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جهاز ُيرتدى حول العنق 
يبقيك دافئًا يف ال�شتاء

005G عبارة عن غطاء للرقبة �صممه امل�صمم ال�صناعي ال�صيني 
�صياو مينغ للحفاظ على ال�صعور بالدفء يف اأ�صهر ال�صتاء الباردة.

اجلهاز عبارة عن غطاء تدفئة للرقبة يلتف حول كتفيك متاًما مثل 
املن�صفة الدافئة، ومت ت�صميمه على �صكل زوج من �صماعات الراأ�س فوق 
ال��دفء من غطائه  005G حول عنقك، وينبعث  الأذن��ن، وينزلق 

املخملي اإىل عنقك.
ومن خالل قر�س درجة احلرارة القابل لل�صبط، ميكن للم�صتخدمن 

تغيري كمية احلرارة التي يرغبون يف احل�صول عليها من اجلهاز.
الدفء  على  للحفاظ  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل   005G ت�صميم  مت  وبينما 
وللحفاظ  ا.  اأي�صً الرقبة  لأمل  مثايل  ملحق  فهو  ال��ب��اردة،  الأي���ام  يف 
ت�صلب  مثل  الرقبة  م�صاكل  التعامل مع  اأثناء  بالراحة  ال�صعور  على 
الأمل،  يف  التفكري  من  ملنعنا  الكايف  ال��دفء  اجلهاز  يوقر  الع�صالت، 

بح�صب موقع يانكو ديزاين.

�شيارة طائرة على �شكل بجعة 
تعتمد  بجعة  �صكل  على  طائرة  ل�صيارة  متطور  مفهوم   eVTOL
على نظام الدفع والأرج��ل امليكانيكية وقادرة على الإقالع والهبوط 

دون احلاجة اإىل مهبط طائرات اأو حتى اأر�س م�صتوية.
تواجه القارة الأفريقية جمموعة حتديات خا�صة عندما يتعلق الأمر 
بتقدمي م�صاعدات �صريعة اإىل املواقع النائية، وهنا ياأتي دور طائرات 
تعمل  التي   PHRACTYL �صركة  �صممتها  التي   eVTOL
على تطوير مركبة جوية �صخ�صية ت�صمى ماكروبات، ومتت ت�صميتها 
بهذا ال�صم لأن اخلفافي�س هي الثدييات الطائرة الوحيدة على هذا 
ال�صركة  ال��ذي �صممته  اجل��وي اجلديد  التنقل  اأن حل  كما  الكوكب، 

على �صكل بجعة.
وي�صاعد  البجعة،  بطائر  �صبيها  اجلديدة  املركبة  يف  �صيء  كل  ويبدو 
اأي ت�صاري�س دون وجود  الهبوط على  املركبة على  ال�صيقان  ت�صميم 
الطائرة جمموعة  الآل��ة  ملنح  بقفزة جريئة  امل�صممون  وق��ام  عوائق. 
من الأرجل القوية مع مفا�صل الورك والركبة والكاحل التي تعمل 
هذه  �صتطوي  ال��ه��واء،  يف  حتليقها  ومب��ج��رد  ج���ًدا.  ق��وي��ة  مبحركات 

الأرجل لأعلى لتقليل اأي تداخل مع الديناميكا الهوائية.
واأثناء الهبوط والإقالع، متيل املركبة للخلف بنحو 45 درجة، متاًما 
الظاهرة  امل���راوح  ت�صميم  تبديل  وميكن  الطيور.  معظم  تفعل  كما 
بعامل �صكل اأ�صغر يف ت�صميمات النماذج الأولية امل�صتقبلية. وبالن�صبة 
لت�صميم املفهوم الأويل، يقول امل�صممون اإن املركبة ذات املقعد الواحد 
ت�صري ب�صرعة 112 مياًل يف ال�صاعة ونطاق متو�صط يبلغ 93 مياًل.

عدد قيا�شي.. 800 األف �شيارة جديدة لتويوتا 
األف �صيارة على م�صتوى   800 اإنتاج  اإنها تعتزم  قالت تويوتا موتور 
العامل يف �صهر يناير- كانون الثاين، وهو رقم قيا�صي بالن�صبة لهذا 
ال�صهر، فيما تكثف جهودها لتعوي�س توقف الإنتاج ب�صبب نق�س قطع 

الغيار.
عند  ل��الإن��ت��اج  بتوقعاتنا  ل��ل��وف��اء  "�صن�صعى  ب��ي��ان  يف  ال�صركة  وق��ال��ت 

م�صتوى ت�صعة مالين وحدة" للعام املنتهي يف 31 مار�س اآذار.
ومتثل خطة الإنتاج ل�صهر يناير كانون الثاين زيادة بواقع 60 األف 

�صيارة مقارنة بالعام ال�صابق.
تاأثرت اأكرب �صركة ل�صناعة ال�صيارات يف العامل من حيث حجم الإنتاج 
ب�صبب  وفيتنام  ماليزيا  يف  م�صانع  تنتجها  التي  الغيار  قطع  بنق�س 

جائحة كورونا.
وذكرت ال�صركة هذا الأ�صبوع اإن هذا النق�س يجربها على وقف بع�س 
يعني  مم��ا  الأول،  -ك��ان��ون  دي�صمرب  يف  اليابان  يف  الت�صنيع  عمليات 

خ�صارة اإنتاج 14000 �صيارة يف ال�صهر.
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يوتيوب يعلن انتهاء 
م�شكلة الع�شرين دقيقة

اآلف  و�صول  تعذر  يف  ت�صببت  م�صكلة  حل  اأن��ه  "يوتيوب"،  موقع  اأعلن 
امل�صتخدمن اإىل من�صته، اأو مواجهتهم بع�س البطء يف اخلدمات.

خدمات  ان��ق��ط��اع  ح����الت  يتتبع  ال����ذي  ديتكتور"  "داون  م��وق��ع  وك����ان 
يبلغون  األف حالة لأ�صخا�س   19 اأكرث من  اأن هناك  اأظهر  الإنرتنت، 

عن مواجهتهم م�صكلة يف ا�صتخدام "يوتيوب".
ويتتبع املوقع حالت النقطاع عن طريق جتميع تقارير من عدد من 

امل�صادر، منها الأخطاء التي ير�صلها امل�صتخدم على من�صته.
بطاأ يف  واجهتم  قد  كنتم  "اإذا  "تويرت":  "يوتيوب" على  وق��ال ح�صاب 
اأو م�صكلة يف الدخول على يوتيوب يف وقت �صابق  املعتاد  اخلدمات عن 

اأم�س فقد وجدنا حال لذلك. امل�صكلة ا�صتمرت نحو 20 دقيقة".
لعدة  ال�صحابية  "اأمازون"  خ��دم��ات  تعطيل  يف  كبري  انقطاع  وت�صبب 
اإىل من�صتي  ال��و���ص��ول  ت��ع��ذر  اإىل  اأدى  امل��ا���ص��ي، مم��ا  الأ���ص��ب��وع  ���ص��اع��ات 
"نتفلك�س" و"ديزين+" وعدد كبري من اخلدمات الأخرى، منها موقع 

التجارة الإلكرتونية يف "اأمازون".
وقال موقع "تول تي�صرت" الذي يراجع اأدوات الإنرتنت، اإن "يوتيوب" 

واجه 65 انقطاعا على مدار ال�12 �صهرا املن�صرمة.

لينز يحاكم لإطالقه 
النار على �شتاليون 

اأجنلي�س  ل�����و������س  يف  حم���ك���م���ة  ق���������ررت 
حماكمة مغني الراب الكندي توري لينز 
ميغن  املغنية  قدمي  على  النار  لإطالقه 
هوليوود.  يف  ح��ف��ل��ة  ب��ع��د  ���ص��ت��ال��ي��ون  ذي 
يف  ح�صلت  ال��ت��ي  احل��ادث��ة  تفا�صيل  ويف 
ن�صب  �صجاراً  اأن   2020 حزيران-يونيو 
لينز يف  وت���وري  ه��وب  الهيب  ب��ن جنمة 
طريق عودتهما معاً يف �صيارة واحدة من 
حفلة ا�صت�صافتها كايلي جيرن. واأفاد اأحد 
ميغن  باأن  للمحكمة  روايته  املحققن يف 
ذي �صتاليون طلبت اخلروج من ال�صيارة، 
اأن �صرخ بها  اإل  ت��وري لينز  فما كان من 
قائاًل "ارق�صي اأيتها العاهرة"، ثم اأطلق 
ب��وا���ص��ط��ة م�صد�س.  ق��دم��ي��ه��ا  ال��ن��ار ع��ل��ى 
يف  اأ�صيبت  بعدما  اأر�صاً  املغنية  و�صقطت 
قدميها ونزفت بغزارة، وزحفت اإىل منزل 
الكندي  ال���راب  مغني  لبث  وم��ا  جم���اور. 
الذي قال اإنه كان خمموراً لدى اإطالقه 
�صتاليون،  ذي  اعتذر من ميغن  اأن  النار، 
املنزل.  اإىل  م��راف��ق��ت��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا  وع���ر����س 
املحققن  اأمام  اإفادتها  املغنية يف  واأ�صارت 
املال  ع��ل��ي��ه��ا  ع��ر���س  ل��ي��ن��ز  ت����وري  اأن  اإىل 

مقابل �صمتها عن هذه احلادثة.
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متى نتوقف عن تناول 
امل�شادات احليوية؟

بال�صعال  الإ���ص��اب��ة  عند  اأن��ه  ميا�صنيكوف،  الك�صندر  الرو�صي  الطبيب  اأع��ل��ن 
امل�صادات  ت��ن��اول  ع��ن  الم��ت��ن��اع  يجب  الفريو�صي،  الهوائية  ال�صعب  وال��ت��ه��اب 

احليوية.
تتوقف  امل�صادات  فعالية  اأن  اإىل  تلفزيوين،  حديث  يف  ميا�صنيكوف  وي�صري 

وينخف�س تاأثريها عند تناولها دون ان�صباط.
"اإذا كان ال�صخ�س يعاين من التهاب يف احللق، اأومن التهاب ال�صعب  ويقول، 
الهوائية ل يحتاج اإىل تناول امل�صادات احليوية. بل عليه النتظار، وال�صماح 
لأدوية عالج ال�صعال الوقت الالزم لإظهار مفعولها. فقد ل يكون ال�صخ�س 
م�صابا بالتهاب ال�صعب الهوائية الفريو�صي. لأنه غالبا ما تكون اإ�صابته غري 

معدية".
التهاب  ع��الج  يف  تفيد  ل  احل��ي��وي��ة  امل�����ص��ادات  اأن  على  ميا�صنيكوف،  وي��وؤك��د 

اجليوب الأنفية.
ويقول، "ميكن تناول امل�صادات احليوية خارج امل�صت�صفى عندما يكون ال�صخ�س 
م�صابا بالتهاب اللوزتن ودرجة حرارته ت�صل اإىل 40 درجة مئوية، كو�صيلة 
للوقاية من اأمرا�س القلب، وعندما يكون لديه عدوى يف الأع�صاء التنا�صلية 

اأو التهاب رئوي، ويتعالج يف املنزل".
الأ�صا�صي للتهاب  امل�صادات احليوية لي�صت منا�صبة للعالج  وي�صيف، عموما 

ال�صعب الهوائية.

- غ�سل اليدين
عن  الناجتة  اجلراثيم  طريق  عن  ال��ربد  ن��زلت  تنت�صر 
اليدين  على  تعي�س  اأن  ميكن  والتي  والعط�س،  ال�صعال 

والأ�صطح ملدة 24 �صاعة.
لذلك فاإن اإحدى اأف�صل الطرق لتجنب الإ�صابة بنزلة 

برد هي غ�صل اليدين وجتنب مل�س الأ�صياء امل�صرتكة.
"غ�صل يديك بانتظام باملاء  وقال عامل التغذية موران: 
ي�صاعد يف حمايتك  اأن  ثانية ميكن   20 ملدة  وال�صابون 
كنت  واإذا  لها.  تعر�صت  كنت  اإذا  بالعدوى  الإ�صابة  من 
كحويل  ه��الم  ا�صتخدام  ف��اإن  ي��دي��ك،  غ�صل  ت�صتطيع  ل 
مب�صتوى كحول ل يقل عن %60 هو اأف�صل �صيء بعد 

ذلك".

- تناول املكمالت الغذائية
غذائي  نظام  وات��ب��اع  �صحتك  على  احلفاظ  �صي�صاعدك 
مغذ على درء نزلت الربد وحماربتها يف حالة الإ�صابة 

بها.
وقال موران: "اإن اتباع نظام غذائي �صحي متوازن مهم 
حقا عندما يتعلق الأمر بدعم عمل جهاز املناعة لديك 
و�صحتك على املدى الطويل". وهناك عدد من العنا�صر 
 C الغذائية ذات الأهمية اخلا�صة، مبا يف ذلك فيتامن

وفيتامن A وفيتامن E وفيتامن )د( وفيتامن 
والزنك.  B6

وت�صمل املكمالت الأخرى التي قد ت�صاعد 
ما يلي:

الدرا�صات  اأظهرت   -  Echinacea •
احلماية  يف  ت�صاعد  ق��د  الع�صبة  ه��ذه  اأن 

)ولكن  ال�����ربد  ن�����زلت  م���ن 
اإىل مزيد  ه��ن��اك ح��اج��ة 

من البحث(.
م���������ص����ت����خ����ل���������ص����ات   •

الأ�صود  ال��ب��ل�����ص��ان 
طبي  ن���ب���ات   -

ث�����ب�����ت اأن�������ه 

يقلل م��ن م��دة و���ص��دة الإن��ف��ل��ون��زا )ل��ك��ن البحث يعتمد 
على درا�صات قليلة فقط مع عدد �صغري من الأ�صخا�س 

املعنين(.
بع�س  ت�صري   -  )AGE( امل�صن  الثوم  م�صتخل�س   •
وظيفة  ي���ع���زز  اأن  مي���ك���ن   AGE اأن  اإىل  الأب�����ح�����اث 
اخل���الي���ا امل��ن��اع��ي��ة وق���د ي�����ص��اع��د يف ت��ق��ل��ي��ل ���ص��دة نزلت 

الربد والإنفلونزا.
• الربوبيوتيك.

- جفف �سعرك
الطق�س  ولي�س  الفريو�صات،  ب�صبب  الربد  نزلت  حتدث 
ي�صاعدك  ق��د  داف��ئ��ا  ال��ب��ارد. ولكن احل��ف��اظ على نف�صك 

على منع الإ�صابة بنزلة برد.
وقال اخلرباء يف ColdZyme: "على الرغم مما قد 
اأخربك به والداك واأجدادك، فاإن ال�صعر املبلل ل ي�صبب 
الزكام. الربد نف�صه ناجت عن عدوى من فريو�س نزلت 
الربد )يعتقد اأن هناك حوايل 200 نوع خمتلف(. ومع 
فاإن الربودة  بالفعل،  املناعة �صعيفا  اإذا كان جهاز  ذلك، 
املبلل يف  وال�صعر  اإ�صعافه.  اأن تزيد من  ال�صديدة ميكن 
اأن يوؤدي اإىل انخفا�س يف درجة  الظروف الباردة ميكن 
�صلبي على جهاز  تاأثري  له  يكون  قد  ما  ح��رارة اجل�صم، 
الأف�صل  م���ن  ل��ذل��ك  ال�����ص��ع��ي��ف،  امل��ن��اع��ة 
ب�صعر  ال������ربد  يف  ال����دخ����ول  جت���ن���ب 

مبلل".

- تناول الدواء الالزم
ب����رد يف  ب��ن��زل��ة  ���ص��ع��رت  اإذا 
الأفق، فيمكن لل�صيديل 
باأف�صل  ين�صحك  اأن 
مي���ك���ن���ك  دواء 

تناوله.
وق�����������������������ال 
الفريق 

يف 

الربد  ل��ن��زلت  املبكرة  "الأعرا�س   :ColdZyme
ميكن اأن تختلف من �صخ�س لآخر، وترتاوح من �صداع 
احل��ل��ق. ومب��ج��رد ظ��ه��ور هذه  ال��ت��ه��اب يف  "حكة" اأو  اأو 

الأعرا�س، ابداأ يف عالجها بالأدوية".

- احل�سول على ق�سط كاف من النوم
النوم عامال  يعد �صمان ح�صولك على ق�صط كاف من 
م��ه��م��ا يف م�����ص��اع��دت��ن��ا ع��ل��ى ال��وق��اي��ة م���ن ن����زلت الربد 
ي��ع��م��ل اجل�صم  ي��ح��دث ع��ن��دم��ا  وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا/ لأن ه���ذا 

باأق�صى جهده ملكافحة العدوى.
اأن  الأب��ح��اث  "اأظهرت   :ColdZyme خبري  وق���ال 
قلة النوم ميكن اأن توؤثر على جهاز املناعة وقدرته على 

مكافحة العدوى".
ويطلق  ج�صمك  ينتج  ت��ن��ام،  "عندما  م����وران:  وت��و���ص��ع 
العدوى  ت�صتهدف  ال��ت��ي  ال��ربوت��ي��ن��ات   - ال�صيتوكينات 
واللتهابات. وُيعتقد اأي�صا اأن النوم يح�صن عمل اخلاليا 
لذا  املناعية.  نوع مهم حقا من اخلاليا  - وهي  التائية 
اأك��رث عر�صة لالإ�صابة  اأن جتعلك  النوم ميكن  ف��اإن قلة 

باملر�س".

- اال�سرتخاء 
عر�صة  اأك���رث  يجعلك  اأن  مي��ك��ن  الإج���ه���اد  اأن  تعلم  ه��ل 
لنزلت الربد؟. وقال موران: "ميكن اأن يكون لرفاهيتك 
العاطفية تاأثري كبري على �صحتك اجل�صدية. ويف الواقع، 
التفاعالت بن  درا�صة  النف�صي هو  الع�صبي  املناعة  علم 
اجلهاز الع�صبي املركزي )CNS( وجهاز املناعة لديك. 
وتظهر الأبحاث اأن التوتر املزمن ميكن اأن ي�صعف جهاز 

املناعة لديك".
وه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن الأ���ص��ي��اء ال��ت��ي ميكنك ال��ق��ي��ام بها 
طريقة  تغيري  وحتى  لديك،  التوتر  م�صتويات  خلف�س 

اإدراكك لل�صغط وال�صتجابة له، مبا يف ذلك:
للذهن. كامل  • تركيز 

العميق. • التنف�س 
النوم. من  كاف  ق�صط  على  • احل�صول 

• الريا�صة.     
الكحول. �صرب  يف  الإفراط  • عدم 

- ممار�سة الريا�سة
مهما  اأمرا  بانتظام  الريا�صية  التمارين  ممار�صة  تعترب 
ت�����ص��اع��دك ع��ل��ى منع  اأن  امل��ن��اع��ي ومي��ك��ن  لعمل اجل��ه��از 

الإ�صابة بالزكام.
واأو����ص���ح م����وران: "هناك ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ظ��ري��ات حول 
املناعة  جهاز  تدعم  اأن  الريا�صية  للتمارين  ميكن  كيف 
لديك، لكن الآليات لي�صت مفهومة متاما. وتقول اإحدى 
النظريات اإن التمرينات ميكن اأن ت�صاعد اخلاليا املناعية 
حت�صن  لأنها  ج�صمك  ح��ول  اأك��رب  ب�صرعة  النتقال  على 
يف  الق�صرية  ال��زي��ادة  ت�صاعدك  قد  اأو  الدموية.  ال��دورة 
درجة حرارة ج�صمك على حماربة العدوى ب�صكل اأف�صل. 

ومن املحتمل اأن تكون جمموعة من الأ�صباب املعقدة".

ن�شف الربيطانيني ل 
يتقنون وجبة عيد امليالد

من  امل����ئ����ة  يف   47 ن���ح���و  اع�������رتف 
واحداً  يعادل  ما  اأي  الربيطانين، 
ا�صتبيان  يف  تقريباً،  اثنن  كل  من 
ُن�����ص��ر اأم�����س الأرب����ع����اء، ب��اأن��ه��م غري 
ق��ادري��ن ع��ل��ى حت�صري وج��ب��ة عيد 
وتتاألف  م��ك��ون��ات��ه��ا.  ب��ك��ل  امل���ي���الد 
وجبة عيد امليالد يف بريطانيا عادة 
ب��ال��ف��رن ُيطيَّب  م���ن حل���م م��ط��ه��و 

بال�صل�صة، وُيرَفق بخ�صر.
ال�صل�صة  ه�����ذه  اإع��������داد  وي�������ص���ّك���ل 
�صملهم  مل��ن  �صعوبة  الأك���رث  املهمة 
يف   81 ا���ص��ت��ب��ع��د  اإذ  ال����ص���ت���ط���الع، 
يف حت�صري  ينجحوا  اأن  منهم  املئة 
 73 وق���ال  ال����ربي،  ال��ت��وت  �صل�صة 
يتمكنون من  ق��د ل  اإن��ه��م  امل��ئ��ة  يف 
���ص��ن��ع ���ص��ل�����ص��ة اخل���ب���ز، وه���م���ا من 
املطبخ  يف  التقليدية  الأ���ص��ا���ص��ي��ات 
الإنكليزي. واأقّر 73 يف املئة منهم 
حلوى  حت�صري  يتقنون  ل  ب��اأن��ه��م 
الرومي  ال���دي���ك  اأم�����ا  ال���ب���ودي���ن���غ. 
بالفرن  املخبوزة  والبطاطا  امل�صوي 
امل�صمولون  يتقنه  م��ا  اأك����رث  ف��ه��م��ا 
واأفاد  العيد.  وجبة  يف  بال�صتبيان 
باأن  ال���ص��ت��ط��الع  �صملهم  م��ن  ثلث 
الطهو،  كيفية  يعلمهم  مل  اأح�����داً 
من  مم��اث��ل��ة  ن�صبة  اأو���ص��ح��ت  فيما 
امل�صاحة  اأنهم ل ميلكون  امل�صاركن 
اأو املعدات الالزمة لإعداد الوجبة. 
اأنهم  اإىل  تالياً  املئة  يف   55 واأ���ص��ار 
حت�صري  يف  الآخ��ري��ن  على  يتكلون 
 15 �صي�صرف  فيما  لهم،  الوجبات 
يف املئة النظر كلياً عن فكرة ع�صاء 
املئة  يف   8 وي���ع���ت���زم  امل����ي����الد،  ع��ي��د 
لتناولها يف حانة اأو مطعم. ويطمح 
41 يف املئة ممن �صملهم ال�صتبيان 
كاملة  وجبة  طهو  كيفية  تعلم  اإىل 

لعيد امليالد يف ال�صنة املقبلة.

انقلب الزورق.. 
وال�شحايا بالع�شرات

قالت ال�صلطات البحرية يف ماليزيا 
انت�صال ع�صر جثث وم��ا زال  اإن��ه مت 
املفقودين  ع���داد  يف  �صخ�صا   29
اأم�س الأربعاء بعد انقالب زورق كان 
مهاجرون  اأنهم  يف  ي�صتبه  من  يقل 
غري �صرعين قبالة �صواحل البالد 
و�صط اأحوال جوية �صيئة. وجنا 21 
اأنهم كانوا  60 يعتقد  اإجمايل  من 
على منت الزورق الذي انقلب قبالة 
اجلنوبية  ج���وه���ور  ولي�����ة  ���ص��اح��ل 
�صباحا   4:30 ال�����ص��اع��ة  ن��ح��و  يف 
)2030 بتوقيت جرينت�س(. وُعرث 
وال��زورق على �صاطئ  الناجن  على 
هيئة  وق����ال����ت  ب���ال���و  ت����اجن����وجن  يف 
املاليزية  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ان��ون  اإن���ف���اذ 
انطلقت  واإن���ق���اذ  ب��ح��ث  عمليات  اإن 

للبحث عن املفقودين.

تبداأ! اأن  قبل  الربد  نزلة  لوقف  ب�شيطة  طرق   7
رمب����ا ي��خ�����س��ى ال���ك���ث���رون م��ّن��ا 
االإ�سابة بنزالت الربد ال�سديدة 
فريق  ك�سف  ل��ذا  ال�ستاء،  ه��ذا 

موران،  واأ�سلنغ   ColdZyme
عن   ،Thriva يف  التغذية  عامل 
قبل  ال��ربد  نزلة  اإي��ق��اف  كيفية 

اأن تبداأ. واإليكم �سبعة اإجراءات 
خطر  لتقليل  بها  القيام  ميكن 

االإ�سابة بنزلة برد:
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�ش�ؤون حملية

قرغيز�شتان حتتفي بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

قمة ريوايرد: ال�سراكة العاملية من اأجل التعليم وجمموعة التن�سيق العربية تطلقان مبادرة متويل التعليم الذكي التي تقدم ن�سف مليار دوالر لتمويل التعليم

قمة ريوايرد ت�شهد اأول م�شاركة ر�شمية عامة يثني عليها جاكايا مري�شو كيكويتي رئي�س جمل�س اإدارة ال�شراكة العاملية للتعليم والرئي�س ال�شابق لتنزانيا

يخ�س�ض معر�ض اإك�سبو 2020 دبي فرتة مميزة من 20 وحتى 28 دي�سمرب خالل مو�سم االأعياد 

دبي ت�شتقبل مو�شم الأعياد مبجموعة وا�شعة من الفعاليات والعرو�س والأن�شطة الحتفالية

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

حممد معني الدين

احتفلت قرغيز�صتان بيومها الوطني يف اإك�صبو 2020 عرب 
اأقيمت يف �صاحة الو�صل، من  جمموعة مبِهرة من العرو�س 
اجلبلية  املجتمعات  مبو�صيقى  عامر  راق�س  عر�س  �صمنها 

وتقاليدها، ف�صال عن مرا�صم رفع العلم.
وزير  نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  م��ع��ايل  وا�صتقبل 
دبي،   2020 لإك�صبو  ال��ع��ام  ���س  امل��ف��وَّ والتعاي�س،  الت�صامح 
معايل اأقيلبيك جباروف، رئي�س جمل�س الوزراء يف جمهورية 
قرغيز�صتان. وقال معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان: 

يزخر  مكانا  بو�صفها  للبالد  قرغيز�صتان  ج��ن��اح  ج  "يروِّ
بالتاريخ الغني والتنوع الثقايف، وبجمال الطبيعة الذي تتميز 
التقاليد  "يدعو اجلناح زواره لالنغما�س يف عبق  البالد.  به 
والعادات البدوية الغنية التي تتميز بها قرغيز�صتان، واملرتكزة 
ال�صعب  بها  اعتز  طاملا  التي  القيم  على  ال��زم��ان  ق��دمي  منذ 
القرغيز�صتاين، وهي الفخر والإح�صان والتما�صك املجتمعي. 
ت�صت�صرف  ال��ت��ي  قرغيز�صتان  على  ال�����ص��وء  اجل��ن��اح  وي�صّلط 
الإجنازات  م��ن  الكثري  حتقيق  م��ن  متكنت  وال��ت��ي  امل�صتقبل، 
الجتماعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  وامل��ع��رف��ة،  ب��الب��ت��ك��ار،  يتعلق  م��ا  يف 
اإك�صبو  من�صة  عرب  العامل  مع  تت�صاركها  التي  والقت�صادية، 
2020 دبي." وقال معايل اأقيلبيك جباروف، رئي�س جمل�س 
الوزراء يف جمهورية قرغيز�صتان: "تزخر دولتنا بتاريخ من 

تعود  وبتقاليد  �صنة،  األ���ف  ميتد  ال��ف��ري��دة  ال��ب��دوي��ة  الثقافة 
القدمية، مر طريق احلرير  الع�صور  الزمن. يف  لقرون من 
باأرا�صينا، فوّحد اأنا�صا بلغات ومعتقدات خمتلفة. عمل طريق 
احلرير على نقل املعارف، والأفكار "و" الثقافات التي اأثرت 
ال���دول الأورا���ص��ي��ة ومنوها.  ت��اري��خ ح�����ص��ارات  ب�صكل كبري يف 

فلطاملا كانت املعرفة والعلوم حمركا للتغيريات ال�صريعة...
القت�صاد  تطوير  عامليا  املهم  من  بات  احل��ايل،  الوقت  "يف 
الإبداعية  الأف����ك����ار  اإىل  وامل�����ص��ت��ن��د  امل���ع���رف���ة،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
التغري.  و�صريع  التناف�صية  عايل  اقت�صاد  ظل  يف  ال�صرورية 
ال�����ذي ج��م��ع معا   ،2020 اإك�����ص��ب��و  ذل����ك ج��ل��ي��ا يف  وي��ظ��ه��ر 
م�صروعات ابتكارية وتقنية لفتة من اأكرث من 190 دولة يف 
العامل، والذي يحمل �صعاره ’توا�صل العقول و�صنع امل�صتقبل‘ 

التقدم  اإح��راز  باأنه ل ميكن  الب�صرية  ويذّكر  رمزية عميقة، 
دائما  ترحب  وقرغيز�صتان  والتعاون.  امل�صرتك  العمل  بدون 
بالتعاون القائم على الثقة واملنفعة املتبادلة مع دول العامل، 
فرقة  ان�صمت  الكلمات،  اإلقاء  بعيدة." وبعد  اأم  كانت  قريبة 
"كمباركان" ال�صعبية املرموقة، القادمة من مدينة توكتوغول 
واحلائزة جوائز عدة، اإىل فرقة "اأك مرال" الراق�صة لتقدمي 
ع��ر���س ث��ق��ايف. وع����زف ال��ف��ن��ان��ون اأحل���ان���ا وط��ن��ي��ة ع��ل��ى اآلت 
منطقة  مو�صيقى  ب��ذل��ك  م�صتعر�صن  تقليدية،  مو�صيقية 

عالء تو اجلبلية.
الدولية  اإك�صبو  معار�س  يف  امل�صاركة  يف  قرغيز�صتان  ن�صطت 
اإك�صبو  م��ع��ر���س  يف  الأوىل  م�����ص��ارك��ت��ه��ا  م��ن��ذ  وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
الدولة  وت���زخ���ر  ت���اي���ج���ون.  يف   1993 ل��ل��ع��ام  امل��ت��خ�����ص�����س 

والرعاة  اخل�صراء،  والأودي���ة  اخل��الب��ة،  اجلبلية  بال�صال�صل 
ال���ب���دوي���ن، وق����د اأ���ص�����ص��ت ق��ط��اع ���ص��ي��اح��ة م�����ص��ت��دام��ا وب����ارزا 
مركز  فهي  ب�صكيك،  عا�صمتها  اأم���ا  املنطقة.  م�صتوى  على 

ا�صرتاتيجي وبوابة للم�صافرين اإىل اآ�صيا الو�صطى.
جمال  ويظِهر  الفر�س،  منطقة  يف  قرغيز�صتان  جناح  يقع 
عن  ويك�صف  واملثقف.  احل��ي��وي  و�صعبها  ال��ب��الد  يف  الطبيعة 
التي  الآلية  جانب  اإىل  وال�صياحية،  القت�صادية  الإمكانيات 
واملعارف،  الب��ت��ك��ارات،  تطوير  من  قرغيز�صتان  بها  ت�صتفيد 
وال�صتخدام الوا�صع لتقنية املعلومات. ويعر�س اجلناح اأي�صا 
الثقايف،  وت��راث��ه  وتقاليده،  القرغيز�صتاين،  ال�صعب  ت��اري��خ 
ت���ذك���ارات ف��ري��دة م�صنوعة م��ن مواد  ���ص��راء  وي��ت��ي��ح ف��ر���ص��ة 

�صديقة للبيئة وطبيعية متنوعة.

