييكييتييبييي  وبييييييييدوره حتيييييدث حميييميييد 
ت�سنيع  الييتييكيينييولييوجييييية يف  الييتييقيينيييييات  ا�ييسييتييخييدام 
املوجودة يف  الثقافات  مع  يتناغم  ب�سكل  ال�سجاد، 
دول العامل املختلفة، مبيناً اأن الت�ساميم املوجودة 
على ال�سجاد تعك�ض من دون �سك ثقافة كل دولة 
اأمييام جم�سم تراثي  على حييده، وت�سع من يراها 

فني واقعي.

اأجنيييييزت جمييمييوعيية من  �ييسييركييتييه  اأن  اإىل  واأ�ييييسييييار 
الرتاث  من  امل�ستمدة  اليدوية  احلرفية  االأعمال 
تتعلق  دبيييي،   2020 اإك�سبو  ل�سالح  االإمييياراتيييي، 
بالعديد من املهن الرتاثيية، مثل: حرفة ال�سدو، 

و�سناعة �سبك ال�سيد.
ناحيته  ميين  فتحدث  كييابيياي،  اإدوارد  امل�سمم  اأمييا 
امل�ستخدمة يف  التكنولوجية احلديثة  االآالت  عن 
�سناعة احلييرف  اليدوية مبهارة و تقنية عالية، 

من خال ا�ستخدام الروبوتات االآلية.
تكنولوجيا  اإىل  ذابييوال،  كارميلو  امل�سمم  وتطرق 
�سناعة  يف  امل�ستخدمة  االأبييعيياد  ثاثية  الطباعة 
احليييرف اليييييدوييية الييرتاثييييية، ودورهيييييا الييكييبييري يف 
امليييجيييال، موؤكداً  نييوعييييية يف هيييذا  نييقييات  اإحيييييداث 
فيياعييًا بن  اأوجييييدت حييييواراً  االآالت احلييديييثيية  اأن 

التكنولوجيا واحلرف اليدوية.
واأ�سار اإىل اأن تكنولوجيا الطباعة ثاثية االأبعاد 
الت�ساميم  مييين  ميييزييييد  البييتييكييار  الييعيينييان  ُتييطييلييق 
وقتنا  يف  الرقمي  الت�سنيع  اأن  مبيناً  اجلميلة، 

الراهن هو فر�سة جيدة يجب علينا اغتنامها.
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ن�سب الدكتور نيل فورا، زميل يف منظمة 
غري  اإنرتنا�سيونال"  "كونفر�سي�سن 
الييزيييادة يف االأميييرا�يييض املعدية  الييربييحييييية، 
اجليييدييييدة الييتييي غييالييبيياً ميييا يييرتتييب عنها 
التفاعات  زيييييادة  اإىل  وخيييييميية،  عييواقييب 
اأن �سحة  الب�سرية مع احليوانات، موؤكداً 

الب�سر مرتبطة ب�سحة احليوانات.
جاء ذلك خال ندوة عقدت مبدرج تريا 
اأ�سبوع  خييييال  دبييييي   2020 اإكيي�ييسييبييو  يف 
ال�سحة واللياقة البدنية، موجهاً بوجوب 
عاقة  يف  �سمولية  اأكيييرث  ب�سكل  التفكري 

الب�سرية بالطبيعة.  
ال�سحة  جييمييعييييية  "تناق�ض  فيييييورا:  وقييييال 
جديدة  اتفاقيات  اإن�ساء  اإمكانية  العاملية 
يف هذا امل�سمار مثل معاهدة الوباء. فهي 
اإحدى الو�سائل املثالية للوقاية من االأوبئة 
على م�ستوى املجتمع الدويل.. اإن جائحة 

كوفيد 19 دقت ناقو�ض اخلطر ل�سرورة 
العمل معاً لتفادي االأوبئة امل�ستقبلية، ما 
يفر�ض  ت�سحيح االأ�ساليب غري الناجعة 
التي ا�ستخدمناها يف املا�سي، واالأهم من 

ذلك جتنب الوباء". 
اإن�ساء  حييييول  حيييدييييث  "هناك  واأ�ييييسيييياف: 
العاملي  لل�سندوق  م�سابه  جديد  �سندوق 
ملييكييافييحيية اليي�ييسييل وفيييريو�يييض نييقيي�ييض املناعة 
ا  الب�سرية واملاريا. حيث �سيكون خم�س�سً
ليياأوبييئيية اجلييديييدة وميين االأهييمييييية مبكان 
اأن يييتييم دميييج الييوقيياييية ميين الييوبيياء �سمن 
االأن�سطة التي �سيتبناها ال�سندوق اأواًل، و 

امل�ساواة عند التعامل مع االأوبئة".
واأو�سح الربوفي�سور اأندرو كننغهام، نائب 
مدير ق�سم العلوم يف معهد علم احليوان، 
يف  ت�سببت  يف  كوفيد_19  "جائحة  اأن 
خ�سائر فادحة باالأرواح واالقت�ساد، وفيما 
ييييقيييدر ميييعيييدل وفيييييييات احليييييياالت بحوايل 
كبرًيا  تهديًدا  ميثل  اأنه  اإال  فقط،   1%

فاإن  لذا  والرفاهية،  العامة  ال�سحة  على 
ا�ستغالنا امل�ستمر للطبيعة يف�سح العلوم 
االأكرث  االأميييرا�يييض  باعتبارها  االإنيي�ييسييانييييية 
خطورة. فاالإيبوال على �سبيل املثال تقتل 
حوايل 50 باملائة من امل�سابن، وفريو�ض 
نيييييبيياه حيييوايل 60 بيياملييائيية ، وتييرتييفييع اإىل 

تف�سي  حيييياالت  بييعيي�ييض  يف  بيياملييائيية   100
املر�ض".

واأكيييييد: "يف كيييل ميييرة يييحييدث فيييييهييا تف�ض 
ب�سري يتم منح الفريو�ض فر�سة للتحور 
والتكيف مع الب�سر، وي�سبح اأكرث �سهولة 
اأن  املييعييروف  من  النا�ض.  بن  االنتقال  يف 

ويف  امل�سدر،  حيوانية  الفريو�سات  غالبية 
اأن  عييدوى يوجد احتمال  كل مرة حتدث 
مع  تكيًفا  اأكرث  لي�سبح  الفريو�ض  يتحور 
انتقال العدوى من االإن�سان اإىل االإن�سان".  
عميد  وانيييييييينييز،  رودا  الييدكييتييورة  و�سلطت 
كييلييييية اليي�ييسييحيية الييعيياميية واأ�يييسيييتييياذ يف ق�سم 
مكافحة االأمرا�ض و�سحة البيئة بجامعة 
التي  التحديات  على  ال�سوء  ماكرييري، 
جائحة  مع  تعاملها  يف  اإفريقيا  واجهتها 
املفرو�سة  الييقيييييود  اأن  حيث   ،19 كوفيد 
اأثرت على االأ�سا�سيات يف حياة االأ�سخا�ض 
واملاء  الييغييذاء  اإىل  الو�سول  اإمكانية  مثل 
االأكرث  املجتمعات  يف  �سيما  ال  واليييييدواء، 
فقراً. كما اأن االعتماد املطول على القيود 
وحمدودية الو�سول اإىل االأدوات االأخرى، 
واالختبارات،  الييتييطييعيييييمييات  ذليييك  يف  مبييا 
معرفة  وبالتايل  االإح�سائيات  على  اأثييرت 
االأثر الفعلي للجائحة. وح�سب امل�ساركن 
امل�سللة  املعلومات  ع�سر  يف  نعي�ض  نحن 

والييتيي�ييسييليييييل، مييييا يييجييعييل اال�يييسيييتيييثيييميييار يف 
للمجتمعات  االقت�سادي  واالأميين  ال�سحة 
النا�سئة  ال�ساخنة  النقاط  يف  تعي�ض  التي 
لاأمرا�ض املعدية اأمر �سروري، اإىل جانب 

ذلك يجب اتخاذ اجراءات �سارمة الإنهاء 
جتارة احلياة الربية واالأ�سواق التي ت�سكل 
خماطر على ال�سحة العامة اأو العمل على 

تنظيمها �سمن اأطر قانونية. 

عر�ض طهي حي ملاأكولت ال�صارع من منطقة كاتينجا الإحيائية الربازيلية يف اإك�صبو 2020 دبيالباليه الإ�صباين الوطني قدم عر�صه اإنفوكا�صيون بولريا  يف اإك�صبو 2020 دبي
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دبيييي،   2020 اإكيي�ييسييبييو  ا�ييسييتيي�ييسيياف 
االإ�سباين  الباليه  الأول مرة، عر�ض 
الفرقة  قيييدميييت  حيييييييث  الييييوطيييينييييي، 
حديثا  �سممها  رق�سات  االإ�سبانية 
وت�سعة  راق�سا   50 مييع  اأومليييو  روبيين 
عازفن، وذلك على من�سة اليوبيل 

ومتكن الزوار من م�ساهدة العر�ض 
"اإنفوكا�سيون  ا�ييسييم  يييحييمييل  الييييذي 
اأمنييياط  بيين  يييجييمييع  وهيييو  بولريا"، 
خمتلفة من الرق�سات التي جت�سد 
اأ�ييسييلييوب الييرقيي�ييض االإ�ييسييبيياين، مبييا يف 
ذلك بولريو، والباليه، والفامنكو 
والرق�ض املعا�سر، �سمن االحتفاالت 
اإك�سبو  يف  الإ�سبانيا  الوطني  باليوم 

اأوملو،  روبييين  وقيييال  دبيييي.    2020
االإ�سباين:  الوطني  الباليه  مييدييير 
يف  نوعها  من  فريدة  فرقة  "لدينا 
اليييعيييامل، مبيييا متييلييكييه مييين جمموعة 

اأي  ميلكها  ال  الرق�سات  ميين  غنية 
باليه اآخر. نحن منثل بلدنا ون�سلط 
الرق�ض،  تاأثري  كيفية  على  ال�سوء 

واملو�سيقى، والثقافة على العامل".
وحتيييدث اأومليييو عيين حتييديييات تقدمي 
انييتيي�ييسييار جائحة  اأثيييينيييياء  اليييعيييرو�يييض 
الفرقة  �ستقوم  حيث  كوفيد19-، 
اجلنوبية  اأميييييرييييييكيييييا  يف  بييييجييييوليييية 
واملييكيي�ييسيييييك واليي�ييسيين وفييرنيي�ييسييا بعد 
العر�ض يف اإك�سبو 2020. واأو�سح: 
العقبات  من  الكثري  واجهنا  "لقد 
االعتياد  وخيي�ييسييو�ييسييا  اليييبيييدايييية،  يف 
ارتييييداء  ميييع  الييتييدريييبييات  اأداء  عييلييى 

الكمامات".
من  اليييكيييثيييري  "هناك  واأ�يييييييسييييييياف: 
الراق�سن امل�ساركن يف التدريبات، 

والييييرقيييي�ييييض ييييتيييطيييليييب اليييكيييثيييري من 
التقارب اجل�سدي، لذلك كان علينا 
اأن نفكر يف كيفية اإجراء التدريبات 
ب�سورة اأكرث اأماناً، بتجنب التقارب 
كل يومن. لقد �سادت روح الوحدة 
– وتوفرت  الييفييرقيية  اأعييي�يييسييياء  بييين 
للراق�سن عناية كبرية، ومتكنا من 
تقدمي جميع عرو�سنا املخطط لها، 

وكان ذلك مهماً بالن�سبة لنا".
واأكد غيومار فرنانديز ترونكو�سو، 
الوطني  اليييبييياليييييييه  مييييدييييير  نييييائييييب 
كبرية  م�سوؤولية  "اإنها  االإ�ييسييبيياين: 
الثقافة  الأنييينيييا منييثييل  عيياتييقيينييا  عييلييى 
جمهورا  نييتييوقييع  لييبييلييدنييا.  الييغيينييييية 
نتميز  مييا  و�سنعر�ض  جييدا  متنوعا 

فيه".
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بقيادة ال�سيف "رودريغو اأوليفريو"، 
احلائز جائزة "بيب جورماند" من 
اجلناح  ا�ست�ساف  مييييي�ييسييان،  دليييييل 
"اإك�سبو  يف  ميييييوؤخيييييراً  الييييربازيييييلييييي 
مبا�سر  طهي  دبي" عر�ض   2020
نكهات  اإىل  اليييتيييعيييّرف  ليييليييزوار  اأتييييياح 
�سبه  االإحيييييائييييية  كيياتييييينييجييا  منطقة 
�سرق  �يييسيييميييال  الييييواقييييعيييية  اليييقييياحيييلييية 

الربازيل. 
اخلا�ض  اليييطيييهيييي  عييير�يييض  وييييعيييتيييرب 
الذي  االإحيائية،  كاتينجا  مبنطقة 
الربازيلية  اليييوكيييالييية  ا�ييسييتيي�ييسييافييتييه 
واال�ستثمار  الييي�يييسيييادرات  ليييرتوييييج 

الثالث  العر�ض  -برازيل"،  "اآبك�ض 
�يييسيييمييين �ييسييليي�ييسييليية ميييين 6 عيييرو�يييض 
ماأكوالت  منها  كييل  ميييثييل  مميياثييليية، 
خا�سة مبنطقة اإحيائية خمتلفة يف 

الربازيل.  
مدير  نا�سيمنتو"،  "رافاييل  وقييال 
اجلناح الربازيلي يف "اإك�سبو 2020 
ال�سيف  بيياأن  "نحن على ثقة  دبي": 

اأثييار ذهييول ع�ساق الطعام  رودريييغييو 
طريقته  خيييييال  ميييين  الييييربازيييييلييييي 
باإ�سلوب  الطعام  طهي  يف  ال�ساحرة 
منطقة كاتينجا وعر�سه التقدميي 
الفني، الذي �سّلط فيه ال�سوء على 

تنوع املطبخ الربازيلي". 
املييالييك ملطعم  هييو  رودريييغييو  ال�سيف 
تاأ�س�ض  الييتييي  ال�سهري،  "موكوتو" 
 1973 اليييعيييام  �ييسييغييري يف  كييمييتييجيير 
اأمليدا".  "هو�سيه دي  على يد والده 
من  كيييواحيييد  ميييييدرج  االآن  واملييطييعييم 
اأف�سل املطاعم يف اأمريكا الاتينية 
"ري�ستورانت"  جميييلييية  قيييبيييل  ميييين 
"بيب  جائزة  حاز  كما  الربيطانية، 

جورماند" من دليل مي�سان.  
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ذكر اخلرباء اأن اأمرا�ض اللثة ميكن اأن تكون "عامال هاما" يف عدد 
من احلالت ال�شحية الأكرث خطورة، بدءا من اأمرا�ض القلب اإىل 

ال�شكتة الدماغية.
اللثة  باأمرا�ض  امل�شابني  اأن  اإىل  واأ�شار اخلرباء يف هارفارد هيلث 
القلب  اأمرا�ض  من  غريها  اأو  قلبية  بنوبة  الإ�شابة  خطر  لديهم 
والأوعية الدموية بثالثة اأ�شعاف. وعلى الرغم من عدم وجود 
التدخني  مثل  امل�شرتكة،  اخلطر  عوامل  اأن  اإل  مبا�شرة،  عالقة 

والنظام الغذائي غري ال�شحي، ميكن اأن تف�شر هذا الرتباط.

واأ�ساف اخلرباء: "ال يزال هناك �سك متزايد يف 
م�ستقل  خطر  عامل  تكون  قد  اللثة  اأمييرا�ييض  اأن 

الأمرا�ض القلب".

مرتبطة  خييطييرية  �سحية  حييياالت  خم�ض  وهيينيياك 
باأمرا�ض اللثة
- مر�ض قلبي

- ال�سكتة الدماغية
- داء ال�سكري

 -

التهاب املف�سل الروماتويدي
- العقم

ما  اللثة  الأمييرا�ييض  الرئي�سية  العامات  وت�سمل 
يلي:

- رائحة الفم الكريهة
- طعم كريه يف الفم

- االأ�سنان الف�سفا�سة
- جتمع القيح الذي ينمو حتت اللثة اأو االأ�سنان.

 Oral Health وا�ست�سهدت موؤ�س�سة 
Foundation ببحث ُن�سر 
 ،Dovepress يف دورية
واليييييييييييذي جيييييييياء فيييييييه: 
�ض  �سخا الأ ا "
باأمرا�ض  امل�سابون 
الييييلييييثيييية هيييييم اأكيييييرث 
لاإ�سابة  عيير�ييسيية 
بييي�يييسيييكيييتييية دمييياغييييييية 

مبعدل ال�سعف."
الباحثون  واكت�سف 
اليييليييثييية  نيييييزييييييف  اأن 
اإىل  ييييوؤدي  والتهابها 
كيفية  يف  تييييييغييييييريات 
تدفق الدم واالأك�سجن 

اإىل الدماغ.
اخلدمات  هيييييئيية  وذكييييرت 
الييي�يييسيييحييييييية اليييوطييينييييييية يف 
اأمرا�ض  اأن  املتحدة  اململكة 
اأي�سا  تزيد  اأن  ميكن  اللثة 
االإ�ييسييابيية مبر�ض  ميين خطر 

ال�سكري.
التنفيذي  الييرئييييي�ييض  واأو�يييسيييح 
مليييوؤ�يييسييي�يييسييية �يييسيييحييية االأ�ييييسيييينييييان 
نايجل  الييدكييتييور  الييربيييطييانييييية، 
الفم  �سحة  بيين  "العاقة  كييارتيير: 
موثقة  عييام  ب�سكل  اجل�سم  و�سحة 
علمية  بيييياأدليييية  وميييدعيييومييية  جيييييييدا 

الرغم من ذلك، يدرك واحد فقط  قوية. وعلى 
باأمرا�ض  امليي�ييسييابيين  اأن  اأ�ييسييخييا�ييض  �ييسييتيية  كييل  ميين 
اللثة قد يكونون اأكرث عر�سة لاإ�سابة بال�سكتة 
الدماغية اأو مر�ض ال�سكري. وفقط واحد من كل 

ثاثة على دراية بال�سلة باأمرا�ض القلب".
االأوعية  بييبييطء  "ي�سر  الييلييثيية  الييتييهيياب  اإن  ويييقييال 
الييدمييوييية يف الييقييلييب واليييدمييياغ عييلييى ميييدى فرتة 

طويلة من الزمن".
اأن  الييوطيينييييية  ال�سحية  اخليييدميييات  هيئة  واأكيييييدت 
بالتهاب  اأي�سا  مرتبطة  اللثة  باأمرا�ض  االإ�سابة 

املفا�سل الروماتويدي.
واأ�سار البحث الذي اأجراه روجر هارت، االأ�ستاذ يف 
ال�سلة بن  اإىل  اأ�سرتاليا يف بريث،  جامعة غرب 

اأمرا�ض اللثة والعقم.
ويف حديثه يف اجلمعية االأوروبية للتكاثر الب�سري 
"مر�ض  وعلم االأجنة يف �ستوكهومل، قال هييارت: 
اللثة قد يكون اأحد العوامل العديدة التي ميكن 

تعديلها لتح�سن فر�ض احلمل".
وت�سمنت اأبحاث هارت حتليا الأكرث من 3400 
امل�سابات  اأن  النتائج  ك�سفت  حيث  حامل،  اميييراأة 
�سهرين  املتو�سط  يف  ي�ستغرقن  اللثة  بيياأمييرا�ييض 
امل�سابات  غييري  بيياليينيي�ييسيياء  مييقييارنيية  للحمل  اأطييييول 

باأمرا�ض اللثة.

كيفية عاج اأمرا�ض اللثة
بييا�ييسييتييخييدام اخليييييط يييوميييييا عند  ين�سح اخلييييرباء 
معايري  اإىل  باالإ�سافة  اللثة،  باأمرا�ض  االإ�سابة 
االأ�سنان  تنظيف  مييثييل  االأ�ييسييا�ييسييييية  الييفييم  نييظييافيية 
بالفر�ساة مرتن يوميا ملدة دقيقتن يف كل مرة، 

من املهم اأي�سا عدم التدخن.
اأن  الييوطيينييييية  ال�سحية  اخلييدمييات  هيئة  وذكييييرت 
ب�سكل  يح�سن  اأن  ميكن  التدخن  عن  "االإقاع 

كبري نظافة الفم".
ويجب زيارة طبيب االأ�سنان بانتظام، مرة واحدة 
على االأقل كل عام اإىل عامن، ما ميكن اأن ي�ساعد 

يف ال�سيطرة على اأمرا�ض اللثة.

بدءا من اأمرا�ض القلب اإىل ال�شكتة الدماغية

اأمرا�ض اللثة "عامل مهم" يف خم�ض م�صكالت �صحية "خطرية"

اأن ترفع ن�سبة  ويف حن اأن بع�ض االأطعمة ميكن 
ال�سكر يف الدم ب�سكل كبري، فاإن البع�ض االآخر له 
منع  طريق  عن  تنظيمه،  يف  امل�ساعدة  يف  الف�سل 

ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم.
االإ�يييسيييابييية مبر�ض  خييطيير  بيي�ييسيياأن  قييلييقييا  كيينييت  واإذا 
ال�سكري، فقد حان الوقت الإدخال نوع من ال�ساي 

الع�سبي يف نظامك الغذائي.
الفوائد  ميين  العديد  االأعيي�ييسيياب  �ساي  �سرب  يقدم 
ال�سحية، لكن �ساي البابوجن على وجه اخل�سو�ض 

ي�ساعد يف تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم.
غري  الع�سبي  ال�ساي  ميين  اأكيييواب  لب�سعة  وميييكيين 
امل�سروبات  ا�ستهاء  من  متنعك  اأن  يييوم  كل  املحلى 
اليي�ييسييكييرييية، وحتييافييظ عييلييى رطييوبييتييك، مييا ي�ساعد 

ج�سمك على تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم.
ومع ذلك، فاإن بع�ض اأنواع ال�ساي، مثل البابوجن، 
ت�ساعد يف  مييركييبييات طبيعية  عييلييى  اأييي�ييسييا  حتييتييوي 
تقليل االلتهاب وخف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم ومنع 

تلف اخلايا.
وُييينيي�ييسييب �يييسييياي اليييبيييابيييوجن، امليي�ييسيينييوع مييين اأزهيييييار 

البابوجن، منذ فرتة طويلة كعاج ع�سبي جلميع 
اأنواع االأمرا�ض، ويو�سى به كم�سروب مهدئ قبل 

النوم.
اأكواب  �سرب ثاثة  اأن  الدرا�سات  اإحييدى  ووجييدت 
مييين �يييسييياي اليييبيييابيييوجن كيييل يييييوم - واحيييييد بييعييد كل 
وجبة - يوؤدي اإىل انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم 

وم�ستويات االأن�سولن.
بل  الوجبة،  تناول  بعد  تتناول احللوى  لذلك، ال 
من  بييدال  البابوجن  �ساي  من  كوبا  لنف�سك  ا�سكب 

ذلك.
يزيد  البابوجن  �ساي  اأن  نف�سها  الدرا�سة  ووجييدت 
ب�سكل كبري من م�ستويات م�سادات االأك�سدة لدى 
النا�ض، وهي جزيئات ميكنها منع تلف اخلايا عن 

طريق اإيقاف عملية ت�سمى االأك�سدة.
الييغيينييييية مب�سادات  الييغييذائييييية  االأنييظييميية  وربيييطيييت 
باأمرا�ض  االإ�ييسييابيية  خماطر  بانخفا�ض  االأكيي�ييسييدة 
القلب، ف�سا عن جمموعة من الفوائد ال�سحية 

االأخرى.
ويف حالة مر�ض ال�سكري، ميكن اأن تقلل م�سادات 

مرتبطة  م�ساعفات  حييدوث  خطر  ميين  االأكيي�ييسييدة 
مبر�ض ال�سكري.

�سخ�ض  اأفيي�ييسييل  هييو  طبيبك  اإن  اخلييييرباء  ويييقييول 
ميكنك التحدث اإليه ب�ساأن اإدارة خماطر االإ�سابة 
اأكيييواب ميين �ساي  اإدخيييال  مبيير�ييض ال�سكري، ولييكيين 
ي�ساعد يف  اأن  الغذائي ميكن  البابوجن يف نظامك 

تقليل خماطر اإ�سابتك.
وهيينيياك الييكييثييري ميين اأنيييييواع �ييسيياي االأعيي�ييسيياب التي 
مبر�ض  االإ�سابة  خطر  لتقليل  جتربها  اأن  ميكن 

ال�سكري:

- ال�شاي الأخ�شر
توجد مركبات يف ال�ساي االأخ�سر حتفز امت�سا�ض 
يعني  ما  للغلوكوز،  العظمي  والهيكل  الع�سات 
الدم،  جمييرى  الغلوكوز يف  ميين  اأقيييل  ن�سبة  وجيييود 

وانخفا�ض م�ستويات ال�سكر يف الدم.
ووجدت مراجعة لي 17 درا�سة حول فعالية ال�ساي 
االأخ�سر كو�سيلة للتحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم، 

انخفا�سا "ملحوظا" يف م�ستويات ال�سكر.

- �شاي الكركديه
املييذاق يخف�ض  امللون واحليياد  ال�ساي  اإن هذا  يقال 
مقاومة  تقليل  يف  وي�ساعد  اليييدم  �سغط  قييييراءات 

االأن�سولن.
ال�سكري ب�سكل  ويحتاج االأ�سخا�ض امل�سابون بداء 
ارتفاع  الأن  بعناية،  الييدم  �سغط  اإدارة  اإىل  خا�ض 
�سغط الدم املقرتن بداء ال�سكري يعر�سك خلطر 
االإ�سابة بال�سكتة الدماغية ويجعلك اأكرث عر�سة 

لاإ�سابة مب�ساعفات نتيجة مر�ض ال�سكري.

- �شاي الكركم
ي�ستهر الكركم بلونه الذهبي الناب�ض باحلياة، وهو 

عاج منزيل �سهري للغاية لعدد من ال�سكاوى.
الكركمن  ي�سمى  مييركييب  على  الييكييركييم  ويييحييتييوي 
يف  ال�سكر  م�ستويات  يخف�ض  اأنيييه  يعتقد  واليييذي 

الدم.
االأ�سود  الفلفييييييل  اإ�سييييييافة  ت�سيييياعدك  اأن  وميكييييين   
اإىل �يييسييياي الييكييركييم عييلييى امييتيي�ييسييا�ييض امليييزييييد من 

الكركمن.

�صاي البابوجن ميكن اأن يخف�ض م�صتويات ال�صكر يف الدم لدى �صربه يوميا!
يرتبط مر�ض ال�شكري النوع 2 بعدد من عوامل اخلطر، مبا يف ذلك الوزن ومنط احلياة، على عك�ض النوع الأول.

ولهذا ال�شبب، ُين�شح اأي �شخ�ض يتعر�ض خلطر الإ�شابة مبر�ض ال�شكري النوع 2، مبحاولة احلفاظ على وزن �شحي وعدم تناول 
الكثري من ال�شكر والكربوهيدرات.
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تعلن حمكمة راأ�ض اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م يف متام 
ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم االربعاء املوافق 9 فرباير 2022 والثاث االأيام التالية وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو 

بزيارة املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
دائرة االأمور امل�ستعجلة

#   Case Year    
1 2015  158/2022   2022 55318 17 23000 .  
2 2014  208/2022   2022 13382 Q 17000    
3 2015  151/2022   2022 55821 n 16000 .  
4 Q50 2016 207/2022   2022 57691 E 27000   
5 2018  149/2022   2022 92435 15 60000     
6 2019  152/2022   2022 78393 I 48000      
7 2016  148/2022   2022 34510 D 32000    
8 2013  206/2022   2022 75883 S 18000 .  
9 2016  209/2022   2022 93810 G 32000   
10 2019  153/2022   2022 84064 W 27000    
11 2016  147/2022   2022 67016 S 50000    
12 2017   205/2022   2022 86374 U 40000    
13 2015 570   204/2022   2022 37768 10 90000     
14 2018    150/2022   2022 28414 6 48000       
15 2015  202/2022   2022 86571   45000           
16 2020  156/2022   2022 74920 12 80000     
17 2014  212/2022   2022 82078 9 62000    
18 CLS 350 2019 155/2022   2022 66674 7 200000      
19 2019  8408/2021   2021 53611 15 62000   
20 2015   8773/2021   2021 29528 B 26000      
21 SLC 200 2017 418/2022   2022 60726 13 65000      
22 2009   416/2022   2022 4114 4 52000     
23 2015  396/2022   2022 82577  A 16000     
24 2016  453/2022   2022 22863  65000      
25 2016  404/2022   2022 26798 15 23000     
26 2016  400/2022   2022 76307 13 23000 . 
27 X6 2010   398/2022   2022 75464 1 22000      
28 X6 2010   405/2022   2022 39887 10 22000     
29 2016  8539/2021   2021 55003 i 37000    
30 L 200 2016 2315/2021   2021 63822 7 21000        
31 2015  3581/2021   2021 89772 4 55000      
32 2017 3 5266/2021   2021 24680 T 25000    
33 2014  537/2022   2022 59622 v 12000    
34 2016  535/2022   2022 90178 13 16000    
35 QX60 2018 531/2022   2022 98935 7 70000 .  
36 2018  536/2022   2022 73936 11 70000      
37 2016  534/2022   2022 13247 v 52000     
38 2020  538/2022   2022 40437 C 72000      
39 2018  539/2022   2022 86184 U 65000      
40 2017  532/2022   2022 55471 c 48000   
41 1987  553/2022   2022 10281 2 30000    
42 2016   2750/2021   2021 87105 12 110000     

عامل  /جهانغري  املدعو  فقد 
رونى عبداخلالق،  بنغادي�ض   
�سفره  جيييييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
)BQ0949872(  رقيييم 
مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
االتييييي�يييييسيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

    0554819304

فقدان جواز �صفر
حممد   / املييييييييدعييييييييو  فيييييقيييييد 
عبدال�سمد،   حمييمييد  طيياهييي 
بييييينيييييغييييياديييييي�يييييض اجلييينييي�يييسييييييية 
رقييييييم  �ييييييسييييييفييييييره  جيييييييييييييييواز   -
من   )BX0078664(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0554819304    

فقدان جواز �صفر
امليييييدعيييييو / حميييييب اهلل  فيييقيييد 
بنغادي�ض  احيييميييد،   مييبييا�ييسيير 
�سفره  جيييييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
)BH0367314(  رقيييم 
مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
االتييييي�يييييسيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

    0554819304

فقدان جواز �صفر
عبدالرحمن   / املييدعييو  فييقييد 
بنغادي�ض  مييييييييييياه،   عييييييامل 
�سفره  جيييييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
)BX0433019(  رقييييم 

مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
االتييييي�يييييسيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

0562805839

فقدان جواز �صفر

مييي�يييسيييت   / املييييييييدعييييييييو  فييييييقييييييد 
حممد  بيييييييييغييييم  مييييييكييييييرومييييييه 
انييييييييييام احلييييييييييييق،  بييينيييغييياد�يييض 
�سفره رقم  اجلن�سية - جييواز 
من   )BE0511028(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0545639344

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / �سريف اال�سام 
حممد م�سطفى،  بنغاد�ض 
�سفره  جيييييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
)BY0049473(  رقييييم 
مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
االتييييي�يييييسيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

0554684940

فقدان جواز �صفر

يو�سف   / امليييييدعيييييو  فييييقييييد 
تنزانيا   ، عيييمييير  ميييواليييييييم 
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )022527TAE( رقم
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   االتييي�يييسيييال 

0508210201

فقدان جواز �صفر
عبا�ض  على   / املييدعييو  فقد 
باك�ستان     ، احييمييد  ميي�ييسييتيياق 
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )1012261NB( رقم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   االتييي�يييسيييال 

0547860474

فقدان جواز �صفر
املدعو / حممد فخر  فقد 
اال�سام منري ، بنغادي�ض   
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )EG0823516( رقم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   االتييي�يييسيييال 

0565933996

فقدان جواز �صفر
ا�يييسيييكييينيييدر   / املييييييدعييييييو  فييييقييييد 
الييي�يييسيييوميييال   ، عييييميييير  احييييمييييد 
اجليييينيييي�ييييسييييييييية جييييييييييواز �يييسيييفيييره 
)p1018720(  رقييييييييم 
مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
االتييييي�يييييسيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

    0502372969

فقدان جواز �صفر

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  173/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز على العقارات املرهونة متهيدا لبيعها باملزاد العلني ا�ستنادا للمادة رقم )26( من 
القانون رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.

