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اختبار ثوري للتنف�س يك�ضف 400 مر�ضا
ينتظر بعد عامني احل�سول على اختبار تنف�س لك�سف ال�سرطان، بعد 

االنتهاء من جتربة هذه التقنية يف بريطانيا. 
ويقال اإن هذه املعدات، التي تعتمد على اأجهزة ك�سف القنابل الع�سكرية 
عالية اجلودة، وتوفر ت�سخي�ساً دقيقاً يف غ�سون �سبع دقائق. و�ستجري 
التجارب االأوىل على الب�سر هذا اخلريف يف م�ست�سفيني بريطانيني، 

واثنني يف الواليات املتحدة. 
اإنه  يقولون  اخلببراء  لكن  الببرئببة،  �سرطان  اأواًل  االختبار  وي�ستهدف 
مببر�ببس، مبببا يف ذلك   400 اإىل  مببا ي�سل  على حتديد  قبببادراً  �سيكون 
اأ�سكال  وبع�س  واإيبببببوال،  وال�سل  البب�ببسببرطببانببات،  مببن  كبببببرة  جمموعة 
مع  فورية،  لقراءة  اال�سطناعي  الذكاء  االختبار  وي�ستخدم  اخلرف. 
ت�سخي�س االأمرا�س يف اأقل من �سبع دقائق،  يف االختبارات املعملية، 
االآن،  تطبيقها يف غ�سون عامني من  الب�سر، ميكن  مع  واإذا جنحت 
املري�س  يتنف�س  االختبار،  ويف  الريطانية.  مرور  �سحيفة  بح�سب 
من فمه مدة دقيقة يف اجلهاز، وير�سل حتليل التنف�س اإىل كمبيوتر 
الوقت  يف  تف�سراته  تكييف  اأي�ساً  وميكنه  النتائج،  لتحليل  عمالق 

الفعلي، ما ي�سمح له مبعرفة اأنواع خمتلفة من ال�سرطان.

درا�ضة تك�ضف خطر انخفا�س الكولي�ضرتول!
وجدت درا�سة اأجرتها جامعة والية بن�سلفانيا اأن االأفراد الذين يقل 
الكثافة  منخف�س  الدهني  الببروتببني  كولي�سرتول  م�ستوى  لديهم 
)LDL( عن 70، يواجهون زيادة خطر االإ�سابة بال�سكتة الدماغية. 
ويعد انخفا�س الكولي�سرتول اأمرا مفيدا ب�سكل خا�س يف تقليل خطر 
اأثناء ان�سداد الوعاء الدموي،  االإ�سابة ب�سكتة دماغية، والتي حتدث 

ما يحول دون تدفق الدم اإىل املخ.
بارتفاع  ارتبط  كبر  ب�سكل  الكولي�سرتول  م�ستوى  انخفا�س  ولكن 
%169، نتيجة �سعف  خطر االإ�سابة ب�سكتة دماغية نزفية بن�سبة 

الوعاء الدموي وانفجاره، وفقا للدرا�سة اجلديدة.
ويرتاكم الكولي�سرتول داخل االأوعية الدموية، بحيث ي�سطر القلب 
اإىل العمل بجد ل�سخ الدم عرها. ومبجرد تراكم الدهون يف االأوعية، 
ميكن اأن تتخرث اجللطات ما مينع تدفق الدم، وبالتايل االأك�سجني، 

اإىل الدماغ وت�سبب اجللطة.
اأنبببه ميكن  الببببباحببثببون  وجبببد  مبب�ببسبباركببا،   96043 �سملت  درا�ببسببة  ويف 
حتقيق االعتدال والتوازن، لتحقيق امل�ستوى امل�ستهدف االأمثل لن�سبة 
م�ستويات  لديهم  الببذيببن  اأولببئببك  اأن  وتبببببني  البب�ببسببار.  الكولي�سرتول 
LDL اأقل من 50 ملغ-دي�سيلرت، هم اأكرث عر�سة بن�سبة 169% 
خلطر ال�سكتة الدماغية النزفية، مقارنة مع الذين ترتاوح الن�سبة 

لديهم بني 70 و99 ملغ-دي�سيلرت.

ملاذا تظهر البثور على الأذن؟ 
يف بع�س االأحيان تظهر بثور على االأذن. فما �سبب ذلك؟ وكيف ميكن 

مواجهتها والوقاية منها؟
االأذن  تهاجم  البثور  اأن  كلو�سمان  بيرت  االأملبباين  الروفي�سور  اأو�سح 
والذي  االأذن،  �سمع  ت�سريف  تعذر  عن  الناجم  امل�سام  ان�سداد  ب�سبب 
يرجع اإىل زيادة اإفرازات ال�سمع اأو عدم االلتزام با�سرتاطات ال�سحة 

والنظافة.
تكون  رمبببا  االإذن  بثور  اأن  واحلنجرة،  واالأذن  االأنببف  واأ�ببسبباف طبيب 
ان�سداد  يف  يت�سبب  ما  بها،  املحيط  اجللد  والتهاب  ببباأمل،  م�سحوبة 
ب�سيوان  تظهر  التي  البثور،  مواجهة  ميكن  اأنببه  اإىل  م�سرًة  االأذن، 
االأذن، اأو خلف االأذن، بزيت �سجرة ال�ساي، الذي يتمتع بتاأثر ُمطهر 

وجمفف.
وحذر من حماولة “فقع” البثور يف القناة ال�سمعية اأي يف عمق االأذن، 
م�سدداً على ا�ست�سارة الطبيب لعالجها مبراهم مثبطة لاللتهابات. 
الببتببدخببل اجلبببراحبببي الإزالببببة  بببعبب�ببس احلبببباالت قببد ي�ستلزم االأمببببر  ويف 

الُدمل.
وللوقاية من بثور االأذن، يجب تنظيف االأذن بانتظام على يد طبيب، 
الذكي  الهاتف  تنظيف  اأي�ساً  املهم  ومببن  القطنية.  العيدان  وجتنب 
و�سماعات االأذن بانتظام، للحيلولة دون انتقال البكتريا واجلراثيم 

منها اإىل االأذن.  

األربعاء    10   يوليو    2019  م   -   العـدد  12678  
Wednesday   10   July   2019  -  Issue No   12678

كيف حتمي عينيك يف ال�ضيف؟
ال�سيف،  �سم�سية خالل ف�سل  نظارات  االأ�سخا�س  اأغلبية  يرتدي  ما  عادة 
احلماية  لهم  تببوفببر  الببتببي  املنا�سبة  الببنببظببارات  جميعهم  ي�سرتي  ال  ولببكببن 

الكاملة الأعينهم من االأ�سعة فوق البنف�سجية.
وذكرت �سحيفة “اأي بي ثي” االإ�سبانية يف تقرير اأننا نتعر�س لالأ�سعة فوق 
البنف�سجية املنبعثة من اأ�سعة ال�سم�س ومن امل�سادر ال�سناعية امل�ستخدمة 

يف ال�سناعة.
باملقابل نحن نرتدي النظارات ال�سم�سية من اأجل حماية اأعيننا من التعر�س 
امل�ستمر لالأ�سعة فوق البنف�سجية، التي ميكن اأن تت�سبب يف حدوث اأ�سرار 
التهابية ق�سرة االأجل، باالإ�سافة اإىل تاأثرات مزمنة اأخرى مثل ال�سمور 
البقعي واإعتام عد�سة العني. ولهذا ال�سبب، من ال�سروري اأن نختار نظارات 

�سم�سية منا�سبة حتتوي على مر�ّسح لالأ�سعة فوق البنف�سجية.
واأ�سافت ال�سحيفة اأن حماولة منع اأو حتى التقليل من التعر�س لالأ�سعة 
فوق البنف�سجية تعد من بني ال�سواغل الرئي�سة لالأ�سخا�س خالل ف�سل 
ال�سيف. ومن جهتها، اأكدت رابطة �سركات معدات احلماية ال�سخ�سية اأنه 
مع ارتفاع درجات احلرارة ي�ستف�سر النا�س ب�سكل مكّثف عن طريقة حماية 
العني والتي ينبغي ا�ستخدامها للوقاية من خماطر التعر�س لالأ�سعة فوق 

البنف�سجية.
لتوفر  اأ�سا�سيني  عن�سرين  على  ال�سم�سية  الببنببظببارات  حتببتببوي  اأن  يجب 
احلماية للعينني، هما مر�ّسح االأ�سعة فوق البنف�سجية الذي يقوم مبهمة 
التي عادة ما جتعلها  العد�سة  البنف�سجية و�سبغة  االأ�سعة فوق  امت�سا�س 
مظلمة. واأ�سافت الرابطة اأن �سوء نوعية مر�سح االأ�سعة فوق البنف�سجية 

هو ما يجعل اختيار النظارات غر منا�سب.

نق�س اليود يهدد 
الغدة الدرقية

اإمكه  االأملببانببيببة  التغذية  خبببببرة  حبببذرت 
الدرقية  الغدة  ريببزه، من خطر ق�سور 
اأعرا�سه  وتتمثل  الببيببود،  نق�س  ب�سبب 
بالرودة،  والبب�ببسببعببور  البببببوزن،  زيببببادة  يف 
امل�ستمر  والبب�ببسببعببور  البببوجبببه،  و�ببسببحببوب 

بالتعب، واعتالل املزاج.
االأغذية  مبب�ببسببادر  اأن  ريبببزه  واأو�ببسببحببت 
البحرية  االأ�ببسببمبباك  هببي  باليود  الغنية 
مثل ال�سلمون، وفواكه البحر، باالإ�سافة 

اإىل الروكلي والكاجو.
االأملانية  اجلببمببعببيببة  لببتببو�ببسببيببات  ووفبببقببباً 
يرتاوح  ما  اإىل  البالغ  يحتاج  للتغذية، 
من  مبببيبببكبببروغبببرام  و200   180 ببببني 

اليود يومياً.
 وتزيد احلاجة اإليه عند احلوامل مبا 
يرتاوح بني 230 و260 ميكروغرام، 
هذا  تغطية  للحامل  ميببكببن  اأنبببه  عببلببمبباً 
اأقببرا�ببس الببيببود، حتت  احلبباجببة بتعاطي 

اإ�سراف طبيبها املتابع.  

اإبر التنحيف..  فوائدها 
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ما اأ�ضباب  تق�ضف الأظافر؟
فيليب  الببببروفببببيبببب�ببببسببببور  قبببببببال 
االأظافر  تق�سف   اإن  بابيال�س 
اأكببببرث مبببن جمبببرد م�سكلة  يببعببد 
اإىل  ي�سر  قببد  اإنبببه  اإذ  جببمببالببيببة، 

م�سكلة �سحية  اأي�سا.
 واأو�بببببسبببببح طبببببببيبببب االأمبببببرا�بببببس 
تق�سف  اأن  االأملبببببباين  اجلببلببديببة 
اإىل نق�س   يببرجببع  االأظبببافبببر قببد 
والبببفبببيبببتبببامبببيبببنبببات مثل  املببببعببببادن 
والزنك  والببكببالبب�ببسببيببوم  احلببديببد 
و”�س”   و”ب”  “اأ”  وفيتامني 

والبيوتني وحم�س الفوليك.
تق�سف  اأن  بببابببيببال�ببس  واأ�بببسببباف 
االأظبببببببافبببببببر قبببببد يبببببنبببببذر اأيببب�بببسبببا 
مثل   االأمرا�س  باأحد  باالإ�سابة 
ال�سدفية  اأو  االأظافر  فطريات 

الغدة  قبب�ببسببور  اأو  االإكببببزميببببا  اأو 
ا�ست�سارة  ينبغي  لببذا   الببدرقببيببة. 
ال�سبب  مببن  للتحقق  الببطبببببيببب 
تق�سف   وراء  الكامن  احلقيقي 

االأظافر.
 وللوقاية من تق�سف االأظافر، 
يببنبب�ببسببح الببروفببيبب�ببسببور االأملببببباين 
باالأظافر  اجلببببيببببدة   بببالببعببنببايببة 
زيوت  باأحد  تدليكها  خالل  من 
امل�سم�س،   بببذور  كزيت  االأظببافببر، 
مراعاة  مبببع  ومببب�بببسببباء،  �ببسببببباحببا 
القيام  عبببنبببد  قببببفببببازات  ارتببببببببداء 
باالأعمال املنزلية، الأن املنظفات 
االأظافر  مببن  الببرطببوبببة  ت�سلب 
وتبب�ببسببيبببببهببا ببباجلببفبباف ومببببن ثم  

الت�سقق والتق�سف.

منتجات الألبان
درا�ببسببتببه اجلببديببدة، لر�سد دور احلليب  الببفببريببق  واأجببببرى 
املزمنة، مثل  االأمرا�س  الوقاية من  االألبان يف  ومنتجات 
التمثيل  ومتالزمة  الببدمببويببة،  واالأوعببيببة  القلب  اأمببرا�ببس 
الغذائي، و�سرطان القولون واملثانة، ومر�س ال�سكري من 

النوع الثاين.
وكثافة  النمو  على  االألبببببان  منتجات  تبباأثببر  فح�سوا  كما 
املعادن يف العظام، وتوليد كتلة الع�سالت، وتاأثراتها على 

االأطفال خالل فرتة احلمل اأو الر�ساعة الطبيعية.
 14 نتائج  الفريق  راجببع  الببدرا�ببسببة،  نتائج  اإىل  وللتو�سل 
اأجببريببت يف هببذا البب�ببسبباأن، ووجبببدوا اأن هناك  درا�ببسببة �سابقة 
عالقة اإيجابية بني التناول املعتدل للحليب اأثناء احلمل، 
اأثناء  العظام  وجبببودة  الببببوالدة،  عند  املببثببايل  الطفل  ووزن 
تببنبباول احلليب  اأن  اإىل ذلبببك، وجببببدوا  اإ�ببسببافببة  الببطببفببولببة. 
ومببنببتببجببات االألبببببببان يببومببيبباً، يببقببي كبببببار البب�ببسببن مببن خطر 
الببتببعببر�ببس لببلببوهببن و�ببسببعببف الببعبب�ببسببالت، ويببقببلببل مببن ك�سور 
العمود الفقري. وارتبط ا�ستهالك منتجات االألبان قليلة 
التمثيل  مبببتببالزمببة  االإ�ببسببابببة  خطر  بانخفا�س  الببد�ببسببم، 
االألبان ال  ببباأن منتجات  القائل  الببراأي  الغذائي، ما يدعم 
الدموية  واالأوعببيببة  القلب  باأمرا�س  االإ�سابة  خطر  تزيد 
تبباأثببر وقببائببي �سد هذه  يببكببون لها  اأن  ُيبب�ببسبباع، وميببكببن  كما 
االأمرا�س املزمنة. وت�سر الدالئل العلمية احلالية اأي�ساً، 
قليلة  االألبببببان  وخا�سة  املنتجات،  هببذه  ا�ستهالك  اأن  اإىل 
االإ�سابة  خطر  بانخفا�س  يرتبط  قد  والببزبببادي،  الد�سم 

بالنوع الثاين من ال�سكري.
ومتالزمة التمثيل الغذائي، حالة خطرة ترتبط باخللل 

رئي�سياً  خطر  عامل  كونها  عببن  ف�ساًل  واخلبببرف،  املببعببريف 
الأمبببرا�بببس الببقببلببب واالأوعبببيبببة الببدمببويببة، والببكبببببد الدهني، 

وال�سكري من النوع الثاين.
االألبان  منتجات  تببنبباول  اأن  اأفبببادت  �سابقة،  درا�ببسببات  كانت 
بببكببرثة يببزيببد كثافة الببعببظببام وقبببوة الببعببمببود الببفببقببري لدى 

الرجال فوق �سن اخلم�سني عاماً.
الزبادي،  وخا�سة  االألبببببان،  منتجات  تببنبباول  اأن  واأ�ببسببافببت 
يحمي االأ�سخا�س من خطر الوفاة باالأمرا�س الدماغية 
الوعائية اأو ال�سكتة الدماغية، واالإ�سابة ب�سرطان االأمعاء، 

و�سرطان القولون.

التخل�ص من الأمل املزمن دون م�سكنات
يعد االأمل املزمن من امل�ساكل ال�سحية ال�سائعة بني كثر 
من النا�س، ويعرف باأنه االأمل امل�ستمر الأكرث من 6 اأ�سهر 

يف اأي جزء من اجل�سم.
وتريد  االأمل،  من  النوع  هببذا  من  يعانون  ممن  كنت  فبباإذا 
االأدوية  لتناول  احلاجة  دون  منه  للتخل�س  فعالة  و�سيلة 
 ،)CBT( املعريف  ال�سلوكي  بالعالج  فعليك  وامل�سكنات، 
“كليفالند  م�ست�سفى  يف  الباحثون  اإليه  خل�س  ما  ح�سب 

كلينيك«.
ويببنببطببوي هبببذا الببنببوع مببن الببعببالج عببلببى حتبب�ببسببني النف�س 
تعلم  هببو  منه  والببهببدف  امل�سكلة،  حلببل  عملي  نهج  واتببببباع 
اال�سرتخاء  تقنيات  خالل  من  االأمل  الإدارة  جديدة  طرق 

وا�سرتاتيجيات املواجهة.
النف�سي،  الطب  اأ�ببسببتبباذة  مو�سكات  جيل  الببدكببتببورة  وتببوؤكببد 
حتمل  على  وقببدرتببه  تركيبته  يف  يختلف  �سخ�س  كببل  اأن 

اإىل  م�سرة  لببلببعببالج،  فعله  ردة  تختلف  وبببالببتببايل  االأمل، 
اأنها ت�ستخدم العالج املعريف ال�سلوكي مل�ساعدة املر�سى يف 
تطوير املهارات الالزمة الإدارة تاأثر االأمل على حياتهم اأو 

مل�ساعدتهم يف التعاي�س معه.
اأفكار  اإىل  بالتعرف  الببعببالج  مببن  الفعال  الببنببوع  هببذا  يبببببداأ 
املري�س، وي�ساعد يف اإدراك التفكر غر الدقيق اأو ال�سلبي، 
وا�ستبداله باأفكار اأخرى اإيجابية ت�ساعد يف التخل�س من 
االأمل، فعلى �سبيل املثال وعو�ساً عن التفكر يف اأن ال�سفاء 
حلم ال ميكن حتقيقه، يتجه املري�س للتفكر يف اأنه خالل 
باأن  نف�سه  مقنعاً  بالتح�سن  فيها  �سعر  ببباأيببام  مببر  مر�سه 

ال�سفاء بات قريباً.

اآلم الظهر املزمنة...
مع  التعامل  يف  اأيبب�ببسبباً  املببعببريف  ال�سلوكي  الببعببالج  وي�ساعد 
اآالم الظهر املزمنة، حيث ي�ساعد يف املوازنة بني اخليارات 
كتابة  عبببن طببريببق  ويبببكبببون  االأمل،  عببلببى  لببلببتببغببلببب  املببتبباحببة 

اخليارات يف ورقة للتمكن من اختيار االأف�سل كاالآتي:
وال  النعا�س  ي�سبب  لكنه  ي�ساعد  قد  االأدويببة  تناول   -  1

ي�سيطر متاماً على االأمل يف كل االأحوال.
نتائجها غر  ت�ساعد لكن  الريا�سية قد  التمرينات   -  2

فورية.
عادات النوم فتمنحك املزيد من الطاقة  حت�سني  اأما   -  3

وال�سعور بالراحة.
الرتكيز  املببريبب�ببس  ي�ستطيع  اخلبببيبببارات  هبببذه  كببتببابببة  وعببنببد 
دون  االأمل  لتخطي  الببو�ببسببائببل  اأفبب�ببسببل  بببو�ببسببوح  واخببتببيببار 

اال�ست�سالم لل�سعور بالعجز والياأ�س.

مزايا خفية يف 
يوتيوب يجهلها 

كثريون
“يوتيوب”  مببوقببع  الببنببا�ببس  يببرتبباد 
مقاطع  م�ساهدة  الأجببل  الببعببادة  يف 
القنوات  يف  وي�سرتكون  الفيديو، 
بببهببا، حببتببى يتلقوا  يببهببتببمببون  الببتببي 
املف�سل،  حمتواهم  ب�ساأن  اإ�سعارات 
من  بالكثر  يبببدرون  ال  قببد  لكنهم 
املزايا التي تتيحها اأكر من�سة يف 

العامل مل�ساهدة املحتوى.
فببباإن   ،»cnet« مبببوقبببع  وبببحبب�ببسببب 
املببزايببا التي ال ن�سمع  اإحبببدى هببذه 
اأغنية   500 بتحميل  ت�سمح  بها، 
يف املرة الوحيدة، ف�سال عن اإعادة 
ت�سغيل الفيديو من حلظة معينة، 

وت�سغيل الرتجمة.
وي�سل عدد زوار موقع يوتيوب اإىل 
مليارين يف ال�سهر الواحد، وحتول 
“بديل”  اإىل  احلبببايل،  الع�سر  يف 

لقنوات التلفزيون التقليدية.
ومن املزايا الكرى، حتميل 500 
اأغنية يف املرة الواحدة، وهذا االأمر 
بب  تعرف  خببالل خا�سية  مببن  متاح 
وبعد   ،smart download
�سيكون  الببعببمببلببيببة،  ببببهبببذه  البببقبببيبببام 
هذه  اإىل  تبب�ببسببتببمببتببع  اأن  بببو�ببسببعببك 
االأغاين، حتى واإن مل تكن مت�سال 

باالإنرتنت.
خدمة  مبب�ببسببرتكببي  مبببن  كببنببت  واإذا 
فمن  برميوم”،  ميوزك  “يوتيوب 
امليزة متاحة  اأن تكون هذه  الببوارد 
لببديببك مببنببذ فببببرتة، ويببقببوم املوقع 
على  داأببببت  التي  االأغببباين  باختيار 
اال�ستماع اإليها، ثم يقوم بتحميلها 
االت�سال  عند  الليل،  فببرتة  خببالل 

من �سبكة الب”واي فاي«.
ت�سغيل  ميببكببن  ثببانببيببة،  مبببيبببزة  ويف 
معينة،  حلببببظببببة  مبببببن  الببببفببببيببببديببببو 
واأردت  تببتببابببع مببقببطببعببا  كببنببت  فببببباإذا 
مببعببيببنببا مع  مبب�ببسببهببدا  تببتببقببا�ببسببم  اأن 
اأن  اإىل  فاأنت ال حتتاج  اأ�سدقائك، 
تو�سح لهم، الدقيقة والثانية، كاأن 
اببببببدوؤوا مببن الدقيقة  تببقببول لببهببم، 

الثانية وع�سر ثوان.
برابط،  اإلببيببهببم  تبببببعببث  اأن  ويببكببفببي 
�سيبداأ  بفتحه،  �سيقومون  وحببني 
تببلببقببائببي، مبببن اللحظة  نببحببو  عببلببى 
الببتببي اأردتبببهبببا اأنببببت، والببقببيببام بهذا 
االأمر �سهل جدا، ويكفي اأن ت�سيف 
اآخر  اإىل  الببقبب�ببسببرة  هبببذه اجلببمببلببة 
وهذه   &t=13m20s الرابط 
 13 الببدقببيببقببة  اإىل  ت�سر  اجلببمببلببة 
اأن  فاإمكانك  اأنببت  اأمببا  و20 ثانية، 

تختار ح�سب رغبتك.