•• دبي - الفجر 

اأط��ل��ق ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��اك��اي��ا م��ري�����ص��و ك��ي��ك��وي��ت��ي، رئي�س 
والرئي�س  التعليم  اأج��ل  من  العاملية  ال�صراكة  اإدارة  جمل�س 
ال�صابق لتنزانيا؛ وال�صيد عامر بوكوفيت�س، مدير عام البنك 
الإ�صالمي للتنمية )IsDB( لتطوير املنتجات وال�صراكات، 
مبادرة متويل التعليم الذكي التي تقدم ن�صف مليار دولر 
ال��ت��ي ت�صت�صيفها  ال��ت��ع��ل��ي��م، خ���الل ق��م��ة ري���واي���رد  ل��ت��م��وي��ل 

موؤ�ص�صة دبي العطاء.
وُتعد املبادرة، التي طورتها ال�صراكة العاملية من اأجل التعليم 
وجمموعة التن�صيق العربية التي ت�صم العديد من موؤ�ص�صات 
4 دولر  اآلية متويل مبتكرة توؤمن  التنمية املالية العربية، 
التمويلية  مالتيبالير  اأداة  على  ب��الع��ت��م��اد  دولر   1 لكل 
املبتكرة واخلا�صة بال�صراكة العاملية من اأجل التعليم، جلمع 

ما ي�صل اإىل 400 مليون دولر. وت�صعى اجلهتان اإىل تاأمن 
دولة   37 يف  التعليم  لتوفري  دولر  مليون   500 ح���وايل 
 28 تغّيب  ت�صهد  والتي  الإ�صالمي،  التعاون  ملنظمة  تنتمي 

مليون طفل عن مدار�صهم. 
مري�صو  جاكايا  الدكتور  �صعادة  ق��ال  املو�صوع  على  وتعليقاً 
اأجل  م��ن  العاملية  ال�صراكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كيكويتي، 
املبادرة  ه���ذه  ت���وف���ره  ال����ذي  ال��ت��م��وي��ل  "ي�صاعد  ال��ت��ع��ل��ي��م: 
احلكومات على حل حتديات التعليم التي تواجههم، وتاأمن 
ا�صتثمار  على  احلر�س  مع  اأف�صل،  ب�صروط  اإ���ص��ايف  متويل 
هذه املوارد يف برامج تعليم فعالة وم�صتدامة. ويواجه العامل 
 250 اأك��رث من  توؤثر على  التعليم  اأزم��ة �صديدة يف جم��ال 
مليون من الأطفال املحرومن من التعليم، حيث نحتاج اإىل 
متويل التعليم ب�صكل اأكرب واأف�صل، من خالل اآليات مبتكرة 

تعزز م�صتويات التمويل املحلي والتربع العاملي".

م��ن ج��ه��ت��ه، ال�����ص��ي��د ع��ام��ر ب��وك��وف��ي��ت�����س، م��دي��ر ع���ام البنك 
الإ�صالمي للتنمية )IsDB( لتطوير املنتجات وال�صراكات: 
"يندرج التعليم �صمن اجلهود الجتماعية الهادفة، وتلعب 
بيئة التعلم دوراً اأ�صا�صياً يف جناحه. وتاأتي اأهمية دعم الدول 
اإطار  يف  املحلية  امل���وارد  ال��الزم��ة ل�صتثمار  املالية  ب���الأدوات 
مرونة.  واأك���رث  اأف�صل  تعليمية  اأنظمة  بناء  لإع���ادة  �صعينا 
حيث ي�صعى البنك الإ�صالمي للتنمية و�صركاوؤه من الدول 
الل��ت��زام من خ��الل مبادرة متويل  ه��ذا  تعزيز  اإىل  العربية 
العربية  التن�صيق  جمموعة  م��ع  بالتعاون  ال��ذك��ي  التعليم 
املجتمع  بال�صراكة مع  والتنمية  التعليم  بهدف دعم متويل 

العاملي".
كما اأثنى �صعادة الرئي�س كيكويتي والرئي�س الكيني اأوهورو 
التي  امل���ب���ادرة،  على  امل��وق��ع��ة  الأط����راف  تفاعل  على  كينياتا 
التعليم،  امل�صاركة يف ق�صية متويل  اإىل  الدول  روؤ�صاء  تدعو 

%20 من  لتكون مبثابة التزام بتخ�صي�س ما ل يقل عن 
ميزانياتها الوطنية لقطاع التعليم. وتاأتي اخلطوة ا�صتكماًل 
للتعهدات املُقدمة خالل القمة العاملية للتعليم، حيث �صادق 
19 من قادة الدول واحلكومات على بيان القمة، الذي يعّد 
التعليم  200 مليار دولر لتمويل  بتاأمن ما يعادل  تعهداً 

خالل ال�صنوات اخلم�س القادمة. 
وت�صعى ال�صراكة العاملية من اأجل التعليم اإىل تعزيز التمويل 
املحلي، باعتباره مورد التمويل الأهم والأكرث ا�صتدامًة، من 
خالل م�صاعدة احلكومات على زيادة حجم وفعالية ميزانية 

التعليم املحلي. 
وجمعت قمة ريوايرد، يف اإطار فعاليات اإك�صبو 2020 دبي 
وبالتن�صيق مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف الإمارات 
واجلهات  ال�صيا�صين  من  بارزين  ممثلن  املتحدة،  العربية 
واملدنية  التجارية  واملوؤ�ص�صات  واملتربعن  الأطراف  متعددة 

وغريهم من الأفراد يف الأو�صاط املهنية والأكادميية، بهدف 
ما  للم�صتقبل،  ا�صتعداداً  التعليم  قطاع  مالمح  ر�صم  اإع��ادة 
هذه  خ��الل  وعاملياً  حملياً  ال��رائ��دة  الإم����ارات  مكانة  ير�صخ 

املرحلة احلرجة التي تواجه القطاع حول العامل. 
كما توا�صل الأزمة ال�صحية العاملية التاأثري �صلباً على قطاع 
وال�صراعات  امل��ن��اخ��ي  التغري  ظ���روف  ع��ن  ف�صاًل  التعليم، 
امل��ت��وا���ص��ل��ة وغ��ريه��ا م��ن ال�����ص��غ��وط��ات ال��دمي��وغ��راف��ي��ة، ما 
الأطفال  وت�صّبب مبنع مالين  العاملية  التعليم  اأزم��ة  فاقم 
والأطفال  الفتيات  وخ�صي�صاً  امل���دار����س،  اإىل  ال��ذه��اب  م��ن 

املحرومن.  
واأ�صبح التمويل الإ�صايف يف جمال التعليم اأكرث اأهمية من 
اأي وقت م�صى، ل�صمان عدم �صياع املكا�صب املُحرزة بجهود 
م�صنية لتعليم الفتيات واإبقاء مالين الأطفال يف املدرا�س 

وتكييف التعليم مع متطلبات القرن احلادي والع�صرين.

•• دبي- الفجر

 تقدم دبي ل�صيوفها الكثري من التجارب املميزة 
ل�صيما  ممتعة،  اأوق���ات  ق�صاء  من  متّكنهم  التي 
ال�صياحية  امل��ق��ّوم��ات  م��ن  بالعديد  تتمّتع  واأن��ه��ا 
العمرية.  وال��ف��ئ��ات  الأذواق  خمتلف  تلّبي  ال��ت��ي 
وت�صهد دبي خالل �صهر دي�صمرب  اإقامة جمموعة 
والأن�صطة  وال��ع��رو���س  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  م�صوقة 

خالل مو�صم الأعياد
ال�صياحة  تعايف قطاع  ريادة م�صهد  دبي  وتوا�صل 
ال��ع��امل��ي، ب��اع��ت��ب��اره��ا واح����دة م��ن اأك���رث الوجهات 
الآمنة حول العامل، حيث تقوم بتنظيم جمموعة 
الأعياد  مو�صم  خ��الل  والأن�صطة  الفعاليات  من 

واعتدال الطق�س
ونظراً ملا تتمتع بها من اأمان، ومقومات �صياحية 
ف����ري����دة، وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م���ت���ط���ورة، ت�����ص��ع��ى دبي 
للحياة  املف�صلة  املدينة  لت�صبح  مكانتها  لتعزيز 
ل�صتقبال  حالياً  ت�صتعد  وهي  وال��زي��ارة،  والعمل 
الدولة وخارجها لال�صتمتاع  داخل  �صيوفها من 
الأعياد. حيث  املتنوعة خالل مو�صم  بالفعاليات 
مي��ك��ن ق�����ص��اء اأوق������ات مم��ت��ع��ة ب��ح�����ص��ور اإح����دى 
رائعة  اأم�صية  ق�صاء  اأو  الرتفيهية،  الفعاليات 
طعام  وجبة  لتناول  الأ�صدقاء  اأو  العائلة  برفقة 
�صهية يف اأحد املطاعم املميزة، كما ميكن م�صاهدة 
الحتفالت  مبنا�صبة  ال��ن��اري��ة  الأل��ع��اب  ع��رو���س 
براأ�س ال�صنة اجلديدة، اأو ح�صور اإحدى احلفالت 

املو�صيقية
الفعاليات  م����ن  جم���م���وع���ة  ن���ق���دم  ي���ل���ي  وف���ي���م���ا 
والأن�����ص��ط��ة ال��ت��ي مي��ك��ن ال���ص��ت��م��ت��اع ب��ه��ا خالل 

مو�صم الأعياد وف�صل ال�صتاء
ع��رو���س ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة رائ��ع��ة ل��الح��ت��ف��ال مبو�صم 

الأعياد
الق�صة  امل��وه��وب��ن  الفنانن  م��ن  جمموعة  ق��دم 
على  ال�صبعة"  والأق�����زام  واي���ت  "�صنو  ال�����ص��ه��رية 
الإمارات"  "مول  يف  ثياتر"  "ذا  م�صرح  خ�صبة 
بالأغاين  مفعمة  اأم�صية  يف  دي�صمرب   15 ي��وم 
وال��رق�����ص��ات امل��ح��ب��ب��ة ل���دى الأط���ف���ال والأج�����واء 

التفاعلية املرحة.
 16 يف   "2 اإل��ي��زاب��ي��ث  "كوين  �صفينة  وت�صتقبل 
الدين" يف  "عالء  م�����ص��رح��ي��ة  ع��ر���س  دي�����ص��م��رب 
املنا�صب  وامل���رح  امل��غ��ام��رة  ب��اأج��واء  مليئة  اأم�صية 

امل�صرحي  العمل  ه��ذا  مع  العائلة،  اأف���راد  جلميع 
الإمي����ائ����ي ال���رائ���ع ال����ذي ي����روي ح��ك��اي��ة "عالء 
مليٍء  م�صرحي  ب��اأ���ص��ل��وٍب  الكال�صيكية،  الدين" 

بال�صحك واملو�صيقى والأزياء امللونة
 "2 اإليزابيث  "كوين  �صفينة  اأرج��اء  �صتمتلئ  كما 
يف 17 دي�صمرب باأغاين عيد امليالد، حيث �صتغّني 
بيكوك"  "اإميلي  ج��ان��ب  اإىل  جولدن"  "ليزا 
و"جون مارك�س" وغريهم يف عر�س اآ�صر تتخّلله 

اأروع الأغاين امليالدية الكال�صيكية
"ذا  حفل  دي�صمرب   21 يف  اأوب����را  دب��ي  و�صتحيي 
جميع  ي�����ص��م  ال����ذي  كري�صما�س"،  اوف  ���ص��اون��د 
�صانتا  ذل��ك  املف�صلة، مب��ا يف  امل��ي��الد  اأغ���اين عيد 
وندرلند،  ووي��ن��رت  روك،  ب��ي��ل  وج��ي��ن��ق��ل  ب��ي��ب��ي، 
كري�صمل�س  فور  وانت  اأي،  واأول  نافيداد،  وفيليز 
اإز يو وروكن اأراوند ذي كري�صما�س تري وغريها 
خم�صة  ل��ون��غ،  اآدم  بقيادة  الفرقة  ت�صم  الكثري. 
دولة  يف  اجل��از  مو�صيقيي  اأف�صل  م��ن  وع�صرين 

الإمارات واملنطقة.
 23 يف  اأوب�����را  دب���ي  م�����ص��رح  خ�صبة  �صت�صهد  ك��م��ا 
نات  "ذا  امل�صرحي  العر�س  دي�صمرب   25 وحتى 
وراق�صن  ف��ن��ان��ن  مب�����ص��ارك��ة  كراكر" ال�����ص��ه��رية 
"دار الباليه الرو�صية"، و"الأوبرا  موهوبن من 
اأكرث  م��ن  جمموعة  العمل  وي�صم  الرو�صية". 
مبا  لت�صايكوف�صكي،  �صهرًة  املو�صيقية  املقطوعات 
فيها مو�صيقى "فال�س اأوف ذا فالورز"، و"�صوغر 

بلوم فريي"، والتي توؤديها اأورك�صرتا حّية.

عرو�ض الت�سوق
 27 ال����  ب��دورت��ه  وي��ع��ود م��ه��رج��ان دب���ي للت�صوق 
خالل الفرتة ما بن 15 دي�صمرب 2021 حتى 
من  جمموعة  يوفر  حيث   ،2022 يناير   30
العرو�س والتخفي�صات لأبرز العالمات التجارية 
العرو�س  اإقامة  اإىل  بالإ�صافة  والعاملية،  املحلية 
الرتفيهية احلية، وال�صحوبات الكربى، وجتارب 
الطعام املتنوعة،  والأن�صطة العائلية التي ُتقام يف 

جميع اأنحاء املدينة.

اأ�سواق مو�سم االأعياد
ال�صحراوي  ال�����ص��م�����س  ب���اب  منتجع  و���ص��ي��ت��ح��ول 
اإىل  دي�صمرب   21 وحتى   10 الفرتة من  خ��الل 
طابعه  ي�صتوحي  اإذ  ويندرلند"،  "ديزرت  �صوق 

من مو�صم الأعياد، ويقدم جمموعة من العرو�س 
اأفراد العائلة �صمن اأجواء رائعة  املثالية ملختلف 
ي��غ��م��ره��ا اأن���ا����ص���ي���د ج���وق���ة ال��ك��ري�����ص��م��ا���س حول 
ك�صكاً   50 من  اأك��رث  ال�صوق  ي�صم  كما  ال�صجرة، 
احللويات  م��ن  وغ��ريه��ا  وامل�����ص��روب��ات  للماأكولت 
ال�صم�س  باب  و�صيقدم  املنا�صبة.  لهذه  املخ�ص�صة 
اأي�صا حتى 24 دي�صمرب �صاي بعد الظهر يف "يا 
امليالد،  عيد  ع�صية  خا�صة  وج��ب��ات  يليه   ،" ه��ال 
بالإ�صافة  داي"،  و"بوك�صينغ  امليالد،  عيد  وي��وم 
اإىل احتفال ليلة راأ�س ال�صنة اجلديدة حتى نهاية 

عام 2021.

ونرت جاردن
اأم���ام الزوار  اأب��واب��ه��ا  افتتحت ون��رت ج���اردن دب��ي 
اع��ت��ب��اراً م��ن 1 دي�����ص��م��رب ���ص��م��ن اأج�����واء �صتوية 
واأعياد  ال�صنة  راأ���س  ل�صتقبال  ا�صتعداًدا  لندنية 
امل���ي���الد، وت��ق��ع احل��دي��ق��ة ال�����ص��ت��وي��ة اأم�����ام ق�صر 
احلبتور دبي، وت�صم جمموعة رائعة من اأك�صاك 
الطعام لأخذ الزوار يف رحلة طهي حول العامل، 

مع عرو�س يف ال�صوارع و مو�صيقى مبا�صرة.
2020 دبي فرتة  اإك�صبو  كما يخ�ص�س معر�س 
مميزة من 20 وحتى 28 دي�صمرب خالل مو�صم 

الحتفالية  تذكرته  املعر�س  الأعياد، حيث طرح 
التي تتيح و�صوًل غري حمدود ل�صهر كامل من 
اإك�صبو  وي��ق��دم  املمتعة.  ال�صتثنائية  الفعاليات 
الثقافية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  م��ت��م��ي��زة  جم��م��وع��ة 
الأعياد،  مبو�صم  احتفاًل  للجميع  والرتفيهية 
ب��زي��ن��ة ع��ي��د امليالد،  امل��ع��ر���س  ���ص��ي��ك��ت�����ص��ي  ح��ي��ث 
م�صتوحاة  منطقة  اإىل  الو�صل  �صاحة  وتتحول 
من "واندرلند وينرت"، تلك العجائب ال�صتوية 
�صيتم  كما  املميزة،  والإ�صاءات  بالت�صويق،  املليئة 
كل  امل��ي��الد  عيد  مبنا�صبة  خ��ا���س  ع��ر���س  تنظيم 

ليلة. 
خالل  ج��م��ريا  م��دي��ن��ة  ت�صت�صيف  وت�����ص��ت�����ص��ي��ف 
الفرتة من 16 وحتى 30 دي�صمرب �صوق مو�صم 
الأ�صدقاء  م��ع  الأوق����ات  اأج��م��ل  لق�صاء  الأع��ي��اد 
ديكور  وتفا�صيل  مم��ّي��زة  اأج���واء  �صمن  والعائلة 
واإيجابّية  ف����رح  ك��ّل��ه��ا  واأغ�������اين  رائ����ع����ة،  وزي���ن���ة 
مدينة  يف  امل��اأك��ولت  واأ�صهى  للجميع  ون�صاطات 
املخ�ص�صة  بفعالياته  ال�����ص��وق  ويتميز  ج��م��ريا. 

جلميع اأفراد العائلة مبا فيها اأك�صاك املاأكولت.
وت��ق��دم اآي اإم ج��ي ع��امل م��ن امل��غ��ام��رات، الوجهة 
الرتفيهية الرائدة يف دبي، جمموعة من العرو�س 
العائالت والأ�صدقاء من كافة  ال�صتوية، وتدعو 

الأع��م��ار خ��الل ال��ف��رتة م��ن 13 دي�صمرب وحتى 
11 يناير اإىل لقاء �صخ�صية "�صانتا"، والن�صمام 
اإليه يف جمموعة من الفعاليات والأن�صطة التي 
والر�صم  امل��ي��الد،  عيد  م��وك��ب  فيها  مب��ا  ينظمها 
الكرتونية  بال�صخ�صيات  واللتقاء  الوجه،  على 
 Cartoonو Marvel املحببة، و�صخ�صيات 

.Network

مو�سم االأعياد يف ال�سحراء
قلب  يف  يقع  ال���ذي  "�صونارا"،  خم��ّي��م  يخ�ص�س 
الأعياد  مو�صم  خ��الل  فريدة  جتربة  ال�صحراء، 
اأ�صواء  حت��ت  الح��ت��ف��ال  لل�صيوف  ت��وف��ر  وال��ت��ي 
اإع��داد قائمة طعام خ�صي�صاً  اإىل جانب  النجوم، 
من  زي���ارات  التجربة  ت�صمل  كما  املنا�صبة،  لهذه 
العرو�س  من  وجمموعة  ال�صيوف،  على  �صانتا 

الراق�صة و�صط اأجواء �صاحرة ومميزة.
وتقدم "بالون اأدفنت�صرز" جتربة ل تن�صى خالل 
النار  ح��ول  باأم�صية  ت��ب��داأ  وال��ت��ي  الأع��ي��اد  مو�صم 
يف جم��ل�����س ت��ق��ل��ي��دي، ث��م ق�����ص��اء ل��ي��ل��ة ه��ادئ��ة يف 
باكراً  لال�صتيقاظ  ا�صتعداداً  قدمي  حجري  بيت 
وال�����ص��ع��ود ع��ل��ى م���نت امل��ن��ط��اد يف رح��ل��ة غامرة 

باملناظر اخلالبة ملعامل دبي املميزة.

جتارب طعام خم�س�سة ملو�سم االأعياد
جتربة  دي�صمرب   24 ي��وم  اأو�صيانو  مطعم  يقدم 
التي  الأط���ب���اق  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�صم  ا�صتثنائية 
اأع���ده���ا ال��ط��اه��ي ال�����ص��ه��ري ك��ري�����س م���ال���ون، التي 
تتميز بخليط من املكونات الرائعة م�صتوحاة من 
حُم�صّرة  متو�صطية  ع�صرية  نكهات  مع  املحيط 

من املنتجات املحلية.
يومي  جمريا  اأتالنت�س  يف  نوبو  مطعم  و�صيقدم 
من  املُميزة  الأطباق  اأرق��ى  دي�صمرب،  و25   24
طعام  قائمة  واأ�صهر  مات�صوهي�صا،  ال�صيف  اإب��داع 
العامل.  وال��ب��ريوف��ي��ة يف  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ل��ل��م��اأك��ولت 
املُقدمة كروكيت �صمك  املُميزة  تت�صمن الأطباق 
ال��ق��ّد الأ����ص���ود م��ع الإدم���ام���ي وال��ك��م��اأة وت�صكيلة 

لفائف و�صو�صي نوبو ال�صهرية.
املنتجع   ، دب��ي  ك��ارل��ت��ون  ريتز  فندق  اأن  �صك  ول 
ال��ف��خ��م ال���ذي يتميز مب��وق��ع ج���ذاب ع��ل��ى طول 
ي��ق��دم جتارب  ري��زي��دن�����س،  بيت�س  ج��م��ريا  مم�صى 
مم���ي���زة خ�����الل م���و����ص���م اأع�����ي�����اد، جم���م���وع���ة من 

العرو�س احلية وحمطات املاأكولت املتنوعة من 
اإيطاليا والهند واليابان واملطبخ ال�صرقي.

احتفاالت ليلة راأ�ض ال�سنة
بع�صاء  اجل��دي��د  ال��ع��ام  اأتالتن�س  ف��ن��دق  ي�صتقبل 
 30 ملكي على نغمات فرقة مو�صيقية حّية من 
عازفا وفقرات ترفيهية ممتعة، اإىل جانب البوفيه 
اإىل  والكافيار  الكركند  على  ت�صتمل  التي  امللكية 
املبا�صر  الطهي  وحم��ط��ات  والفاهيتا  ال�صاورما 

وحمطات البوفيه املالئمة لالأطفال.
اإط��اللت خالبة على  اأن��د بري  يقدم مطعم بول 
اللذيذة  املاأكولت  اأطباق  اإىل جانب  برج خليفة، 
يف حفل م�صتوحى من ع�صرينيات القرن املا�صي 
يف مدينة نيويورك. كما ت�صم قائمة املاأكولت 6 

اأطباق �صهية.
اأرقى  وي�صتعد فندق برج العرب،  الذي يعد من 
اجلديد  ال��ع��ام  ا�صتقبال  اإىل  ال��ع��امل،  يف  الفنادق 
ويدعو  النارية،  الألعاب  عرو�س  من  مبجموعة 
جتربة  خ��و���س  اإىل  ���ص��ي��وف��ه  "ترا�س"  م��ط��ع��م 
الطهاة  اأف�صل  يعدها  العاملية  باملاأكولت  غامرة 

يف املدينة.

عرو�ض االألعاب النارية وال�سوئية
العامل  اإبهار  اإىل  اأخ��رى  برج خليفة مرة  ي�صتعد 
ال��ن��اري��ة وال�����ص��وئ��ي��ة ال��رائ��ع��ة وت�صّكل  ب��ع��رو���ص��ه 
جميع املطاعم املطلة على برج خليفة يف بوليفارد 
ال�صيخ حممد بن را�صد وو�صط مدينة دبي، وجهة 
ال�صتمتاع  م��ع  ال��ع��رو���س  ه��ذه  مل�صاهدة  مثالية 

باأجواء ممتعة واأطباق متنوعة.
"تخّيل"  �صيتي مول عر�س  ف�صتيفال  دبي  يقدم 
وال�صوء  الليزر  تقنيات  بن  يجمع  ال��ذي  املائي، 
وال�صوت، اإىل جانب عرو�س الألعاب النارية التي 

�صيتم تخ�صي�صها احتفاًل بالعام اجلديد.
العام  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س  وي�صتقبل 
دولة،   190 من  لأك��رث  اأجنحة  بوجود  اجلديد 
العامل،  حول  مو�صيقية  رحلة  يف  زواره  و�صياأخذ 
املعر�س  �صيتحول  الليل،  منت�صف  اق��رتاب  وم��ع 
اإىل مكان مليئ بالألوان والإ�صاءات املميزة، اإىل 
�صي�صتمتع  كما  النارية،  الأل��ع��اب  عرو�س  جانب 
ال��ف��رق املو�صيقية  ال��ف��رح م��ع  ب���اأج���واء  احل�����ص��ور 

والعرو�س الراق�صة لي�صجلوا ذكريات ل تن�صى.
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من  متنوعة  مبجموعة  امل��وز  ت��ن��اول  يرتبط 
غنية  غذائية  م��ادة  كونه  ال�سحية،  الفوائد 

بالعنا�سر الغذائية املهمة للج�سم.
مفيدة  غذائية  كمادة  للموز  ال��رتوي��ج  ووق��ع 
منذ  وغرها،  الدم  و�سكر  وه�سم  القلب  ل�سحة 
اأكرث من قرن. ويف ما يلي خم�ض فوائد �سحية 

لتناول املوز:

املوز مغذ للغاية
توفر موزة واحدة متو�صطة احلجم 110 �صعرة حرارية من 

دون دهون. كما توفر ما يلي:
- الربوتن: 1 غ

- الكربوهيدرات: 28 غ
- ال�صكريات: 15 غ )طبيعي(

- الألياف: 3 غ
- بوتا�صيوم: 450 ملغ
- مغني�صيوم: 32 ملغ

- فيتامن C: 10.3 ملغ
- فيتامن B6: 0.4 ملغ

وي�����ص��ت��ه��ر امل����وز مب��ح��ت��واه م���ن ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم، ول��ك��ن هناك 
اأي�صا.  الهتمام  بع�س  ت�صتحق  اأخ��رى  وم��ع��ادن  فيتامينات 
والتي  والأل��ي��اف،   B6 امل��وز م�صدرا مهما لفيتامن  ويوفر 
تلعب اأدوارا حيوية يف الوظائف الهامة للج�صم مثل تقليل 
تقول  كما  املزاجية،  احلالة  ت��وازن  وحتقيق  الكولي�صرتول 

ليزا ريت�صاردز، م�صت�صارة التغذية.
اأن  ال��واق��ع، ميكن  ويف 
واحدة  م��وزة  متنحك 
امل����دخ����ول  م����ن   9%
به  املو�صى  اليومي 
من   )RDI(
البوتا�صيوم 
 8% و 
م���������ن 

هو  امل��وز  يكون  ل  فقد   ،C لفيتامن  وبالن�صبة  املغني�صيوم. 
اأول طعام يخطر ببالك. لكن الفاكهة توفر نحو %11 من 

املدخول اليومي املو�صى به.

ميكن اأن ي�ساعد املوز يف تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم
ال�صكري  مقدمات  من  يعانون  الذين  الأ�صخا�س  اأن  فكرة 
الفاكهة  ت���ن���اول  ي��ت��ج��ن��ب��وا  اأن  ي��ج��ب  ال�����ص��ك��ري  م���ر����س  اأو 
احتياجاتك من  تبقى �صمن  اأنك  احللوة هي خرافة، طاملا 

الكربوهيدرات.
البكتن  على  يحتوي  ال���ذي  امل���وز،  ي�صاعد  ق��د  ال��واق��ع،  ويف 

والن�صا املقاوم، على خف�س ن�صبة ال�صكر يف الدم.
تعمل  للذوبان  القابلة  الأل��ي��اف  ه��ذه  اإن  ريت�صاردز  وت��ق��ول 
الإح�صا�س  زي��ادة  طريق  عن  البع�س  بع�صها  مع  بالتن�صيق 
واإب��ط��اء معدل   ، الطعام  تناول  الإف���راط يف  ، ومنع  بال�صبع 

اله�صم.
وبالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن املوؤ�صر اجلالي�صيمي )GI( للموز 

هو 30 اإىل 60، اعتمادا على الن�صج.
ويقي�س موؤ�صر ن�صبة ال�صكر يف الدم كيف تغري الكربوهيدرات 
اإىل   0 م��ن  م��ن مقيا�س  ال���دم،  يف  ال�صكر  ن�صبة  الأطعمة  يف 
احتمال  قل  اجلالي�صيمي،  املوؤ�صر  انخف�س  و"كلما   .100

ت�صبب الطعام يف ارتفاع �صريع". 
وللح�صول على موؤ�صر جالي�صيمي منخف�س، تناول فاكهة 

اأكرث خ�صرة.

قد يدعم املوز �سحة القلب
فاإنه  معدن،  هو  البوتا�صيوم  اأن  النا�س  معظم  يعتقد  بينما 
مفيدة  والإلكرتوليتات  كاإلكرتوليت.  اأي�صا  يعمل 
القلب  ولأن  ال��ع�����ص��الت.  تقل�س  تنظيم  يف 
البوتا�صيوم  يرتبط  ع�صلة،  هو 

ب�صحة القلب ارتباطا وثيقا.
م�صتويات  م��وازن��ة  يف  اأي�صا  البوتا�صيوم  ي�صاعد  اأن  وميكن 

ال�صوديوم الذي يتحكم يف ال�صائل خارج اخلاليا.
ويعني النق�س ال�صديد يف البوتا�صيوم والكثري من ال�صوديوم 
زي��ادة ال�صوائل وزي���ادة حجم ال��دم يف جم��رى ال��دم. ويوؤدي 
هذا اإىل زيادة �صغط الدم مع زيادة خطر الإ�صابة بالنوبات 

القلبية وال�صكتة الدماغية.

�سبط ارتفاع �سغط الدم
املرتفع،  ال���دم  و�صغط  البوتا�صيوم  ح��ول  الأب��ح��اث  ب�صبب 
وافقت اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الدعاء ال�صحي 

التايل:
تعد  التي  الأطعمة  على  حتتوي  التي  الغذائية  "الأنظمة   
م�صدرا جيدا للبوتا�صيوم والتي حتتوي على ن�صبة منخف�صة 
�صغط  بارتفاع  الإ�صابة  خطر  من  تقلل  قد  ال�صوديوم  من 

الدم وال�صكتة الدماغية".

قد ي�ساعد يف اإنقا�ض الوزن
قد ي�صاعد املوز يف الواقع على ال�صعور بال�صبع ب�صكل اأ�صرع، 
اخلرباء  واأو�صح  املقاوم.  والن�صا  البكتن  من  مزيج  بف�صل 
ب��اأن��ه نظرا لأن��ه ي��وؤخ��ر اإف���راغ امل��ع��دة، فهو ي���وؤدي اإىل تناول 

�صعرات حرارية اأقل.
ويعد املوز الأخ�صر اأف�صل لهذا لأنه عندما ين�صج، اأو يتقدم 

يف العمر، فاإنه يفقد البكتن.
واأي�صا، كلما كان املوز اأكرث اخ�صرارا، احتوى على ن�صا اأكرث 
ن�صبة  على  يحتوي  الأخ�صر  امل��وز  اأن  ع��ن  ف�صال  مقاومة. 

الألياف  م��ن  ال���غ���ازات ع��ال��ي��ة  ي�����ص��ب��ب  اأن  وم����ا مي��ك��ن 
والنتفاخ والإم�صاك.

ل�سحة  مفيد  امل���وز 
اجلهاز اله�سمي

ع���ن���دم���ا ي��ت��ع��ل��ق الأم������ر 
ب�������ص���ح���ة الأم�������ع�������اء، ف�����اإن 
اع��ت��م��اد امل���وز الأخ�����ص��ر يعزز 
كمية  زي���ادة  "ب�صبب  الإم�����ص��اك 

الن�صا املقاوم والبكتن"،
يف  اله�صم  عملية  يبطئ  وك��اله��م��ا   

املعدة.
بينما ميكن للموز النا�صج اأن ي�صبب الإ�صهال 
حيث اأن الن�صا الأقل مقاومة واملزيد من الألياف 
للذوبان  القابلة  والأل��ي��اف  ال���رباز،  يحركا  اأن  ميكن 

ت�صحب املاء ما ي�صهل اخلروج.
ويحتوي املوز على األياف غري قابلة للذوبان:

الغذائية  العنا�صر  للذوبان  القابلة  غري  الأل��ي��اف  متت�س   
وتعاجلها، بينما تخلق الألياف القابلة للذوبان كتلة ناعمة 

للج�صم لإزالة ال�صموم من اجلهاز اله�صمي.