طالب التنفيذ : بنك اأم القيوين الوطني )�ض.م.ع( - عنوانه : اإمارة دبي - بر دبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية 
Legal@nbq.ae  : االلكرتوين  الربيد  بنك اأم القيوين - هاتف رقم 043976655  

املطلوب اإعانه  : بافاجوتو راجهوام �سيتي - عنوانه : االمييارات العربية املتحدة - اإمارة اأبوظبي - �سارع الكرتا 
بريد   -  6222  : - �ييض.ب   0506414133  : �سما - موبايل رقم  �سارع   - التخ�س�سي  �سي  ام  اإن  - م�ست�سفى 

BRSHETTY@NMC.AE ? chairmanoffice@brsholdin - : الكرتوين
0506414133  -  chairmanoffice@brsholding

مو�سوع االإعان : املنفذ �سده : بيناي راغورام �سيتي ، املنفذ �سده : �ساندرا كوماري راغورام �سيتي  
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االيييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  االإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن اليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها االإلكرتوين 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض : 907 رقم البلدية : 6068 - 393 - رقم املبنى 
101.49 مرت  2 - امل�ساحة :  تاور اك�ض3 - رقم العقار :201- رقم الطابق :  باي  جمريا   : املبنى  ا�سم   -  1

مربع - التقييم : 722521.12 درهم
نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض : 907 رقم البلدية : 6068 - 392 - رقم املبنى 
105.17 مرت  2 - امل�ساحة :  202 - رقم الطابق :  تيياور اك�ض3 - رقم العقار :  1 - ا�سم املبنى : جمريا باي 

مربع - التقييم : 749104.84 درهم
نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض 907 رقم البلدية : 6068 - 392 - رقم املبنى 
1 - ا�سم املبنى : جمريا باي تاور اك�ض 3 - رقم العقار : 204 - رقم الطابق : 2 - امل�ساحة :102.71 مرت مربع 

2021I - التقييم : 734936.84 درهم
نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض : 907 رقم البلدية : 6068 - 392 - رقم املبنى 
رقم العقار 203- رقم الطابق : 2 - امل�ساحة 80.06 مرت مربع -   - اك�ض3  تاور  باي  جمريا   : املبنى  ا�سم   -  1

التقييم ك 584965.69 درهم
نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض : 907 رقم البلدية : 6068 - 392 - رقم املبنى 
ا�سم املبنى : جمريا باي تاور اك�ض3 - رقم العقار :203- رقم الطابق : 2 - امل�ساحة 80.06 مرت مربع -   -  1

التقييم ك 584965.69 درهم
نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض : 907 رقم البلدية : 6068 - 392 - رقم املبنى 
املبنى : جمريا باي تاور اك�ض3 - رقم العقار :205 - رقم الطابق : 2 - امل�ساحة :115.93 مرت مربع  ا�سم   - 1

درهم  826742.10  : التقييم   -1
نوع العقار : مكتب - املنطقة الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض : 907 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : جمريا باي تاور 

اك�ض3 - رقم العقار 208 - رقم الطابق : 2 - امل�ساحة 55.88 مرت مربع - التقييم 432128.84 درهم
نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض : 907 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : جمريا باي 
تاور اك�ض 3 - رقم العقار : 207 - رقم الطابق : 2 - امل�ساحة :66.69 مرت مربع - التقييم : 499286.57 

درهم. ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  173/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز على العقارات املرهونة متهيدا لبيعها باملزاد العلني ا�ستنادا للمادة رقم )26( من 
القانون رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي.

طالب التنفيذ : بنك اأم القيوين الوطني )�ض.م.ع( - عنوانه : اإمارة دبي - بر دبي - �سارع خالد بن الوليد - بناية بنك 
Legal@nbq.ae  : االلكرتوين  الربيد  اأم القيوين - هاتف رقم 043976655  

وميثله /  خالد كلندر عبداهلل ح�سن املازمي 
اأبوظبي - �سارع الكرتا -  اإمييارة  املطلوب اإعانه  : بافاجوتو راجهوام �سيتي - عنوانه : االمييارات العربية املتحدة - 
م�ست�سفى اإن ام �سي التخ�س�سي - �سارع �سما - موبايل رقم : 0506414133 - �ض.ب : 6222 - بريد الكرتوين 

BRSHETTY@NMC.AE ? chairmanoffice@brsholdin - :
0506414133  -  chairmanoffice@brsholding

مو�سوع االإعان : املنفذ �سده : بيناي راغورام �سيتي ، املنفذ �سده : �ساندرا كوماري راغورام �سيتي  
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الييثيياث  االييييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/2/9 املييوافييق  االأربييعيياء  يييوم  يف  اأنيييه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل عن %20 
من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
 نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض : 907 رقم البلدية - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى جمريا باي 
 تاور اك�ض3 - رقم العقار :209 - رقم الطابق : 2 - امل�ساحة :66.67 مرت مربع - التقييم : 499136.84 درهم
- نوع العقار : مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم االر�ض : 907 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : جمريا باي تاور 

اك�ض3 -  رقم العقار :210 - رقم الطابق : 2 - امل�ساحة :82.20 مرت مربع  - التقييم : 601871.69 درهم
 نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة  برج خليفة - رقم االأر�ض 155 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : برج خليفة املنطقة 2 

درهم  1632990.24 التقييم:   -  76.74  : امل�ساحة   - ب  - رقم العقار : 3011- رقم الطابق 30 
- نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االأر�ض : 155 - رقم املبنى 1 -ا�سم املبنى : خليفة تاور زون 
2404 - رقم الطابق : 24 - امل�ساحة : 2333 قدم مربع - التقييم: 5099040.27 درهم 2بي - رقم العقار : 
- نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االأر�ض : 155 - رقم املبنى 1 -ا�سم املبنى : خليفة تاور زون 

:3210 - رقم الطابق : 32 - امل�ساحة : 936 قدم مربع - التقييم :1824010.35 درهم العقار  رقم   - 2بي 
- نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم االأر�ض : 155 - رقم املبنى 1 -ا�سم املبنى : خليفة تاور زون 

رقم العقار :2011 - رقم الطابق :20 - امل�ساحة :1546قدم مربع - التقييم :3125271.60 درهم  - 2بي 
نوع العقار : �سقة - املنطقة : مر�سى دبي - رقم االأر�ييض : 18? ا�سم املبنى :امل�سك - رقم ال�سقة 3603 - امل�ساحة 

:4581 قدم مربع - التقييم : 5235147.31 درهم
نوع العقار : �سقة - املنطقة : �سارع ال�سيخ زايد - رقم االأر�ض : 380 - ا�سم املبنى : ريزيدن�ض - 2- 2 ت - رقم ال�سقة 

: 2401 ? امل�ساحة : 2599 قدم مربع - التقييم : 3522341.13 درهم
درهم. ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  456/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/344 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1271669.61 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: قرية جمريا - �ض ذ م م   
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - منطقة ال�سفوح االأوىل - مركز مبيعات نخيل - هاتف 

:043903333 ، فاك�ض : 043903314  
املطلوب اإعانه : اأي اأر اإي اأي ليمتد  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع املنطقة احلرة جلبل علي - م�سجلة ك�سركة اأف�سور ذات 
idi_car@hotmail.com -  043419772 -  0506257786 - م�سوؤولية حمدودة

الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
 )http://www.emiratesauction.ae االإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  االإمارات  )�سركة 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال 
االيام  الثمن خال  على  يزيد  اأن  املزايدة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأيييام  ع�سرة 
الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  ار�ض ف�ساء - املنطقة : الرب�ساء 
 9762642  : التقييم   - مييربييع  مييرت   2267.45  : امل�ساحة   -1129 االر�يييض  رقييم   - الييرابييعيية  جيينييوب 

درهم  - ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  1483/2019/208 تنفيذ مدين  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227  

رقم  باالإ�ستئناف  واملعدل   ، كلي  مدين   2014/711 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
وامل�ساريف للر�سوم  �ساما  درهم(  به وقدره )4374975  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، ا�ستئناف مدين   2015/408

طالب التنفيذ: ا�سماعيل عقيل عبدالرحيم جناحي  
اإمييارة دبي - �سارع الفهيدى - ال�سوق الكبري - مقابل ديوان �سمو احلاكم - بناية عقيل عبا�ض - �سركة  عنوانه : 

جمموعة العبا�ض - هاتف رقم 043539500  - فاك�ض رقم 043530900  
وميثله : �سعود عبدالعزيز عبداهلل الزرعوين  

املطلوب اإعانه : هارون كرمي  
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الثنية االوىل 383 - مبنى برج ال�سعفار - �سقة 1 -2207 

 haroonkarim@ad.com -  0508488749 - قرب حمطة مرتو تيكوم
مو�سوع االإعان :

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االيييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  االإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن اليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها االإلكرتوين 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم االر�ض 140  - رقم املبنى : 8 - ا�سم املبنى : مارينا فيو - رقم العقار 

درهم   2،105،147/87  : املبلغ   - مربع  مرت   265.70  : امل�ساحة   -  902
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

يف الدعوى رقم  234/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ االوىل رقم 183  

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز على العقار املرهون )حق املنفعة( متهيدا لبيعها باملزاد العلني �سنداً الأحكام القانون 
رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني وفاء ملبلغ وقدره 9،716،396،90 درهم ت�سعة ماين و�سبعمائة 

و�ستة ع�سر الفا وثاثمائة و�ستة وت�سعون درهما وت�سعون فل�ساً
طالب التنفيذ : ابوظبي للتمويل �ض.م.خ

عنوانه : حملها املختار : مكتب علي حبيب وم�ساركوه - اإمارة دبي - منطقة بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية �سما 
تاور - الطابق  االول - مكتب رقم 105 هاتف رقم 043588444

املطلوب اإعانه : كو�سرتا جروب منطقة حرة ذ.م.م
عنوانه : مقر �سركة/كو�سرتا جروب الكائن باإمارة دبي-بردبي- �سارع ال�سيخ زايد-مدينة دبي لانتاج IMPZ-مكتب 
رقم 0016- قطعة اأر�ض رقم اأي اأن دي 16-هاتف متحرك رقم 0528339999-هاتف ثابت 044472525-

a@a.ae -  044472526 - 0528339999  - 1720469433/ رقم مكاين
ان  التالية  الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربعاء  يوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجييراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : حق منفعة 
6000 مرت   : امل�ساحة  366  - املنطقة : معي�سم االول -  2040/8/15 رقم االر�ييض  2010/8/16 اىل  من 

مربع - املقدرة بييي )13500000 درهم( ويباع العلى عطاء.  ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

حممود  جلينا   / املدعو  فقد 
حمييمييد حميييميييود ابيييراهيييييييم ، 
م�سر   اجلن�سية - جواز �سفره 
 )09653725A(  رقييييم 
مييييييييييييييين ييييييييييييييجيييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
االتييييي�يييييسيييييال بيييتيييليييييييفيييون رقييييم  

    0504554238

فقدان جواز �صفر
حممود  جنى   / املدعو  فقد 
حمييمييد حمييمييود ابييراهيييييم ، 
م�سر اجلن�سية - جواز �سفره 
 )09653779A( رقيييم 
ميييييييييييييين يييييييييييييجييييييييييييده عيييييليييييييييييه 
االتيييي�ييييسييييال بيييتيييليييييييفيييون رقيييم  

 0504554238

فقدان جواز �صفر
جام�سيد   / امليييييدعيييييو  فيييقيييد 
نييظييام الدين  الييدييين جييابيييييد 
اجلن�سية  بييينيييغييياديييي�يييض     ،
رقييييييم  �ييييييسييييييفييييييره  جيييييييييييييييواز   -
من   )0531349BM(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0563636426    

فقدان جواز �صفر
عبدالرحمن   / املييدعييو  فييقييد 
حميييييميييييود حمييييمييييد حميييميييود 
اجلن�سية  ميي�ييسيير   ، ابييراهيييييم 
رقييييييم  �ييييييسييييييفييييييره  جيييييييييييييييواز   -
من   )13183585A(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0504554238    

فقدان جواز �صفر
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املال والأعمال

الإمارات تت�صدر قائمة اأقوى 
50 �صيدة اأعمال يف ال�صرق الأو�صط

•• دبي- وام:

ت�سدرت دولة االإمارات قائمة “اأقوى 50 �سيدة اأعمال يف ال�سرق االأو�سط” 
القيادات  اأكييرث  �سنفت  والتي  االأو�ييسييط  ال�سرق  فورب�ض  عنها  ك�سفت  التي 

الن�سائية اإبداعا وتاأثريا يف املنطقة �سمن خمتلف املجاالت.
املحققة خال  الفردية  ال�سركة واالإجنييازات  القائمة وفقا حلجم  واأعييدت 
قادتها  التي  املييبييادرات  من  وغريها  االجتماعية  وامل�سوؤولية  املا�سي  العام 

املراأة.
وت�سدرت القائمة رجاء عي�سى القرق املدير االإداري ونائب رئي�ض جمل�ض 
االإدارة ملجموعة عي�سى �سالح القرق للعام الثالث على التوايل كما حافظت 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ض  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  جاغتياين  رينوكا 
الندمارك على املركز الثاين وهناء الر�ستماين الرئي�ض التنفيذي ملجموعة 

بنك اأبوظبي االأول على املركز الثالث منذ قائمة عام 2021.
لهذا  االأو�ييسييط  ال�سرق  منطقة  يف  اأعييمييال  �سيدة   50 اأقيييوى  قائمة  وت�سم 
العام 19 جن�سية خمتلفة يعملن يف 17 قطاعا وتت�سدر كل من االإمارات 
وم�سر القائمة بي7 م�ساركات تليها ال�سعودية واملغرب والكويت وعمان بي4 

م�ساركات لكل منها.
منهن  اجلييديييدة  الييوجييوه  بع�ض  القائمة  يف  مراكز   10 اأول  �سمت  كذلك 
رندة ال�سادق املدير العام التنفيذي للبنك العربي التي حققت اأكرب قفزة 
 7 املركز  اإىل   2021 عييام  قائمة  14 يف  املركز  الت�سنيف لرتتفع من  يف 
�سباط  فييرباييير/  يف  تنفيذي  عييام  كمدير  من�سبها  وتولت  العام  قائمة  يف 
2022. يف حن ان�سمت 12 �سيدة جديدة اإىل قائمة هذا العام معظمهن 
من  كييل  يف  اثيينييتييان  تقيم  بينما  �ييسيييييدات.   8 بييواقييع  االإميييييارات  يف  مقيمات 
�سمن  �سيدات   3 �سنفت  اجلديدات  امل�ساركات  بن  ومن  وقطر  ال�سعودية 
اأول 10 مراكز .. مرمي ال�سويدي الرئي�ض التنفيذي لهيئة االأوراق املالية 
العليان  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العليان  وحييذام  بيياالإمييارات  وال�سلع 
وهنادي بنت نا�سر اآل ثاين املوؤ�س�ض ورئي�ض جمل�ض االإدارة ل�سركة اأموال 
واملوؤ�س�ض والرئي�ض التنفيذي مل�سروع التطوير العقاري “مدينة الوعب”. 
16 م�ساركة يليه  القائمة بواقع  املالية  البنوك واخلدمات  وت�سدر قطاع 
قطاعا التجزئة وال�سركات القاب�سة املتنوعة بواقع 6 م�ساركات لكل منهما 
%25 من �سيدات  اأكرث من  بي5 م�ساركات. وتقود  ثم قطاع التكنولوجيا 
اجلن�سيات  متعددة  ل�سركات  واأق�ساما  اإقليمية،  مكاتب  العام  هذا  القائمة 
“Visa” وديريا ماترا�ض من  يف املنطقة مثل: �سعيدة جعفر من �سركة 
 McKinsey &“ باالإ�سافة اإىل رميا عا�سي من �سركة ”Meta“ سركة�

.”ompany

 الوطني الحتادي يناق�ض يف جل�صته املقبلة 
�صيا�صة وزارة القت�صاد يف دعم قطاع ال�صياحة

•• اأبوظبي -وام:
يعقد املجل�ض الوطني االحتادي برئا�سة معايل �سقر غبا�ض رئي�ض املجل�ض 
جل�سته اخلام�سة من دور انعقاده العادي الثالث للف�سل الت�سريعي ال�سابع 
ع�سر، يوم 8 فرباير اجلاري يف “قاعة زايد” مبقر املجل�ض، يناق�ض خالها 
“�سيا�سة وزارة االقت�ساد يف دعم قطاع ال�سياحة “، ويوجه �سبعة  مو�سوع 
اأ�سئلة اإىل ممثلي احلكومة. وتتناول حماور املو�سوع الذي اأعدت تقريره 
االقت�ساد  وزارة  �سيا�سة   : وال�سناعية  واالقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  جلنة 
ال�سياحة  وتييرويييج  وتنمية  ال�سياحة،  قطاع  يف  اال�سرتاتيجية  وخططها 
داخلياً وخارجياً بالتن�سيق مع اجلهات املعنية، وجهود الوزارة لا�ستفادة من 
واأثر ذلك على التخطيط اال�سرتاتيجي  2020 دبي”،  “اك�سبو  معر�ض 
�سوؤون  جلنة  تقرير  على  املجل�ض  يطلع  كما  ال�سياحة.  لقطاع  امل�ستقبلي 
وزارة  “دور  يف  املجل�ض  تو�سيات  حول  املعدنية  والييرثوة  والطاقة  التقنية 

ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف �ساأن تطوير ال�سناعة الوطنية “ .

غرفة اأبوظبي تبحث مع رئي�ض حكومة كريل 
الهندية تعزيز التعاون القت�صادي والتجاري

•• اأبوظبي - وام:

بحث �سعادة عبداهلل حممد املزروعي رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة اأبوظبي مع 
معايل بيناراي فيجايان رئي�ض حكومة والية كريال الهندية اأطر التعاون 
الدفع  و�سبل  امل�سرتك  االهتمام  ذات  االقت�سادية  املجاالت  من  العديد  يف 
التي  االإمكانات  ترتجم  م�ستويات  اإىل  واال�ستثمارية  التجارية  بالتبادالت 

تتمتع بها اإمارة اأبوظبي ووالية كريال على حد �سواء.
اأبييوظييبييي، برفقة  جيياء ذلييك خييال زييييارة رئي�ض حكومة كييريال ملقر غرفة 
وبح�سور  الييدوليية،  لييدى  الهند  جمهورية  �سفري  �سودهري  �سنجاي  �سعادة 
غرفة  اإدارة  جمل�ض  لرئي�ض  الثاين  النائب  مو�سليام  علي  يو�سف  �سعادة 

اأبوظبي، و�سعادة حممد هال املهريي مدير عام غرفة اأبوظبي.
ورّحب �سعادة عبد اهلل حممد املزروعي ؛ مبعايل رئي�ض حكومة والية كريال 
والوفد املرافق له، موؤكداً متانة العاقات االإماراتية الهندية؛ وما ت�سهده 
من تطّور م�سطرد يف خمتلف املجاالت االقت�سادية، مبا يوفر املزيد من 
املييزيييد من  الفر�ض اجلييديييدة لنمو وازدهيييار االقت�ساد واالأعييمييال، وجييذب 

اال�ستثمارات، ورفع معدالت التبادل التجاري الثنائي اإىل اآفاق اأرحب.
وقال املزروعي اإن غرفة اأبوظبي على اأمت اال�ستعداد لتكثيف التعاون املتبادل 
وتعزيز العاقات التجارية واال�ستثمارية مبا يخدم بيئة االأعمال والقطاع 
اإىل اأهمية ا�ستغال كافة الفر�ض  اخلا�ض يف اأبوظبي ووالية كريال الفتاً 
واال�ستثمارية  التجارية  االأ�سعدة  التعاون على جميع  ملد ج�سور  ال�سانحة 
املتاحة، وتو�سيع ال�سراكات يف قطاعات الزراعة وال�سناعة وال�سياحة واالأمن 
الغذائي، وبال�سكل الذي يليق بتطلعات ورغبة قيادتي البلدين ال�سديقن. 
ميين جييانييبييه، عييرب مييعييايل بييييينيياراي فيييييجييايييان رئييييي�ييض حييكييوميية واليييية كريال 
خال  الكبريين  والرتحيب  احلييفيياوة  على  وتقديره  �سكره  عن  الهندية، 
بعاقات  ترتبطان  وكييريال  اأبوظبي  اأن  مو�سحاً  اأبوظبي،  لغرفة  زيييارتييه 
متينة وقوية يف خمتلف املجاالت ومن بينها املجال االقت�سادي والتجاري 
اأن زيارته تاأتي يف اإطار احلر�ض على تعزيز اأوا�سر  واال�ستثماري، م�سيفاً 
ظل  يف  االإماراتية  ونظريتها  الهندية  ال�سركات  بن  واال�ستثمار  التعاون 
اأبوظبي  الفر�ض اال�ستثمارية املتاحة يف دولة االإمييارات ب�سكل عام واإمييارة 
على وجه اخل�سو�ض، مما جعلها مركزاً هاماً لا�ستثمار وجذب ال�سركات 

وروؤو�ض االأموال الهندية.

كهرباء ومياه دبي حتقق وفورات بقيمة 420 مليون درهم من خالل خدمة اإ�صعار با�صتهالك مرتفع للمياه
•• دبي -وام:

دبي عن حتقيق خدمتها  ومياه  كهرباء  اأعلنت هيئة 
على  وفييييورات  للمياه”  مرتفع  با�ستهاك  “اإ�سعار 
املتعاملن بقيمة تقارب نحو 420 مليون درهم منذ 
اإطاق اخلدمة قبل ثاث �سنوات وحتى نهاية العام 
2021. وحققت اخلدمة هذه الوفورات من خال 
جناحها يف حتديد 797،427 حالة ت�سرب للمياه و 
21،225 خلل و9،077 حالة زيادة اأحمال واإر�سال 
اإ�ساح  اإىل  لييييي�ييسييارعييوا  للمتعاملن  اآنييييية  اإ�ييسييعييارات 
لوقف  الازمة  ال�سيانة  اأعمال  واإجييراء  الت�سريبات 

الهدر.
املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  معايل  وي�سري 
اأن  اإىل  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض 
الهيئة متتلك بنية حتتية ذكية ومتقدمة يف عدادات 

املياه تتوافق مع اأعلى املعايري العاملية.
تيييطيييويييير احللول  الييهيييييئيية عيييليييى ميييوا�يييسيييلييية  وتيييعيييميييل 
تقنيات  اأحيييدث  على  باالعتماد  املبتكرة  اال�ستباقية 
الثورة ال�سناعية الرابعة بهدف رفع الكفاءة وتر�سيد 

يف  اأ�سا�سياً  ركناً  الذكية  ال�سبكة  وت�سكل  اال�ستهاك. 
ا�سرتاتيجية الهيئة لدعم مبادرة دبي الذكية لتحويل 

دبي اإىل املدينة االأذكى واالأكرث �سعادة يف العامل.
عداد  مليوين  من  اأكييرث  تركيب  من  الهيئة  وانتهت 
ذكي للكهرباء واملياه يف دبي الإتاحة العديد من املزايا 
والتحكم  واإدارة  مراقبة  من  ومتكينهم  للمتعاملن 
الرجوع  دون  ورقمي  ا�ستباقي  ب�سكل  ا�ستهاكهم  يف 
ي�سهم يف  اأي مكان مبا  وميين  وقييت  اأي  الهيئة يف  اإىل 

ا�ستدامة املوارد.
ا�سرتاتيجية  “لدينا  اليييطيييايييير:  ميييعيييايل  واأ�ييييسيييياف 
 7 اإىل  ت�سل  با�ستثمارات  الذكية  لل�سبكات  متكاملة 
مليارات درهم �سيتم االنتهاء منها يف مراحل ق�سرية 
ومتو�سطة وطويلة االأجل حتى عام 2035. وت�سم 
اال�سرتاتيجية عدة برامج اأهمها بنية حتتية متطورة 
لقيا�ض بيانات ا�ستهاك الكهرباء واملياه واإدارة االأ�سول 
والبيانات الكبرية وغريها. وتعد مبادرة “التطبيقات 
اإحدى  ذكية”  و�سبكات  عيييدادات  خييال  ميين  الذكية 
املبادرات التي اأطلقتها الهيئة لدعم م�سرية التحول 
الذكي ورفع الكفاءة الت�سغيلية وتقليل ن�سبة الفاقد 

من املياه. وقد متكنت الهيئة خال العام 2020 من 
خف�ض الفاقد يف �سبكات املياه اإىل %5.1 مقارنة مع 
%15 يف اأمريكا ال�سمالية.” وقال املهند�ض عبداهلل 
املياه  قييطيياع   - للرئي�ض  التنفيذي  النائب  عبيداهلل 
خدمة  الهيئة  “توفر  الهيئة:  يف  املدنية  والهند�سة 
مبادرة  �سمن  للمياه”  مرتفع  با�ستهاك  “اإ�سعار 
اكت�ساف  على  املتعاملن  مل�ساعدة  الذكية”  “احلياة 
اأية ت�سريبات يف تو�سيات املياه بعد العداد حيث يتم 
اإر�سال اإ�سعارات اآنية للمتعامل يف حال اكت�ساف نظام 
العدادات الذكية اأي ارتفاع غري معتاد يف اال�ستهاك 
واإ�ساح  الداخلية  التو�سيات  بفح�ض  يبادر  حتى 
بفني  باال�ستعانة  املييييياه  تو�سيات  يف  ت�سريبات  اأييية 
اأي�ساً  ميييكيين  اأنيييه  اإىل  الهيئة  وتييلييفييت  متخ�س�ض.” 
كهرباء  هيئة  فيياتييورة  خييال  ميين  الت�سريبات  ر�ييسييد 
الهيئة  واأكيييدت  الذكية.  املياه  عيييدادات  اأو  دبييي  ومياه 
التو�سيات  يف  خلل  اأي  اكت�ساف  يف  اأنظمتها  كفاءة 
اخلارجية قبل العداد فيما ينح�سر نطاق م�سوؤولية 
فقط  العداد  حتى  وال�سيانة  التو�سيات  يف  الهيئة 
العداد  بعد  الداخلية  التو�سيات  م�سوؤولية  وتقع 

القطاعات  ذلييك  وي�سمل  املتعامل/املالك  عاتق  على 
ال�سكنية والتجارية وال�سناعية.

مبادلة وترافيغورا تكمالن �صفقة بيع �صركة التعدين الإ�صبانية مات�صا 
•• اأبوظبي-الفجر: 

لا�ستثمار  ميييبيييادلييية  �يييسيييركييية  اأعيييلييينيييت 
عن  “ترافيغورا”،  و�سركة  “مبادلة” 
ا�ستكمال �سفقة بيع كامل ح�س�سهما يف 
�سركة التعدين االإ�سبانية “مينا�ض دي 
اأغوا�ض تينيدا�ض” )مات�سا(، اإىل �سركة 
اال�سرتالية  واال�ييسييتييكيي�ييسيياف  الييتييعييدييين 
يف  وامل�سجلة  ري�سور�سز”،  “�ساندفاير 
بور�سة االأوراق املالية اال�سرتالية حتت 
 ،)ASX Ticker: SFR( رمييييز 
املوافقات  كييافيية  ا�ييسييتيييييفيياء  بييعييد  وذلييييك 

التنظيمية الازمة.   
وتيييديييير  “مات�سا”  �يييسيييركييية  متيييتيييليييك 

ال  “املون�ستري  ميينييطييقيية  يف  ميينييجييميين 
“هيلفا”  مقاطعة  يف  ومنجماً  ريل”، 
ال�سركة  ومتييتييلييك  االأنيييدلييي�يييض،  بيياإقييليييييم 
واملعادن  النحا�ض  ملعاجلة  م�سنع  اأي�ساً 
اإنتاجية �سنوية  متعددة الفلزات بقدرة 

تبلغ 4.4 مليون طن .    
وتاأتي هذه ال�سفقة تتويجاً ال�ستثمارات 
للتعدين،  “مات�سا”  جممع  يف  كييربى 
الرامية  مييبييادليية  اأهييييداف  مييع  ومتا�سياً 
لتوظيف اال�ستثمارات من اأجل حتقيق 
املالكة.  للجهة  جمييزييية  مييالييييية  عييوائييد 
وكييييانييييت ميييبيييادلييية قييييد ا�يييسيييتيييحيييوذت عام 
2015 على ح�سة %50 يف “مات�سا” 
وبهذه  “ترافيغورا”.        �سركة  ميين 

املنا�سبة، قال داين دويك، رئي�ض وحدة 
�سركة  “تعد  مييبييادليية:  يف  اليي�ييسيينيياعييات 
اأبييرز �سركات تعدين  مات�سا واحييدة من 
النحا�ض االأعلى جودة يف العامل، ولديها 
واالإنتاجية  بالكفاءة  يت�سم  عمل  فريق 
الكبرية  اجلهود  �ساهمت  وقد  العالية. 
الييتييي بييذليينيياهييا خيييال اليي�ييسيينييوات ال�ست 
واإمكانات  قيييييدرات  تييعييزيييز  يف  املييا�ييسييييية 
مبعايري  االرتييقيياء  عييرب  ال�سركة؛  هييذه 
القدرة  وزييييادة  التكنولوجي،  االبييتييكييار 
االإنتاجية وحت�سن معايري اال�ستدامة. 
و�سعية  يف  االآن  ال�سركة  اأ�سبحت  وقييد 
توؤهلها لا�ستفادة من املبادرات العاملية 

للحد من االنبعاثات الكربونية “. 

بور�صة دبي للذهب وال�صلع ت�صتهّل عام 2022 باإجراء 
تداولت بقيمة 7.95 مليار دولر اأمريكي خالل �صهر يناير

•• دبي-الفجر: 

الت�سخم  مييعييدالت  ارتييفيياع  خلفية  على 
العاملية والتوقعات برفع اأ�سعار الفائدة، 
اأ�يييسيييعيييار النفط  ارتييييفيييياع  بييياليييتيييوازي ميييع 
بيييور�يييسييية دبييييي للذهب  �ييسييجييلييت  اخلييييييام، 
واليي�ييسييلييع مييعييدل اهييتييمييام �ييسييهييري مفتوح 
128.828 عقًدا وتييدوالت بقيمة  بلغ 
يناير،  �سهر  خييال  دوالر  مليار   7.95
مع �سعي االأع�ساء وامل�ساركن يف ال�سوق 

لتح�سن قدرتهم على اإدارة املخاطر.
ال�سوق  يف  املييي�يييسييياركييين  رغيييبييية  ظيييل  ويف 
بيياال�ييسييتييثييمييار يف االأ�يييسيييول االآمييينييية مثل 
ال�سهر،  هييييذا  خييييال  الييثييمييييينيية  املييييعييييادن 
ارتفع  العاملية،  االجتيياهييات  مييع  متا�سًيا 
لعقد  اليومي  الييتييداول  حجم  متو�سط 
للذهب  دبييي  بييور�ييسيية  ملجموعة  الييذهييب 
اأ�سا�ض  عييلييى   95%. بيينيي�ييسييبيية  واليي�ييسييلييع 

�سنوي خال �سهر يناير.
ا�ستفاد  يييا،  اأيييي�يييسً اليي�ييسييهيير  هييييذا  وخيييييال 
امل�ساركون يف ال�سوق من جمموعة عقود 
الروبية الهندية التي توفرها البور�سة، 
الروبية  خيييييييييارات  عيييقيييد  �ييسييجييل  حيييييييث 
اإجمالية  بقيمة  عييقييًدا   844 الهندية 
اأمريكي.  دوالر  مييليييييون   0.09 بييلييغييت 
الروبية  كييوانييتييو  عييقييد  �ييسييجييل  وكيييذليييك 
الييهيينييدييية االآجييييل تيييييداوالت قييوييية بلغت 

بلغت  اإجمالية  بقيمة  عقًدا   26،963
201.23 مليون دوالر اأمريكي.

ويف هذا ال�سياق، قال لي�ض ميل، الرئي�ض 
التنفيذي لبور�سة دبي للذهب وال�سلع: 
�سهر  خييال  الييتييداول  عمليات  “تاأثرت 
اأهمها عدم  كان من  بعوامل عدة  يناير 
والتوقعات  االأ�ييسييهييم،  اأ�ييسييعييار  ا�ييسييتييقييرار 
بيييزييييادة كييبييرية يف اأ�ييسييعييار الييفييائييدة، اإىل 
ما  وهييو  املرتفعة،  النفط  اأ�ييسييعييار  جانب 

اليي�ييسييوق للبحث عن  امليي�ييسيياركيين يف  دفيييع 
ا�ستثمارات اآمنة حتميهم من االجتاهات 
وبامل�سي  املعاك�سة.  العاملية  االقت�سادية 
قدًما، نتوقع باأن ت�ستمر هذه االجتاهات 
الطلب  زييييادة  مييع  الق�سري،  امليييدى  على 
واأن  �سيما  ال  امليي�ييسييتييقييات،  منتجات  عييلييى 
للتحوط  ي�سعون  ال�سوق  يف  امل�ساركن 
لدينا  جيييييييد.  بيي�ييسييكييل  امليييخييياطييير  واإدارة 
امليينييتييجييات للعام  قيييويييية مييين  جمييمييوعيية 

لطرح  قييريييًبييا  نييخييطييط  حيييييث   ،2022
عدد من العقود واخلدمات التي نتوقع 

اأن تلقى ا�ستح�سان قاعدة اأع�سائنا”.
قد  وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  وكانت 
“اأف�سل  جييائييزة  عييلييى  ميييوؤخيييًرا  ح�سلت 
بيييور�يييسييية ليييليييعيييام يف الييي�يييسيييرق االأو�ييييسييييط 
العاملي  امل�ستثمر  جوائز  يف  واأفريقيا”، 
اإفريقيا  ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
من جمّلة “اإف اأو دبليو” لل�سنة الرابعة 

دبي  �سركة  ح�سلت  كما  الييتييوايل.  على 
ملقا�سة ال�سلع وهي �سركة تابعة مملوكة 
وال�سلع  للذهب  دبييي  لبور�سة  بالكامل 
على  والت�سوية  املقا�سة  خييدمييات  تييقييدم 
يف  لييلييعييام  مييقييا�ييسيية  دار  “اأف�سل  جييائييزة 

منطقة ال�سرق االأو�سط واإفريقيا”.
الييبييور�ييسيية يوم  تيينييظييم  اأن  امليييقيييرر  وميييين 
نيييدوة عرب  املييقييبييل،  3 فييرباييير  اخلمي�ض 
االإنرتنت موجهة للم�ساركن يف ال�سوق 
الفر�ض  مييين  بييياال�يييسيييتيييفيييادة  اليييراغيييبييين 
املتنوعة التي توفرها جمموعة منتجات 
الندوة  وت�ستك�سف  الييهيينييدييية.  الييروبييييية 
التداول،  واأ�ساليب  مناهج  من  العديد 
وا�سرتاتيجيات  الييتييحييوط  ييي�ييسييمييل  مبيييا 
ا�ستقرار  وعدم  التقلبات  و�سط  التداول 
الروبية  خيييييييارات  بييا�ييسييتييخييدام  االأ�يييسيييواق 
املهتمن  للم�ساركن  وميكن  الهندية. 
الييتيي�ييسييجيييييل عييييرب املييييوقييييع االإلييييكييييرتوين 

لبور�سة دبي للذهب وال�سلع.