باحلليب وم�ضتقاته.. ميكنك اأن تقي نف�ضك من الأمرا�س املزمنة

احلليب  ت��ن��اول  اأن  حديثة  اإ�سبانية  درا���س��ة  اأف����ادت 
ومنتجاته يف مراحل احلياة املختلفة، ميكن اأن يقي من 
خطر الإ�سابة بالأمرا�ص املزمنة، بداية من مرحلة 

الطفولة وحتى ال�سيخوخة.
غرناطة  ب��ج��ام��ع��ة  ب��اح��ث��ون  اأج���راه���ا  ال���درا����س���ة 
الإ�سبانية، ون�سروا نتائجها يف العدد الأخري من دورية 

»Advances in Nutrition« العلمية.
واأو�سح الباحثون اأن احلليب ومنتجات الألبان، حتوي 

يف  ت�ساهم  التي  الغذائية  العنا�سر  م��ن  العديد 
الربوتني  من  للج�سم  الغذائية  املتطلبات  تلبية 
والكال�سيوم واملغني�سيوم والفو�سفور والبوتا�سيوم 
وفيتامني   ،»A« وفيتامني  وال�سيلينيوم  والزنك 

.»B12«
واأ�سافوا اأنه رغم فوائدها، اإل اأن ا�ستهالك 

منتجات الألبان واحلليب يف انخفا�ص حول 
العامل، وخا�سة يف البلدان الفقرية.
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�ش�ؤون حملية

عنواين ... اأحدث م�ساريع مدينة العني بتكلفة 80 مليون درهم

بلدية مدينة العني تبداأ برتكيب لوحات ترقيم املباين بنظام عنواين املوحد �ضمن م�ضروع العنونة والإر�ضاد املكاين 

حديقة احليوانات بالعني ت�ضتقبل ال�ضيف بخ�ضم ي�ضل اإىل 50 % على تذكرتي الدخول وال�ضفاري

•• العني – الفجر

تركيب  اأعمال  اإطببالق  العني عن  بلدية مدينة  اأعلنت 
اجلديد  املوحد  عنواين  بنظام  املباين  ترقيم  لوحات 
مبدينة العني �سمن م�سروع العنونة واالإر�ساد املكاين 
املباين  بداأ تركيب لوحات ترقيم  ، وقد  العني  ملنطقة 
بنهاية �سهر اأبريل املا�سي بدءاً من منطقة ال�سالمات 
، و توا�سل تركيب هذه اللوحات ليغطي مناطق و�سط 
 “  5،000“ املدينة و املطاوعة والطوية بقرابة عدد 
لوحة ترقيم مبختلف مقا�ساتها ح�سب معاير العنونة 

املوحدة الإمارة اأبوظبي
مناطق  كببل  عببلببى  الببلببوحببات  هبببذه  تببركببيببب  و�سيتوا�سل 
ملنطقة  التابعة  والببقببرى  واملببدن  العني  واأحببيبباء مدينة 
اخلر�سانية  الببقببواعببد  تركيب  حالياً  يتم  كما   ، الببعببني 
�سيتم  حيث  الداخلية  البب�ببسببوارع  اأ�سماء  لببوحببات  ملببواقببع 
تغطية املناطق واالأحياء التي مت تركيب لوحات ترقيم 
و  املدينة  وو�سط  ال�سالمات  مناطق  مثل  لها   املباين 
املطاوعة والطوية و املناطق التي �ستاأتي تباعاً ، ويتوقع 
قبل  الداخلية  ال�سوارع  اأ�سماء  لوحات  تركيب  يبداأ  ان 

نهاية �سهر يوليو اجلاري
واأفببببببادت املببهببنببد�ببسببة لببيببلببى �ببسببالببح الببرا�ببسببدي – مدير 
املبب�ببسببروع  فببى مببوؤمتببر�ببسببحببفببي عببقببد بببدائببرة تخطيط 
واالإر�ساد  للعنونة  اجلديد  املوحد  النظام  ببباأنَّ  املببدن- 
ِقبل  من  اال�ستخدام  �سهل  و  مب�سط  نظام  هو  املكاين 
اأف�سل  يطبق  اأنبببه  كما   ، ال�سياح  و  البببزوار  و  اجلمهور 
املمار�سات العاملية يف هذا املجال ، ويعتمد هذا النظام 
لل�سوارع  ا�سماء  وعلى  للمباين  مت�سل�سل  ترقيم  على 
وال  امل�سمى متفرداً  التي تطل عليها بحيث يكون هذا 
 ، العني  بكل مناطق  ال�سارع ُمطلقاً  يتكرر م�سمى هذا 
كما �سيتم دعم النظام بلوحات اأ�سماء ال�سوارع الرئي�سة 
و لوحات اأ�سماء للمناطق وبذلك تكون عنا�سر عنوان 
املبنى  اإىل  الببو�ببسببول  وي�سهل   ، متببامبباً  مكتملة  املبببببنببى 
ا�سم  و  ال�سارع  ا�سم  و  )الببعببنببوان(  املبنى  رقببم  مبعرفة 
ببباأنببه وبتطبيق  الببرا�ببسببدي  املنطقة واملببديببنببة، واأ�ببسببافببت 
 Navigation املببببالحببببة  نبببظبببام  عبببلبببى  املبببب�ببببسببببروع 
الوجهة  اإىل  الو�سول  ال�سهل  �سيكون من   System
من  االأجبببرة  �سيارات  م�ستخدمي  و  لببالأفببراد  املطلوبة 

املطارات و باملدينة.
بببُه �سيتم ومبببن خبببالل هذا    كببمببا اأفببببادت الببرا�ببسببدي بببباأنَّ
ال�سابقة  املباين  –اإزالة كافة لوحات الرتقيم  امل�سروع 
و ا�ببسببتبببببدالببهببا بببلببوحببات تببرقببيببم جبببديبببدة خمببتببلببفببة يف 
رقم  عن  اجلديد”  “الرقم  حمتوياتها  و  ت�ساميمها 
املعاير  بح�سب  ذلبببك  و  البب�ببسببابببق   الببلببوحببة  ت�سميم  و 
اجلديدة للعنونة املوحدة على م�ستوى اإمارة اأبوظبي 
للعنونة  اجلديد  املوحد  النظام  اأن  على  التنويه  مع   ،
يوجد  وال  بالق�سيمة  اخلا�سة  البيانات  على  يوؤثر  ال 
البببببيببانببات )مببثببل الببرقببم املرجعي  اأدنبببى تغير يف هببذه 
للق�سيمة /االأبعاد/االحداثيات و كل البيانات املوجودة 

االأرا�سي  اأنظمة  مثل   - بالبلدية  االأنظمة  بكل  اأ�ساًل 
والعقارات واملمتلكات وباأنظمة املعلومات اجلغرافية  - 
هذه  و�ستظل   )Site Plan املوقع  خمطط  وبيانات 
�سمن  م�ستخدمة  تغير  اأدنببى  دون  هي  كما  البيانات 

بيانات اأمالك االأرا�سي.
اإدارة  – مدير  اأفبباد املهند�س :�سهيل عبود الدرمكي  و 
باأنَّ   – املبببدن  تخطيط  بقطاع  احلبب�ببسببري  التخطيط 
دائرة التخطيط العمراين والبلديات قد اأعدت املعاير 
واالإر�ساد  للعنونة  اجلديد  املوحد  للنظام   القيا�سية 

فعلياً  االآن  تطبيقه  وجببباري  اأبببوظبببببي  ببباإمببارة  املببكبباين 
على اأر�س الواقع باالإمارة بالبلديات الثالث ، واأ�ساف 
الطارئة  املببوحببد �سيخدم اخلببدمببات  الببنببظببام  بببباأنَّ هببذا 
ِقبل  االإ�سعاف من  امل�ستعجلة للدفاع املدين و خدمات 
اخلدمات  الببعببيببادات  و  الطبية  املببراكببز  و  امل�ست�سفيات 
-االإ�سعاف  “االإنقاذ  البب�ببسببرطببة  مببن  املببقببَدمببة  الطبية 
وخالفه” ، كما �سي�ساهم يف تقليل وقت اال�ستجابة يف 

تقدمي اخلدمات لهذه اجلهات  ، 
هببببذا و�ببسببيببحببتببوي املببب�بببسبببروع عببلببى اأنبببظبببمبببة ذكبببيبببة مثل 

 Code Quick البب�ببسببريببعببة    )  كبببود اال�ببسببتببجببابببة 
Response ، QR Code(  و�ست�ساعد االأفراد و 
الدوائر و املوؤ�س�سات اخلدمية )مثل: البلدية - �سركة 
اأبوظبي  /�ببسببركببة  املببيبباه(  و  )لببكببهببرببباء  للتوزيع  الببعببني 
االت�ساالت”  ال�سحي”�سركات  البب�ببسببرف  خلبببدمبببات 
الطالب  “نقل  والبببببطبببببرود  الببببريببببد  نبببقبببل  �بببسبببركبببات 
و  للمنازل”  التو�سيل  املدر�سية”خدمات  باحلافالت 
�سهولة  بكل  لل�سكان  خدماتها  تقدمي  على  خالفه” 

و ي�سر
اأكبببببدت املهند�سة  اأخببببببرى                       ومبببن جببهببة 
�ستكون  امل�سروع  باأنَّ خمرجات  الرا�سدي  �سالح  :ليلى 
بادية للعيان وذلك بت�سنيع و تثبيت وتركيب لوحات 
املبببوحبببدة للنظام  املببعببايببر  الببتبب�ببسببامببيببم و  عببلببى حبب�ببسببب 
اجلديد وذلك بقرابة عدد )70،000( لوحة لرتقيم 
املباين  وقرابة عدد )1،400( لوحة الأ�سماء ال�سوارع 
الرئي�سية )املثبتة على االأر�س وتلك املثبتة على لوحات 
ال�سوارع  تقاطعات  يف  املببروريببة  اال�بببسبببارات  يف  التحكم 
ال�سوارع  13،600( لوحة الأ�سماء   ( الرئي�سة( وعدد 
، و عدد )2969( لوحة  باملناطق واالأحياء  الداخلية 
الريفية  باملناطق  للمزارع  واملببمببرات  ال�سوارع  الأ�سماء 
وباملدينة وعدد )542( لوحة مل�سميات املناطق بح�سب 
املعتمدة  الرومنة  و بح�سب  املعتمدة  االإداريببة  احلببدود 
للم�سميات ، باالإ�سافة اإىل  اإن�ساء قاعدة بيانات بنظام 
املعلومات  نببظببام  يف   Layer طبقة  وعببمببل  الببعببنببونببة 
االإر�ساد  و  العنونة  بنظام  خا�سة   GIS اجلببغببرافببيببة 
االإن�ساء  بعد  ما  خمططات  ح�سبببببب  وحتديثها  املكاين 
As Built ، و اجنبباز كل املتطلبات يف هذ ال�ساأن  الب 
والبلديات  العمراين  التخطيط  دائببرة  مع  بالتن�سيق 
الدائرة  تطبيقات  يف  النظام  هببذا  وت�سمني  باأبوظبي 

اخلا�سة بالعنونة على م�ستوى اإمارة اأبوظبي .
على  الرا�سدي  ليلى  املهند�سة  اأكببدت  كما   
اأهمية عمل حمالت توعوية مكثفة للجمهور وال�سكان 
وكذلك   ، املبب�ببسببروع  لتنفيذ  م�ساحبة  تكون  والببطببالب 
واجلهات  واملوؤ�س�سات  الببدوائببر  مببع  التوا�سل  �ببسببرورة 
لتطبيق  وذلببك  واخلا�سة  احلكومية  و�سبه  احلكومية 
بعد  الداخلية  اأنظمتهم  العنونة اجلديدة على  بيانات 
من  لهم  للنظام  املطلوبة  البيانات  وتوفر  موافاتهم 
البلدية حيث كانت تعتمد هذه املوؤ�س�سات على النظام 
الرتقيم  املرجعي ولوحة  بالرقم  االآن اخلا�س  القائم 
اإزالببة كل هذه  �سيتم  و   ، ال�سارع  ورقببم  املثبتة احلالية 
نظام  ح�سب  بببلببوحببات  وا�ستبدالها  القائمة  الببلببوحببات 
العنونة اجلديد واملوحد لذلك ال بد لكل هذه اجلهات 
ولوحاته  اجلببديببد  النظام  هببذا  عنا�سر  ا�ستخدام  مببن 
التي �ستوجد على اأر�س الواقع وعلى اأنظمة املعلومات 
اجلغرافية بالبلدية و�سرورة نقل هذا النظام لالأنظمة 
اخلدمية  املوؤ�س�سات  خا�سة  املوؤ�س�سات  بهذه  اخلا�سة 
االإ�سعاف  املببببدين وخبببدمبببات  البب�ببسببرطببة والبببدفببباع  مببثببل 
والريد  واالت�ساالت  والكهرباء  املياه  ودوائر  واالإنقاذ 

•• العني - الفجر

 ت�ستقبل حديقة احليوانات بالعني زوارها يف ف�سل 
ال�سيف بعرو�س وخ�سومات خا�سة ت�سل اإىل 50% 
اجلماعية  ال�سفاري  مركبة  و  الببدخببول  تببذاكببر  على 
الذكي  الهاتف  وتطبيقات  االلببكببرتوين  املببوقببع  عببر 

ت�ستمر حتى 31 اغ�سط�س.
وتت�سمن اخل�سومات الدخول اإىل مركز ال�سيخ زايد 

لعلوم ال�سحراء وعدد من مرافق ومعار�س وجتارب 
التخطيط  للزائر  ميكن  التي  املختبببببلفة،  احلببببديقة 
فعاليات  اأحبببدث  على  التعرف  واي�سا   ، م�سبقا  لها 
وببببرامبببج احلببديببقببة مبببن خببببالل تببطبببببيببقببات الهاتف 

الذكي.
الت�سويق  اإدارة  مدير  البلو�سي  يو�سف  عمر  قببال  و 
بالعني  احلببيببوانببات  حديقة  يف  املوؤ�س�سي  واالتبب�ببسببال 
على تقدمي عرو�س  دائما  حري�سة   احلديقة  “ اإن 

وامتيازات جتعل زيارة احلديقة اكرث متعة وجاذبية 
و�ببسببهببولببة ملببخببتببلببف �ببسببرائببح املببجببتببمببع ، حببيببث ت�سهد 
احلديقة يف اإجازة ال�سيف زيارات متعددة من داخل 
الدولة وخارجها. لي�سهدوا جتارب ومغامرات مثرة 
للزوار  تتيح  الببتببي  الببوا�ببسببعببة  للم�ساحات  ببباال�ببسببافببة 
احلياة  و�سط  االخ�سر  الب�ساط  بجمال  اال�ستمتاع 

الرية املتنوعة.« 
جببديببر بببالببذكببر اأن حببديببقببة احلببيببوانببات بببالببعببني هي 

ال�سرق  م�ستوى  على  نوعها  مببن  االوىل  احلببديببقببة 
على  للعائالت  مف�سلة  ترفيهية  وجهة  و  االو�ببسببط 
بببه مببن مببرافببق ترفيهية و  ملببا تتميز    ، الببعببام  مبببدار 
الزائر  ومببيببول  احببتببيبباجببات  تلبي  وثقافية  تعليمية 
من  االكبببر  االفريقية  الببعببني  ل�سفاري  ببباالإ�ببسببافببة   ،
لعلوم  زايببد  ال�سيخ  ومركز  العامل  يف  االن�سان  �سنع 
والتاريخ  الذي يقدم منوذجا لال�ستدامة  ال�سحراء 

االن�ساين و اجليولوجي لدولة االإمارات.

طالبت اأ�سحاب املزارع بالتحقق من التزام العمال بها  
»الزراعة وال�ضالمة الغذائية« تقدم حزمة من 

الإر�ضادات للمزارعني خالل فرتة ال�ضيف 
•• اأبوظبي - الفجر 

اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية جمموعة من الن�سائح  وجهت هيئة 
واالإر�ببسببادات التي تقلل من االآثبببار ال�سلبية الرتببفبباع درجببات احلبببرارة على 
اإىل  املببزارع  اأ�سحاب وعمال  الهيئة  ودعببت  ال�سيف،  املزروعات خالل فرتة 
�سرورة مراقبة عملية الري ل�سمان بقاء رطوبة الرتبة كافية ومتجان�سة 
الري  يف  امل�ستخدم  املبباء  نظافة  من  التاأكد  يجب  كما  النمو  مو�سم  خببالل 
ال�سطحي للمح�سول، و�سرورة اتباع ممار�سات الري اجليدة وجتنب الري 
اأو قبل غروب  الباكر  الببري يف ال�سباح  البببذروة مببع مببراعبباة  اأوقبببات  خببالل 
ال�سم�س، وعلى فرتات متقاربة حر�ساً على عدم تبخر املياه نتيجة الرتفاع 
درجات احلرارة يف فرتات النهار، حيث اأن  الري امل�سائي اأو يف ال�سباح الباكر 

ي�سمح للنبات باالحتفاظ بالرطوبة خالل �ساعات النهار احلار.
والتنبيه على عمال  الببرّي  �سبكة  اأهمية متابعة كفاءة  الهيئة على  واأكببدت 
لهم مهند�سو  التي يقدمها  واالإر�سادات  بالن�سائح  التقيد  ب�سرورة  املزارع 
االإر�ساد خالل الزيارات االإر�سادية التي يقومون بها ب�سورة معتادة للمزارع 
واتباع توجيهات الري ال�سحيحة وتعزيز كفاءة ال�سبكة وزيادة عدد مرات 

الري ب�سورة دائمة خالل فرتة ال�سيف.
و�سنفت الهيئة الن�سائح واالإر�سادات املقدمة للمزارعني ح�سب نوع الزراعة 
واملحا�سيل املزروعة، فيما يخ�س مزارع احلقل املك�سوف ين�سح خراء هيئة 
اإجراء  يف  ال�سيف  فببرتة  با�ستغالل  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي 
التعقيم ال�سم�سي الذي ميثل خطوة مهمة يف عملية الزراعة حيث ميكن 
من  ال�سيف  ف�سل  خببالل  للرتبة  كامل  �سم�سي  تعقيم  اإجببراء  للمزارعني 
البنف�سجية وذلك  باالأ�سعة فوق  املعامل  االأ�سود  بالنايلون  خالل تغطيتها 
واالأع�ساب  والنيماتودا  االآفببات  على  والق�ساء  الرتبة  حببرارة  درجببة  لرفع 
ال�سلبة  ال�سارة، كما ين�سح بحراثة الرتبة ب�سورة عميقة لك�سر الطبقة 
احل�سرات  عببلببى  للق�ساء  ال�سم�س  الأ�ببسببعببة  تعري�سها  يببتببم  ثببم  وتقليبها، 

والفطريات الكامنة. 
اأن املزارع التي تتبع نظام الزراعة يف البيوت ال�سبكية  اإىل  واأ�سارت الهيئة 
ميكنها هي االأخرى اإجراء التعقيم ال�سم�سي خالل فرتة ال�سيف بعد اإزالة 
الغطاء ال�سبكي وتعري�س الرتبة لل�سم�س وتعقيمها للتخل�س من االآفات 

واالأع�ساب ال�سارة.
وبالن�سبة لالإر�سادات والن�سائح اخلا�سة بالبيوت املحمية فقد اأعدت الهيئة 
دورية،  ب�سورة  بها  املحمية  البيوت  اأ�سحاب  توعية  يتم  بالن�سائح  قائمة 
حيث ين�سح بالتاأكد من كفاءة اأنظمة التريد والتهوية يف البيوت املحمية 
البيوت  داخببل  ال�سغط  لتقليل  م�ستمرة  ب�سورة  املبببرواح  ت�سغيل  ومببراعبباة 
البال�ستيكي  والغطاء  احلببديببدي  الهيكل  �سالمة  من  التاأكد  مع  املحمية 
وعدم تعر�سه للتلف، وت�سدد الهيئة على �سرورة التاأكد من عمل الكهرباء 
يف املزرعة ومن �سالمة وجاهزية املولد الكهربائي االحتياطي حر�ساً على 
اخلا�سة  لالإر�سادات  بالن�سبة  اأمببا  املحمي.  البيت  داخببل  التريد  ا�ستمرار 
مبكافحة االآفات فقد نبهت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية اإىل 
اأهمية مراقبة االأ�سجار واملحا�سيل ومكافحة االآفات احل�سرية التي تن�سط 
مع ارتفاع درجات احلرارة مثل ح�سرة املن، و�سانعات االأنفاق، كما �سددت 
على �سرورة جتنب ر�س االأوراق واالأزهار باملاء لتجنب ارتفاع رطوبتها ومنو 
الفطريات ال�سارة حيث يف�سل تغطية املنطقة املحيطة ب�ساق ال�سجرة اأو 
ال�ستلة ب�سعف النخيل للحد من عملية تبخر املياه وجفاف الرتبة، واأكدت 
على اأهمية التعجيل بعمليات احل�ساد واالإ�سراع يف عمليات الفرز والتعبئة 
�سمن درجة حرارة منا�سبة مع �سرورة نقل املح�سول خالل عملية التوريد 
املزارع  اأ�سحاب  بجميع  الهيئة  وتهيب  لذلك.  وجمهزة  مببردة  ب�سيارات 
كافة  اتخاذهم  مببن  للتحقق  املببزرعببة  عمال  ومتابعة  الن�سائح  هببذه  اتببببباع 
باالإ�سافة  املزروعة فيها  واملحا�سيل  املزرعة  الالزمة حلماية  االحتياطات 

اإىل حماية اأنف�سهم من خماطر ارتفاع درجات احلرارة.