مادة غذائية غنية بالعنا�سر الغذائية املهمة للج�سم

القلب �شحة  اإىل  الوزن  فقدان  من  للموز..  علمية  فوائد   5

فوك�س،  م��ويل  الرئي�صية  الدرا�صة  موؤلفة  وقالت 
الأنرثوبولوجيا  ق�����ص��م  يف  امل�����ص��اع��دة  والأ����ص���ت���اذة 

بجامعة كاليفورنيا يف لو�س اأجنلو�س وق�صم الطب 
النف�صي وعلوم ال�صلوك احليوي، يف بيان �صحفي: 

اأن  وج���دت  ال��درا���ص��ات  م��ن  العديد  اأن  ح��ن  "يف 
الر�صاعة الطبيعية حت�صن �صحة الطفل ورفاهه 
ف��اإن درا�صتنا هي واح��دة من  امل��دى الطويل،  على 
ال�صحية  الآث��ار  يف  بحثت  التي  القليلة  الدرا�صات 
اأطفالهن  اأر���ص��ع��ن  ال��ل��وات��ي  للن�صاء  امل��دى  طويلة 

ر�صاعة طبيعية".
واأ�صافت: "النتائج التي تو�صلنا اإليها، والتي تظهر 
جتاوزن  ال��الئ��ي  الن�صاء  ب��ن  فائقا  معرفيا  اأداء 
اأطفالهن،  ار�صعن  والالتي  العمر  من  اخلم�صن 
ت�صري اإىل اأن الر�صاعة الطبيعية قد تكون وقائية 

لالأع�صاب يف وقت لحق من احلياة".
ُن���������ص����رت يف جملة  ال����ت����ي  ال������درا�������ص������ة،  وت������وؤك������د 
 Evolution،Medicine and Public
Health، اأن التاأثريات البيولوجية والتاأثريات 
مثل  الطبيعية،  للر�صاعة  والجتماعية  النف�صية 
فوائد  اأن متار�س  الإج��ه��اد، ميكن  تنظيم  حت�صن 

طويلة الأمد على دماغ الأم.
واأو�صحت فوك�س: "نظرا لأن الر�صاعة الطبيعية 
اأظهرت اأي�صا اأنها ت�صاعد يف تنظيم التوتر، وتعزيز 

اكتئاب  الأط��ف��ال، وتقليل خم��اط��ر  ب��ن  ال��رتاب��ط 
الإدراكية  الفوائد  اإىل  ي�صري  ما  ال���ولدة،  بعد  ما 
قد  اأن��ه��ا  يف  ا�صتبهنا  فقد  ل���الأم،  احل���ادة  الع�صبية 
املدى  على  املتفوق  امل��ع��ريف  ب����الأداء  اأي�صا  ترتبط 
الدرا�صة،  يف  امل�����ص��ارك��ات  لالأم".واأكملت  ال��ط��وي��ل 
وجميعهن جتاوزن اخلم�صن من العمر، جمموعة 
�صاملة من الختبارات التي تقي�س التعلم، والتذكر 
املعاجلة.  و���ص��رع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  والأداء  امل��ت��اأخ��ر، 
ير�صعن  ال���ل���وات���ي  اأول���ئ���ك  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  وك�����ص��ف��ت 
اأطفالهن ب�صكل طبيعي يف مرحلة ما من حياتهن 
كان اأداوؤهن اأف�صل يف جميع الفئات الأربع مقارنة 

بالن�صاء الالئي مل ير�صعن قط.
ووج���دت ال��درا���ص��ة اأي�����ص��ا اأن م��ق��دار ال��وق��ت الذي 
بتح�صن  مرتبط  الطبيعية  الر�صاعة  ت�صتغرقه 

الأداء الإدراكي.
لدرا�صات  حاجة  هناك  "�صتكون  فوك�س:  واأ���ص��ارت 
م�صتقبلية ل�صتك�صاف العالقة بن تاريخ املراأة يف 
جمموعات  يف  املعريف  والأداء  الطبيعية  الر�صاعة 
اأكرب واأكرث تنوعا جغرافيا من الن�صاء. ومن املهم 

على  الطبيعية  للر�صاعة  ال�صحية  الآث����ار  ف��ه��م 
اأن الن�صاء اليوم  اأف�صل، بالنظر اإىل  الن�صاء ب�صكل 

ولفرتات  ت��وات��را  اأق��ل  ب�صكل  ال��ث��دي  م��ن  ير�صعن 
زمنية اأق�صر مما كان ميار�س يف ال�صابق".

الر�شاعة الطبيعية حتمل فائدة �شحية غري متوقعة لالأمهات على املدى الطويل
تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن الر�ساعة الطبيعية ميكن اأن يكون لها فوائد معرفية طويلة االأمد لالأم.

اأن الن�ساء فوق �سن اخلم�سني اللواتي  واأجرى باحثون يف جامعة كاليفورنيا، لو�ض اأجنلو�ض، درا�سة وجدت 
مل  اللواتي  بالن�ساء  مقارنة  املعرفية  االختبارات  يف  اأف�سل  اأداوؤه��ن  كان  طبيعية  ر�ساعة  اأطفالهن  اأر�سعن 

ير�سعن اأطفالهن قط.
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 �صبي�صاليزد  خلدمات العالمات التجارية 
T-MAX : بطلب لت�صجيل  بيانات العالمة التجارية

 املودعة حتت رقم: 224857  بتاريخ:  11 / 1 / 2015
بيانات الأولوية: 

الأ�ص��م :    تي – ماك�س ) هاجن زهو ( اإندا�صرتيال  كو .، األ تي دي.     
اإري��ا ، فيوياجن �صيتي هاجنزهو ، زهيجياجن  بروفين�س  اإندا�صرتيال  وعنوانه:     رقم 5 ، رود 5 دوجنزهو 

، ال�صن. 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأبواب   ، ، اأجزاء هياكل ال�صيارات للمركبات الربية ، خممدات ال�صدمات لل�صيارات  لوحات ت�صغيل املركبات 
اأج��زاء من املركبات ( ، واقيات  ،  رافعات لالأبواب اخللفية  )  خلفية رافعة ) اأج��زاء من املركبات الربية ( 
اأبواب   ، املركبات  اط��ارات  لإن��زلق  مانعة  اأدوات   ، للمركبات  املقطورات  رب��ط  و�صالت   ، لل�صيارات  �صدمات 

للمركبات ، حمركات الأبواب الكهربائية للمركبات الربية. 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 12 (

و�صف العالمة:      " T-MAX " بحروف لتينية ب�صكل مميز. 
ال�ص��رتاطات:  

القت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  16 دي�سمرب 2021 العدد 13418
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يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
جي ا�س ام للمالحة وال�صحن ذ م م
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 366312        بتاريخ :2021/12/8   
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: جي ا�س ام للمالحة وال�صحن ذ م م. 
العنوان: �س.ب 41455، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
النقل وتغليف وتخزين ال�صلع وتنظيم الرحالت وال�صفر.،دفع اأجرة ال�صحن يف ميناء الو�صول، ال�صم�صرة يف 

ال�صحن،عقود النقل البحري يف الفئة  39.
الواق�عة بالفئة: 39

و�صف العالمة: الكلمات جي ا�س ام GSM مكتوب بخط اأحمر خا�س باللغة الإجنليزية اأ�صفل ذلك مكتوب 
shipping & cargo LLC للمالحة وال�صحن ذ.م.م يف �صريط اأحمر يبداأ من ت�صميم دائري اأ�صود 
على الي�صار، الت�صميم الدائري له منحنى اأحمر يف املنت�صف يف اأحد طريف املنحنى وهناك �صكل �صدا�صي يف 
 Trust Delivers the " فيه  الت�صميم منط منحنى مكتوب  العلوي من  اجل��زء  ويف  �صوداء  �صورة 

املرفق.  بال�صكل  مو�صح  هو  كما  best" يوجد 
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  16 دي�سمرب 2021 العدد 13418

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
م�صرت بالنت اوف �صويدن م م ح

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 366312        بتاريخ :2021/9/29    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: م�صرت بالنت اوف �صويدن م م ح. 
العربية  الإم���ارات  اخليمة،  راأ���س  ح��رة،  منطقة  ال�صناعية،  احلمرا  2،منطقة  رق��م  �صقيفة  العنوان: 

املتحدة.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

زهور اإ�صطناعية، اأكاليل زهور اإ�صطناعية، �صلع مزخرفة )مطرزات( يف الفئة 26.
الواق�عة بالفئة: 29

و�صف العالمة : داخل دائ��رة �صوداء بخلفية بي�صاء، توجد �صورة ت�صبه الزهرة يوجد بها 3 تيجان 
خ�صراء واثنتان يف كاأ�س الزهرة باللون الأ�صود يف الأ�صفل. كما هو مو�صح بال�صكل املرفق. 

ال�صراطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  16 دي�سمرب 2021 العدد 13418

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
غادة الها�صمي لتجارة الكهربائيات �س.ذ.م.م

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 360726        بتاريخ :2021/9/29    
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ص��م: غادة الها�صمي لتجارة الكهربائيات �س.ذ.م.م. 
العنوان: �س.ب 126366، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة لالإنارة و التدفئة وتو ليد البخار و الطهي والتربيد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه ولالأغرا�س 
الفئة   اأجهزة ومن�صاآت لالإ�صاءة فى  ال�صخ�صي،  ال�صحية، م�صابيح كهربائية، مراوح كهربائية لالإ�صتخدام 

.11
الواق�عة بالفئة: 11

و�صف العالمة: ن�س العالمة التجارية HSL اأت�س ا�س ال مكتوب بخط خا�س باللغة الإجنليزية، مكتوب 
اأ�صفل اأت�س ا�س ال HSL عبارة light up beyond eternity "تنري اإىل الأبد" وعلى ي�صار ن�صو�س 
باللون  باأكملها  التجارية  العالمة   HSL ال  ا�س  اأت�س  التجارية، يوجد منط لرتتيب احلروف  العالمات 

الأ�صود مع خلفية بي�صاء كما هو مو�صح بال�صكل املرفق. 
ال�صراطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  16 دي�سمرب 2021 العدد 13418

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
�صوبرماركت العائالت )ذ.م.م(

 بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 178050         بتاريخ:2012/8/15    
امل�صجلة حتت رقم:                          بتاريخ: 19/03/2015

با�ص��م: �صوبرماركت العائالت )ذ.م.م(.
العربية  الإم���ارات  دب��ي،   ،8471 ���س.ب  الكرامة،   ، بردبي  خلفان  بنت  عائ�صة  ال�صيخة  ملك  حمل  وعنوانه: 

املتحدة.
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (

عليها  وال���ص��راف  العمال  ت�صيري  خدمات   ، الأعمال  اإدارة  خدمات  الإع��الن،  و  الدعاية  خدمات  املنتجات: 
بالتفوي�س، خدمات العمال والن�صاطات املكتبية واأعمال ون�صاطات املكاتب، يف الفئة 35.

الواق�عة بالفئة: 35 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: �صوبرماركت العائالت )ذ.م.م(.
ا�صم املتنازل له: نيو �صتار فاميليز �صوبرماركت �س ذ م م

مه�نته: التجارة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 8471 دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2021/12/11.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 12 / 12 / 2021

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  16 دي�سمرب 2021 العدد 13418

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اأدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 �صبي�صاليزد  خلدمات العالمات التجارية
T-MAX : بطلب لت�صجيل  بيانات العالمة التجارية 

 املودعة حتت رقم: 224856   بتاريخ:  11 / 1 / 2015
بيانات الأولوية: 

الأ�ص��م :    تي – ماك�س ) هاجن زهو ( اإندا�صرتيال  كو .، األ تي دي.     
اإري��ا ، فيوياجن �صيتي هاجنزهو ، زهيجياجن  بروفين�س  اإندا�صرتيال  وعنوانه:     رقم 5 ، رود 5 دوجنزهو 

، ال�صن. 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

، م�صخال  امل�صغوط  بالهواء  اآلت تدار   ، لل�صاحنات  ، رافعات  ، رحويات  ، رافعات مواجهة  ، رافعات  ون�صات 
هوائية ) تراكيب للمراآب ( ، اأجهزة اإقالع للمحركات و املكائن ، رافعات نقالة ) اآلت ( ، مرا�صي اآلية لغايات 

بحرية .  
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 7 (

و�صف العالمة:      " T-MAX " بحروف لتينية ب�صكل مميز. 
ال�ص��رتاطات:  

القت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  16 دي�سمرب 2021 العدد 13418

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : دي ايه هولدينج ليميتد

D/A :طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية
بتاريخ :2021/12/9 املودعة بالرقم : 366354 

بيانات الأولوية :
باإ�صم : دي ايه هولدينج ليميتد

اأبوظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأبوظبي  �صوق  العنوان مربعة  وي��وورك هب  برج اخلتم   ، الطابق   : املوطن 
.info@d-a. c:المارات العربية املتحدة، هاتف: 0505589208 - امييل

�سورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
ال�صناعية  التحاليل  خدمات  بها،  املتعلقة  والت�صميم  البحوث  وخدمات  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات 
والأبحاث، خدمات ت�صميم وتطوير اأجهزة الكومبيوتر ال�صلبة وبرجمياته، اخلدمات القانونية، اخلدمات 

املتعلقة بالكومبيوتر، خدمات برجمة الكومبيوتر.
و�صف العالمة : عبارة عن D/A باللغة الجنليزية

ال�صرتاطات :
اأو  الإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على   اإعرتا�س  لديه  فعلى من 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  16 دي�سمرب 2021 العدد 13418
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العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بالن�سر        

 4566/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- العابر للمقاولت ملالكها عبداهلل ال عبداهلل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ م م  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي : جي �صي ا�س جرمن لعمال اخلر�صانة ومقاولت البناء - ذ م م  

قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الت�صريح بالدعوى وحتديد اقرب جل�صة لنظرها واعالن املدعي عليها ب�صورة منها.  
احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 369،209،82 درهم )ثالثمائة ت�صعة و�صتون الف ومائتان وثمانية 

دراهم واثنان وثمانون فل�صا( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام. 
دبي  الإم��ارات  بنك  امل�صحوبات على   )002297 ،  002296 ، ارق��ام )000118  ال�صمان  �صيكات  برد  املدعي عليه  بالزام  احلكم 
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية تعوي�س قدره )20،000 درهم(  اإجمالية قدرها 86،615،55 دره��م.   الوطني بقيمة 
املالب بها يف  كتعوي�س جابر لال�صرار التي ا�صابت املدعية من جراء قيام املدعي عليها بالإمتناع عن �صداد م�صتحقاتها 
الدعوى وحب�صها وحرمانها من النتفاع بها بدون وجده حق من تاريخ ا�صتحقاقها وحتى تاريخ رفع الدعوى. الزام املدعي 
 9.00 ال�صاعة   2021/12/22 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  الر�صوم  عليها 
�صباحا يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اعالن حكم بالن�سر 
يف  الدعوى 3177/2021/16 جتاري جزئي  

املنظورة يف : دائرة اجلزئية التجارية ال�صابعة رقم 136      
397،512.51 درهم )ثالثة مائة  مو�صوع الدعوى : مطالبة مالية بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وق��دره  
5% من تاريخ  و�صبعة وت�صعون فا�صل خم�صة واحد اثنان درهما وواحد وخم�صون فل�صا( بالإ�صافة للفوائد القانونية بواقع  

ال�صتحقاق وحتى تاريخ ال�صداد التام.   
املدعي  : املخبز الفرن�صي - �س ذ م م - واآخرون  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة   وميثله : عبداهلل حممد حاجي علي العو�صي  
املطلوب اإعالنه : 1 - كريت كافيه - �س ذ م م - �صفته : مدعي عليه 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/11/2 بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره 397،512.51 درهم )ثالثة مائة و�صبعة وت�صعون الف وخم�صمائة واثني ع�صرة درهم وواحد وخم�صون فل�صا( 
متام  وحتى   2021/6/30 يف  احلا�صل   2021/4414 رقم  النزاع  قيد  تاريخ  من  5% �صنويا  بواقع  القانونية  والفائدة 
ال�صداد والزامها بامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اعالن حكم بالن�سر 
يف  الدعوى 3954/2021/16 جتاري جزئي  

املنظورة يف : الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم 14
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما فيما بينهما على �صبيل الت�صامن والت�صامم بان يوؤدوا للمدعية 
مبلغ وقدره )2،433،639 درهم( )مليونان واربعمائة وثالث وثالثون الفا و�صتمائة وت�صع وثالثون درهما( 

بالإ�صافة للفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�صتحقاق  حتى تاريخ ال�صداد التام.   
املدعي  : د م للرعاية ال�صحية - �س ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - 

�صارع برج خليفة - مبنى برامي تاور - الطابق 10  
املطلوب اإعالنه : 1 - �صركة راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمن )�س م ع( - فرع دبي - �صفته : مدعي عليه 

عليه مدعي  �صفته   - م  م  ذ  �س   - هيلث  اأميتي   -2
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2021/11/7

حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 70392

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
 يف الإ�ستئناف رقم 3184/2021/305 ا�ستئناف جتاري   

املنظورة يف : دائرة الإ�صتئناف التجارية الرابعة رقم 201   
والر�صوم  جزئي  جت��اري   949/2021 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  اإ�صتئناف   : ال��دع��وى  مو�صوع 

وامل�صاريف والتعاب. 
م�صتاأنف  : د م  للرعاية ال�صحية - �س ذ م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - 

دبي - �صارع برج خليفة - مبنى برامي تاور - الطابق 10  
وميثله : ه�صام خليل حممد املطوع   

املطلوب اإعالنه : بنتا كري خلدمات املرافق ال�صحية - �س ذ م م - �صفته : م�صتاأنف �صده   
قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/949 جتاري جزئي  

التقا�صي عن بعد  10.00 �صباحا بقاعة  ال�صاعة   2022/1/3 املوافق  وحددت لها جل�صه يوم الثنن 
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9845(

املنذرة : �صودامكو �س . م . ل - اأبوظبي - بوكالة املحامية / موزة اخلظر
�صد / املنذر اإليها الأوىل : رافايللو للخدمات الفنية )ذ.م.م( �صابقاً 

وحالياً رافايللو للديكور الداخلي ) ذ . م . م(  
املنذر اإليه الثاين : نهرا جورج ال�صالوحي - لبناين اجلن�صية

جئنا بكتابنا هذا ننذركم للمرة الأخرية ونكلفكم بالتكافل والت�صامن والت�صامم فيما بن املنذر 
اإليهم الأوىل واملنذر اإليه الثاين بالوفاء للمنذرة مببلغ وقدره 84378 درهم )اأربعه وثمانون 
اأي��ام تلي  الف وثالثمائه وثمانية و�صبعون دره��م( املرت�صد يف ذمتكم وذلك يف غ�صون خم�صة 
القانونية  الإج���راءات  اآ�صفن لإتخاذ  �صت�صطر  واإل   ، الن�صر  الإن��ذار بطريق  تبلغكم هذا  تاريخ 
الالزمة اأمام املراجع الق�صائية املخت�صة حلماية حقوق املنذرة ولتح�صيل املبلغ املذكور و�صيتم 
القانونية والتعوي�صات واأتعاب املحاماة بالإ�صافة  تكبيدكم كافة الر�صوم وامل�صاريف والنفقات 

اىل الفائدة القانونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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 اعالن بالن�سر

رقم )2021/9932(
املنذر : ح�صن ال�صيد ال�صيد ح�صن

املنذر اليهما : 1- هاي تاورز للمقاولت - ذ.م.م
عبدالغفار ال�صيد ح�صن - م�صرية اجلن�صية كامل  اأمل   -2

ينذر املنذر/ املنذر اإليه باأداء مبلغ وقدره )128،500( درهم / مائة وثم�ان 
تاريخ  اي��ام من  اأق�صاها خم�صة  م��دة  خ��الل  دره��م  وخم�صمائة  ال��ف  وع�ص�رون 
القانونية  الإج�����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  اىل  اآ���ص��ف��ا  امل��ن��ذر  �صي�ص�طر  واإل   ، الن�ص�ر 
الأداء  اأم��ر  وا�صت�صدار  الق�صائية  الدعاوي  اقامة  فيها  مبا  باملبلغ  للمطالبة 
بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  ال�صرر  و  للعطل  اجلابر  بالتعوي�س  واملطالبة 

ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/9933(
املنذر / امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية 

املنذر اليه / �صهيل حميد عبداللطيف �صهيل حميد
بهذا يكلف املنذر املنذر اليه باأداء مبلغ 391،826،09 درهم )ثالثمائة 
فلو�س(  وت�صعة  دره��م  وع�صرون  و�صتة  وثمامنائة  األفا  وت�صعون  واح��د 
خالل مدة اق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ هذا الإنذار وال فاأنه �صي�صطر 
املنذر لل�صري يف اإجراءات ا�صت�صدار امر اأداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه 

يف مطالبتكم باأي م�صروفات يتكبدها يف �صبيل ذلك.
هذا للعلم ولنفاذ ما جاء مبحتواه.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9818(

املنذر : رايل ليمزين �س.ذ.م.م
املخطر اليهم : 1- فري�صت كال�س لدارة احلافالت �س.ذ.م.م

الإقامة( )جمهويل   - مارتن  مارتن  جينو   -2
العدل  كاتب  ل��دي  وامل�صجل   2021/1/227054 رق��م  الخ��ط��ار  مبوجب 
وقدر  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليه  املنذر  ينذر   2021/10/19 بتاريخ  بدبي 
واربعمائة وثالثة ع�صر دره��م( وذلك  الف  )56413 درهم )�صته وخم�صون 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا الخطار وال �صوف جند انف�صنا م�صطرين 
باملبلغ  ملطالبتك  دع���وى  ب��رف��ع  وذل���ك  حيالكم  القانونية  الج����راءات  لت��خ��اذ 

بالإ�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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رقم )2021/9819(

املنذر : ان كيه اف لالأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م
املخطر اليها : وين �صتار للمقاولت الكهربائية 

WINSTAR ELECTRICAL CONTRACTING
)جمهولة الإقامة(

مبوجب الخطار رقم 2021/1/225242 وامل�صجل لدي كاتب العدل بدبي بتاريخ 
اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدر )47،389،88( درهم  املنذر  2021/10/18 ينذر 
)�صبعة واربعون الف وثالثمائة وت�صعة وثمانون درهم وثمانية وثمانون فل�س( وذلك 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا الخطار وال �صوف جند انف�صنا م�صطرين لتخاذ 
الجراءات القانونية حيالكم وذلك برفع دعوى ملطالبتك باملبلغ بالإ�صافة اىل الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماه. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/9906(
املنذره / راك فيك�س ذ.م .م - بوكالة املحامية / رميا اجلر�صي

املنذر اإليها/ التطوير للمقاولت �س ذ.م .م 
املنذر اإليه الثاين/ ماجد اأحمد �صيف باحل�صا - اجلن�صية الإمارات

)جمهول حمل القامة(
164،685.94 درهم يف موعد  البالغ قدرها  فاإننا ننذركما ب�صرعة �صداد قيمة املديونية 
فاإننا  �صداد  دون  املهلة  اإنتهاء  ، ويف حال  الإن��ذار  بهذا  تاريخ علمكم  اأي��ام من  اأق�صاه خم�صة 
�صن�صطر اآ�صفن اإىل رفع اأمراأداء �صدكما لإلزامكما مت�صامنن ب�صداد املديونية املرت�صدة 
بذمتك مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اإ�صتحقاق كل �صيك وحتى متام ال�صداد 

ف�صاًل عن الر�صوم وامل�صاريف. مع حفظ كافة حقوق املخطرة الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 70392
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/9903(

املخطرة : بن �صاكر لتجارة مواد البناء )�س.ذ.م.م.(
بوكالة املحامية / رميا اجلر�صي

املخطر اإليها الأوىل : دلتا المارات ملقاولت البناء �س ذ م م
املخطر اإليه الثاين : خالد عو�س حممود عودة ، اجلن�صية الردن ، ب�صفته املوقع على ال�صيكات 

من ح�صاب املنذر اإليها الأوىل.  )جمهول حمل القامة(
فاإن املخطرة تخطر املخطر اإليهما و تكلفهما بالوفاء وب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها 
األفاً وخم�صمائة وخم�صة واأربعون درهماً  “مائة و�صبعون  170،545.34 درهم  والبالغ قدره 
“  وذلك بالت�صامن والت�صامم فيما بينهما ، والثابت مبوجب ال�صيكات  واأربعة وثالثون فل�صاً 
املرجتعة وامل�صحوبن علي البنك العربي املتحد ، وذلك خالل مدة اأق�صاها �صبعة اأيام من تاريخ 
ن�صر هذا الإخطار العديل واإل �صوف ن�صطر اأ�صفن اإىل ا�صت�صدار اأمر اأداء ب�صداد املبلغ املذكور 

ل�صالح املخطر.  مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/9907(

املنذره / �صركة ام اند بي مورتارر اأند بال�صرت دراي مك�س ذ.م.م - اجلن�صية الإمارات
بوكالة املحامية / رميا اجلر�صي

املنذر اإليها/ �صركة روتانا للمقاولت �س ذم م
املنذر اإليه الثاين/ حميد عبداهلل اأحمد عبداهلل الدو�صرى - اماراتي اجلن�صية ب�صفته املوقع على 

ال�صيك من ح�صاب املنذر اإليها الأوىل - )جمهول حمل القامة(
فاإن املنذرة تنذركما ب�صداد املديونية املرت�صدة بذمتكما البالغ قدرها 75،768.00 درهم يف مدة 
اأق�صاها خم�صة اأيام من تاريخ علمكما بهذا الإنذار، ويف حال طواف املهلة وعدم ال�صداد خاللها فاإن 
مع  املنذرة �صت�صطر لرفع عري�صة اأمر اأداء �صدك لإلزامكما باأن توؤدوا لها مبلغ 75،768.00 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع العري�صة وحتى متام ال�صداد ف�صاًل عن الر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماه. مع حفظ كافة حقوق املخطرة الأخرى ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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، دولة الإمارات  ، دبي  532728( والكائنة يف   : ���س.ذ.م.م، )رخ�صة رقم  ايه بي كوتور  �صركة / بو�س 
العربية املتحدة ،  واملرخ�صة لدى دائرة التنمية الإقت�صادية ، حكومة دبي ، ترغب هذه ال�صركة املذكورة 
يف اإعالن قرارها للكافة ، والذي مت اإتخاذه بوا�صطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 6 يونيو 
اإغالق وحل ال�صركة. مبوجب قرار اجلمعية العمومية امل�صدق لدي الكاتب العدل حتت  2021 ب�صاأن 

رقم 2021/1/230581  بتاريخ 25 اكتوبر 2021
وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأي مطالبات يف مواجهتها عليه تقدمي هذه 
اأو  امل�صجل  الإع��الن عن طريق الربيد  45 يوماً من تاريخ هذا  القانوين خالل  ال�صفي  املطالبات ايل 

الإت�صال ب� / ال�صيد/ اأحمد جمعه �صيف عبيد ال�صويدي
ا�صم امل�صفي : اكوفات ملراجعة احل�صابات

�س.ب : 385183 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم : 00971477016333

inquires@acuvat.com /الربيد الإلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�صعار واملحددة ب� 45 يوما.

اإ�سعار ت�سفية 

70021 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
حمكمة دبي البتدائية

اإجراءات ت�صوية التزامات مالية
�صلطان �صامل �صلطان �صامل الكعبي  ب�صفته املدين

يف الدعوى رقم 2021/30 اإجراءات ت�صوية التزامات مالية - دبي
بناًء على قرار حمكمة دبي البتدائية يف الدعوى رقم 2021/30 اإجراءات ت�صوية التزامات مالية بتاريخ 24 
نوفمرب 2021 والذي قررت فيه املحكمة املوقرة قبول طلب افتتاح اإجراءات ت�صوية التزامات مالية للمدين/ 

�صلطان �صامل �صلطان �صامل الكعبي، وتعين اخلبرية/ فاطمة مرزوق حممد اآل علي، امينة اإجراءات.
وعليه نعلن جميع الدائنن ولكل من له مطالبة �صد املذكور عاليه تقدمي مطالباتهم حمددة القيمة، مدعومة 
الدائن  الوكالة ان وجد، ويف حال كان  الهوية و�صند  املوؤيدة لها ون�صخة من بطاقة  الثبوتية  امل�صتندات  بكافة 
�صركة او موؤ�ص�صة يقدم ن�صخة عن الرخ�صة التجارية وعقد التاأ�صي�س، وذلك خالل مدة )20( ع�صرون يوماً 
من تاريخ هذا الإعالن. على ان تقدم الطلبات على مكتب اخلبرية/ فاطمة مرزوق حممد ال على الكائن يف 
الرابع ع�صر بجوار برج خليفة مكتب هاتف  الطابق )14(   1 تاون مبني بوليفارد بالزا  داون  دبي - منطقة 
 aalalifatma@hotmail.com :044558555 حممول : 0502900878 بريد الكرتوين :
على ان يكون موعد ا�صتقبال الطلبات وا�صتالم امل�صتندات من ال�صاعة 10 �صباحاً حتى اخلام�صة م�صاًء، وتر�صل 

.PDF ب�صيغة
اخلبري احل�سابي
د/ فاطمة مرزوق ال علي

اإعـــــــــــــــــــــالن 
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اإعالن بالن�سر 

الدعوى رقم 1193 ل�سنة 2021 ا�ستئناف عقاري - لدى حماكم دبي
املرفوعة من : امل�صتاأنف : �صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار )ذ.م.م(

�صد: امل�صتاأنف �صده الأول : ادفان�صد لإدارة املرافق ذ م م - فرع دبي
امل�صتاأنف �صده الثاين : بنك دبي ال�صالمي )فرع(

امل�صتاأنف �صده الأول )ادفان�صد لإدارة املرافق ذ م م- فرع دبي( مدعو للح�صور �صخ�صياً اأو بوا�صطة وكيل معتمد لإجتماع 
عن   ، ظهراً   12 ال�صاعة   ،2021 22 دي�صمرب  ملا يلي : تاريخ الإجتماع : يوم الأربعاء املوافق  اخلربة ، وذلك وفقاً 

طريق تطبيق زووم 
)Passcode: 914729( )MeetingID: 862 6843 2106( )ZOOM(
https://us02web.zoom.us/i/86268432106?pwd=ekpFTidRbzg3NGNFRTJ5eDRtQTdpdz09
للجنة  �صارحة  م��ذك��رة  واإر���ص��ال  اأع���اله واحل�صور  امل��ح��دد  الإج��ت��م��اع  الإل��ت��زام مبوعد  ال�صتئناف  اأط���راف  وعلى جميع 
اخلربة جتيب على بنود املاأمورية املو�صحة يف احلكم التمهيدي ال�صادر من املحكمة املوقرة واإر�صال الهوية الإماراتية 
والتفوي�س لل�صخ�س الذي �صيح�صر اجتماع اخلربة ، وكافة امل�صتندات التي ترغبون بتقدميها للجنة اخلربة املنتدبة 
وال�صتف�صار  للتوا�صل  ظ��ه��راً.   12 ال�صاعة   2021 دي�صمرب   20 امل��واف��ق  الإث��ن��ن  ي��وم  اأق�صاه  موعد  خ��الل  للدعوى 
بخ�صو�س الإجتماع يتم التوا�صل مع مكتب اخلبري الهند�صي )دكتور مهند�س / �صيف حمدان الكعبي( على هاتف رقم   

 expertise@jic.ae الإلكرتوين  الربيد  وعلى   050/9144169
عن جلنة اخلربة املنتدبة بالدعوى / دكتور مهند�ض / �سيف حمدان الكعبي  

اإجتماع خربة 
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اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004603 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعي عليه : را�صد �صعيد حممد حمدان  

جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة الريموك �صارع ال�صتقالل �صقة 1 ملك �صيف هالل 
عبيد هالل 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/12/23 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  انت 
 )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة ايام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/12/14 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70608

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/9973(

املنذر : بنك اإت�س اإ�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود
املنذر اإليه : جوناتان ري�صارد هال - بريطاين اجلن�صية

مبلغ وقدره 122،006.40 درهم اماراتى” ب�صداد  اخطار   : “املو�صوع 
يخطر املنذر املنذر اإليها ب�صرورة �صداد مبلغ و قدره 122،006.40 درهم اإماراتي 
قيمة املرت�صد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد متويل 
املركبة لكز�س NX300 - �صنة ال�صنع 2018 - و�صف املركبة ا�صتي�صن - لون املركبة 
ف�صي - رقم اللوحة 65752 خ�صو�صي U دبي واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. 
اأيام( من تاريخ تبليغكم بهذا الأنذار العديل، واإل  اأق�صاه )�صبعة  وذلك خالل موعد 
�صوف ي�صطر املنذر اأ�صفا لتخاذ اإجراءات بيع املركبة املذكوره مع حتميل املنذر اإليها 

كافة الر�صوم وامل�صاريف و الفوائد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70330

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/9910(

املنذره / ام اند بى مورتار اند بال�صرت دراى مك�س - بوكالة املحامية / رميا اجلر�صي
املنذر اإليها الأوىل / دبكولالن�صاءات �س ذ م م- اجلن�صية الإمارات

املنذر اإليه الثاين : اأحمد مو�صى حممد على هيبه - اجلن�صية م�صر ب�صفته املوقع على ال�صيكات 
من ح�صاب املنذر اإليها الأوىل. )جمهول حمل القامة(

يف  710،000درهم  قدرها  البالغ  بذمتكم  املرت�صدة  املديونية  �صداد  ب�صرعة  ننذركما  فاإننا 
املهلة وعدم  اإنتهاء  الإن���ذار، ويف حال ط��واف  بهذا  تاريخ علمكم  اأي��ام من  اأق�صاه خم�صة  موعد 
اأداء �صدكما لإلزامكما على �صبيل  اأمر  ال�صداد خاللها. فاإن املنذرة �صت�صطر اإىل رفع عري�صة 
الت�صامن فيما بينكم باملبلغ املطالب به مع الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ ا�صتحقاق 

كل �صيك وحتى متام ال�صداد، ف�صاًل عن الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماه.
مع حفظ كافة حقوق املخطرة الأخرى ،  