اأكادميية النقل البحري يف ال�صارقة تختتم م�صاركتها يف بريك بلك ال�صرق الأو�صط 2022
•• ال�سارقة - وام:

للعلوم  الييعييربييييية  االأكييادميييييية  اختتمت 
والييتييكيينييولييوجيييييا واليينييقييل الييبييحييري فرع 
“موؤمتر  يف  مميييييزة  م�ساركة  اليي�ييسييارقيية 
االأو�سط  ال�سرق  بلك  بريك  ومعر�ض 
حتت  دبييييي  يف  عييقييد  اليييييذي   ”2022
التحتية،  والبنية  الطاقة  وزارة  رعاية 
ب�سفتها  االأكييييادميييييييييية  �يييسييياركيييت  حيييييث 
يف  االأبيييرز  للحدث  املعريف”  “ال�سريك 
و�سحن  ال�سائبة  الب�سائع  نقل  قييطيياع 
ال�سرق  منطقة  يف  ال�سخمة  امليييعيييدات 

االأو�سط.
وا�سعاً  اإقييبييااًل  االأكييادميييييية  جناح  و�سهد 
من الطاب واأولياء االأمور اإ�سافة اإىل 
ال�سركات واملوؤ�س�سات املاحية للغطاع 

توفرها  التي  املتطورة  االإمكانات  على 
االأكادميية يف جمال التعليم والتدريب 
الييبييحييري كييمييا �ييسيياركييت االأكيييادميييييييية يف 
“يوم التعليم” خال املوؤمتر و�سلطت 
ال  توفرها  الييتييي  الفر�ض  على  ال�سوء 
�سيما يف جمال تعليم ومتكن املييراأة يف 

القطاع البحري.
وقيييال الييدكييتييور اإ�ييسييميياعيييييل عييبييد الغفار 
اإ�يييسيييمييياعيييييييل فيييييرج رئييييييي�يييض االأكيييادميييييييية 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
البحري تعد دولة االإمارات من اأف�سل 
املراكز البحرية العاملية وفق العديد من 
العديد  وت�ست�سيف  الدولية  املوؤ�سرات 
مييين اليي�ييسييركييات الييبييحييرييية الييعيياملييييية لذا 
دعم  اإىل  بحاجة  البحري  القطاع  فيياإن 
لرفد  االأكييادميييييية  البحرية  املوؤ�س�سات 

الوطنية  واليييكيييوادر  بيياخلييربات  اليي�ييسييوق 
االأكادميية  ت�سهم  الأن  ون�سعى  املوؤهلة 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
القطاع  دعييم  ال�سارقة يف  فييرع  البحري 
الييبييحييري لييدوليية االإمييييييارات الييييذي يعد 
ركيييييييييزة اأ�يييسيييا�يييسييييييية القيييتييي�يييسييياد اليييدولييية 

امل�ستدام.
واأ�ييييسيييياف “ مييين خييييال ميي�ييسيياركييتيينييا يف 
مييوؤمتيير ومييعيير�ييض بييريييك بييلييك ال�سرق 
اأبرز  ميين  يعد  اليييذي   2022 االأو�ييسييط 
الفعاليات العاملية يف قطاع نقل الب�سائع 
على  عملنا  امل�ساريع  ومييعييدات  ال�سائبة 
واملزايا  التعليمية  باخلدمات  التعريف 
ال�سارقة  االأكييادميييييية يف  تييوفييرهييا  الييتييي 
فر�ض  عن  يبحثون  ملن  خا�ض  وب�سكل 
نوعية  تخ�س�سات  يف  رائييييدة  تعليمية 

وعالية التناف�سية عندما يتوجهون بعد 
القطاع  العمل يف  اإىل  الييدرا�ييسيية  اإكييمييال 
على  كبرًيا  طلباً  ي�سهد  الييذي  البحري 
الكوادر املوؤهلة ال �سيما يف هذه املنطقة 
الربان  الييدكييتييور  وقييييال  العامل”.  ميين 
النقل  كلية  عميد  نائب  يو�سف،  اأحمد 
ال�سارقة  فييرع  والتكنولوجيا  البحري 
“ ن�سعى يف االأكادميية العربية للعلوم 
والييتييكيينييولييوجيييييا واليينييقييل الييبييحييري فرع 
بن  حقيقية  �سراكة  بناء  اإىل  ال�سارقة 
وال�سناعة  الوطني  االأكادميية  القطاع 
الييبييحييرييية مييين خييييال �ييسييد اليينييقيي�ييض يف 
يحتاجها  اليييتيييي  االإميييياراتييييييييية  الييييكييييوادر 
ب�سكل عام  املييحييلييي واالإقييليييييمييي  اليي�ييسييوق 
واالإ�سهام يف البحوث والتطوير واإعداد 
مل�ساعدة  واالإدارييييية  التقنية  الييدرا�ييسييات 

ال�سركات على حتقيق املزيد من النمو 
وربحية  منتجاتها  نوعية  يف  والتو�سع 
التدريب  اإدارات  مع  والتعاون  اأعمالها 
برامج  لت�سميم  املاحية  ال�سركات  يف 
املجاالت  خمتلف  يف  خييا�ييسيية  تييدريييبييييية 
اإىل  اإ�سافة  البحرية  واالإداريييية  الفنية 
يف  العاملة  املهنية  الييكييوادر  ا�ستقطاب 
املييوؤ�ييسيي�ييسييات امليياحييييية يف اليييدولييية ممن 
برامج  عيييليييى  احلييي�يييسيييول  يف  ييييرغيييبيييون 
خدمات  �ييسييميين  متخ�س�سة  تييدريييبييييية 
امل�ستمر  والييتييعييليييييم  املييهيينييي  الييتييطييوييير 
باال�ستفادة  االأكييادميييييية  تييوفييرهييا  الييتييي 
املحاكاة  واأجييهييزة  التقنيات  اأحيييدث  ميين 
توفري خدمة جتديد جواز  و  املتطورة 
واملهند�سن  لل�سباط  البحري  ال�سفر 

البحرين والبحارة”.
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جلنة بالوطني الحتادي تعتمد تقريرها حول التو�صيات ب�صاأن تطوير ال�صناعة الوطنية
•• دبي-الفجر:

والطاقة  التقنية  �سوؤون  جلنة  اعتمدت 
الوطني  املجل�ض  يف  املييعييدنييييية  والييييرثوة 
االحتادي خال اجتماعها الذي عقدته 
اأم�ض االأربعاء املوافق 2 فرباير2022 

يف مقر االأمانة العامة للمجل�ض يف دبي، 
حممد  ن�سال  الدكتورة  �سعادة  برئا�سة 
الطنيجي رئي�سة اللجنة، تقريرها ب�ساأن 
تو�سيات املجل�ض حول مو�سوع دور وزارة 
ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف �ساأن 

تطوير ال�سناعة الوطنية.

�سارك يف االجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة 
مقررة  العليلي  بخيت  عييفييراء  ميين:  كييل 
اللجنة، وجميلة اأحمد املهريي، وعائ�سة 
الك�سف،  عي�سى  وحمييمييد  ليتيم،  را�ييسييد 
املجل�ض  اأع�ساء  ثنية  بن  ماجد  ومييرمي 

الوطني االحتادي.

  واأدخلت اللجنة تعدياتها على تو�سيات 
هذا املو�سوع وفق مناق�ساته يف اجلل�سة 
ال�سابع  الت�سريعي  الف�سل  من  الرابعة 
التي  الييثييالييث  االنييعييقيياد  دور  مييين  عيي�ييسيير 
وذلك  يناير2022   26 بتاريخ  عقدت 
وفق حماور اخلطة اال�سرتاتيجية التي 

ت�سعى الييوزارة اإىل حتقيقها فيما يتعلق 
واحلوافز  املييحييلييييية،  ال�سناعة  بتطوير 
الوطنية  الييي�يييسييينييياعيييات  ليييدعيييم  وامليييينييييح 
االأجنبية،  اليي�ييسيينيياعييات  ميين  وحييمييايييتييهييا 
املحلية  والتن�سيق مع اجلهات  والتعاون 
واالحتادية يف دعم ال�سناعات الوطنية.

وكيل دائرة الطاقة : البتكار حمرك 
التنمية امل�صتدامة يف الإمارات

•• اأبوظبي -وام:

اأحمد  املييهيينييد�ييض  �ييسييعييادة  اأكييييد 
دائرة  وكيل  الرميثي،  حممد 
الطاقة يف اأبوظبي، اإن االبتكار 
هو وقود التنمية امل�ستدامة يف 
االإمارات وال�سبيل نحو ازدهار 
املجتمع وا�ست�سراف امل�ستقبل. 
له  ت�سريح  يف  �سعادته  وقيييال 
فعاليات  انيييطييياق  مبيينييا�ييسييبيية 
 ..”2022 تبتكر  “االإمارات 
تعمل دوليية االإمييييارات على   “
تعزيز مكانتها الرائدة كمركز 
عيييياملييييي لييييابييييتييييكييييار، وهييييييو ما 
الرامية  اجلهود  دفييع  ي�سمن 

لتطوير كافة القطاعات االقت�سادية احليوية، واحلفاظ على تناف�سيتها 
م�سرية  يف  كبرياً  دوراً  يلعب  االبتكار  اأن  �سك  وال  امل�ستقبل.   ويف  االآن 
الطاقة واال�ستدامة يف االإمييارات، خا�سة بالنظر اإىل ما مير به العامل 
الدول  من  املزيد  و�سعي  املناخية  بالتغريات  تتعلق  كبرية  حتديات  من 
وعلى راأ�سهم االإمارات اإىل حتقيق احلياد الكربوين بحلول عام 2050، 
وهو ما يتطلب جهوداً م�ساعفة لتحقيق هذا الهدف من خال ابتكار 
تقنيات جديدة يف جماالت الطاقة املختلفة، وال �سيما الطاقة املتجددة، 
ي�سهم  ممييا  وغييريهييا،  الييكييربييون  التقاط  وتقنيات  تكنولوجيا  وتطوير 
املناخية  القطاع  بالتزامات  واالإيييفيياء  الكربونية  االنبعاثات  خف�ض  يف 
والبيئية يف اأبوظبي ودولة االإمارات”. واأ�ساف �سعادته اأن االبتكار يبداأ 
احلياة،  يف  التعلم  مراحل  يف  خطواته  اأوىل  االإن�سان  يخطو  حيث  من 
تربية  اأجييل  من  التعلم  منظومة  و�سعار  نهج  االبتكار  يكون  اأن  وينبغي 
اإيجاد احللول غري التقليدية ملختلف التحديات.. وهو ما  الن�ضء على 
نثق  والبعيد.   الق�سري  املدين  على  الوطن  م�سلحة  يف  ي�سب  �سوف 
بقدرة دولة االإمارات يف ظل قيادتها الر�سيدة على العبور نحو امل�ستقبل 
الب�سرية خلدمة كافة االأهييداف احليوية،  من خال توظيف الطاقات 

وبالتاأكيد �سيكون لابتكار دور حموري يف منظومة العمل الوطنية.

نظمت ور�شة تدريبية افرتا�شية لنقل جتربة دبي يف ا�شت�شراف امل�شتقبل يف عمل غرف التجارة

غرفة جتارة دبي توفر التدريب والإر�صاد على نظام حتول
 غرف التجارة مل�صاعدة الغرف الالتينية يف مواجهة التحديات 

املتغريات  الييتييجييارة ميين مييواكييبيية  غيييرف 
واال�ستعداد للم�ستقبل. 

“نظام  ا�سم  حمل  الييذي  النظام  وي�سكل 
اأول نظام عاملي  التجارة”،  حتول غرف 
العامل،  يف  جتييارة  غرفة  ت�سعه  متطور 
ييييقيييوم عييلييى اأ�يييسيييا�يييض ا�ييسييتيي�ييسييراف غرف 
لييلييتييحييديييات، وابييتييكييار احللول  الييتييجييارة 
على  الييغييرف  اعييتييميياد  وت�سريع  املييائييميية 
االبتكار والتقنيات الرقمية، حيث متت 
جتربة النظام من قبل غرفة جتارة دبي 
على مدى عام، بعد ان مت تاأ�سي�ض فريق 

امل�ستهلكن،  حماية  ل�سمان  بها  نقوم 
حيييييث يييعييد ذليييك عيينيي�ييسييراً اأ�ييسييا�ييسييييياً يف 
ومن  لدبي،  التناف�سية  الييقييدرة  تعزيز 
خال  ميين  امل�ستكن  مييع  نتوا�سل  هنا 
�سواء  نقدمها  الييتييي  الييذكييييية  الييقيينييوات 
الذكي  الييتييطييبيييييق  اأو  االإنييييرتنييييت  عيييرب 
ال�سكاوى  وحيييل  االتييي�يييسيييال،  مييركييز  اأو 

بطريقة ودية.
 واإنييييه عييلييى الييرغييم ميين زخيييم فعاليات 
العام  يف  دبيييي  �سهدتها  الييتييي  الييتيي�ييسييوق 
انييخييفييا�ييسييا يف عدد  نييياحيييظ  امليييا�يييسيييي، 

•• دبي-الفجر: 

نيييظيييميييت غييييرفيييية جتيييييييارة دبييييييي ميييييوؤخيييييراً 
و�سناعة  غييرفيية جتييييارة  ميييع  بييالييتييعيياون 
بوغوتا الكولومبية ور�سة عمل تدريبية 
افرتا�سية ا�ستعر�ست فيها غرفة جتارة 
دبي “نظام حتول غرف التجارة” الذي 
اأطييلييقييتييه خييييال امليييوؤمتييير اليييثييياين ع�سر 
لغرف التجارة العاملية الذي ا�ست�سافته 
دبييي اأواخييير الييعييام املييا�ييسييي، وهييو النظام 
التجارة  غييرف  اإ�ييسيياح  ي�ستهدف  الييذي 
التحديات  ميييواجيييهييية  ميييين  ومتييكييييينييهييا 
االحتياجات  ح�سب  امل�ستقبلية  العاملية 

واملتطلبات املتغرية الأع�سائها.
 وعيييير�ييييسييييت غييييرفيييية جتييييييييارة دبييييييي هيييذا 
اليينييظييام املييتييطييور اأمييييام اأكيييرث ميين 100 
ممييييثييييًا لييييغييييرف الييييتييييجييييارة يف اأميييرييييكيييا 
الاتينية  الييتييجييارة  وغيييرف  الاتينية، 
االأ�سبانية”  باللغة  الناطقة  والكاريبية 
كارولينا  �سمال  جتيييارة  وغييرفيية  اأيكو”، 
ب�سرح  الغرفة  قامت  حيث  االأمييريييكييييية، 
الدليل  با�ستخدام  النظام  تطبيق  اآلية 
النظام،  ميييع  الييييذي طيييورتيييه  االإر�ييييسييييادي 
وتوجيهات  اإر�ييييسييييادات  يت�سمن  والييييذي 

للاإدارة العليا لغرف التجارة ت�ساعدها 
خططها  يف  النظام  اعتماد  ت�سهيل  على 

وا�سرتاتيجياتها امل�ستقبلية.  
بوغوتا  و�سناعة  جتيييارة  غييرفيية  وقييامييت 
بييرتجييميية اليينييظييام والييدليييييل االإر�يييسيييادي 
الور�سة  ونظمت  االإ�سبانية،  اللغة  اإىل 
الييتييدريييبييييية بييالييتييعيياون مييع غييرفيية جتارة 
دبي لت�سريع اعتماد النظام �سمن غرف 
التجارة الناطقة باللغة االإ�سبانية، نظراً 
امل�ستقبلي  الييدور  على  العديدة  لفوائده 

لغرف التجارة. 
التجارة”  غيييرف  نييظييام حتيييول  ويييعييتييرب 
الذي ك�سفت عنه غرفة جتارة دبي، اأول 
اأمنيييياط عمل  يييغييري  نييظييام عيياملييي مبتكر 
غرف التجارة التقليدية، ويجعلها اأكرث 
اأع�سائها  تييوقييعييات  مييواءميية  عييلييى  قيييدرة 
املتغريات  مييييع  االأعيييييميييييال  وجميييتيييميييعيييات 
امل�سهد االقت�ساد  العاملية يف  والتحديات 

العاملي.
ا�ستح�سان  اليييذي القيييى  اليينييظييام  ويييوفيير 
واعتمدته  اليييعييياملييييييية،  اليييتيييجيييارة  غيييييرف 
هذه  ا�ستعرا�ض  بانتظار  منها  العديد 
التجارب يف املوؤمتر املقبل لغرف التجارة 
متكن  واقعية  حلواًل  جنيف،  يف  العاملي 

حمد  �ييسييعييادة  بييقيييييادة  متخ�س�ض  عييمييل 
دبي  غييرف  عييام  بوعميم، مدير  مييبييارك 

ورئي�ض االحتاد العاملي لغرف التجارة.
�سعادة  قييال  االفتتاحية،  كلمته  وخييال 
غرف  عام  مدير  بوعميم،  مبارك  حمد 
دبييييي ورئييييييي�يييض االحتيييييياد اليييعيييامليييي لغرف 
التجارة اإن “نظام حتول غرف التجارة” 
عييلييى جتييييارب وخيييييربات عملية،  يييرتييكييز 
ومرناً  و�سامًا  متكامًا  دليًا  ويعترب 
املقبلة،  املرحلة  متطلبات  مع  للتعامل 
ومرجعاً موثوقاً  لت�سريع انتقال غرف 
التجارة التقليدية اإىل غرف قادرة على 
وتلبية  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف  �سناعة 
متطلبات اأع�سائها والقطاع اخلا�ض.”

ينقل  النظام  هذا  اأن  اإىل  �سعادته  ولفت 
جتربة اإمارة دبي يف ا�ست�سراف امل�ستقبل، 
ويعترب ثمرة جهود وتعاون ا�ستمر قرابة 
العام بن خمتلف غرف التجارة لو�سع 
لرحلة  منطلقاً  تييكييون  مييبييتييكييرة،  حييلييوٍل 
االإيفاء  يف  امل�ستقبل  اإىل  التجارة  غييرف 
اأع�سائها  خيييدمييية  جتيييياه  بييالييتييزاميياتييهييا 
الرقمي  اليييعييي�يييسييير  يف  وميييتيييطيييليييبييياتيييهيييم 
اجليييدييييد، ميييوؤكيييداً اليييتيييزام غييرفيية جتارة 
التجارة  لغرف  الييدعييم  كييل  بتوفري  دبييي 

•• دبي-الفجر: 

امل�ستهلك،  بييحييميياييية  االليييتيييزام  ييي�ييسيياهييم 
لرفع  معهم  التوا�سل  قيينييوات  وتعزيز 
اإبيييييداء  اأو  اال�ييسييتييفيي�ييسييار  اأو  الييي�يييسيييكييياوى 
املاحظات يف االرتقاء بتجربة الت�سوق 
يف االإمارة، حيث ا�ستقبل قطاع الرقابة 
دائرة  يف  امل�ستهلك  وحماية  التجارية 
من  اأكيييرث  بييدبييي  وال�سياحة  االقييتيي�ييسيياد 
60 األف معاملة من امل�ستهلكن خال 

عام 2021.
رئي�سياً  االت�سال عامًا  �سهولة  وكانت 
املت�سوقن،  �سرائح  كافة  اإىل  للو�سول 
حيييييييث ا�ييسييتييقييبييل اليييقيييطييياع ميييين خال 
 94% من  يقرب  ما  الذكية  القنوات 
من �سكاوى امل�ستهلكن والتي مت حلها 
خال عام 2021. وتوافد �سكان وزوار 
دبي على مراكز الت�سوق وحمات البيع 
املا�سي،  العام  خال  دبي  يف  بالتجزئة 
الفعاليات  برنامج  زخييم  نتيجة  وذلييك 
الذي  احلييافييل  الرتويجية  والييعييرو�ييض 
يلبي كافة احتياجات اجلمهور ومنها: 
ومفاجاآت  لييلييتيي�ييسييوق،  دبييييي  ميييهيييرجيييان 
�سيف دبي، والعيد يف دبي، والعودة اإىل 
للمفرو�سات،  دبي  ومهرجان  املييدار�ييض، 
واحتفاالت  للماأكوالت،  دبي  ومهرجان 
راأ�ض ال�سنة ال�سينية، واإطاق ت�سكيلة 
الييربيييييع/اليي�ييسيييييف، وكييذلييك اخلييريييف/

ال�ستاء، ومهرجان االأ�سواء “ديوايل”، 

اأيام   3“ وكذلك  للياقة،  دبييي  وحتييدي 
اإىل جانب  من التخفي�سات الكربى”، 
الييتييي تقدمها  الييرتويييجييييية  الييعييرو�ييض 

املتاجر على مدار العام.
�سهدت  دبيييي  اأن  اإىل  الييبيييييانييات  وتيي�ييسييري 
امل�ستهلكن  �سكاوى  عييدد  يف  انخفا�ساً 
بن�سبة %2 خال عام 2021 مقارنًة 
بعام 2020، االأمر الذي يوؤكد اجلهود 
املبذولة يف ن�سر الوعي بحقوق امل�ستهلك 
بن التجار واملت�سوقن على حٍد �سواء. 
امل�ستهلكن  مييعييامييات  اإجيييميييايل  وبييلييغ 
60732 معاملة العام املا�سي، �سمت 
1094 ا�ستف�ساراً و1،471 ماحظة، 
مت  �ييسييكييوى   58167 اإىل  بيياالإ�ييسييافيية 
حلها، حيث اأ�سبح باإمكان املت�سوقن يف 
دبي رفع ال�سكاوى واإيجاد احللول لها 
الييذكييي مما  االإنييرتنييت والتطبيق  عييرب 

يعزز جتربة الت�سوق باالإمارة. 
لييوتيياه، املدير  وقييال حممد علي را�ييسييد 
التجارية  الييرقييابيية  لييقييطيياع  التنفيذي 
االقت�ساد  دائييرة  يف  امل�ستهلك  وحماية 
على  “نحر�ض  بييييدبييييي:  والييي�يييسييييييياحييية 
االليييتيييزام بييتييعييزيييز جتييربيية الييتيي�ييسييوق يف 
اجلمهور  تطلعات  اإىل  يرقى  مبييا  دبييي 
التي  االإجيييراءات  واإ�سعادهم من خال 

اليي�ييسييكيياوى، االأمييييير الييييذي ييييوؤكيييد زييييادة 
امل�ستهلكن  ليييدى  فييقييط  لييييي�ييض  الييوعييي 
ولييكيين اأييي�ييسيياً الييتييجييار، وهييو مييا ينعك�ض 
امل�ستهلكن  ثييقيية  ارتيييفييياع  عييلييى  كييذلييك 
واليييزوار  بدبي كوجهة رائييدة عامليا يف 

الت�سوق وال�سياحة”.
امل�ستهلكن  بيي�ييسييكيياوى  يييتييعييلييق  وفيييييمييا 
 ،2021 الييقييطيياع خييييال عييييام  حيي�ييسييب 
فييقييد ا�ييسييتييحييوذ قييطيياع اخليييدميييات على 
ال�سكاوى،  اإجيييميييايل  ميين   34.41%
بن�سبة  االإلييييكييييرتونيييييييييات  قيييطييياع  يييليييييه 
االإلكرتونية  والييتييجييارة   ،13.59%
بن�سبة %10.84، واملاب�ض اجلاهزة 
 ،8.07% بيينيي�ييسييبيية  واالإكييي�يييسييي�يييسيييوارات 
%6.24، وال�سيارات  وال�سحن بن�سبة 
 ،5.7% بيييييي  واالأثيييييييياث  بييي5.87%، 
 ،4.67% بيييييييي  الييي�يييسيييييييارات  وتييييياأجيييييري 
بن�سبة  امليييبييياين  و�ييسيييييانيية  واليييدييييكيييور 
واالأغرا�ض  وامليينيي�ييسييوجييات   ،3.53%
وور�ض   ،3.01% بن�سبة  ال�سخ�سية 
باملئة،   2.67 بن�سبة  ال�سيارات  ت�سليح 

وال�سالونات بن�سبة 1.31 باملئة.
�سكاوى  جيييييياءت  اأخييييييييرى،  جيييهييية  ومييييين 
عام  خيييال  الييينيييوع  حيي�ييسييب  امل�ستهلكن 
النقدي  اال�ييسييرتداد  كالتايل:   2021

وا�يييسيييتيييهيييدفيييت احليييميييلييية كييييافيييية اأ�ييييسييييواق 
االأ�ييسييميياك املييركييزييية بيياالإمييارة و حمات 
الت�سويقية  بيياملييجييمييعييات  االأ�ييسييميياك  بيييييع 
والييفيينييادق واملييطيياعييم واملييطييابييخ ، بجانب 
�سركات ا�سترياد واإعادة ت�سدير املنتجات 
خال  املفت�سون  وا�ييسييتييخييدم  ال�سمكية. 

•• اأبوظبي - وام:

وال�سامة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  بداأت 
التوعوية  احلملة  االأول  اأم�ض  الغذائية 
التي  الييييوزاري  الييقييرار  بتنفيذ  اخلا�سة 
والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اأ�سدرته 

تنظيم  بيي�ييسيياأن   2021 ليي�ييسيينيية   1 رقييييم 
�سيد وت�سويق اأ�سماك القابط، واأ�سماك 
الكوفر يف مو�سم التكاثر يف مياه ال�سيد 
حماية  بييهييدف  الييدوليية  ميينيياطييق  بجميع 
وتيينييمييييية اليييييرثوات املييائييييية احلييييية ورفع 

معدل خمزون الرثوة ال�سمكية.

هيييذه احلييمييليية عيييدة لييغييات مييثييل العربية 
واالجنليزية واملليامل واالردو، للتعريف 
بيياأهييمييييية تييطييبيييييق اليييقيييرار واآثييييييياره على 
ا�ييسييتييمييرارييية منيييو هييذييين اليينييوعيين من 
اأ�سماك  �سيد  القرار  ومينع  االأ�سماك.  
الييقييابييط، واأ�ييسييميياك الكوفر اعييتييبيياراً من 

العاملية يف اعتماد مناذج متطورة لعملها 
اليييور�يييسييية كذلك  امليي�ييسييتييقييبييلييي. و�ييسييهييدت 
م�ساركة �سعادة نيكوال�ض اأوريبي رويدا، 
الرئي�ض التنفيذي لغرفة جتارة بوغوتا، 
�سي�سيفا،  نيياتيياليييييا  ا�ستعر�ست  حيين  يف 
امليي�ييسيياريييع اخلييا�ييسيية وريييييادة  اأول  مييدييير 
االأعمال يف غرفة دبي اأمام امل�ساركن يف 
غرف  حتييول  “نظام  التدريبية  الور�سة 
اتباعها،  مت  التي  واملنهجيات  التجارة” 
حول  ووافييييياً  م�ستفي�ساً  �سرحاً  مقدمًة 
تبنيه  وكيفية  للنظام  االإر�سادي  الدليل 

واعتماده. 
اإر�سادي  عييمييل  دليييييل  اليينييظييام  ويت�سمن 
يييو�ييسييح بيي�ييسييكييل مييفيي�ييسييل خيييارطييية طريق 
عملية  معرفة  ويقدم  النظام،  لتطبيق 
غرف  تييوجييه  حيياليية  ودرا�ييييسييييات  واأدوات 
اإطييييار عمل  اإدخييييال  الييتييجييارة نييحييو �سبل 
اليينييظييام بيينييجيياح وكيييفييياءة عييالييييية �سمن 
اأعمالها. ويعترب الدليل م�سدراً مفيداً 
لقادة غرف التجارة وممثليها الراغبن 
يقدمها  التي  املزايا  اأبييرز  على  بالتعرف 
امل�سورة  على  عيياوة  اليينييظييام،  هييذا  تبني 
للتحديات  الت�سدي  �سبل  العملية حول 

امل�سرتكة. 

االليييتيييزام  عييييدم   ،25.26% بيينيي�ييسييبيية 
 ،15.53% بن�سبة  االتييفيياق  ب�سروط 
بن�سبة  امليينييتييج  يف  خييلييل  اأو  تييلييف  وجييييود 
بن�سبة  التجاري  والغ�ض   ،11.69%
اأي�ساً  %14.04. كما �سمت القائمة 
كا من عييدم االلييتييزام بخدمة ما بعد 
اال�ستبدال   ،4.01% بن�سبة  الييبيييييع 
االلييييتييييزام  عييييييدم   ،6.22% بيينيي�ييسييبيية 
 ،3.29% بن�سبة  التجاري  بالن�ساط 
بن�سبة  ال�سمان  ب�سروط  االلتزام  عدم 
بن�سبة  املييزعييجيية  املييكيياملييات   ،2.73%
املحل  �سيا�سة  تييوافييق  عييدم   ،2.36%
رف�ض   ،2.22% بن�سبة  القانون  مييع 
%1.97، عدم  بن�سبة  اإ�ساح اجلهاز 
االلتزام ب�سروط العرو�ض الرتويجية 
بن�سبة %1.89، زيادة االأ�سعار بن�سبة 
بقائمة  االليييييتيييييزام  عيييييدم   ،1.45%
�سريبة   ،0.72% بن�سبة  االأ�يييسيييعيييار 
بن�سبة0.27%،  امليي�ييسييافيية  الييقيييييميية 
بن�سبة  االأ�ييييسييييواق  يف  امليييزعيييج  اليييرتوييييج 
الذهب  �يييسيييراء  وعييمييليييييات   ،0.19%
وعلى  املغ�سو�ض0.16%.  واالأمليييا�يييض 
�سعيد اأكرث جن�سيات يف تقدمي �سكاوى 
املواطنن  �سكاوى  �سّكلت  امل�ستهلكن، 
%24 من اإجمايل ال�سكاوى امل�ستلمة 
اجلن�سية  تلتها   ،2021 عيييام  خيييال 
اجلن�سية  ثييم   ،14% بن�سبة  الهندية 
وال�سعودية   ،11% بن�سبة  امليي�ييسييرييية 

واالأردنية بن�سبة لكل منهما.

 3 الي28 منه ملدة  مطلع فرباير وحتى 
اأعوام من 2021 وحتى 2023.

هذه  ت�سويق  الييقييرار  مبوجب  نع  ميمٌ كما 
اأ�سواق  االأ�ييسييميياك يف جميع  االأنييييواع ميين 
الدولة  م�ستوى  على  واملتاجر  االأ�سماك 
اأياً كان م�سدرها خال الفرتة املحددة.

تقع  الذين  ال�سيادين  الييقييرار  ويطالب 
يف معدات �سيدهم هذه االأنواع باملبادرة 
باإطاقها يف البحر مرة اأخرى، متوخن 

العناية الكافية ل�سمان �سامتها.
اإلييييغيييياء العمل  وييييتيييم مبيييوجيييب الييييقييييرار  
ل�سنة   501 رقييييم  الييييييييوزاري  بييياليييقيييرار 
2015 واخلا�ض بتنظيم �سيد وت�سويق 
اأ�ييسييميياك اليي�ييسييعييري واليي�ييسييايف الييعييربييي يف 
 5 ملييدة  اأ�ستمر  واليييذي  الييتييكيياثيير   مو�سم 

اأعوام وذلك بعد اأن حقق اأهدافه .
وياأتي القرار يف اإطار تعاون الهيئة  مع 
امليينيياخييي والييبيييييئيية  بهدف  الييتييغييري  وزارة 
الييطييبيييييعييييية وتعزيز  اليينييظييم  اإ�ييسييتييداميية  
خمزون الرثوات املائية احلية وا�ستدامة 

االإنتاج املحلي.