�ضرطة اأبوظبي تطلق من�ضة اخلدمات 
اللكرتونية الذكية مبركز �ضرطة خليفة

•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت �سرطة اأبوظبي ممثلة يف مديرية �سرطة املناطق اخلارجية يف قطاع 
�سرطة  مركز  يف  الذكية  االلكرتونية  اخلببدمببات  من�سة  اجلنائي،  االأمبببن 

خليفة، 
و�سهولة  بي�سر  والببو�ببسببول  االإجببببراءات  كافة  ت�سهيل  اإىل  املن�سة  تهدف  و 
االأ�سخا�س،  �سيكات  ،ومنها بالغات  توفرها  التي  ال�سرطية  اإىل اخلدمات 
و�سهادة بحث احلالة اجلنائية “�سهادة ال�سر وال�سلوك”، وبالغات الن�سب 
تقليل  �ساأنها  من  التي  املتميزة  الذكية  اخلدمات  من  وغرها  واالحتيال، 

اجلهد والوقت وحتقق ر�سا وثقة اأفراد املجتمع.
واأكد العقيد جمعه �سامل الكعبي، مدير مديرية �سرطة املناطق اخلارجية، 
�سر  زمببن  اخت�سار  يف  ي�ساهم  الببذكببي  والتقني  االلببكببرتوين  الببتببطببور  اأن 
االإجراءات للخدمات املقدمة للجمهور ويوفر اجلهد على املتعاملني، واإن 

ا�ستخدام التقنيات احلديثة ي�سمن م�ستوى عايل لكفاءة اخلدمة.

تعلن عن بدء امل�ضروع يف اإبريل املا�ضي لتتوا�ضل 24 �ضهرا امل�ضروع  • مديرة 

• النظام اجلديد يطبق اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف هذا املجال 
ويعتمد على ترقيم مت�ضل�ضل للمباين واأ�ضماء لل�ضوارع
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ج�سم  على  واحل�سول  ام��راأة،  كل  حلم  التنحيف 
الأحيان،  بع�ص  يف  �سعب  يكون  قد  مثايل  ر�سيق 
الو�سول  على  التجميل  تقنيات  ت�ساعدنا  ل��ذا 
اجلهد،  من  الكثري  بذل  بدون  املطلوب  الوزن  اإىل 
فوائدها  التنحيف:  اإبر  تقنية  على  و�سنتعرف 

واأ�سرار ا�ستخدامها.

ال�سيدلة  اأكببببادميببببيببببة  حتببببببذر 
البببفبببرنببب�بببسبببيبببة مببببببن خمببباطبببر 
الغذائية  واملكمالت  املنتجات 
التي تتكون من امل�ستح�سرات 
الببعبب�ببسبببببيببة، والبببتبببي يببجببب اأن 
يكون ا�ستخدامها خا�سا فقط 

باال�ستخدام ال�سيدالين.
ن�سرته  تببقببريببر  يف  روا،  �ببسببيببلببني  الببكبباتبببببة  وذكبببببرت 
بني  التفاعالت  اأن  الفرن�سية،  لوفيغارو  �سحيفة 
اأمرا�س خطرة  امل�ستعملة لعالج  خمتلف االأدويببة 

ميكن اأن ت�سّكل بدورها خطرا على ال�سحة.
تببنبباول مكمالت  اإىل  الببعببديببدون  يببلببجبباأ  املببقببابببل  يف 
)الطبيعية(،  االأع�ساب  من  اأ�سا�سا  تتكون  غذائية 

ولكن ال يعني ذلك اأنها تخلو من املخاطر.
امللينة  النباتات  اأن هذه  الكاتبة  واأكدت 
ال تخ�سع اإىل تنظيم حمكم مقارنة 
بببببباالأدويبببببة، االأمببببببر البببببذي اأجبببر 
الفرن�سية  ال�سيدلة  اأكادميية 
على دق ناقو�س اخلطر عر 

تقرير ن�سرته موؤخرا.
التقرير  هبببذا  يف  وجبببباء 
النباتات  ببببعببب�بببس  اأن 
تتوفر  املببببرخبببب�ببببسببببة 
غذائية،  كببمببكببمببالت 
بع�سها  ي�سكل  حيث 
خبببببببببببطبببببببببببورة عببببلببببى 
الببب�بببسبببحبببة الببببعببببامببببة. 
ودعبببببببا االأكببببادميببببيببببون 
ال�سيدلة  اأكببادميببيببة  يف 
�سرورة  اإىل  الببفببرنبب�ببسببيببة 
النباتات  هببببببذه  اعبببتبببمببباد 
على  وتنظيمها  كببباأدويبببة، 

هذا االأ�سا�س.
اأن  اإىل  الببكبباتبببببة  واأ�ببببسببببارت 
فرن�سا تعتر ال�سوق املف�سل 
ي�سهل  التي  املنتجات  لهذه 

الو�سول اإليها وال تكون يف الغالب مرفقة بن�سائح 
ال�ستعمالها،  ال�سرورية  باملعلومات  حتى  اأو  طبية 

الأنها تباع يف املتاجر الكرى )ال�سوبر ماركت(.
هذه  فببيببهببا  تت�سبب  الببتببي  احلبببببوادث  اأن  واأ�ببسببافببتببا 
املكمالت تعود اأ�سا�سا اإىل �سوء اال�ستخدام، حيث ال 
�سيما  ا�ستعمالها ال  امل�ستهلكون كثرا بطرق  يهتم 
وبالتايل  )طبيعية(،  منتجات  يعترونها  واأنببهببم 

لي�س لها م�سار.

اأ�سرار
جرى   ،2016 �ببسببنببة  نببهببايببة  وحبببتبببى  فببرنبب�ببسببا  ويف 
التبليغ عن اأكرث من 2600 حالة تعر�س خاللها 
كما  غذائية.  مكمالت  جببراء  الأ�ببسببرار  االأ�سخا�س 
اأكدت اأكادميية ال�سيدلة الفرن�سية اأن نحو 37% 

اإىل %52 من احلاالت تعتر )خطرة(.
وقبببالبببت الببكبباتبببببة اإن االأكبببادميبببيبببني املببخببتبب�ببسببني يف 
ال�سحة اأكدوا على �سرورة فر�س مزيد من القيود 

على قائمة النباتات املعتمدة يف املكمالت الغذائية، 
خماطر  عنها  تنجر  الببتببي  تلك  على  فقط  ولي�س 

�سحية،
ال�سحة  على  وا�ببسببحببة  منافع  لها  لي�س  الببتببي  بببل   

اأي�سا.
�سن  ب�سرورة  فرن�سا  يف  االأكببادميببيببون  يطالب  كما 
�ببسببوابببط وتبببوفبببر مببعببلببومببات عبببن هببببذه املكمالت 

الغذائية من اأجل اإر�ساد امل�ستهلكني.

املكمالت الغذائية.. قاتل �ضامت يجب التخل�س منه

ما هي اإبر التنحيف؟
بعد تفاقم م�سكلة ال�سمنة والوزن الزائد 
وف�سل الو�سائل العادية والتقليدية يف 
ياأ�س  يف  وت�سببت  وحدها  امل�سكلة  حل 
النا�س وتوقفهم يف بداية  العديد من 
مرة  واالنتكا�س  منت�سفه  اأو  الطريق 
اأو  النتيجة  ظببهببور  بببطء  ب�سبب  اأخبببرى 
اأخذ  االأحببيببان،  بع�س  يف  ظهورها  عببدم 
م�سئولية  عبباتببقببه  عببلببى  الببطببب 
اأخببذ زمببام املبببببادرة وبدء 
الببطببريببق لببتبب�ببسببل اإىل 
حلمك بج�سٍد �سحٍي 

ومم�سوق.
املبادرات  اأول  كببانببت 
الطبية يف هذا املجال هي 
واملكمالت  التخ�سي�س  اأدويببة 
الببغببذائببيببة الببتببي تبب�ببسبباعببد عببلببى هذه 
بببدايببة  من  الببتببي اختلفت وتببراوحببت  املهمة 
املكمالت الغذائية التي ت�ساعد على ال�سعور بال�سبع 
واالمتالء اأو توؤخر عملية اله�سم اأو متنع اجل�سم 
مببن امببتبب�ببسببا�ببس البببدهبببون وتببخببزيببنببهببا عببن طريق 
االرتباط بها واإخراجها من اجل�سم، و�سواًل اإىل 
االأدوية التي توؤثر على مراكز ال�سبع يف الدماغ 
اأو توؤثر على ن�ساط بع�س الغدد كالغدة الدرقية 

لتزيد معدل حرق اجل�سم.
كخطوة اأعلى واأكرث فعالية واأمان  ظهرت ابرة 
املتاحة حالياً يف  اأنواعها  امليزو للتنحيف بكافة 
بع�سها  اإن  بببل  االأطببببباء،  وعببيببادات  ال�سيدليات 
الدواء  منظمة  من  ر�سمياً  عليه  املوافقة  متت 
ال�سمنة  للق�ساء على  والغذاء كدواء خم�س�س 
وفقدان الوزن الزائد مثل ابر التنحيف فيكتوزا 
وامليزو   .Saxenda و�ساك�سندا   Vectoza
ت�ستخدم يف  وال  اجلببلببد  حُتببقببن حتببت  اأنببهببا  تعني 

احلقن الوريدي اأو الع�سلي.

اإبر التنحيف: فوائدها واأ�سرار ا�ستخدامها
لبببهبببا �سيتاً  الببتببنببحببيببف ويبببجبببعبببل  ابببببببرة  مببببا ميبببيبببز 
حقيقية  نتائج  اإعطاء  على  قدرتها  هو  وتف�سياًل، 
موجودة  غببر  اأو  ب�سيطة  جانبية  ببباأعببرا�ببس  فعالة 
اأنها  اإىل  باالإ�سافة  الطبيب،  اإ�ببسببراف  حتت  اأحياناً 
ب�سيطة و�سهلة مقارنة بو�سائل فقدان الوزن الزائد 

اجلراحية التي ترهب الكثرين وتنفرهم منها.

اأنواع اإبر التنحيف
 VICTOZA ف��ي��ك��ت��وزا  التنحيف  اب���ر   •

SAXENDA و�ساك�سندا
هذان النوعان يف احلقيقة هما نوع واحد 
اإال  الفعالة  املببادة  نف�س  على  يحتوي 
با�سمني  ال�سوق  يف  متوفران  اأنهما 
امليزة  اأكببببرث.  ال  خمتلفني  جتبباريببني 

التنحيف  واببببر   Victoza فيكتوزا  التنحيف  ابببر  يف  االأوىل 
م�ستخدمني  نببوعببني  ا�سهر  اأنببهببمببا  هببو   Saxenda �ساك�سندا 
اأنهما موؤيدتان ر�سمياً من منظمة  للتنحيف وفقدان الوزن كما 

الدواء والغذاء العاملية لهذا الغر�س.
 Liraglutide املادة الفعالة الرئي�سية فيهما هي اللراجلوتيد
الذي  الطبيعية يف اجل�سم  الهرمونات  وهي مادة م�سابهة الأحد 
يعمل ب�سكٍل رئي�سي على التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم، وبالتايل 
فهو يتحكم يف ال�سهية و�سبطها. ُي�ستخدم هذا الدواء يف بع�س 
االأحيان يف عالج داء ال�سكري و�سبط ن�سبة ال�سكر يف دم امل�سابني 
الوزن  التخل�س من  اأدويببة  بقية  عن  ما يجعله خمتلفاً  وهببو  به 

الزائد الأن له دوراً حيوياً قوياً على اجل�سم.
يوؤثر الدواء على بع�س املراكز يف املخ فبالتايل ي�سعرك بفقداٍن 
كبٍر يف ال�سهية ويوؤخر تفريغ املعدة وهو ما يعود بك اإىل نف�س 
وجباٍت  تببنبباولببك  اإىل  ذلببك  �ببسببيببوؤدي  وبببالببتببايل  ال�سابقة  النتيجة 
وكميات طعام اأقل يف كل وجبة، وهو ما �سيوؤدي النخفا�س عدد 
ال�سعرات احلرارية الداخلة اإىل ج�سمك يف اليوم الواحد وبالتايل 

فقدان الوزن.
تاأتي ابر التنحيف فيكتوزا Victoza وابر التنحيف �ساك�سندا 
وميكنك  بالدواء  م�سبقاً  معبئة  اأقالم  �سورة  يف   Saxenda
ا�ست�سارته.  وبعد  بالطبع  الطبيب  رقببابببة  حتببت  بنف�سك  حقنها 
حُتقن االإبرة بالكمية املنا�سبة من الدواء مرة يومياً حتت اجللد 
يف البطن اأو الذراع اأو الفخذ ويف�سل اأن ت�ستخدمها يف وقٍت ثابت 

كل يوم.

PPC • حقن 
وهببببببببببببببببببو اخبببببببببتببببببببب�بببببببببسبببببببببار لببببببببلببببببببفببببببببو�ببببببببسببببببببفببببببببتببببببببدايببببببببل كبببببببولبببببببني 
يف  طبيعية  مادة   يعد  الذي   Phosphatidylcholine
تببوجببد يف جبببدران اخلبباليببا احلببيببويببة. وتعتمد فببكببرة ابر  اجل�سم 
اأنه عند حقن  PPC ، ب�سكل رئي�سي، على  التنحيف با�ستخدام 
اخلاليا بكمية زائدة عن الطبيعي من هذه املادة تزداد يف احلجم 
االآلية يف  على هذه  نعتمد  ولهذا  االنهيار،  و�سهلة  ه�سة  وت�سبح 

تدمر اخلاليا الدهنية.
ت�ساعد ابرة التنحيف هذه على حتويل الدهون املعقدة اإىل دهون 
الدم  يف  وتنتقل  اجل�سم  ميت�سها  ثببم  ومببن  وتك�سرها،  ب�سيطة 
حتى ت�سل اإىل الكبد حيث يتم معاجلتها ويتخل�س اجل�سم منها 
االأماكن  ب�سكل مو�سعي يف  احلقنة  ُت�ستخدم هذه  ولهذا  متاماً. 

التي ترتاكم فيها الدهون التي تريد التخل�س منها.
ميببكببن ا�ببسببتببخببدامببهببا يف عبببالج دهببببون البببببطببن واخلبب�ببسببر، وميكن 
وحتى  والببذراعببني  الفخذين  دهببون  حببرق  كذلك يف  ا�ستخدامها 
باإبرة �سغرة  املادة  اأي�ساً. حُتقن  املزدوجة  الذقن  للتخل�س من 
للجلد  املبطنة  الدهنية  اخلبباليببا  طبقة  يف  اأو  اجللد  حتببت  جببداً 
نحتاج  الببتببي  املنطقة  حجم  على  االإببببر  عببدد  ويعتمد  مبببببا�ببسببرة. 
تغطيتها ويكون املتو�سط غالباً ما بني 25 و50 اإبرة للمنطقة 

الواحدة.

LIPOTROPIC ليبوتروبيك  • حقن 
اال�سم ال�سائع لهذا النوع من ابر التنحيف هو االبرة احلارقة اأو 
املذيبة للدهون، املواد الفعالة فيها جُتمع يف كلمة MIC املادة 
من  تزيد  مببادة  وهي   ،Methionine امليثيونني  هي  االأوىل 
االينو�سيتول  الثانية هي  واملببادة  الدهون،  اإزالببة  يف  الكبد  ن�ساط 

اأما  العمل  يف  للميثيونني  م�سابهة  مببادة  وهببي   ،Inositol
تراكم  ،Choline وهي مادة متنع  الكولني  الثالثة هي  املببادة 
الكولي�سرتول وتخزينه يف مناطق حمددة يف اجل�سم بل ت�ساعد 

على ن�سره والتخل�س منه.
ب�سكٍل عام تزيد هذه احلقنة من قدرة الكبد على التخل�س من 
الدهون ومتنع تراكمها يف اجل�سم عن طريق زيادة معدل احلرق 
يبببببداأ ج�سدك وحببده يف  الببوقببت  ب�سكل ملحوظ. ومببع  يف اجل�سم 
التخل�س يف الدهون ومينع تخزينها لكن ذلك يجب اأن ي�ساحبه 

نظام غذائي متوازن بالطبع.

B12 ب12  • فيتامني 
يحتاجها  التي  الفيتامينات،  اأهببم  من  واحببداً  اأن  تنده�س من  ال 
ج�سمنا للعديد من االأ�سباب ال�سحية وليتمكن من اأداء وظائفه 
بال�سكل املنا�سب، هو نف�سه اأحد اأكر املواد امل�ساعدة على التخل�س 

من وزن الزائد واأهمها، ويعد بذاته ابرة التنحيف االأكرث �سحية  
وفائدة للج�سم على االإطالق يف هذه القائمة.

ي�ساعد فيتامني ب 12 على زيادة احلرق بدرجة كبرة وبالتايل 
يجر اجل�سم على ا�ستخدام اخلاليا الدهنية املرتاكمة وحرقها 
الإنببتبباج الببطبباقببة وهببو مببا ي�ساعد مببع الببوقببت على فببقببدان الوزن 
اآثاره  اأن  خا�سة   ا�ستخدامه  على  االنببتببظببام  هببو  االأهبببم  الببزائببد. 
الوظائف  مببن  الببعببديببد  وي�ساعد  مببعببدومببة  تببكببون  تببكبباد  اجلانبية 

احليوية يف اجل�سم.
مع  ب12  فيتامني  حقن  بببني  اجلمع  ميكن  االأحببيببان،  بع�س  يف 
حقن ليبورتروبيك للح�سول على نتيجة رائعة يف فقدان الوزن 
وحرق الدهون.باالإ�سافة اإىل  اأن وجود الفيتامينات ي�سمن لك 
اأن ج�سمك يح�سل على ما يلزمه من املغذيات وبالتايل �سيفقد 
الوزن ب�سكل �سحي دون اأن ي�سعر باجلوع اأو احلرمان. توؤخذ هذه 

احلقن يف الع�سل ويف�سل دوماً حتت م�سورة الطبيب ورقابته.

بعد تفاقم م�سكلة ال�سمنة والوزن الزائد

اإبر التنحيف..  فوائدها واأ�ضرار ا�ضتخدامها
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 �عـــــــالن 

 : خببورفببكببان  والت�سديقات-  الببعببدل  الكاتب  ببببادارة  الببعببدل  الكاتب  انببا  ايل  تببقببدم 
ال�سيد/ ار�سالح عطاء خان ، اجلن�سية : افغان�ستان   وطلبت الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف اال�سم التجاري مل�سة املروج لتجارة املالب�س اجلاهزة واملرخ�س 
من دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 732691 ال�سادر 
بتاريخ 2015/3/31 من دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/  احمد 
عبداهلل حممد ال�سعدي ، اجلن�سية : االإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
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  �عالن بالن�سر

املرجع : 796
يف  يرغب  اجلن�سية  بنغالدي�س   - عبداحلميد  رفيق  ال�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  البالغة )100%( وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته )10%( من كامل ح�سته  البيع 
للرجال(  احلياة  ا�سلوب  )�سالون  يف  وذلك   ، اجلن�سية  بنغالدي�س  دعا�س-  باالرام  دعا�س  منتو 
تغير  : مت  اخرى  تعديالت   - رقم )614157(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي 

ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( اىل )�سركة اعمال مهنية( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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  �عالن بالن�سر

املرجع : 799
اإماراتية   - املرزوقي  احمد  ح�سني  حممد  منى  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
"منى  الرخ�سة  يف   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  اجلن�سية 
حممد لتجارة ال�ستائر" مبوجب رخ�سة رقم )623468( وذلك اىل ال�سيد/ حممد منر 

الدين احمد حممد عبدالرحمن ، بنجالدي�س اجلن�سية 
تعديالت اخرى : تعديل ال�سكل القانوين من "موؤ�س�سة فردية" اىل "وكيل خدمات" 

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

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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L - 0111 للعم �سركة كوي�س انرتبراي�سز - م م ح  التي حتمل ترخي�س رقم 

�ستقوم هيئة مركز دبي التجاري العاملي بالغاء هذا الرتخي�س اعتبارا من 
 ، اإذا كان لدى اي �سخ�س اعرتا�س على ال�سركة املذكورة   2019/7/14

يرجى االإت�سال مبا�سرة على الرقم 3321000 - 04 خالل ثالثة ايام من 
تاريخ ن�سر هذا االإعالن. 
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�إ�سعار �لت�سفية 
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

 �عالن بالن�سر باللغة �لعربية و�لإجنليزية �مام �لد�ئرة �ملخت�سة 
اىل املدعى عليه / املعدن الراق ل�سناعة االن�ساءات املعدنية - ذ م م 

نعلمكم بان املدعي / �سركة هداية للتجارة - ذ م م  )فرع دبي( 
الدعوى رقم 2019/2888 الدائرة اجلزئية الرابعة 

على  االأمر  يف  ال�سادر  التحفظي  احلجز  تثبيت   : فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
العري�سة رقم )2019/2773( حجز حتفظي جتاري - دائرة االأمول امل�ستعجلة - الزام املدعي عليها 
بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )97.507.00( درهم ، باالإ�سافة للفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا 
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب   ، ال�سداد  من تاريخ رفع الدعوى حلني متام 
املحاماة. لذا يقت�سي ح�سورك اأمام الدائرة املدنية اجلزئية الرابعة القاعة 140 مبحكمة ال�سارقة 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االبتدائية  االحتادية 
مرفقا بها كافة امل�ستندات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2019/7/23 ، ال�ساعة 8.30 �سباحا ، وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم 

اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن للح�سور �مام مدير �د�رة �لدعوى

و�إعالن بت�سحيح �سكل �لدعوى من )بنك �لإحتاد �لوطني �ىل بنك �بوظبي �لتجاري( 
يف �لإ�ستئناف رقم  2019/882 جتاري ن�سر� - باللغتني )�لعربية و�لإجنليزية(

بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
اىل امل�ستاأنف �سدهم /1- �سن تك - ذ م م - هندية اجلن�سية 2- راجو كوتي تونديل ب�سفته 
هندي   - االأوىل  �سدها  للم�ستاأنف  املمنوحة  امل�سرفية  للت�سهيالت  و�سامن  �سخ�سي  كفيل 
املمنوحة  امل�سرفية  للت�سهيالت  و�سامن  �سخ�سي  كفيل  ب�سفتها  راجو  داي�سي   -3 اجلن�سية 

للم�ستاأنف �سدها االأوىل - هندية اجلن�سية
اقام امل�ستاأنف / بنك االإحتاد الوطني  االإ�ستئناف رقم )2019/882( جتاري  

انت مكلف باحل�سور امام مدير اإدارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة االإحتادية االإ�ستئنافية يوم 
جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   2019/7/17 املوافق  )االإثنني( 
امل�ستندات وذلك للنظر يف االإ�ستئناف املذكور رقمه اعاله  على االإ�ستئناف مرفقا بها كافة 