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/9904(

 املنذرة/ م�صنع مينوتي دراي مك�س ذ.م.م - اجلن�صية الإمارات - بوكالة املحامية / رميا اجلر�صي
املنذر اإليها الأوىل / دبكو لالن�صاءات �س ذ م م- اجلن�صية الإمارات

املنذر اإليه الثاين / اأحمد مو�صى حممد على هيبه - اجلن�صية م�صر ب�صفته املوقع على ال�صيكات 
من ح�صاب املنذر اإليها الأوىل. )جمهول حمل القامة(

فاإننا ننذركما ب�صرعة �صداد املديونية املرت�صدة بذمتكم البالغ قدرها 1،249،610 درهم يف 
املهلة وعدم  اإنتهاء  الإن���ذار، ويف حال ط��واف  بهذا  تاريخ علمكم  اأي��ام من  اأق�صاه خم�صة  موعد 
اأداء �صدكما لإلزامكما على �صبيل  اأمر  اإىل رفع عري�صة  ال�صداد خاللها، فاإن املنذرة �صت�صطر 
الت�صامن فيما بينكم باملبلغ املطالب به مع الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ ا�صتحقاق 

كل �صيك وحتى متام ال�صداد، ف�صاًل عن الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماه.
مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،  

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 70392
اإخطار عديل بالن�سر
رقم )2021/9912(

املنذره / راك فيك�س ذ.م.م  - بوكالة املحامية / رميا اجلر�صي
املنذر اإليها الأوىل / دبكولالن�صاءات �س ذ م م- اجلن�صية الإمارات

املنذر اإليه الثاين : اأحمد مو�صى حممد على هيبه - اجلن�صية م�صر ب�صفته املوقع على ال�صيكات 
من ح�صاب املنذر اإليها الأوىل. )جمهول حمل القامة(

فاإننا ننذركما ب�صرعة �صداد املديونية املرت�صدة بذمتكم البالغ قدرها 1،204،000 درهم يف 
املهلة وعدم  اإنتهاء  الإن���ذار، ويف حال ط��واف  بهذا  تاريخ علمكم  اأي��ام من  اأق�صاه خم�صة  موعد 
�صبيل  اأم��راأداء �صدكما لإلزامكما على  اإىل رفع عري�صة  �صت�صطر  املنذرة  فاإن  ال�صداد خاللها، 
الت�صامن فيما بينكم باملبلغ املطالب به مع الفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ ا�صتحقاق 

كل �صيك وحتى متام ال�صداد، ف�صاًل عن الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اأتعاب املحاماه.
مع حفظ كافة حقوق املخطرة الأخرى ،،،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بالن�سر

رقم )2021/9950(
املنذرة : �صركة اأمكوللرخام ذ.م.م العنوان اإمارة ال�صارقة - ال�صناعية 13 خلف �صارع ال�صيخ حممد بن زايد - اأر�س م�صورة ملك ال�صيدة/ موزه 
اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �صارع  اأنوهي عنوانه  عبداهلل زوجة ال�صيد/ عبدالعزيز نا�صر �صامل العوي�س بوكالة املحامي / اأحمد عبد اهلل 
045148842 - متحرك رقم  رق��م  دب��ى - هاتف ثابت   68480 رق��م  2903 - �س ب  رق��م  29 - مكتب  الطابق  ت��اور-  املنارة   - املبارك 
مكاين رقم info@anwahiadvo.ae 2466586507 / بريد الكرتوين مبوجب وكالة م�صدقه لدى كاتب   -  0504747171
 8/9/2019 اإ�صالم ح�صام طلعت ح�صن حجازي مبوجب  الأ�صتاذ/  بالتوقيع  بتاريخ وميثله   209/1/177996 املحرر  العدل بدبي رقم 

الوكالة امل�صدقه لدى كاتب العدل بدبي رقم 2021/1/161961 بتاريخ 2021/07/29 
�صد املنذر اليهما / 1 - �صركة القلعة الذهبية لتجارة الرخام وال�صرياميك - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م 

اأردين اجلن�صية   - احلمايدة  ربيع  يو�صف  زياد   -  2
العنوان اإمارة اأبوظبي - العن 2801 - �صناعية العن رقم 575- �صارع �صناعية هيلي مبني ملك �صعيد مبارك فا�صل �صعيد املزروعي واآخرون 
هاتف متحرك رقم 0506432755/ 0553481140   ثابت رقم 037223743 - فاك�س رقم 7223746 - �س ب رقم 86155 

alqlah@abudhabi.net.ae العن - بريد الكرتوين
املو�صوع اإنذار تنبيه ب�صداد مبلغ 52،035 درهم لغري مع الفائدة القانونية بن�صبة 5% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام

لذلك تنذركم بوجوب �صداد اجمايل املبلغ املرت�صد يف ذمتكم للمنذرة وقدره 52.035 درهم فقط قدره اإثنن وخم�صون األف درهم وخم�صة 
النذار  بهذا  تبليغكم  تاريخ  اأي��ام من  وذل��ك خالل خم�صة  التام  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  5% من  القانونية  الفائدة  فل�س مع  وثالثون 

وال�صت�صطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �صدكم وحتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف والأتعاب. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
MOJAU_2021- 0038281 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�ص�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�صيد / عبدالرحمن حممد من�صا - اجلن�صية باك�صتان 
امل�صماه  الرخ�صة  100% يف  البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   -
)كافترييا لر�صون( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية 
انثودي  جنار  على  حممد  انثودى  جنار  عثمان   / ال�صيد  اإىل   ،)212652( رقم 
 )5( فقرة   )14( املادة  يوجد. وعمالبن�س  ل   : اأخرى  تعديالت  الهند.  اجلن�صية   -
فقد  العدل.  الكاتب  �صان  يف   2013 ل�صنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من 
اليه  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى 
بعد ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�ص�ر
 – الظاهري  را�صد بن مثله  را�صد خمي�س  ال�صيد / حممد   : باأن  ليكن معلوما للجميع 
100% يف  البالغة  ح�صته  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  يرغب   - الم���ارات  اجلن�صية 
الرخ�صة امل�صماه )عيادة الفرات لطب ال�صنان( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية 
بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم )745142(، اإىل ال�صيد / ابراهيم عبدالبا�صط ال�صواخ 
- اجلن�صية �صوريا ، تعديالت اخرى : ل يوجد. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر 
هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعن من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0035069
اخطار عديل للوفاء

املخط�ر/ حممد مكرث ح�صن حممد عالء الدين ، اجلن�صية - بنغالدي�س ويحمل بطاقة هويه رقم 784198274696156 
العن�وان / ال�صارقة - هاتف رقم / 0557550537

املخطر اإليه / بوابة مويلح ملقاولت التك�صية والر�صيات وال�صباغ ذ م م ، املرخ�صه من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة 
بالرقم )623479( وميثلها / حممد قيوم حممد لقيت اهلل ، اجلن�صية - بنغالدي�س

العن�وان/ ال�صارقة - الند القا�صمية - �صارع ال�صتقالل �صقة رقم 13 طابق رقم 2 ملك �صيف بن علي �صيف ال�صام�صي
هاتف رقم / 0557904155 - 0506043335 - 0506374051

املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ )30000( درهم
اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ )30000( درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه  املخطر 

حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعى ل�صرف ال�صيك اإل اأنه ارتد دون �صرف لعدم كفاية الر�صيد وبيانه كالتايل:
رقم ال�صيك 000155 مببلغ 30000 درهم وامل�صحوب على امل راك بنك اخلدمات امل�صرفية الإ�صالمية

وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى،
الإجراءات  �صن�صطر لتخاذ  وال  اإخطاركم  تاريخ  اأيام من  املذكور خالل خم�صة  �صداد مبلغ  ب�صرورة  فاأننا نخطركم   ، لذلك 

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

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533
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املال والأعمال
اخلميس   16  ديسمبر    2021  م   -    العـدد   13418  
Thursday     16   December   2021   -  Issue No   13418

 نهيان بن مبارك يدعو مل�شاريع م�شرتكة لتعزيز التجارة الإماراتية الباك�شتانية
••  دبي-وام

اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  وج��ه 
التهنئة  والتعاي�س  الت�صامح  وزي��ر  نهيان 
جناحها  على  الباك�صتانية  احلكومة  اإىل 
الذي  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  يف  امل�����ص��ارك 
باك�صتان  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  ال�������ص���وء  ي�����ص��ل��ط 

وقيمها وتطلعاتها امل�صتقبلية .
ال�صند  م���وؤمت���ر  خ����الل   - م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
اأم�����س الأول يف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ال����ذي ع��ق��د 
م�صاركة  من  كجزء  دبي  موفنبيك  فندق 
 2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س  ب��اك�����ص��ت��ان يف 
تربطهم  والإم�����ارات  باك�صتان  اإن   - دب��ي 
ون�صعى  قوية  جتارية  وعالقات  �صراكات 
امل�صتوى  وحت�������ص���ن  امل�����ع�����ارف  ل����ت����ب����ادل 
التجارة  ل��ت��ع��زي��ز  وال�����ص��ع��ي  الق��ت�����ص��ادي 
الإم����ارات  اأن  اإىل  ..م�����ص��ريا  وال���ص��ت��ث��م��ار 
الأمن  ل�صمان  م��ع��ا  ت��ع��م��الن  وب��اك�����ص��ت��ان 
الإقليمي والتنمية القت�صادية، لأن جناح 
عنا�صر  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ي  عن�صر  الق��ت�����ص��اد 

النمو الإقليمي.
حلقات  ت�صمن  ال����ذي   - امل���وؤمت���ر  ح�����ص��ر 
لل�صراكات  النا�صئ  ال��دور  تناولت  نقا�س 
وفر�س  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن  ب��ن 
- معايل  ال�����ص��ن��د  اإق��ل��ي��م  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 
ال�صعب  ح�����زب  رئ���ي�������س  ب���وت���و  ب����ي����الوال 
الباك�صتاين، ومعايل مراد على �صاه رئي�س 
باك�صتان،   - ال�صند  اإقليم  حكومة  وزراء 

ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي 
وال�صيخ  اخل��ارج��ي��ة،  للتجارة  دول��ة  وزي��ر 
اأحمد بن دملوك اآل مكتوم و�صعادة اأف�صال 
حم��م��ود م����ريزا ���ص��ل��ط��ان حم��م��ود �صفري 
ج��م��ه��وري��ة ب��اك�����ص��ت��ان الإ���ص��الم��ي��ة لدى 
رئي�س  �صيخاين  اأح��م��د  و���ص��ع��ادة  ال��دول��ة، 
اإىل  بدبي  الباك�صتاين  الأع��م��ال  جمل�س 
الأعمال  ق��ادة  كبار  م��ن  جمموعة  جانب 

يف باك�صتان.
وقال مراد على �صاه رئي�س وزراء حكومة 
ل  تطلعات  ال�صند  لإقليم   : ال�صند  اإقليم 
تنتهي للنمو والتو�صع، والهدف الرئي�صي 
من اجتماع اليوم هو ا�صتك�صاف املزيد من 
الإقليم  يف  ال�صركات  بن  الأعمال  فر�س 
امل�صتثمرين  ودع�����وة  الإم��������ارات،  ودول�����ة 
اإىل  املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  ال�صتثمار  وج��ذب 
الإقليم  واإم��ك��ان��ات  ق���درات  عر�س  جانب 

ال�صياحية الفريدة.
اكتظاظا  الأكرث  ال�صند  اإقليم  اأن  واأو�صح 
بال�صكان، وكرات�صي عا�صمتها التي تعترب 
ازدحاما  الأك���رث  الأع��م��ال  م��رك��ز  مبثابة 
مع  الإ���ص��الم��ي��ة،  باك�صتان  ج��م��ه��وري��ة  يف 
يربطها  ال���ذي  العميق  ال��ب��ح��ري  امل��ي��ن��اء 
الإم���ارات  اأن  اإىل  ..م�صريا  ال��ع��رب  ببحر 
لباك�صتان  جت������اري  ����ص���ري���ك  اأك������رب  ت���ع���د 
رئي�صي  وم�������ص���در  الأو�����ص����ط  ال�������ص���رق  يف 
حيث  املالية،  والتحويالت  لال�صتثمارات 
البلدين  التجاري بن  التبادل  بلغ حجم 

 30 اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   8.19 ن��ح��و 
2019. وق��ال بيالوال  مليار دره��م عام 
الباك�صتاين  ال�صعب  ح��زب  رئي�س  ب��وت��و، 
تفتح  ال�صند،  اإقليم  باك�صتان، وخا�صة  اإن 
اأبوابها اأمام امل�صتثمرين من جميع اأنحاء 
خ��ا���س عن  ب�صكل  نبحث  ون��ح��ن  ال��ع��امل، 
يف  التحتية  البنية  تطوير  يف  ال�صتثمار 
مدينة كرات�صي، اأكرب مدينة يف باك�صتان.

ل��ق��د ط���ورن���ا نافذة  ب���ي���الوال :  واأ����ص���اف 
العمليات  ج���م���ي���ع  ل��ت��خ��ل��ي�����س  واح��������دة 
املعفاة  الأع���م���ال  وق��دم��ن��ا  للم�صتثمرين 
من ال�صرائب ملدة 10 �صنوات يف املناطق 
حكومة  اأن  اإىل  ..م�صريا  اخلا�صة  احل��رة 
ال�����ص��ن��د و����ص���ع���ت جم���م���وع���ة ك���ب���رية من 
خطط الأعمال التي تتعلق بال�صراكة بن 

القطاعن العام واخلا�س.
جمل�س  رئي�س  �صيخاين،  اأح��م��د  واأع����رب 
الأعمال الباك�صتاين عن تقديره ملنظمي 
�صوليو�صنز«  اإك�صبو  »ب��دار  �صركة  املوؤمتر 
الأعمال  رج���ال  م��ن  نخبة  جمعت  ال��ت��ي 
لتوفر  البلدين،  كال  من  ال��ق��رار  و�صناع 
ن���ح���و حتقيق  اأع����م����ال م���وج���ه���ة  م��ن�����ص��ة 
املزيد  وخ��ل��ق  وال��ن��م��و  للتوا�صل  ال��ن��ت��ائ��ج 
اإىل  بال�صكر  ..متوجها  العمل  فر�س  من 
جمتمع الأعمال الباك�صتاين يف الإمارات 

على م�صاركته يف م�صرية جديدة.
�صت  التوقيع على  امل��وؤمت��ر، مت  نهاية  ويف 
العام  القطاعن  ت�صمل  تفاهم  م��ذك��رات 

لتعزيز  باك�صتان  جمهورية  يف  واخل��ا���س 
الأن�صطة التجارية والتعاون ودعم النظام 

البيئي لل�صركات النا�صئة يف باك�صتان.
ال�صركات  متويل  امل��ذك��رات  ه��ذه  و�صملت 
يف  امل�صاريع  تنمية  �صندوق  بن  النا�صئة 
الباك�صتاين  الأع���م���ال  وجم��ل�����س  ال�����ص��ن��د 
اإدارة  ب���ن  ب���دب���ي؛ وت�����ص��ه��ي��ل ال���ص��ت��ث��م��ار 
وجمل�س  ال�����ص��ن��د  ب���اإق���ل���ي���م  ال����ص���ت���ث���م���ار 
النفايات  وحتويل  الباك�صتاين؛  الأعمال 
ال�صت�صارية  ال�����ص��ب��ك��ة  ب��ن  ال��ط��اق��ة  اإىل 
للتمويل اخلا�س ومنظمة الأمم املتحدة 
وتنمية  /ي��ون��ي��دو/،  ال�صناعية  للتنمية 
و�صركة  امل��ي��اه  جمل�س  ب��ن  املائية  امل���وارد 
الذي  املوؤمتر  يف  �صارك  اخلا�س.  القطاع 
�صوليو�صنز«  اإك�صبو  »ب��دار  �صركة  نظمته 

ك���ب���ار رج������ال الأع�����م�����ال وامل�������ص���وؤول���ن يف 
نافيد  قا�صم  فيهم  مب��ن  ال�صند  حكومة 
ال���وزراء  لرئي�س  اخل��ا���س  امل�صاعد  ق��م��ر، 
بن  وال�����ص��راك��ة  ال�صتثمار  ب����اإدارة  املعني 
ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل���ا����س، واأم����ن �صر 
اإدارة ال�صتثمار بالل اأحمد، واملدير العام 
ل��وح��دة ال�����ص��راك��ة ب��ن ال��ق��ط��اع��ن العام 
واخلا�س يف حكومة ال�صند خالد حممود 
عارف  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س  �صيخ، 
والرئي�س  ح��ب��ي��ب،  ع���ارف  ال�صيد  حبيب 
لتعدين  اإنغرو  ال�صند  ل�صركة  التنفيذي 
الفحم عامي اإقبال، ورئي�س جمل�س اإدارة 
�صم�صاد  الدكتور  الباك�صتانية  البور�صة 
اأخرت، ورئي�س جمعية البنائن واملطورين 

الباك�صتانية حم�صن �صيخاين.

م�شرف الإمارات املركزي يفر�س 
عقوبات مالية على 6 و�شطاء حوالة 

•• اأبوظبي-وام 

بقيمة  مالية  عقوبات  املركزي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  م�صرف  فر�س 
اإجمالية قدرها 350،000 درهم على 6 و�صطاء حوالة عاملن يف الدولة، 
20 ل�صنة  14 من املر�صوم بقانون احتادي رقم  وذلك عماًل باأحكام املادة 
2018، يف �صاأن جرائم غ�صل الأم��وال ومكافحة متويل الإره��اب ومتويل 
التنظيمات غري امل�صروعة. تاأتي العقوبات املالية ب�صبب عدم قيام و�صطاء 
احلوالة املعنّين بالت�صجيل على نظام GoAML يف الوقت املحدد وفقاً 
بتاريخ  مت  وبالتايل،  �صابقاً.  تعميمها  مت  التي  املركزي  امل�صرف  لتعليمات 
50،000 درهم على كل  3 نوفمرب2021، فر�س غرامة مالية قدرها 
احلوالة  �صركات  اإح��دى  على  العقوبة  قيمة  م�صاعفة  مع  حوالة،  و�صيط 
ل�صبق ارتكابها خمالفة ذات طبيعة مماثلة. وقد اأتاح امل�صرف املركزي وقتاً 
والعاملن يف  املركزي  امل�صرف  امل�صجلن من قبل  لو�صطاء احلوالة  كافياً 
باتخاذ  اإبالغهم  GoAML، كما مت  الإم��ارات للت�صجيل يف نظام  دول��ة 
عقوبات مبوجب قانون مواجهة غ�صل الأم��وال ومكافحة متويل الإرهاب 
يف حال ظهور اأي ق�صور اإ�صايف. ويعمل امل�صرف املركزي من خالل مهامه 
بالقوانن  احل��وال��ة  و���ص��ط��اء  ام��ت��ث��ال  �صمان  على  والإ���ص��راف��ي��ة،  الرقابية 
املركزي  امل�صرف  املعتمدة من قبل  الدولة والأنظمة واملعايري  ال�صارية يف 

بهدف احلفاظ على ال�صفافية والنزاهة يف معامالت و�صطاء احلوالة.

 1.4 مليار درهم ت�شرفات العقارات يف دبي 
•• دبي- وام

اأك��رث من  بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا���ص��ي والأم��الك يف دبي 
1.4 مليار درهم حيث �صهدت الدائرة ام�س ت�صجيل 353 مبايعة بقيمة 
 199.66 بقيمة  لالأرا�صي  مبايعة   50 منها  دره��م  مليون   866.99
مليون   667.33 بقيمة  والفلل  لل�صقق  مبايعات  و303  دره��م  مليون 
36 مليون درهم يف منطقة  الأرا�صي بقيمة  اأهم مبايعات  درهم. وجاءت 
درهم يف منطقة احلبية  11 مليون  بقيمة  تلتها مبايعة  الوىل  الرب�صاء 
ال�صيخ  ح��دائ��ق  منطقة  يف  دره��م  مالين   10 بقيمة  مبايعة  ث��م  الثالثة 
حممد بن را�صد. وت�صدرت منطقة جبل علي الأوىل املناطق من حيث عدد 
املبايعات اإذ �صجلت 19 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة وادي 
ال�صفا 5 بت�صجيلها 6 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وثالثة يف اليفره 3 
بت�صجيلها 5 مبايعات بقيمة 5 مالين درهم. وفيما يتعلق باأهم مبايعات 
ند  مبنطقة  دره��م  مليون   71 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  فقد  والفلل  ال�صقق 
ح�صة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم يف منطقة برج 
خليفة واأخريا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا. وقد 
ت�صدرت منطقة مر�صى دبي املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق والفلل 
89 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة  43 مبايعة بقيمة  اإذ �صجلت 
 5 93 مليون درهم وثالثة يف وادي ال�صفا  32 مبايعة بقيمة  بت�صجيلها 
62 مليون درهم. و�صجلت الرهونات قيمة  32 مبايعة بقيمة  بت�صجيلها 
قدرها 541.45 مليون درهم منها 15 رهونات اأرا�صي بقيمة 411.99 
مليون درهم و42 رهونات فلل و�صقق بقيمة 129.46 مليون درهم وكان 
يف  واأخ���ري  دره��م  مليون   268 بقيمة  التجارى  اخلليج  مبنطقة  اأهمها 

منطقة الرب�صاء جنوب الثانية بقيمة 135 مليون درهم.

�شوق اأبوظبي العاملي وموؤ�ش�شة التمويل الدولية تطلقان مبادرة لتعزيز الفر�س لل�شركات النا�شئة

تفاهم بني راكز ودبي التجاري لدعم الأعمال 

•• دبي-وام

مقر  يف  اأم�س  العاملي  اأبوظبي  و�صوق  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صة  وقعت 
 She Wins« م���ب���ادرة  ت��ف��اه��م لإط����الق  دب���ي م��ذك��رة   2020 اإك�����ص��ب��و 
Arabia” التي تهدف اإىل دعم ال�صركات النا�صئة التي تقودها رائدات 
اأعمال يف جميع اأنحاء منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا للح�صول 

على امل�صورة والتمويل والإر�صاد الالزم لتو�صيع نطاق الأعمال.
و�صتدعم مبادرة “She Wins Arabia” حا�صنات الأعمال وامل�صرعات 
و�صناديق راأ�س املال ال�صتثماري من خالل بناء القدرات والتدريب حتى 
تديرها  التي  وال�صركات  النا�صئة  ال�صركات  اأعمال  تطوير  من  يتمكنوا 
رائدات اأعمال كما �صتوفر اأي�صا موؤ�ص�صة التمويل الدولية و�صوق اأبوظبي 
على  اأعمالها  خطط  لعر�س  نف�صها  النا�صئة  لل�صركات  الفر�صة  العاملي 
القطاع  خ��رباء  من  والإر���ص��اد  التمويل  فر�س  لتلقي  احلكام  من  جلنة 

النظام اجليوي وامل�صتثمرين املحتملن.
املالية:  الدولة لل�صوؤون   وق��ال معايل حممد بن ه��ادي احل�صيني وزي��ر 
اأ���ص��واط��ا ك��ب��رية يف جم��ال متكن امل����راأة وتعزيز  قطعت دول���ة الإم����ارات 
الذي  الأم��ر  ال�صركات  اإدارة  وجمال�س  القيادية  املنا�صب  يف  ح�صورها 
تطوير  جم��ال  يف  الدولة  مع  للتعاون  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صة  �صجع 
التوازن بن اجلن�صن وخا�صة مع توجه جمل�س  التي تدعم  الدرا�صات 
من  املروؤو�صة   ”Microfinance“ ال�صغرية  ال�صركات  لدعم  ال��وزراء 
قبل الن�صاء الإماراتيات وم�صاندتهم يف التحول والندماج �صمن قطاع 
التجارة  من�صات  �صمن  اإ�صراكهم  م��ع  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 

الرقمية.
ال�صتفادة  وتعظيم  العالقة  بتعزيز  املالية  وزارة  ال��ت��زام  معاليه  واأك��د   

من املوؤ�ص�صات واملنظمات التي ت�صاهم بها الدولة وذلك ا�صتكمال لدعم 
ومتكن م�صرية املراأة يف جمالت التنمية القت�صادية يف دولة المارات 
واملنطقة. من جانبه قال �صعادة اأحمد جا�صم الزعابي رئي�س جمل�س اإدارة 
بدعم  العاملي  اأبوظبي  �صوق  يف  ملتزمون  نحن   : العاملي  اأبوظبي  �صوق 
امل�صاواة بن اجلن�صن وتعزيز م�صاركة املراأة يف قطاع ال�صركات النا�صئة 
واإننا بدورنا نعترب هذه املبادرة امل�صرتكة مع موؤ�ص�صة التمويل الدولية 
فر�صة قيمة لدفع اأجندة تعزيز التوازن بن اجلن�صن يف �صوق اأبوظبي 
العاملي واإيجاد املزيد من الفر�س للمراأة يف جميع اأنحاءاملنطقة العربية 
وتطوير  للمنطقة  القت�صادية  التنمية  يف  امل�صاهمة  م��ن  ميكنها  مب��ا 
 She Wins“ م��ب��ادرة  و�صت�صاهم  و�صمولية.  تنوعا  اأك���رث  جمتمع 
اإىل  بالإ�صافة  الأعمال  رائ��دات  دور مهم يف متكن  يف لعب   ”Arabia
ذلك فاإن العديد من حا�صنات الأعمال و�صناديق راأ�س املال ال�صتثماري 
ل تقوم حتى الآن بتكييف م�صاحات العمل واملنتجات واخلدمات اخلا�صة 
بها مع الن�صاء العامالت. وقال خمتار ديوب املدير العام ملوؤ�ص�صة التمويل 
الدولية : تزخر منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا برائدات الأعمال 
اقت�صاد  ت�صكيل  اإع��ادة  يف  ت�صاعد  اأن  لأفكارهن  ميكن  الالتي  املوهوبات 
اأكرث  النا�صئة  ال�صركات  م�صاحة  وجعل  الفر�س  تكافوؤ  ويعد  املنطقة 

�صمول اأمر بالغ الأهمية ل�صمان منوها وحتفيز التنمية القت�صادية.
مبادرة  من  املدعومة   ”She Wins Arabia“ مبادرة  تنفيذ  و�صيتم 
متويل رائدات الأعمال “WeFi” وحكومة هولندا يف عدد من الدول 
و�صتتوج املبادرة مب�صابقة لتمكن ال�صركات النا�صئة التي تقودها الن�صاء 
من الو�صول اإىل الدعم والتمويل يف جميع اأنحاء املنطقة، والتوا�صل مع 

ال�صناديق واحلا�صنات وامل�صرعات.
ب�صد  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صة  التزام  ج��زءا من  امل��ب��ادرة  ه��ذه  تعد  كما 

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  والرجال  الن�صاء  بن  القت�صادية  الفجوات 
و�صمال اإفريقيا.

بامل�صاواة بن اجلن�صن  للنهو�س  الدولية  التمويل  نهج موؤ�ص�صة  ويركز 
يف املنطقة على زيادة الو�صول اإىل التمويل واملهارات والتقنيات الرقمية 
ل���رائ���دات الأع���م���ال خ��ل��ق وظ��ائ��ف اأك���رث واأف�����ص��ل ل��ل��م��راأة وال��ع��م��ل جنبا 
امل�صاركة  اأم��ام  القانونية  احل��واج��ز  لإزال���ة  ال��دويل  البنك  اإىل جنب مع 

القت�صادية للمراأة.

•• راأ�س اخليمة-وام 

وق��ع��ت م��ن��اط��ق راأ�����س اخل��ي��م��ة الق��ت�����ص��ادي��ة “راكز” 
مذكرة تفاهم مع بنك دبي التجاري لإطالق �صراكة 
ت�صكيلة  راك���ز  ع��م��الء  منح  اإىل  ت��ه��دف  ا�صرتاتيجية 
وا�صعة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية التي يتيحها 

بنك دبي التجاري لدعم رحلة اأعمالها يف “راكز”.
التفاهم ك��ل م��ن رام���ي ج��الد الرئي�س  وق��ع م��ذك��رة 
فان  ب��رين��د  وال��دك��ت��ور  “راكز”  ملجموعة  التنفيذي 
والتي  التجاري  دبي  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  ليندر 
ال���ص��ت��ف��ادة من  “راكز”  ل��ع��م��الء  مب��وج��ب��ه��ا مي��ك��ن 
بنك  يقدمها  التي  امل�صرفية  اخل��دم��ات  من  العديد 
م�صرفية  ح�صابات  فتح  ت�صمل  والتي  التجاري  دب��ي 
حلول  على  واحل�صول  و�صهولة  اأريحية  بكل  جتارية 
امل�صممة  م���ن اخل���دم���ات  م��ب��ت��ك��رة وغ���ريه���ا  م��ال��ي��ة 
عالقات  م���دراء  عليها  ي�صرف  وال��ت��ي  الطلب  ح�صب 

خم�ص�صون خلدمة عمالء “راكز”.
وقال جالد: “ي�صرنا اأن ن�صم بنك دبي التجاري اأحد 
البنوك الرائدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل 
نحو  جهودنا  يعزز  مم��ا  امل�صرفين  �صركائنا  قائمة 
رحلة  يف  لعمالئنا  نوفرها  التي  باخلدمات  الرتقاء 
ال�صراكة ال�صرتاتيجية  اأعمالهم معنا و�صتلعب هذه 
مع بنك دبي التجاري دورا كبريا يف حتقيق اأهدافنا 
الرامية اإىل اإتاحة جميع اخلدمات يف متناول عمالئنا 
من  املزيد  طرح  وكذلك  وال�صهولة  ال�صرعة  مبنتهى 

املبادرات التي ت�صب يف م�صلحة امل�صتثمرين.
ال�صركات  “ت�صكل  ليندر:  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 
العمود  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية  وال�����ص��رك��ات  النا�صئة 
دولة  اأول���ت حكومة  وق��د  ال��دول��ة  لقت�صاد  ال��ف��ق��ري 
بتطوير  ك��ب��ريا  اهتماما  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وتعزيز  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية  ال�����ص��رك��ات  منظومة 
فخورون  ون��ح��ن  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��اد  يف  م�صاهمتها 

ب�صراكتنا مع “راكز” ودعم طموحات عمالئهم من 
خ��الل ت��زوي��د ه��ذه ال�����ص��رك��ات ب��اخل��دم��ات امل�صرفية 
اأعمالها”.  من���و  ل��ت��ع��زي��ز  حت��ت��اج��ه��ا  ال���ت���ي  وامل���ال���ي���ة 

ممار�صة  �صهولة  تعزيز  على  امل��ذك��رة  ه��ذه  و�صتعمل 
راأ���س اخليمة واحل�صول  اإم��ارة  التجارية يف  الأعمال 

على اخلدمات امل�صرفية ب�صهولة وراحة.