حماية امل�صتهلك تعزز من جتربة الت�صوق يف اإمارة دبي

اأبوظبي للزراعة تبداأ احلملة التوعوية ب�صاأن قرار تنظيم �صيد القابط والكوفر

طريان الإمارات تعود اإىل نيجرييا 
اعتبارا من 5 فرباير اجلاري

•• دبي -وام:

ت�ستاأنف طريان االإمارات ت�سيري رحاتها من دبي اإىل نيجرييا اعتبارا من 
5 فرباير اجلاري .و�ست�سغل الناقلة رحات يومية من واإىل اأبوجا والغو�ض 
ما يوفر مزيدا من اخليارات والراحة واالت�سال املعزز للم�سافرين اإىل دبي 

وعربها اإىل اأكرث من 120 وجهة.
الييدويل يف  مطار دبييي   ”785 “ئي كيه  و�ستغادر رحلة طييريان االإميييارات 
اأما رحلة  3:40 ع�سرا  ال�ساعة  اأبوجا يف  اإىل  11 �سباحا لت�سل  ال�ساعة 
7 م�ساء وت�سل اإىل  اأبوجا يف ال�ساعة  فتقلع من   ”786 “ئي كيه  العودة 

دبي يف ال�ساعة 4:35 �سباح اليوم التايل.
ال�ساعة  الييييدويل يف  دبيييي  مييطييار   ”783 كيييييه  “ئي  الييرحييليية  �ييسييتييغييادر  كييمييا 
10:30 �سباحا وت�سل اإىل الغو�ض يف ال�ساعة 3:40 ع�سرا وتقلع رحلة 
العودة “ئي كيه 784” من مطار الغو�ض يف ال�ساعة 6:10 م�ساء لتحط 

يف مطار دبي الدويل يف ال�ساعة 4:15 �سباح اليوم التايل.

 970 مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�ض
•• دبي - وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأماك بدبي اأم�ض اأكرث من 
970 مليون درهم .

درهم  مليون   673.97 بقيمة  مبايعة   323 ت�سجيل  الييدائييرة  و�سهدت 
منها 61 مبايعة لاأرا�سي بقيمة 217.01 مليون درهم و262 مبايعة 

لل�سقق والفلل بقيمة 456.97 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات االأرا�سي بقيمة 22 مليون درهم يف منطقة ند ال�سبا 
الثالثه تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها 

مبايعة بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة املركا�ض.
اإذ  املبايعات  عييدد  حيث  ميين  املناطق  اخلام�سة  احلبية  منطقة  وتيي�ييسييدرت 
ال�سبا  نييد  منطقة  وتلتها  درهيييم  مليون   47 بقيمة  مبايعة   24 �سجلت 
الثالثه بت�سجيلها 9 مبايعات بقيمة 49 مليون درهم وثالثة يف اليفره 2 

بت�سجيلها 9 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.
 16 ال�سقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة  باأهم مبايعات  وفيما يتعلق 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 
مليون درهم يف منطقة احلبية الثالثة واأخريا مبايعة بقيمة 10 ماين 

درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة.
وت�سدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
والفلل اإذ �سجلت 40 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية 
اخلام�سة بت�سجيلها 23 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة يف الرب�ساء 

جنوب الرابعة بت�سجيلها 22 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها 281.86 مليون درهم منها 13 رهن اأرا�ض 
 262.11 بقيمة  و�سقق  فلل  رهيين  و72  درهييم  مليون   19.75 بقيمة 
درهم  124 مليون  بقيمة  العنز  هييور  اأهمها مبنطقة  وكييان  درهييم  مليون 

واأخرى يف منطقة الق�سي�ض الثانيهة بقيمة 21 مليون درهم.
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مليون م�صافر عرب مطارات الإمارات يف يناير  5.8 ••  اأبوظبي - وام:

قييفييز اإجيييميييايل اأعيييييداد امليي�ييسييافييرييين عرب 
 ميييطيييارات اليييدولييية خيييال �ييسييهيير يناير 
 5 مييييين  اأكيييييييرث  اإىل  لييييييي�يييسيييل   2022
بن�سبة  ميي�ييسييافيير  األيييف  و800  ميياييين 
باملقارنة  باملائة   96.93 بلغت  زييييادة 
مع �سهر يناير 2021 الذي بلغت فيه 
 2.9 يييقييارب  مييا  اإىل  امل�سافرين  اأعيييداد 
مييليييييون ميي�ييسييافيير، وذلييييك وفييقييا للهيئة 

امليييييدين.  وتف�سيا  لييلييطييريان  الييعيياميية 
القادمن  امليي�ييسييافييرييين  اأعيييييداد  ارتييفييعييت 
عرب مطارات الدولة يف يناير 2022 
زيادة  وبن�سبة  قيييادم  مليون   1.9 اإىل 
ب�سهر  مييقييارنيية  بيياملييئيية   76.10 بييلييغييت 
يناير 2021 الذي �سجل 1.1 مليون 
املغادرين  اأعيييداد  ارتفعت  كما  م�سافر، 

عرب مطارات الدولة يف يناير 2022 
مغادر   1.8 ميييين  اأكييييييرث  اإىل  لييتيي�ييسييل 
باملائة   70.91 بلغت  زيييييادة  وبن�سبة 
يف  امل�سجلة  م�سافر   1.06 بييي  مييقييارنيية 

يناير 2021.
اإجييييمييييايل  ارتييييفييييع  الييي�يييسييييييياق ذاتيييييييه   ويف 
العبور  فيييئييية  ميييين  املييي�يييسيييافيييريييين  عييييييدد 
الدولة  مييطييارات  عييرب  “الرتانزيت” 
خال �سهر يناير املا�سي لت�سجل نحو 
2.1 مليون م�سافر وبن�سبة زيادة بلغت 
161.39 باملئة مقارنة مع �سهر يناير 
األف   800 نحو  �سجل  الييذي   2021

م�سافر.
قال  امليي�ييسييجييليية،  اليينييتييائييج  عييلييى   وتعليقا 
�سعادة �سيف ال�سويدي مدير عام الهيئة 
اإن قطاع  امليييييدين..  لييلييطييريان  الييعيياميية 
الطريان املدين يف الدولة ي�سري بخطى 
مت�سارعة نحو ا�ستعادة م�ستويات حركة 
 ،2019 عيييام  يف  امل�سجلة  امليي�ييسييافييرييين 
موؤكدا اأن االأرقام امل�سجلة تعيد التاأكيد 
الطريان  قطاع  يف  العاملية  الثقة  على 
املحافظة  عييلييى  وقييييدرتييييه  االإمييييياراتيييييي 

املت�ساعدة.  واأكد  منوه  م�ستويات  على 
اليي�ييسييويييدي يف تيي�ييسييريييحييات خييا�ييسيية لي 
اأن قطاع  “وام”  االإمييارات  اأنباء  وكالة 
الطريان املدين يف الدولة اأثبت قدرته 
عييلييى الييتييعييايف اليي�ييسييريييع، وجتييييياوز اآثيييار 
ديناميكيته  بف�سل  كيييورونيييا،  جييائييحيية 
االإجراءات  كفاءة  اإىل  ومرونته.. الفتا 

الييوقييائييييية واالحيييرتازيييية الييتييي تطبقها 
مطارات الدولة بهدف �سامة و�سحة 
الدولة  اأر�يييييض  عييلييى  املييقيييييميين  جييميييييع 
والييييزوار الييقييادميين اإليييييهييا ميين خمتلف 

دول العامل.
يناير  �سهر  خييال  االإمييييارات   ووا�سلت 
املييا�ييسييي تييعييزيييز مييرحييليية الييتييعييايف عرب 
قائمة طويلة من الفعاليات واملنا�سبات 
وم�ساركة  اإقباال  �سهدت  التي  الدولية 

عاملية.

�صلطان اجلابر يبحث مع وزير القت�صاد وال�صناعة الياباين 
مبادرة ال�صراكة ال�صرتاتيجية بني الإمارات واليابان

•• اأبوظبي-وام: 

التقى معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر، وزير ال�سناعة والتكنولوجيا 
وال�سناعة  والتجارة  االقت�ساد  وزييير  هاجيودا،  كويت�سي  مبعايل  املتقدمة 

الياباين، خال لقاء عقد عرب تقنية االت�سال املرئي.
وناق�ض اجلانبان جمموعة من املوا�سيع املختلفة تت�سمن مبادرة ال�سراكة 
االإ�سرتاتيجية ال�ساملة بن االإمارات واليابان الهادفة اإىل تعزيز العاقات 

الثنائية بن البلدين ال�سديقن على م�ستوى كافة القطاعات.
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزارة  بن  التعاون  اإطييار  يف  اللقاء  جيياء 
الت�سنيع  اال�ستثمار اخلارجي يف قطاع  وتعزيز  اليابانية لدعم  ونظريتها 
ال�سوء  الييلييقيياء  اجلييابيير خييال  �سلطان  الييدكييتييور  مييعييايل  و�سلط  الييوطيينييي. 
والفر�ض  االإماراتية  واال�ستثمار  االأعمال  لبيئة  التناف�سية  املميزات  على 
اال�ستثمارية التي توفرها لل�سركات وامل�سنعن اليابانين، لفتح اآفاق تعاون 

جديدة بن االإمارات واليابان يف خمتلف املجاالت.

 30.5 مليار دولر التبادل التجاري 
بني الإمارات واليابان يف 2021

•• اأبوظبي- وام:

يف  االقت�سادية  التنمية  دائيييرة  رئي�ض  اليي�ييسييرفيياء،  علي  حممد  مييعييايل  دعييا 
الفر�ض  من  لا�ستفادة  اليابانين  االأعييمييال  ورواد  امل�ستثمرين  اأبوظبي 
الوا�سعة التي تتيحها اإمارة اأبوظبي، وبيئة االأعمال املائمة لنمو وازدهار 

اال�ستثمارات لتعزيز العاقات بن اجلانبن.
وبلغ حجم التبادل التجاري بن البلدين بنهاية العام املا�سي “2021” 
 26 اإىل  االإميييارات  �سادرات  قيمة  ارتفعت  دوالر، حيث  مليار   30.5 نحو 

مليار دوالر، فيما ارتفعت وارداتها من اليابان اإىل 6.5 مليار دوالر.
وقال معايل حممد علي ال�سرفاء، خال خماطبته الدورة الثامنة ملجل�ض 
اأبوظبي اليابان االقت�سادي، التي عقدت اأم�ض االأول عرب تقنية التوا�سل 
املرئي.. اإن “اليابان تعد من اأكرب ال�سركاء التجارين الإمارة اأبوظبي ودولة 
اليابانية  لا�ستثمارات  وامل�سطردة  النوعية  الزيادة  ف�سًا عن  االإمييارات، 
االإمييارات يف  يابانية تعمل بدولة  340 �سركة  اأن  اإىل  اأبوظبي، م�سرياً  يف 

قطاعات متنوعة مثل الت�سييد وال�سناعة والطاقة”.
الياباين  التعاون  مركز  رئي�ض  كييودايييرا،  نابيوري  و�سعادة  معاليه  وتراأ�ض 
عبد  را�ييسييد  �ييسييعييادة  بح�سور  للمجل�ض  الثامنة  الييييدورة  االأو�ييسييط،  لل�سرق 
الكرمي البلو�سي، وكيل دائرة التنمية االقت�سادية، وعدد من امل�سوؤولن من 

اجلانبن.
حتققت  التي  واالإجنيييازات  واأبوظبي،  اليابان  بن  بالتعاون  معاليه  واأ�ساد 
جماالت  عييدة  يف   ،2020 اأكتوبر  يف  للمجل�ض  ال�سابعة  الييدورة  عقد  منذ 
مثل تكنولوجيا الزراعة واخلدمات ال�سحية والطب احليوي وتكنولوجيا 
حكومة  حر�ض  واأكد  وال�سياحة.  املالية  واخلدمات  واالت�ساالت  املعلومات 
امل�ساريع  قطاع  وحتفيز  اخلييا�ييض  القطاع  دور  تعزيز  على  اأبوظبي  اإميييارة 
النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة، م�سرياً اإىل اأن اأبوظبي توفر فر�ساً مائمة 

لا�ستثمارات.
وقال �سعادة نابيوري كودايرا رئي�ض مركز التعاون الياباين لل�سرق االأو�سط 
اإن العام احلايل ي�سادف الذكرى الي50 لبدء العاقات الدبلوما�سية بن 
البلدين، يف حن تعود العاقات االقت�سادية بن اأبوظبي واليابان اإىل بداية 
ال�ستينيات من القرن املا�سي، حن بداأ ت�سدير النفط يف 1962، ونتطلع 
اإىل ا�ستمرار وتعزيز العاقات، مو�سحاً اأن مركز التعاون الياباين لل�سرق 
االأو�سط قام باإطاق مبادرات عرب ور�ض عمل مع جهات متنوعة مثل دائرة 
الطاقة- اأبوظبي، و�سركة مياه وكهرباء االإمارات، و�سركة اأبوظبي الوطنية 

للطاقة “طاقة” لتعزيز التعاون يف قطاع الطاقة”

اإطالق من�صة اإلكرتونية موحدة خلدمة 
اعتماد خمططات الوحدات ال�صكنية بال�صارقة

•• ال�سارقة -وام:

كهرباء  وهيئة  ال�سارقة  وبلدية مدينة  وامل�ساحة  التخطيط  دائييرة  اأطلقت 
الزمنية  امليييدة  لتقلي�ض  مييوحييدة  اإلييكييرتونييييية  من�سة  ال�سارقة  وغييياز  مييييياه 
للوحدات  املخططات  اإعتماد  يتم  حيث  ال�سكنية  الوحدات  بناء  لرتخي�ض 
ال�سكنية اجلديدة من قبل اجلهات الثاثة عرب من�سة اإلكرتونية واحدة 
كل وفق اخت�سا�سه وخال وقت قيا�سي يخت�سر اجلهد على اال�ست�سارين 
احلكومية  والييدوائيير  اجلهات  خمتلف  بن  والتعاون  ال�سراكة  من  وتعزز 
خال  من  املتعاملن  على  والت�سهيل  اخلييدمييات  اأف�سل  لتقدم  االإميييارة  يف 

التحول الرقمي.
م�سرتكة  منظومة  �سمن  العمل  على  احليير�ييض  املعنية  اجلييهييات  واأكييييدت 
لييتييقييدمي اأفيي�ييسييل اخليييدميييات مييين خيييال هيييذه امليينيي�ييسيية امليييوحيييدة الخت�سار 
مراحل اعتماد املخططات حيث اأن اخلدمة متكن اال�ست�ساري من تقدمي 
املخططات للجهات الثاثة عرب من�سة اإلكرتونية موحدة ويتم التدقيق و 
اإعتماد املخططات من قبل الفريق الهند�سي لكل جهة كما يتم �سداد ر�سوم 
اإعتماد املخططات لهذه اجلهات عن طريق املن�سة ذاتها بخطوة واحدة بعد 

توفري اأمر الدفع االإلكرتوين املوحد.
�سخ�سا   150 اأكييرث من  بها  �سارك  ور�سة عمل  امل�سرتكة  الدوائر  وعقدت 
اأهييمييييية هذه  الهند�سية الإ�ييسييتييعييرا�ييض  اأ�ييسييحيياب مييكيياتييب اال�ييسييتيي�ييسييارات  ميين 
التي  اخلييدمييات  ميين  الييعييديييد  يف  الت�سهيات  خمتلف  تييقييدمي  يف  ال�سراكة 
الييدور الذي يقوم به فريق العمل املكون من  الور�سة  تقدمها كما ناق�ست 
دائرة التخطيط وامل�ساحة وبلدية مدينة ال�سارقة وهيئة كهرباء مياه وغاز 
برتاخي�ض  املتعلقة  االإجيييراءات  واخت�سار  الت�سهيات  تقدمي  يف  ال�سارقة 
واإجناز  واجلهد  الوقت  اإخت�سار  يف  للم�ساهمة  ال�سارقة  مدينة  يف  البناء 

خدمة اعتماد املخططات الهند�سية خال وقت قيا�سي.
الهند�سية  اال�ست�سارات  مكاتب  على  اخلييدميية  عر�ض  الور�سة  خييال  ومت 
اأو ماحظات حولها باعتبارهم  اأراء  اأية  امل�ساركن لاإطاع عليها واإبداء 

�سريكاً ا�سرتاتيجياً يف جناح هذه اخلدمات.
وثمنت الدوائر الدعم الكبري الذي تقدمه االإمارة البا�سمة للم�ستثمرين 
ميين حتفيزات  تييوفييره  مييا  بف�سل  ليياإ�ييسييتييثييمييار  بيياتييت وجييهيية مثالية  حيييييث 

وت�سهيات يف ظل ما ت�سهده من طفرة نوعية يف كافة املجاالت.

•• اأبوظبي - وام:

املييييرر، رئي�ض  املييهيينييد�ييض عوي�سة ميير�ييسييد  مييعييايل  اأكيييد 
دائرة الطاقة يف اأبوظبي، اأن االبتكار ميتلك احللول 
الفريدة وغري التقليدية لتعزيز م�سرية االإمارات نحو 
اخلم�سن عاماً املقبلة وميثل ركيزة اأ�سا�سية لتحقيق 

اأهداف كفاءة الطاقة واال�ستدامة يف الدولة.
وقال معاليه يف ت�سريح له مبنا�سبة انطاق فعاليات 
دوراً  االبتكار  “يلعب   :”2022 تبتكر  “االإمارات 
ال�ست�سراف  االإميييييييارات  ميينييظييوميية  قيييييييادة  يف  حيييييوييياً 
جهوداً  لاإمارات  الر�سيدة  القيادة  وتبذل  امل�ستقبل. 
من  العديد  يف  عمل  كنهج  االبييتييكييار  لرت�سيخ  كبرية 
القطاعات وال �سيما قطاع الطاقة الذي يعد اأحد اأهم 

ركائز حتقيق التنمية االقت�سادية امل�ستدامة.

يقّدم جتارب عملية هائلة  االبتكار  اأن  واأكييد معاليه، 
الييطيياقيية النظيفة واملييتييجييددة ميين خال  يف جمييياالت 
م�ساعفة اإنتاج الطاقة، ف�سًا عن تطوير تكنولوجيا 
حتلية املياه لتتم بطرق اأكرث كفاءة و�سديقة للبيئة، 
كما ميكن من خال االبتكار ا�ستحداث اأدوات جديدة 
لزيادة كفاءة ا�ستهاك الطاقة يف خمتلف القطاعات 
االإيفاء  دورنييا يف  يعزز من  ما  واملن�ساآت وهو  واملباين 
امل�ستقبل  يف  واملياه  الطاقة  من  املجتمع  باحتياجات 
وو�سع اخلطط التي ميكن اأن حتقق نتائج جيدة يف 
ظل تطبيق نهج االبتكار يف كافة العمليات الت�سغيلية 
يف القطاع”. واأ�ساف معاليه اأن االبتكار لي�ض جمرد 
تيير�ييسيييييخييهييا يف عقول  اإىل  نيي�ييسييعييى  بيييل غيياييية  مييفييهييوم 
املوظفن وكل اأفراد املجتمع من اأجل النهو�ض بكافة 
القطاعات وخلق فر�ض جديدة يف امل�ستقبل. وب�سفتها 

اجلهة امل�سوؤولة عن تطوير قطاع الطاقة يف اأبوظبي، 
تعمل الدائرة على ت�سجيع كوادرها وخربائها من اأجل 
توظيف االبتكار يف حتقيق خمتلف اأهدافنا، وهو ما 
يتج�سد من خال �سيا�سات مبتكرة قادرة على ترك 
اأبوظبي ودولة  الطاقة يف  ب�سمة وا�سحة يف م�سرية 
االإمارات، بل وو�سع القطاع على م�سار التطوير من 
خال ابتكار تقنيات وا�ستخدام تكنولوجيا الطاقة يف 

كافة العمليات الت�سغيلية.
ال�سبيل لدفع م�سرية  االبتكار هو  اأن  “ نوؤمن  وقييال 
اليينييمييو يف دولييية االإمييييييارات واحليييفييياظ عييلييى تناف�سية 
اقت�سادها، ومن خال ت�سجيع اجلميع على االبتكار 
باأجيال  الييرائييدة، �سوف نحظى  املييبييادرات  ميين خييال 
تعمل وفق نهج االبتكار من اأجل املزيد من االزدهار 

يف دولتنا”.

•• دبي-وام:

اأكد قا�سم يون�ض، مدير مكتب حكومة فيكتوريا للتجارة 
اإك�سبو  القوي يف  فيكتوريا  اأن ح�سور  دبي  واال�ستثمار يف 
2020 دبي يعد انعكا�ساً اللتزامنا طويل االأمد وامل�ستمر 
الأكرث من  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  نحو منطقة 
دبي   2020 اإك�سبو  مبعر�ض  يون�ض  واأ�ييسيياد  عيياميياً.   25
واإبرام  اال�ستثمارات  جلييذب  عاملية  من�سة  يعترب  الييذي   ،
االتييفيياقيييييات واإنييي�يييسييياء عييياقيييات و�يييسيييراكيييات جيييدييييدة تروج 
االأهداف  دبي من  اإك�سبو  اأن  اإىل  م�سريا  العاملية  للتجارة 
الرئي�سة لل�سركات وامل�ستثمرين امل�ساركن من كافة اأنحاء 
العامل. واأعييرب يون�ض عن فخر غلوبال فيكتوريا بكونها 
�سريكاُ باتينياً للجناح اال�سرتايل يف اإك�سبو 2020 دبي. 
واأ�سار اإىل اأن غلوبال فيكتوريا هي وكالة متخ�س�سة فى 
اال�سرتالية  فيكتوريا  لوالية  التجارية  العمليات  ت�سهيل 

وفتح باب الفر�ض لل�سركات الفكتورية للتو�سع عامليا.
وقال اإن اإك�سبو 2020 دبي ،ي�سّلط ال�سوء على اأ�سرتاليا 
االآمييين،  لا�ستثمار  رئي�سة  كييوجييهيية  فيكتوريا  وحييكييوميية 
واالإبتكار  احليوية  والعلوم  بالزراعة  يتعلق  فيما  خا�سة 
والييتييقيينييييية. واأ�يييسييياف “ اإنيينييا فييى غييلييوبييل فيييييكييتييوريييا نقدم 
با�ست�سافة  �ييسييواًء  الفعاليات  ميين  ا�سرتاتيجياً  برناجماً 
ال�سركات  ربييط  بهدف  افرتا�سياً  اأو  �سخ�سياً  املتحدثن 
وفر�ض  التجارية  املن�سات  مييع  الفيكتورية  وال�سناعات 
فيكتوريا  غلوبال  عر�ض  خييال  ميين  العاملية،  اال�ستثمار 
فى  املحلية  والفنية  االبييداعييييية  واملييواهييب  املنتجات  اأجيييود 
واخلدمات  املنتجات  اأف�سل  عيير�ييض  عيين  ف�سًا   ، اك�سبو 

الييييدول  اإىل  الييفيييييكييتييورييية  واخليييييييربات 
امل�ساركة من حول العامل”.

االأ�ييييسييييرتايل  اجليييينيييياح  اأن  اإىل  وليييفيييت 
االأعمال  رجيييال  ميين  وفييييوداً  ي�ستقطب 
 192 اإىل  ينتمون  الذين  واحلكومات 
دبي،   2020 اإك�سبو  دوليية م�ساركة يف 
دولة  باعتبارها  اأ�سرتاليا  تظهر  حيث 
ُيروج  كما  ومتنوعة،  ومبتكرة  مرحبة 
�سعب  بيياعييتييبيياره  االأ�ييييسييييرتايل  لل�سعب 
متفائل ومتوا�سل تاأ�س�ست ثقافته على 
 60000 اأكيييرث ميين  اإىل  تيييراث ميييتييد 
االأ�سلين،  ال�سكان  ابييتييكييارات  ميين  عييام 
اإ�سافة اإىل تقدمي اأ�سرتاليا باعتبارها 
العاقات  تنمية  على  حري�سة  دولييية 

اال�ستثمارية  للفر�ض  باب  وفتح  واال�ستثمارية  التجارية 
العاملية. وقال اإن غلوبال فيكتوريا ت�ستعر�ض اأف�سل ما يف 
ياأتي  2020 دبي، حيث  اإك�سبو  العامل يف  اأمييام  اأ�سرتاليا 
حتقيق  نحو  اأ�سرتاليا  �ست�ساعد  رئي�سة  كمن�سة  املعر�ض 
اليينييجيياح االإقييتيي�ييسييادي واالجييتييميياعييي بييعييد جييائييحيية كوفيد 
19، الذى ي�سهل علينا الو�سول اإىل 3.2 مليار �سخ�ض 
باإجمايل ناجت حملي يبلغ 432.6 مليار دوالر اأمريكي يف 

ال�سرق االأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا.
واأ�ساف اأن برامج اجلناح االأ�سرتايل �سوف جتذب ال�سيوف 
بتجربة تفاعلية تاأخذهم يف غمارها، حيث نعر�ض اأف�سل 
االأ�سرتالية  والييريييا�ييسيية  واملييو�ييسيييييقييى  والييثييقييافيية  الييفيينييون 
املتينة  واأ�ساد قا�سم يون�ض بالعاقات  الكثري.  وغري ذلك 

فيكتوريا  تييربييط  الييتييى  واليي�ييسييديييقيية 
ودولة االإمارات قائا “ اإننا مدركون 
الأهييمييييية هييذه الييعيياقيية مييع االإمييييارات 

واأ�سواق ال�سرق االأو�سط”.
اأنباء  ليييوكيييالييية  يييونيي�ييض  قييا�ييسييم  واأكييييييد 
االإمارات “وام” اأن فيكتوريا تعد اأول 
والية اأ�سرتالية تفتتح مكتباً للتجارة 
العام  خيييييال  دبيييييي  يف  واالإ�يييسيييتيييثيييميييار 
اأهم  اأحييد  االإميييارات  1996، معتربا 
بالن�سبة لفيكتوريا مبنطقة  االأ�سواق 
اليي�ييسييرق االأو�ييسييط مييع �ييسييادرات تقدر 
قيمتها باأكرث من 457 مليون دوالر 
املا�سية  املالية  ال�سنة  خال  اأمريكي 
، كيييميييا اأنييييهييييا تييعييتييرب �يييسيييوقيييا ميييزدهيييرة 
يتنامى فيها الطلب على املنتجات الفيكتورية، حيث منت 

ال�سادرات اإىل االإمارات بن�سبة %4 خال العام املا�سي.
وقال اإن التجارة الزراعية هي حمور العاقة التجارية ما 
بن فيكتوريا واالإمارات ، اأذ بلغت قيمة ال�سادرات الزراعية 
اإىل االإمارات من والية فيكتوريا خال 2021/2020 ما 
يناهز 293 مليون دوالر ا�سرتايل، ومّثل ذلك %64 من 
اإجمايل �سادرات �سلع فيكتوريا اإىل االإمارات، فيما يتعلق 
التجارية  االأعمال  عاقة  اأن  واأكييد  الزراعية.  بال�سادرات 
بن اأ�سرتاليا واالإمارات تعد حمركاً اقت�سادياً قوياً، حيث 
اإىل منطقة  اأ�سرتاليا  الزراعية من  ال�سادرات  تبلغ قيمة 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا اأقل قليًا من 3 مليارات 
 3% متثل  فيكتوريا  اإن  وقيييال  �ييسيينييوييياً.  اأ�ييسييرتايل  دوالر 

اأّن ال�سادرات  اإاًل  فقط من م�ساحة االأرا�سي االأ�سرتالية، 
الزراعية الفيكتورية متثل %35 من اإجمايل ال�سادرات 
الزراعية اإىل االإمارات. واأ�ساف اأن اأ�سرتاليا تعد من اأكرب 
حيث   ، الييعييامل  يف  الغذائية  الييزراعييييية  املحا�سيل  منتجي 
بنوعيتها  عاملياً  تعرف  والتي  الفاخرة  مبنتجاتها  ت�ستهر 
املتميزة واملوثوقة، اإ�سافة اإىل كون اأ�سرتاليا العباً رئي�سياً 
يف جتارب الطعام الفاخر على م�ستوى العامل. واأ�سار اإىل 
م�ساركة  �ستكون حمور  والزراعة  وامل�سروبات  االأغذية  اأن 
فيكتوريا العاملية يف اإك�سبو 2020 دبي، من خال عر�ض 
الييرائييدة عاملياً يف  اإمييكييانييات فيكتوريا  االأ�ييسييرتايل  اجليينيياح 
جمال االأغذية واالألياف ، مو�سحا اأن ال�سادرات الزراعية 
مليون   688 يناهز  مبا  �سنوياً  تقدر  لامارات  ال�سنوية 
الييدوالرات يف  ا�ستثمار مليارات  اأن  واأكييد  اأ�سرتايل.  دوالر 
الثقافة  �سميم  ميين  يعد  وامليي�ييسييروبييات،  االأغييذييية  �سناعة 
االأ�سرتالية، مما يعك�ض تنوع جمتمعها املتعدد الثقافات، 
فمع وجود اأرا�سي زراعية ع�سوية اأكرث اأماناً مقارنة باأي 
اأ�سرتاليا  الييزراعيية يف  يتبنى قطاع  الييعييامل،  اآخيير يف  مكان 
تطويرها  على  ويعمل  اجلديدة  التقنيات  متزايد  ب�سكل 
اأي�ساً، وذلك ل�سمان اجلودة واال�ستدامة يف اإنتاج الغذاء، 

مع رفع الكفاءة وتقليل حجم النفايا.
لتلبية  جيييييييدة  مبييكييانيية  تييتييمييتييع  اأ�يييسيييرتاليييييييا  اأن  واأ�ييييسيييياف 
حتتوي  حيث  امل�ستقبل،  يف  العاملية  الزراعية  االحتياجات 
التكنولوجيا  جمييييال  يف  �ييسييركيية   300 مييين  اأكيييييرث  عييلييى 
الزراعية وتكنولوجيا الغذاء، ولذلك يتم ت�سليط ال�سوء 
يتعلق  عندما  االآمييين  لا�ستثمار  كوجهة  اأ�سرتاليا  على 

االأمر بالزراعة والقطاعات الرئي�سية االأخرى.

عوي�صة املرر: البتكار ركيزة لتحقيق اأهداف كفاءة 

يا�ض القاب�صة حت�صد جائزة �صاب لالبتكار والريادة يف اإدارة الأ�صول
•• اأبوظبي-الفجر: 

جمموعة  اليييقيييابييي�يييسييية،  يييييا�ييييض  اأعييييليييينييييت 
ح�سولها  عيين  االإمييياراتييييييية،  اال�ييسييتييثييمييار 
يف  والييريييادة  لابتكار  �ساب  جييائييزة  على 
اأ�سول  اإدارة  م�سروع  عن  االأ�ييسييول  اإدارة 
�سا�سل  فعالية  خال  وذلييك  ال�سركات، 
�سركة  اأقييامييتييهييا  الييتييي  الرقمية  االإمييييداد 
 2020 اإك�سبو  فعاليات  �سمن  “�ساب” 

دبي.
وتيي�ييسييّلييم اجلييييائييييزة بيياليينيييييابيية عييين يا�ض 
الرئي�ض  حكيم،  مينا  ميين  كييلمٌ  القاب�سة 
التنفيذي ل�سل�سلة االإمداد يف املجموعة، 
التنفيذي  الرئي�ض  روزافيييوف،  وبوري�ض 

ل�سوؤون املعلومات.
يا�ض  جلهود  تقديراً  �ساب  جائزة  وتاأتي 
الإدارة  املبتكر  حلها  تطبيق  يف  القاب�سة 
جمموعتها،  �ييسييميين  اليي�ييسييركييات  اأ�يييسيييول 
فرباير  يف  بييتييطييبيييييقييه  �ييسييرعييت  والييييييذي 
املمار�سات يف  اأف�سل  املا�سي مّتبعًة  العام 

القطاع.
وتعليقاً على هذا املو�سوع، قال املهند�ض 
التنفيذي  الييرئييييي�ييض  اليييرديييينيييي،  ميير�ييسييد 
هذا  “ي�سّكل  القاب�سة:  يييا�ييض  ملجموعة 
الييتييكييرمي مييين �ييسييركيية �ييسيياب دليييييييًا على 
واجلهود  الييعييمييل  يف  ممييار�ييسيياتيينييا  جييييودة 
وي�سّرنا  فييرقيينييا.  تبذلها  الييتييي  اليييدوؤوبييية 
�ستدفعنا  التي  اجلائزة  هييذه  نح�سد  اأن 
لنوا�سل تطوير عمليات التحول الرقمي 
تعزيز  بييهييدف  جمموعتنا  يف  امليي�ييسييتييمييرة 
الكفاءة واال�ستدامة �سمن �سركاتنا، كما 
�سركًة  لنكون  م�ساعينا  موا�سلة  نعتزم 

عنوانها املرونة واالبتكار والتقدم”.