، بو�سفك م�ستاأنف �سده. 
 مكتب �د�رة �لدعوى

            وز�رة �لعدل   
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �ل�ستئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
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مذكرة �عالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/272 نز�ع تعيني خربة جتاري 
 اىل املتنازع �سده/1-  �سركة اليبي - �س ذ م م 2-�سركة األيبي ، اجرو - �س ذ م م
 3- ال�سفية لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م  4-�سركة وورلد جراين )�س ذ م م(
5- نور الن تليوبايف - جمهويل حمل االقامة مبا ان املتنازع/م�سروع يورا�سيان 
1 �س ذ م م - قد اقام عليك الدعوى املطالبة بندب خبر متخ�س�س مع الزام 
يوم  جل�سة  لها  وحبببددت  املببحببامبباة.   واتببعبباب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املببدعببي 
الثالثاء املوافق 2019/7/16 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  لذا فانت مكلف 
او  مببذكببرات  مببن  لببديببك  مببا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مببن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.
رئي�س �لق�سم                                               

حماكم دبي

�لت�سويات �لودية
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�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/250 جتاري جزئي

اىل املحكوم عليهم/1- الليزر للدعاية واالإعالن - �س ذ م م 2-جودينهو لوي�س رو�ساريو 
انتونيو جو 3-جريج كولني لي�سني جودينهو 4-جمعه را�سد جمعه احلاج  جمهويل 
يف   2018/4/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بببان  نعلنكم  االقببامببة  حمببل 
املدعي عليهم  بالزام   - ع  م  �س   - التجاري  دبي  ل�سالح/بنك  اعبباله  املذكورة  الدعوى 
يببوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 295.123.72 مائتان وخم�سة  بان  بينهم  بالت�سامن فيما 
وت�سعون الف ومائة وثالثة وع�سرون درهما واثنان و�سبعون فل�سا والفائدة بواقع %9 
درهم  وخم�سمائة  بامل�ساريف  والزمتهم  ال�سداد  متام  وحتى   2018/1/25 من  �سنويا 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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يف �لق�سية رقم )2018/4608( جتاري جزئي - دبي 

املطلوب اإعالنهما : )1( املدعي عليها )امليثاق ملقاوالت التك�سية واالأر�سيات( 
)2( املدعي عليه الثاين )ملهم يحى زقوت( 

املذكورة  الق�سية  اقام  قد  املرزوقي(  املدعي )حممد ح�سن عبداهلل حممد  ان  حيث 
ال�ساعة  املنتدب من املحكمة يوم االأربعاء املوافق 2019/7/14م  اأعاله وحدد اخلبر 
بدبي )�سارع  املنتدبة  وذلببك مبقر اخلببرة  الواحدة ظهرا موعدا الإجتماع اخلببرة  
االإداري  اإيببنببوك  ملبنى  املببجبباور  �سيكرتوم  - مبنى  )اأ(  االأمببامببي  املببدخببل   - عببود ميثاء 
وخلف فندق موفنبيك - الطابق االأول - مكتب )102/15( ، لذا فكال منكما مكلف    
دفاعك  مذكرة  واإح�سار  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  اخلبر  اأمببام  باحل�سور 
و�سور من امل�ستندات ، ويف حالة تخلفك �سيقوم اخلبر مببا�سرة مهامة املكلف بها 

طبقا للقانون املخول له. 
مهند�ص/عماد حممد احمد ابو اخلري 
اخلبري الهند�سي املنتدب 

�عالن للح�سور �أمام �خلربة 
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 يعلن اخلبر احل�سابي اأحمد جا�سم العبدويل - مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق 
واملعني من قبل حمكمة ال�سارقة االبتدائية يف الدعوى رقم 2019/458 جتاري 
جزئي - و املقامة من املدعيان / 1- عبداملجيد �سعيد ال�سعدي 2-ع�سكر ف�سل 

حممد ، �سد املدعي عليهم 1- بتالنكي فرا �سوامي باتنايك  2-�سروكو رامي�س 
بابو 3-تو�سيكات�سو كومات�سو ، وتنفيذا للمهمة فاإنهم مدعون حل�سور اجتماع 

اخلرة املقرر عقده يوم االأحد املوافق 2019/7/14 ال�ساعة الواحدة ظهرا - مبكتب 
اخلبر-مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق - الكائن يف دبي - ديرة - اخلبي�سي 
- �سارع �سالح الدين - بناية العبدويل )بناية معر�س �سراميك راأ�س اخليمة( 
الطابق االأول - مكتب رقم M/104  ت : 4/2684700  ، ف : 04/2688846 

�خلبري �حل�سابي 
�أحمد جا�سم �لعبدويل 

�إعالن ح�سور
 �جتماع خربة ح�سابي بالن�سر 

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : فارمرز جاردن لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م  
ال�سناعية  القوز   - بردبي   - العقارية  دبببي  موؤ�س�سة  ملك   1102 رقببم  مكتب   : العنوان 
االأوىل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 714192 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1141319 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سر يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قبببرار حمبباكببم دبببي بتاريخ 2019/7/3 واملببوثببق لببدى كبباتببب الببعببدل حمبباكببم دبببي بتاريخ 
�سكور  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/7/3
را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد  914 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�سابات   بل�ص 
لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�س : 04-2973071 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : �سكور بل�ص لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - 
ديرة - بور�سعيد - هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
فارمرز جاردن لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ  2019/7/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/3 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية
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حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

تبليغ حكم بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2018/3741 مدين )كلي(  

اىل املحكوم عليه :�سركة املنامة للمواد الغذائية ذ م م / اإمارة عجمان منطقة النخيل - 35 - �سارع 
ابوعبيدة بن اجلراح املتفرع من �سارع عمر بن اخلطاب بجوار فندق حبيب - �س ب رقم )1253( 

هاتف رقم )067499055( - نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/4/21 م  
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 

ل�سالح ال�سركة العربية الأ�سول الدواجن واإنتاجها بال�سارقة )تاأ�سيل( �س ذ م م  
درهم   )1.117.994( مبلغ  للمدعية  تببوؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام   -: املحكمة  حكمت   : بالتايل 
يف  الق�سائية  املطالبة  تبباريببخ  مببن  الببديببن  ا�ببسببل  على   %5 بببواقببع  قانونية  فببائببدة  لها  تبببوؤدي  وان 
درهم  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  عليها  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى  2018/12/27م 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من الطلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما 

اعتبارا من اليوم التايل العالنك بهذا التبليغ
حرر بتاريخ  2019/6/24 

مكتب �د�رة �لدعوى       

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/5039 (

املنذرة / ارابيان �سنرت - �س ذ م م -  بوكالة املحامي / ح�سني لوتاه 
املنذر اليه / نوفا حلويات وكافية )فرع من ان ا�س �سي كابيتال لالإ�ستثمار - �س ذ ذ م م 

لذلك نوجه لكم هذا االنذار العديل بح�سب وكالتنا عن اجلهة املنذر وبوكالتنا نخطركم بخ�سو�س الوحدة 
وتنتهي  تعتمد من 2016/10/9  والببذي مدته   + املببوؤرخ 2016/8/31  دبي  �سنرتمول يف  ارابيان  2730  من 
2021/8/31 كما ورد انذاركم وحيث انكم قد تخلفتم عن دفع االجرة للوحدة مو�سوع هذا االإنببذار حيث 
ال�سيك رقم 000797 تاريخ 2019/6/9 والبالغ قيمته 75.183 درهم وال�سادر عن بنك الهالل  مت ارجتاع 
اي�سا  لها  واي�ساف  درهببم   15'3.759 وقببدرهببا  لل�سريبة  اعبباله خا�سع  عنه  املنوه  االإيببجببار  بببدل  ان  وحيث 
الر�سوم خدمات اخرى مبلغ وقدره 6.759.15 درهم لي�سبح اإجمايل املطالبة مبلغ وقدره 81.942.15 درهم 
فورا مبجرد ن�سركم لهذا االإنببذار ويف حال ف�سلكم يف ذلك فاإننا �سن�سطر ا�سفني التخاذ كافة االإجراءات 
القانونية اجلزائية منها واملدينة للمطالبة باملبالغ املذكورة مع كل عطل و�سرر مادي كان او معنوي ي�سيب 
املول املنذر الناجم عن تاأخركم او نكولكم عن ال�سداد وعندها �ستتحملون ا�سافة ملا ذكر اعاله كافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�س. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/5068(

املخطر : بي ام دبليو البطحاء للتمويل - �س م خ 
املخطر اليه : ماتيا باترياركا 

 )M20005212( يعلمكم املخطر بامتناعكم  عن �سداد مبلغ �سيارة مرهونة وقدره حيث
61474.37 درهم اإماراتي فيما يتعلق بالعقد رقم فئة 1 نوع bmw قد تر�سد يف ذمتكم 
ال�سيارة هات�سباك �سنة ال�سنع 2017 بي�ساء اللون. وعليه نحثكم  املبلغ املذكور اعاله عن 
�سداد  اخفاقكم يف  املببرت�ببسببد يف حببال  لببالأرببباح  ببباالإ�ببسببافببة  اعببباله  املببذكببور  املبلغ  دفببع  على 
املرت�سد فاإن املخطر له احلق يف اتخاذ  جميع وكافة االإجراءات القانونية املطالبة باملبلغ 
باالإ�سافة اىل مطالبتكم  باملزاد  ال�سيارة وبيعها  وا�ستعاده  الكارثية عليه  والفوائد  املذكور 
بها  املرتتبة  والنفقات  والتكاليف  القانونية  الر�سوم  قانونيا وجميع  املطبقة  بالتعوي�سات 

واملتاحة قانونيا. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/5037(

املنذر : فقر بخ�س بر بخ�س 
املنذر اليه : جا�سم ح�سني معروف غلوم احمد 

امل�ستحق  املبلغ  كامل  ت�سديد  ب�سرورة  االإنبببذار  هببذا  مبوجب  ننذركم 
ن�سركم  تاريخ  ايببام عمل من  وذلببك خببالل خم�سة  املنذر  لببدى  عليكم 
املخت�سة  املحاكم  اىل  اللجوء  اىل  ا�سفني  �سن�سطر  واال  االإنبببذار  هببذا 
للح�سول على حقنا مع االإحتفاظ بكافة حقوق املنذر يف املطالبة مبا 

يراه م�ستقبال امام املحاكم يف حال عدم الرد من قبلكم.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
 �عـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
علي ح�سن علي ح�سن النقبي ، اجلن�سية : االإمارات وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف االإ�سم التجاري ور�سة ال�سامل ل�سيانة ال�سيارات واملرخ�س من 
دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 563068 ال�سادر بتاريخ 
2008/5/4 من دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ ح�سني مو�سى 
املو�سى ، اجلن�سية : �سوريا وتغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل 
�سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  خدمات.  
انق�ساء 14 يوم من  بعد  املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  بالت�سديق على توقيعات ذوي 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 2019/29

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نا�سر �سعيد را�سد نا�سر املهري - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حممد خمي�س �سامل عبداهلل املزروعي - اإماراتي اجلن�سية ، 
يف الرخ�سة امل�سماة )الثقة لتجارة لوازم ذوي االإحتياجات اخلا�سة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 
رقم )525962( ال�سادرة من دائرة التنمية االإقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى : مت تغير اال�سم التجاري 
تغير  مت   - الهمم(  اأ�سحاب  الإحتياجات  )الثقة  اىل  اخلا�سة(  االإحتياجات  ذوي  لوازم  لتجارة  )الثقة  من 
الن�ساط من )جتارة االأدوات الكهربائية ومتديداتها - باجلملة ، جتارة ادوات ولوازم املعاقني( اىل جتارة ادوات 
ولوازم املعاقني ، خدمات التاأهيل املهني ال�سحاب الهمم ، بيع االحذية الطبية - بالتجزئة ، تركيب االأطراف 
ال�سناعية ، بيع املعدات واالأجهزة الطبية - بالتجزئة(. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل
ت�سهيل �ل�سعادة �سمنان   

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2019/1215 عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ويرن �ستارز خلدمات التنظيف - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/5/15 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ حاجي حممد حبيب الرحمن - بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
وتذكرة  درهما(  وع�سرون  وثمانية  ومائتني  الف  و�ستون  )ت�سعة  درهم   69.228 مبلغ 
املدعي  او قيمتها نقدا مامل يلتحق  ال�سياحية عينا  الدرجة  العودة اىل موطنه على 
بالعمل لدى رب عمل اخر عند تنفيذ احلكم ، وباملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدي 
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  منها.    ن�سيبه  من 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/3292 جتاري جزئي                                              

اىل املببدعببي عببلببيببه/1- حممد احببمببد مبببببارك عيظه الببهبباجببري جمببهببول حمببل االقببامببة مبببا اأن 
املدعي / مببوارد للتمويل - �س م خ وميثله/عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - نعلنكم بان 
ل�سالح/ اعبباله  املببذكببورة  الدعوى  يف   2019/1/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
موارد للتمويل - �س م خ بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية )�سركة موارد للتمويل( مبلغ 
وثمانني  واربعة  درهببم  وثمانية  وثالثمائة  الببف  وثمانني  وثالثة  )مائة  درهببم   183.308.84
ال�سداد  متام  وحتى   2018/9/5 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا   %9 والفائدة  فل�س( 
املحاماة ورف�ست ما عدا  اتعاب  بامل�ساريف مبلغ ثالثمائة درهم مقابل  املدعي عليه  والزمت 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2018/4413 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- خالد عبدالرحمن مبارك بالل  جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي 
/ موارد للتمويل وميثله / عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/4/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ موارد للتمويل 
بالزام املدعي عليه )خالد عبدالرحمن مبارك بالل( بان يوؤدي للمدعية )�سركة موارد 
للتمويل( مبلغ 58.412.91 درهم )ثمانية وخم�سني الف واربعمائة اثني ع�سر درهم وواحد 
حتى   2018/11/10 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا   %9 والفائدة  فل�س(  ت�سعني 
متام ال�سداد والزمت املدعي عليه  بامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/1555   تنفيذ جتاري  
الهاليل  عبدالرزاق  عبدالرحمن  عبداهلل  �سامل  �ببسببده/1-  املنفذ  اىل 
�سفيق  التنفيذ/حممد م�سطفى  ان طالب  جمهول حمل االقامة مبا 
وميثله/ حممود ح�سني علي احمد - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )127225.50( وقببدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والببزامببك  اعبباله  املببذكببورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2017/578 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: بنك اخلليج االأول - فرع دبي  عنوانه : دبي ، ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 
املنفذ �سده : ليث امني - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سركة كونتاك�س - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا - �سارع 
ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالإنرتنت ، مبنى رقم )11( الطابق االر�سي - مكتب رقم G - 11 - 13 خلف مبنى اوراكل 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االيببام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الر�ساء جنوب الرابعة - رقم 
االر�س : 1072 - رقم املبنى : 10 - امل�ساحة : 135.20 مرت مربع واملقدرة قيمتها ببببب )2.600.000.00( درهم 

العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
فى �لدعوى رقم  2017/578 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: بنك اخلليج االأول - فرع دبي  عنوانه : دبي ، ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 
املنفذ �سده : ليث امني - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سركة كونتاك�س - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا - �سارع 
ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالإنرتنت ، مبنى رقم )11( الطابق االر�سي - مكتب رقم G - 11 - 13 خلف مبنى اوراكل 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االيببام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الر�ساء جنوب الرابعة - رقم 
االر�س : 1072 - رقم املبنى : 10 - امل�ساحة : 135.20 مرت مربع واملقدرة قيمتها ببببب )2.600.000.00( درهم 

العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي
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املال والأعمال
األربعاء    10   يوليو    2019  م   -   العـدد  12678  

Wednesday   10   July   2019  -  Issue No   12678

بنك الإمارات دبي الوطني يح�ضد ثالث جوائز 
متميزة خالل حفل توزيع »جوائز يوروموين للتميز«

•• دبي-الفجر: 

يف  الببرائببدة  امل�سرفية  املجموعة  الببوطببنببي،  دبببي  االإمبببببارات  بنك  ح�سد 
يوروموين  “جوائز  توزيع  حفل  خببالل  متميزة  جوائز  ثببالث  املنطقة، 
امل�سرفية  اخلدمات  يف  الرائدة  مكانته  على  موؤكداً   ،”2019 للتميز 

الرقمية بني اأقرانه يف املنطقة.
يف  رقمي  بنك  “اأف�سل  لقب  على  الوطني  دبببي  االإمبببارات  بنك  وح�سل 
برنامج  اإطببار  يف  عملياته  برقمنة  اللتزامه  تقديراً  االأو�سط”،  ال�سرق 
التحول الرقمي الذي ر�سد له ا�ستثماراً قدره مليار درهم، وجنح من 
واأدخل  والتقنية.  الرقمية  قدراته  يف  متوا�سل  حت�سن  بتحقيق  خالله 
عر  امل�سرفية  للخدمات  قنواته  على  التح�سينات  من  العديد  البنك 
عببالوة على طرح وظائف   ،2018 املتحرك يف عام  والهاتف  االنرتنت 
لتح�سني جتربة  �ببسببعببيبباً  الببرقببمببيببة  جببديببدة يف جمببمببوعببة مببن خببدمبباتببه 

العمالء.
 وياأتي ح�سول بنك االإمارات دبي الوطني على هذه اجلائزة ليعزز متّيزه 
على نطاق وا�سع يف القطاع امل�سريف والذي جاء بف�سل حر�س خمتر 
بنك االإمببارات دبي الوطني امل�ستقبلي على اإطالق ابتكارات تعد االأوىل 
من نوعها يف القطاع، لتمثل ركناً جوهرياً �سمن ا�سرتاتيجيته الرقمية 
الرامية اإىل دفع عجلة اجليل املقبل من اخلدمات الرقمية وامل�سرفية.

واحتفظ البنك بلقب “اأف�سل بنك يف دولة االإمارات العربية املتحدة” 
مالياً  اأداًء  وحقق  الببتببوايل.  على  اخلام�س  للعام  اجلببائببزة  بهذه  بببفببوزه 
متميزاً يف عام 2018، م�سجاًل نتائج اإيجابية يف �سايف اأرباحه متثلت 
بزيادة �سنوية بن�سبة %20 و�سلت اإىل 10 مليار درهم يف عام 2018. 
ذات  االأوىل يف  للمرة  500 مليار درهم  اأ�سوله عتبة  اإجمايل  وتخطى 

العام، لت�سل يف �سهر مار�س من العام اجلاري اإىل 526 مليار درهم.
القا�سم،  عبببببداهلل  ه�سام  قببال  اجلببوائببز،  هببذه  على  تعليقه  معر�س  ويف 
االإمارات  بنك  ملجموعة  املنتدب  والع�سو  االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
�سمن  العام  هذا  متميزة  جوائز  بثالث  الفوز  “ي�سعدنا  الوطني:  دبي 
جوائز يوروموين للتميز. وجاء ذلك بف�سل التزامنا املتوا�سل بتح�سني 
يف  االبتكار  منهجية  تتبّنى  التي  الرا�سخة  وثقافتنا  الرقمية  خدماتنا 
اأتاح  ممببا  االأول،  املببقببام  يف  العميل  ت�سع  التي  عملنا  وفل�سفة  جوهرها 
على  املنطقة  الرائدة يف  الوطني  دبي  االإمبببارات  بنك  مكانة  تر�سيخ  لنا 
تقديرنا  بببالببغ  عببن  نببعببرب  كما  الرقمية.  امل�سرفية  اخلببدمببات  م�ستوى 
وامتناننا للجهود التي بذلها اأفراد فريق عملنا والتي �ساهمت بال �سك 

قدماً  ونتطلع  اجلببوائببز،  بهذه  بفوزنا 
لال�ستمرار بتعزيز خدماتنا لنبقى 
دوماً البنك املف�سل للعمالء يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة واملنطقة«. 
وح�سدت �سركة اخلدمات امل�سرفية 
اال�ستثمارية التابعة لبنك االإمارات 
دبي الوطني، االإمارات دبي الوطني 
بنك  “اأف�سل  لبببقبببب  كببببابببببيببببتببببال، 
ا�ستثماري يف دولة االإمارات العربية 
تبببوزيبببع  حبببفبببل  خببببببالل  املتحدة” 
“االإمارات  حققت  وقبببد  اجلبببوائبببز. 
من  عبببدداً  كابيتال”  الببوطببنببي  دبببي 
االإجنببازات خالل العام املا�سي، من 
امل�سرتكة  الببقببرو�ببس  من�سة  خبببالل 
مليار   16 مببن  اأكبببرث  جمعت  الببتببي 
قببر�ببس يف  �ببسببفببقببة   28 عبببر  دوالر 

عام 2018. كما حجزت لنف�سها مكانة رائدة يف جدول رابطة القرو�س 
امل�سرتكة، حيث حلت يف املرتبة الثانية على جدول مدير االكتتاب العاملي 
 2017 و   2016 االأعببوام  خالل  التعاون اخلليجي”  “بنوك جمل�س 
“االإمارات دبي الوطني كابيتال” مبكانة رائدة يف  2018.  وتتمتع  و 
املتحدة، باعتبارها  العربية  االإمببارات  االأ�سهم يف دولة  راأ�ببس مال  اأ�سواق 
االندماج  لعمليات  االإقببلببيببمببيببني  للعمببببالء  مببوثببوقبببببة  ا�ست�سارية  جببهببة 
واال�سببببتحواذ وعمليبببات زيبببادة راأ�س املال، وتفخر بامتيببباز اأ�سواق الدين 
الرائد، والذي اأغلق بنجاح اأكرث من 25 معاملبببة يف دول جمل�س التعاون 
حجم  مع  واإندوني�سيا،  وال�سني  والهند  و�سنغافورة  وتركيا  اخلليجي 
طبببببرح تقديري يفوق 10 مليار دوالر.  واأ�ساف ه�سام القا�سم: “نفخر 
بف�سل  كابيتال  الوطني  دبببي  االإمبببارات  حققته  الببذي  املتميز  ببباالإجنبباز 
على  جمببدداً  التكرمي  هببذا  ويوؤكد  بالنجاح.  احلافل  و�سجلها  خراتها 
ريادتنا يف القطاع امل�سريف يف املنطقة، ومكانتنا كبنك مف�سل للعمالء 
على امل�ستويات املحلية واالإقليمية والعاملية، ال �سيما الباحثني عن حلول 

م�سرفية ا�ستثمارية لتحقيق اأهدافهم اال�سرتاتيجية«.