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  78/2020/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

وقدره  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، عقارية  جل��ان   2018/24 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
)3731615( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ:ماجد وديع فرحة 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - بردبي - �صارع الكويت - بناية اأغادير - مكتب رقم 104 - هاتف رقم:0506446986 

- رقم مكاين:93952-27698 
املطلوب اإعالنه : �صركة ذا ديفلوبر للعقارات �س.ذ.م.م 

عنوانه :امارة  دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �صارع ال�صايل - بجانب فندق دبل تري هيلتون - برج مكاتب متاين 
ارت�س - مكتب 916 - مكاين:2671886670 - 0507826540 - 042280006

louay.tabet@iah.co.ae
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان  مو�صوع الإعالن:اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 
اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ليقل 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :نوع العقار وحدات 
 812 ال��وح��دة  رق��م   -  B2B املبنى  ا�صم   -  1 املبنى  رق��م   -  87 الر����س  رق��م   - التجاري  املنطقة اخلليج   - عقارية 
- امل�صاحة 54.27 مرت مربع - التقييم - 420542.68 درهم وتباع لعلى عطاء - نوع العقار وحدات عقارية - 
املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 87 - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى B2B - رقم الوحدة 813 - امل�صاحة 48.80 

مرت مربع - التقييم:383570.30 درهم يباع لعلى عطاء  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.
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العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  7253/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/2611 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 
وقدره )1056715( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ:�صامح حممد �صعيد حممد الغني 
عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع الحتاد - مبنى الر�صتماين - �صقة اخلام�س - مكتب 

الزعابي  اليعقوب  ابراهيم  �صامل  وميثله:عبداهلل   - لل�صيارات  ني�صان  معر�س  بناية  نف�س   -  506
املطلوب اإعالنه : يو�صف خمي�س عبداهلل يو�صف النقبي 

عنوانه :المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �صارع املرقبات - مبنى مركز حمر عن - �صقة الثالث - 1304 
EMIRARES@GMAIL.COM - 0552424240 -

مو�صوع الإعالن:املنفذ �صده:�صركة المارات لنظمة ميادين الرماية ذ.م.م
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
الإمارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ال�صراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام 
التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية 
املعرو�س  الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�صر  ه��ذه  اأن ل تقل  ب�صرط  امل��زاد  لر�صوم 
العقار اخلريان الوىل - رقم الر�س  املمتلكات :نوع  اأو�صاف  وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
115 - امل�صاحة 104.38 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى كريك �صايد 18 - ايه - رقم الوحدة 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.  - عطاء   لعلى  يباع  درهم  املبلغ:1501916.20   -  1406
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العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )  2021/22677 (
املنذر :  م�صرف ابوظبي ال�صالمي  �س.م.ع

املنذر اإليه  : حممد قائد مراد رحمه. 
درهم   )75،348.82( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل  نتيجة 
وذلك خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات 
نوع  دب��ي( من   /  I  / 55003 /خ�صو�صي   ( رقم  ال�صيارة  التنفيذية على 
)هوندا _ �صالون( موديل )2016( _ لون ) ذهبي( واملمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل               

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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ال�شارقة لالبتكار ومطار ال�شارقة 
وهواوي تطلق مبادرة الأجيال الواعدة 

•• ال�سارقة-وام

اأعلنت هيئة مطار ال�صارقة الدويل وجممع ال�صارقة للبحوث والتكنولوجيا 
والبتكار و�صركة هواوي العاملية املتخ�ص�صة يف جمال التكنولوجيا الرقمية 
لتطوير احللول املبتكرة وامل�صتقبلية  عن اإطالق “مبادرة اأجيال واعدة”، 
للم�صاهمة يف تعزيز العمليات الت�صغيلية ملطار ال�صارقة؛ من خالل اإ�صراك 
طالب اجلامعات. جاء ذلك من خالل مذكرة التفاهم وقعها يف مقر جممع 
ال�صارقة لالبتكار كل من �صعادة علي �صامل املدفع رئي�س هيئة مطار ال�صارقة 
الدويل، بح�صور �صعادة ال�صيخ في�صل بن �صعود القا�صمي، مدير هيئة مطار 
ال�صارقة الدويل و�صعادة ح�صن املحمودي املدير التنفيذي ملجمع ال�صارقة 
ل�صركة  واأفريقيا  الأو���ص��ط  ال�صرق  رئي�س  ي��ي  �صتيفن  وال�صيد  لالبتكار، 
اإىل  التعاون لإن�صاء نظام عمل م�صرتك يهدف  ه��واوي. ومت التفاق على 
تطوير احللول املنهجية الإبداعية، وال�صتفادة من الإمكانيات الكاملة يف 
جمال التكنولوجيا للم�صاهمة يف تعزيز الكفاءة يف العمليات من قبل هيئة 
“هواوي”  اأن  ال�صريعة، حيث  ال�صتجابة  ال��دويل، وتوفري  ال�صارقة  مطار 
هي اإحدى ال�صركات العاملية الرائدة يف جمال التكنولوجيا، وهي متخ�ص�صة 
“البتكار الرقمي”،  يف جمال التكنولوجيا الرقمية والذكاء ال�صطناعي 
وتتبنى با�صتمرار طرح اأنظمة مطورة ومبتكرة يف تقدمي خدماتها ب�صكل 
املدفع،  �صامل  علي  �صعادة  وق��ال  بامل�صتقبل.  ويتنباأ  الواقع  يحاكي  منهجي 
لروؤية  حتقيقاً  املذكرة  توقيع  ياأتي  ال��دويل:  ال�صارقة  مطار  هيئة  رئي�س 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو املجل�س 
والبتكار،  لالإبداع  كوجهة  الإم��ارة  مكانة  لتعزيز  ال�صارقة،  حاكم  الأعلى 
اأمام طلبة اجلامعات للم�صاهمة يف ر�صم م�صتقبل  اإتاحة الفر�صة  وبهدف 
ال�صارقة، وتقدمي الأفكار امللهمة التي ت�صهم يف توفري بيئة ذكية متكاملة، 
حيث توا�صل الهيئة ال�صتثمار يف احللول التقنية من خالل موا�صلة العمل 
اأحدث  وا�صتقطاب  ال�صريعة،  املتغريات  ملواكبة  وكفاءة  و�صرعة،  مبرونة، 
الأنظمة والتقنيات التكنولوجية التي ت�صتهدف زيادة ر�صا امل�صافرين، مبا 
يعزز املكانة الرائدة ملطار ال�صارقة على خريطة املطارات الأكرث تقدماً على 
ال�صارقة  مطار  هيئة  حتر�س   : املدفع  واأ�صاف  والعامل.  املنطقة  م�صتوى 
امل�صاركة  ال�صباب ومتكنهم من  اإبداعات  الدويل على توفري بيئة حتت�صن 
والتفاعل، وتتيح لهم توظيف قدراتهم الإبداعية يف دعم م�صرية التنمية 
اإ�صهامهم يف خمتلف  دائ��رة  اإىل تو�صيع  ذاته تتطلع  الوقت  امل�صتدامة، ويف 
الرقمية  واخل��دم��ات  امل��دين،  الطريان  فيها قطاع  التطوير، مبا  جم��الت 
املبتكرة، التي تتوافق مع ا�صرتاتيجية الهيئة، مبا ين�صجم مع النمو املتوقع 
على �صوق ال�صفر يف املنطقة. من جهته اأعرب ح�صن املحمودي عن �صعادته 
اإن هذا  ال��دويل و�صركة ه��واوي ..وق��ال  ال�صارقة  بالتعاون مع هيئة مطار 
التقنيات  اأن��واع  كافة  باإدخال  وا�صرتاتيجيته  املجمع  روؤية  التعاون يرتجم 
امل�صتقبلية، و�صعيه نحو تطوير كوادر ب�صرية مواطنة بالتعاون مع هواوي 
من خالل برامج تدريبية مطورة وبالرتكيز على تقنية اجليل اخلام�س 
5G لتحقيق اأهداف كربى كاملدينة الذكية، واإنرتنت الأ�صياء، والبيانات 
جمالت  يف  تطبيقات  من  ذلك  يتبع  وما  ال�صطناعي،  والذكاء  ال�صخمة 
من  وغ��ريه��ا  والتعليم  التحتية،  والبنية  وامل��وا���ص��الت،  كالطب،  خمتلفة 
القطاعات احليوية، وتعمل دولة الإمارات على النتقال اإىل احلياة الذكية 
الجتاهات  كل  يف  والأماكن  والأجهزة  الآلت  فيها  تتوا�صل  التي  الكاملة 

خلدمة الإن�صان.

اأحمد بن �شعيد: الإمارات من بني اأف�شل الوجهات يف العامل لل�شفر والعي�س اأثناء فرتة اجلائحة 
•• دبي-وام

بفندق  املقبل  يناير   12 ي��وم  فعاليات  دب��ي  يف  تنطلق 
ماريوت ماركيز قمة دبي العاملية لت�صهيل �صياحة اأ�صحاب 
الهمم يف دورتها الثانية حتت رعاية �صمو ال�صيخ اأحمد 
املدين  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  بن 
الرئي�س  الأعلى  الرئي�س  دبي  مطارات  موؤ�ص�صة  رئي�س 

التنفيذي لطريان المارات واملجموعة .
دائرة القت�صاد وال�صياحة  التي تدعمها  القمة  وتهدف 
عنوان  حتت  وتقام  ال�صياحية  الوجهة  ك�صريك  دب��ي  يف 
لنجعل جميع املدن �صديقة لل�صياح من اأ�صحاب الهمم 
اىل ت�صليط ال�صواء على التحديات التي يواجهها نحو 
مليار ان�صان لديهم نوع معن من الحتياج اىل امل�صاعدة 
تنقلهم  اثناء  العاملية  ال�صحة  منظمة  اإح�صاءات  ح�صب 
كمقيمن او زوار او �صياح يف مدن العامل و�صرورة تعزيز 
الت�صريعات والقوانن والبنى التحتية واخلدماتية التي 
تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وحقهم يف اكت�صاف العامل 
ب�صهولة وي�صر. وياأتي انعقاد القمة مع العودة التدريجية 
التاأثريات  ب��ع��د  ال�����ص��ف��ر وال�����ص��ي��اح��ة  لن��ت��ع��ا���س ق��ط��اع��ي 
الكارثية التي احلقها كوفيد19 بهذين القطاعن على 
ال�صناعة  التي تواجه  التحديات  العامل لبحث  م�صتوى 
يف الوقت الراهن والدرو�س امل�صتفادة من الزمة خا�صة 

فيما يتعلق بال�صياح من اأ�صحاب الهمم.
املي�صرة  ال�صياحة  لإع��ادة  املبادرة  زمام  دبي  اتخذت  وقد 
اىل الواجهة حيث كانت املدينة من بن الوجهات الأوىل 
اأ�صهر  قبل  العاملين  ال�صياح  على  بنجاح  انفتحت  التي 
من ا�صت�صافة معر�س اإك�صبو 2020 دبي �صمن روؤيتها 
لل�صياح  بالن�صبة  املف�صلة  الوجهات  اأف�صل  من  لت�صبح 
متكاملة  منظومة  على  معتمدة  الهمم  اأ���ص��ح��اب  م��ن 
واخلدمات  املتطورة  التحتية  والبنى  الت�صريعات  م��ن 

املتميزة.
القمة: �صمن  راعي  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  وقال 
جعل  يف  الر�صيدة  حكومتنا  روؤي��ة  لتحقيق  �صعينا  اإط��ار 
لأ�صحاب  املف�صلة  ال�صياحية  الوجهة  الإم����ارات  دول���ة 
ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ق��م��ة دبي  ال��ه��م��م، ت�صت�صيف دب���ي 
مع  بالتزامن  الهمم  اأ�صحاب  �صياحة  لت�صهيل  الدولية 

اإطالق اإك�صبو 2020.
واأ�صاف �صموه: �صوف ت�صلط القمة ال�صوء على اجلهود 
الرائعة التي بذلتها وما زالت جميع اجلهات احلكومية 
وال�����ص��رك��ات اخل��ا���ص��ة يف دب���ي والإم������ارات وع��ل��ى راأ�صها 
 19 كوفيد  ملواجهة حتديات  ال�صياحة  بقطاع  املهتمون 
وال�صياح  واملقيمن  مواطنينا  ورفاهية  �صالمة  و�صمان 
مما اأَهل الإمارات ودبي لت�صبح من بن اأف�صل الوجهات 
اأث��ن��اء فرتة  والعي�س  لل�صفر  ال��ع��امل  اأم��اًن��ا يف  واأك��رثه��ا 

التحديات  �صتناق�س  القمة  ان  �صموه  واأو�صح  اجلائحة. 
والآثار ال�صلبية التي اأحدثها الوباء على �صناعة ال�صياحة 
العاملية وحركة ال�صياح وخا�صة اأ�صحاب الهمم والدرو�س 
والتدابري  عاملياً  املطبقة  اجل��دي��دة  واحل��ل��ول  امل�صتفادة 
الحرتازية التي اتخذتها الدول لت�صريع تعايف ال�صياحة 
خا�صة يف املطارات و�صركات الطريان والفنادق و�صبكات 

النقل وغريها من املرافق واخلدمات.
ت�صاهم  ����ص���وف  امل�����ص��رتك��ة  ج��ه��ودن��ا  اإن  ���ص��م��وه:  وق�����ال 
يف ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال�����ص��ي��اح من 
اأ�صحاب الهمم الذين يت�صوقون لالنطالق مرة اأخرى 
لال�صتمتاع بحياتهم وال�صفر حول العامل بحرية ودعونا 
اإليها  الو�صول  ي�صهل  �صياحة  ل�صمان توفري  نعمل معاً 

واأف�صل جتربة ممكنة للجميع.
العام  املدير  امل��ري  �صعيد  �صعادة هالل  قال  ومن جانبه 
ت���ويل قيادتنا  ب���دب���ي:  ل���دائ���رة الق��ت�����ص��اد وال�����ص��ي��اح��ة 
لهم  وت��وف��ر  الهمم  باأ�صحاب  كبريا  اهتماما  الر�صيدة 
م��ن ممار�صة  ال��ت��ي متكنهم  واخل���دم���ات  امل���راف���ق  ك��اف��ة 
الفعاليات  يف  اإ�صراكهم  يتم  كما  طبيعي  ب�صكل  حياتهم 
املجتمعية لأهمية هذه الفئة يف املجتمع كما تعترب دبي 
من املدن العاملية املتاحة للجميع وحتر�س على تقدمي 
كافة و�صائل الراحة للم�صافرين من اأ�صحاب الهمم منذ 
اإياها حيث يجدون  اإىل دبي وحتى مغادرتهم  و�صولهم 
النقل،  وو�صائل  امل��ط��ار  م��ن  ب��دءا  احتياجاتهم  يلبي  م��ا 
املعامل  اأ���ص��ه��ر  اإىل  و���ص��ول  الفندقية  امل��ن�����ص��اآت  وك��ذل��ك 
تراعي هذا اجلانب يف  التي  ال�صياحي  ومناطق اجلذب 
احلديثة  للتكنولوجيا  دب��ي  تبني  مع  واأي�صا  من�صاآتها 
فاإنها ت�صهم اأي�صا يف تغيري حياة اأ�صحاب الهمم وجتعل 
�صاحب  روؤي��ة  مع  يتما�صى  وه��ذا  �صهولة  اأك��رث  حياتهم 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل 

وكذلك  والعمل  للحياة  الأف�����ص��ل  املدينة  دب��ي  جعل  يف 
الوجهة املف�صلة للزيارة.

متطلبات  ع��ل��ى  الأ�����ص����واء  ت�صليط  ال��ق��م��ة  وت�����ص��ت��ه��دف 
ه����ذه ال�����ص��ري��ح��ة اث���ن���اء ���ص��ف��ره��م وت��ن��ق��ل��ه��م م���ن مكان 
لآخ���ر وب��ال��ت��ايل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ريه��ا جل��ع��ل الماكن 
واملرافق التي ي�صتخدمونها او يق�صدونها مثل الفنادق 
واملنتجعات واملطارات وو�صائط النقل والت�صال ومراكز 
الت�صوق وال�صواطئ واملتنزهات واملتاحف متاحة امامهم 
وتلبي احتياجاتهم. وت�صري دبي بخطى دوؤوبة لتحقيق 
روؤيتها باأن ت�صبح �صديقة لإ�صحاب الهمم وتعمل جميع 
اجلهات املعنية يف المارة للو�صول اىل هذه الهدف من 
خالل تنفيذ القوانن والت�صريعات ذات ال�صلة وتطويع 
احللول الذكية لتوفري اأف�صل اخلدمات لهذه ال�صريحة 
خا�صة مع ا�صتهداف دبي ا�صتقبال 25 مليون �صائح يف 

العام 2025.
وح�صب تقدير منظمة ال�صحة العاملية فاأن ما بن 10 
– 15 % من �صكان املعمورة لديهم نوع من الحتياج 
ال��ذي��ن يحتاجون  الأ���ص��خ��ا���س  ع���دد  وان  امل�����ص��اع��دة  اىل 
اأجهزة م�صاعدة ترتاوح من الكرا�صي املتحركة اىل  اىل 
يف  م��ل��ي��ار   1 م��ن  يت�صاعف  ���ص��وف  الت�����ص��الت  تقنيات 
 2050 ن�صمة بحلول عام  2 مليار  الراهن اىل  الوقت 
نتيجة التقدم يف العمر وامل�صاكل ال�صحية وغريها من 
العوامل الأخ��رى ويتطلع نحو 50 مليون �صخ�س من 
ذوي الحتياجات اخلا�صة يف ال�صرق الأو�صط اإىل زيارة 
خدمات  ل��ه��م  ت��وف��ر  ال��ت��ي  ال�صياحية  وال��وج��ه��ات  امل���دن 

مالئمة تتوافق مع احتياجاتهم.
ند  ���ص��رك��ة  �صنويا  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة  يف  و���ص��ي�����ص��ارك 
ال�صبا للعالقات العامة وتنظيم املعار�س ح�صد من كبار 
القطاعن  يف  املعنين  واخل���رباء  الدولين  امل�صوؤولن 
الذين �صوف يتطرقون يف كلماتهم اىل  العام واخلا�س 

جتربة بلدانهم وجناحها يف التعامل مع نتائج اجلائحة 
والدرو�س  الهمم  ل�صحاب  بالن�صبة  خا�صة  وحتدياتها 
املي�صرة  ال�صياحة  جلعل  تطبيقها  ميكن  التي  امل�صتفادة 

جزءا من اأولويات جميع املدن حول العامل.
ال�صديقة  التحتية  البنى  اىل  املتحدثون  �صيتطرق  كما 
وال��ت�����ص��ه��ي��الت واخل���دم���ات امل��ت��ن��وع��ة يف ق��ط��اع��ات مثل 
التي  والتوا�صل  وال��ت��اأم��ن  وال�صحة  والنقل  ال�صيافة 
الحتياجات  ذوي  ���ص��رائ��ح  خم��ت��ل��ف  متطلبات  ت��راع��ي 
التي تواجه  التحديات  اأبرز  التطرق اىل  بالإ�صافة اىل 
ه������وؤلء ال�����ص��ي��اح ح����ول ال���ع���امل وال��ك�����ص��ف ع���ن احللول 
منذ  يحتاجونها  التي  اخل��دم��ات  ونوعية  والت�صريعات 
الوجهة  اىل  وال��و���ص��ول  ال�صفر  ق���رار  ات��خ��اذه��م  حلظة 
اجازاتهم وحتى عودتهم اىل بالدهم  املق�صودة وق�صاء 
اأج��ل جعل جتربة �صفرهم ذك��رى طيبة خالية من  من 

املتاعب.
املتحدة  التابعة لالأمم  العاملية  ال�صياحة  وكانت منظمة 
لل�صياح  ال��و���ص��ول  اإمكانية  �صمان  اإىل  ال���دول  دع��ت  ق��د 
الوجهات  مي��ًك��ن  مم��ا  خا�صة  متطلبات  لديهم  ال��ذي��ن 
الراغبة بتغيري قواعد اللعبة التعايف ب�صورة اأ�صرع من 
اآثار اجلائحة نتيجة ا�صتقطابها هذه ال�صريحة الكبرية 

من ال�صياح.
وقالت املنظمة: غالباً ما يتم ت�صميم البيئات واخلدمات 
املختلفة  ال��و���ص��ول  متطلبات  م��راع��اة  دون  ال�صياحية 
لذلك يجب تغيري طريقة التفكري بحيث يعطي قطاع 
ال�صفر  لت�صهيل  الو�صول  لإمكانية  الأول��وي��ة  ال�صياحة 
لالأ�صخا�س اأ�صحاب الهمم مما ي�صكل فر�صة ا�صتثنائية 

لتن�صيط ال�صياحة وخلق فر�س عمل جديدة.

 احل�شيني يبحث تعزيز التعاون مع موؤ�ش�شة التمويل الدولية يف اإك�شبو 2020 

اختتام اجتماع قادة تكنولوجيا املعلومات والت�شال يف اأبوظبي 

•• دبي-وام

ال��ت��ق��ى م���ع���ايل حم��م��د ب���ن ه���ادي 
لل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  احل�صيني 
امل��ال��ي��ة، ال��ي��وم، م��ع خم��ت��ار ديوب، 
مدير عام موؤ�ص�صة التمويل الدولية  
البنك  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة   IFC
املرافق له، وذلك  ال��دويل، والوفد 
ملناق�صة  دب���ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  يف 
اأعمال موؤ�ص�صة التمويل الدولية يف 
دولة الإمارات واملنطقة ب�صكل عام.  
البنك  جانب  عن  الجتماع  ح�صر 
ال�����دويل ك���ل م���ن ال���دك���ت���ور مريزا 
ح�صن، املدير التنفيذي للمجموعة 
املديرين  جمل�س  وعميد  العربية 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن يف ال��ب��ن��ك ال�����دويل، 
نائب  ت�صيكروهو،  هيال  وال�صيدة 

ال�صرق  ملنطقة  التنفيذي  الرئي�س 
وتركيا  اآ����ص���ي���ا  وو����ص���ط  الأو�����ص����ط 
وال�صيد  وب��اك�����ص��ت��ان،  واأف��غ��ان�����ص��ت��ان 
�صفيان عبد احلميد حممد العي�صى 
املدير الإقليمي للعمليات مبنطقة 
اأفريقيا  و�صمال  الأو���ص��ط  ال�صرق 

مبوؤ�ص�صة التمويل الدولية.
وخ����الل الج���ت���م���اع، رح����ب معايل 
حممد بن هادي احل�صيني بال�صيد 
خم��ت��ار دي���وب وال��وف��د امل��راف��ق له، 
موؤكداً اأهمية هذا اللقاء ملا له من 
دور اأ�صا�صي ومهم يف تعزيز م�صرية 
ال��ع��م��ل وال��ت��ن�����ص��ي��ق وال��ت��ع��اون بن 
الجتماع  وا���ص��ت��ع��ر���س  اجل��ان��ب��ن. 
التمويل  م��وؤ���ص�����ص��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�������ص���رق  م���ن���ط���ق���ة  ال�����دول�����ي�����ة يف 
وبرامج  اأفريقيا،  و�صمال  الأو�صط 

ودول  الإم����ارات  دول���ة  يف  املوؤ�ص�صة 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، اإىل 
ع��ل��ى كيفية عمل  ج��ان��ب الط����الع 
املوؤ�ص�صة مع �صركات قطاع اخلا�س 
ا�صتثماراتهم  ل���دع���م  ال���دول���ة  يف 
ال�صتثمارات  واأي�����ص��ا  اخل�����ارج،  يف 
والتي  للحدود  العابرة  الإقليمية 
ت�صمح لل�صركات بالإمارات التو�صع 
اإفريقيا  يف  النا�صئة  الأ���ص��واق  اإىل 
اأن  اإىل  الإ������ص�����ارة  جت����در  واآ����ص���ي���ا. 
م��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��م��وي��ل ال��دول��ي��ة، هي 
تركز  عاملية  اإمنائية  موؤ�ص�صة  اأكرب 
الأ�صواق  يف  اخل��ا���س  القطاع  على 
النامية  والق��ت�����ص��ادي��ات  النا�صئة 
.. وان�����ص��م��ت دول����ة الإم������ارات اإىل 
 30 يف  الدولية  التمويل  موؤ�ص�صة 

�صبتمرب من عام 1977.

•• اأبوظبي-وام

اخ��ت��ت��م��ت دائ�����رة الإ����ص���ن���اد احل��ك��وم��ي - 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  يف  مم��ث��ل��ة  اأب����وظ����ب����ي، 
تكنولوجيا  ق�����ادة  اج���ت���م���اع  ال���رق���م���ي���ة، 
املعلومات والت�صال، بح�صور كبار قادة 
ومم��ث��ل��ي ���ص��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف 
والت�صال،  املعلومات  تكنولوجيا  جمال 
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  ُعِقد  وال��ذي 

للمعار�س.
وا������ص�����ت�����ع�����ر������س الج������ت������م������اع امل������ح������اور 
ال�صرتاتيجية لأجندة اأبوظبي الرقمية 
و�صلط ال�صوء على اخلطط والتوجهات 

الرقمية  اأب��وظ��ب��ي  ل��ه��ي��ئ��ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
الهيئة  تعتزم  التي  وامل�صاريع  واملبادرات 
�صعادة  واأك�����دَّ   .2022 ل��ع��ام  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
الع�صكر،  عبداحلميد  حممد  ال��دك��ت��ور 
م��دي��ر ع���ام هيئة اأب��وظ��ب��ي ال��رق��م��ي��ة يف 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  اأن  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه 
حلول  ت���ط���وي���ر  اإىل  ت�����ص��ع��ى  ال���رق���م���ي���ة 
وتقنيات رقمية وتقدمي جتارب حكومية 
وملجتمع  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات  ف���ري���دة 
اجتماع  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  اأب��وظ��ب��ي.  اإم���ارة 
والت�صال  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ق���ادة 
ا�صتهدف مناق�صة املحاور ال�صرتاتيجية 
واأولوياتها،  الرقمية  اأبوظبي  لأج��ن��دة 

وامل�������ب�������ادرات واخل�����ط�����ط وال���ت���وج���ه���ات 
امل�صتقبلية لعام 2022.

العمل  على موا�صلة  »نحر�س  واأ�صاف: 
ال�صراكات  وت��ق��وي��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  دائ��م��ا 
واخلا�س،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ن  ب���ن 
مبتكرة  واأف����ك����ار  ف���ر����س  وا���ص��ت��ك�����ص��اف 
وج���دي���دة، وخ��ل��ق ال��ت��واف��ق امل��ط��ل��وب مع 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ����ص���رك���ات  ك���ب���ار 
والت�صال بهدف ت�صريع تنفيذ املبادرات 
و�صنعمل  الطموحة،  الرقمية  والربامج 
على توظيف التقنيات احلديثة و�صناعة 
جتارب حكومية جديدة، من اأجل تقدمي 
جتربة متعاملن متكاملة وتوفري حلول 

رقمية مميزة يف الإمارة«. وركز الجتماع 
الب��ت��ك��ار وخلق  ح���دود  دف��ع  اأهمية  على 
التكنولوجيا  ل��ت��وظ��ي��ف  ج���دي���دة  اآف�����اق 
املتطورة يف �صتى املجالت، والتي حتتاج 
للتعاون الوثيق وال�صراكات الفّعالة بن 
والذي  واخل��ا���س،  احلكومي  القطاعن 
ال�����ص��راك��ات مع  زي���ادة  ب���دوره ي�صاهم يف 
اجلهات املخت�صة من الهيئات احلكومية 
واخل���ا����ص���ة وامل���وؤ����ص�������ص���ات الأك���ادمي���ي���ة 
واخلرباء يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
م�صاهماتهم  �صتعزز  ح��ي��ث  والت�����ص��ال، 
ال��ق��ي��م��ة م����ن امل�������ص���اع���ي ال����رام����ي����ة اإىل 
اإمارة  الرقمي يف  التحول  ت�صريع عجلة 

اأهمية  الج��ت��م��اع  ت��ن��اول  كما  اأب��وظ��ب��ي. 
ت��ع��زي��ز ال�����ص��راك��ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة بن 
القطاعن احلكومي واخلا�س يف جمال 
التي  والت�����ص��ال  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
لتطبيق  الرئي�صية  املمكنات  من  تعترب 
واختتمت  الرقمية.  واملبادرات  الربامج 
اجتماعها  ال���رق���م���ي���ة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة 
اخلا�س  القطاع  م��ن  �صركائها  بتكرمي 
املحاور،  خمتلف  يف  بجهودهم  والإ�صادة 
احلكومية،  اخل�����دم�����ات  ذل�����ك  يف  مب����ا 
ال�صطناعي،  وال�����ذك�����اء  وال����ب����ي����ان����ات 
والأمن  امل�صرتكة،  احلكومية  واحل��ل��ول 

ال�صيرباين، واملنظومة الرقمية.

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  140/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 728/2019 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )14.721.269.46( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ:بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود 
عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �صارع ال�صيخ زايد - داون تاون - برج اأت�س ا�س بي �صي - دبي

وميثله:احمد ح�صن رم�صان ال علي 
املطلوب اإعالنه : حممد حنيف مري�صنت 

عنوانه :المارات - امارة دبي - على وكيله املحامي/احمد بن هزمي ال�صويدي - 9710000000000+ 
info@bsabh.com -

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/12/22 املوافق  مو�صوع الإعالن:اأنه يف يوم الربعاء 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :نوع العقار �صقة �صكنية 
- املنطقة اجلداف - رقم الر�س 460 - امل�صاحة 207.91 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى بالزو 

فري�صات�صتي - رقم الوحدة 1602 - )3.744.961.90( درهم  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  127/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 

مو�صوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن �صقة يف امارة دبي - منطقة احلبية اخلام�صة 
- مبنى الرمث - الطابق 2 - رقم الوحدة 205 - رقم الر�س 43 رقم  املبنى 38 والت�صريح با�صتالم مبلغ 

)1705298.53( درهم من ثمن البيع باملزاد .
طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمه الوطني �س.ذ.م.ع 

عنوانه :امارة دبي - �صارع 5 - متفرع من �صارع دم�صق -بناية نهال - الق�صي�س 2 
املطلوب اإعالنه : حممد ا�صفاق عبدالرزاق 

عنوانه :ام��ارة دبي - منطقة احلبية اخلام�صة - مبنى الرمث 3 - الطابق 2 - رقم الوحدة 205 - رقم 
ROYAL786@EIM.AE - 0506465936 - 38 الر�س 43 - رقم املبنى

مو�صوع الإعالن:ريحانه يا�صمن حممد
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�صراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم 
املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات :�صقة �صكنية حتت الن�صاء - رقم الر�س 43 - رقم البلدية 
847-683 - امل�صاحة 93.42 مرت مربع - رقم املبنى 38 - ا�صم املبنى الرمث 3 - رقم الوحدة 205- - 

مببلغ )575.874.71( درهم  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363
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العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  3572/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

رقم  بال�صتئناف  وامل��ع��دل   ، كلي  جت���اري   2018/1773 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ص��وع 
وامل�صاريف. للر�صوم  �صامال  درهم   )2113474.91( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  جتاري  ا�صتئناف   2019/744

طالب التنفيذ:ال�صركة العربية ملواد البناء 
& 806 - هاتف   807 b - مكتب  ب��ل��وك   - ���ص��ت��ار  ���ص��ن��رتي��ون  ب��ن��اي��ة   - ���ص��ارع بور�صعيد   - دي���رة  دب���ي -  :ام����ارة  ع��ن��وان��ه 

رقم:042208558 - مكاين:3166394140 
املطلوب اإعالنه : عبداهلل خليفة اأحمد الفهد املهريي 

عنوانه :ام��ارة دبي - بردبي - الرب�صاء الوىل - مكتب رقم 901 ملك �صمري ابراهيم طالب - �صارع رقم 16 - املنطقة 
373 الرب�صاء - بناية D 2 TOWERS الطابق التا�صع - رقم مكاين:1911578460 - 0565080390 - 

043474718  -  000@000
مو�صوع الإعالن :املنفذ �صدها �صكة خليفة الفهد للمقالولت ذ.م.م

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ن  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�صا�صي قبل دخول 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ح�صة املنفذ �صده يف الر�س رقم 371 - املنطقة 
ام �صقيم الوىل - م�صاحة احل�صة 286.35 مرت مربع بقيمة 1777660 درهم لعلى عطاء - نوع العقار ح�صة املنفذ 
�صده يف الر�س رقم 524 - املنطقة ال�صفا الثانية - م�صاحة احل�صة 137.63 مرت مربع بقيمة 740586 درهم لعلى 
عطاء - نوع العقار ح�صة املنفذ �صده يف الر�س رقم 234 - املنطقة ام �صقيم الثالثه - م�صاحه احل�صة 825.81 مرت 

مربع بقيمة 7111050 درهم لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  6369/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/4077 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1.219.857.12( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ:نادر حممد عبداهلل فكري 
عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - بردبي - دبي - منطقة ام �صقيم 2 - �صارع العزال - فيال رقم 39 - رقم 

مكاين:4084893639 
املطلوب اإعالنه : حممد اأوي�س جنم حممد جنم الهدى 

عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - بردبي - دبي - منطقة الثنية اخلام�صة - بناية ليوا هايت�س - مكتب رقم 
najan@ventureh.com  -  0555586316  - مكاين:1344374784  رقم   -  2306

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/12/22 املوافق  مو�صوع الإعالن:اأنه يف يوم الربعاء 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : �صقة �صكنية - املنطقة 
نخلة جمريا - رقم الر�س 1997 - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مارينا ابارمتنت�س 1 - رقم العقار 207 - 

امل�صاحة 226.52 مرت مربع - التقييم:2.257.583/90 درهم - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده

يف التنفيذ رقم  3572/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

رقم  بال�صتئناف  وامل��ع��دل   ، كلي  جت���اري   2018/1773 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ص��وع 
وامل�صاريف. للر�صوم  �صامال  درهم   )2113474.91( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  جتاري  ا�صتئناف   2019/744

طالب التنفيذ:ال�صركة العربية ملواد البناء 
& 806 - هاتف   807 b - مكتب  ب��ل��وك   - ���ص��ت��ار  ���ص��ن��رتي��ون  ب��ن��اي��ة   - ���ص��ارع بور�صعيد   - دي���رة  دب���ي -  :ام����ارة  ع��ن��وان��ه 

رقم:042208558 - مكاين:3166394140 
املطلوب اإعالنه : عبداهلل خليفة اأحمد الفهد املهريي 

عنوانه :ام��ارة دبي - بردبي - الرب�صاء الوىل - مكتب رقم 901 ملك �صمري ابراهيم طالب - �صارع رقم 16 - املنطقة 
373 الرب�صاء - بناية D 2 TOWERS الطابق التا�صع - رقم مكاين:1911578460 - 0565080390 - 