فيدهياناثان،  �ييسييورييي�ييض  قيييال  وبييييييدوره، 
املالية  لييليي�ييسييوؤون  الييتيينييفيييييذي  الييرئييييي�ييض 
“تتمثل  القاب�سة:  يا�ض  جمموعة  لدى 
اأ�سولنا  اإدارة  يف  جمييمييوعييتيينييا  فييليي�ييسييفيية 
طيييييليية فيييرتة عييمييرهييا االإنيييتييياجيييي. ونعلم 
من  ال�سركات  اأ�سول  اإدارة  حل  اأن  جيداً 
اأكرب  بنفٍع  اال�ستثمار  على  �سيعود  �ساب 
االإجمالية  والتكاليف  الكفاءة  ويح�ّسن 

للملكية”.
وتعمل يا�ض القاب�سة وال�سركات التابعة 
الدولة  �سمن  خمتلفة  قطاعات  يف  لها 

وخارجها، لتو�سيع عملياتها وزيادة عدد 
اأ�سولها الثابتة من اأجل تلبية متطلبات 
تطبيق  اإطيييياق  ومت  االأعيييميييال.  خمتلف 
اإطار  �ساب يف  ال�سركات من  اأ�سول  اإدارة 
خطة التحول الرقمي التي تقودها يا�ض 
القاب�سة، حيث عمدت املجموعة اإىل منح 
دورة  لتدير  اجلييهييات  ملختلف  التطبيق 
اال�ستحواذ  من  انطاقاً  االأ�ييسييول  حياة 

وحتى اال�ستعمال.
يا�ض  متكن  اإىل  اخلييطييوة  هييذه  وت�سعى 
الييقييابيي�ييسيية واليي�ييسييركييات الييتييابييعيية لييهييا من 

الازمة على م�سائل  التح�سينات  اإجراء 
على  اليي�ييسييركيية  وقيييييدرة  واالإدارة  الييتييتييبييع 
توّقع م�ستوى االأداء امل�ستقبلي، وعمليات 
وا�ستخدام  وتييوحيييييده  الطلب  تخطيط 
ممكنة.  �يييييسيييييورة  بييياأفييي�يييسيييل  االأ�ييييييسييييييول 
اأداء  تطوير  اإىل  اأي�ساً  التطبيق  ويهدف 
املرتتبة  الييتييكيياليييييف  االأ�يييسيييول، وخييفيي�ييض 
عييلييى تييوظيييييف عييمييال اليي�ييسيييييانيية، واإطالة 
تكاليف  وخييفيي�ييض  االأ�يييسيييول،  حييييياة  دورة 
االأ�سول،  بيانات  جييودة  وتعزيز  الطاقة، 
وتقليل  ال�سيانة،  اأعمال  اإنتاجية  ورفييع 

االإ�سارة  وجتيييدر  الت�سغيلية.  التكاليف 
اأن يا�ض القاب�سة حققت منواً الفتاً  اإىل 
منذ انطاقها لت�سبح �سركة ا�ستثمارية 
اال�ستحواذ  عمليات  على  تعتمد  بيييارزة، 
عييييييدد من  ليييليييتيييو�يييسيييع يف  واال�ييييسييييتييييثييييمييييار 
والزراعة  االأغذية  فيها  مبا  القطاعات، 
والطريان  والتعليم  ال�سحية  والرعاية 
واخلدمات  والييتييكيينييولييوجيييييا  واليييعيييقيييارات 
بينها �سربيا  االأ�ييسييواق، من  امل�سرتكة يف 
واملغرب وموريتانيا واإثيوبيا و�سرياليون 

واإندوني�سيا وماليزيا وم�سر.

مدير مكتب حكومة فيكتوريا يف دبي : 

اإك�صبو 2020 دبي من�صة عاملية جلذب ال�صتثمارات واإبرام ال�صراكات
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العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
MOJAU_2022- 0047290 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد / �سمري كتودى حمزه ، اجلن�سية الهند ، يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك لل�سيدة / �سميه حممد احمد عبداهلل 
لتجارة  بوكيل خدمات )واحة اجلزيرة  الفردية  املوؤ�س�سة  ، وذلك يف  االإمارات  - اجلن�سية 
دائرة  من  ال�سادرة   )729210( برقم  املرخ�سة  املتحركة(  والهواتف  االلكرتونيات 
القانوين من  ال�سكل  ال�سارقة، تعديات اخرى : مت تغيري  االإقت�سادية بحكومة  التنمية 

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

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
MOJAU_2022- 0047275 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان بالن�سر 

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / �سميه حممد اأحمد عبداهلل - اجلن�سية االإمارات ، ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك لل�سيد/ �سمري كتودى حمزه 
املرخ�سة  للحاقة(  اجلزيرة  واحة  )�سالون  الفردية  املوؤ�س�سة  يف  وذلك  الهند،  اجلن�سية   -
تعديات   ، ال�سارقة  بحكومة  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )727824( برقم 
اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اإىل وكيل خدمات.  وعمابن�ض املادة 
)14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  ا�سبوعن من 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
MOJAU_2022- 0047305 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد : حممد �سرياز كوتيادى بوديافاالبو ح�سينار كوتيادى 
- اجلن�سية الهند يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل 
ال�سيد: حممد �ساجد حممد يو�سف ، اجلن�سية الهند يف الرخ�سة )�سوبرماركت �سنا�ض( 
دائرة  من  ال�سادرة   )113950( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي 

التنيمة االإقت�سادية ، تعديات اخرى : تنازل �ساحب رخ�سة الخر. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
ا�سبوعن من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�سار  على االجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70535

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : م�شاريع ايه. دي. ام )�ض ذ م م(  
 RIVA ميييليييك   2105  ،2106  ،  2107  ،  2108 رقيييييم  مييكييتييب   : اليييعييينيييوان 
القانوين  ال�سكل   - التجاري  اخلليج   -   INVESTMENTS LIMITED
التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   536983  : الرخ�سة  رقم   ، م�سوؤولية حمييدودة  ذات   :
التاأ�سري  باأنه قد مت  دبي  وال�سياحة يف  االإقت�ساد  دائييرة  تعلن  60274 مبوجب هذا   :
قرار  وذليييك مبييوجييب   ، اأعييياه  املييذكييورة  ال�سركة  بيياإنييحييال  لديها  الييتييجيياري  ال�سجل  يف 
بتاريخ  دبييي  حماكم  العدل  كاتب  لييدى  واملوثق   2021/12/16 بتاريخ  دبييي  حماكم 
2021/12/16 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن ابي 
حما�شب قانوين العنوان : مكتب رقم 306-03  ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي 
دروي�ض - ديرة - القرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : الياقوت لال�شتثمارات - �ض ذ م م  
 : الييقييانييوين  ال�سكل   - نييد ح�سة   - دبييي   - خييا�ييض  1504 ملك  رقييم  : مكتب  الييعيينييوان 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   727166  : الرخ�سة  رقم   ، م�سوؤولية حمييدودة  ذات 
1154424 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2021/9/14 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/9/14 
ملراجعة  مبادئ  املعن  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعييرتا�ييض  اأي  لديه  من  وعلى 
احل�شابات العنوان : مكتب 411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�سى - بردبي - عود 
كافة  معه  8866575-04 م�سطحباً   : فاك�ض   04-8866575  : هاتف   - ميثاء 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 70408
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : ابي حما�شب قانوين
العنوان : مكتب رقم 306-03  ملك عبداجلليل يو�سف عبدالكرمي دروي�ض - ديرة 
- القرهود - هاتف : 4252890-04 فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد 
م�شاريع ايه.  وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعاه لت�سفية 
 2021/12/16 دي. ام )�ض ذ م م( وذلييك مبوجب قييرار حماكم دبي بتاريخ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/12/16 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : مبادئ ملراجعة احل�شابات
العنوان : مكتب 411 ملك عبداهلل حممد عبداهلل املو�سى - بردبي - عود ميثاء - 
هاتف : 8866575-04 فاك�ض : 8866575-04 مبوجب هذا تعلن االإقت�ساد 
الياقوت  لت�سفية  اأعييياه  املييذكييور  امل�سفي  تعين  مت  قييد  بيياأنييه  دبييي  يف  وال�سياحة 
لال�شتثمارات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/9/14 
اأي  2021/9/14 وعلى من لديه  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70408

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2021 /0005043 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ا�سامه عبداحلافظ عبداحلكيم عبداحلافظ  
جمهول حمل االإقامة : عجمان النعيمية �سارع مدر�سة احلكمة بناية بال الطابق 10 �سقة 
رقم 1003 مكاين رقم 4553908596 ت 971544259719 0526820248  
عجمان  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/2/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
الواحد(  اليوم  دائرة   -  2 الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  االإبتدائية  املحكمة 
كافة  بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على   ، وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى 

املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/1 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
)جزئي( مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004358/ 

اإىل املحكوم عليه : م�سطفى عبدالغفور 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ علي حممد حجي القبي�سي - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  

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

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي :
املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 9430 درهم  

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - الق�صر اجلميل ملقاولت البناء ذ م م  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0005528/ 

اإىل املحكوم عليه : الق�سر اجلميل ملقاوالت البناء - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ جا�سم احمد ح�سن حممد الري�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

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

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 25031 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بيني�س فا�صانتي جاناردهانان   
اأداء  اأمر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004907/ 

اإىل املحكوم عليه : بيني�ض فا�سانتي جاناردهانان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ علي حممد حجي القبي�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه 

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

املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 31114 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية   
)جزئي(  جتاري   AJCFICIPOR2019 /0001332 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد نافيد احمد حممد خور�سيدخان
العنوان : 9009304  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2020/1/13 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 
بالرقم اأعاه ل�سالح / دنيا للتمويل - ذ م م   

مبلغ  املدعية  لل�سركة  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املحكمة  حكمت   : بالتايل 
112.27632 درهم )مائة واثنا ع�سر الف ومائتن و�ستة و�سبعن درهما واثنن 
اتعاب  درهم  الفي  ومبلغ  الدعوى  وم�سروفات  بر�سوم  الزامه  مع  فل�سا(  وثاثن 
حماماة ورف�ست ما عدا ذلك.  حكما قابا لا�ستئناف خال املدة القانونية 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70545 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
عري�صة  على  امر   SHCFICIPTO2021 /0009109 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / التام لتنظيف املباين - العنوان : 9415453  
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

الدعوى بالرقم اأعاه
ل�سالح / جهاجنري �سديق علي مياه �سان  بالتايل :

ناأمر  بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعي جواز ال�سفر اخلا�ض به 
حكما قابا للتظلم خال املدة القانونية. 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإعالن مدعى عليه بالن�صر 

تظلم    SHCFICIGRI2022 /0000485 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : 1- باك�ستون اإنرتنا�سونال م د م �ض وميثلها مديرها 

اجلن�سية   / اأمريكي  اجلن�سية  اأمريكي  الغندور  ن�سال   -  2
 نعلمكم بان املدعي 1 - كيوب ل�سناعة االعمال اخل�سبية ولوازم الت�سميم الداخلي �ض ذ م م  

اجلن�سية   / �سوري  العمر  حممد  رامي   -  2
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه للمطالبة 

،  املحكمة االإبتدائية املدنية ،  لذا يجب عليكم احل�سور امام حمكمة ال�سارقة االإحتادية 
يف 2022/2/7 وال�ساعة 8.30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم 
القانونية  االإجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فاإن  ينوب عنكم  وكيل معتمد  اإر�سال  او  ح�سوركم 

يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2022/2/2  

حرر بوا�سطة املوظف 
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
 اخطار دفع بالن�صر

رقم امللف 2021/1144 تنفيذ جتاري 
بناء على طلب / املحكوم له / �سركة تيجان بينت�ض م م ح - وميثلها مديرها علي اح�سان 

ح�سن العاملي اجلن�سية
اىل املحكوم عليه / مانوج كومار �سارما جاني�ض - اجلن�سية / الهند 

ليييييكيين مييعييلييومييا لييديييك بيييان حمييكييميية را�ييييض اخليييييميية قيييد ا�يييسيييدرت بييحييقييك حييكييمييا بتاريخ 
2021/9/16 يف الق�سية رقم )576/2021( جتاري جزئي بالزامك بدفع مبلغ 
املحكوم له اعاه قد  ان  الر�سوم وامل�ساريف، ومبا  �ساما  63065.67 درهما  وقدره 
تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاه، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاه 
فييان املحكمة �ستتخذ بحقك  التايل للتبليغ ويف حييال تخلفك عن ذلييك  يييوم   15 خييال 

االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�سوم املرتبة عليك. 
 ق�صم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0009810 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : اإ�سماعيل حممد علي مراد دادخدا مراد
  0508818009 78118 ال�سارقة هاتف رقم  اإمارة ال�سارقة منطقة العذرة �ض ب  جمهول حمل االإقامة : 

 ismail9889@hotmail.com الربيد االإلكرتوين
نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اأقرب جل�سة واإعان املدعي عليه بها واحلكم بعد الثبوت بالزام املدعى 
الف  ع�سر  واثنى  وثمامنائة  )مليون  درهم   1،812،914  /46 وقدره  مبلغ  املدعي  للم�سرف  يوؤدي  بان  عليه 
وت�سعمائة واربعة ع�سر درهما و�ستة واربعون فل�سا( واالأرباح التاأخريية بواقع %9 من تاريخ املطالبة وحتى متام 
ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/2/10 اأمام مكتب 
اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 9( �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ال تزيد 

على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/2 م.

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

)جزئي(     جتاري   AJCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0002736/ 
اإىل املحكوم عليه : اطل�ض لل�سناعات املعدنية - ذ م م  وميثلها �سرف الدين رحيمه بيفى �سبري  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م  

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

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 233281.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 70197
اإعالن منفذ �صده بالن�صر 

حمكمة ال�صارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  -
�صركة حممد ابو عا�صي لتجارة ال�صباغ ذ م م   

)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�صية رقم 0004184/ 
اإىل املحكوم عليه : �سركة حممد ابو عا�سي لتجارة اال�سباغ - ذ م م 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ ريتفر لاأ�سباغ والطاء  

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

املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف 82164 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  االإخطار.  بهذا  اإعانكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 70392
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2022 /0000381 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : بافيرتان فاداكان  
 : الهاتف  رقم   ،  07 رقم  مكتب  امليزانن  الطابق  بابل  اخلان  �سارع  الق�سباء  منطقة  ال�سارقة   : االإقامة  حمل  جمهول 

  0501544483
بناء على طلب املدعية : اجرة ال�سارقة ذ م م  قد اقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها : 

عليها  املدعي  واإعان  لنظره  موعد  وحتديد  الدعوى  قيد   -1
واربعة  و�سبعمائة  االف  ثمانية  درهم(   8714.92( وقدره  مبلغ  ب�سداد  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  الزام   -2

ع�سرة درهما واثنان وت�سعون فل�سا. 
التام.  ال�سداد  وحتى  الدعوى  اإقامة  تاريخ  12% من  بواقع  التاأخريية  بالفائدة  عليهم  املدعي  الزام   -3

املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  عليهم  املدعي  الزام   -4
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/2/10 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية يف متام 
ال�ساعة 8.30 �سباحا - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه.    اعان املدعي عليه االوىل بالن�سر وبلغتي العربية واالجنليزية
حرر بتاريخ  2022/1/31 م. 

مكتب اخلدمات الق�صائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإعالن بالن�صر  

 يف الدعوى رقم 965/2021/38 جتاري م�صارف جزئي دبي    
املدعي عليه : زبري حممد األطاف اأحمدي  

)العنوان : دبي بردبي - منطقة الثنية اخلام�سة - بناية رقم 1 - الطابق 14 - �سقة رقم 1402 - هاتف 
متحرك 0504357927( 

نرجو اإعامكم اأن عدالة حمكمة دبي االإبتدائية قد اإنتدبتنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى اأعاه واملقامة 
�سدكم من / م�سرف عجمان �ض م ع  

ونظرا لاإجراءات االإحرتازية ال�سحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �سيتم التقا�سي عن بعد ندعوكم 
حل�سور اإجتماع خربة عرب نظام االإت�سال املرئي )zoom application( يف متام ال�ساعة احلادية 

ع�سرة من �سباح يوم الثاثاء املوافق 2022/2/8 وذلك بال�سغط على الرابط التايل: 
https://us04web.zoom.us/j/77914359463?pwd=TDQtpe20-oqTwRbfv-5YIGBjY-y4Gy.1

على اأن يتم تزويدنا بامل�ستندات التي تعزز دفوعكم يف هذه الدعوى على الربيد االإلكرتوين : 
 0562539394  : رقم  اآب  الوات�ض  على  اأو   khouse@knowledgehouse.ae

 اخلبري امل�صريف  
 حممد كامل عريان

اعالن اجتماع خربة

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن مدعي عليه بالن�صر   

يف الدعوى SHCFICICPL2022 / 0000391 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه  : داني�ض يون�ض حممد يون�ض - باك�ستاين اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي القبي�سي االإمارات العربية املتحدة /اجلن�سية 
قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه 

احلكم 
انه بتاريخ 2022/1/17 

ومائتان  اآالف  )�ستة  درهم   6250 مبلغ  للطالب  يوؤدي  بان  �سده  املقدم  بالزام  ناأمر 
وخم�سون درهم( والر�سوم وامل�سارف ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 

حرر بتاريخ 2022/1/31 
مركز �سعادة املتعاملن
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 

�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية 
اأداء  اأمر    AJCFICICPL2021 /0004073 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الكرمي لتجارة مواد البناء - ذ م م
العنوان : 9402748  

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاه ل�سالح / �سريدان �سبي�سايز لتجارة مواد البناء 

�ض ذ م م وميثلها / زيبا ن�سرين حممد ا�سغر  بالتايل : 
من  اعتبارا  يوما   15 القانونية  املدة  خال  لا�ستئناف  قابا  حكما 

اليوم التايل لن�سره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
 اعالن بالن�صر باللغة العربية / الجنليزية 

للم�صتاأنف �صدها للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�صتئناف رقم 2021/2295   

بناء علي طلب امل�ستاأنف : ويجا وا�سنتا �ساارا�سيكرا 
اىل امل�ستاأنف �سده : اونيك�ض اإليكتور م�سانيكال �سريف�سز )�ض م ح(

انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )1(  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
وذلييك يف  امل�ستندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  على  مذكرة جوابية 
رقمها  املذكور  الدعوى  يف   2022/2/10 املوافق  اخلمي�ض  يييوم 

اأعاه - بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70197 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

 اعالن بالن�صر باللغة العربية / الجنليزية 
للم�صتاأنف �صدها للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   

يف الإ�صتئناف رقم 2021/2046   
بناء علي طلب امل�ستاأنف : موؤ�س�سة اتفاق للتجارة 

اىل امل�ستاأنف �سدها : ماريتامي افي�سن العاملية �ض ذ م م 
انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة الدعوى رقم )1(  مبحكمة 
وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   - ال�سارقة  ا�ستئناف 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك يف يوم 
االإثنن املوافق 2022/2/14 يف الدعوى املذكور رقمها اأعاه - 

بو�سفك م�ستاأنف �سده.
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70392
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العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بالن�صر        
 7847/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�شر
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليهما : 1- بيفر جلف جويرني اند كادينج �ض.ذ.م.م 2- راجي�ض كومار كري�سنا   
-  جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :�سركة م�ستقبل االخ�ساب للتجارة ذ.م.م
وميثله:احمد عبداهلل حممد بن ع�سكر النقبي 

بان  بالت�سامن  عليهما  املدعي  الييزام  بييتيياريييخ:2021/12/29  االبتدائية  دبييي  حمكمة  قييررت 
و�سبعمائة  درهييم  الف  و�سبعون  واثنان  مائتان  درهييم   )272.760.00( مببلغ  للمدعية  يوؤديا 
و�ستون درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم 
االمر  ا�ستئناف  يف  احلق  ولكم    ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهييم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف 

خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بالن�صر 

 207/2022/385 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل االإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  �ساهنواز حممد اقبال حممد اقبال ميمون
جمهول حمل االقامة

)حاليا(  االميييارات  )م(  �يييض.م.ب  االأو�ييسييط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�سركة امريكان اك�سرب�ض )ال�سرق االو�سط( �ض.م.ب )�سابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)28738.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بالن�صر 

 207/2022/687 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  حميد ر�سا فريدون نادرى -   جمهول حمل االقامة

)حاليا(  االميييارات  )م(  �يييض.م.ب  االأو�ييسييط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�ض  الطالب  ان  مبا 
�سركة امريكان اك�سرب�ض )ال�سرق االو�سط( �ض.م.ب )�سابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)30615.34( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 70021

اعالن بالن�صر 
 653/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  مروان عبدالرحيم عبداهلل الفهيدي -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �ض.م.ع 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)137277.27( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 70197

اعالن بالن�صر 
 1325/2021/211 تنفيذ عقاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  علي بابو خان بوخراج �سينغ -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سكاي كورت�ض ملالكها �سركة ال�سكوك الوطنية �سركة ال�سخ�ض الواحد 

م�ساهمه خا�سة �سركة ال�سخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م 
بييه وقدره  امليينييفييذ  املييبييلييغ  بييدفييع  امليييذكيييورة اعييياه واليييزاميييك  الييدعييوى التنفيذية  اأقييييام عليك  قييد 
املنتهية  االجييارة  اتفاقية  بف�سخ   -2 املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهييم   )470025.51(
كورت�ض  �سكاي  ابييراج  م�سروع   314 بي  بالوحدة  اخلا�ض  الدعوى  مو�سوع  وماحقها  بالتملك 
دائييرة االرا�سي واالميياك بذلك  امللكية وخماطبة  الييوارد يف �سند  العقاري  القيد  ا�سارة  والغاء 

وا�ست�سدار �سهادة ملكية با�سم املدعية. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:832/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249

مييو�ييسييوع اليييدعيييوى : املييطييالييبيية بييياليييزام املييدعييي عليهم بييالييتييكييافييل والييتيي�ييسيياميين بيييان ييييييوؤدوا لييلييمييدعييي مييبييلييغ وقيييدره 
)4.530.348.84( درهم اربعة ماين خم�سمائة وثاثن الفا وثاثمائة وثمانية واربعون درهما واربعة وثمانن 
احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى   2021/9/18 من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم   - فل�سا 

بالنفاذ املعجل با كفالة . 
املدعي:بنك بانورينت فرن�سا - بلوم بنك فرن�سا �سابقا

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى برامي تاور - �سقة االر�سي
 وميثله:حكمت حممود فيا�ض

املطلوب اإعانه :  1- راجي�ض كومار كري�سنا  -  �سفته : مدعي عليه 
املذكورة اعاه  املنعقدة بتاريخ:2022/1/17 يف الدعوى  :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  مو�سوع االإعان 
 )4.530.348.84( مبلغ  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  �سابقا  فرن�سا  بنك  بلوم   - فرن�سا  بانورينت  ل�سالح/بنك 
درهم والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتهم من الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ )1000( درهم 
اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن حكم بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:392/2021/38 جتاري م�صارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية رقم 249

مو�سوع الدعوى : املطالبة مالية مببلغ وقدره )130.264.95( درهم فقط مائة وثاثون الفا ومائتي واربعة و�ستون 
تاريخ  ميين   %9 بييواقييع  التاخريية  الغرامة  اىل  باال�سافة   2021/1/24 تيياريييخ  حتى   - فل�سا  وت�سعون  وخم�سة  درهييمييا 

اال�ستحقاق الفعلي وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:م�سرف االمارات اال�سامي - م�ساهمة عامة

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع مدينة دبي الطبية - مبنى مبنى رقم 16 - �سقة الثالث
 وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سامي

املطلوب اإعانهما :  1- نا�سيونال جلف لا�ستثمار �ض.ذ.م.م 2- ماهر علي ي�سلم ح�سن  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
اعاه  املييذكييورة  الدعوى  بييتيياريييخ:2021/12/7 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بييان  نعلنكم    : االإعييان  مو�سوع 
ل�سالح/م�سرف االمارات اال�سامي - م�ساهمة عامة الزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره 
القانونية  والفائدة   ، فل�سا  وت�سعون  درهما وخم�سة  و�ستون  واربعة  الفا ومائتي  درهم مائة وثاثون   )130.264.95(
بواقع 5% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2021/1/24 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بالن�صر        

 87/2022/100 احوال نف�س م�صلمني 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- الفريد حممد ح�سن  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�ساره علي حممد عمر خملوف 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الئحة دعوى مطالبة بنفقة بنوة واأجر م�سكن وثبوت 
مدر�سية  ور�ييسييوم  خييادميية  واأجييير  �سابقة  ل�سنة  بنوه  ونفقة  التعليمية  والييوالييية  احل�سانة 

والر�سوم وامل�ساريف . 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2022/2/24 ال�ساعة 08:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد يف مبنى االحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7631/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ :  

  - فردية  موؤ�س�سة   - الكهروميكانيكية  للمقاوالت  عبداهلل   : االإعيييان  طالب 
�سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه : 1- ايفر �سيف للمقاوالت �ض.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده- جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان :
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة والكائنة يف مقر املنفذ �سده وفاءا 

للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بالن�صر        

 159/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- با�ض بال�ض للمقاوالت العامة �ض.ذ.م.م - فرع  
جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :بختيور ارجا�سيف 
قيييد اأقييييييام عييليييييك اليييدعيييوى ومييو�ييسييوعييهييا املييطييالييبيية بييياليييزام امليييدعيييي عييليييييه مبييبييلييغ وقييييدره 
وواحد وثاثن  وثمامنائة  الف  وواحد وخم�سن  درهم ثاثة ماين   )3.051.831.01(
درهما وواحد فل�ض ، والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة باال�سافة اىل الفائدة القانونية 

5% من تاريخ ا�ستام املبالغ يف 2017 وحتى متام ال�سداد . 
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 2022/2/8 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لييذا  بعد  عن 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70488 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

مذكرة اعالن بالن�صر  )اإ�صتئناف(    
                  يف  ال�صتئناف رقم:3063/2021/305 ا�صتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثالثة رقم 87
مو�سوع اال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 38-2021 جتاري كلي ،  والر�سوم 

وامل�ساريف واالتعاب . 
امل�ستاأنف:ر�سملة تريد فاينا�ض فاند

 - o14 عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - معرب اخلليج التجاري - �سارع االبراج - بناية
الطابق 14 - مكتب بيكر مكنزي حبيب املا - مكاين:2563786091 - �ض.ب:2268 دبي - هاتف 

رقم:044230000- فاك�ض:044479777 - وميثله:اميان ا�سد اكرب ا�سد االمريي 
املطلوب اإعانهما :  1- فارلن انريجي & كوموديتيز م.م.ح 2- حممد فيياروق  -  �سفتهما : 

م�ستاأنف �سدهما
رقيييم:2021/38 جتاري كلي.  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  اأ�ستاأنف  :  قد  االإعييان  مو�سوع 
وحددت لها جل�سة يوم االثنن  املوافق  2022/2/14  ال�ساعة 10.00 �ض بقاعة التقا�سي عن بعد 
، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف    
70021 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:150/2022/38 جتاري م�صارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402
مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ وقدره )199.000( درهم مائة وت�سعة وت�سعون الف درهم فقط الغري - مع 
الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والتعوي�ض مببلغ وقدره )5.000( درهم خم�سة 

االف درهم فقط مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى متام ال�سداد . 
املدعي:بنك دخان/�سركة اخلليج للتمويل �ض.م.خ

عنوانه:العنوان مكتب عزة ابراهيم ح�سن املا وم�ساركوها للمحاماة واال�ست�سارات القانونية - امارة دبي - منطقة 
ديرة - بناية �سيتي افنيو - مكتب 707 - مقابل ديرة �سيتي �سنرت - هاتف:042950010 

 امييل:info@dralmulla.com - فاك�ض:042950080
املطلوب اإعانه :  1- اكان�ض اواردز اكادمي  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة مببلغ وقدره )199.000( درهم مائة وت�سعة 
وت�سعون الف درهم فقط الغري - مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والتعوي�ض 
مببلغ وقدره )5.000( درهم خم�سة االف درهم فقط مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ �سريورة احلكم 
نهائيا وحتى متام ال�سداد - وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2022/2/9  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي 
م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا  بعد  عن 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن حم�صر حجز  بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1110/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

باال�ستئناف  واملعدل  كلي  عقاري   2020/112 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
املنفذ به وقدره )2292174.47( درهم �ساما للر�سوم  املبلغ  ، ب�سداد  ا�ستئناف عقاري   رقيييم:2021/565 

وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك االمارات دبي الوطني �ض.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رقم:043874225 
- وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اهلي

املطلوب اإعانه : 1- كري�ستيان الك�سندر هان�ض �ست�سنيدر  - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع االإعان : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة الوحدات الكائنة مبنطقة 
بامارة دبي - منطقة مر�سى دبي - ال�سقة رقم 5006 - الطابق رقم 50 - مبنى او�سن هايت�ض رقم )1( دبي 
مارينا - قطعة االر�ض رقم )47( رقم البلدية )188-392( وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاه وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2022/1/28 .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن اأمر اأداء بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:7892/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املطلوب �سدهما االمر بالت�سامن والت�سامم باداء مبلغ اجمايل وقدره 
)3.800.000( درهم اماراتي فقط ثاث ماين وثمامنائة الف درهما اماراتيا الغري - باال�سافة اىل %12 

فائدة قانونية �سنوية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد . 
املدعي:�سركة االمارات ملياه ال�سرب الطبيعية �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - �سارع االبييراج منطقة اخلليج التجاري باي �سكوير بناية رقم 12 
الطابق 3 مكتب رقم 303 - 304 - هاتف:044228410 - وميثله:حممود ح�سن علي احمد

املطلوب اإعانه :  1- �سوجيث كاروناكاران  -  �سفته : مدعي عليه
اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2022/1/4 - بالزام  اأمر  مو�سوع االإعان :طلب ا�ست�سدار 
املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ اجمايل وقدره )3.800.000( درهم اماراتي فقط ثاث 
اال�ستحقاق وحتى  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  اماراتيا الغري  درهما  الف  وثمامنائة  ماين 
يف  احلق  .ولكم  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم   )500( ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامهما  مع  التام  ال�سداد 

ا�ستئناف االمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:58/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 414

واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )22890.76( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�سداد . 

املدعي:�سركة جمموعة االمارات لات�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �ض.م.ع
عنوانه:االمارات - امييارة دبي - ديييرة - دبي - �سارع بني يا�ض - برج ات�ساالت ديييره - الطابق الرابع - مقابل 

�سرياتون اخلور - مكاين:3024595127
املطلوب اإعانه :  1- ح�سن عبدالر�سا �سبيب اال�سدي - منطقة حرة  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )22890.76( 
القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى  درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
متام ال�سداد - يقت�سي ح�سوركم امام مكتب ادارة الدعوى يف يوم اخلمي�ض املوافق:2022/2/3 ال�ساعة 09:00 
�سباحا اىل ال�ساعة 12:00 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد والتي ميكن الو�سول اليها من خال موقع حماكم 

دبي االلكرتوين - اخلدمات العامة - جداول جل�سات الق�سايا وذلك لنظر الدعوى املذكورة اعاه .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:52/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�سر رقم 414
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )23486.31( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى متام ال�سداد . 
املدعي:�سركة جمموعة االمارات لات�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �ض.م.ع

عنوانه:االمارات - امييارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ض - مبنى برج ات�ساالت - الطابق الرابع - مقابل 
�سرياتون اخلور - مكاين:3024595127

املطلوب اإعانه :  1- �سريجا جوي اراكل �سيكوجوي اراكل  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23486.31( 
القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد هذه الدعوى وحتى  درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
متام ال�سداد - يقت�سي ح�سوركم امام مكتب ادارة الدعوى يف يوم اخلمي�ض املوافق:2022/2/3 ال�ساعة 09:00 
�سباحا اىل ال�ساعة 12:00 م�ساءا بقاعة التقا�سي عن بعد والتي ميكن الو�سول اليها من خال موقع حماكم 

دبي االلكرتوين - اخلدمات العامة - جداول جل�سات الق�سايا وذلك لنظر الدعوى املذكورة اعاه .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
املو�صوع : التوثيقات وال�صهادات / اإ�صافة م�صمى قبيله

مقدمة الطلب : حممد ح�صن احمد ح�صن القا�صي
يطيب ملحكمة خورفكان االحتادية االبتدائية اأن تقدم ل�سعادتكم اأطيب حتياتها ووافر 
�سكرها ،،،  للطلب املقدم من ال�سيد/حممد ح�سن احمد ح�سن القا�سي، اإ�سافة م�سمى 
قبيلة )احلمادي( يف جواز �سفره وخا�سة قيده رقم )2650/304( وجلميع اأبنائه 
ومريه..  وح�سن  وخالد  وخليفه  ناعمه  وهم  منف�سلة.  بقيود  وامل�ستقلن  امل�سافن 
لديه  فمن  احلمادي..   القا�سي  ح�سن  احمد  ح�سن  حممد   : الكامل  االإ�سم  لي�سبح 
اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم اإىل حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية خال خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ هذا االإعان.
ولكم وافير االحرتام والتقدير ،،،

القا�صي / �صليمان را�صد �صليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإعالن بالن�صر

�صادر عن حمكمة عجمان ال�صرعية
يف الدعوى رقم 23/2021 احوال

اإىل املدعى عليه / مامون �ساح الدين عبدالغنى ن�سر اهلل - �سوداين اجلن�سية  - جمهول 
حمل االإقامة داخل الدولة

مبا اأن املدعية / جناء احمد عثمان احمد.
قد اأقامت عليك الدعوى ال�سرعية املذكورة بالرقم اأعاه. اأمام هذه املحكمة

للمطالبة بي/ باخللع
باحل�سور  مكلف  فاأنت  الدعوى،  يف  للنظر  2022/2/22م  جل�سة  املحكمة  حددت  وقد 
�سخ�سياً اأو من ينوب عنك ر�سمياً اأمام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على الدعوى، 
ويف حالة تخلفك عن احل�سور يف املوعد املحدد، فاإن املحكمة �ستنظر يف الدعوى وت�سدر 

حكمها غيابيا.
حتريراً يف يوم االثنن املوافق 2022/1/31 م. 