ارتفاع جتارة اأبوظبي مع ال�ضعودية 
اإىل 18.3 مليار درهم خالل 4 اأ�ضهر

•• اأبوظبي -وام: 

اإىل  ال�سعودية  العربية  واململكة  اأبوظبي  بني  ال�سلع  جتببارة  قيمة  ارتفعت 
18.3 مليار درهم خالل االأ�سهر االأربعة االأوىل من العام 2019، بنمو 

. ن�سبته %20.6 مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 2018 
ويعد م�ستوى التبادل التجاري امل�سجل بني اجلانبني االأول من نوعه منذ 

بدء العالقة التجارية بينهما وذلك وفقا الأرقام مركز اإح�ساء اأبوظبي.
و�سكلت جتارة االإمارة مع ال�سعودية نحو 25.6 % من اإجمايل جتارتها 
اأبببريببل مببن العام  مببع جميع دول الببعببامل خببالل الببفببرتة مببن يناير وحببتببى 

اجلاري والتي و�سلت اإىل 71.44 مليار درهم.
وتف�سيال فقد قفزت قيمة �سادرات اأبو ظبي من ال�سلع غر النفطية اإىل 
ال�سعودية مل�ستوى 8.9 مليار درهم نهاية اأبريل بزيادة ن�سبتها 34.8% 

مقارنة مع 6.6 مليار درهم خالل الفرتة ذاتها من العام 2018.
ال�سعودية  اىل  االإمبببارة  �ببسببادرات  فبباإن  االإح�ساء  مركز  اأرقبببام  اإىل  وا�ستنادا 
بلغت  والببتببي  الببعببامل  اإىل  �سادراتها  اإجببمببايل  % مببن   45 على  ا�ستحوذت 

قيمتها خالل الفرتة من يناير اإىل اأبريل نحو 17.3 مليار درهم.
خالل  اجلانبني  بببني  قيمتها  ارتفعت  فقد  الت�سدير  اإعبببادة  �سعيد  وعلى 
فرتة الر�سد ذاتها من 4.4 مليار درهم اإىل 5.2 مليار درهم بنمو ن�سبته 
وبذلك فقد �سكلت جتارة اإعادة الت�سدير التي نفذتها االإمارة مع   .18%
%30 من اإجمايل هذا النوع من التجارة مع العامل يف نهاية  ال�سعودية 

اأبريل املا�سي.

للرتويج لقت�ساد الإمارة وعر�ص الفر�ص ال�ستثمارية

غرفة ال�ضارقة تناق�س تطوير التعاون التجاري وال�ضتثماري مع اجلمهورية ال�ضرييالنكية
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  نظمت غرفة جتارة و�سناعة 
اأم�س )الثالثاء( يف مقر الغرفة، ملتقى 
االأعمال االإماراتي ال�سريالنكي، الذي 
الغرفة  ا�ببسببرتاتببيببجببيببة  اإطببببار  يبباأتببي يف 
بهدف  الببواعببدة  الببدول  مع  بالتوا�سل 
ال�سارقة  اإمببببببارة  القببتبب�ببسبباد  البببرتويبببج 
جمتمعات  بني  العالقات  اأف�سل  وبناء 
االأعببببمببببال، فبب�ببسببال عبببن الببتببعببرف على 
يف  املتاحة  اال�ستثمارية  الفر�س  اأهببم 
االآراء  وتبببببادل  �سريالنكا،  جمهورية 
بني  والتجارية  االقت�سادية  واالأفببكببار 

اجلانبني.
امللتقى �سعادة عبداهلل �سلطان  وح�سر 
غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س، 
الببب�بببسبببارقبببة، ومعايل  و�ببسببنبباعببة  جتبببببارة 
التنمية  وزيبببببر  نبببائبببب  بببببانببببدارا  نبببالبببني 
الدولية  والبببتبببجبببارة  اال�ببسببرتاتببيببجببيببة 
يف �ببسببريببالنببكببا، و�بببسبببعبببادة حمببمببد بن 
الغرفة،  ادارة  جمل�س  ع�سو  دميببا�ببس 
العو�سي  اأمببني  اأحببمببد  حممد  و�سعادة 
البب�ببسببارقببة، و�سعادة  عبببام غببرفببة  مببديببر 
تببب�بببسببباريبببث يببببباتبببببوغبببببودا قبببنببب�بببسبببل عبببام 
�سريالنكا يف دبي واالإمارات ال�سمالية، 
الرئي�س  ال�سركال  جا�سم  بن  ومببروان 
لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة  التنفيذي 
والببتببطببويببر)�ببسببروق(، وحمببمببد جمعة 
امل�سرخ املدير التنفيذي ملكتب ال�سارقة 
املبا�سر”ا�ستثمر  االأجنبي  لال�ستثمار 
حممد  الببعببزيببز  وعبببببد  ال�سارقة”،  يف 
لقطاع  الببعببام  املببديببر  م�ساعد  �ببسببطبباف 
خدمات االأع�ساء يف الغرفة، وعدد من 
املدراء التنفيذيني وممثلي القطاعات 
يف �سريالنكا، اإىل جانب ممثلني من 
والهيئات  بببالبب�ببسببارقببة  احلببببرة  املببنبباطببق 
والببببببدوائببببببر املبببحبببلبببيبببة واالقبببتببب�بببسببباديبببة 

وال�سياحية.
التعاون  جمبببببباالت  املببلببتببقببى  ونببباقببب�بببس 
واال�ستثمار  البببتبببجبببارة  قبببطببباعبببات  يف 

بالفر�س  والبببتبببعبببريبببف  والببب�بببسبببيببباحبببة، 
البلدين،  كال  يف  املتاحة  اال�ستثمارية 
وال�سراكات  التعاون  اآفبباق  وا�ستعرا�س 
اقت�سادية  قبببطببباعبببات  يف  البببثبببنبببائبببيبببة 
للم�ساركني  الفر�سة  واإتاحة  متنوعة، 
من رجال االأعمال لاللتقاء بنظرائهم 
لبحث �سبل وتعزيز التعاون التجاري.

ت�سهيل ازدهار قطاعات الأعمال 
واأ�بببسبببار �ببسببعببادة حمببمببد بببن دميببا�ببس يف 
ُملتقى  اأن  اإىل  الببرتحببيبببببيببة  كببلببمببتببه 
االأعمال االإماراتي ال�سريالنكي مُيثل 
التعاون  اأوا�سر  لدعم  حقيقية  فر�سة 
اال�ستثماري بني ال�سارقة و�سريالنكا، 
غرفة  ا�سرتاتيجية  مببع  يتما�سى  مبببا 
ازدهار  ت�سهيل  اإىل  الببهببادفببة  ال�سارقة 
قطاعات االأعمال، وتعزيز قدراتها من 
خالل التن�سيق مع اجلهات احلكومية 
ال�ساأن  ذات  �سريالنكا  يف  الر�سمية 
اأف�سل  تببكببريبب�ببس  عبببر  االقبببتببب�بببسبببادي، 
والتنموية،  االقببتبب�ببسبباديببة  املببمببار�ببسببات 
التجاري،  الببتبببببادل  مبببعبببدالت  وزيببببببادة 
اال�ستثمارات  تببدفببق  عملية  وتن�سيط 
يف ظببل وجبببود ربببط جببوي متميز بني 
اأن  البب�ببسببارقببة وكببولببومبببببو، مبب�ببسببرا اإىل 
الببعببدد الكبر مببن ممثلي  وجبببود هببذا 
ال�سركات ورجال االأعمال يعك�س عمق 
الببعببالقببات الببتبباريببخببيببة بببني االإمبببببارات 
وجببمببهببوريببة �ببسببريببالنببكببا، اإ�ببسببافببة اإىل 
حببر�ببس الببطببرفببني عببلببى البببدفبببع  بهذه 
يوؤكد  مببا  اأرحبببب،  اآفببباق  نحو  العالقات 
يف  الفعاليات  هببذه  مثل  اإقببامببة  اأهمية 
االأعمال  جمتمع  بني  التوا�سل  تعزيز 
االإماراتي ونظرائهم ال�سريالنكيني .

العالقات  اأن  اإىل  دميببا�ببس  بببن  ولببفببت 
االإيببببجببببابببببيببببة الببببقببببائببببمببببة والبببب�ببببسببببراكببببة 
االإمارات  بني  املتنامية  اال�سرتاتيجية 
ال�سارقة وال  اإمببارة  و�سريالنكا، كانت 
امل�سهد  هذا  بفاعلية يف  تببزال، حا�سرة 
احل�ساري، وحري�سة كل احلر�س على 

وتعزيز  تطوير  يف  ُم�ساهماً  تكون  اأن 
خمتلف  على  العالقات  هببذه  م�ستوى 
اآفاق واعببدة، نحو  اإىل  ال�سعد، ودفعها 
املتبادلة  واملنفعة  الببتببعبباون  مببن  مببزيببد 
التي  واملببجبباالت  القطاعات  يف خمتلف 

تخدم م�سالح الدولتني.
الغرفة  ادارة  جمل�س  ع�سو  واأو�بببسبببح 
جباذبة  وجهة  ت�سكل  �سرالنكا  اأن  اىل 
على  واالإمبباراتببيببني  اخلليجني  لل�سياح 
وجه اخل�سو�س، م�سراً يف االآن نف�سه 
�سركة   200 مبببن  اأكبببببرث  وجبببببببود  اإىل 
تعمل يف قطاعات متنوعة يف ال�سارقة، 
قيمة  و�ببسببلببت  فببقببد  ذلببببك  جبببانبببب  اإىل 
البب�ببسببادرات واعبببادة البب�ببسببادرات بح�سب 
�سهادات املن�ساأ ال�سادرة عن الغرفة اإىل 
نحو 40 مليون درهم، مما يعد موؤ�سرا 
وا�سحا على االإمكانيات املتوافرة لدى 
وموا�سلة  التعاون،  لتو�سيع  الدولتني 
املجاالت  ال�ستك�ساف  قببرب  عن  العمل 

اجلديدة. 

م�ستقبل واعد 
ببببدوره اأ�ببسبباد مببعببايل نببالببني بببنببدارا مبا 
اإىل  مببنببوهبباً  البب�ببسببارقببة،  اإمبببببارة  حققته 
االإجنببببببازات االقببتبب�ببسبباديببة الببتببي جعلت 
مببنببهببا منبببوذجببباً رائبببببببداً، مببب�بببسبببدداً على 
االقت�سادية  العالقات  بتعزيز  الرغبة 
بببني البب�ببسببارقببة و�ببسببرالنببكببا مبببا يحقق 
االأهداف التنموية امل�سرتكة للجانبني، 
البب�ببسببارقببة يف  غببرفببة  على جببهببود  مثنياً 
تنظيم امللتقى الذي ا�ستطاع اأن يجمع 
املببهببتببمببة بتطوير  نببخبببببة مبببن اجلبببهبببات 
وا�سفاً  الثنائي،  االقت�سادي  التعاون 
لالنطالق  املببالئببمببة  باملن�سة  امللتقى 
ال�سراكات  مبببن  واعببببد  م�ستقبل  نببحببو 

االقت�سادية.
واأعببببرب نببالببني بببنببدارا عببن �ببسببعببادتببه يف 
من  جببزءا  �سريالنكا  جمهورية  كببون 
اإك�سبو 2020، موؤكدا اأن ل�سريالنكا 
التجاري  البببتبببببببادل  يف  طبببويبببل  تببباريبببخ 

م�سالح  هببنببالببك  واأن  االإمببببببببارات،  مبببع 
مبب�ببسببرتكببة بببببني البببببببلبببديبببن حبببيبببث تعد 
دولببببة االإمبببببببارات مبببن �ببسببمببن اأهببببم 10 
�سريالنكا  مع  التجارة  حجم  يف  دول 
والبنية  الببعببقببارات  قطاع  يف  خ�سو�سا 
من  اأكببرث  ت�سير  جانب  اإىل  التحتية، 
�ببسببنببويببا من  �ببسببيبباحببيببة  8500 جببولببة 
اإىل  م�سرا  �سريالنكا،  اإىل  االإمبببارات 
اأن اإمارة ال�سارقة تعد �سريكاً اقت�سادياً 
مثالياً ملجتمع االأعمال ال�سريالنكي، 
وميببكببن اال�ببسببتببفببادة مببن هببذه ال�سراكة 
التجارية  العالقات  اأوا�ببسببر  تعزيز  يف 

واال�ستثمارية ب�سكل اأكر.

ا�ستمرار العمل امل�سرتك
من جانبه اأكد �سعادة حممد اأحمد اأمني 
خالل  مببن  تتطلع  ال�سارقة  غببرفببة  اأن 
امللتقى اإىل التاأكيد على اأهمية ا�ستمرار 
العمل امل�سرتك والتوا�سل املبا�سر بني 
جمببتببمببعببي االأعببببمببببال، ومببنبباقبب�ببسببة �سبل 
اإقامة �سراكات جديدة، معتراً اأن ذلك 
امل�سرتكة  واالأهبببببداف  املبب�ببسببالببح  يحقق 
من خالل تاأ�سي�س ا�ستثمارات جديدة، 
الفتا اإىل اأن �سريالنكا لديها العديد 
يف  خا�سة  اال�ستثمارية  املببمببيببزات  مببن 
التعدينية  وال�سناعات  الزراعة  جمال 
التحويلية،  وال�سناعات  املعدنية،  غر 
�سريالنكا  يف  املبب�ببسببتببثببمببريببن  داعببببيببببا 
التناف�سية  املببزايببا  مببن  اال�ببسببتببفببادة  اإىل 
ال�سارقة  اإمبببارة  تتيحها  التي  العديدة 
اي�سا، مبا متتاز به من موقع جغرايف 
ا�سرتاتيجي، ف�سال عن توفر الفر�س 
اال�ببسببتببثببمبباريببة املببجببزيببة وخبب�ببسببو�ببسبباً يف 
والتجارة  والثقافة  التعليم  قطاعات 
وال�سياحة  الببلببوجبب�ببسببتببيببة  واخلببببدمببببات 
البيئة  اإىل  بببباالإ�بببسبببافبببة  والبب�ببسببنبباعببة، 
البببتببب�بببسبببريبببعبببيبببة املببببحببببفببببزة لببببالأعببببمببببال، 
اخلا�س  للقطاع  املقدمة  والت�سهيالت 
التي  جتعل من اال�ستثمار يف ال�سارقة 

خياراً جمزياً وناجحاً.

اأعمال  لببقبباءات  عقد  امللتقى  وت�سمن 
ثنائية، متحورت حول بحث ال�سراكات 
املتبادل، ومناق�سة  والتعاون والتن�سيق 
الببفببر�ببس اال�ببسببتببثببمبباريببة املببتبباحببة اأمبببام 
املنطقة  ا�ستعر�ست  حيث  اجلببانبببببني، 
الفر�س  مببزايببا  ال�سارقة  ملببطببار  احلبببرة 
املنطقة  تببتببمببتببع  حببيببث  اال�ببسببتببثببمبباريببة، 
وتكنولوجية  حتببتببيببة  ببببببنببى  احلببببببرة 
مببتببطببورة ومبببوقبببع ا�ببسببرتاتببيببجببي هام، 
حيث توفر للم�ستثمرين بيئة حا�سنة 
وحمببفببزة عببلببى منببو االأعبببمبببال، متيحة 
واملزايا  اخلببدمببات  مببن  جمموعة  لهم 
التناف�سية التي ت�سهل عليهم ممار�سة 
على  الرتكيز  من  ومتكنهم  اأعمالهم، 
اأ�سواق  يف  وتنميتها  ن�ساطاتهم  تو�سيع 

املنطقة.
من جانبه اأكد برا�ساجنيث ويجيثيالك 
للم�ستثمرين  الببتببنببفببيببذي  الببرئببيبب�ببس 
جمهورية  اأن  �سريالنكا،  يف  االأع�ساء 
عوائد  حتقيق  ت�ستهدف  �سريالنكا 
مليون   20 بببقببيببمببة  البببب�ببببسببببادرات  مبببن 
و�سيتم   ،2020 الببعببام  خبببالل  دوالر 
اعتماد  الهدف من خالل  حتقيق هذا 
للتطوير  الببوطببنببيببة  اال�ببسببرتاتببيببجببيببة 
واالبتكار  الببرتويببج  على  تببركببز  والببتببي 
يف طبببرق الببتبب�ببسببديببر، مبببوؤكبببدا عببلببى اأن 
اال�ستثمار  فببر�ببس  مببن  الببعببديببد  هببنبباك 
ال�سارقة  مببببع  مببتببنببوعببة  جمبببببباالت  يف 
تكنولوجيا  جمبببببال  يف  وخببب�بببسبببو�بببسبببا 

املعلومات وال�سياحة العالجية.
ويف اخلتام اأ�ساد اجلانب ال�سريالنكي 
موؤاتية  مببنبب�ببسببة  بببباعبببتببببببباره  ببباملببلببتببقببى 
فر�س  واإيجاد  لال�ستثمارات  للرتويج 
الببب�بببسبببركبببات يف خمتلف  ببببني  البببتبببعببباون 
اإعجابهم  مبدين  احليوية،  القطاعات 
االقت�سادية  والتنمية  الكبر  بالتطور 
الببتببي حببقببقببتببهببا اإمببببببارة البب�ببسببارقببة على 
تفعيل  اإىل  داعببببني  البب�ببسببعببد،  خمببتببلببف 
التنموية  التن�سيق مبا يخدم اخلطط 

للجانبني. 

املزروعي يوؤكد التزام الإمارات باإحداث حتول جذري يف م�ضتقبل قطاع ال�ضناعة العاملي
•• اإيكاترينبريغ - رو�شيا-وام:

فبببرج فار�س  بببن حمببمببد  �سهيل  مببعببايل  اأكبببد 
التزام  وال�سناعة  الببطبباقببة  وزيبببر  املببزروعببي 
باإحداث حتول جببذري يف  الرا�سخ  االإمبببارات 
يحقق  مبا  العاملي  ال�سناعة  قطاع  م�ستقبل 

التنمية امل�ستدامة لدول العامل.
افتتاح  خبببالل  كلمته  يف   - املبببزروعبببي  وقببببال 
العاملية لل�سناعة  القمة  الثانية من  الببدورة 
خطوات  اتببخببذت  االإمببببارات  اإن   - والت�سنيع 
جببادة لرتجمة هببذا االلببتببزام اإىل واقببع من 
خالل اإطالق وتنفيذ جمموعة من املبادرات 
للثورة  االإمببببارات  ا�سرتاتيجية  ذلببك  يف  مبببا 
ال�سناعية الرابعة واال�سرتاتيجية الوطنية 
لالبتكار املتقدم وا�سرتاتيجية دبي للطباعة 

ثالثية االأبعاد.
مع  �سراكتنا  خببالل  مببن   : معاليه  واأ�ببسبباف 
ال�سناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم  منظمة 
املتمثلة يف القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 
التي ن�سارك يف تروؤ�سها نعمل على ن�سر هذا 
االلتزام وم�ساركة هذه الروؤية مع بقية دول 
ال�سيا�سة  �سناع  ت�سجيع  خببالل  مببن  الببعببامل 
عببلببى و�ببسببع الببقببطبباع البب�ببسببنبباعببي املببتببقببدم يف 

�سميم برامج التنمية الوطنية.
لل�سناعة  الببعبباملببيببة  الببقببمببة  اأن  اإىل  واأ�ببببسببببار 
للتفاعل  مببثببالببيببة  مببنبب�ببسببة  تببعببد  والببتبب�ببسببنببيببع 
القطاع  قببادة  كبار  نخبة من  مع  والتوا�سل 
العالقة  ذات  واجلبببهبببات  الببعبباملببي  البب�ببسببنبباعببي 

خالل م�ساعدة العديد من دول العامل ذات 
من  اال�ستفادة  على  ال�سغرة  االقت�سادات 

الثورة ال�سناعية الرابعة.
واأ�ساف املزروعي يف ت�سريحات لوكالة اأنباء 
يف  م�ساركته  هام�س  على  “وام”  االإمببببارات 
العاملية  القمة  من  الثانية  الببدورة  فعاليات 
يف  حاليا  تنعقد  والتي  والت�سنيع  لل�سناعة 
العالقات  اإن  الرو�سية  اإيكاترنبرغ  مدينة 
م�ستمرا  تطورا  ت�سهد  الرو�سية  االإماراتية 
يف ظل زيادة حجم اال�ستثمارات بني البلدين 
موؤكدا اال�ستعداد ل�سخ ا�ستثمارات اإماراتية 
جديدة يف ال�سوق الرو�سية مبا ينعك�س على 

بببببدور هببببام يف ترجمة  يبب�ببسببطببلببعببون  البببذيبببن 
طببمببوحببات واأهبببببداف روؤيببتببنببا املبب�ببسببرتكببة على 
اأر�ببببس البببواقبببع. وقبببال مببعببايل وزيبببر الطاقة 
قادة  مببن  نخبة  روؤيبببة  ي�سرين   : وال�سناعة 
اليوم  جمتمعني  العاملي  ال�سناعي  القطاع 
للم�ساركة يف عدد من النقا�سات املهمة حول 
الثورة  تقنيات  تلعبه  الببذي  املببحببوري  الببدور 
م�ستقبل  حتبببديبببد  يف  البببراببببعبببة  البب�ببسببنبباعببيببة 
االقت�ساد  منو  عجلة  ودفببع  ال�سناعة  قطاع 
العاملي باالإ�سافة اإىل تاأثرها على االزدهار 
خالل  من  العاملي  واالجتماعي  االقت�سادي 
دعببببم اأهببببببداف الببتببنببمببيببة املبب�ببسببتببدامببة لالأمم 

املتحدة.
الرو�سي  لببالحتبباد  بال�سكر  معاليه  وتببوجببه 
لل�سناعة  الببعبباملببيببة  الببقببمببة  ال�ببسببتبب�ببسببافببتببه 
اإحدى  اإيكاترنبرغ  مدينة  يف  والت�سنيع 
مراكز الت�سنيع الرئي�سية يف رو�سيا ..م�سيدا 
اقت�سادها  تببطببويببر  عببلببى  رو�ببسببيببا  بببحببر�ببس 
ا�ببسببتببقببطبباب تقنيات  البب�ببسببنبباعببي مبببن خبببالل 
الطبيعة  وامل�ستوحاة من  املتقدمة  الت�سنيع 

يجعلها امل�سيف املثايل لهذه القمة.
واأكببببد مببعببايل وزيبببر الببطبباقببة والبب�ببسببنبباعببة اأن 
تببطبببببيببق تقنيات  ببببببداأت يف  االإمبببببببارات  دولببببة 
من  الببعببديببد  يف  الببرابببعببة  ال�سناعية  الببثببورة 
املجاالت والقطاعات احليوية والذي ي�سهم 
اإىل  ..م�سرا  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف 
اأن االإمبببارات تعد من اأكببرث الببدول م�ساهمة 
من  امل�ستدامة  التنمية  اأهببببداف  حتقيق  يف 

منو اقت�ساد البلدين.
وقال وزير الطاقة وال�سناعة يف ت�سريحات 
لل�سحفيني عقب اجلل�سة االفتتاحية للقمة 
يف  الببرغبببببة  لديها  االإمبباراتببيببة  ال�سركات  اإن 
زيادة ا�ستثماراتها يف ال�سوق الرو�سية منوها 
ا�ستفادة دول العامل من الثورة  اإىل �سرورة 