043474718  -  000@000
مو�صوع الإعالن :املنفذ �صدها �صكة خليفة الفهد للمقالولت ذ.م.م

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ن  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�صا�صي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ح�صة املنفذ �صده يف الر�س رقم 371 - املنطقة 
ام �صقيم الوىل - م�صاحة احل�صة 286.35 مرت مربع بقيمة 1777660 درهم لعلى عطاء - نوع العقار ح�صة املنفذ 
�صده يف الر�س رقم 524 - املنطقة ال�صفا الثانية - م�صاحة احل�صة 137.63 مرت مربع بقيمة 740586 درهم لعلى 
عطاء - نوع العقار ح�صة املنفذ �صده يف الر�س رقم 234 - املنطقة ام �صقيم الثالثه - م�صاحه احل�صة 825.81 مرت 

مربع بقيمة 7111050 درهم لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده

يف التنفيذ رقم  6369/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2021/4077 اأمر اأداء ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1.219.857.12( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ:نادر حممد عبداهلل فكري 
عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - بردبي - دبي - منطقة ام �صقيم 2 - �صارع العزال - فيال رقم 39 - رقم 

مكاين:4084893639 
املطلوب اإعالنه : حممد اأوي�س جنم حممد جنم الهدى 

عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - بردبي - دبي - منطقة الثنية اخلام�صة - بناية ليوا هايت�س - مكتب رقم 
najan@ventureh.com  -  0555586316  - مكاين:1344374784  رقم   -  2306

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�صاعة   2021/12/22 املوافق  مو�صوع الإعالن:اأنه يف يوم الربعاء 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�صركة 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�صة  قبل  م�صتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : �صقة �صكنية - املنطقة 
نخلة جمريا - رقم الر�س 1997 - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مارينا ابارمتنت�س 1 - رقم العقار 207 - 

امل�صاحة 226.52 مرت مربع - التقييم:2.257.583/90 درهم - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  1326/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، كلي  جت��اري   2704/2018 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
)1741553.36( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ:دريك اآند �صكل انرتنا�صيونال - �صركة م�صاهمة عامة 
عنوانه :ام��ارة دبي - منطقة مدينه دبي لالنتاج العالمي - �صارع ال�صيخ حممد بن زايد - بناية دريك اند �صكل - رقم 

مكاين 1642570071 - بجانب معي�صم �صيتي 
املطلوب اإعالنه : دريك اآند �صكل انرتنا�صيونال ذ.م.م - اأبوظبي 

عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - بردبي - �صارع حممد بن زايد - مدينة النتاج العالمي بناية جمموعة �صركات دريك 
 -  045514854  -  0044463444  - دب��ي  �س.ب:56794   -  1642570071 رق��م  ال�صركة  مبنى  �صكل  ان��د 

info@drakescull.com
مو�صوع الإعالن :املنفذ �صدهما: دريك اند �صكل اجنينريجن �س.ذ.م.م - دريك اند �صكل انرتنا�صيونال ذ.م.م - ابوظبي

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ن  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�صا�صي قبل دخول 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار حق انتفاع على مبنى ينتهي بتاريخ:2034 - 
املنطقة جممع دبي لال�صتثمار الول - رقم الر�س 571 - رقم البلدية 990-598 - امل�صاحة 3629.30 مرت مربع 

- التقييم:16.000.000 درهم لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  5924/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/2590 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )36340009.39( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ:بنك برودا 
عنوانه :المارات - امارة دبي - ال�صوق الكبري ملك عقارات حكومة دبي مكتب 201

وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�س ال�صام�صي 
املطلوب اإعالنه : عبداحلميد عبد املجيد 

 -  3251397512 - مكاين   170 رق��م  فيال   - ابوهيل  �صارع   - ابوهيل  - منطقة  دب��ي  :ام���ارة  عنوانه 
موبايل:0506455377 - 0552465863

مو�صوع الإعالن:املنفذ �صده:ك�صارة ونقليات الوزة الذهبية ذ.م.م
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
الإمارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
لديه اعرتا�س  املزايدة ولكل من  دخ��ول  ال�صا�صي قبل  الثمن  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع  ال�صراء 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
وامل�صاريف خالل  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  الإج���راءات  قانون  301 من  باملادة 
اليام  الثمن خالل  على  يزيد  اأن  املزايدة  �صخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اأي��ام  ع�صرة 
الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ح�صة يف �صقة �صكنية 
- املنطقة احلبية الرابعة - رقم الر�س 5 - م�صاحة احل�صة - 19.09 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�صم 
115 - قيمة احل�صة:143.824.06 درهم لعلى  RED RESIDENCE - رقم الوحدة  املبنى 

عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  842/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

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

وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:بنك برودا 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي- ال�صوق الكبري ملك عقارات حكومة دبي مكتب 201 
 مكاين:2809195296 - وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�س ال�صام�صي 

املطلوب اإعالنه : احمد ح�صن لفري 
 - BB41 امل���ك���ات���ب - م��ك��ت��ب رق�����م  ب�����رج  ال���غ���ري���ر -  ال����رق����ه - م���رك���ز  �����ص����ارع  ع���ن���وان���ه :ام��������ارة دب�����ي - دي������ره - 
tg@hotmail.com - 0097142277893 - 0091502426635 - 3062595725:مكاين

مو�صوع الإعالن:املنفذ �صدهم:اخلط التجاري/ماجد �صيف احمد الغرير/احمد ح�صن لفري/حبيب احمد مبارك
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار 
5410.02 مرت مربع - املقدرة  3 - امل�صاحة  1199 - املنطقة وادي ال�صفا  قطعة ار�س ف�صاء - رقم الر���س 
ب���:23.293.165/00 درهم يباع لعلى عطاء - نوع العقار - �صقة �صكنية - املنطقة وادي ال�صفا 7 - رقم الر�س 
املقدرة   - مربع  مرت  امل�صاحة:279.08   -  312 العقار  رقم   -  CONDOMINIUM:املبنى ا�صم   -  3

ب���:1.154.085/19 درهم يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  579/2011/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
رقم  بال�صتئناف  واملعدل  كلي  جت��اري   2008/506 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
465+2009/466 ا�صتئناف جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )19607746.48( درهم �صامال للر�صوم 

وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:�صركة بريدج واي وتيجان للمقاولت �س.ذ.م.م ممثله ال�صيد بوليكال فيتام عبدالوهاب 

M06 عنوانه :امارة دبي - دبي - هور العنز �صرق - املبنى الذهبي - امليزانن
 وميثله:جا�صم حممد �صليمان علي حممد املعيني 

املطلوب اإعالنه : �صركة ايه ان �صي القاب�صه ذ.م.م )ايه ان �صي لال�صتثمار ذ.م.م( 
ع��ن��وان��ه :ام�����ارة دب���ي - ال��رف��اع��ه - م��ك��ت��ب م��ل��ك ط��ي��ب ع��ب��د ال��رح��ي��م ب��اق��ر - م��ق��اب��ل م��رك��ز ���ص��رط��ة ال��رف��اع��ه - 

ancholding11@gmail.com  -  0551056756
مو�صوع الإعالن:املنفذ �صدهما:طيب عبدالرحيم باقر - انرتنا�صيونال كواليتي �صتيل �س.ذ.م.م

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا 
مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري  وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
اأن ل تقل هذه الزيادة  امل��زاد ب�صرط  التالية لر�صوم  اأن يزيد على الثمن خالل الي��ام الع�صرة  ممنوع من املزايدة 
اأو�صاف  بيان  املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  عن ع�صر 
املمتلكات : نوع العقار حق منفعة على ار�س وماعليها من بناء ينتهي بتاريخ:2035/2/14 - املنطقة جممع دبي 
درهم لعلى  التقييم:8000000   - 8945.31 مرت مربع  امل�صاحة   -  267 الر���س  رقم   - الول  لال�صتثمار 

عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

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

رقم  بال�صتئناف  واملعدل  كلي  عقاري   2015/462 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
للر�صوم  �صامال  درهم   )4798951.25( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، عقاري  ا�صتئناف   4798951.25

وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:ميتاىل ممتانى ب�صفتها ال�صخ�صية وب�صفتها و�صية على الولدين/فارون ممتانى وكا�صفى ممتانى 

ب�صفتهم من ورثة املتويف/ارون كومار ممتانى - واخرون 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية فندق ذا h الطابق 32 مكتب بن حيدر حماماة وا�صت�صارات 

قانونية -  وميثله:�صامل �صعيد احمد �صعيد بن كوير 
املطلوب اإعالنه : اوربيت هولدينجز ليمتد 

عنوانه :امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد برج املو�صى 2 - الطابق 25 - مكتب 2502 - 043799979 
lawkmq@gmail.com -

مو�صوع الإعالن:املنفذ �صده:هيمال فالبهاد�س تاكار
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا 
مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري  وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات 
املقدرة  4133.90 مرت مربع -  امل�صاحة  الرابعة -  املنطقة احلبية   - 75 ار���س ف�صاء  - رقم الر���س  : قطعة 

ب���:12459128 درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

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

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
مو�صوع التنفيذ : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال بامارة دبي - مبنطقة نخلة جمريا - بلقي�س ريزيدن�س 

- رقم CBRV15 - مب�صاحة 15653 قدم مربع.
طالب التنفيذ:�صركة اخلليج للتمويل �س.م.خ 

عنوانه :حملها املختار ابراهيم ح�صن املال وم�صاركوه للمحاماة وال�صت�صارات القانونية - المارات - امارة دبي - 
بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى �صيتي اأفنيو - مكتب رقم 707 - ديرة �صيتي �صنرت 

فران�صي�صكو  مديرها/دوارتي  وميثلها  حم��دودة(  م�صوؤولية  ذات  )�صركة  وايتووتر  اميوزمنت   : اإعالنه  املطلوب 
تيك�صريا مارقوي�س 

عنوانه :الم��ارات - ام��ارة دبي - اخلبي�صي - ديره - دبي - مبنى ملك را�صد S1 + A + A1 + B مكتب رقم 
 043233110  -  0503893100  - ا�صتدامة   -  203+202+113+103+102

duarte@awwdubai.ae 
2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  مو�صوع الإعالن:اأنه يف يوم الربعاء املوافق 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة نخلة جمريا - رقم الر�س 1990 - رقم 
الفيال - V15Villa - امل�صاحة 912.10 مرت مربع - ا�صم املبنى بلقي�س ريزيدن�س - التقييم:19000000 

درهم يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده
يف الدعوى رقم  258/2019/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
مو�صوع التنفيذ : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال بامارة دبي - مبنطقة نخلة جمريا - بلقي�س ريزيدن�س 

- رقم CBRV15 - مب�صاحة 15653 قدم مربع.
طالب التنفيذ:�صركة اخلليج للتمويل �س.م.خ 

عنوانه :حملها املختار ابراهيم ح�صن املال وم�صاركوه للمحاماة وال�صت�صارات القانونية - المارات - امارة دبي - 
بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى �صيتي اأفنيو - مكتب رقم 707 - ديرة �صيتي �صنرت 

فران�صي�صكو  مديرها/دوارتي  وميثلها  حم��دودة(  م�صوؤولية  ذات  )�صركة  وايتووتر  اميوزمنت   : اإعالنه  املطلوب 
تيك�صريا مارقوي�س 

عنوانه :الم��ارات - ام��ارة دبي - اخلبي�صي - ديره - دبي - مبنى ملك را�صد S1 + A + A1 + B مكتب رقم 
 043233110  -  0503893100  - ا�صتدامة   -  203+202+113+103+102

duarte@awwdubai.ae 
2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  مو�صوع الإعالن:اأنه يف يوم الربعاء املوافق 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة نخلة جمريا - رقم الر�س 1990 - رقم 
الفيال - V15Villa - امل�صاحة 912.10 مرت مربع - ا�صم املبنى بلقي�س ريزيدن�س - التقييم:19000000 

درهم يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 70363

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده  
يف التنفيذ رقم  511/2018/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
رقم  بال�صتئناف  واملعدل  كلي  عقاري   2015/462 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
للر�صوم  �صامال  درهم   )4798951.25( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، عقاري  ا�صتئناف   4798951.25

وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:ميتاىل ممتانى ب�صفتها ال�صخ�صية وب�صفتها و�صية على الولدين/فارون ممتانى وكا�صفى ممتانى 

ب�صفتهم من ورثة املتويف/ارون كومار ممتانى - واخرون 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية فندق ذا h الطابق 32 مكتب بن حيدر حماماة وا�صت�صارات 

قانونية -  وميثله:�صامل �صعيد احمد �صعيد بن كوير 
املطلوب اإعالنه : اوربيت هولدينجز ليمتد 

عنوانه :امارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد برج املو�صى 2 - الطابق 25 - مكتب 2502 - 043799979 
lawkmq@gmail.com -

مو�صوع الإعالن:املنفذ �صده:هيمال فالبهاد�س تاكار
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا 
مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري  وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن 
ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات 
املقدرة  4133.90 مرت مربع -  امل�صاحة  الرابعة -  املنطقة احلبية   - 75 ار���س ف�صاء  - رقم الر���س  : قطعة 

ب���:12459128 درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده

يف التنفيذ رقم  579/2011/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

رقم  بال�صتئناف  واملعدل  كلي  جت��اري   2008/506 رق��م  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
465+2009/466 ا�صتئناف جتاري ، ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )19607746.48( درهم �صامال للر�صوم 

وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:�صركة بريدج واي وتيجان للمقاولت �س.ذ.م.م ممثله ال�صيد بوليكال فيتام عبدالوهاب 

M06 عنوانه :امارة دبي - دبي - هور العنز �صرق - املبنى الذهبي - امليزانن
 وميثله:جا�صم حممد �صليمان علي حممد املعيني 

املطلوب اإعالنه : �صركة ايه ان �صي القاب�صه ذ.م.م )ايه ان �صي لال�صتثمار ذ.م.م( 
ع��ن��وان��ه :ام�����ارة دب���ي - ال��رف��اع��ه - م��ك��ت��ب م��ل��ك ط��ي��ب ع��ب��د ال��رح��ي��م ب��اق��ر - م��ق��اب��ل م��رك��ز ���ص��رط��ة ال��رف��اع��ه - 

ancholding11@gmail.com  -  0551056756
مو�صوع الإعالن:املنفذ �صدهما:طيب عبدالرحيم باقر - انرتنا�صيونال كواليتي �صتيل �س.ذ.م.م

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا 
مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري  وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
اأن ل تقل هذه الزيادة  امل��زاد ب�صرط  التالية لر�صوم  اأن يزيد على الثمن خالل الي��ام الع�صرة  ممنوع من املزايدة 
اأو�صاف  بيان  املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي  الثمن  باإيداع كامل  اأن يقوم  الثمن على  عن ع�صر 
املمتلكات : نوع العقار حق منفعة على ار�س وماعليها من بناء ينتهي بتاريخ:2035/2/14 - املنطقة جممع دبي 
درهم لعلى  التقييم:8000000   - 8945.31 مرت مربع  امل�صاحة   -  267 الر���س  رقم   - الول  لال�صتثمار 

عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 70363

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده
يف التنفيذ رقم  842/2019/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
رقم  بال�صتئناف  واملعدل  كلي  2017/1673 جتاري  رقم  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
للر�صوم  �صامال  درهم   )77740454.27( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، جتاري  ا�صتئناف   2018/1496

وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:بنك برودا 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي- ال�صوق الكبري ملك عقارات حكومة دبي مكتب 201 
 مكاين:2809195296 - وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�س ال�صام�صي 

املطلوب اإعالنه : احمد ح�صن لفري 
 - BB41 امل���ك���ات���ب - م��ك��ت��ب رق�����م  ب�����رج  ال���غ���ري���ر -  ال����رق����ه - م���رك���ز  �����ص����ارع  ع���ن���وان���ه :ام��������ارة دب�����ي - دي������ره - 
tg@hotmail.com - 0097142277893 - 0091502426635 - 3062595725:مكاين

مو�صوع الإعالن:املنفذ �صدهم:اخلط التجاري/ماجد �صيف احمد الغرير/احمد ح�صن لفري/حبيب احمد مبارك
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار 
5410.02 مرت مربع - املقدرة  3 - امل�صاحة  1199 - املنطقة وادي ال�صفا  قطعة ار�س ف�صاء - رقم الر���س 
ب���:23.293.165/00 درهم يباع لعلى عطاء - نوع العقار - �صقة �صكنية - املنطقة وادي ال�صفا 7 - رقم الر�س 
املقدرة   - مربع  مرت  امل�صاحة:279.08   -  312 العقار  رقم   -  CONDOMINIUM:املبنى ا�صم   -  3

ب���:1.154.085/19 درهم يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده

يف التنفيذ رقم  1326/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، كلي  جت��اري   2704/2018 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
)1741553.36( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ:دريك اآند �صكل انرتنا�صيونال - �صركة م�صاهمة عامة 
عنوانه :ام��ارة دبي - منطقة مدينه دبي لالنتاج العالمي - �صارع ال�صيخ حممد بن زايد - بناية دريك اند �صكل - رقم 

مكاين 1642570071 - بجانب معي�صم �صيتي 
املطلوب اإعالنه : دريك اآند �صكل انرتنا�صيونال ذ.م.م - اأبوظبي 

عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - بردبي - �صارع حممد بن زايد - مدينة النتاج العالمي بناية جمموعة �صركات دريك 
 -  045514854  -  0044463444  - دب��ي  �س.ب:56794   -  1642570071 رق��م  ال�صركة  مبنى  �صكل  ان��د 

info@drakescull.com
مو�صوع الإعالن :املنفذ �صدهما: دريك اند �صكل اجنينريجن �س.ذ.م.م - دريك اند �صكل انرتنا�صيونال ذ.م.م - ابوظبي

 اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ن  اي���داع  ال�صراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�صا�صي قبل دخول 
اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار حق انتفاع على مبنى ينتهي بتاريخ:2034 - 
املنطقة جممع دبي لال�صتثمار الول - رقم الر�س 571 - رقم البلدية 990-598 - امل�صاحة 3629.30 مرت مربع 

- التقييم:16.000.000 درهم لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر   - للمنفذ �سده

يف التنفيذ رقم  5924/2019/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2018/2590 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )36340009.39( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.

طالب التنفيذ:بنك برودا 
عنوانه :المارات - امارة دبي - ال�صوق الكبري ملك عقارات حكومة دبي مكتب 201

وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�س ال�صام�صي 
املطلوب اإعالنه : عبداحلميد عبد املجيد 

 -  3251397512 - مكاين   170 رق��م  فيال   - ابوهيل  �صارع   - ابوهيل  - منطقة  دب��ي  :ام���ارة  عنوانه 
موبايل:0506455377 - 0552465863

مو�صوع الإعالن:املنفذ �صده:ك�صارة ونقليات الوزة الذهبية ذ.م.م
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
الإمارات  )�صركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ص��اف��ه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
لديه اعرتا�س  املزايدة ولكل من  دخ��ول  ال�صا�صي قبل  الثمن  20% من  تاأمن ليقل عن  اي��داع  ال�صراء 
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
وامل�صاريف خالل  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  الإج���راءات  قانون  301 من  باملادة 
اليام  الثمن خالل  على  يزيد  اأن  املزايدة  �صخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�صة  اأي��ام  ع�صرة 
الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ح�صة يف �صقة �صكنية 
- املنطقة احلبية الرابعة - رقم الر�س 5 - م�صاحة احل�صة - 19.09 مرت مربع - رقم املبنى 1 - ا�صم 
115 - قيمة احل�صة:143.824.06 درهم لعلى  RED RESIDENCE - رقم الوحدة  املبنى 

عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف الدعوى رقم  225/2020/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 

6 - فيال رقم  مو�صوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال بامارة دبي - منطقة وادي ال�صفا 
2 - والت�صريح با�صتالم مبلغ )4191148.18( درهم  2470 - املرابع العربية - الفرادا  65 - رقم الر�س 

من ثمن البيع باملزاد .
طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمه الوطني �س.م.ع 

عنوانه :امارة دبي - �صارع 5 - متفرع من �صارع دم�صق - بناية نهال - الق�صي�س 2 
املطلوب اإعالنه : ماجى 

عنوانه :امارة دبي - منطقة وادي ال�صفا 6 - فيال رقم 65 - رقم الر�س 2470 - املرابع العربية - الفرادا2 - 
FCJLTD@163.COM  -  0508544758

مو�صوع الإعالن:اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة وادي ال�صفا 6 - رقم الر�س 2470 - رقم 

البلدية 2602-664 - امل�صاحة:841.05 مرت مربع - التقييم 4000000 درهم 
 مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده
يف الدعوى رقم  225/2020/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
6 - فيال رقم  مو�صوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال بامارة دبي - منطقة وادي ال�صفا 
2 - والت�صريح با�صتالم مبلغ )4191148.18( درهم  2470 - املرابع العربية - الفرادا  65 - رقم الر�س 

من ثمن البيع باملزاد .
طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمه الوطني �س.م.ع 

عنوانه :امارة دبي - �صارع 5 - متفرع من �صارع دم�صق - بناية نهال - الق�صي�س 2 
املطلوب اإعالنه : ماجى 

عنوانه :امارة دبي - منطقة وادي ال�صفا 6 - فيال رقم 65 - رقم الر�س 2470 - املرابع العربية - الفرادا2 - 
FCJLTD@163.COM  -  0508544758

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  مو�صوع الإعالن:اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار ار�س وماعليها من بناء - املنطقة وادي ال�صفا 6 - رقم الر�س 2470 - رقم 

البلدية 2602-664 - امل�صاحة:841.05 مرت مربع - التقييم 4000000 درهم 
 مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف الدعوى رقم  94/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
مو�صوع الدعوى : طلب حجز وبيع عقار مرهون عبارة عن بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار حمل الطلب ثم 
بيعه وموا�صفاته ال�صقة رقم 713 - الطابق ال�صابع - ا�صم املبنى جليتز زيزيدن�س 3 - تاور 2 - قطعة ار�س رقم 
 - B-142 ، B-143:105 - منطقة احلبية الثانية - دبي - مب�صاحة - وقدرها 125.45 مرت مع املواقف رقم
ثانيا:خماطبة اجلهات املخت�صة يف امارة دبي بخ�صو�س بيع العقار املذكور باملزاد العلني - ثالثا:الت�صريح لطالب 
التنفيذ با�صتالم مبلغ وقدره )819.129.75( درهما ثمامنائة وت�صعة ع�صر الفا ومائة وت�صعة وع�صرون درهم 
وخم�صة و�صبعون فل�صا - من ثمن البيع العلني بال�صافة اىل اىل كافة الر�صوم وامل�صروفات مع حفظ حق طالب 

التنفيذ يف اأي فوائد ا�صافية حتى تاريخ ال�صداد التام.
طالب التنفيذ:بنك برودا 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بنك برودا - ال�صوق الكبري  - مكتب رقم 201 - مقابل للعربة 
بالقرب من الديوان  - وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�س ال�صام�صي 

املطلوب اإعالنه : اجنايل جاين 
عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - مبنى - جليتز ريزيدن�س 3 - الربج رقم 2 - ط 7 ال�صقة 713 - احلبية 

الثانية - 0502967855
مو�صوع الإعالن:املنفذ �صده:راجيو جن

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية - املنطقة احلبية الثانية - رقم الر�س 105 - رقم املبنى:2-675 - ا�صم املبنى جليتز ريزيدين�س 
درهم لعلى   1.009.823/44 التقييم   - 125.45 مرت مربع  امل�صاحة   -  713  - العقار  رقم   -  2 تاور   3

عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  - للمنفذ �سده
يف الدعوى رقم  94/2021/250 بيع عقار مرهون 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 
مو�صوع الدعوى : طلب حجز وبيع عقار مرهون عبارة عن بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار حمل الطلب ثم 
بيعه وموا�صفاته ال�صقة رقم 713 - الطابق ال�صابع - ا�صم املبنى جليتز زيزيدن�س 3 - تاور 2 - قطعة ار�س رقم 
 - B-142 ، B-143:105 - منطقة احلبية الثانية - دبي - مب�صاحة - وقدرها 125.45 مرت مع املواقف رقم
ثانيا:خماطبة اجلهات املخت�صة يف امارة دبي بخ�صو�س بيع العقار املذكور باملزاد العلني - ثالثا:الت�صريح لطالب 
التنفيذ با�صتالم مبلغ وقدره )819.129.75( درهما ثمامنائة وت�صعة ع�صر الفا ومائة وت�صعة وع�صرون درهم 
وخم�صة و�صبعون فل�صا - من ثمن البيع العلني بال�صافة اىل اىل كافة الر�صوم وامل�صروفات مع حفظ حق طالب 

التنفيذ يف اأي فوائد ا�صافية حتى تاريخ ال�صداد التام.
طالب التنفيذ:بنك برودا 

عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى بنك برودا - ال�صوق الكبري  - مكتب رقم 201 - مقابل للعربة 
بالقرب من الديوان  - وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل نا�صر العوي�س ال�صام�صي 

املطلوب اإعالنه : اجنايل جاين 
عنوانه :المارات - امارة دبي - بردبي - مبنى - جليتز ريزيدن�س 3 - الربج رقم 2 - ط 7 ال�صقة 713 - احلبية 

الثانية - 0502967855
مو�صوع الإعالن:املنفذ �صده:راجيو جن

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى 
تاأمن ليقل  ايداع  ال�صراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا 
يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية - املنطقة احلبية الثانية - رقم الر�س 105 - رقم املبنى:2-675 - ا�صم املبنى جليتز ريزيدين�س 
درهم لعلى   1.009.823/44 التقييم   - 125.45 مرت مربع  امل�صاحة   -  713  - العقار  رقم   -  2 تاور   3

عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363
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العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  18/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الوىل رقم 183

مو�صوع الدعوى : وعليه وا�صتنادا لحكام املادتن 26 و 28 من القانون رقم 14 ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن التاأميني يف امارة 
/2013/94 الرهن مرجع رقم  املوقرة مايلي:1- تزييل عقد  يلتم�س من مقامكم  املرتهن  امل�صتدعي/الدائن  دبي فان 
AJBK /MTGA املربم بتاريخ:2013/12/12 بال�صيغة التنفيذية 2- توقيع احلجز على العقار املرهون الكائن بامارة 

دبي - نوع فيال - يف منطقة الرب�صاء جنوب الرابعة رقم الر�س 420 - رقم البلدية 287-681 رقم املبنى 3
Sq.M 168.35 وذلك وفق الج��راءات املعمول بها لدى دائرتكم 3- بعد توقيع احلجز القيام باعالن كل  امل�صاحة    
من امل�صتدعي �صده واحلائز باحلجز ومن ثم بيع هذا العقار املرهون واملحجوز عليه باملزاد العنلي وفقا لجراءات املعمول 
بها لدى دائرتكم و�صرف مبلغ مبيع العقار امل�صتدعي مبا ي�صاوي جمموع املبالغ امل�صتحقة بتاريخ ال�صداد التام 4- الزام 

امل�صتدعي �صده الر�صوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ : م�صرف عجمان �س.م.ع

عنوانه : الإمارات - اإمارة عجمان - الرا�صدية - �صارع امليناء - مبنىامليناء - �صقة الأول 
املطلوب اإعالنه : 1- اأ�صيتا روان فرانك �صامار اويرا - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن فيال - املنطقة الرب�صاء جنوب الرابعة - رقم 
الر�س 420 - رقم املبنى 3 - امل�صاحة 168.35 مرت مربع كما نعلنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها )1818744.36( درهم 
خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س 
املادة 295 من قانون الجراءات املدنية مع مراعاة احت�صاب مدة التكليف بال�صداد بعد م�صي مدة ال�صبعة ايام من علمكم 

.S-DATE:باحلجز بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70353

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1103/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  جزئي  عقاري   2021/813 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
وقدره )46712.5( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه.

للتمويل  ال��ب��در  �صركة   - حاليا  خا�صة(  )م�صاهمة  للتمويل  ال���ص��الم��ي  امل�صرق  �صركة   : التنفيذ  ط��ال��ب 
ال�صالمي )م�صاهمة خا�صة( �صابقا

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �صارع عمر بن اخلطاب خلف الغرير �صنرت - بناية بنك امل�صرق - ت:042223333 - 
civilcases@baitulhikma.com:ف:042226061 - رقم مكاين:2861595758 - بريد الكرتوين

وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي
املطلوب اإعالنه : 1- علي روؤف ع�صريان - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)46712.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بالن�سر )تظلم(    

                  يف  الدعوى رقم:300/2021/80 تظلم من اأمر اأداء 
املنظورة يف:دائرة تظلمات اوامر الداء رقم 204

مو�صوع الدعوى : تظلم من القرار ال�صادر بالق�صية رقم:7077/2021 اأمر اأداء ، والر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة . 