حمكمة عجمان ال�صرعية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 70021
اإعالن بالن�صر 

تبليغ �صادر عن اخلبري احل�صابي
د. ب�صام عجول

اإىل املدعى عليها / �سركه مودلر كون�سبت�ض �ض ذ م م وميثلها ال�سيد/مانوج تان�سريى دهارمان
عنوانها : االإمارات - اإمارة دبي - الق�سي�ض ال�سناعية الثانية - هاتف رقم 042631308 - فاك�ض رقم 042631309

نعلمكم مبوجبه باأنه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2021/4537 جتاري جزئي حمكمة دبي االبتدائية واملقامة �سدكم من 
قبل املدعية / �سركه اوريك�ض مك�ض ل�سناعه اخلر�سانة ذ م م - وميثلها ال�سيد/ نا�سر عبد العزيز حممود اإبراهيم - مدير ال�سركة

ندعوكم ب�سفتكم طرفاً يف الق�سية امل�سار اإليها اأعاه لتقدمي مذكراتكم وم�ستنداتكم على الدعوى املقامة �سدكم والتوا�سل مع اخلبري 
املوافق   االثنن  يوم  ظهر  من  الثانية   14:00 ال�ساعة  تنتهي  مهلة  خال  وذلك  اخل�سم  من  املقدمة  امل�ستندات  من  ن�سختكم  ال�ستام 
2022/2/14. يتم التوا�سل مع اخلبري وار�سال م�ستنداتكم الكرتونياً على و�سائل التوا�سل التالية، علماً اأن عنوان وخارطة املقر متوفر 

 www.masters.ae على موقعنا االلكرتوين
expertbassam@masters.ae الربيد االلكرتوين

وات�ض اب : 42221148 971+   هاتف ار�سي : 42233355 971+  فاك�ض 42229115 971+ 
�ض ب 7191 دبي - مكاين رقم 3092395433 

اإجراءات اخلربة  اإر�سال ما لديكم من م�ستندات وردود متعلقة بالدعوى خال املهلة املحددة فاإن اخلبري �سيبا�سر  يف حال تخلفكم عن 
ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.

اخلبري املنتدب
د. ب�صام عجول

اإعالن اإجتماع خربة 

70533
العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

 اعالن بالن�صر
اإعالن �صحيفة الطعن رقم 70/2022 

بوكالة املحامي / عبداهلل مروان املطرو�صي
اإىل 1- هايرب ماركت املنامة ذ.م.م 

ليكن معلوما لديكم باأن احلكم اال�ستئناف رقم 761/ 2021 جتاري ال�سادر 
بتاريخ 10/01/2022 قد مت الطعن عليه بالنق�ض من طرف الطاعن / 
�سليمان الييادات بوتان فيتيل ، يف الطعن امل�سار اليه اعاه وعليكم اإيداع مذكرة 
التي يرى  املوكل عنكم وبامل�ستندات  املحامي  ب�سند توكيل  بدفاعكم م�سفوعة 
من  يوماً  ع�سر  خم�سة  اأق�ساه  موعد  يف  الدعوى  اإدارة  مكتيب  ليدى  تقدميها 

تاريخ ن�سر هذا االعان.
ليلى حممد ال�صكيلي

مدير مكتب ادارة الدعوى

 المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0042876
اخطار عديل للوفاء مببلغ )8،820،63( درهم

مقدم من :- املنذرة / �سركة �سودانثيل للتجارة، ذ،م،م - ب�سفته �سريك ومدير يف الرخ�سة التجارية بح�سة )24%( يف الرخ�سة التجارية بالرقم )119356(  - العنوان 
وحملها املختار / اإمارة ال�سارقة - بوطينة - خلف �سارع ال�سرق - مكتب )105( - ملك علي ح�سن - تلفون ار�سي 042221450- متحرك 0527888820

�سد / املنذر اليها : مركز احلمرا للهدايا - تلفون ار�سى 065663639 - العنوان /ال�سارقة - الغبيبة �ساحية حلوان - �سارع ال�سيخ �سقر بن خالد القا�سمي
املو�سوع : انذار قانوين بالتكليف بالوفاء مببلغ )8،820درهم( درهما )ثمانية الف وثمامنائه وع�سرين درهم(

الوقيائع : باال�سارة اىل املو�سوع اعاه، وحيث اأن املنذرة / �سركة �سودانثيل للتجارة ذ.م.م و هي �سركة مرخ�سة وفقا لا�سول القانونية يف الدولة وتزاول ن�ساطها املدرج 
باجلملة  امل�ستح�سرات  وجتارة  العطرية  واالع�ساب  الع�سبية  والنباتات  والبهارات  التوابل  وجتارة  باجلملة  واملحفوظة  املعلبة  الغذائية  املواد  لتجارة  التجارية  برخ�ستها 
وال�سركة  املنذرة  �سابقة بن  تعامات جتارية  بناء على  - حيث   ، الغذائية  املواد  ايل  باال�سافة  املنتجات  بكافة  للهدايا وهي مركز خمت�ض  اليها / مركز احلمرا  املنذر   ،
ا�سبكتي )20( كرتونه وغريها  الليمون )45( كرتونه ومكرونه  الغذائية مثل ع�سري  املواد  بت�سليمها طلبية من  املنذرة  باالتفاق مع  املنذرة  ال�سركة  اإليها قامت  املنذر 
من املنتجات حيث قامت املنذرة بت�سليم الطلبية باالنواع والكمية املطلوبة من قبل ال�سركة املنذر اإليها وعليه ترتب بذمة االأخرية مبلغ وقدره )8،820 درهم( درهما 
)ثمانية الف وثمامنانه و ع�سرين درهم( وعليه قامت املنذر اليها االأوىل بتحرير الفواتري االآتية باإجمايل مبلغ املطالبة ولكن مل يتم �سداد الفواتري امل�ستلمة من قبل 

املنذر اليها وبياناتها كالتايل :-
رقم الفاتورة  تاريخ الفاتورة   مبلغ الفاتورة  

0934  7/12/2020  836،32
0944  2/2/2020   603،75
1067  7/1/2021  1365
1119  18/2/2021  1197
1220  28/3/2021  2458،65
1211  20/3/2021  855،75
1351  1/6/2021  2168،25

املنذر اليها ومن ميثلها مبوجب هذا االنذار القانوين ب�سداد املبلغ  بتكليف  تبادر  اإذا  املنذرة  فان   ، لذلك     ------ الف  هذه  من  املطلوبة  املبالغ  اجمايل  درهم   8،820
وقدره )8،820درهم( درهما )ثمانية الف وثمامنائه وع�سرين درهم( )املرت�سد بذمتكم للمنذرة والثابت مبوجب الفواتري املو�سحة ب�سدر هذا االنذار وذلك خال مدة 
خم�سة ايام من تاريخ ا�ستامكم واإخطاركم بهذا االنذار واال �ست�سطر املنذرة اللجوء اىل الق�ساء باالجراءات القانونية �سد املنذر اليها ومن ميثلها باداء املبلغ املرت�سد 

بذمتكم ل�سالح املنذرة ، وقد اأعذر من اأنذر وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل «
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/08027
اليميخيطير : علي حممد حجي القبي�سي - اإماراتي اجلن�سية و ميثله بالوكالة/�سلطان احمد راتب اخلطيب - �سوري اجلن�سية 

ويحمل بطاقة هوية رقم 784199463925976 
SH20171219C47959 مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل باإمارة ال�سارقة برقم

العنيوان : ال�سارقة  اأبو �سغارة - مقابل حديقة اأبو �سغارة - بناية املزيونة - مكتب على القبي�سي للعقارات. -
هاتف رقم : 971568189121

اليميخيطير اإليه : وقار خالد حممد خالد - باك�ستاين اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم 784199990303689
العنوان : ال�سارقة - املجاز - بناية القبي�سي 12 - �سقة رقم 31 - هاتف رقم : 971556582200 

مو�سوع االإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�سيكن 
الوقائع :- بتاريخ �سابق قد حرر املخطر اليه ل�سالح املخطر �سيكن وبياناتهما كاالتي :

16،000 درهم �ستة ع�سر الف درهم فقط ال غري م�سحوب على بنك االإمارات دبي الوطني م�ستحق الدفع  000002 بقيمة  رقم 
بتاريخ 2020/6/15 

16،000 درهم �ستة ع�سر الف درهم فقط ال غري م�سحوب على بنك االإمارات دبي الوطني م�ستحق الدفع  000003 بقيمة  رقم 
بتاريخ 2020/8/15  ، حيث اأن ال�سيكن ال يقابلهما ر�سيد قابل لل�سحب.

- و عليه يعلن اليمخيطير اليميخيطير اإليه بال�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستام االإخطار و اإال �سوف 
يقوم باإتخاذ االإجراءات القانونية لذلك. 

- و عليه يلتم�ض اليمخطر من �سعادة الكاتب العدل باإمارة ال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   

70533 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن حكم بالن�صر        

يف الدعوى 29/2022/16 جتاري جزئي 
تفا�سيل االإعان بالن�سر

اإىل املدعى عليهما/1- زيبا ليجر ليمتد، 2- علي علي اكرب ان�ساري - جمهويل حمل االإقامة
مبا اأن املدعى/دائى للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(

قد اأقام عليكي  الدعوى ومو�سوعها املطالبة املالية بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والت�سام باأن 
يوؤديا للمدعية مبلغ 6،342،288.58 درهم )�ستة ماين وثاثمائة اثنان واربعون الفاً ومئتان 
تاريخ  منذ   %5 بواقع  القانونية  الفائدة  و  فل�ساً(   وخم�سون  وثمانية  درهماً  وثمانون  ثمانية 

اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد ؛ مع الزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء املوافق 08-02-2022 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن ُبعد   لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما لديكي من مذكرات 

اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بيثاثة اأيام على االقل. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 70021

اعالن بالن�صر 
                               250 / 2021 / 88 بيع عقار مرهون 

تفا�سيل االإعان بالن�سر - اعان قرار بالتنفيذ
اإىل املنفذ �سدهما/ 1_ دهانراج �سوري�ض بوجارى، 2_ غزال قري�سى 

 جمهويل حمل االإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/بنك امل�سرق �ض م ع

نعلنكم باأن مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن )�سقة �سكنية   -   املنطقة :برج خليفة   
- رقم االر�ض: 168 - رقم املبنى :3  -  ا�سم املبنى : لوفت�ض تي اي�ست    - رقم العقار:2702 - 
م�ساحة العقار : 133.17 مرت مربع( كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ) 1925835.06   
( درهم خال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ  يف ملف التنفيذ اأعاه واإال بيع العقار حمل 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من قانون االجراءات املدنية  مع مراعاة احت�ساب 

مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة اأيام من علمكم باحلجز . 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم  97/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز و بيع عقار مرهون عبارة عن عقار كائن يف دبي وموا�سفاته منطقه اخلليج التجاري - رقم 
1603 - رقم الطابق  املبنى: كلوفر باى - رقم العقار-  ? ا�سم  ? رقم املبنى1   346-454 البلديه  42- رقم  االر�ييض 
16 - امل�ساحه مرت مربع:112.09 ? امل�ساحه بالقدم املربع:1،206.53، وخماطبه دائره االرا�سي واالماك بخ�سو�ض 
والبالغ قدره مبلغ  الدين  با�ستام مبلغ  التنفيذ  الت�سريح لطالب   : ثانيا  العلني.  املزاد  العقار وبيعها عن طريق  تثمن 
517،513.02 درهم )خم�سمائه و�سبعه ع�سر الفا وخم�سمائه وثاثه ع�سر درهما وفل�سان( من ثمن البيع باملزاد العلني 

باال�سافه اىل كافه الر�سوم وامل�ساريف مع حفظ حق طالب التنفيذ يف اي مبالغ اإ�سافيه ت�ستحق حتى تاريخ ال�سداد.
طالب التنفيذ : افاق اال�سامية للتمويل م�ساهمة خا�سة )حاليا( / ال�سركة اال�سامية للتمويل )�سابقا(

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي بور�سعيد - ديره - دبي- �سارع بور�سعيد مبنى بناية ا�سيكو لاعمال - �سقة 406- مكتب 
احمد ابراهيم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

املطلوب اإعانه : بات�سون ميدل اإي�ست منطقه حره - ذ.م.م
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي- منطقة اخلليج التجاري - دبي- مبنى بنايه كلوفر باى - �سقة الطابق 16 ?مكتب 1603 

 enquiry@patsonme.com - 0097144393481 - 0501014370 -
مو�سوع االإعان :  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/2/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض 42  - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : كلوفر باي - رقم العقار : 1603 - امل�ساحة : 112.09 مرت مربع - التقييم : 878505.66 

درهم.  ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف الدعوى رقم  155/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
Flat( / منطقة  �سكنية  �سقة   ( العقار  نوع   / العقار عبارة عن )ح�ساب رهن عقاري(  بيع  اإذن  : طلب  الدعوى  مو�سوع 
)احلبية الثالثة( / رقم االأر�ض )834( / رقم البلدية )7212-676( / رقم املبني )2( ا�سم املبني )داماك هيلز جولف 
هورايزانى تاور بي( رقم العقار )B401( رقم الطابق )4( / املواقف G-58 / امل�ساحة الداخلية 120.69 / م�ساحة 
البلكونة 37.39 /امل�ساحة الكلية مرت مربع 158.08 / امل�ساحة الكلية بالقدم مربع 1،701.56 / امل�ساحة امل�سرتكة 

عقارياً من الدرجة االأوىل. رهنا  املرهون   - العلني  باملزاد  لبيعه  متهيداً  وحجزه   145.65
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري

عنوانه : اإمارةدبي - ديرة بور �سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق ال�ساد�ض مكتب 606 هاتف متحرك 0556638731 
رقم   info@arnhadvocates.com الكرتوين  بريد   97142525273 فاك�ض   042525270: مكتب 

مكاين : 3143194981 - وميثله: حامد جواد عطية اخلزرجي
املطلوب اإعانه/ �سيد عمران حممد عمران ما�سادى �سيد حممد رم�سان �ساه

عنوانه : االإمارات اإمارة دبي بر دبي - دبي- �سارع ح�سة -مبنى دماك هيلز جولف هورايزاين -�سقة 401 الطابق الرابع 
- منطقة احلبية  - الثالثة هاتف متحرك رقم : 0507153089 منزل 042820300 �ض.ب: 77352 دبي مكاين 

a@yahoo.com  -  0507153089  -  2375867898
مو�سوع االإعان : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/2/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الثالثة - رقم 
االر�ض 834 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : داماك هيلو جولف هورايزن تاور بي - رقم ا لعقار : B401 - امل�ساحة : 

درهم.   1166067.73  : التقييم   - مربع  مرت   158.08

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 70363

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  97/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع الدعوى : طلب احلجز و بيع عقار مرهون عبارة عن عقار كائن يف دبي وموا�سفاته منطقه اخلليج التجاري - رقم 
1603 - رقم الطابق  ? ا�سم املبنى : كلوفر باى - رقم العقار-  ? رقم املبنى1   346-454 42- رقم البلديه  االر�ييض 
16 - امل�ساحه مرت مربع:112.09 ? امل�ساحه بالقدم املربع:1،206.53، وخماطبه دائره االرا�سي واالماك بخ�سو�ض 
والبالغ قدره مبلغ  الدين  با�ستام مبلغ  التنفيذ  الت�سريح لطالب   : ثانيا  العلني.  املزاد  العقار وبيعها عن طريق  تثمن 
517،513.02 درهم )خم�سمائه و�سبعه ع�سر الفا وخم�سمائه وثاثه ع�سر درهما وفل�سان( من ثمن البيع باملزاد العلني 

باال�سافه اىل كافه الر�سوم وامل�ساريف مع حفظ حق طالب التنفيذ يف اي مبالغ اإ�سافيه ت�ستحق حتى تاريخ ال�سداد.
طالب التنفيذ : افاق اال�سامية للتمويل م�ساهمة خا�سة )حاليا( / ال�سركة اال�سامية للتمويل )�سابقا(

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي بور�سعيد - ديره - دبي- �سارع بور�سعيد مبنى بناية ا�سيكو لاعمال - �سقة 406- مكتب 
احمد ابراهيم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

املطلوب اإعانه : بات�سون ميدل اإي�ست منطقه حره - ذ.م.م
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي- منطقة اخلليج التجاري - دبي- مبنى بنايه كلوفر باى - �سقة الطابق 16 ?مكتب 1603 

 enquiry@patsonme.com - 0097144393481 - 0501014370 -
مو�سوع االإعان :  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/2/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ض 42  - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : كلوفر باي - رقم العقار : 1603 - امل�ساحة : 112.09 مرت مربع - التقييم : 878505.66 

درهم.  ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
يف الدعوى رقم  155/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
Flat( / منطقة  �سكنية  �سقة   ( العقار  نوع   / العقار عبارة عن )ح�ساب رهن عقاري(  بيع  اإذن  : طلب  الدعوى  مو�سوع 
)احلبية الثالثة( / رقم االأر�ض )834( / رقم البلدية )7212-676( / رقم املبني )2( ا�سم املبني )داماك هيلز جولف 
هورايزانى تاور بي( رقم العقار )B401( رقم الطابق )4( / املواقف G-58 / امل�ساحة الداخلية 120.69 / م�ساحة 
البلكونة 37.39 /امل�ساحة الكلية مرت مربع 158.08 / امل�ساحة الكلية بالقدم مربع 1،701.56 / امل�ساحة امل�سرتكة 

عقارياً من الدرجة االأوىل. رهنا  املرهون   - العلني  باملزاد  لبيعه  متهيداً  وحجزه   145.65
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري

عنوانه : اإمارةدبي - ديرة بور �سعيد قرية االعمال بلوك بي الطابق ال�ساد�ض مكتب 606 هاتف متحرك 0556638731 
رقم   info@arnhadvocates.com الكرتوين  بريد   97142525273 فاك�ض   042525270: مكتب 

مكاين : 3143194981 - وميثله: حامد جواد عطية اخلزرجي
املطلوب اإعانه/ �سيد عمران حممد عمران ما�سادى �سيد حممد رم�سان �ساه

عنوانه : االإمارات اإمارة دبي بر دبي - دبي- �سارع ح�سة -مبنى دماك هيلز جولف هورايزاين -�سقة 401 الطابق الرابع 
- منطقة احلبية  - الثالثة هاتف متحرك رقم : 0507153089 منزل 042820300 �ض.ب: 77352 دبي مكاين 

a@yahoo.com  -  0507153089  -  2375867898
مو�سوع االإعان : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/2/9 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمن اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكرتوين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الثالثة - رقم 
االر�ض 834 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى : داماك هيلو جولف هورايزن تاور بي - رقم ا لعقار : B401 - امل�ساحة : 

درهم.   1166067.73  : التقييم   - مربع  مرت   158.08

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم  253/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : طلب اإذن بيع العقار عبارة عن )فيا villa ( / منطقة )الرب�ساء جنوب الرابعة (/ رقم االأر�ض 
مربع )130.06( وحجزه متهيداً  مرت  امل�ساحة   //)15( املبني  رقم   /  )681  -1170( البلدية  رقم   /  )61(

لبيعه باملزاد العلني - املرهون رهنا عقارياً من الدرجة االأوىل.
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري

عيينييوانييه : اإميييييارة دبيييي ديييييرة بيييور �سعيد قييرييية االعيييميييال بييلييوك بييي الييطييابييق اليي�ييسيياد�ييض مييكييتييب 606 هيياتييف متحرك 
info@  : اليييكيييرتوين  بييريييد   97142525273 فيياكيي�ييض   042525270: مييكييتييب   0556638731  :

arnhadvocates.com رقم مكاين : 3143194981 - وميثله / حامد جواد عطية اخلزرجي
املطلوب اإعانه : جو�ض ريكاردوبراجا �سواري�ض واال�سي �سو

36009 هاتف  15 �يييض ب  الييرابييعيية قيييييا رقيييم  الييرب�ييسيياء جيينييوب  اإمييييييارة دبيييي - ميينييطييقيية  عيينييوانييه : االإميييييييارات - 
0566034619 منزل : 043242526 بريد : jose،ricardo@me.com مكاين : 2510971754 

jose.ricardo@me.com  0566034619 -
ان  التالية  الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربعاء  يوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجييراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : فيا - رقم االر�ض 61  - رقم البلدية : 1170 - 681 - رقم املبنى : 15  - امل�ساحة : 130.06 مرت 

مربع - املبلغ 1،341،325.32 درهم  - ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف الدعوى رقم  9/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ثاث وحدات اأرقام )1604-2409-2410( باملبنى رقم 1 اأر�ض 

رقم 62 - مبنى �سيتادل تاور - اخلليج التجاري.
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �ض م ع  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - عيال نا�سر - ديرة - دبي - �سارع عمر بن اخلطاب - مبنى الغرير �سنرت  
وميثله : املثنى حممد علي احمد حممد الرم�سي  

املطلوب اإعانه : مولد�ض وميتال�ض - م م ح  - عنوانه : االإمارات - اإمارة الفجرية - املنطقة احلرة بالفجرية - الفجرية - �ض 
info@moulds.com - 05622895458 - 2282978 ب 50687  - الفجرية - هاتف

اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربعاء  اأنه يف يوم   : االإعييان  مو�سوع 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  عن  اليقل  تاأمن  ايييداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلييكييرتوين 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  اال�سا�سي قبل دخول  الثمن 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن خال  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من  التالية جلل�سة  اأيييام  الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
مكتب - املنطقة / اخلليج التجاري - رقم االر�ض 62  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �سيتادل تاور - رقم العقار : 2410 - 

امل�ساحة : 101،87 مرت مربع - املقدرة بييي )870،518/63( درهم 
مكتب - املنطقة / اخلليج التجاري - رقم االر�ض 62  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �سيتادل تاور - رقم العقار : 2409 - 

امل�ساحة : 82،48 مرت مربع - املقدرة بييي )704،144/87( درهم 
مكتب - املنطقة / اخلليج التجاري - رقم االر�ض 62  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �سيتادل تاور - رقم العقار : 1604 - 

امل�ساحة : 111،32 مرت مربع - املقدرة بييي )953،470/44( درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 70363

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  253/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع الدعوى : طلب اإذن بيع العقار عبارة عن )فيا villa ( / منطقة )الرب�ساء جنوب الرابعة (/ رقم االأر�ض 
مربع )130.06( وحجزه متهيداً  مرت  امل�ساحة   //)15( املبني  رقم   /  )681  -1170( البلدية  رقم   /  )61(

لبيعه باملزاد العلني - املرهون رهنا عقارياً من الدرجة االأوىل.
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري

عيينييوانييه : اإميييييارة دبيييي ديييييرة بيييور �سعيد قييرييية االعيييميييال بييلييوك بييي الييطييابييق اليي�ييسيياد�ييض مييكييتييب 606 هيياتييف متحرك 
info@  : اليييكيييرتوين  بييريييد   97142525273 فيياكيي�ييض   042525270: مييكييتييب   0556638731  :

arnhadvocates.com رقم مكاين : 3143194981 - وميثله / حامد جواد عطية اخلزرجي
املطلوب اإعانه : جو�ض ريكاردوبراجا �سواري�ض واال�سي �سو

36009 هاتف  15 �يييض ب  الييرابييعيية قيييييا رقيييم  الييرب�ييسيياء جيينييوب  اإمييييييارة دبيييي - ميينييطييقيية  عيينييوانييه : االإميييييييارات - 
0566034619 منزل : 043242526 بريد : jose،ricardo@me.com مكاين : 2510971754 

jose.ricardo@me.com  0566034619 -
ان  التالية  الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربعاء  يوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجييراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : فيا - رقم االر�ض 61  - رقم البلدية : 1170 - 681 - رقم املبنى : 15  - امل�ساحة : 130.06 مرت 

مربع - املبلغ 1،341،325.32 درهم  - ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  9/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ثاث وحدات اأرقام )2410-2409-1604( 

باملبنى رقم 1 اأر�ض رقم 62 - مبنى �سيتادل تاور - اخلليج التجاري.
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �ض م ع  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - عيال نا�سر - ديرة - دبي - �سارع عمر بن اخلطاب - مبنى الغرير �سنرت 
وميثله : ماأمون عي�سى اخلويل 

املطلوب اإعانه : مولد�ض وميتال�ض - م م ح
عنوانه : االإمارات - اإمارة الفجرية - املنطقة احلرة بالفجرية - الفجرية - �ض ب 50687  - الفجرية - 

info@moulds.com - 05622895458 - 2282978 هاتف
الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  االإمييييارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يييربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
مكتب - املنطقة / اخلليج التجاري - رقم االر�ض 62  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �سيتادل تاور - رقم 

العقار : 2410 - امل�ساحة : 101،87 مرت مربع - املقدرة بييي )870،518/63( درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف الدعوى رقم  8/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التنفيذ الرابعة رقم 186 

 مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ثاث وحدات حتمل االرقام االتية )415-1 ، 2- 419 ، 3 -705(
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �ض م ع  - عنوانه : االإمييارات - اإمييارة دبي - ديرة - �سارع عمر بن اخلطاب - عيال 

نا�سر - مبنى الغرير �سنرت - مكاين رقم 3046495727  
املطلوب اإعانه : فيوا�سفات كومار �سا�سرتي  - عنوانه : االإمييارات - اإمارة دبي - بردبي - اأم ال�سيف - فيا رقم 
 viwasv@yahoo.com  -  0565287451-  2160784779 مكاين   -   367 منطقة   -   305

التالية  الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربعاء  يوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات  اأدنيياه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر�ض : 169 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : زين 020/2 - رقم 

العقار 415 - امل�ساحة : 46.48 مرت مربع - املقدرة بييي )341.511/00 درهم( 
�سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر�ض : 169 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : زين 020/2 - رقم 

العقار 419 - امل�ساحة : 50.12 مرت مربع - املقدرة بييي )368.883/79 درهم( 
�سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر�ض : 169 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : زين 020/2 - رقم 

العقار 705 - امل�ساحة : 99.83 مرت مربع - املقدرة بييي )638.319/76 درهم( 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف الدعوى رقم  8/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ التنفيذ الرابعة رقم 186 
 مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن ثاث وحدات حتمل االرقام االتية )415-1 ، 2- 419 ، 3 -705(
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �ض م ع  - عنوانه : االإمييارات - اإمييارة دبي - ديرة - �سارع عمر بن اخلطاب - عيال 

نا�سر - مبنى الغرير �سنرت - مكاين رقم 3046495727  
املطلوب اإعانه : فيوا�سفات كومار �سا�سرتي  - عنوانه : االإمييارات - اإمارة دبي - بردبي - اأم ال�سيف - فيا رقم 
 viwasv@yahoo.com  -  0565287451-  2160784779 مكاين   -   367 منطقة   -   305

التالية  الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربعاء  يوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات  اأدنيياه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر�ض : 169 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : زين 020/2 - رقم 

العقار 415 - امل�ساحة : 46.48 مرت مربع - املقدرة بييي )341.511/00 درهم( 
�سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر�ض : 169 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : زين 020/2 - رقم 

العقار 419 - امل�ساحة : 50.12 مرت مربع - املقدرة بييي )368.883/79 درهم( 
�سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي االوىل - رقم االر�ض : 169 - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : زين 020/2 - رقم 

العقار 705 - امل�ساحة : 99.83 مرت مربع - املقدرة بييي )638.319/76 درهم( 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف التنفيذ رقم  2646/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
اأمر اداء، ب�سداد املبلغ املنفذ به   2021/2004 مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

وقدره )1،243،368.63 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ:نادر حممد عبداهلل فكري  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة ام �سقيم 

  4084893639  : مكاين  رقم   ،  39 رقم  فيا   ، العزال  �سارع   ،  2
املطلوب اإعانه : حممد اأوي�ض جنم حممد جنم الهدى  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة الثنية اخلام�سة - بناية ليوا هايت�ض - مكتب رقم 
najam@ventureh.com  -   0555586316  -   1344374784 مكاين  رقم   ،  2306

الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  االإمييييارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يييربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : معي�سم االول - رقم االر�ض 833  - رقم البلدية : 0 -685 - امل�ساحة 

: 857.69 مرت مربع - املقدرة بييي )5000000 درهم(
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

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

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
اأمر اداء، ب�سداد املبلغ املنفذ به   2021/2004 مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

وقدره )1،243،368.63 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ:نادر حممد عبداهلل فكري  - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة ام �سقيم 

  4084893639  : مكاين  رقم   ،  39 رقم  فيا   ، العزال  �سارع   ،  2
املطلوب اإعانه : حممد اأوي�ض جنم حممد جنم الهدى  

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة الثنية اخلام�سة - بناية ليوا هايت�ض - مكتب رقم 
najam@ventureh.com  -   0555586316  -   1344374784 مكاين  رقم   ،  2306

الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  االإمييييارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يييربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : معي�سم االول - رقم االر�ض 833  - رقم البلدية : 0 -685 - امل�ساحة 

: 857.69 مرت مربع - املقدرة بييي )5000000 درهم(
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  706/2013/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/340 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )775.229.20 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 

طالب التنفيذ: رامي فاروق ابوبكر رحمة اهلل  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ال�سفا االوىل - �سارع الو�سل 
- �سارع رقم 39  - فيا رقم 17  - بالقرب من �سبين�ض  

املطلوب اإعانه : تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - جممع دبي لا�ستثمار - دبي الجون املرحلة 1 - بجوار فندق تاون �سنرت 

05:00:00م ويف االيييام الثاث  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  اأنييه يف يوم االأربييعيياء    : مو�سوع االإعييان 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  االإمييييارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يييربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
حق انتفاع على ار�ض ف�ساء ينتهي بتاريخ 1/3/2095 م - املنطقة : جممع دبي لا�ستثمار االوىل - رقم 

االر�ض 548 - امل�ساحة : 21261.63 مرت مربع - التقييم : 6865741  درهم العلى عطاء 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف التنفيذ رقم  656/2016/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2011/780 عقاري كلي، واملعدل باالإ�ستئناف رقم 
"2013/617 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1132075 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: عبداهلل زكريا نادري - واآخرون - عنوانه : االإمييارات - اإمارة دبي - دبي - مردف - ديرة - 
مبنى فيا رقم 107  - جوار مركز العربي للت�سوق  

املطلوب اإعانه : بفاريا جلف �سندوفال ليمتد   
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج ال�سذا - مدينة 

info@bavariame.com -  0504681308 - 3308 دبي لاعام - �سقة مكتب رقم
الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  االإمييييارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يييربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : ار�ض وما 
عليها من بناء - رقم االر�ض 546  - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - امل�ساحة : 316.15 مرت مربع - 

رقم املبنى : 10  - رقم البلدية : 293 - 681  - القيمة : 2000000 درهم يباع العلى عطاء. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 70363

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
يف التنفيذ رقم  706/2013/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/340 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )775.229.20 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
طالب التنفيذ: رامي فاروق ابوبكر رحمة اهلل  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ال�سفا االوىل - �سارع الو�سل 

- �سارع رقم 39  - فيا رقم 17  - بالقرب من �سبين�ض  
املطلوب اإعانه : تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - جممع دبي لا�ستثمار - دبي الجون املرحلة 1 - بجوار فندق تاون �سنرت 
الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  االإمييييارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يييربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
حق انتفاع على ار�ض ف�ساء ينتهي بتاريخ 1/3/2095 م - املنطقة : جممع دبي لا�ستثمار االوىل - رقم 

االر�ض 548 - امل�ساحة : 21261.63 مرت مربع - التقييم : 6865741  درهم العلى عطاء 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بيع  عقار بالن�صر   
يف التنفيذ رقم  656/2016/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2011/780 عقاري كلي، واملعدل باالإ�ستئناف رقم 
"2013/617 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1132075 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: عبداهلل زكريا نادري - واآخرون - عنوانه : االإمييارات - اإمارة دبي - دبي - مردف - ديرة - 
مبنى فيا رقم 107  - جوار مركز العربي للت�سوق  

املطلوب اإعانه : بفاريا جلف �سندوفال ليمتد   
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج ال�سذا - مدينة 

info@bavariame.com -  0504681308 - 3308 دبي لاعام - �سقة مكتب رقم
الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. االإلييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  االإمييييارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  يييربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : ار�ض وما 
عليها من بناء - رقم االر�ض 546  - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - امل�ساحة : 316.15 مرت مربع - 

رقم املبنى : 10  - رقم البلدية : 293 - 681  - القيمة : 2000000 درهم يباع العلى عطاء. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 

يف التنفيذ رقم  511/2018/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

رقم  باالإ�ستئناف  واملعدل   ، كلي  عقاري   2015/462 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
"4798951.25 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )4798951.25 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: ميتايل ممتاين ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفتها و�سية على الولدين / فارون ممتاين وكا�سفي ممتاين 
ب�سفتهم من ورثة املتوفى / ارون كومار ممتاين - واأخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية  

فندق ذا hالطابق 32 مكتب بن حيدر حماماة وا�ست�سارات قانونية  
وميثله : عي�سى عبداهلل حيدر بن حيدر  

املطلوب اإعانه : اوربيت هولدينجز ليمتد  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج املو�سى 2 - 
lawkmq@gmail.com - 04/3799979 -  2502 الطابق 25  - مكتب

مو�سوع االإعان : منفذ �سده :  هيمال فاالبهاد�ض تاكار 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االيييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  االإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن اليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها االإلكرتوين 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
قطعة ار�ض ف�ساء - رقم االر�ض 75  - املنطقة : احلبية الرابعة - امل�ساحة : 4133.90 مرت مربع - املقدرة بيي 