ال�سناعية الرابعة.
وحول طبيعة امل�ساركة االإماراتية يف الدورة 
الثانية للقمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع.. 
ببببوفبببد رفيع  املبب�ببسبباركببة  اإن  املببببزروعببببي   قببببال 
االإمببببارات  اهببتببمببام  تببوؤكببد  القمة  يف  امل�ستوى 
من  تقدمه  وما  الرابعة  ال�سناعية  بالثورة 

اإىل تطبيق  مبب�ببسببرا  البببعبببامل  لببببدول  فببر�ببس 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  االإمارات لتقنيات 

يف العديد من القطاعات املهمة.
ودعببببببا املبببببزروعبببببي الببب�بببسبببركبببات االإمبببباراتببببيببببة 
اال�ستثمارات  حببجببم  لببببزيببببادة  والبببرو�بببسبببيبببة 
فخورون  وقبببببال:   .. البببببلببديببن  يف  املببتبببببادلببة 
من  املزيد  اإىل  ون�سعى  رو�سيا  مع  بالتعاون 
املجاالت  خمتلف  يف  اجلانبني  بني  التعاون 
..موؤكدا اأن ال�سوق االإماراتية منفتحة على 
قببادر على  باقت�ساد حر  وتتمتع  العامل  دول 
جبببذب اال�ببسببتببثببمببارات واملبب�ببسببتببثببمببريببن الذين 

يبحثون عن مناخ ا�ستثماري جيد.
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اإدراج »بيو�س« ال�ضرق الأو�ضط  يف قائمة ماجيك 
كوادرانت من غانرت خلدمات التعايف من الكوارث للعام 2019

•• دبي-الفجر:

 اأعلنت �سركة “بيو�س ال�سرق االأو�سط” ، املزود الرائد للبنية ال�سحابية املُدارة 
كوادرانت«  “ماجيك  تقارير  اأحببدث  �سمن  اختيارها  عن  االإمببببارات،  دولببة  يف 
التي ت�سدرها �سركة غارترن حول خدمة التعايف   Magic Quadrant
ال�سرق  “بيو�س  اأن  ويذكر  الببتببوايل.  على  الثالث  للعام  وذلببك   ، الببكببوارث  من 
�سركة   11 �سمن   2019 يونيو  ل�سهر  غببارتببرن  تقرير  يف  وردت  االأو�سط” 
على ال�سعيد العاملي فقط، فيما كانت ال�سركة الوحيدة من ال�سرق االأو�سط 
يف تقرير “ماجيك كوادرانت” خلدمة التعايف من الكوارث.  يذكر اأن غارترن 
اأنببه تقدمي اخلدمات على �سكل  “ على  الكوارث  التعايف من  “ خدمة  تعّرف 
البنية  االإنببتبباج يف  وبيانات  اخلببوادم  �سورة  ن�سخ  املببزّود  يدير  بحيث  منتجات، 
ت�سغيل  �سجل  باإعداد  ويقوم  ال�سحابية 
تلقائي  و�سجل  الببكببوارث  مببن  الببتببعببايف 
والبنية  املببوؤ�ببسبب�ببسببة  مببقببر  ببببني  لببلببنبب�ببسببخ 
عنا�سر  تهيئة  جانب  اإىل  ال�سحابية، 
عمليات  لببتببلبببببيببة  البب�ببسبببببكببة  ووظبببيبببفبببة 
التعايف مع القدرة على دعم مزيج من 

اخلوادم املادية واالفرتا�سية.
قبببببال رودي  االأمبببببببر  عبببلبببى  تببعببلببيببقببه  يف 
فيت�سما، املدير العام لدى بيو�س ال�سرق 
االأو�سط: “ال �سك يف اأن كوننا ال�سركة 
الوحيدة يف املنطقة املدرجة يف قائمة 
“ماجيك كوادرانت”  العاملية  خلدمة 
التعايف من الكوارث ميثل �سهادة على 
التزامنا جتاه تزويد عمالئنا باأف�سل 
للتعايف  والببفببعببالببة  املببتببمببيببزة  احلبببلبببول 
خالل  “ومن  واأ�ببسبباف:  املعلومات.«   لتقنية  من�ساتهم  وحماية  الكوارث  من 
اال�ستفادة من البنية ال�سحابية، حت�سل ال�سركات على من�سة لتقنية املعلومات 
توفر لهم مزايا التو�سع يف الطلب واملرونة ومزايا التكلفة، وهي غالباً خطوة 
هامة لهم يف م�سرة التحول الرقمي. توفر حلول خدمة التعايف من الكوارث 
االأهمية  ذات  والبيانات  التطبيقات  حلماية  ب�سيطة  طريقة  ال�سركات  لتلك 
ال�سرائح  كافة  يف  االإقليمية  للموؤ�س�سات  دعمنا  ونوا�سل  الأعمالها،  احلرجة 
ال�سوقية ومن خمتلف االأحجام يف دول اخلليج العربية فيما تتجه للعمل عر 
املن�سات ال�سحابية.«  وبح�سب غارترن، تتميز حلول خدمة التعايف من الكوارث 
عن غرها من حلول التعايف باأن عنا�سرها كافة  يجب اأن تكون م�سمولة يف 
عقد تقدمي اخلدمات املوّقع بني املزود والعميل، بحيث تت�سمن اأهدافاً حمددة 
كمّياً �سمن اتفاقية م�ستوى اخلدمة. وميكن اأن يقدم املزّود اخلدمة كعرو�س 

مدارة بالكامل اأو كعرو�س للم�ساعدة يف التعايف اأو كخدمة ذاتية. 

مطارات دبي تطلق نظاما متطورا ملراقبة 
العمليات اآنيا يف مطار دبي الدويل

•• دبي-وام:

اآنية  ب�سورة  املطار  عمليات  ملراقبة  متطورا  نظاما  دبببي  مطارات  اأطلقت 
�سل�س  ب�سكل  العمليات  ت�سير  لدعم  امل�سافرين  حركة  تدفقات  وت�سوير 
ال�سعي احلثيث لالرتقاء  اإطببار  ازدحاما وذلك يف  العامل  اأكرث مطارات  يف 
االآنببيببة مبطار  املببراقبببببة  ونببظببام  البببدويل.  دبببي  امل�سافر عببر مطار  بتجربة 
البيانات  بجمع  تقوم  خ�سي�سا  م�سممة  �سحابية  من�سة  هو  الببدويل  دبببي 
االأنظمة اخلا�سة مبطارات  50 نظاما ت�سغيليا ت�سمل  اأكرث من  بوا�سطة 
دبي و�سركاء اخلدمة املتعددين لديها حيث ت�ستخدم هذه املعلومات الإبقاء 
بال�سيناريوهات  فقط  لي�س  درايبببة  على  املعنية  الت�سغيلية  الببفببرق  جميع 
ابتداء  املببطببار  مببن  مكان  اأي  يف  امل�ستجدة  ببباالأو�ببسبباع  اأي�سا  ولكن  احلالية 
من منطقة مداخل املطار وانتهاء مبهبط الطائرات وذلك ليتمكنوا من 
التنبوؤ بالتحديات بدقة اأكرث وتعزيز التعاون بني �سركاء اخلدمة واتخاذ 
القرارات ب�سرعة. وذكر داميان اإالكوت نائب رئي�س مركز مراقبة عمليات 
الت�سغيلية  املعلومات  روؤية  يتيح  نظاما  “بو�سفه  اأنه  دبي  املطار مبطارات 
الرئي�سة ب�سورة اآنية جلميع �سركاء اخلدمة امل�سوؤولني عن ت�سغيل املطار 
يعد  الببدويل  دبي  االآنية مبطار  املراقبة  نظام  فبباإن  يومي  ب�سكل  وعملياته 
باالأو�ساع  امل�سرتك  الوعي  لتنمية  م�سرتنا  يف  عمالقة  متقدمة  خطوة 
و�سركاوؤنا  نحن  ميكننا  الت�سغيلية  الكفاءة  قيا�س  على  القدرة  توافر  فمع 
واإدارة  العمليات  حت�سني  باإمكاننا  املُببطببورة  الببقببرار  دعببم  اأدوات  مب�ساعدة 
تنفيذ مفاهيم  فعاال يف  النظام  �سيكون هذا  كفاءة  اأكببرث  ب�سورة  االأعطال 
جديدة خا�سة بعمليات املطار مثل اتخاذ القرارات واالإدارة الكاملة للمطار 
النظام  املعنية يف املطار«. وذكببر ان  اأكببر مع جميع اجلهات  ب�سكل تعاوين 
�سركز يف املرحلة االأولية على الوعي باالأو�ساع يف مهبط الطائرات خا�سًة 
املرحلة  للنظام يف هذه  الرئي�سة  االإمكانات  وت�سمل  الطائرات  حول تدفق 
مراقبة وت�سوير الن�ساط يف مهبط الطائرات مبا يف ذلك حركة الطائرات 
الرحالت  بيانات  ومعلومات  الطائرات  انتظار  اأماكن  وحالة  وال�سيارات 
وحتليل  التنبيهات  واإ�ببسببدار  واملببغببادرة  العودة  وعمليات  والو�سول  اجلوية 
االأداء و�ستعمل مطارات دبي على املرحلة التالية من النظام التي �سرتكز 
ومن  املقبلة.  الفرتة  خالل  املباين  يف  واحلقائب  امل�سافرين  تدفقات  على 
جانبه قال لويد جوزيت نائب الرئي�س ان النظام يعمل ب�سكل اأ�سا�س على 

زيادة �سعة املطار الذي يقع يف و�سط املدينة .

امل�سروع �سمن مبادرة دبي X10 با�ستخدام تقنية البلوك ت�سني لتعزيز منظومة التجارة العاملية

مذكرة تفاهم م�ضرتكة بني غرفة دبي وموانىء دبي العاملية – اإقليم الإمارات يف اإطار م�ضروع طريق احلرير الرقمي

 اأرا�ضي دبي توقع اتفاقية خدمات ح�ضابات جمعيات املالك مع »يونايتد بنك ليمتد«

�ضركة غرانيمار تفوز بجائزة راكز لتجديد الرخ�س يف املوعد املحدد

بدر العلماء: اإجماع عاملي على اأهمية القطاع ال�ضناعي ودوره املحوري يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة

•• دبي-الفجر: 

وقعت غرفة جتارة و�سناعة دبي مذكرة 
تفاهم مع موانئ دبي العاملية – اإقليم 
االإمبببببارات اأمبب�ببس يف مببقببر الببغببرفببة لبدء 
تطوير م�سروع طريق احلرير الرقمي 
والذي   »X10 دببببي   “ مبببببادرة  �سمن 
يتوقع اأن يدخل حيز التنفيذ مع بداية 
يف  نوعية  نقلة  لي�سكل   2020 الببعببام 

ت�سهيل التجارة االإقليمية والعاملية.
وي�سمل م�سروع طريق احلرير الرقمي 
تطوير من�سة اإلكرتونية متكاملة اآمنة 
البلوك  تقنية  بببا�ببسببتببخببدام  ومببتببطببورة 
معوقات  تببخببطببي  يف  تبب�ببسببهببم  تببب�بببسبببني، 
التكاليف  كببارتببفبباع  احلببالببيببة  الببتببجببارة 
الت�سريعات  وتببنببوع  ال�سفافية  وغببيبباب 
باالإ�سافة اإىل غياب االأمان يف املعامالت 

جانب  من  االتفاقية  ووقببع  التجارية. 
غرفة دبي �سعادة حمد بوعميم، مدير 
عببببام غبببرفبببة جتبببببارة و�ببسببنبباعببة دببببببي، يف 
حبببني وقببعببهببا مبببن جبببانبببب مبببوانبببئ دبي 
التنفيذي  املدير  املعلم،  حممد  العاملية 
ومبببديبببر عببببام مبببوانبببئ دبببببي الببعبباملببيببة – 
وذلبببك بح�سور عدد  االإمبببببارات،  اإقببلببيببم 
االأق�سام  االإدارات وم�سوؤويل  من مدراء 

املختلفة من اجلهتني.
بوعميم  لفت  االتفاقية،  على  وتعليقاً 
التي  الببذكببيببة  الببتببجببارة  من�سة  اأن  اإىل 
يببتببم تببطببويببرهببا �ببسببتببقببود مببرحببلببة النمو 
العاملية  البببتبببجبببارة  لببقببطبباع  املبب�ببسببتببقبببببلببي 
اأن ا�ستخدام  انطالقاً من دبي، معتراً 
ممار�سة  لت�سهيل  احلببديببثببة  التقنيات 
االأعببببمببببال يبب�ببسببمببل ركبببيبببزة اأ�ببسببا�ببسببيببة يف 
اجلهات  خمتلف  تبذلها  التي  اجلببهببود 

القطاعات  م�ستقبل  ل�سياغة  دبببي  يف 
االقت�سادية.

واأ�بببسبببار مببديببر عبببام غببرفببة دببببي اإىل اأن 
�ستوفر  الرقمي  احلرير  طريق  من�سة 
و�ست�ساهم  واجلهد،  الوقت  من  الكثر 
االإجرائية للحركة  التعقيدات  اإلغاء  يف 
التعامالت  �سفافية  وتعزيز  التجارية، 
الببتببجبباريببة، وتببوفببر مببعببلببومببات موثقة 
وتعزز  االأطبببببببببببراف،  جلببمببيببع  ودقبببيبببقبببة 
اإجببراءات االأمان فيما يتعلق بالب�سائع 
املزيفة واحلد منها مبا يخدم االأهداف 
الببعبباملببيببة لبببدعبببم قبببطببباع البببتبببجبببارة حول 
اإن  قائاًل:”  بوعميم  واأو�ببسببح  الببعببامل. 
اأولوية  هو  امل�ستقبل  بناء  يف  اال�ستثمار 
�سركائها  مبببع  بببالببتببعبباون  دبببببي  لببغببرفببة 
قطاع  اإن  حبببيبببث  اال�بببسبببرتاتبببيبببجبببيبببني، 
دبي،  اقت�ساد  يف  ركيزة  يعتر  التجارة 

التنوع  ا�سرتاتيجية  يف  اأ�سا�سياً  وجببزءاً 
فاإننا  ولبببذلبببك  لببببالإمببببارة،  االقببتبب�ببسببادي 
بتوحيد  املببب�بببسبببروع  يبب�ببسبباهببم  ان  نببتببوقببع 
التجارة  حببركببة  يف  املتبعة  االإجببببببراءات 
العاملية، وتب�سيطها وت�سهيلها بالتناغم 
2021 وخبببا�بببسبببًة يف  دبببببي  مبببع خببطببة 
جمال تر�سيخ مكانتها كمحور رئي�س يف 
املعلم،  العاملي.« وقال حممد  االقت�ساد 
املدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي 

العاملية – اإقليم االإمارات: 
»نفتخر يف موانئ دبي العاملية – اإقليم 
جتارة  غببرفببة  مببع  ب�سراكتنا  االإمبببببارات 
م�سروع طريق  اإجنبباز  دبببي يف  و�سناعة 
ال�سراكة  اأن هذه  الرقمي. كما  احلرير 
التي   X10 دبببي  اإطببار مبادرة  تاأتي يف 
اأطلقها �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
دبي،  عببهببد  مببكببتببوم، ويل  اآل  را�ببسببد  بببن 

رئي�س املجل�س التنفيذي، رئي�س جمل�س 
اأمناء موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل، لرت�سيخ 
مكانة دبي كوجهة جتارية تتمتع ببنية 
حتققه  مبببا  واأن  مببتببطببورة،  لببوجبب�ببسببتببيببة 
اليوم �ستطوره مدن اأخرى حول العامل 

خالل ال�سنوات الع�سر املقبلة.« 
وتهدف االتفاقية اإىل �سياغة منظومة 
الببتببجببارة الببعبباملببيببة، وجببعببل دببببي االأوىل 
عبباملببيبباً يف �ببسببهببولببة ممببار�ببسببة االأعبببمبببال، 
وتعزيز مكانتها كواحدة من اأهم مراكز 
االأعمال يف العامل، باالإ�سافة اإىل العمل 
عببلببى و�ببسببع اإجببببببببراءات وخببطببط لدعم 
الببتببجببارة و�ببسببمببان بيئة عمل جبباذبببة يف 
التعاون  امل�سروع  وي�سمل  وعبباملببيبباً.  دبببي 
مع موانئ دبي العاملية �سمن املنظومة 
املببتببكببامببلببة املببتببعببلببقببة بببجببمببيببع اإجببببببراءات 

التجارة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

اأعلنت مناطق راأ�س اخليمة االقت�سادية 
)راكبببببز( عبببن ا�ببسببم البب�ببسببركببة الببفببائببزة يف 
الوقت  يف  الرخ�س  “جتديد  �سحوبات 
التي  �سالحيتها”  انببتببهبباء  قبل  املببحببدد 
نظمتها يف مطلع العام اجلاري كمبادرة 
الببعببمببالء عببلببى والئبببهبببم لراكز.  ملببكببافبباأة 
الفائزة  لببلبب�ببسببركببة  املببمببنببوحببة  واجلبببائبببزة 
“غرانيمار م.ح.ذ.م.م” هي �سيارة تويوتا 
را�س اجلديدة، مت تقدمي اجلائزة خالل 
لالأعمال  راكبببز  مببركببز  يف  ال�سحب  حفل 

ببوليفارد بدبي.
نف�سها  ببباالآلببيببة   البب�ببسببحببب  عملية  متببت 
يف  االأول  ال�سحب  يف  راكببز  اتبعتها  التي 
الببفببرتة بني  ال�سنة يف  االأول مببن  الببربببع 
2019 حيث  مببار�ببس  و  يببنببايببر  �ببسببهببري 

جددوا  الذين  العمالء  جميع  اإدراج  مت 
رخبب�ببسببهببم خببببالل البببفبببرتة املببببذكببببورة يف 
اأفاد  جهته  من  تلقائي.  ب�سكل  ال�سحب 
ملجموعة  التنفيذي  املدير  جببالد،  رامببي 
اإ�سعاد  هبببي  االأوىل  االأولببببويببببة  اأن  راكببببز 
مبادرة  مببن  الببهببدف  واأن  دائببمبباً  العمالء 
ال�سحب للتجديد على املوعد هو ال�سعي 
وراء حت�سني جودة االإجببراءات واحللول 
ملا  يتطلعون  جلعهلم  للعمالء  املقدمة 
هو اأروع واإ�سافة قيمة الأعمالهم بنف�س 
الببوقببت. وكببمببا اأعبببرب جببالد عببن تهانيه 
الفوز  على  م.ح.ذ.م.م  غرانيمار  ل�سركة 
بالهيئة  الثاين كونها م�سجلة  بال�سحب 

منذ عام 2013.
م.ح.ذ.م.م،  غرانيمار  فببوز  على  تعليقاً 
البب�ببسببيببد حمبببمبببد حبببمبببامبببي، مدير  اأكببببببد 
يف  بببراكببز  ال�سركة  عببالقببة  بببباأن  ال�سركة 

اإيجابية  كانت  املا�سية  ال�ست  ال�سنوات 
املطلوب  الببدعببم  كببل  واأنببهببا حت�سل على 
الفوز  لديها.  االنتماء  �سعور  يولد  مما 
ومببن جانبه  كبراً  دافببعبباً  كببان  بال�سيارة 
اجلزيل  بال�سكر  حمامي  ال�سيد  تببقببدم 

لراكز على الدعم امل�ستمر ل�سركته.

خطتها  عببن  يونيو  بنهاية  راكبببز  اأعلنت 
على  للتجديد  الثالث  ال�سحب  بافتتاح 
الثالث  الربع  يف  �سيكون  والببذي  املوعد، 
يوليو   1 ببببني  البببفبببرتة  يف   2019 مبببن 
راكز  �ببسببتببقببوم   .2019 �سبتمر  و30 
هذه املرة بتنظيم �سحب اأ�سبوعي عو�ساً 
عبببن �ببسببحببب واحببببد بببنببهببايببة كبببل رببببع من 
الفر�س  مببن  املببزيببد  يعطي  ممببا  ال�سنة، 
لعمالء راكز للفوز بجوائز مالية ت�سل 

قيمتها حتى 65000 درهم.

•• اإيكاترينبريغ - رو�شيا -وام:

العاملية  للقمة  التنظيمية  اللجنة  رئي�س  العلماء  �سلطان  �سليم  بببدر  اأكببد 
باأبوظبي  عقدت  التي  القمة  مببن  االأوىل  البببدورة  اأن  والت�سنيع  لل�سناعة 
مار�س 2017 جنحت يف جمع كبار قادة الفكر وخراء االبتكار وقادة قطاع 
التي  االقت�سادية  الهجرة  النا�سئة عن  التحديات  ملناق�سة  العاملي  ال�سناعة 
توفر  يف  حمببوري  دور  له  ال�سناعي  القطاع  اأن  اإىل  م�سرا  عاملنا،  تواجه 

حلول فعالة لهذه الق�سية امللحة على امل�ستوى العاملي.
وقال العلماء يف كلمته خالل حفل افتتاح الدورة الثانية من القمة العاملية 
على  عامني  بعد   “ الرو�سية  ايكاترنبرغ  مدينة  يف  والت�سنيع  لل�سناعة 
بداأ  عامليا  اإجماعا  ببباأن  القول  ن�ستطيع  القمة،  من  االأوىل  الببدورة  انطالق 
يف الت�سكل حول اأهمية القطاع ال�سناعي ودوره املحوري يف حتقيق التنمية 
لنمط  الدائم  التاأثر  حببول  العام  الوعي  يف  ازديبببادا  هناك  وببباأن  امل�ستدامة 

حياتنا والطريقة التي منار�س بها اأعمالنا على الطبيعة وعلى م�ستقبلنا«.
اأن االإن�سان هو من يت�سبب يف االآثببار �سلبية  “ اأنه على الرغم من  واأ�ساف 
على الطبيعة من حولنا، اإال اأنه يلجاأ يف الوقت نف�سه اإىل الطبيعة بحثا عن 
احللول، وعن اأفكار جديدة متكنه من ر�سم طريقه اإىل امل�ستقبل، م�سرا اإىل 
اأن االإن�سانية ا�ستفادت دائما من درو�س الطبيعة وجتلى ذلك اأمامنا اأكرث ما 
يكون يف قطاع الطب، ويف قطاعات اأخرى كثرة من اأهمها قطاع ال�سناعة 

. «
و�سرب العلماء مثاال على ذلك بالقول : “ لقد �سكل اخرتاع املحرك البخاري 
اإيذانا بانطالق الثورة ال�سناعية االأوىل، ومثل قفزة كبرة �ساهمت يف تغير 
الببزراعببة، بل غببرت كل جانب من جوانب حياتنا، ثم كببان الكت�ساف  طببرق 
بقوة  وزودتنا  واالأجهزة،  االآالت  ت�سغيل  مكنتنا من  فوائد عديدة  الكهرباء 
كبرة �ساهمت يف قيادة التقدم والنمو يف جمتمعاتنا ال�سناعية، ومل تتوقف 
م�سرة التقدم عند هذا احلد، فقد و�سلنا اإىل ع�سر االت�ساالت الذي احتلت 

فيه االإنرتنت مكانة مركزية، و�ساهمت يف ربط عاملنا املرتامي االأطراف لن�سر 
اأبدا قبل عقود قليلة » .  املعرفة ب�سرعة ا�ستثنائية مل يكن ت�سورها ممكنا 
وقال : “ يف هذا الوقت الذي ي�سهد الكثر من التقدم واالبتكارات يف قطاع 
التكنولوجيا، نعود اإىل الطبيعة ال�ستلهام الطريقة التي ميكننا بوا�سطتها 
بناء م�ستقبل اأف�سل لنا جميعا، ورغم ما و�سلنا له من تقدم تكنولوجي، اإال 
اإدراكنا حلكمة  ومع  الطبيعة،  التعلم من  اإىل  اأنف�سنا م�سطرين  اأننا جند 

الطبيعة، علينا اأي�سا اأال نن�سى مدى تاأثرها ال�سريع بن�ساطاتنا » .
ونوه العلماء اإىل التقدم الكبر يف ت�سخر م�سادر الطاقة ال�سم�سية وطاقة 
با�ستدامتها و�سداقتها للبيئة بحيث  الرياح كم�سادر للطاقة والتي تتميز 
ال�سناعي، فقد كانت طريقة  امل�سادر يف دفع وقيادة جمتمعنا  ت�ساعد هذه 
البيولوجية  والرتكيبة  الطيور،  عند  الببطببران  واآلببيببة  احلببيببوانببات،  حركة 
للنباتات م�سدر اإلهام لعدد من التقنيات املبتكرة امل�ستخدمة يف جمتمعاتنا 

احلديثة.