الدولية  بنيان  جمموعة  )حاليا(  خا�صة  م�صاهمة  القاب�صة  لال�صتثمار  الدولية  بنيان  املتظلم:جمموعة 
لال�صتثمار ذ.م.م )�صابقا(

زاي��د - مبنى فندق روتانا روز  ال�صيخ  �صارع  التجاري الوىل - دبي -  املركز  ام��ارة دبي -  عنوانه:المارات - 
ريحان - �صقة الطابق اخلام�س - بجوار بنك دبي التجاري

 وميثله:ماجد حممد ال�صيخ احمد بن ال�صيخ ح�صن اخلزرجي
املطلوب اإعالنه :  1- جهاد ا�صماعيل عبداجلبار لمي  -  �صفته : متظلم �صده 

بالق�صية  ال�صادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  اع��اله ومو�صوعه  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�صوع 
رقم:7077/2021 اأمر اأداء ، والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  
2021/12/26  ال�صاعة 11.00 �س يف قاعة التقا�صي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

MOJAU_2021- 0038098 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإعالن 
حيث اأن ال�صيد  : خالد حممد حممد رم�صان - م�صري اجلن�صية ميلك الرخ�صة جتارية )ركن الخوة 
رخ�صة  بال�صارقة مبوجب  تاأ�ص�صت  والتي  100% رخ�صة جتارية  بن�صيب  امل�صلحة(  النجارة  ملقاولت 
البيع  يف  يرغب  اجلن�صية  م�صري   - رم�صان  حممد  حممد  ال�صيد:خالد  ان  حيث   )789748( رقم 
البالغة  امل�صلحة(  النجارة  ملقاولت  الخ��وة  )رك��ن  التجارية  الرخ�صة  والتنازل عن جزء من ح�صته يف 
50% اىل ال�صيد:احمد حممد نا�صف حممد - م�صري اجلن�صية ليكون ن�صيبه يف الرخ�صة التجارية 
50% خروج وكيل خدمات ودخول �صريك وتغيري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل �صركة ذات 

م�صوؤولية حمدودة ذ.م.م.
وعمال بن�س املادة )14( فقرة 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب العدل 
فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم واأنه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اإليه بعد ا�صبوعن من 

تاريخ هذا العالن فمن لديه اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�صبل القانونية حيال ذلك
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
MOJAU_2021- 0038102 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن 

 - اجلن�صية   ، اهلل  �صيف  م��ول��وى  بهار  ال��دي��ن  ال�صيد/افتخار  ب��اأن  اجلميع  ل��دى  معلوما  ليكن 
بنغالدي�س يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيده/جميله 
مبارك احمد عي�صى الدخان ، اجلن�صية المارات العربية املتحدة ، يف الرخ�صة )طريق مويلح 
ال�صادرة من  ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )728869(  بامارة  تاأ�ص�صت  والتي  اللحوم(  لبيع 

دائرة التنميه القت�صادية.
تعديالت اخرى:تغري ال�صكل القانوين من رخ�صه بوكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية

وعمال بن�س املادة )14( فقرة 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صاأن الكاتب 
العدل فقد اقت�صى ن�صر هذا الإعالن للعلم واأنه �صوف يتم الت�صديق على الجراء امل�صار اإليه بعد 
ا�صبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اأي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى

 يف جريدتني اإحداهما ناطقة باللغة الجنليزية  
 SHCAPCIREQJI2021/ 0001859 يف ال�ستئناف رقم

ب�صفتها  الفال�صي  بخيت  ب��ن  �صيف  جمعة  امل�صتاأنف/ميثاء  طلب  علي  ب��ن��اء 
ال�صخ�صية كوارث وب�صفتها الو�صي على تركة املرحوم والدها/جمعة �صيف بن 

بخيت الفال�صي 
اىل امل�صتاأنف �صدهم : 1- راوند تيبل �س.ذ.م.م 2- غ�صان ن�صيب وهبة - اجلن�صية 

لبنان 3- دوري ا�صعد يعقوب - اجلن�صية لبنان 
الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�صور  مكلف  ان��ت 
املوافق  الثنن  ي��وم  يف  وذل��ك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ال�صتئنافية 

2021/12/20 يف الدعوى املذكورة رقمها اعاله بو�صفك م�صتاأنف �صده 
مدير ادارة الدعوى
خليل الطاهري        

             وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة ال�ستئنافية الحتادية

مكتب ادارة الدعوى

70392

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008327 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كولين�س نوابونوان ناجي ناجي 
جمهول حمل الإقامة : ال�صارقة منطقة العزره �صارع ال�صيخ �صامل بن �صلطان القا�صمي بناية �صكن �صائقي اجرة 

ال�صارقة
اعالن بالن�صر باللغتن العربية والجنليزية

رفعت املدعية/اجرة ال�صارقة ذ.م.م �صد املدعي عليه/كولين�س نوابونوان ناجي - نيجريي اجلن�صية تطالب فيها 
مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  ثانيا:الزام   - عليه  املدعي  واعالن  لنظرها  موعد  وحتديد  الدعوى  بالتايل:اول:قيد 
وقدره )9091( درهم ت�صعة الف وواحد وت�صعون درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية 

وحتى تاريخ ال�صداد التام - ثالثا:الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
انت مكلف باحل�صور بجل�صة 2021/12/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة الحتادية املحكمة البتدائية 
املدنيه -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 4( �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الن�صر وذلك للنظر يف  تاريخ  ايام من  امل�صتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة  الدعوى مرفقا بها كافة 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�صفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ 2021/12/14 
مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
  اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

 حمكمة ال�سارقة  الإحتادية- حمكمة التنفيذ املدنية - فار�ض حممد عبداهلل حممد الفار�سي 
اإخطار دفع يف الق�سية رقم SHCEXCIPOR2021 /0003905 جتاري )جزئي(

اإىل املحكوم عليه / فار�س حممد عبداهلل حممد الفار�صي 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم  املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ : م�صرف الهالل �س.م.ع - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، وفدع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 287452  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك/ اإعالنكم بهذا الإخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
  اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

 حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - �سركة الخ�سر الدائم التجارية ذ.م.م 
�سركة الخ�سر الدامي م�سر �ض.ذ.م.م 

اإخطار دفع يف الق�سية رقم SHCEXCICIVS2021 /0005011 مدين
اإىل املحكوم عليه / �صركة الخ�صر الدائم التجارية ذ.م.م

�صركة الخ�صر الدامي م�صر �س.ذ.م.م 
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم  املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 

املنفذ : فيكيم انرتنا�صيونال �س.م.ح - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، وفدع الر�صم املحدد لذلك ، 

ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 428906  

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك/ اإعالنكم بهذا الإخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70579 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
  اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

 حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - حم�سن جاويد راجا جاويد 
اإخطار دفع يف الق�سية رقم SHCEXCIREA2021 /0004240 مدين جزئي

اإىل املحكوم عليه / حم�صن جاويد راجا جاويد 
العنوان : ال�صارقة املويلح الهاتف 0506810945 

حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم  املرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح املدعي 
املنفذ : اكرب علي زاهد حممد - يف الق�صية امل�صار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، وفدع الر�صم املحدد لذلك ، 
 ومبا اأن احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �صامال الر�صوم وامل�صاريف : 15166 درهم  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�صند التنفيذي امل�صار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك/ اإعالنكم بهذا الإخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بالن�سر        

                يف  ال�ستئناف رقم 2124/2021/300 ا�ستئناف مدين 
مو�صوع ال�صتئناف :  

طالب الإعالن / 1-نا�صر مال اهلل حممد غامن - �صفته بالق�صية : وكيل  
املطلوب اإعالنهما :  2-  طلحا زافار اقبال 3- رمال العرب لنقل الركاب باحلافالت 

املوؤجرة �س.ذ.م.م -  �صفتهما بالق�صية : م�صتاأنف �صدهما -  جمهويل حمل القامة 
مدين  رق�����م:2021/2438  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  اأ�صتاأنف  ق��د    : الإع���الن  مو�صوع 
10.00 �س  ال�صاعة    2021/12/23 املوافق   اخلمي�س   يوم  لها جل�صة  وح��ددت  جزئي. 
بقاعة التقا�صي عن بعد  ، وعليه يقت�صي ح�صوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
70197
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اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:7535/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

وقدره  مبلغ  ب�صداد  والتكافل  بالت�صامن  املطلوب �صدهما  بالزام  المر  با�صت�صدار  :املطالبة  الدعوى  مو�صوع 
)90.000.00( درهما ت�صعون الف درهما والر�صوم وامل�صاريف والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق 

وحتى ال�صداد التام و�صمول المر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة. 
املدعي:ار تي ا�س لتاجري معدات البناء ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي - منطقة مدينة دبي ال�صناعية - م�صتودع ملك �صركة تطوير - رقم مكاين 2991393202 - 
هاتف رقم 048852912 - فاك�س:048852913 - متحرك رقم:0503686287

املطلوب اإعالنه :  1- احمد عبداهلل �صيف بن دروي�س ال�صحي  -  �صفته : مدعي عليه
ب��ت��اري��خ:2021/11/30 - بالزام  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�صت�صدار  مو�صوع الإع��الن :طلب 
املدعي عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )90.000.00( درهما ت�صعون الف درهما مع الفائدة 
ذلك من  ماعدا  ورف�صت  وامل�صاريف  وبالر�صوم  التام  ال�صداد  ال�صيك وحتى  ا�صتحقاق  تاريخ  5% من  القانونية 
طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �صمول المر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�صت برف�صه .ولكم احلق يف ا�صتئناف 

المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:4432/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�صة رقم 404

والر�صوم  دره���م   )736000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  م��و���ص��وع 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 2018/11/27 وحتى ال�صداد التام . 

املدعي:�صين�صري تريدينج م.م.ح 
عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�صعيد - ديره - دبي - �صارع ال مكتوم - مبنى قرية العمال 

بلوك بي - �صقة مكتب 204 - دوار ال�صاعة
املطلوب اإعالنه :  1- قارون جايراث انوب كومار جايراث  -  �صفته : مدعى عليه 

مو�صوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
 2018/11/27 تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )736000(
وحتى ال�صداد التام - وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2021/12/22  ال�صاعة 09.00 �س 
يف قاعة التقا�صي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف الدعوى رقم  4/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183 

1 مبنى اوملبيك  املبنى   682-260 البلدية  9 رقم  الكائن بامارة دبي احلبية الرابعة رقم الر�س  اأذن بيع العقار املرهون  التنفيذ : طلب  مو�صوع 
بارك 3 - العقار رقم 402 وذلك نظري املديونية البالغ قدرها )8.159.916.12( درهم ثمانية مالين ومئة وت�صعة وخم�صن الف وت�صع مائة 

و�صتة ع�صر دراهم واثنا ع�صر فل�صا .
طالب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطني �س.م.ع 

عنوانه :الم��ارات - امارة دبي - دبي - الق�صي�س الثانية - �صارع رقم 5 - مبنى نيهال - بجنب فندق تامي غراند رقم مكاين:3700095802 - 
وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر 

املطلوب اإعالنه : مانوج جايكي�صن بهوجواين 
عنوانه :المارات - امارة دبي - دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - �صارع ال�صفوح - مكاتب لوفت�س 2 - الطابق الول رقم مكاين:1421176928 

sales@capital-markketing.me - 043672686 - 097144290916 -
�صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�صاعة   2021/12/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه   : الإع���الن  مو�صوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�صركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو�صافه  املو�صحة  العقار  بيع 
راغبي ال�صراء ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س  وعلى   )emiratesauction.ae
على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : نوع العقار �صقة �صكنية - املنطقة احلبية الرابعة - رقم الر�س 9 - امل�صاحة 150.36 مرت مربع - رقم 

املبنى 1 - ا�صم املبنى اوملبيك بارك 3 - رقم الوحدة 402 - التقييم 1132922 درهم يباع لعلى عطاء - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0032779
املخطر : عمر بابر بابر فاروق - باك�صتاين اجلن�صية و يحمل بطاقة هوية رقم)784198884102603(  - عن�وانه: اإمارة ال�صارقة - �صارع التعاون / اخلان – فندق 

اريانا اجلانب ال�صكني ال�صقة رقم 801 - بجوار الق�صباء متحرك: 056/3425510
E-mail: ub6009@gmail.com

املخطر اإليه : حممد عرفان ذوالفقار ذوالفقار علي – باك�صتاين اجلن�صية و يحمل بطاقة هوية رقم)784198649351586(
عن�وانه: اإمارة عجمان - النعيمية 2 - قطاع املدينة - بالقرب من �صيتي �صنرت عجمان - مبنى قي�صر 2- الدور الول - �صقة رقم 103- هاتف متحرك 0563094294 

- رقم مكاين 4321912193
E-Mail:taqdiragw@gmail.com

مو�صوع الإخطار : بدفع قيمة ال�صيكات ،
الوق�ائ�ع : حيث اأن املخطر اليه حرر �صيكات و بياناتهم كالتايل :- 

"1/ �صيك رقم )000030( بقيمة )10،000( درهم )ع�صرة الف درهم فقط ل غري( م�صحوب على )بنك الإمارات دبي الوطني( م�صتحق الدفع بتاريخ )30/04/2021(
"2/ �صيك رقم )000031( بقيمة )10،000( درهم )ع�صرة الف درهم فقط ل غري( م�صحوب على )بنك الإمارات دبي الوطني( م�صتحق الدفع بتاريخ )31/05/2021(
"3 �صيك رقم )000032( بقيمة )10،000( درهم )ع�صرة الف درهم فقط ل غري( م�صحوب على )بنك الإمارات دبي الوطني( م�صتحق الدفع بتاريخ )30/06/2021(

- ال�صيكات حمررة ل�صلح املخطر - ول يقابلهم ر�صيد قابل لل�صحب،
- وحيث اأن املخطر اليه يرف�س �صداد قيمة ال�صيكات على الرغم من ا�صتنفذ كافة الطرق الودية.

- وعليه فاإن املخطر يرغب يف اإخطار املخطر اليه بال�صرورة دفع قيمة ال�صيكات و قدره )30،000( درهم )ثالثون الف درهم فقط ل غري( يف فرتة اق�صاها خم�صة اأيام من 
تاريخ ا�صتالم الإخطار وال �صوف ي�صطر اأ�صفا لإتخاذ الجراءات القانونية لذلك والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ ال�صتحقق 2021/4/30 وحتي تاريخ 

ال�صداد الفعلي م�صافا اليه الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
- وعليه يلتم�س املخطر من �صعادة الكاتب العل اخطاركم بهذا ر�صميا ،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

يف الدعوى رقم 7153/2021/60 اأمر اداء  
املنظورة يف : اأوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203  

الف  27،142.30 )�صبعة وع�صرون  بان توؤدي لها املطلوب �صدها مبلغ  املطالبة با�صدار المر    : الدعوى  مو�صوع 
ومائة واثنان واربعون درهما وثالثون فل�صا( وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ هذا الطلب وحتى متام ال�صداد مع 

حتميليها بالر�صم وامل�صاريف. 
املدعى : �صركة الدانوب ملواد البناء - ذ م م  - عنوانه : الإم��ارات - اإمارة ال�صارقة - ال�صناعية رقم 1 - �صارع الوحدة 
1- ال�صاعر لالعالن - �س ذ م م - �صفته :  اإعالنه :  21-7 ملك �صالح عمر بن حيدر. املطلوب  - مبنى �صربة رقم 
مدعى عليه. مو�صوع الإعالن : طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2021/11/10 
بالزام املطلوب �صدها بان توؤدي للطالبة مبلغ 27142،30 درهم فقط مبلغ وقدره �صبعة وع�صرين الف ومائة واثنن 
واربعن درهما وثالثن فل�س والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى متام  ال�صداد والزامها الر�صوم 
وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر 

هذا العالن.

رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

 يف الإ�ستئناف رقم 1605/2021/361 ا�ستئناف اأمر اداء   
املنظورة يف : دائرة الإ�صتئناف التجارية الثالثة رقم 87   

مو�صوع الدعوى : ا�صتئناف المر ال�صادر يف امر الداء رقم 6242 ل�صنة 2021 امر اداء والر�صوم 
وامل�صاريف والتعاب

امل�صتاأنف  : �صركة امل�صاريع الطبية العربية - �س ذ م م  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى ا�صبيكت تاور - �صقة 1903  

وميثله : ا�صامة ح�صن عثمان دبلوك  
املطلوب اإعالنه : 1 - ق�صي كرباج - �صفته : م�صتاأنف �صده   

نبلغكم بقيد امل�صتاأنف بقيد الق�صية املذكورة اأعاله ل�صتئناف احلكم ال�صادر يف امر الداء املقيد من 
بقاعة  10.00 �صباحا  ال�صاعة   2021/12/20 املوافق  الثنن  يوم  لها جل�صه  وح��ددت  قبلكم.  
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�صي 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 

اعالن حكم بالن�سر 
يف الدعوى رقم 147/2019/26 عقاري كلي  

املنظورة يف : الدائرة العقارية الكلية الوىل رقم 96  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها دبي اخلليج للعقارات �س ذ م م مببلغ وقدره )2.496.100 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة. 
املدعى : هوميون نافيد �صليمى   - عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�صارقة - املجاز - ال�صارقة - �صارع كورني�س البحرية - 

مبنى برج املهند - �صقة 109  - وميثله : ليلى حمزه اإ�صماعيل املال  
املطلوب اإعالنه : 1 - دبي اخلليج للعقارات - �س ذ م م  - �صفته : مدعى عليه 

اأعاله  املذكورة  الدعوى  2019/4/30 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�صوع 
ل�صالح / هوميون نافيد �صليمى حكمت املحكمة مبثابة ح�صوري - بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 2.496.000 
درهم )اثنن مليون واربعمائة �صتة وت�صعون الف درهم( وفائدة  على هذا املبلغ بواقع 9%  �صنويا من تاريخ املطالبة 
حتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها امل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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Date 16/ 12/ 2021  Issue No : 13418
Sharjah Federal Court of Appeal

Case Management Office
Notification via Publishing to Attend before the Case Management Office, in two 

languages one of which is a foreign language
In Appeal No. SHCAPCIREQJ12021/0001859

Based upon request by the Appellant: MAITHA JUMA SAIF BIN BAKHEET AL 
FALASI, in her personal capacity as the Heir and in her capacity as the Guardian of 
the Estate of her Late Father/JUMA SAIF BIN BAKHEET AL FALASI
1. To the Appellees: 1. ROUNDTABLE LLC
2. GHASHAN NASSIB WAHBA-Nationality: Lebanese
3. DORI ASAAD YAQOUB-Nationality: Lebanese
You are requested to attend before the Case Management Office at the Sharjah Federal 
Court of Appeal - in person or represented by an authorized attorney, on Monday 
20/12/2021 in the aforementioned case number- in your capacity as the Appellee.
Director of the Case Management Office
KHALIL TAHERI

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

Date 16/ 12/ 2021  Issue No : 13418
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0008327 - Civil (Partial)

To the defendant: Collins Nwabunwanne Nnji
Unknown Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al 
Qasimi Street Sharjah, Drivers Housing Building of Sharjah Taxi,
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant Collins
Nwabunwanne Nnji-Nigeria national, requesting:
- Obligate the defendant to pay an amount of (9091 dirhams) Nine thousand and 
Ninety-One dirhams, and the legal interest at 12% from the date of the judicial claim 
until the date of full payment and to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 28/12/2021 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 4) 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.
Judicial Services Office / Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522

Date 16/ 12/ 2021  Issue No : 13418
Settlement of financial obligations proceedings

Sultan Salem Sultan Salem Al Kaabi
In Case No. 30/2021 Settlement of financial obligations' Procedures - Dubai

Based on the decision of the Dubai Court of First Instance in Case No. 30/2021 
Settlement of financial obligations' Procedures dated November 24th, 2021, in 
which the esteemed court decided to accept the application for opening Settlement of 
financial obligations Procedures, Sultan Salem Sultan Salem Al Kaabi, appointing the 
expert / Fatima Marzouq Muhammad Al Ali, as secretary of procedures.
Accordingly, we announce to all creditors and everyone who has a claim against the 
above mentioned to submit their claims of specific value, supported by all supporting 
documents and a copy of the identity card and the power of attorney, if any, and in the 
event that the creditor is a company or institution submits a copy of the commercial 
license and articles of incorporation, within a period of (20) twenty days from the 
date of the announcement. Applications must be submitted to the office of the expert 
/ Fatima Marzouq Muhammad Al Ali in Dubai - Downtown area Boulevard Plaza 
Building 1, 14th floor next to Burj Khalifa. Phone: 044558555 Mobile: 0502900878 
Email: aalalifatma@hotmail.com 
The time for receiving applications and receiving documents is from 10 am to 5 pm, 
and they should be sent in PDF format.
Accounts Expert / Fatima Marzouq Al-Ali

Dubai First Instance Court

70392

Date 16/ 12/ 2021  Issue No : 13418
Dubai Courts of First Instance

Notice by Publishing 
In Case No  4432/2021/16- Commercial, Summary
Considered in Fifth Case Management Department No 404 
Matter of the Case Request to order the defendant to pay (AED 736000) plus 
costs, charges, attorney fees and interest of 12% from 27/11/2018 to the date 
of full payment.
Claimant Century Trading FZE
Address  United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Portsaid, Deira, Dubai, Al 
Maktoum Street, Business Village Building, Block B, Apartment 204, Al Saa Square.  
Notified party1- VARUN JAIRATH ANUP KUMAR, Legal Standing: Defendant  
Subject of Notice He filed a case against you with request to order the defendant 
to pay (AED 736000) plus costs, charges, attorney fees and interest of 12% 
from 27/11/2018 to the date of full payment. Hearing of Wednesday, 22/12/2021 
09:00 in the remote litigation room was scheduled for it. Therefore, you or your 
legal representative are required to attend. You shall present the memorandums 
or exhibits in your company to the court at least three days before the hearing.
Prepared by Nada Abdulkader Al Khamri

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70608

العدد 13418 بتاريخ 2021/12/16 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  4063/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/4145 جتاري جزئي ، ب�صداد املبلغ املنفذ وقدره 
)712118.51( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف .

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري 
 - ت:044266024   - لل�صيارات  الفطيم  ووكالة   - امل�صعود  بناية  بجوار   - املطار  �صارع   - دب��ي  :ام��ارة  عنوانه 

متحرك:0502429874 - �س.ب:118385 - الرقم املكاين:1842279152
وميثله:حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي 

املطلوب اإعالنه : عبدالروؤوف خالد حمكم الدين خالد 
عنوانه :امارة دبي - بردبي - معي�صم الوىل - قطعة الر�س رقم:725 - العقار رقم 3-1501 - برج �صينرتيوم 
رقم   - - �س.ب:391268  - متحرك:0555629061  - ت:043664888   1501 رقم  �صقة   -  3 ت��اور 

raufkhalid@arydigital.tv - 0555629061 - 1798570656:مكاين
2021/12/22 ال�صاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  مو�صوع الإعالن:اأنه يف يوم الربعاء املوافق 
اأنيط بها البيع )�صركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�صافه  ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
ال�صراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمن ليقل عن 20% من الثمن ال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�صة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة 
ولكل �صخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�صاف املمتلكات :نوع العقار �صقة - رقم الر�س 725 - املنطقة معي�صم الول - ا�صم املبنى - �صينرت يوم 
تاور 3 - رقم الوحدة 3-1501 - رقم املبنى 1 - امل�صاحة 150.44 مرت مربع - القيمة 782.673.01 درهم 

لعلى عطاء  - مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ا•• ل�سارقة-الفجر:

�صيف  اإيطاليا  اختيار  عن  للكتاب”  ال�صارقة  “هيئة  اأعلنت 
�صرف الدورة ال�41 من معر�س ال�صارقة الدويل للكتاب، التي 
�صيكون  حيث   ،2022 نوفمرب  �صهر  يف  فعالياتها  �صتنطلق 
اجلمهور على موعد مع نخبة من الأدباء واملفكرين والفنانن 
والنا�صرين الإيطالين على اأر�س ال�صارقة، تاأكيداً على عمق 
باإيطاليا، وتقديًرا  الإمارات  التي تربط  التاريخية  العالقات 
لدور اإيطاليا يف نه�صة الفنون والآداب والعلوم على م�صتوى 

العامل.
ج���اء الإع������الن خ���الل ل��ق��اء ج��م��ع ���ص��ع��ادة اأح���م���د ب���ن ركا�س 
العامري، رئي�س هيئة ال�صارقة للكتاب، و�صعادة نيكول لينري، 

�صفري اجلمهورية الإيطالية لدى الدولة، جرى خالله بحث 
ال�صارقة  بن  امل�صرتكة  اجلهود  وتن�صيق  الثقافية  العالقات 

واملدن الإيطالية يف جمال تنظيم معار�س الكتاب والفعاليات 
ركا�س  بن  اأحمد  �صعادة  ق��ال  الختيار،  ه��ذا  الثقافية.وحول 
ال�صارقة  “ت�صتقبل  للكتاب:  ال�صارقة  هيئة  رئي�س  العامري، 
والأدب  الفن  رم��وز  �صرف  �صيف  اإيطاليا  اختيار  خ��الل  م��ن 
عن  يعرّب  معا�صر  وح�صاري  ثقايف  ح��وار  لتج�صد  الإي��ط��ايل، 
روؤي����ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب��ن حممد 
مد  جت��اه  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 
ج�صور التوا�صل الثقايف بن بلدان وح�صارات العامل، وتعزيز 

قيم امل�صرتكات الإن�صانية من خالل املعرفة والفن والأدب«.
الإم����ارات  ب��ن  واحل�����ص��اري��ة  الثقافية  “العالقات  واأ����ص���اف: 
ك��ان فيه طريق  اإىل وق��ت مبكر  ت��اري��خ��ّي��ة، وت��ع��ود  واإي��ط��ال��ي��ا 
اإىل  امل�صرق  من  وميتد  العامل،  ثقافات  يربط  ج�صراً  احلرير 
املغرب، حيث كانت الإمارات حمطة مهمة للتجار الإيطالين، 
41 من معر�س  ال�  ال��دورة  �صرف  اإيطاليا �صيف  اختيار  وما 
العالقات  على عمق هذه  تاأكيد  اإل  للكتاب،  ال��دويل  ال�صارقة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة، وت���ق���دي���راً مل���ا ق��دم��ت��ه اإي��ط��ال��ي��ا ل��ل��م��ع��رف��ة والفن 
التعاون  م��ن  مل��زي��د  “ن�صعى  ال��ع��ام��ري:  وت��اب��ع  الإن�������ص���اين«.  
الإب���داع���ي وت��ع��زي��ز ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف م��ع اإي��ط��ال��ي��ا، ونتطلع 

الإيطالين،  والكّتاب  النا�صرين  املزيد من  حل�صور وم�صاركة 
وفتح املجال لزوار املعر�س للتعرف اأكرث على الثقافة والأدب 

عميقة  واآدابها  وفنونها  الإيطالية  اللغة  اأن  حيث  الإيطايل، 
ورا�صخة باإ�صهاماتها يف املنجز الأدبي العاملي«.

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ص��ع��ادة ن��ي��ك��ول ل��ي��ن��ري، ���ص��ف��ري اجلمهورية 
�صرف  �صيف  اإي��ط��ال��ي��ا  “م�صاركة  ال���دول���ة:  ل���دى  الإي��ط��ال��ي��ة 
فعاليات الدورة ال�41 ملعر�س ال�صارقة الدويل للكتاب يف العام 
املقبل، متثل فر�صة لنا لتقدمي التجربة الثقافية الإيطالية 
يف املنطقة العربية يف حدث هو الأكرب يف املنطقة، وبات الأكرب 
يف العامل على م�صتوى معار�س الكتب، فنحن نحر�س �صنوياً 
الأدبي  امل�صهد  تقريب  اإىل  ونتطلع  املعر�س  يف  امل�صاركة  على 
الإيطايل من نظريه العربي، وفتح قنوات توا�صل مثمرة بن 
العربي  العامل  الإيطايل والنا�صرين يف  الكتاب  قطاع �صناعة 

واملنطقة«.

•• دبي – الفجر:

للثقافة”  “دبي  دب���ي  وال��ف��ن��ون يف  ال��ث��ق��اف��ة  ه��ي��ئ��ة   حت��ت��ف��ي 
الفنان  باإبداعات  دبي  يف  والعلوم  الثقافة  ندوة  مع  بالتعاون 
وال�صاعر الإماراتي الراحل �صامل اجلمري الذي ارتبطت به 
الق�صيدة النبطية والأغنية ال�صعبية يف الإمارات، وذلك من 
ُتعقد يف  “راحلون باقون”  خالل حلقة جديدة من برنامج 
مقر الندوة باملمزر، اإحياًء للذكرى الثالثن لرحيله، وذلك 
وتعريفهم  الأج��ي��ال،  بن  الوعي  ن�صر  على  اإط��ار حر�صها  يف 
اإث����راء احلراك  اأ���ص��ه��م��وا يف  املحلية، مم��ن  الأدب��ي��ة  ب��ال��رم��وز 

الثقايف يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة عموًما.
و�صوف ُتعقد هذه اجلل�صة يوم الثالثاء املوافق 20 دي�صمرب 
2021، عند ال�صاعة 7:30 م�صاًء، باإدارة ال�صاعرة الإماراتية 
�صيخة املطريي، التي �صت�صت�صيف ال�صاعر واخلبري الرتاثي 
الهلي،  �صعيد  ثاين  وال�صاعر  الهلي  �صعيد  حممد  الإم��ارات��ي 
اإىل جانب  ال��راح��ل،  ال�صاعر  اأ���ص��رة  اأف���راد  م��ن  ع��دد  بح�صور 
الربنامج  ج���دول  ويت�صمن  ب�����ص��ريت��ه.  املهتمن  م��ن  لفيف 
يف  وال�صعرية  الفنية  املحطات  اأب���رز  تتناول  ح��واري��ة  جل�صة 
اإىل  طويلة،  �صنن  م��دار  على  ام��ت��دت  التي  ال��راح��ل  م�صرية 

جانب عر�س من�صور رقمي اأعّدته “دبي للثقافة” للتعريف 
غنائية  فقرة  الأم�صية  �صي�صاحب  كما  واإجن��ازات��ه.  بال�صاعر 

وعر�س فيلم ق�صري عن الراحل.
ق��ال حممد احلب�صي، مدير  ال��ربن��ام��ج،  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  وح���ول 
هذه  تنظيم  “اإن  للثقافة”:  “دبي  يف  بالإنابة  الآداب  اإدارة 
وتقديراً  كبرية،  وفنية  �صعرية  لقامة  تكرمياً  ياأتي  الفعالية 
لرمز من رموز الأدب الإماراتي، ويج�صد ر�صالتنا الثقافية يف 
تعزيز التالحم الجتماعي واإلهام اأبنائنا من ال�صباب لتطوير 
قدراتهم الثقافية والإبداعية عن طريق اإثراء معارفهم حول 
تركت  ال��ت��ي  امل��ب��دع��ة  املحلية  ال�صخ�صيات  م��ن  ملهم  من���وذج 
اإرث����اً خ��ال��داً م��ن الأع���م���ال الأدب���ي���ة. وم���ن ���ص��اأن ذل���ك حتفيز 
الإمارة،  والآداب يف  والفنون  وال��رتاث  الثقافة  منو قطاعات 
والإ�صهام يف تنويع اقت�صاد دبي من خالل ال�صناعات الثقافية 
الإبداعي  القت�صاد  الإ�صهام يف دعم  اإىل  والإبداعية، و�صوًل 
دبي  ا�صرتاتيجية  اأه����داف  حتقيق  يف  والإ���ص��ه��ام  الإم�����ارة  يف 
داعياً جميع املهتمن من الإماراتين  لالقت�صاد الإبداعي”، 
املن�صة  ه��ذه  من  وال�صتفادة  اجلل�صة  ح�صور  اإىل  واملقيمن 
ال�صاعر �صامل بن حممد اجلمري  اأن  الثقافية الرثية.ُيذكر 
العميمي، ولد �صنة 1910 يف دبي، وبداأ بنظم ال�صعر يف �صنٍّ 

مبكرة، اإذ ظهرت موهبته يف ذلك قبل اأن يبلغ ال�صاد�صة ع�صر 
من عمره. ن�صاأ حمباً للبحر، وعمل يف عدد من دول اخلليج 
العربي قبل اأْن يعود لي�صتقر يف دبي. تنّوعت مواهب الراحل 
الإبداعية، فقد اأ�ّص�س حماًل للت�صوير الفوتوغرايف، كما كان 

ة لل�صقور. بارًعا يف �صناعة الرباقع اخلا�صّ
نظم  اجل��غ��رايف، حيث  وال�صعر  الأدب  رائ���ًدا يف  ك��ان اجلمري 
العديد من الق�صائد التي ر�صم فيها طريًقا وا�صًحا للقوافل 
اأهمها واح��دًة يقول يف مطلعها  من خالل عّدة ق�صائد، من 
تتجاوز  طويلة  ق�صيدة  وه��ي  الإله”،  اهلل  با�ص��م  “اأبدي��ت 

الثمانن بيًتا، ومتّثل خريطة للطريق املالحي البحري من 
املوانئ  اأ�صماء  وت�صم  الهند،  و�صواحل  موانئ  اإىل  دبي  ميناء 

البحرية يف املدن الرئي�صّية التي تتوقف خاللها ال�صفن.
تناولت ق�صائد ال�صاعر الراحل �صامل اجلمري جميع اأغرا�س 
الن�صيب  له  كان  الغزل  فن  اأّن  اإّل  وعرو�صه،  وفنونه  ال�صعر 
الأكرب من اأ�صعاره، فيما تنّوعت اأ�صاليبه وتراكيبه ال�صعرّية، 
الإماراتّية.  ال�صعرية  للمدر�صة  ال�����رّواد  اأح���د  ب��ذل��ك  ف��ك��ان 
والغزل  واحلنن  والرثاء  والفخر  امل��دح  ق�صائد  ديوانه  �صمَّ 
والغربة، كما كرثت فيه املحاورات ال�صعرية مع �صعراء جيله، 

ف�صاًل عن متّيزه بفن الغطو؛ وهو فن الألغاز ال�صعرية من 
ل والريحاين. خالل فنون الدر�صعي واجُلمَّ

�صّكل الراحل مع الفّنان الإماراتي علي بالروغة الزعابي ثنائياً 
متميزاً، واأ�ّص�صا مدر�صة غنائية رائدة،  وغّنى له بالروغة اأكرث 
من 150 ق�صيدة. كما �صارك الراحل يف العديد من الربامج 
اأثري  الذي كان يبث عرب  ال�صعراء  ال�صعرية، ل�صّيما جمل�س 
الثمانينيات  وبداية  ال�صبعينيات  منت�صف  بن  دبي  تلفزيون 
يف  اهلل،  رحمه  اجلمري،  ال�صاعر  تويف  الع�صرين.  القرن  من 

28 فرباير من العام 1991. 

يف حلقة جديدة من برنامج »راحلون باقون«

»دبي للثقافة« و»الندوة« ت�شتح�شران اإبداعات الراحل �شامل اجلمري 

•• ال�سارقة -الفجر:

�صمن فعاليات مناهزات اللغة العربية لدول اخلليج 
يف دورتها الرابعة والتي حتت�صنها ال�صارقة باملركز 
اجلامعية  باملدينة  مقره  يف  العربية  للغة  الرتبوي 
والتي تقام برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
انتظم  “حفظه اهلل ورعاه”  ال�صارقة  الأعلى حاكم 
يف  عقدت  التي  ال�صفوية  الخ��ت��ب��ارات  يف  امل�صاركون 

اليوم الثاين من الختبارات.
الطلبة  جميع  للمناهزات  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف  ���ص��ارك 
امل�����ص��ارك��ن وال���ذي���ن ي��ب��ل��غ اإج���م���ايل ع��دده��م )21( 
م�صارًكا، منهم خم�صة ذكور و�صت ع�صرة من الإناث 
التنظيمي  ل��الإط��ار  طبًقا  ال�صفوي  الختبار  اأدوا  و 
ل���ل���م���ن���اه���زات وال�������ذي ي���ع���د امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة من 
الختبارات اخلا�صة باملناهزات حيث يتم تنفيذه يف 
اليوم التايل وذلك بعد اأن مت النتهاء من الختبار 

التحريري والذي مت اإجراوؤه يف اليوم الأول 

  ي��اأت��ي ذل���ك يف اأع���ق���اب ق��ي��ام امل��رك��ز ال���رتب���وي لغة 
العربية لدول اخلليج بال�صارقة بالتعاون مع وزارة 
نبدع”،  “بالعربية  �صعار:  ةحتت  والتعليم  الرتبية 
انعقادها  خالل  املناهزات  برنامج  تنظيم  مبوا�صلة 
حاليا يف ال�صارقة.وقبيل انعقاد الختبارات ال�صفوية 
الثالث  الجتماع  عقد  اخلليج  دول  من  للم�صاركن 
اأم�س وذلك  ال�صاعة �صباح  العليا للمناهزات  للجنة 
املركز  مدير  احلمادي  �صالح  عي�صى  دكتور  برئا�صة 
روؤو�صاء  م��ع  اخلليج  ل��دول  العربية  للغة  ال��رتب��وي 

ال���وف���ود امل�����ص��ارك��ن م���ن ال�����دول الأع�������ص���اء مبكتب 
ال��رتب��ي��ة ال��ع��رب��ي ل���دول اخل��ل��ي��ج وال��ل��ج��ن��ة العلمية 

وم�صريف املركز واللجنة املنظمة.
ب��ج��ان��ب ح�صور  ال��وف��ود  ح�صر الج��ت��م��اع روؤو����ص���اء 
الأ�صتاذ  وه��م  للمناهزات  العلمية  اللجنة  اأع�����ص��اء 
الدكتور  الأ�صتاذ  و  املر�صي   ح�صن  حممد  الدكتور 
م��ع��اط��ي حم��م��د اإب��راه��ي��م وال��دك��ت��ور حم��م��د �صايف 
الربامج  اإدارة  م��دي��ر  وه��ي��ب  وع����ادل  امل�����ص��ت��غ��امن��ي  

باملركز الرتبوي للغة العربية .