)12459128( درهم ويباع العلى عطاء. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف التنفيذ رقم  380/2020/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 259/2019 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )700088 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ:�سبحي عبدالكرمي كل�ض - عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�سة 393  - املجموعة اأ - برج 

ليك �سايد - �سقة رقم 1005  - بالقرب من �سيتي �سنرت معي�سم - رقم مكاين : 1214673550   
وميثله : حممد عبداهلل العبيديل  

املطلوب اإعانه : �سركة ات�ض ايه بي للتطوير العقاري - �ض ذ م م  
افينيو - مكتب رقم  بزن�ض  بناية   -  29A رقييم  �سارع   -  129  - بور�سعيد   - ديييرة   - دبييي  اإميييارة   : عنوانه 
مكاين   - واملقايي�ض  للموا�سفات  االإمييارات  هيئة  من  بالقرب   - لل�سيارات  ني�سان  معر�ض  خلف   -  815

saad@habn.ae  -   0501173002  -  3248594620
الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
 )http://www.emiratesauction.ae االإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  االإمارات  )�سركة 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال 
االيام  الثمن خال  على  يزيد  اأن  املزايدة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأيييام  ع�سرة 
الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  �سقة �سكنية وحدة عقارية )حتت 
 THE WIND TOWER - II : االن�ساء( املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم  االر�ض 9  - ا�سم املبنى

- رقم العقار 101 - امل�ساحة : 40.72 مرت مربع - التقييم : 551،892/06 درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 70363

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
يف التنفيذ رقم  511/2018/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
رقم  باالإ�ستئناف  واملعدل   ، كلي  عقاري   2015/462 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
"4798951.25 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )4798951.25 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: ميتايل ممتاين ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفتها و�سية على الولدين / فارون ممتاين وكا�سفي ممتاين 
ب�سفتهم من ورثة املتوفى / ارون كومار ممتاين - واأخرون  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية  

فندق ذا hالطابق 32 مكتب بن حيدر حماماة وا�ست�سارات قانونية  
وميثله : عي�سى عبداهلل حيدر بن حيدر  

املطلوب اإعانه : اوربيت هولدينجز ليمتد  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج املو�سى 2 - 
lawkmq@gmail.com - 04/3799979 -  2502 الطابق 25  - مكتب

مو�سوع االإعان : منفذ �سده :  هيمال فاالبهاد�ض تاكار 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االيييام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  يف  اأنييه 
وعلى  للمزادات  االإميييارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمن اليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها االإلكرتوين 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
قطعة ار�ض ف�ساء - رقم االر�ض 75  - املنطقة : احلبية الرابعة - امل�ساحة : 4133.90 مرت مربع - املقدرة بيي 

)12459128( درهم ويباع العلى عطاء. 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده 
يف التنفيذ رقم  380/2020/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 259/2019 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )700088 درهم( �ساما للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ:�سبحي عبدالكرمي كل�ض - عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�سة 393  - املجموعة اأ - برج 

ليك �سايد - �سقة رقم 1005  - بالقرب من �سيتي �سنرت معي�سم - رقم مكاين : 1214673550   
وميثله : حممد عبداهلل العبيديل  

املطلوب اإعانه : �سركة ات�ض ايه بي للتطوير العقاري - �ض ذ م م  
افينيو - مكتب رقم  بزن�ض  بناية   -  29A رقييم  �سارع   -  129  - بور�سعيد   - ديييرة   - دبييي  اإميييارة   : عنوانه 
مكاين   - واملقايي�ض  للموا�سفات  االإمييارات  هيئة  من  بالقرب   - لل�سيارات  ني�سان  معر�ض  خلف   -  815

saad@habn.ae  -   0501173002  -  3248594620
الثاث  االيييام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/9 املوافق  االأربييعيياء  يييوم  اأنييه يف   : االإعييان  مو�سوع 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لييدى  اأدنيياه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احلييال  اقت�سى  ان  التالية 
 )http://www.emiratesauction.ae االإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  االإمارات  )�سركة 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمن اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال 
االيام  الثمن خال  على  يزيد  اأن  املزايدة  �سخ�ض غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأيييام  ع�سرة 
الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  �سقة �سكنية وحدة عقارية )حتت 
 THE WIND TOWER - II : االن�ساء( املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم  االر�ض 9  - ا�سم املبنى

- رقم العقار 101 - امل�ساحة : 40.72 مرت مربع - التقييم : 551،892/06 درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363
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العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  7972/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3827/2021 اأمر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )15.766( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : اليا�ض لتاأجري احلافات ذ.م.م
م�سباح  احمد  ملك  العام  ال�سارع  ثوبان  ال�ساجي  منطقة   - الفجرية  امييارة   - عنوانه:االمارات 

�سامل
املطلوب اإعانه : 1- حمده �سيف املهريي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )15766( وقييدره  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعان .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  7958/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/3972 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)112695( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : م�ست�سفى زليخة �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - الق�سي�ض الثالثة - دبي - �سارع الدوحة
املطلوب اإعانه : 1- حممد ه�سدار �سيخ �سيخ حممد �سليم  - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهييم  وقييدره )112695(  به 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعان .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  8666/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/994 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)25336( درهم �ساما للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : علي بن اآدم حممد الها�سمي
عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع ال�سيخ زايد - برج برزم - بجانب برج اومنيات - خلف 

االمارات للعطات الطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906 - وميثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان
املطلوب اإعانهما : 1- �سركة ملار القاب�سة حاليا )�سابقا �سركة التنمية القاب�سة( 2- مينا بيزن�ض �سريفي�سز 

- منطقة حرة ذ.م.م  - �سفتهما: منفذ �سدهما
مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  االجيييراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )25336(

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان .
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن حكم بالن�صر        
731/2021/18 عقاري جزئي   

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- امين عبد اخلالق �سكر  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : متويل - م�ساهمة خا�سة
وميثله : بدر حممد علي القرق

نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2022/1/10  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح املدعي حكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري اوال:بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتمليك مو�سوع الدعوى عن الوحدة العقارية امارة دبي - املنطقة 
ور�سان االوىل - رقم االر�ض 149 - رقم العقار ال�سقة 105 - الطابق 1 - رقم املبنى 1  - ا�سم املبنى 14 - والزام املدعي عليه 
بت�سليمها للمدعية خالية من اال�سخا�ض وال�سواغل ورد حيازتها للمدعية والغاء ا�سارة القيد العقاري الوارد يف �سند امللكية 
- ثانيا:بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )21.927( درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا على املبلغ 
املق�سي به من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام وما ي�ستجد من بدل القيمة االيجارية مبعدل ايجار املثل وقدره 
)15.000( درهم �سنويا عن فرتة حيازة املدعي عليه للعقار اعتبارا من يوليو 2020 وحتى تاريخ تخليه عن العقار وت�سليم 
املدعية ما يفيد �سداد فواتري املاء والكهرباء للوحدة حمل التداعي حتى االخاء التام والزمت املدعي عليه باملنا�سب من 
الر�سوم وامل�سروفات .  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70021 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن بالن�صر 
                               211 / 2022 / 79 تنفيذ عقاري 

تفا�سيل االإعان بالن�سر
اإىل املنفذ �سده /1- �سركة زانادو للتطوير العقاري ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/فاطمة حممد مبارك حموده الهاملي
و ميثله /خليفة يو�سف حممد علي بن عمري

قد اأقام عليكي الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  
) 255843 درهم (  اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة  �سامًا للر�سوم وامل�ساريف 
واأتعاب املحاماة - وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكي يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خال 15يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

                اعالن بالطلبات املعدلة بالن�صر
                     يف الدعوى رقم 38 / 2021 / 557 جتاري م�صارف جزئي

، باالإ�سافة اإىل  اإماراتي   مو�سوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعي عليها مببلغ وقدره 307،989.08 درهم 
الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام..

طالب االعان:   البنك التجاري الدوىل   �ض.م.ع - �سفته بالق�سية:  مدعى
املطلوب اعانه:  جنود خمي�ض ربيع بال اخلليفي - �سفته بالق�سية:  مدعى عليها

تفا�سيل االإعان بالن�سر
اإىل املدعى عليه/ 1_ جنود خمي�ض ربيع بال اخلليفي - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن املدعى/البنك التجاري الدويل �ض.م.ع
قد اأقام عليكي  الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعي عليها مببلغ وقدره 307،989.08 درهم اإماراتي  ، 

باالإ�سافة اإىل الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 16-02-2022 ال�ساعة 10:00 �سباحا �سباحا بالقاعة قاعة التقا�سي 
عن ُبعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات 

للمحكمة.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اعالن بالن�صر 

 696/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  ج�سر ال�سوي�ض للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م

جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة الدانوب ملواد البناء ذ.م.م - فرع دبي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)38140.70( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �ساملة لر�سوم املحكمة. 

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

رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

اعالن اأمر اأداء بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:7545/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
درهم   )237000( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  بالزام  االميير  با�سدار  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 

وفائدة قانونية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف . 
املدعي:عبدالنجيب حممد

ال�سارقة - كورني�ض البحرية الفردان �سنرت بجوار مركز �سركة البحرية بحرية  عنوانه:امارة 
خالد مكتب 104 - وميثله:فاطمة حممد علي ح�سن املازمي

املطلوب اإعانه :  1- ايزيل مايى جافري  -  �سفته : مدعي عليه
مو�سوع االإعان :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2021/11/30 
- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )212.859.71( درهم مئتان واثنا ع�سر 
الف وثمامنائة وت�سعة وخم�سون الف درهم وواحد و�سبعون فل�ض - والفائدة القانونية بواقع 
5% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزامها بالر�سوم وامل�ساريف .ولكم احلق يف 

ا�ستئناف االمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإخطار عديل بالن�صر
رقم )2022/9957(

املنذرة : بنك دبي االإ�سامي  - بوكالة املحامي حممد عبدامللك
املنذر اليه : يا�سمن حممد ح�سن حممد �سعيد - جمهول العنوان

املو�سوع : اإعان باإخطار عديل
اإليه على عقد متوييل ل�سالح املنذر  15/7/2018 مت التوقيع فيما بن املنذر واملنذر  اأنيه بتياريخ  حيث 
رقم   )2018( �سنة  موديل  �سيفيك(  )هوندا  نوع  �سيارة  متويل  قر�ض   - درهم   69،900 اإليه مببلغ 
ل�سروط واأحكام  ال�سداد وفقاً  اأن يتم  ا�سود - على  اللون  اللوحة )75663( رمز )V( خ�سو�سي دبي - 
عقد التمويل املذكور. - وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�سداد اأق�ساط التمويل يف املواعيد املتفق 
وغرامات  اأرباح  من  ي�ستجد  ما  بخاف  وذلك  درهم،   43،712 وقدره  مبلغ  ذمته  يف  تر�سد  فقد  عليها 
وم�ساريف قانونية وتعاقدية. وعليه ، فان املنذر يخطر املنذر اإليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته 
اأيام من تاريخه، واإال �سي�سطر املنذر التخاذ كافة  43،712 درهم درهم وذلك خال مدة �سبعة  وقدره 
االجراءات القانونية �سد املنذر اإليه، مبا يف ذلك اإجراءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي وكافة 

اإجراءات التنفيذ االأخرى طبقاً لقانون املعامات املدنية والتجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
MOJAU_2022- 0047356 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
رقم  هوية  بطاقة  ايحمل  النقبي،  عبيد  خمي�ض  عماد  حممد  ال�سيد  بانني/  للجميع  معلوما  ليكن 
البالغة  ح�ستي  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  اأرغب  اجلن�سية  اماراتي   784199920370212
رقم  حتت  ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  والتي  البناء(  ملقاوالت  النمور  )ار�ض  امل�سماه  الرخ�سة  يف   ،%100
�سودانية اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم    ، احمد  الطيب  ال�سيدة / جناء عبدال�سخي  777570 اىل 

الآخر تغيري اال�سم التجاري لل�سركة املوؤ�س�سة  الرخ�سة  �ساحب  تنازل   -  784197562984209
اال�سم التجاري القدمي:ار�ض النمور ملقاوالت البناء

اال�سم التجاري احلايل: اأر�ض االبراج ملقاوالت البناء ذ م م �سركة ال�سخ�ض الواحد
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن 
من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
MOJAU_2022- 0047498 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
رقم  هوية  بطاقة  اأحمل   ، املرزوقي  مبارك  على  �سامل  ال�سيد  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�ستي  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   ، اجلن�سية  اماراتي   784193672608622
البالغة 100%، يف الرخ�سة امل�سماه )�سالون ن�سياد للحاقة( والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة 
حتت رقم 220026 اإىل ال�سيد/�ساليح حممد خمي�ض حمزه ، اماراتي اجلن�سية ويحمل هوية 

اماراتية رقم 784195260728530  تنازل �سلحب الرخ�سة الآخر
2013 يف  ل�سنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�ض 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعن  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
MOJAU_2022- 0047533 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعان 

التجارية  الرخ�سة  ميلك   - اجلن�سية  باك�ستاين   - خطاب  عمر  عبدالعزيز   : ال�سيد  اأن  حيث 
بال�سارقه مبوجب  تاأ�س�ست  الكهربائية( رخ�سة جتارية والتي  )ق�سر مويلح ال�ساح االجهزة 
اجلن�سية   - باك�ستاين   - عبدالعزيز عمر خطاب   : ال�سيد  ان  )776052( حيث  رقم  رخ�سة 
ال�ساح  مويلح  ))ق�سر  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  من  جزء  عن  والتنازل  البيع  يرغب 
االجهزة الكهربائية(( البالغة )100%( لت�سبح ن�سبته 50% اإىل ال�سيد : طاهر حممد خان 

�سلطان حممد خان - باك�ستاين اجلن�سية للتكون ن�سبته 50% - ا�سافة �سريك / �سركاء،
�ساأن  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  من   5 فقره   )14( املادة  بن�ض  عما  و 
االأجراء  الت�سديق على  يتم  �سوف  انه  و  للعلم  االإعان  ن�سر هذا  اقت�سى  فقد  العدل،  الكاتب 
امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعن من تاريخ هذا االإعان فمن لديه اأي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع 

ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70533

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

تنازل/ بيع
اعان بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/ �سم�ض الدين ناالبورا باتل، اجلن�سية : الهند ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل ال�سيد / توفيق �سينا ماداث 
ابوبكر، اجلن�سية : الهند بالرخ�سة امل�سماه )كافترييا ن�سيم الورد( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة 
بال�سارقه،  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )748937( رقم  رخ�سة  مبوجب 

تعديات اخرى : ال يوجد
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

تنازل/ بيع
اإعيان بالن�سير

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد/جايافيكريامان �ساندران �ساندران - اجلن�سية الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن جزء 
50% يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا الفنجال( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية  البالغة  كامل ح�سته  49% من 
الهند،   اجلن�سية   - جاكوب  ماتو  باالموتيل  جاكوب  �سينجو  ال�سيد/  اإىل   ،)213260( رقم  جتارية  برخ�سة  بال�سارقة 
1% من كامل ح�سته  ال�سيد/جايافيكريامان �ساندران �ساندران - اجلن�سية الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن جزء 
البالغة 50% يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا الفنجال( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية 
ال�سيد/�سوري�ض  الهند،  - اجلن�سية  الدين  ثارفي�ض حمي  الدين  ثارفي�ض حمي  ال�سيد / حكيم  اإىل  رقم )213260(،  
�سوبياه �سوبياه - اجلن�سية الهند - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا 
الفنجال( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )213260(، اإىل ال�سيد/حكيم ثارفي�ض 
حمي الدين ثارفي�ض حمي الدين - اجلن�سية الهند، تعديات اخرى : ال يوجد.  وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 

تنازل/ بيع
اإعان بالن�سر

ترغب  الهند  اجلن�سية:   - فيناتان  �ساندهيا  ال�سيدة/   : باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
�سيلفا  ال�سيدة/  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
غزاريان - اجلن�سية : اأرمينيا، يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة الفانو�ض ل�سيانة ال�سيارات( 
 ،)741185( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ض  خدمات،  وكيل  تغيري  اأخرى:-  تعديات 
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا االعان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن 
من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70555 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
انذار عديل بالن�صر

رقم )2021/10221(
املنذرة : لوجن ترى ليمتد

املنذر اليهما : 1/ ديلز لاعمال الفنية �ض ذ م م.
ابورزق على  ابراهيم  2/�سها 

مبلغ  من  بذمتهما  تر�سد  ما  برد  بالوفاء  وتكلفهما  اإليهما  املنذر  املنذره  تنذر 
وقدره )817458،66( درهم )ثمامنائة و�سبعة ع�سر الف واأربعمائة وثمانية 
اعانها  تاريخ  ا�سبوع من  وذلك يف خال  فل�سا(  و�ستون  و�ستة  درهما  وخم�سون 
بهذا االنذار، واال �سوف ت�سطر املنذره اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية جتاه 

املنذر اليهما نتيجة تقاع�سهما عن ال�سداد للمبلغ امل�سغول به ذمتهما.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإخطار عديل بالن�صر
رقم )2022/9958(

املنذر/ بنك دبي االإ�سامي - بوكالة املحامي حممد عبدامللك
املنذر اليه : على ح�سن م�ستاق احمد - جمهول العنوان

املو�سوع : اإعان باإخطار عديل
حيث اأنه بتاريخ 29/11/2018 مت التوقيع فيما بن املنذر واملنذر اإليه على عقد متويل ل�سالح املنذر اإليه 
�سينة )2018( رقيم  520( مودييل  ام دبليو اى  153،984 درهم - قر�ض متويل �سيارة نوع )بي  مببلغ  
اللوحية )17/37421( الرميز امليروري )1160063965( خ�سو�سي اأبوظبي - اللون ف�سى - على اأن 
يتم ال�سداد وفقاً ل�سروط واأحكام عقد التمويل املذكور. - وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�سداد 
اأق�ساط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فقد تر�سد يف ذمته مبلغ وقدره 155،025 درهم، وذلك بخاف 
اأرباح وغرامات وم�ساريف قانونية وتعاقدية. وعليه ، فان املنذر يخطر املنذر اإليه ب�سرورة  ما ي�ستجد من 
�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته وقدره 155،025 درهم وذلك خال مدة �سبعة اأيام من تاريخه، واإال �سي�سطر 
املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية �سد املنذر اإليه، مبا يف ذلك اإجراءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني 

واجلربي وكافة اإجراءات التنفيذ االأخرى طبقاً لقانون املعامات املدنية والتجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 Date 3/ 2/ 2022  Issue No : 13459
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0000381- Civil (Partial)

To the defendant : Pavitran Vadakan
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Qasba Area, Al Khan Street, Babel Tower, Mezzanine 
Floor, Office No. 07, Mobile No. 0501544483
As per the Claimant request : Sharjah Taxi L.L.C
They sued you and demands that you : 1.Registration of the lawsuit, setting a date for its 
consideration, and announcing the defendant. 2.Obligate the defendant to pay an amount of 
(8714.92 dirhams) Eight thousand seven hundred fourteen dirhams and ninety-two fils.
3. Obligate the defendant to pay the interest at 12% from the date of the judicial claim until the 
date of full payment.  4. Obligate the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 10/02/2022 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court at 8:30 AM - Office No. (Case Manager Office No. 5) 
in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied 
by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in 
order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
1st Notification of Publication of the Defendant to be published in both English and Arabic 
Language. 
Judicial Services Office / Aisha Ali Mohamad

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 3/ 2/ 2022  Issue No : 13459

Sharjah Federal Court of Appeal
Case management office

Notification by Publication in both (Arabic / English)
The Appeallee must attend before Case management office

In the Appeal No. 2046/2021
At the request of the appellant Ettifaq Trading Corporation
The Appeallee: International Maritime & Aviation LLC
You are required to attend before the Case Management Office 
No. (1) at the Sharjah Court of Appeal in person or through an 
authorized agent, and submit a reply memo to the case, attached 
to it all documents, on Monday 14/02/2022 in the above-
mentioned case No - as an Appeallee.
Case manager
Hassan Khaled Al-Salman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 3/ 2/ 2022  Issue No : 13459
Newspaper Advertisement 

A notification issued by the accounting expert 
Dr. Bassam Ajoul

To the defendant /    Modular Concepts LLC. represented by Mr. Manoj Tanshiri Dharman - Address :  
Emirates - Dubai Emirate - Al Qusais Industrial II - Telephone No. 042631308- Fax No. 042631309
We hereby inform you that we have been assigned as the accounting expert in Case No. 4537/2021 
Partial Commercial Dubai Court of First Instance, which is filed against you by the plaintiff / Oryx Mix 
Concrete Manufacturing LLC, represented by Mr. Nasser Abdel Aziz Mahmoud Ibrahim - Director of 
the company. We invite you, as a party to the above-mentioned case, to submit your memoranda and 
documents on the lawsuit filed against you and to communicate with the expert to receive your copy of 
the documents submitted by the plaintiff, within the deadline that ends at 14:00 on Monday 14/02/2022.
Documents will be submitted electronically to the expert, on any of the below contact details and the 
location map of the expert's office is available in our website www.masters.ac.
E-Mail Address  expertbassam@masters.ae
WhatsApp +971 4 2221148
Landline  +971 4 2233355
Fax +971 4 2229115
P.O.Box Dubai 7191
Makani number  3092395433 
In the event that you fail to send your documents and responses related to the case within the specified 
period, the expert will initiate the expert procedures and submit his report to the court based on the 
available documents.
Appointed expert
Dr. Bassam Ajoul

ADVERTISEMENT 

70533

Date 3/ 2/ 2022  Issue No : 13459
Duabi Courts of First Instance 

Notification by Publication of payment
In lawsuit No. 7958/2021 /207-execution-commercial

In: 3rd executive circuit No.185
execution Subject : executing the issued judgment in lawsuit No. (2021/3972) to 
pay the executive amount of (112695 AED) including fees and expenses.
Second: obligating the defendant to pay the charges, expenses and attorney fees.
The Plaintiff : ZULEKHA HOSPITAL (LLC)
Address : UAE - DUBAI- ALQUSSAIS 3 - DUBAI- ALDOHA St.
The Defendant : I-MOHAMMAD HOSHDAR SHEIKH SHEIKH MOHAMMAD 
SALEEM
Notification Subject : A lawsuit has been field against you and its subject is 
obligating you of an amount of (112695 AED) to the plaintiff or court treasury.
Accordingly, the court will initiate executive procedures against you in the event 
of non compliance with the aforementioned decision within 15 days from the date 
of publishing this notification.
Prepared by / NADIA ZAIIRAN ALGASHMI

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
اإعالن للدائنني يف الدعوي رقم : 47-2021 اإجراءات الع�شار-دبي

اخلا�شة بـ / را�شد على را�شد بن علي النقبي )حتت اإجراءات الع�شار(
وتعين  االع�سار  اإجراءات  افتتاح  تقرر  فلقد  املذكورة  الدعوى  يف  دبي  حماكم  من  ال�سادر  احلكم  على  بناء 
على  را�سد   / ال�سيد  دائني  من  نطلب  وعليه  االجراءات“،  “اأمن  لاإجراءات  اأمينا   ، فرحات  حممد   / اخلبري 
االعتبارين  او  الطبيعين  االأ�سخا�ض  من  كانوا  -�سواء  القانونية  اأ�سكالهم  خمتلف  على  النقبي  علي  بن  را�سد 
امل�سجلة  – مبا فيها تلك  العالقة  املالية  العام / احلكومي - تقدمي مطالباتهم  القطاع  اأو  القطاع اخلا�ض  من 
بامل�ستندات واالأدلة  املذكور - على ان تكون تلك املطالبات مدعمة  املدين  – يف مواجهة  امام اجلهات الق�سائية 
االإعان.  هذا  ن�سر  تاريخ  من  عمل  يوم   20 غ�سون  يف  وذلك   ، االجراءات  اأمن  ملكتب  وتقدميها  ال�سلة  ذات 
االجراءات،  اأمن  املقبول منها من قبل  بغية حتديد  الديون  تقيم  وبالتايل  بالدائنن،  �سجل  اعداد  �سيتم  حيث 
و�سيلي ذلك اعداد قائمة بالدائنن الذين تقدموا مبطالباتهم اأمام اأمن االإجراءات ومن ثم رفعها اأمام قا�سي 
االع�سار. كما يطلب اأمن االإجراءات من اأي �سخ�ض تتوافر لديه اأي بيانات او معلومات ذات �سله باأموال املدين 
املذكور اأن يتقدم بها ، على مكتب “ اأمن االجراءات “ الكائن يف مكتب فرحات و�سركاه – دبي – ديرة – �سارع 
 04-2500251 رقم  هاتف  املكاتب  مدخل  ايبي�ض  فندق  بناية   5001 مكتب  اخلام�ض  الطابق   –  الرقة 
Email،suha@farahatco.com ولا�ستف�سار يرجى االت�سال ب�سكرتارية اأمن االجراءات االن�سة/   

منال وعلى الوات�ض اب رقم 0507862887
اأمني الجراءات - اخلبري / حممد فرحات

اعــــــــــــــالن  

70590

العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17556

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/09 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 
او�شاف  و  )ماركوباروكو(  التجارية  العالمة  ـــض.ذ.م.م(  �( العلمية  البا�شق  جمموعة  �شده 

املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                                 الو�شف  

 7،080                                                           مالب�ض رجاليه   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363 العدد 13459 بتاريخ 2022/2/3 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17987

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/02/09 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده املرية لتجارة الدوات املنزلية )�ض.ذ.م.م( و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                   الو�شف                          �شعر التقييم  

                                                 ادوات منزليه وادوات مطابخ            209،280 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363
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•• ال�سارقة-الفجر:

مبرور  فرحتها  بيييييان  مييع  متيياهييى  القا�سمية  اجلييامييعيية  قدمته  الفييت  اإبييييداع 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تييويل  على  اخلم�سن  الييذكييرى 
يف  احلكم  مقاليد  ال�سارقة  حاكم  االأعييلييى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد 
اإمارة ال�سارقة بتنفيذ لوحتن جداريتن عربتا عن الفرحة بهذه املنا�سبة 

الغالية.
وجاءت اجلداريتن التي اأ�سرفت على تنفيذها عمادة �سوؤون الطلبة من بن 
ال�سكر واالعتزاز ملقام حاكم  املنا�سبة وبيان عبارات  مظاهر االحتفال بهذه 

ال�سارقة على ما قدمه من عطاء كبري وفي�ض وا�سع لتطوير اإمارة ال�سارقة 
تخ�س�سه  بح�سب  كل  اجلداريتن  هييذه  تنفيذ  يف  بامل�ساركة  الطلبة  وبييادر 
وطرق اإبداعه للتعبري عن الفرحة بهذه الذكرى واالإجنازات التي حتققت 

على اأر�ض ال�سارقة .
وتعد اللوحتن اجلدارّيتن التي جرى اإجنازها بطول ع�سرة اأمتار بالر�سم 
على القما�ض بتقنية االأكريليك تعبريا عن عظيم �سكر اجلامعة القا�سمية 
االألييوان واالإبداعات والتعبري  ال�سارقة يف تناغم من  ال�سمو حاكم  ل�ساحب 
عما تبديه اجلامعة من اعتزاز لعطاء حاكم ال�سارقة وما يقدمه للجامعة 

وطلبتها على الدوام .

الدكتور عواد اخللف  االأ�ستاذ  �سعادة  الك�سف عن هاتن اجلداريتن  ح�سر 
مدير اجلامعة القا�سمية بجانب ح�سور االأ�ستاذ الدكتور ح�سن امللخ  القائم 
باأعمال نائب  مدير اجلامعة  لل�سوؤون االكادميية  واالأ�ستاذ الدكتور �سليمان 
واأع�ساء  اجلامعة  عمداء  من  كبري  وعييدد  الطلبة  �سوؤون  عميد  ال�سرايرة  
هيئة التدري�ض فيها واالإدارين باالإ�سافة اإىل جمع كبري جدا من الطالبات 
عظيم  لرجل  ووفيياء  حّبا  ال�سكر  كلمة  ر�سم  على  حر�سوا  الذين  والطاب 

يعطي با حدود.
الييدكييتييور عيييواد اخلييلييف مييدييير اجلييامييعيية القا�سمية فرحة  واأبييييدى االأ�ييسييتيياذ 
اجلامعة بهذا العمل الفني الذي ياأتي يف �سياق احتفاالت اجلامعة مبنا�سبة 

توا�سلت على  والتي  ال�سارقة  اإمييارة  ال�سارقة مقاليد احلكم يف  تويل حاكم 
التي  املنا�سبة  بهذه  اجلامعة عن فرحتها  اأ�سرة  لتعرب  مييدى  خم�سة عقود 

انعك�ست تطورا ورخاء على اإمارة ال�سارقة يف كافة جماالتها .
واأو�سح اأن اجلامعة القا�سمية هي واحدة من ثمار واإجنازات حاكم ال�سارقة 
والتي تعرب عن روؤيته يف ن�سر العلم واإعداد اأجيال من خمتلف دول العامل 
كليات  يف  للدرا�سة  ا�ستقطابهم  خييال  ميين  اأوطييانييهييا  خلدمة  مهياأة  لتكون 
الر�سالة  عاملية  املوقع  �سارقية  لتكون  ال�سارقة  حاكم  اأرادهييا  التي  اجلامعة 
ولفت اخللف باأن هاتن اجلداريتن م�ساركة فنية اإبداعية تعرب عن ذكرى 

هذه املنا�سبة واأثرها يف قلوب اجلميع .

�سلطان  الييدكييتييور  ال�سيخ  ال�سمو  �ييسيياحييب  تيييوىل 
للرتبية  وزييير  اأول  من�سب  القا�سمي  حممد  بن 
ت�سكيلها  يتم  احتييادييية   حكومة  اأول  يف  والتعليم 
دي�سمرب-  9 يف  االحتيياد  تاأ�سي�ض  من  اأ�سبوع  بعد 

كانون االأول 1971، كما كان اأحد اأع�ساء املجل�ض 
راأ�ض  ان�سمام  الييذي وافييق على  ليياحتيياد  االأعييلييى 
ليكتمل   ،1972 فييرباييير  يف  ليياإمييارات  اخليمة 

عقد اإبرام احتاد االإمارات  ال�سبع.
وبعزمية وت�سميم ي�سارك �سموه يف تنفيذ “مبادئ 
اخلم�سن” التي اعتمدها ال�سيخ خليفة بن زايد 
 - اهلل  -حفظه  االإمييييارات  دوليية  رئي�ض  نهيان،  اآل 
والتنموي  وال�سيا�سي  االقت�سادي  امل�سار  لرت�سم 
للدولة ، على مدار اخلم�سن عاما املقبلة، لتكمل 
 50 بيييداأت قبل  التي  االإجنييييازات  الييدوليية م�سرية 

االإمارات  “مئوية  اأهييداف  لتحقيق  و�سوال  عاما 
العامل،  يف  دوليييية  اأفيي�ييسييل  تييكييون  بيييياأن   ”2071

واأكرثها تقدماً.
ال�سيخ  ال�سمو   �ساحب  بذلها  الييتييي  اجلييهييود  اإن 
االأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سلطان  الدكتور 
ال�سارقة -رعيياه اهلل -بفكره وعلمه وعمله  حاكم 
مواطن  لكل  اليينييداء  وتلبيته  الييدائييميية  ومتابعته 

�سموه  من  حر�ساً  ،جيياءت  بخري  يق�سده  ومقيم 
وتاأهيل  قطاعاتها  بكافة  بال�سارقة  االرتقاء  على 
ومبادئه  بقيمه  املتحلن   ومقيميها  مواطنيها 
وطنه  تنمية  يف  للم�ساهمة  الييازميية  وامليييهيييارات 
تييعييا�ييسييد ومتييا�ييسييك جمييتييمييعييه ليتحقق  وتييعييزيييز 
ل�سموه ما اأراد لل�سارقة من مكانة عاملية ومدينة 
معي�سية  ،ورفاهية  عامليا  االنت�سار  وا�سعة  ثقافية 

منقطعة النظري  وا�ستقرار جمتمعي.
مليء   حمتواها  ل�سموه  ملهمة  �سرية  فعليا  اإنها 
بييالييدرو�ييض والييعييرب، عيين قيمة واأهييمييييية االحتييياد، 
االإن�سان  بيياالأهييداف،لييبيينيياء  االإمييييان  ميين منطلق  
االإ�ييسييرار والتحدي،  العطاء، عن  ،عن  واالأوطيييان 
�سموه  اأطييلييق  حينها  واليينييجيياح.  االإخيييا�يييض  عيين 
لوقف  االأوان  “اآن  اليي�ييسييهييرية:  مقولته  خييالييهييا 

ثورة  حملها  لتحل  الييدوليية  يف  الكونكريت  ثييورة 
وامتناين  �سكري  اأعرب عن  اأن  الثقافة«.ي�سعدين 
با�سم  اإجنييازاتييه  �سجلت  ملهم،  وقائد  حنون  الأب 
ال�سارقة بحروف من نور وذهب يف تاريخ االأمم، 
ويف ظل روؤيته احلكيمة،فقد  اأ�سعد كل من يعي�ض 
على اأر�ض ال�سارقة الطيبة، �سواء كانوا  مواطنن 

اأو مقيمن.