•• دبي-الفجر: 

وقعت دائرة االأرا�سي واالأمالك يف دبي، 
موؤ�س�سة  التنظيمية  بببذراعببهببا  ممببثببلببة 
ببب�ببسببفببتببهببا اجلهة  البببعبببقببباري،  الببتببنببظببيببم 
اتفاقية  على  املببالك،  جلمعيات  املنظمة 
املبببالك مع  حبب�ببسببابببات جمعيات  خببدمببات 
“يونايتد بنك ليمتد” الذي يتخذ من 

مدينة دبي مقًرا له.
بببن جمرن،  بطي  �سلطان  �ببسببعببادة  وقبببال 
واالأمالك  االأرا�سي  لدائرة  العام  املدير 
احلر  الببتببمببلببك  مببنبباطببق  “تعدُّ  دبببببي:  يف 
لال�ستثمار  رئببيبب�ببًسببا  حمببببوًرا  االإمبببببارة  يف 
امل�ستثمرين  وتبب�ببسببتببقببطببب  الببببعببببقبببباري، 

البنى  لببتببوفببر  الببعببامل،  اأنببحبباء  مببن �ستى 
اخلدماتية واملرافق املتطورة. ونعمل من 
املناطق،  هذه  �سورة  تعزيز  على  جانبنا 
والت�سريعات  الببنببظببم  خبببالل  مببن  لببيبب�ببس 
االإجراءات  التي ت�سمن �سهولة و�سرعة 
التنظيمية واال�ستثمارية فح�سب، واإمنا 
عن طريق التو�سل اإىل عالقات �سراكة 
لبببدعبببم عمليات  اخلبببا�بببس  البببقبببطببباع  مبببع 
جببمببعببيببات املبببببببالك، ومبب�ببسبباعببدتببهببا على 
بطرق  املمكنة  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 
مي�سرة و�سفافة، مبا ي�سعد جميع املالك 
م�ساريع  يف  والببقبباطببنببني  وامل�ستثمرين 

التملك احلر«.
توافق  االتببببفبببباقببببيببببة،  هبببببببذه   ومبببببوجببببب 

موؤ�س�سة التنظيم العقاري على تفوي�س 
البنك بتقدمي خدمات معينة، مثل فتح 
طبقا  للجمعيات  امل�سرفية  احل�سابات 
اخلدمات  من  وغرها  القانون  الأحكام 
�سعادة  االتفاقية  على  ووقببع  االإ�سافية. 
ببببن غببلببيببطببة، املدير  املببهببنببد�ببس مببببببروان 
اأ�سغر  و�ببسببيببد  لببلببمببوؤ�ببسبب�ببسببة،  الببتببنببفببيببذي 

ح�سني رئي�س العمليات يف البنك.
وقال بن غليطة يف معر�س تعقيبه على 
هذه االتفاقية: “اإننا يف موؤ�س�سة التنظيم 
لت�سهيل  نبذل كل جهد ممكن  العقاري 
املببالك، وم�ساعدتها على  عمل جمعيات 
جلميع  املمكنة  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 
اإن  احلببر.  التملك  مناطق  يف  القاطنني 

الهدف من توقيع هذه االتفاقية يتمثل 
يف توفر املزيد من اخليارات امل�سرفية 
تعاملها  على  والتاأكيد  اجلمعيات،  اأمببام 
احلقوق  ت�سمن  و�سفافة  نزيهة  بطرق 
للقاعدة  ونببببظببببًرا  االأطبببببببببراف.  جلببمببيببع 
الببوا�ببسببعببة لببعببمببالء هبببذا البببببنببك، وعمله 
قادًرا  �سيكون  طويلة،  لفرتة  الدولة  يف 
على تقدمي خدماته امل�سرفية املتطورة 

جلمعيات املالك على النحو االأمثل«.
واأعرب ر�سوان حميد �سابرا، املدير العام 
�سكره  عببن  ليمتد”  بببنببك  “يونايتد  لببب 
ومديرها  الببعببقبباري  التنظيم  ملببوؤ�ببسبب�ببسببة 
الببتببنببفببيببذي وفبببريبببق الببعببمببل عببلببى هذه 
بنك  “يونايتد  بها  التي حظي  الفر�سة 

بالكامل  البنك  التزام  موؤكًدا  ليمتد”، 
جلميع  اخلبببدمبببات  اأفبب�ببسببل  تببوفببر  اإزاء 
احل�سابات التي �سيتم فتحها من خالل 

هذه املبادرة.
العقاري  التنظيم  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  ي�سار 
هي اإحدى اجلهات امل�سوؤولة عن تطبيق 
القانون رقم )27( لعام 2007، ب�ساأن 
اإمارة  يف  امل�سرتكة  امللكية  ذات  العقارات 
دبببببي فببيببمببا يببتببعببلببق بببجببمببعببيببات املببببالك.  
وقامت املوؤ�س�سة باإ�سدار تنظيمات تتعلق 
التعليمات  ذلببببك  يف  مببببا  ببباجلببمببعببيببات، 
والقانون  الببعببام،  التنظيم  بخ�سو�س  
االأ�سا�سي للجمعيات، والقرارات املتعلقة 

بالعقارات ذات امللكية امل�سرتكة.

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2016/2656  تنفيذ جتاري   
حمل  جمببهببول  �ببببس.ذ.م.م  الغذائية  املبببواد  لببتببجببارة  �سده/الو�سيط  املنفذ  اىل 

االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة جرين هيل لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
)نوع  مركبات  عن  عبارة  وهببي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
/ L 39925 املركبة كيا �سبورتيج - اللون ابي�س - موديل 2011 - رقم اللوحة

نوع املركبة توتويا كوروال - اللون ابي�س - موديل 2013 - رقم اللوحة 92414 
D  - وفاء للمبلغ املطالب به هذا للعلم وذلك ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا 

- بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2019/7/2.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

�سمن م�ساعيها جلذب املزيد من ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر وال�سركات العاملية

»دافزا« ت�ضتقبل وفدين ر�ضميني من مقاطعة �ضيت�ضوان ال�ضينية

موارد ال�ضارقة حتفز موظفي احلكومة لدخول عامل ريادة الأعمال

ة الرقمية املوّحدة م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يد�ّسن املن�سّ

»دايركت من اأبوظبي الإ�ضالمي« خلف�س تكاليف العمالء من ال�ضركات

•• دبي-الفجر: 

مبطار  احلببرة  املنطقة  �سلطة  ا�ستقبلت 
من  ر�ببسببمببيببني  وفبببديبببن  “دافزا”  دبببببي 
وذلك  ال�سينية،  “�سيت�سوان”  مقاطعة 
اإىل جذب  الببرامببيببة  جببهببودهببا  اإطبببببار  يف 
املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  مببن  املببزيببد 
اأحجامها  مبختلف  العاملية  وال�سركات 
وجماالت عملها اإىل الدولة، خا�سة من 

ال�سني.
بن  جببمببال  الببوفببديببن  ا�ستقبال  وكبببان يف 
يف  املبببببيببعببات  اإدارة  اأول  مببديببر  مببرغببوب 
اإىل  دبببي  احلبببرة مبببطببار  املنطقة  �سلطة 
جانب عدد من امل�سوؤولني واملوظفني يف 
املنطقة احلرة، وتراأ�س يانغ �سيبو، وزير 
لتعزيز  ال�سيني  املجل�س  وفد  الرابطة، 
التجارة الدولية - جمل�س �سيت�سوان، يف 
املدير  حني تراأ�س زاجن ليو بينج، نائب 
وال�سوؤون  البببزراعبببة  دائببببرة  وفبببد  البببعبببام، 
الريفية مبقاطعة �سيت�سوان. و�سم كال 
الوفدين ممثلني عن عدد من ال�سركات 

ال�سينية التي تتطلع اإىل التعرف ب�سكل 
اأف�سل على �سيا�سات اال�ستثمار واالأنظمة 
االقببتبب�ببسبباديببة والببتببجبباريببة املُببعببتببمببدة يف 
فر�س  بحث  جانب  اإىل  احلببرة  املنطقة 

التعاون امل�ستقبلية. 
وقام اأع�ساء الوفدين بجولٍة يف مرافق 
املنطقة احلرة مبطار دبي، واّطلعوا على 
احلرة  املنطقة  تقدمها  التي  اخلببدمببات 
واآخر م�ستجدات عدد من امل�ساريع، من 
اأول منطقة  “دبي كومر�سيتي”  بينها 
االإلكرتونية  بالتجارة  متخ�س�سة  حرة 
املبببببادرات ذات  املنطقة، وغببرهببا مببن  يف 

ال�سلة بقطاع احلالل. 
ومتحورت احلوارات خالل الزيارة حول 
واحد”  طببريببق  واحببببد  “حزام  مبببببببادرة 
االإماراتية  البب�ببسببركببات  دعبببم  يف  ودورهبببببا 
والبب�ببسببيببنببيببة، حببيببث تببعببد هببببذه املبببببببادرة 
فيه  ا�ستثمرت  ا�ببسببرتاتببيببجببيبباً  مبب�ببسببروعبباً 
دوالر  مليار   900 ال�سينية  احلكومة 
اإحبببيببباء طبببرق التجارة  اأمببريببكببي الإعبببببادة 
�سكك حديدة من  القدمية مبد  الرية 

)احلبببزام(  الو�سطى  اآ�ببسببيببا  عببر  ال�سني 
عببن طريق  بببعببدهببا  ومبببا  اإفببريببقببيببا  واإىل 
البحر. وتغطي املبادرة 69 دولة ت�سكل 
تعداد  مبببن   60% نبب�ببسبببببة  مبببجببمببوعببهببا 
الناجت  مببببن  و40%  الببببعببببامل،  �بببسبببكبببان 
الببعبباملببي.  وقببد و�سل  املحلي االإجببمببايل 
االإمبببارات  بببني  التجاري  الن�ساط  حجم 
وال�سني، امل�ساركتني يف هذه املبادرة، اإىل 
“121 مليار  اأمريكي  33 مليار دوالر 

درهم اإماراتي«. 
مرغوب:  بن  جمال  قال  ال�سدد،  وبهذا 
“جنحت دولة االإمارات العربية املتحدة 
عالقاٍت  بتاأ�سي�س  ال�سني  وجببمببهببوريببة 
ا�ببسببرتاتببيببجببيببة قببويببة عببلببى مبببدى عقوٍد 
ال�سيا�سية  املببجبباالت  خمتلف  يف  طويلة 
واالقت�سادية واالجتماعية، حيث تنظر 
اأبرز  من  كواحدة  ال�سني  اإىل  االإمبببارات 
البببقبببوى االقببتبب�ببسبباديببة يف البببعبببامل. ومع 
طريق  واحببببد  “حزام  مبببببببادرة  تببطبببببيببق 
واحد” بني ال�سني واالإمببارات، �ست�سكل 
يف  رئي�سية  نقطة  �سيت�سوان  مقاطعة 

اخلطة االقت�سادية امل�ستقبلية«. 
كبرة  فر�ٍس  بوجود  “نوؤمن  واأ�ببسبباف: 
لببلببتببعبباون ببببني االإمبببببببارات والبب�ببسببني عر 
القطاعات  مببببن  مبببتبببنبببوعبببة  جمبببمبببوعبببة 
التجارة  ذلبببك  يف  مبببا  اال�ببسببرتاتببيببجببيببة، 
واخلببببببدمببببببات البببلبببوجببب�بببسبببتبببيبببة والبببعبببلبببوم 
والطران.  والبب�ببسببيبباحببة  والتكنولوجيا 
مركزاً  متببثببل  البببيبببوم  دبببببي  الأن  ونبببظبببراً 
اأنحاء  وبقية  اآ�ببسببيببا  بببني  يببربببط  اأ�سا�سياً 
العامل، فاإننا على ثقة باأن تعزيز التعاون 
و”دافزا”  �ببسببيببتبب�ببسببوان  مببقبباطببعببة  بببببني 
�سيعود بالنفع على ال�سركات االإماراتية 

وال�سينية على حٍد �سواء«.
ويذكر اأن “دافزا” ا�ستثمرت يف عدٍد من 
املبادرات اال�سرتاتيجية لدعم ال�سركات 
احلرة  املنطقة  يف  تعمل  التي  ال�سينية 
اتفاقية  توقيع  بينها  مببن  دببببي،  مبببطببار 
والتجارة  ال�سناعة  احتببباد  مببع  �ببسببراكببٍة 
ال�سينية يف االإمارات،  ملقاطعة لياونينغ 
الببتببعبباون بني  تببعببزيببز  �ست�سهم يف  والببتببي 
اجلببانبببببني وتببوفببر املببزيببد مببن الفر�س 

مع  امل�سرتكة  واال�ستثمارية  التجارية 
توقيع  اإىل  اإ�ببسببافببة  لياونينغ،  مقاطعة 
التجارة  “منطقة  مببع  تببفبباهببم  مببذكببرة 
لب”منطقة  التابعة  نان�سا”،  يف  احلبببرة 

التجارة احلرة يف قوانغدونغ«. 
“دافزا”  نظمت  ذلبببك،  اإىل  ببباالإ�ببسببافببة 
الرتويجية  احلببببمببببالت  مببببن  �ببسببلبب�ببسببلببة 
املقاطعات  مبببن  عببببدد  يف  والببتبب�ببسببويببقببيببة 
والتي  وجببوانببزو،  �سنزن  منها  ال�سينية 
التوا�سل  تببعببزيببز  يف  كبببببراً  دوراً  لعبت 
مع العديد من ال�سركات اجلديدة التي 
احلرة  املببنببطببقببة  يف  لببال�ببسببتببثببمببار  تتطلع 
من  الببعببديببد  اإىل  وتن�سم  دببببي،  مبببطببار 
ال�سركات ال�سينية التي تتخذ من املنطقة 
ال�سرق  “هويتينج  لها مثل  احلرة مقراً 
كوميونيكي�سنز”  و”هيترا  االأو�سط” 
و”جونهو اإنرتنا�سيونال” “نورثويل”، 
جنوب  “خطوط  فبببرع  اإىل  ببباالإ�ببسببافببة 
“اأورينتال  و�ببسببركببة  اجلوية”،  ال�سني 
الطران  خلبببدمبببات  اأفيي�سن”  �ببسببكبباي 

وغرها من ال�سركات.

•• ال�شارقة-الفجر:

�سلطان  طببارق  الببدكببتببور  �سعادة  اأو�ببسببح 
التنفيذي  املببجببلبب�ببس  عبب�ببسببو  خبببببادم  ببببن 
الإمببببارة البب�ببسببارقببة رئببيبب�ببس دائببببرة املبببوارد 
اأن موارد ال�سارقة تتجه نحو  الب�سرية 
غر�س وتعميق ثقافة اال�ستثمار �سمن 
�سرائح الكوادر الب�سرية الوطنية التي 
ت�ستهدفها وهي فئة الباحثني عن عمل 

وموظفي احلكومة .
جاء ذلك على هام�س ختام دبلوم اإعداد 
رائببببد االأعبببمبببال الببنبباجببح الببببذي نظمته 
وللمرة  مبب�ببسببتببهببدفبباً  مبببوؤخبببراً  البببدائبببرة 
فئة  احلببكببومببة  مبب�ببسببتببوى  عببلببى  االأوىل 
الوظيفية  امل�ستويات  بكافة  املوظفني 
مبببن جببهببات وهببيببئببات ودوائببببببر حكومة 

ال�سارقة.
القدرات  تنمية  والببذي قدمه م�ست�سار 
وتطوير االأعمال املدرب حامد اآل علي 
وتناول فيه : تعزيز الوعي حول مفهوم 
ريادة االأعمال، وتقدمي ممار�سة عملية 
ملا يقوم به رائد العمل املبتكر، وحتفيز 
وجتربة  لببلببتببفببكببر  املببب�بببسببباركبببني  ودفبببببع 
االأن�سطة  وا�ستعرا�س  امل�ستقل،  العمل 

وامل�ساريع التطبيقية .
�سعادة د.طببارق بن خادم حول  واأ�ساف 

اأهمية تنظيم هذا الدبلوم: اأن التوجه 
الب�سرية  لببلببرثوة  احلببديببث  الببتببنببمببوي 
املواطن  متببكببني  يببقببتبب�ببسببي  البببدولبببة  يف 
وامل�ساهمة  االزدهببببببار  مبببن  االإمبببباراتببببي 
وذلك  الببوطببنببي،  االقببتبب�ببسبباد  تنمية  يف 
تاأ�سي�س  يف  املبببببادرة  ثقافة  تر�سيخ  عر 

امل�ساريع وريادة االأعمال اخلا�سة. 

البب�ببسببارقببة حتر�س  مببببوارد  اأن  واأو�بببسبببح 
ا�سرتاتيجية  وفق  العمل  على  بدورها 
مبببدرو�بببسبببة تبب�ببسببمببن حتببقببيببق االأهببببببداف 
اإيجاد  يف  ال�سارقة  حلكومة  امل�ستقبلية 
جببيببل مبببن رواد االأعبببمبببال املببواطببنببني . 
القدرة  الببتببجبباريببة  املبب�ببسبباريببع  ببباإعببطبباء 
�سوق  يف  رئي�ساً  حمركاً  ت�سبح  اأن  على 

وت�سهيل  االقببتبب�ببسببادي.  والببنببمببو  العمل 
اإحببداث التغير يف هذا املجال بتوجيه 
القوى والقدرات االإماراتية اإىل ال�سوق 
اال�ستثمارية على اعتبارها خياراً داعماً 

مليدان العمل احلكومي .
اأدركببت مبكراً  ال�سارقة  مببوارد  اأن  وبني 
اال�ستثماري  البببتبببوجبببه  دعبببببم  اأهبببمبببيبببة 

البببراهبببن يف  وقببتببنببا  املبببحبببوري يف  ودوره 
خببلببق فببر�ببس وظببيببفببيببة قببيببمببة وحتقيق 
االقت�سادي  والببرفبباه  واالزدهبببار  النماء 
وجتلى   . لبببلبببمبببواطبببن  واالجببببتببببمبببباعببببي 
متكاملة  بببرامببج  تنفيذ  يف  اهببتببمببامببهببا 
ت�سجع ال�سباب على اال�ستثمار والتوجه 
مبببن الببوظببيببفببة احلببكببومببيببة اإىل ريببببادة 
امل�ساريع وال�سركات اال�ستثمارية، حيث 
بداأتها بفئة الباحثني عن عمل الذين 
نظمت لهم على مدار االأعوام ال�سابقة 
التاأهيلية  الببرامببج  هببذه  مببن  الببعببديببد 
حببول هببذا البب�ببسبباأن واأبببرزهببا بببرامببج عام 
املوا�سيع  اأهبببم  ت�سمنت  الببتببي   2019
وريادة  امل�ساريع،  اإدارة  االبتكار يف  وهي 
ال�سغرة.  امل�ساريع  واإعبببداد  االأعببمببال، 
ا�ستهداف  على  الببدائببرة  حر�ست  كما 
الباحثني عن عمل من كافة امل�ستويات 
يف  العلمية  والتخ�س�سات  الببدرا�ببسببيببة 
لقيادتهم  �سعياً  االإمببببارة.  مببدن  جميع 
نحو اال�ستفادة املثلى من بيئة االأعمال 
االإمارات،  دولة  متتلكها  التي  اخل�سبة 
الدولة  متببنببحببهببا  البببتبببي  واالمببببتببببيببببازات 
لتاأ�سي�س  ال�سارقة خا�سة  واإمببارة  عامة 
مما  اال�ستثمارية.  الن�ساطات  وتو�سعة 
يحقق م�ساهمة فاعلة يف تطوير امل�سهد 

االقت�سادي الوطني يف الدولة. 