الختبار  اأ�صئلة  مناق�صة  الج��ت��م��اع  خ��الل  وج���رى 
الأدائية  املهارات  قيا�س  على  تعتمد  والتي  ال�صفوي 

وقد اعتمادها بنهاية الجتماع.
الدكتور  اللجنة  رئي�س  الجتماع  ب��داي��ة  يف  ورح��ب 
ثم  امل�����ص��ارك��ة  اخلليجية  ب��ال��وف��ود  احل��م��ادي  عي�صى 
قدم ال�صكر على جهودهم يف الإ�صراف على الطلبة 
امل�صاركن ومتابعة ا�صتعداداتهم وتلبية احتياجاتهم 
يف اإط���ار امل��ن��اه��زات .واأ���ص��ار احل��م��ادي ب��اأن املناهزات 
املواهب  حت��ف��ي��ز  يف  اأه���داف���ه���ا  حت��ق��ي��ق  اإىل  ت�����ص��ع��ى 

واإذكاء  العربية  اللغة  املبكرة يف جم��ال  والإب��داع��ات 
روح التناف�س بن الطلبة املبدعن واملوهوبن لدول 
الأع�صاء وتعزيز ثقة الطلبة باإبداعاتهم ومواهبهم 
النتماء  وتعزيز  العربية  اللغة  جمال  يف  باأنف�صهم 
الربنامج  الج��ت��م��اع  ناق�س  ذل��ك  لهم.بعد  وال���ولء 
التف�صيلي لليوم الثاين وا�صتعرا�صه خالل الجتماع 
والتاأكيد على �صرورة التزام اجلميع مبا مت اإقراره 
يليق  مب��ا  امل��ن��اه��زات  تنفيذ  على  ا  حر�صً بالربنامج 

مب�صتوى التنظيم.

�سمن مناهزات اللغة العربية يف ال�سارقة بدورتها الرابعة 2021م حتت �سعار » بالعربية .. ُنبدع «

م�شاركا من طالب وطالبات دول اخلليج يوؤدون المتحان ال�شفوي لليوم الثاين  21

تقديرًا لدورها احل�ساري واإ�سهامها يف نه�سة الفنون واالآداب والعلوم 

اإيطاليا �شيف �شرف الدورة الـ 41 من »معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب«

يف الذكرى الثالثني لرحيله لل�ساعر  • تكرميًا 
الرموز االأدبية الوطنية على  وتعريفهم  االأجيال  بني  الوعي  •ن�سر 

واالإ�سهام يف تعزيز االقت�ساد االإبداعي يف االإمارة  واالإبداعية  الثقافية  قدراتها  لتطوير  ال�سابة  االأجيال  •اإلهام 
االإمارتيني واملقيمني مدعوون حل�سور الربنامج من  املهتمني  •جميع 

االحتفاء بالتجارب الثقافية ذات االإ�سهامات احل�سارية يف  يف  ال�سارقة  حاكم  روؤية  جن�ّسد  العامري:  •اأحمد 
امل�سهد الثقايف االإن�ساين 

•ال�سفر االإيطايل يف االإمارات: حري�سون على تعريف املنطقة العربية بالثقافة االإيطالية من من�سة “معر�ض 
ال�سارقة الدويل للكتاب«
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لي�ض من حق الرجل واملجتمع  احلجر على اأفكاري

رانيا يو�شف: دوري
 يف )املماليك( خمتلف ومميز

اجلدل  اإث��ارة  يو�صف  رانيا  تتعمد  مل��اذا  البداية  يف   •
وت�صدر الرتيند؟

الكل  وب��ع��دي��ن  ال��رتي��ن��د  ا�صنع  م��ن  ان��ا  �صاحكة..   -
كما  اجل���دل  اإث����ارة  ات��ع��م��د  ول  ال��ن��ه��ج  نف�س  ينتهج 

يدعي البع�س 
اأدوار واإطاللتي  ولكن دائما ما ينتظر اجلمهور 
واأعمايل فاأنا دائما حتت النظر وهو ما يف�صرة 
البع�س بتعمد اإثارة اجلدل وانا احب ان اكون 

حتت الأ�صواء ويهتم اجلمهور بي.
م�صاكل  ل��ك  ت�صبب  ارائ���ك  اح��ي��ان��ا  ول��ك��ن   •

عدة؟
- ل اأنكر ذلك، لأن النفتاح الذي �صهده العامل 
البع�س يت�صيد الأخطاء يل ويحاولون  جعل 
ايقاعي  يف م�صاكل ولكن انا احب ان اقول راأي 
اآرائ��ي خمتلفة ولي�صت   دائما يف اأي �صيىء واأنا 
لن  مثرية  يعتربها  فالبع�س  للجدل  مثرية 
املراأة  ت��ق��ول  ان  تعد  مل  ال�صرقية  جمتمعاتنا 
منذ  العيب  ثقافة  على  تربينا  فقد  �صيىء  اأي 
�صغرنا  واأنا تربيت يف مدار�س راهبات ومل يكن 
من حقي اأن يخرج �صوتي وهو ما جعلني دائما 
خجولة واأ�صعر بالهتزاز واخلوف قبل دخويل 
لأنني  ذل��ك  على  مت��ردت  ولكنني  الفني  املجال 
مل اأكن ا�صتطيع ان ادافع عن حقي. واكت�صف����ت 
انن��ي ادف����ع ثم�����ن ذلك ل�����ذا ق�����ررت الوق�����وف 
وقف�����ة مع نف�ص�����ي وتع�����ديل �صخ�صيتي مت�����اما 
افك������ار  وا�صك����ل  ام  اأ�صبح�����ت  واإنني  خا�ص�����ة 
ل����دي ن�سء ج������ديد ول����ي�س من ح������ق الرجل 
وارائي  اأفك�������اري  على  احلج�������ر  واملجت�������مع  
او  �صيدة  انن������ي  ملج������رد  واأفع������ايل  ولب�ص�����ي 
لدي  املكتب  احل��ق  نف�س  لها  فالبنات  البنت 

الرجل.
تعاقدت  الذي  اجلديد  فيلمك  عن  • ماذا 
لرانيا  اأق���رب  ال�صينما  وه��ل  م��وؤخ��را؟  عليه 

يو�صف ام التليفزيون؟
�صينمائي  ف��ي��ل��م  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ع��ل  ت��ع��اق��دت   -
تفا�صيله  ع��ن  الك�صف  ا�صتطيع  ل  ج��دي��د 

�صائكة  ق�صية  يتناول  العمل  اأن  هو  عنه  الك�صف  اأ�صتطيع  ما  ولكن  حاليا 
�صخ�صيات  ث��الث  اإط���ار  اأح��داث��ه يف  ت��دور  ن�صوي  فيلم  فهو  امل���راأة  تنا�صر 
اإن�صانية  حمور لالأحداث  اثنن منهم ن�صاء والثالث رجل ويناق�س حالة 
دوري  و  العربية  املجتمعات  يف  حت��دث  اأن  ب���داأت  حالة  وه��ي  ج��دا  �صديدة 
ال�صوء  ت�صليط  اأح��اول  فاأنا  اإم���راأة  كل  من  قريب  ولكنه  وجديد  خمتلف 
من  الع�صور  امل��دار  على  عانت  امل���راأة  لأن  امل���راأة؛  تهم  التي  الق�صايا  على 
على  لتح�صل  الآوان  ف��اآن  اأفكارها  على  واحلجر  والتعنت  والقهر  الكبت 
الفنية  الأع��م��ال  خ��الل  م��ن  وحلها  م�صاكلها  على  ال�����ص��وء  واإل��ق��اء  حقها 
لينتبه املجتمع ملا تعاين منه بع�س ال�صيدات يف طبقات املجتمع املختلفة.
اأما عن ال�صينما والتليفزيون فاأنا اأحب التمثيل بوجه عام واع�صقة �صواء 
يف ال�صينما او التليفزيون واوؤمن ان القوى الناعمة لها تاأثري كبري على 
ال��دور مهم وموؤثر مع اجلمهور �صواء يف  اأن يكون  املجتمعات وما يهمني 

ال�صينما او التليفزيون.
الأدوار؟ اختيارات  يف  حمراء  خطوط  لك  • هل 

قراراته  ل��ه  لالن�صان  عمر  فكل  املفهوم  باملعنى  حمرا  خطوط  لي�صت   -
واختيارات والقرارات والختبارات تتغري بتغري العمر فمن املمكن اأن اأ�صع 
خطوط حمرا لدور ما يف عمر معن واأعود لتقدميه مرة اأخرى يف عمل 

اآخر بعد اأن اأ�صبحت اكرثا ن�صجا وخربة يف احلياة.
• هل عالقتك ببناتك ت�صتغلن خاللها خرباتك كاأم وفنانة يف التعامل 

معهم؟
- عالقتي بناتي عالقة من نوع خا�س فهي عالقة �صداقة وامومة ويغلب 
عليها طابع ال�صداقة اكرث وا�صتفيد دائما من تفتحهم وقراءتهم امل�صتمرة 
يف جميع املجالت ودائما ما نتناق�س يف كثري من الأم��ور واقتنع يف كثري 
من الأحيان بوجهة نظرهم. ونتحدث يف كل املوا�صيع فاأنا اربي فيهم ما 
كنت امتنى ان اأن�صاأ عليه لذلك افعل عك�س ما تربيت عليه من خالل ك�صر 
اآرائهم وافكارهم ولديهّن  حاجز اخلوف بيننا واتيح لهم الفر�صة لطرح 
ىل  ي�صلحن  م��ا  وك��ث��ريا  اأح��رتم��ه��ا  اأن  على  يجب  وتطلعات  واأراء  اأف��ك��ار 
مفاهيم واأفكاًرا خاطئة كنت اأرغب يف تعليمها لهن كما تعلمتها واكت�صف 

اأنهّن على �صواب.
كنت  هل  فرح  الآن�صة  م�صل�صل  من  الرابع  املو�صم  حاليا  لك  يعر�س   •

تتوقعن هذا النجاح الذى حققه امل�صل�صل؟ 
- نعم توقعته من احللقة الأوىل وبعد عر�س اجلزء الأول، لأن اجلمهور 
املواقف  من  العديد  �صهدت  التي  العائلة  لهذه  �صيحدث  ملا  مت�صوق  ك��ان 
يحمل  بطبيعته  وامل�صل�صل  اخلطاأ  بطريق  ابنتها  تلقيح  بعد  امل�صطربة 
تطورا كبريا ووافقت عليه مبجرد قراءة اأوىل حلقاته و�صجعني على ذلك 

بناتي لأنهم �صاهدوا الن�صخة الأجنبية من العمل

وب�صراحة كل فريق العمل كان ممتاز للغاية وجمعتنا كيميا خا�صة على 
مدار الأجزاء اخلام�صة فكوالي�س العمل كانت ا�صبه بالبيت العائلي وهذا 
ما جعل امل�صل�صل يظهر بهذا ال�صكل على ال�صا�صة ورغم ان اجلمهور امل�صري 
�صب �صناع امل�صل�صل يف البداية لغرابة الفكرة اإل اأنه وعقب تعاقب اأحداث 
العديد من  انه م�صل�صل عائلي يقدم  املختلفة وجدوا  اجزائه  امل�صل�صل يف 
املواقف وامل�صاكل يف كل بيت عربي وم�صري ومل يقت�صر على فكرة التلقيح 
ال��دور الذي لعبته كان قريبا يل ب�صكل كبري من  اأن  ال�صناعي فقط كما 

حيث كوين ام وان�صانة وامتنى تقدمي اأكرث من جزء للم�صل�صل .
املماليك؟ م�صل�صل  يف  دورك  عن  • ماذا 

- دور خمتلف ومميز ومن املقرر عر�س العمل مطلع العام اجلديد واأج�ّصد 
من خالله دور �صيدة تعمل كوافرية يف حارة �صعبية وحتلم ان تكون غنية 

وتتخل�س من الفقر ومتر بالعديد من املواقف ايل ان حتقق حلمها
وامل�صل�صل مكون من 60 حلقة وهو يعتمد على 6 ق�ص�س وي�صاركني فيه 

العديد من النجوم

�صعادتها  ع��ن  رئ��ي�����س،  يا�صمن  الفنانة  ع��ربت 
يف  وامل�صارك   ،)14 )قمر  فيلم  يف  بال�صرتاك 
دورته  ال��دويل يف  ال�صينمائي  مهرجان اجلونة 

اخلام�صة، �صمن اأفالم امل�صابقة الر�صمية.
التجربة  علي  واف��ق��ت  اإن��ه��ا  )يا�صمن(  وق��ال��ت 
وال�����ص����رتاك ف��ي��ه��ا ب�����ص��ب��ب ث��ق��ت��ه��ا يف خمرجه 
اأفالمه  الذي يختار  الباجوري،  وزوجها هادي 

بعناية �صديدة،
امل�صاركن  النحوم  بكل  �صعيده  اأنها  اإىل  لفتة   

لها يف الفيلم. 
جديد  حت��دي  مبثابة  العمل  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
عر�صه  حن  للجمهور  اإ�صافة  يكون  اأن  تتمني 

قريًبا يف م�صر والوطن العربي. 
حكايات   5 ح���ول   ،)14 )ق��م��ر  ق�����ص��ة  وت�����دور 

خمتلفة؛ 
احلكاية الأوىل، من بطولة غادة ع��ادل، كرمي 

فهمي، عارفة عبد الر�صول،
التانية،  احلكاية  وي�صارك يف   وحممد مهران، 
كاًل من )اأحمد حامت، اأ�صماء اأبو اليزيد، اأحمد 

بدير، وحممد جمعة(.
ب��ي��ن��م��ا ي�����ص��ارك يف احل��ك��اي��ة ال��ث��ال��ث��ة، ك���ال من 
ب��ي��وم��ي ف�����وؤاد، م��ي الغيطي(،  )اأح���م���د م��ال��ك، 
واحلكاية الرابعة من بطولة )دينا ال�صربيني، 

اأحمد الفي�صاوي،
اأما  ال��ع��رب(،   حممد ع��الء جمايكا، وليلى عز 

احلكاية اخلام�صة،
و�صريين  النبوي،  )خالد  من  كل  فيها  ي�صارك 
و�صيناريو وح��وار حممود  والعمل ق�صة  ر�صا(، 

زهران.

جنحت الفنانة رانيا يو�سف خالل الفرتة املا�سية يف لفت 
ال�سخ�سية  حياتها  اأو  الفنية  الأعمالها  �سواء  اجلمهور 

على حد �سواء ومع جناح اجلزء الرابع من االآن�سة فرح الذي يعر�ض حاليا على �سبكة قنوات 
.mbc

ال�سخ�سية  العديد من االأ�سرار عن حياتها  رانيا يو�سف يف هذا احلوار فتحت قلبها وك�سف 
والفنية وملاذا تتعمد لت�سدر الرتيند و�سبب جناح االآن�سة فرح واأ�سرار فيلمها اجلديد املقرر اأن 

ينطلق ت�سويره خالل اأيام وعالقتها بناتها والعديد من االأ�سرار االأخرى واإىل ن�ض احلوار:

هاين رمزي يك�شف تفا�شيل 
م�شل�شله )القاتل الذي اأحبه( 

يا�شمني رئي�س �شعيدة 
مب�شاركتها يف )قمر 14(

اإنه من�صغل مب�صل�صله اجلديد الذي تعاقد  قال الفنان هاين رمزي ، 
الذي  )القاتل  با�صم  ال�صهرية  املن�صات  اإح��دى  ل�صالح  م��وؤخ��ًرا  عليه 

اأحبه( ولي�س )القاتل الذي اأحبني( 
ك��م��ا ان��ت�����ص��ر م���وؤخ���ًرا م��ن ت��األ��ي��ف ���ص��الح ع��رب��ي وم���ن اإخ�����راج عمرو 

عابدين. 
واأ�صاف اأن العمل اجلديد ي�صاركه يف البطولة الفنانة الكبرية �صهري 
بطولة  يف  ي�����ص��ارك  كما  لها  ع���ودة  يج�صد  ال���ذي  م�صل�صلها  يف  رم���زي 

امل�صل�صل كاًل من الفنان الكبري اأحمد فوؤاد �صليم وحممد 
ورانيا  ���ص��وي��دان  ول��ق��اء  داوود  اأب���و  وحم��م��د  جمعة 

م��ن�����ص��ور وع����دد ك��ب��ري م���ن ال��ن��ج��وم م���وؤك���دا اأن 
ويتمنى  للغاية  �صخًما  علًما  �صيكون  امل�صل�صل 
اأن ينال اإعجاب اجلمهور وميثل عودة مميزة 

للدراما التليفزيونية.
من  املا�صية  الفرتة  خ��الل  رم��زي  وانتهى 
ت��ق��دمي ع��ر���ص��ه امل�����ص��رح��ي اجل��دي��د )اأبو 

العربي يف مهمة م�صتحيلة( على خ�صبة 
جدة  يف  الثقايف  الأدب���ي  ال��ن��ادي  م�صرح 
وال��ت��ي ق��دم��ه��ا ع��ل��ى م����دار 4 و5 و6 

اأكتوبر املا�صي.
ال��ع��رب��ي يف  "اأبو  م�����ص��رح��ي��ة  وت�����دور 
مي�صن اإميبو�صيبل" حول اأبو العربي 
�صدفة  يف  يقع  ال�صهرية،  ال�صخ�صية 
ال�صهري  ال���ع���امل  ي�����ص��ب��ه  اأن����ه  غ��ري��ب��ة 
ه��ادي ال��ف��رم��اوي، ال��ذي اختفى منذ 

عدة اأعوام،
 مما يجعل فكري املحامي ي�صتغل ذلك 

املهمة  بتنفيذ  العربي  اأب��و  واإق��ن��اع  ال�صبه 
امل�صتحيلة.
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حتذير من م�شكلة »مرهقة« قد تدل 
على النت�شار ال�شريع لل�شرطان!

يعد ال�صرطان اأحد الأ�صباب الرئي�صية للوفاة يف جميع اأنحاء العامل، لكن 
الباحثن مل يجدوا عالجا بعد.

الوعي  زي���ادة  على   )NHS( الوطنية  ال�صحية  اخل��دم��ات  هيئة  وتعمل 
املر�س.  املبكر على  التعرف  للم�صاعدة يف  ال�صرطان، يف حماولة  باأعرا�س 
واأو����ص���ح ال��دك��ت��ور ح�����ص��ن ع��ب��ده، امل��دي��ر ال�����ص��ري��ري وامل�����ص��رف ال�صيديل 
�صهرة يف احللق  الأقل  العالمات  اإحدى  اأن   ،"Medicine Direct"

قد ت�صري اإىل ال�صرطان.
ويف عام 2006، وجدت درا�صة اإيرلندية �صغرية تعتمد على عينة من 99 
مري�صا م�صابا ب�صرطان املريء، اأن %27 منهم اأبلغوا عن نوبات الفواق 

امل�صتمرة.
ومع ذلك، ما يزال �صبب تعر�س هوؤلء املر�صى لهذه الهجمات غري وا�صح. 
ويف وقت الدرا�صة، اأو�صح الباحث الرئي�صي، توما�س وال�س، اأن الفواق كان 
املريء وي�صتدعي مزيدا من  �صابقا ل�صرطان  التعرف عليه  عر�صا مل يتم 

التحقيق.
عادة  ت�صتمر  التي  النوبات  اإىل  اإ���ص��ارة  - يف  امل�صتمر  ال��ف��واق  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
اأكرث من 48 �صاعة - مل تكن اأكرث الأعرا�س �صيوعا التي اأبلغ عنها اأثناء 
اأف��ادوا بفقدان الوزن  %68 من امل�صاركن  اأن  الدرا�صة. واأظهرت النتائج 

و%82 يعانون من �صعوبة يف البلع، كما حدد اخلمول كاأعرا�س �صائعة.
وينجم الفواق عن ت�صنج مفاجئ يف احلجاب احلاجز - الع�صلة التي تف�صل 
توؤثر  �صائعة  "م�صكلة  فاإنها  عبده،  الدكتور  وبح�صب  ال�صدر.  عن  البطن 

على اجلميع من وقت لآخر.
اأو  اأو �صرب الكحول  اأو ال�صرب ب�صرعة كبرية  وعادة ما يكون �صببها الأكل 
الإفراط يف تناول الطعام. ومع ذلك، قد تكون هناك عالمة على الإ�صابة 
اأنها  ولح��ظ��ت  �صحيح  ب�صكل  العمل  ع��ن  معدتك  توقفت  اإذا  بال�صرطان 

منتفخة دون �صبب وا�صح.
واأو�صح ح�صن عبده اأنه اإذا �صغط الورم على احلجاب احلاجز، فقد يوؤدي 
عام  النظرية يف  ه��ذه  وال�����س  وك���ررت فر�صية  ت�صنجات.  ح��دوث  اإىل  ذل��ك 

.2006
ي��ك��ون مرتبطا  اأن  امل���ريء ميكن  ���ص��رط��ان  ال��ف��واق يف مر�صى  اأن  واق���رتح 

بالع�صب احلجابي، الذي يتحكم يف احلجاب احلاجز.
واأ�صاف عبده: "اإذا كان ال�صخ�س يعاين من الفواق امل�صتمر، فعليه التحدث 
اإىل طبيبه. اإذا مل يجد الطبيب �صببا وا�صحا له، فيجوز له اإحالة املري�س 
بالأ�صعة  ال�����ص��در  ت�صوير  اأو  ال��داخ��ل��ي  التنظري  مثل  فحو�صات  لإج����راء 
الختبارات  ه��ذه  وخ��الل  ال��دم.  اختبارات  اأو  القلب  تخطيط  اأو  ال�صينية 

ميكن اكت�صاف ال�صرطان".
ويبلغ معدل البقاء على قيد احلياة ل�صرطان املريء، %90 عند عالجه يف 

املرحلة الأوىل بعد الكت�صاف املبكر.
وعلى الرغم من اأن الفواق قد ي�صري اإىل املر�س، اإل اأنه يعترب من الأعرا�س 
النادرة ن�صبيا. وتقول موؤ�ص�صة اأبحاث ال�صرطان يف اململكة املتحدة: "الفواق 
م�صكلة �صائعة نواجهها جميعا من وقت لآخر. ولكن عندما يكون الفواق 
من اأعرا�س ال�صرطان اأو اأحد الآثار اجلانبية لعالج ال�صرطان، فيمكن اأن 

ي�صتمر لفرتة اأطول".

العامل؟ يف  حقيقي  اإلكرتوين  كمبيوتر  اأول  �سمم  • متى 
- �صمم اأول كمبيوتر اإلكرتوين حقيقي يف العامل بجامعة بن�صلفانيا 

عام  1946م.
ظاهرة؟ اآذان  له  لي�ض  وملاذا  الثعبان  ي�سمع  • كيف 

- الثعبان لي�س له اآذان ظاهرة ولكنه ي�صمع عن طريق موجات ال�صوت 
التي يلتقطها ل�صانه ويرتجمها لآذانه الداخلية!

العرو�ض؟  علم  موؤلف  •  من 
- اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

النحو؟  علم  موؤلف  هو  • من 
- اأبو الأ�صود الدوؤويل 

الطائيان؟  اأطلق عليهما  اللذان  ال�ساعران  • من هما 
- البحرتي واأبو متام. 

�صنة   150 ال�صلحفاة  • تعمر 
اأبي�س  احلقل  جراد  دم  • لون 

احليوانات  اأذكى  هو  • الدلفن 
نباتاً  ولي�س  بحري  حيوان  • الإ�صفنج 
احلية  هي  الإن�صان  اأعداء  اأعدى  • اأن 

اأ�صنانه  نهايات  على  مي�صي  البحر  • قنفذ 
اأكل بدون  يوماً   520 ميكث  العناكب  • بع�س 

والفواكه  ن�صبة ممكنة من فيتامن )�صي( مقارنة بجميع اخل�صراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 
الأخرى. 

لرت.  األف   227 من  لأكرث   747 البوينغ  طائرة  وقود  خزانات  • تت�صع 
عند  فقط   206 اإىل  يرتاجع  العدد  ذلك  اأن  اإل   ، عظمة   300 ج�صمه  يف  يكون  الإن�صان  يولد  • عندما 

الو�صول اإىل �صن البلوغ .
احلال  يف  قتلته  الإن�صان  ع�صت  اإذا  لأنها  احليات  اخطر  من  حية  عن  عبارة  الهندية  تعلم:الكوبرا  • هل 
العتداء  فكر يف  اإذا  األ  احليوان  اأو  الإن�صان  قتل  ولتفكر يف  النا�س  على  العتداء  فهي ل حتب  ذلك  ومع 

عليها وهي كمعظم الثعابن تعطي التحذير قبل اأن تفكر يف الهجوم على عدوها 

�سائد ال�سمك
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الربتقال والقلب
يعترب الربتقال فاكهة 
بالبوتا�صيوم  غ��ن��ي��ة 
وهي:  وال��ك��ال�����ص��ي��وم، 
م������واد م�������ص���وؤول���ة عن 
تنظيم وتعزيز وظيفة 

القلب.
البوتا�صيوم  ي��ع��ت��رب 
ع���ن�������ص���راً ه����ام����اً من 
ع�����ن�����ا������ص�����ر اخل����ل����ي����ة 
التي  اجل�صم  و�صوائل 
التحكم  على  ت�صاعد 
����ص���رب���ات  م����ع����دل  يف 

القلب و�صغط الدم، فعندما تنخف�س م�صتويات البوتا�صيوم، ت�صبح �صربات 
القلب غري طبيعية، يف حالة ت�صمى بعدم انتظام �صربات القلب.

الفالفونويد  اأن  حيث  العايل،  ال��دم  �صغط  تنظيم  يف  دور  وللربتقال  كما 
املوجود يف الربتقال ي�صاعد على تنظيم �صغط الدم املرتفع، فاملغني�صيوم 

املتواجد فيها ي�صاعد يف احلفاظ على �صغط الدم.
وحمتوى الربتقال العايل من الألياف القابلة للذوبان يجعله مفيدا جداً 
الأبي�س  الدم. يحتوي ق�صر الربتقال  الكول�صرتول يف  يف خف�س م�صتوى 
الربوتن  خف�س  على  ت�صاعد  الفالفينويدز  م��ن  مركبات  على  )ال��ل��ب( 

الدهني منخف�س الكثافة " الكول�صرتول ال�صيء".

عانى ر�صوان وهو احد �صيادي الأ�صماك من قلة ال�صيد يف املنطقة التي اعتاد اأن ي�صطاد فيها فقرر ان يذهب 
اإىل منطقة اأخرى بعيدة، عله يجد رزقه.. وهناك ولن اهلل رحيم بعباده فقد اأر�صل له اخلري الكثري، فا�صطاد 
�صاألته  البيت  امل��ال.. ويف  وب��اع ما معه وك�صب كثريا من  ال�صوق  اإىل  وا�صطاد كثريا حتى تعبت �صبكته وذه��ب 

الزوجة والأولد عن حاله فحمد اهلل وقال �صاحكا: كان �صيدي اليوم كمية وفرية من املال.
اأباه اح�صر مال كثريا ا�صطاده من مكان ما على البحر فذهب  خرج طفله حممد يلعب فحكى ل�صديقه ان 
ال�صديق وحكى لوالده فطمع الرجل وقرر ان يراقب ر�صوان عله ي�صطاد مال مثله ويف اليوم الثاين وبعد ان 
انتهى ر�صوان من ال�صيد الوفري ذهب اإىل ال�صوق يف الوقت الذي ح�صر فيه الرجل الذي كان يراقبه عن بعد 
وقال �صاأرمي �صبكتي رمبا يخرج ال�صمك مال، فرمى �صبكته لكنها خرجت بال�صمك فقط، فالقى به بعيدا ورمي 
�صبكته كرة اخرى وا�صتمر على هذا احلال رمبا ي�صطاد مال، لكنه ف�صل فذهب اإىل ر�صوان وقال له غا�صبا 
�صارخا من اين ت�صطاد هذا املال؟ فقال ر�صوان �صاحكا ا�صطاده من البحر فعندما ا�صطاد �صمكا كثريا وابيعه 
يتحول اإىل مال وهكذا ا�صطاد املال، فانده�س الرجل من تلك العبارة وقرر العودة اإىل البحر لياأخذ ال�صمك 
اأخ��ذه وان�صرف فوقف  األقى به على ال�صاطئ ويبيعه فهو كثري جدا لكنه عندما و�صل، كان هناك من  الذي 
لي�صطاد مرة اأخرى وحاول عدة مرات دون ان ت�صتطيع �صبكته ان متنحه ولو �صمكة واحدة، وبات ليلته جائعا 
فقد افرتى على نعمة اهلل ورف�صها فعاقبه اهلل باجلوع لعدة ايام بعدها، راآه ر�صوان وقد ركع يف امل�صجد يبكي 

وي�صتغفر اهلل وي�صتعيذ من ال�صيطان الرجيم الذي اأكل راأ�صه وتركه جائعا هو واأولده .

را�سيل زيجلر لدى و�سولها اإىل حفل توزيع جوائز املو�سيقى االأمريكية لعام 2021 يف لو�ض اأجنلو�ض. رويرتز

التغذية  خبرية  تيخومريوفا،  ماريا  الدكتورة  اأعلنت 
حت�صن  يف  ي��ف��ي��دان  واليقطن  ال��رم��ان  اأن  ال��رو���ص��ي��ة، 

�صحة الكلى.
وت�صري الدكتورة يف حديث لوكالة نوفو�صتي الرو�صية 
من  ال��زائ��دة  ال�صوائل  ت��خ��رج  الكلى  اأن  اإىل  ل��الأن��ب��اء، 
اجل�صم، وحتافظ على امل�صتوى الطبيعي ل�صغط الدم، 
ولكي  ال��غ��ذائ��ي.  التمثيل  عملية  يف  بن�صاط  وت�صاهم 
تعمل الكلى ب�صورة �صحيحة من ال�صروري �صرب املاء 

واإ�صافة مواد غذائية معينة اإىل النظام الغذائي.
الثور  تناول عنب  �صيء يجب  كل  وقبل  "اأول  وتقول، 
cowberry اأو Lingonberry، الذي يحتوي 
والليكوبن،  والك�صينن،  الفينول،  غليكو�صيدات  على 

والفالفونويد، والكومارين، والإيالجيك والأحما�س 
ومطهر.  للبول  م��در  تاأثري  الثمار  لهذه  و  الأخ���رى. 
وتفيد يف عالج اأمرا�س الكلى املزمنة ويف حالة ن�صوء 

احل�صى يف الكلى".
التوابل-  اإىل  الن���ت���ب���اه  ي��ج��ب  اخل����ب����رية،  وت�����ص��ي��ف 
زيوت  على  حتتوي  التي  وال�صبت  والكمون  اليان�صون 
عمل  وحتفز  والت�صنجات  لاللتهابات  م�صادة  طيارة، 

الكلى.
والكاكي  والثوم  والعنب  والرمان  "الربتقال  وتقول، 
جميعها مفيدة. اأما البطيخ الأحمر واليقطن فلهما 
الأم��الح من  للبول وي�صاعدان على ط��رح  م��در  تاأثري 

اجل�صم".

اأف�شل املواد الغذائية ل�شحة الكلى