�صيـــرة ملهمـــة لثـــورة  الثقــــافة

•• ال�سارقة-الفجر:

يف اإطار حر�سه على التعريف مببادراته وم�سروعاته وعر�سها 
جممع  ي�سارك  والدولية،  املحلية  الثقافية  املحافل  اأبييرز  يف 
اللغة العربية بال�سارقة يف الدورة الي 53 من »معر�ض القاهرة 

26 يناير  الييفييرتة ميين  الييذي يعقد خييال  اليييدويل للكتاب«، 
وحتى 6 فرباير اجلاري، يف مركز م�سر للمعار�ض الدولية، 

حتت �سعار »هوية م�سر.. الثقافة و�سوؤال امل�ستقبل«.
عام  اأمييين  امل�ستغامني،  �ييسييايف  احمييمييد  الييدكييتييور  وا�ستعر�ض 
للمعجم  التنفيذي  واملدير  بال�سارقة،  العربية  اللغة  جممع 

ال�ّسارقة  هيئة  نّظمتها  ندوة  خال  العربية،  للغة  التاريخي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  جهود  املجمع،  مييع  بالّتعاون  للكتاب 
االأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
حاكم ال�سارقة، يف تبّني ورعاية املعجم التاريخي للغة العربية 
بكافة املراحل التي مّر عليها امل�سروع الثقايف االأ�سخم الذي 
يوؤّرخ الألفاظ اللغة العربية ويتتّبُع تاريخ تطور ا�ستعماالتها. 
و�سارك يف الندوة التي اأدارها الدكتور عي�سى �سالح احلمادي، 
العربية لدول اخلليج«، كل من  للغة  »املركز الرتبوي  مدير 
التاريخي،  للمعجم  العلمي  املييدييير  وجيييييه،  ميياأمييون  الدكتور 
ملجمع  الييعييام  االأميييين  امل�ستغامني  �ييسييايف  احمييمييد  والييدكييتييور 
واملبداأ  املعجم،  فكرة  تناوال  حيث  بال�سارقة،  العربّية  اللغة 
املعجم  يف  املّتبعة  العمل  ومنهجّية  عليه،  يقوم  الذي  العلمي 
الكلمات ووالدتها ومنوها وتطّور  تاريخ مياد  الذي ير�سُد 

دالالتها عرب الع�سور. 
القاهرة  مييعيير�ييض  يف  املييجييمييع  ميي�ييسيياركيية  حيييول  ت�سريحه  ويف 
امل�ستغامني:  �ييسييايف  احمييمييد  الييدكييتييور  قييال  للكتاب،  اليييدويل 
»م�سر قّدمت اآالف االأعام من االأدبيياء والعلماء واملفكرين، 
وظّل دورها بارزاً يف النهو�ض مبقومات الثقافة العربية عرب 
التوا�سل،  فر�ض  تعزيز  على  حري�سون  نحن  لهذا  التاريخ، 
اد  والتعريف باجلهود التي يقودها املجمع يف خدمة لغة ال�سّ
يف م�سر، وخا�سة يف معر�ض بحجم معر�ض القاهرة الدويل 
للكتاب، له تاريخه، وجتربته، وميثل فر�سة للقاء امل�ستغلن 
يف االأدب واملعرفة والعلوم اإىل جانب القراء واملهتمن بالكتب 

واللغة من طلبة وباحثن واأكادميين وغريهم«.

العربية  للغة  التاريخي  املعجم  »اإجنيياز  امل�ستغامني:  واأ�ساف 
حدث مهم للعرب وامل�سلمن جميعاً، وم�سرية تنفيذه والعمل 
وتثبيت  معرفّية،  فتوحات  حتقيق  يف  يحتذى  اأمنيييوذج  عليه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قييدمييه  فما  الييعييربييّييية،  الييهييوّييية  ركييائييز 
االأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 

بحروف  االأميية  تاريخ  جبن  يف  ي�سجل  كبري،  ال�سارقة  حاكم 
كان  �سموه  بف�سل  حتقق  ما  اإن  القول:  يف  نبالغ  وال  ذهبّية، 
500 عام،  اأهم واأكرب ما حتقق للغة العربية منذ اأكرث من 
و�سداد  اجلهد،  وحجم  العمل،  بخطى  التعريف  وجييب  لهذا 

الروؤية«. 

خالل م�شاركته يف الدورة الـ 53 من معر�ض القاهرة الدويل للكتاب

جممع اللغة العربية بال�صارقة ي�صتعر�ض م�صرية اإجناز
 املعجم التاريخي للغة العربية يف م�صر

لوحة جدارية لطلبة اجلامعة القا�صمية ابتهاجا بخم�صني عاما يف حب حاكم ال�صارقة

منذ تويل  �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي  ع�شو املجل�ض الأعلى لالحتاد 
حاكم اإمارة ال�شارقة- حفظه اهلل -�شطر عرب تاريخه املاجد �شرية  عطرة عرب خم�شني عاما لتوليه 
الإمارات  دولة  احتاد   بتاأ�شي�ض  ذاتها  توجت  حافلة  م�شرية  هي  ال�شارقة،  اإمارة  يف  احلكم  مقاليد 
العربية املتحدة ، و�شموه -حفظه اهلل - كان له دور بارز خالل م�شريته احلافلة  التي كانت ب�شمة 
نهيان- طيب اهلل ثراه - يف تعزيز  اآل  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املوؤ�ش�ض  املغفور له  براقة يف م�شاندة 

اأركان الحتاد، ودعمه على كافة ال�شعد . كتبت الدكتورة فاطمة الدربي
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ت�شدر لها قريبا اأغنية بعنوان م�شتاقة

�صيماء �صليمان: ال�صينما جتعل الفنان 
ي�صعر بنتيجة جهده

وقد اأ�سادت الفنانة �سيماء  بتجربتها يف الفن ال�سابع، من خال فيلمن؛ اأولهما "اأو�سكار"، الذي انطلق عر�سه يف نوفمرب 
املا�سي، حيث ت�ساركت البطولة مع الفنان عبدالرحمن العقل، من تاأليف هيا اأحمد، بعدها فيلم "بوعقاب عاي�ض"، 
بالتعاون مع الفنان حممد العجيمي. وينتمي العمل اإىل فئة الكوميديا، وهو تاأليف الكاتب وال�سيناري�ست حممد 
الفنان  اإخييراج  من  والعمان  حاجية،  و�سهاب  ال�سلمان  واأحمد  العونان  اأحمد  بطولته:  يف  و�سارك  املحيطيب، 

حممد احلملي.
رم�سان  عالية" يف  "�سما  مب�سل�سل  القوي  ح�سورها  بعد  العام،  لهذا  الرم�سانية  بالدراما  وجودها  وحييول 
التواجد  على  اأحر�ض  خمتلفة.  ن�سو�ض  عييدة  اأقييراأ  حيث  اأوقييع،  مل  االآن  "حتى  �سليمان:  قالت  املا�سي، 
ن لدى جمهوري، خ�سو�سا بعد )�سما  ب�سكل خمتلف ومميز، للحفاظ على الر�سيد الفني الذي تكوَّ
النبهان والفنانة زهرة  النجوم، كالفنان جا�سم  الذي منحني فر�سة للعمل مع كبار  عالية(، 

اخلرجي وباقة كبرية من الفنانن".
وك�سفت اأنها ت�سور م�سل�سا رقميا جديدا بعنوان "مندايز"، بالتعاون مع باقة كبرية من 

النجوم، وهو اإخراج حممد املجدمي، واإنتاج اأحمد الربيكي.
وعن دورها يف فيلم "اأو�سكار"، وهو اأول عمل �سينمائي ُيعر�ض لها منذ دخولها املجال 

الفني، قالت �سيماء: 
"دوري هو �سابة مهوو�سة ببطل العمل الفنان عبدالرحمن العقل، الذي يج�سد 
للتوا�سل  دائما  واأ�سعى  فيياأطييارده،  الفيلم،  اأحييداث  يف  املف�سل  جنمها  �سخ�سية 
بطولته  ت�سارك يف  الييذي  الفيلم،  خييال عر�ض  االأحيييداث  وتييتييواىل  معه، 

اأي�سا والدتها الفنانة مي البلو�سي".
دورا  جت�سد  اأنييهييا  ذكيييرت  عاي�ض"،  "بوعقاب  فيلم  يف  دورهيييا  وحيييول 

خمتلفا متاما،
 وهو دور موظفة يف بنك تقع يف خطاأ ما، فتتعر�ض مل�سكات، وت�سبب 

م�سكات اأخرى جتعلها تك�سف ف�سائح.
وو�سفت �سعورها بتجربة ال�سينما ويف رحاب الفن ال�سابع، قائلة: "ل�ست 
قادرة على ا�ستيعاب االأمر، فاأنا حقاً مهوو�سة بتجربة ال�سينما كليا، واأحلم 
غري  وبييريييق  متييامييا،  خمتلف  �سعور  فلل�سينما  الييتييذاكيير،  �سباك  بنجومية 

طبيعي، ورغم جناحي يف الدراما، فاإن التجربة خمتلفة جدا ومبهجة".
وب�ساأن اختاف بيئة العمل يف ال�سينما والتلفزيون وامل�سرح اأي�سا، اأو�سحت 
اأكرث  فهو  متاما،  خمتلفة  حركة  له  ال�سينمائي  الفيلم  ت�سوير  "موقع  اأن 
�سرعة ودقة، فيما قد ي�سل عدد املمثلن يف امل�سل�سل اإىل 30 فنانا، لكن الفيلم 
رمبا يت�سدى �سخ�سان للبطولة، كتجربتي يف )اأو�سكار( مثا، مع ح�سور عدد 

من جنوم ال�سرف".
ولفتت اإىل اأن من مفاجاآت الفيلم، اأن ابنتها ج�سدت دورها، وهي طفلة �سغرية 
االأحمدي"، معربة  "ال مو�سيقى يف  بعد م�سل�سل  لها  بالفيلم، وهو ثاين ظهور 
عن �سعادتها برد فعل اجلمهور على الفيلم، واأن يكون وجودها يف ال�سينما مرحباً 
به، واأن حتقق النجاح الذي حتلم به، حتى تكرر جتربة ال�سينما يف اأعمال اأخرى 

قادمة.
واأكدت �سليمان اأن ال�سينما جتعل الفنان ي�سعر بنتيجة جهده، مقارنة مع الدراما 
التلفزيونية، الأن اجلمهور يح�سر لل�سينما، ويعلق وي�ساهد، على عك�ض الدراما 
يف  جهدا  اجلمهور  يبذل  اأن  دون  البيت  اإىل  ت�سل  التي  التلفزيونية، 
احل�سور اإىل القاعات، وهو �سعور خمتلف متاما، حيث ي�سعر الفنان 

بالتاأثري والقوة.
وحول اأعمالها الغنائية، قالت �سليمان: "ت�سدر يل قريبا اأغنية 
اأول  وهييو  خييوري،  مييروان  واملييطييرب  للملحن  )م�ستاقة(،  بعنوان 
باللغة  اأخيييرى  اأغيينييييية  يل  ت�سدر  �سهرين  وبييعييد  يجمعنا،  تييعيياون 
االإ�سبانية، التي تعلمتها من اأجل االأغنية، وهي من اأحلان حمد 

العماري، وكلمات حمد العماري وم�ساري اإبراهيم".

رمي م�صطفى تن�صم 
لأبطال sutis يف رم�صان 

بفورمات اأمريكية
 Sutis م�سل�سل  يف  م�ساهدها  اأول  ت�سوير  م�سطفى  رمي  الفنانة  بييداأت 
بالعربي، ي�سارك يف بطولته كل من اآ�سر يا�سن، �سبا مبارك، اأحمد داود، 
حممد �ساهن وتارا عماد، اإخراج مرمي اأحمدي، اإ�سراف على الكتابة حممد 
حفظي، روؤية و�سيناريو وحوار حممد حفظي، حممد جال، حممود ن�سار 

 .T vision ونادين بدراوي، ومن اإنتاج طارق اجلناين
عر�ض  مت  اال�سم  نف�ض  يحمل  اأمريكي  مل�سل�سل  فورمات  بالعربي   Sutis

املو�سم االأول له عام 2011. 
ويعد هذا التعاون هو الثاين الذي يجمع بن رمي م�سطفى واآ�سر يا�سن 

بعد م�سل�سل الثمانية املقرر عر�سه قريبا على من�سة �ساهد.
من ناحية اأخرى، انتهت رمي م�سطفى من عر�ض املو�سم االأول من م�سرحية 
"يف ن�ض الليل" يف اململكة العربية ال�سعودية �سمن فعاليات مو�سم الريا�ض 

وتعد امل�سرحية  التجربة االأوىل لرمي م�سطفى على خ�سبة امل�سرح.

بعد عدة اأعمال تلفزيونية ناجحة، كان اآخرها م�شل�شل "�شما عالية"، الذي حظي باإ�شادة فنية وا�شعة، ا�شتطاعت الفنانة �شيماء 
�شليمان ترك ب�شمتها ال�شبابية اخلا�شة، ما �شجعها على خو�ض جتربة جديدة حتمل الكثري من التحديات، لكنها ذات طابع خا�ض، 

وهي جتربة الفن ال�شابع.

م�سطفى  مييييي  اليييفييينيييانييية  طييييرحييييت 
قناتها  عييييرب  اجلييييديييييدة  اأغيينيييييتييهييا 
الڤيديو  ميييوقيييع  عييلييى  اليير�ييسييمييييية 
"يوتيوب"، والتي حتمل ا�سم 
بعد  وذلك  بيك"،  "مبهورة 
االأغنية،  عييلييى  عييمييل  فيييرتة 
م�سطفى  ميييييييي  ليييييتيييييقيييييوم 
اأحدث  عيين  اليي�ييسييتييار  بك�سف 
"مبهورة بيك" عرب و�سائل  اأغانيها 

التوا�سل االجتماعي باالأم�ض.
ال�ساعر  كلمات  ميين  بيك  مييبييهييورة  اأغيينييييية 
اأحلييييييييان خالد  �يييسيييابييير جيييييييال، وميييييين 
وقد  ن�سري،  حممد  وتوزيع  حم�سن، 
مت طييرح االأغيينييييية عييرب اإذاعييية راديو 

ح�سري. ب�سكل   9090

تقول كلمات اأغنية 
مبهورة بيك  :

بيك  "مبهورة 
عمال  وبييييالييييلييييي 

تعمله
فالنا�ض وفيا

ده اأنا كنت بفرح ملا 
ا�سوف �سحكتك

وكيييافيييئيييتييينيييي �يييسيييحيييكيييت كل 
النا�ض عليا

غلطتي  كيييانيييت  واليييغيييليييطييية 
وعرفتها

واأ�ستاهل اللي يجرى ليا
مبهورة بيك م�ض هينة جترح يف واحدة حنينة

جدا عليك
مبهورة بانتلي حقيقتك 
عرفت ا�سلوبك طريقتك

مبقت�ض ليك
مبهورة بيك اح�سا�سي خاين

خنتني وخيبت ظني
بكرة ملا هتفتكرين هتاقي قلبي خا�ض ن�سيك

مبهورة بيك فبا�ض تواجه قلب حبك وانت كارهه
نف�سك انت امال يف نف�سي كنت ب�ض هتعمل ايه

مبهورة بيك باينة البداية كنت م�ست�سهل اذايا 
راف�سة ا�سلوبك معايا حد م�ض ما�سوف عليه"

اأغنياتها  م�سطفى" اأخييير  "مي  طييرحييت  اأخيييرى  ناحية  ميين 
"حنيت"  اأغنية  ال�سنة  راأ�يييض  عيد  اإحييتييفيياالت  مييع  بالتزامن 

والتي القت اإعجاب وتفاعل اجلمهور.
اأغنيتها  اإنتهت موؤخراً من ت�سجيل  اأن مي م�سطفى   يذكر 
اجلديدة التي ت�سارك بها خال فيلم " كا�ستينج فيلم يو�سف 
�ساهن " ، من تاأليف واإخراج  حممود حممود، واإنتاج �سامح 

حلمي.
اجلدير بالذكر اأن املطربة مي م�سطفى  �ساركت يف جمموعة 
من االأعمال الفنية منها غناء ترت م�سل�سل " خيط حرير " ، 
بطولة : مي عز الدين ، واالأغنية من كلمات : �سلمى ر�سيد ، 

واأحلان : م�سطفى �سكري ، وتوزيع : اأحمد اأمن .
كما �ساركت  مي م�سطفى  يف جمموعة من االأعمال منها : 
م�سل�سل ” احلرير املخملي “ ، وفيلم ” ماكو “ ، ولها العديد 
من االأغاين منها : ” فراق احلب ، م�ض يف ح�ساباته ، ن�سكوا 

اإىل اهلل ” ، كما اأنها قامت بالغناء لكبار املطربن.

بعد جناح اأغنيتها )حنيت(..
وو�ييسييفييت نيييييلييلييي �ييسييخيي�ييسييييية دليييييليية الييتييي تيييوؤدييييهيييا يف  مي م�صطفى تطرح )مبهورة بيك(

التقليدية يف زمن غري  بي"ال�سخ�سية غري  امل�سل�سل،  
تقليدي �سمن جتربة خمتلفة عن اأي عمل اآخر". 

مييين احلركة  مييزيييج  هيييي  اليي�ييسييدا�ييسييييية  "اأن  وتيي�ييسيييييف 
والت�سويق بعد نهاية العامل، حيث تعي�ض جمموعات 
من النا�ض يف م�ستعمرة ولديها زعيمها اخلا�ض، واأنا  
تتخذ  والييتييي  دليلة"،  "م�ستعمرة  زعيمة  هييي  دوري 

قرارات يومية مبنية على مبادئ و�سعها والدها".
نف�سها  ترى  ديكتاتورية  "ال�سخ�سية  اأن  اإىل  وت�سري 
دائماً على حق، وهدفها االأهم حماية النا�ض يف هذه 

امل�ستعمرة".
تخو�ض  الييدرامييييية،  االألييييوان  خمتلف  تقدميها  وبعد 

كرمي جتربة خا�سة، وتقول "اأحب النقات والتنويع، 
وهذا ير�سيني كممثلة، ولي�ض فقط تنوع االدوار بل 
اأعمال  اأحييب  "اأنني  اإىل  الفتة  اأي�ساً"،  االأزميينيية  تنوع 
كوين  امل�ساهد  اأداء  علي  وي�سهل  واالأكيي�ييسيين،  احلييركيية 
ريييا�ييسييييية يف االأ�ييسييا�ييض، كييمييا هيينيياك فييريييق عييمييل كامل 

ي�ساعدنا يف امل�ساهد".
م�سل�سل "اجل�سر" يقع يف 6 حلقات، وهو من بطولة 
اليزيد، حممد  اأبييو  اأ�سماء  �سعد،  كييرمي، عمرو  نيللي 

عاء، �سارة ال�سامي،
بر�سوم  جميل  كمال،  خالد  ومب�ساركة  عمر،  ع�سام   
ق�سة  املييالييك،  عبد  �سليمان  حممد  كتابة  واآخيييريييين، 

واإخراج بيرت ميمي. 

اأقدم �شخ�شية غري تقليدية يف م�شل�شل "اجل�شر"

نيللي كرمي: اأحب اأدوار الأك�صن 
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حلالة نادرة من اخلرف

ي�ساب البع�ض مبر�ض األزهامير يف منت�سف العمر، وهذا ال�سكل النادر من 
اخلرف يعرف با�سم األزهامير املبكر. وميكن اأن ُيعزا مر�ض األزهامير الذي 
ي�سيب من تقل اأعمارهم عن 65 عاما اإىل عوامل اخلطر، مثل التدخن 
واالإفراط يف تعاطي الكحول ومنط احلياة غري امل�ستقر والنظام الغذائي 
ب�سهولة.  عنه  التغا�سي  ميكن  بن�سيان  امليير�ييض  يييبييداأ  وقييد  ال�سحي.  غييري 
اخلريية   Alzheimer's Research UK موؤ�س�سة  وتيينيياولييت 
واأ�سارت  هذه.  الذاكرة  م�سكات  بالتف�سيل  اخلييرف،  عاج  يف  املتخ�س�سة 
االأحداث  اأو  الر�سائل  ن�سيان  ي�سمل  قييد  "هذا  اأن  اإىل  اخلييريييية  املوؤ�س�سة 
االأخرية التي عادة ما يتم تذكرها، اأو تكرار االأ�سئلة". وهناك موؤ�سر اآخر 
على حالة الدماغ هذه، وهو املزيد من نوبات االرتباك، وقد يواجه امل�ساب 

حاالت ارتباك ب�سبب فقدان االإح�سا�ض بالزمان واملكان، على �سبيل املثال.
ومن املمكن اأي�سا اأن يعاين امل�ساب مبر�ض األزهامير املبكر من:

- مزاج منخف�ض
- الع�سبية

- انخفا�ض الثقة
االهتمام  ال�سخ�ض  فقدان  يف  اأي�سا  األزهامير  مر�ض  يت�سبب  اأن  وميكن 

باالأن�سطة التي كان يتمتع بها من قبل.
وقييد تييدل هييذه االأعييرا�ييض على االكييتييئيياب، وهييذا هييو ال�سبب يف اأن معرفة 

العامات التحذيرية االأخرى حلالة الدماغ اأمر مفيد.
املري�ض  يجد  اأن  يف  الييدميياغ  حيياليية  تت�سبب  اأن  ميكن  املييثييال،  �سبيل  وعييلييى 
�سعوبة يف العثور على الكلمات املنا�سبة للتوا�سل، وهذا ما يعرف باحلب�سة 
الكامية. وتو�سع اخلرباء يف هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية الربيطانية 

)NHS( حول ماهية احلب�سة وكيف ميكن اأن تظهر عند النا�ض.
لغته  يف  �سعوبة  ال�سخ�ض  يييواجييه  عيينييدمييا  هييي  "احلب�سة  اخلييييرباء  وقيييال 
يف  م�ساكل  من  الكامية  باحلب�سة  امل�سابون  يعاين  ما  وغالبا  حديثه.  اأو 
الطرق االأربع الرئي�سية التي يفهمها النا�ض وي�ستخدمونها، وهي: القراءة، 
ا�ستخدام  اأنها  على  احلب�سة  تظهر  وقييد  والكتابة".  والتكلم،  واال�ستماع، 
االأ�سوات اخلاطئة يف الكلمة. اأو قد يختار ال�سخ�ض كلمة خاطئة، اأو ي�سع 
الكلمات معا ب�سكل غري �سحيح. ويف حن اأن احلب�سة ميكن اأن توؤثر على 
قدرة ال�سخ�ض على التوا�سل، اإال اأنها ال توؤثر على ذكائه. وتتمثل العامة 
االأخرى املحتملة ملر�ض األزهامير املبكر يف اإيجاد �سعوبة يف التعرف على 
اأو امل�سافة. وت�سري الدالئل اإىل اأن مر�ض  اأو احلكم على ال�سرعة  االأ�سياء، 
األزهامير املبكر قد يتطور ب�سرعة اأكرب من املر�ض عند كبار ال�سن. ومع 

ذلك، تختلف جتربة وا�ستجابة كل �سخ�ض للمر�ض.
عامات االإنذار اخلم�ض ملر�ض األزهامير املبكر:

- م�ساكل يف الذاكرة
- زيادة فرتات االرتباك

- تغريات يف املزاج وال�سخ�سية
- �سعوبة اإيجاد الكلمات واجلمل املنا�سبة

- �سعوبة التعرف على االأ�سياء
اخلرباء  يييو�ييسييي  بيياخلييرف،  االإ�ييسييابيية  يف  �سخ�ض  اأي  ي�ستبه  اأن  ومبييجييرد 

ال�سحيون بزيارة الطبيب.

يف  العربي  الأدب  يف  الق�شرية  الق�شه  رائــد  من   •
الع�شر احلديث؟

- حممود تيمور.
يف  العاملي  الأدب  يف  الق�شرية  الق�شه  رائــد  من   •

الع�شر احلديث؟
- ت�سيكوف

العربي؟ الأدب  عميد  هو  • من 
- طه ح�سن

فرعون؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- البيت الكبري

الغارب؟ على  احلبل  له  ترك  بقولنا:  نق�شد  • ماذا 
- ترك له حرية الت�سرف كما ي�ساء.

منهم. واحد  اأنا  وكذلك  مواليد.  ن�سبة  اأعلى  فيه  تكون  اأغ�سط�ض  �سهر  اأن  تعلم  • هل 
تذوقه. ميكنك  ال  باللعاب  يختلط  مل  اإذا  الطعام  اأن  تعلم  • هل 

فقط. دقائق   7 هو  العادي  ال�سخ�ض  نوم  متو�سط  • اأن 
وقاطعة. حادة  �سن   42 هو  الدب  ا�سنان  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الي�سرى  يده  ي�ستخدم  الي�سرى. وي�سمى من  اأيديهم  ي�ستخدمون  النا�ض  %11 من  اأن  تعلم  • هل  • هل 
اأ�سول اأو اأع�سر. واأنا واحد منهم.

تعلم اأن عن طائر النعام اأكرب من خّمه.
الفراولة. من  اأكرث  �سكر  ن�سبة  على  يحتوي  الليمون  اأن  تعلم  • هل 

اإ�سايف. �سلع  لديهم  الب�سر  من   8% اأن  تعلم  • هل 
املحيطات. يف  موجودة  النباتية  احلياة  من   85% • اأن 

�سهرية. ماركة  وهي  ليف�سيتز.  رالف  هو  احلقيقي  لورين  رالف  • اإ�سم 
ال�سكريات. ه�سم  الميكنها  اأنه  مع  ال�سو�ض  عرق  اأكل  حتب  • االأرانب 

فقط. حرفاً   13 من  تتكون  االأ�سلين  هاواي  �سكان  لغة  • اأن 

احلطاب احلكيم
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الثوم والب�شل
قال باحثون اإن ا�ستهاك 
اخلييييي�يييييسيييييروات، مبيييييا يف 
والب�سل،  اليييثيييوم  ذلييييك 
بانخفا�ض  يييييرتييييبييييط 
خطر االإ�سابة ب�سرطان 

القولون.
واأظييييييهييييييرت درا�ييييييسيييييية – 
اآ�سيا  جمييليية  يف  نيي�ييسييرت 
اأوف  جورنال  با�سيفيك 

القولون  ب�سرطان  االإ�ييسييابيية  احييتييميياالت  اأن   – اأن�سيولوجي  اأ�سيكولوجي 
وامل�ستقيم كانت اأقل بن�سبة 79 يف املئة لدى البالغن الذين تناولوا كميات 

كبرية من نباتات الومنيوم مقارنة مع من ا�ستهلكوها بكميات قليلة.
وقال الباحث زهي يل من امل�ست�سفى االأول يف جامعة ال�سن الطبية: )من 
اجلدير باملاحظة اأنه يف بحثنا، يبدو اأن هناك اجتاها: كلما ازدادت كمية 
 ، عييام  )ب�سكل  اأف�سل(..  احلماية  كانت   ، باالآليوم  تعمل  التي  اخل�سروات 
�سلطت النتائج احلالية ال�سوء على الوقاية االأولية من �سرطان القولون 
وامل�ستقيم من خال التدخل يف اأ�سلوب احلياة ، والذي ي�ستحق املزيد من 

اال�ستك�سافات املتعمقة(.
واحد  وامل�ستقيم هو  القولون  �سرطان  فاإن  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  ووفقا 

من اأكرث اأنواع ال�سرطان �سيوعا يف جميع اأنحاء العامل .

حمل احلطاب فاأ�سه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �سحب معه اأبنه الأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتجول فيها وينظر، اال�سجار املختلفة منها ال�سغري والكبري وال�سخم لكنه مل يقطع �سيئا ف�ساأله ابنه 
وبعد حوايل  وهييذا مو�سمها  بني  يا  �سجرة مثمرة  اإنها  فقال  اأبييي  يا  تقطعها  مليياذا ال  هنا  �سجرة كبرية  هناك 
�سهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها لقد كنت اأحمل اليك التوت منها - وتركها وتقدم لامام قليا واأخذ 
يا  انظر  اليه وقال تعال  يحتطب بع�ض االغ�سان اجلافة وجذع �سجرة مك�سور بفعل �سيخوخته فجاء االبن 
اأبي هذه �سجرة جميلة عري�سة وخ�سبها جيد اأقطعها فنظر اليه احلطاب وقال انها �سجرة �سابة �ستعطينا يف 
امل�ستقبل اخلري الكثري اأتركها تاأخذ دورتها يف احلياة، ثم اأ�سار ابنه على �سجرة اخرى وقال اذن اأقطع هذه فلف 
احلطاب حولها وقال اأحب هذه ال�سجرة واأحب ان اأجل�ض يف جذعها الذي ي�سبه الكوخ ال�سغري فكنت احتمي 
فيها من املطر واتناول من جذعها مادة �سمغية اأتاجر فيه فاأتركها ت�ستعيد ن�ساطها، يا اأبي اأحرتت معك هيا 
هذه ال�سجرة املتينة �سنك�سب من ورائها الكثري فقال احلطاب بل �سنخ�سر الكثري فهذه تثمر النبق الذي حتبه 
فقال الولد اذن ال خ�سب اليوم فقال االب �سنجد حاجتنا ال تقلق ان عملنا هذا يتطلب الرحمة وال�سرب ميكننا 
البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن اال�سجار ال�ساقطة واجلذوع املك�سورة وغريها لكن دعنا ال نخ�سر ا�سجارا 
مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�سا فهناك من يعتمد على ثمار الغابة يف معي�سته وان اأنت اتخذت هذا 
املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �سيء حي حقه يف ان يحيا ف�سيبارك اهلل فيه ومينحك الرزق من عنده ولتفعل ما 

عليك واأترك هلل يفعل ما ي�ساء .

امراأة مت�شي مع طفلتها على طول �شارع ثلجي اأثناء احتفالهما بالعام القمري اجلديد يف بيونغ يانغ. ا ف ب

العظمي.  الهيكل  �سحة  على  احلفاظ  يف  رئي�سيا  دورا  الكال�سيوم  يلعب 
تعوي�ض  يجب  لذلك  اجل�سم.  يف  كميته  تقل  بالعمر  التقدم  مع  ولكن 

النق�ض احلا�سل بتناول مواد غذائية حتتوي على ن�سبة عالية منه.
وت�سري الدكتورة يلينا بايكوفا، خبرية التغذية الرو�سية، يف حديث لوكالة 
نوفو�ستي الرو�سية لاأنباء، اإىل اأنه للحفاظ على �سحة العظام يجب اأن 

.D حتتوي االأطعمة على عن�سري الفو�سفور واملغني�سيوم وفيتامن
من  مبا�سرة  ينتقل  الييذي  االمت�سا�ض  �سهل  الكال�سيوم  "يوجد  وتقول، 
املعدة اإىل الدم يف منتجات االألبان املخمرة، مثل اللنب الرائب والزبادي 
مثل  واحلبوب  والبقوليات  والثوم  والييبييذور  املك�سرات  اأن  كما  واجلبنة. 

ال�سوفان وال�سعري واحلنطة ال�سوداء غنية بالكال�سيوم".
الكال�سيوم،  ميين  عالية  ن�سبة  على  ال�سيا  بيييذور  حتييتييوي  كما  وت�سيف، 
من  اليومية  اجل�سم  حاجة  ن�سف  منها  قليلة  كمية  تناول  يوفر  حيث 
وميكن  مثاليا  يعترب  الييذي  احلم�ض،  نن�سى  اأال  يجب  كما  الكال�سيوم. 
وي�ساعد على منو  مادة مغذية  االأطعمة. واحلم�ض  تناوله مع خمتلف 

الكتلة الع�سلية، لذلك هو مفيد جدا للريا�سين.
وت�سري اخلبرية، اإىل اأن ال�سبانخ غني بالكال�سيوم اأي�سا. وباالإ�سافة اإىل 
االأوعية  يف  اإيجابيا  توؤثر  فيتامينات  على  ال�سبانخ  يحتوي  الكال�سيوم 
من  جيييييدة  ن�سبة  على  والهليون  احلييلييو  الفلفل  يحتوي  كما  الييدمييوييية. 

الكال�سيوم واملغني�سيوم والفيتامينات املفيدة للعظام.
وت�سيف، يجب اال نن�سى االأ�سماك واملاأكوالت البحرية. هذه املواد حتتوي 
وبف�سل   -6 واأوميغا  اأوميغا3-  الدهنية  واالأحييمييا�ييض  الكال�سيوم  على 
احتوائها على بروتن عايل اجلودة، تقدم للج�سم فوائد عديدة- حت�سن 
ال�سعر  منييو  حت�سن  امليينيياعيية،  منظومة  تييعييزز  الييغييذائييي،  التمثيل  عملية 
العظام،  تقوية  اإىل  باالإ�سافة   D وفيتامن  الكال�سيوم  واأن  واالأظييافيير. 

حت�سن حالة املفا�سل والن�سيج ال�سام بينها.
وبالطبع الفو�سفور �سروري للعظام. يوجد الفو�سفور يف القمح وال�سعري 
والف�ستق واجلوز وبذور اليقطن. واأما املغني�سيوم، فموجود يف البازالء 

والتمور واحلنطة ال�سوداء امل�سلوقة.

مواد غذائية غنية بالكال�صيوم