»كو�ضكو اأبوظبي «.. بوابة ال�ضني 
اإىل املنطقة يف مبادرة “احلزام والطريق«

•• اأبوظبي-وام:

حققت حمطة كو�سكو اأبوظبي للحاويات يف ميناء خليفة منذ بدء عملياتها 
األف   30 اأكببرث من  املا�سي مناولة  اأبريل   20 التجريبية يف   - الت�سغيلية 
�سفن نقل احلاويات يف  اأكر  اثنتني من  ا�ستقبلت  بينما   .. حاوية منطية 
العامل يف غ�سون اأقل من �سهر، ما يوؤكد مكانة ميناء خليفة اال�سرتاتيجية 

على خارطة التجارة البحرية العاملية.
وتعزز املحطة مكانة اأبوظبي �سريكا ا�سرتاتيجيا لل�سني كبوابة اإىل منطقة 
والهادفة  “احلزام والطريق”  اأفريقيا يف مبادرة  االأو�سط و�سمال  ال�سرق 
اأفريقيا واأوروبببا برا واأي�سا عر �سبكات النقل البحري  اآ�سيا مع  اإىل ربط 

على امتداد 6 ممرات جتارية.
ويبلغ عمق املياه يف منطقة املحطة اأكرث من 18 مرتا االأمر الذي ي�سمح 
لها با�ستقبال �سفن احلاويات العمالقة التي عادة ما تتجاوز حمولتها 20 
األف حاوية منطية حيث ا�ستقبلت املحطة موؤخرا اأحد اأكر �سفن احلاويات 
يف العامل �سعة 21 األف حاوية االأمر الذي يوؤكد البنية التحتية املتطورة 

مليناء خليفة والتي تواكب احتياجات قطاع ال�سحن البحري.
واأفاد نا�سر البو�سعيدي نائب الرئي�س التنفيذي ملحطة كو�سكو اأبوظبي يف 
ت�سريح وكالة اأنباء االإمارات “وام” باأن الطاقة اال�ستيعابية ملحطة كو�سكو 
اأبوظبي للحاويات �ست�سل يف املرحلة االأوىل اإىل 2.5 مليون حاوية منطية 
�سنويا عند تو�سعة جدار ر�سيف  3.6 مليون حاوية  اإىل  �سنويا، و�ستزداد 

املحطة البحري اإىل 1800 مرت.
واأ�ساف نائب الرئي�س التنفيذي ملحطة كو�سكو اأبوظبي اأن املحطة جمهزة 
امليناء  ر�سيف  اإىل  ال�سفن  مببن  احلبباويببات  لنقل  ج�سرية  رافببعببة   11 بعدد 
احلاويات  وا�ستالم  لت�سليم  ومتحركة  تر�سي�س  رافببعببة   32 اإىل  اإ�سافة 
بطريقة اآلية، الفتا اإىل اأن املحطة ا�ستقبلت منذ بدء عملياتها الت�سغيلية 

اأكرث من 30 �سفينة و�سط ارتفاع تدريجي يف مناولة احلاويات باملحطة.
وموؤهلة  بكوادر مدربة  تدار  االآلية  �سبه  اأبوظبي  كو�سكو  اأن حمطة  وذكر 
متتلك كفاءة عالية .. م�سرا اإىل اأن بوابات املحطة االآلية ت�سهم يف ت�سريع 
عملية ا�ستالم وت�سليم احلاويات مبعدل 25 دقيقة دوران لكل �ساحنة من 
دخولها اإىل خروجها من املحطة حيث مت ت�سليم اأكرث من 12 األف حاوية 

منطية عن طريق بوابات املحطة.
املنطقة تغطي م�ساحة  اأكببر حمطة لفرز احلاويات يف  املحطة  كما ت�سم 
275 األف مرت مربع حتت االإن�ساء و�سيتم جتهيزها باأحدث املعدات االآلية 
باالإ�سافة  �سحن احلاويات  تفريغ  ت�سهيل تقدمي خدمات  �ساأنها  التي من 

اإىل �سهولة التوا�سل مع حمطات احلاويات يف ميناء خليفة.

 »العربية للطريان« تبداأ ت�ضيري رحالتها 

املبا�ضرة اإىل مطار كوالملبور الدويل
•• ال�شارقة - وام: 

ال�سارقة  بببني  املبا�سرة  االفتتاحية  رحلتها  للطران”  “العربية  د�ّسنت 
اقت�سادية بني  ناقلة  ت�سّرها  اأول رحلة مبا�سرة  لتكون بذلك  وكواالملبور 

ماليزيا واالمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
وحّطت الطائرة يف رحلتها االفتتاحية يف مطار كواالملبور الدويل وكان يف 
ال�سياحة  وزيببر  كتابي  بن  داتببوك حممدين  ت�سمن  ر�سمي  وفد  ا�ستقبالها 
والفنون والثقافة املاليزي و رجا عزمي رجا ناز الدين الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  العلي  وعبببادل  ماليزيا  مببطببارات  ملجموعة 
مطارات  يف  العليا  االإدارة  اأعبب�ببسبباء  مببن  وجمموعة  للطران”  “العربية 
و�سفارة دولة االإمببارات العربية املتحدة يف  ماليزيا و”العربية للطران” 

ماليزيا وممثلني عن هيئة الرتويج ال�سياحي يف ماليزيا .
ت�سّر رحالتها  اقت�سادية  ناقلة  اأول  نكون  اأن  “ي�سرنا  العلي  عببادل  قال  و 
املبا�سرة بني ماليزيا ودولة االإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي مما �سي�سهم يف تعزيز العالقات التجارية وال�سياحية بني البلدين 
اإ�سافة اإىل توفر املزيد من خيارات القيمة امل�سافة للراغبني بال�سفر بني 
ماليزيا ودولة االإمببارات وغرهما« . من جانبه قال داتوك حممدين بن 
كتابي “نهدف هذا العام اإىل ا�ستقطاب 337100 زائراً اإىل ماليزيا من 
منطقة غرب اآ�سيا ونحن على يقني باأن اإطالق رحلة ’العربية للطران‘ 
تعزيز عدد  �سي�سهم يف  ال�سارقة ومدينة كواالملبور  اإمببارة  تربط بني  التي 
مع  تزامناً  الرحلة يف توقيت مثايل  اإطببالق هذه  ياأتي  زوار ماليزيا حيث 

ا�ستعداداتنا الإطالق حملة ماليزيا 2020 الرتويجية«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي، جمموعة اخلدمات املالية امل�سرفية 
ة  وهي من�سّ االإ�سالمي”،  اأبوظبي  “دايركت من  تد�سني  الرائدة، عن 
خدمات م�سرفية رقمية مبتكرة توفر للعمالء من ال�سركات حمفظة 

من احللول امل�سرفية عر واجهة مب�سطة وموّحدة.
ببة اجلبببديبببدة، الببتببي تببخببدم قببطبباع ال�سركات  وتببتبببببلببور فببكببرة هبببذه املببنبب�ببسّ
حتقيق  وبالتايل  اخلببدمببات  من  العديد  اأمتتة  يف  اأحجامها،  مبختلف 
لل�سركات عر  تتيح  اأنها  التكاليف والوقت، كما  اأعلى من حيث  كفاءة 
اخلدمات  من  وا�سعة  جمموعة  اإىل  الو�سول  موّحدة  مركزية  واجهة 
اأر�سدتها  املتطّورة الإدارة  الوظائف  واحللول اجلديدة وغر ذلك من 
العديد  اجلديدة  الرقمية  ة  املن�سّ هذه  حتت  وين�سوي  ودولياً.  حملياً 
راأ�س  ومعرفة  للتخ�سي�س  قابلة  معلوماتية  لوحات  �سملت  املزايا  من 
التجاري،  التمويل  واإدارة  النقدية  التدفقات  وتوقعات  املببتببداول  املببال 
اإليها عببر كافة االأجببهببزة مبببا يف ذلببك تطبيق  الببو�ببسببول  والببتببي ميكن 
االإ�سالمي”  اأبوظبي  مببن  “دايركت  ة  من�سّ وتببقببدم  الذكية.  الهواتف 
االإ�سالمي،  اأبوظبي  من  املكتبية  امل�سرفية  اخلدمات  كذلك  للعمالء 

ال�سيكات  طباعة  مثل  ُبعد،  عن  الو�سول  حلول  من  عببدداً   توفر  التي 
لعمالء  يتيح  مبا  االأخببرى،  اخلدمات  من  ذلك  وغر  رقمياً  وم�سحها 
مريحة  م�سرفية  بتجربة  اال�ستمتاع  االإ�سالمي”  “اأبوظبي  م�سرف 
على مدار اليوم وطوال اأيام االأ�سبوع دون احلاجة اإىل مغادرة مكاتبهم. 
ة ال�ساملة اجلديدة حلول دفع وغرها من خدمات  كما توفر هذه املن�سّ
اإدارة ال�سيولة واحل�سابات وجمع االأموال. ويف هذه املنا�سبة، قال هيثم 
“م�سرف  يف  امل�سرفية  التعامالت  لقطاع  العاملي  الرئي�س  املعايرجي، 
“تن�سد ال�سركات م�ستوى عالياً من الكفاءة على  اأبوظبي االإ�سالمي”: 
م�ستوى �سراكاتها كافة، وال ُت�ستثنى من ذلك عالقاتها امل�سرفية. وتلبي 
ة ’دايركت من اأبوظبي االإ�سالمي’ تطلعات العمالء من ال�سركات  من�سّ
من خالل توفر الوقت والتكلفة يف اخلدمات امل�سرفية، بحيث متّكن 
التجارية  ومتويالتها  و�سيولتها  اأمببوالببهببا  اإدارة  مببن  ال�سركات  كببافببة 
عالية.  بكفاءة  االأجنبي  ال�سرف  من  واحتياجاتها  توريدها  و�سل�سلة 
وهي توفر جمموعة وا�سعة من احللول الرقمية واملالية املتمّيزة، مبا 
يدعم جهودنا املبذولة يف الوقوف على احتياجات عمالئنا يف املنطقة 
لتحقيق اأهدافهم املن�سودة على �سعيد الكفاءة وال�سيولة وتخفيف حدة 
برنامج  بتنفيذ  حالياً  االإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  ويقوم  املخاطر«. 

امل�سرفية  بالتجربة  واالرتببقبباء  االإنتاجية  تعزيز  بهدف  رقمي  حتببّول 
للمتعاملني. ومتّثلت املرحلة االأوىل من هذا الرنامج يف تد�سني فروع 
تقدم جتربة م�سرفية  التي  الفروع  اجليل اجلديد من  ’اإك�سري�س’، 
املتطورة.  الرقمية  والتقنيات  ال�سخ�سية  اخلدمات  بني  جتمع  مميزة 
بعنوان  جديدة  خدمة  موؤخراً  االإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف  اأطلق  كما 
“متويل اإك�سري�س” املتوافرة عر تطبيق الهواتف الذكية، وهي تتيح 

للعمالء املوؤهلني فر�سة الو�سول الفوري اإىل التمويل ال�سخ�سي. 
وي�سهد امل�سرف حالياً منواً مت�سارعاً يف ا�ستخدام قنواته الرقمية من 
تطبيقه  عببر  معاملة  مليون   2 متو�سط  م�سجاًل  املتعاملني،  جانب 
اخلا�س باالأجهزة املتحركة �سهرياً. وقد فاز م�سرف اأبوظبي االإ�سالمي 
خالل االأ�سهر االأخرة بالعديد من اجلوائز املرموقة تقديراً خلدماته 
الرقمية وحمفظة حوله املبتكرة يف التمويل التجاري، و�سملت جائزة 
الدولية  التجارة  خالل حفل جوائز متويل  اإ�سالمي”  “اأف�سل ممّول 
رقمي”  اإ�سالمي  م�سرف  “اأف�سل  جائزة  اإىل  باالإ�سافة   2019 لعام 
يف  اإ�سالمي  م�سرف  “اأف�سل  وجائزة  فاينان�س”  “جلوبال  جمّلة  من 
�سحيفة  قبل  من  اململوكة  بانكر”  “ذا  جملة  جوائز  �سمن  العامل” 

“فاينان�سال تاميز«.

جمموعة اينوك توا�ضل تنمية اأعمالها يف قطاع التجزئة
•• دبي - وام:

افتتحت جمموعة اينوك حمطة خدمة جديدة يف اإمارة الفجرة وذلك 
يف اإطار خططها الرامية اإىل تو�سعة �سبكتها لت�سم 191 حمطة يف دولة 
االإمارات بنهاية عام 2020 لت�سبح حمطة اخلدمة اجلديدة الواقعة يف 
الف�سيل تا�سع حمطات اينوك يف الفجرة التي تتواجد فيها املجموعة 

منذ عام 1989.
يف  العمالء  من  وا�سعة  لقاعدة  خدماتها  اجلببديببدة  املحطة  وتوفر  هببذا 
منطقة الف�سيل بدءاً من فندق “هيلتون الفجرة” جنوباً على امتداد 

�ساطئ الفجرة مروراً بقلب املدينة غرباً و�سواًل اإىل م�ست�سفى ال�سرق.
ب�ست  جمببهببزة  وهببي  مببربببع  مببرت   4،800 م�ساحة  على  املحطة  ومتببتببد 

قبل  من  املحددة  التدفق  معاير  لتلبي  ت�سميمها  مت  للوقود  م�سخات 
 .. »NFPA اجلمعية الوطنية للحماية من احلرائق“

امل�سخبات  تزويبببببببد  مت  املحطبببببة  يف  االنتظببببببار  زمبببن  خف�س  وبببهببدف 
من  بالوقود  ال�سيارات  تزويد  عملية  لت�سهيل  لل�سحب  قابلة  بخراطيم 

الطرفني.
االنبعاثات  من  للحد   VRS البخار  ا�ستعادة  نظام  املحطة  وت�ستخدم 
الثنائية  بال�سمامات  االإنببارة  تقنيات  ا�ستخدام  بها عالوًة على  والتحكم 
 50 مبعدل  الطاقة  ا�ستهالك  يخف�س  ممببا   LED لل�سوء   الباعثة 
VRF يف نظام  باملائة كما مت تركيب حلول التدفق املتغر للمردات  
باأنظمة  مقارنًة  باملائة   35 بن�سبة  الطاقة  يوفر  والببذي  الهواء  تكييف 

التريد التقليدية.

فببببببقببببببد املبببببببببدعبببببببببو/ زيببببببن 
طاهر  ابببببببو  الببببعببببابببببديببببن 
بنغالدي�س   ، �بببببسبببببودرى 
اجلن�سية جواز �سفره رقم 
يرجى    )0663097(
ت�سليمه  عليه  يعرث  ممن 
البنغالدي�سية  بال�سفارة 
�سرطة  مبببركبببز  اقبببببرب  او 

باالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/86 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االأو�سط ، 

مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �سده : �سون كريج درورى - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، جممع املعي�سم االأول ، عقارات جمرا جولف ، وي�سبرينج 
باينز ، فاير�ستون - فيال رقم اإي 93 - دبي ، ت : منزل : 048853595 ، ت عمل : 042016682 ، رقم مكاين 
ان  التالية  الثالث  5.00 م�ساء ويف االيببام  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم   - 1823768886  :
البيع )�سركة االمببارات للمزادات  ادناه لدى اجلهة التى انيط بها  اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه 
عن  يقل  ال  تاأمني  ايببداع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( االلببكببرتوين  موقعها  وعلى 
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره 
من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
بببب  املببقببدرة   - 442.21 مرت مربع   : امل�ساحة   - االأول  : معي�سم  املنطقة   -  649  : االر�ببس  رقببم   - ار�ببس مبنية  قطعة 

)3.300.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2018/86 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، مكتب االإدارة ال�سرق االأو�سط 
، مدينة دبي لالإنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �سده : �سون كريج درورى - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، جممع املعي�سم االأول ، عقارات جمرا جولف ، وي�سبرينج 
باينز ، فاير�ستون - فيال رقم اإي 93 - دبي ، ت : منزل : 048853595 ، ت عمل : 042016682 ، رقم مكاين 
: 1823768886 - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/7/17 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة االمارات للمزادات 
وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع 
تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه 
معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
او�ساف  يلي  وفيما  البيع.  التالية جلل�سة  ايببام  ع�سرة  وامل�ساريف خالل  الثمن  كامل  ايببداع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من 
املمتلكات : قطعة ار�س مبنية - رقم االر�س : 649 - املنطقة : معي�سم االأول - امل�ساحة : 442.21 مرت مربع - 

املقدرة بببب )3.300.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إعالن ح�سور �أمام �خلبري �ملحا�سبي 

 �لدكتور حممد �إ�سماعيل عبد�هلل �لزرعوين  
يف �لدعوى رقم 2018/1840 �إ�ستئناف جتاري 

بناء على احلكم التمهيدي ال�سادر يف االإ�ستئناف املذكورة اعاله من قبل حمكمة 
دبي االإ�ستئنافية - حماكم دبي بتاريخ 2019/5/1 والقا�سي بندب خبر ح�سابي يف 
االإ�ستئناف املذكور اعاله ، وامل�ستاأنف �سدهم كل من / فاطمة علوي �سالح / حامد 
احمد ثابت / احالم احمد ثابت / ي�سرى احمد ثابت ، ويتعني على امل�ستاأنف �سدهم 
احل�سور خالل ا�سبوع من تاريخ االإعالن لدى مكتب اخلبر احل�سابي املعني يف 
االإ�ستئناف املذكور اأعاله - على العنوان التايل مكتب ت�سارترد دبي الكائن باإمارة 
دبي - �سارع ابوبكر ال�سديق - بناية بنك دبي التجاري - الدور االأول - مكتب رقم 
)101( هاتف : 04/2727123  ، 04/2727112 ، فاك�س : 04/2727101 ، وتقدمي كافة 

الوثائق التي توؤيد موقفهم يف االإ�ستئناف اأعاله. 

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
يف �لدعوى  رقم )2019/1978( جتاري جزئي

املدعي عليها : فندق ذي كنرتى كلوب - موؤ�س�سة فردية 
نحيط �سيادتكم علما بانه مت ندب خبر ح�سابي بالدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة 
حمدودة(  م�سوؤولية  )ذات  والفواكه  للخ�سار  وعابدي  غالمي  �سركة  من  �سدكم 
وميثلها مديرها / على بناه ح�سني غالمي ، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم 
يف   2019/7/18 املوافق  اخلمي�س  يوم  عقده  املقرر  اخلرة  اجتماع  بح�سور  قانونا 
الهناء   - دبي  الكائن  املنتدب   ، وذلك مبكتب اخلبر  11.00 �سباحا  ال�ساعة  متام 
�سنرت - بجوار دوار ال�سطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - مكتب رقم 
املوؤيدة  امل�ستندات  واإح�سار  املحدد  واملكان  باملوعد  احل�سور  نطلب   -  )229/228(
�ستبا�سر  فاإن اخلرة  تخلفكم عن احل�سور  بانه يف حال  علما  بالدعوى  لدفاعكم 

اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.
طارق �لغيث / �خلبري �حل�سابي 

�إعالن بالن�سر جلل�سة �خلربة 

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�عالن حكم بالن�سر  �سادر من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية 
 2018/6214 )جزئي( 

املرفوعة من املدعي/ موؤ�س�سة االإمارات لالإت�ساالت - ات�ساالت 
اىل املدعي عليها / احمد �سلطان علي النابودة ال�سام�سي 

نعلمك باأنه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني اأدناه. 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : 

وقدره  اإجمايل  مايل  مبلغ  املدعية  اىل  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
ومائتي  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  وبالزام  درهم(   51.142.09(

مقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

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

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2019/5075 
املحرر  رقببم  وكببالببة  ، مبوجب  ال�سعود  ابببو  �سفيق  م  وميثلها / حممد  م  ذ  �ببس   - للعقارات  الببزاجببل   : املببنببذر 
املحرر  رقببم  م�سدقة.  وكالة  مبوجب  كو�ستي  ت�سويل  ادري�سي  وميثله/رجاء   )2014/1/164695(
)2018/1/164166( عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 

 .0555564669  : ت   ، االأوىل  ور�سان   ،14
املنذر اليه : �سركة كلوزال )ذ م م( - فرع 

عنوانه : �سكن عمال 10 غرف - رقم االر�س : 680 - 597 - جممع دبي لالإ�ستثمار 2  
االيجار  و�ببسببداد قيمة  غببرف(   10  - للعقار )�سكن عمال  الببتببام  االخبببالء  ببب�ببسببرورة  اليه  املببنببذر  املببنببذر  ينذر 
امل�ستحقة ، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذار 
واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية 
وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2019/5072 
املحرر  رقبببم  مبب�ببسببدقببة  وكببالببة  مبببوجببب  �سينغ  بببالببديببب   / وميببثببلببهببا  ليمتد  انفي�ستمنت  بببروبببريببتببيببز  اوببببريبببو   : املببنببذر 
)2014/1/254185( وميثله / حممد �سفيق ابو ال�سعود / مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2018/1/125620(  
 ، دبي   : عنوانه   )2018/1/164166( املحرر  رقم  م�سدقة  وكالة  مبوجب  كو�ستي  ت�سويل  ادري�سي  رجبباء   / وميثله 

انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 14 ،  ور�سان االأوىل ، ت : 0555564669. 
املنذر اليه : بروجر�س لالإن�ساءات - �س ذ م م - عنوانه : �سكن عمال غرفة رقم 215 و 216 و 233 و 256 و 257 
و 258 و 260 و 261 و 267 و 268 و 269 و 270 و 271 و 272 و 273 رقم االر�ببس : 0 - 139 - القوز 

ال�سناعية الثالثة  
257 و  256 و  233 و  216 و  215 و  ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة االخببالء التام للعقار )�سكن عمال غرفة رقم 
 ، امل�ستحقة  ( و�سداد قيمة االيجار   273 و   272 و   271 و   270 و   269 و   268 و   267 و   261 و   260 و   258
املنذر  �سي�سطر  واال  االنببذار  هببذا  ن�سر  تاريخ  �سهر من  اق�ساها  مببدة  كله يف  وذلببك  واملبباء  الكهرباء  فاتورة  اىل  باال�سافة 
التخاذ االجببرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا 
وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�سائية  واجلهات  املخت�سة  ال�سلطات  اىل  اللجوء  ذلك  يف 

التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2019/5074 
املحرر  رقببم  م�سدقة  وكببالببة  مبببوجببب  لببوكببانببدواال  ايببباز  كوميل   / وميثله  املن�سوري  ال�سيخ  عبيد  خببالببد   : املببنببذر 
املحرر  رقببببم  مبب�ببسببدقببة  وكبببالبببة  مببببوجبببب   / البب�ببسببعببود  ابببببو  �ببسببفببيببق  حمببمببد  وميببثببلببه   )2018/1/255333(
املحرر  رقببببم  مبب�ببسببدقببة  وكبببالبببة  مبببوجببب  كببو�ببسببتببي  تبب�ببسببويل  ادريببب�بببسبببي  رجبببباء  وميببثببلببه   )2018/1/188570(
)2018/1/164166( -  عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 14 

،  ور�سان االأوىل ، ت : 0555564669. 
املنذر اليه : اي اند اي للمقاوالت الهند�سية - �س ذ م م - عنوانه : القوز ال�سناعية الرابعة �سكن عمال غرفة رقم 

  2170880163 مكاين  رقم   369  -  643 االر�س  رقم   53
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة االخالء التام للعقار )�سكن عمال - غرفة رقم 53( و�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة ، 
باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال �سي�سطر املنذر 
التخاذ االجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه 
ر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�سائية  واجلهات  املخت�سة  ال�سلطات  اىل  اللجوء  ذلك  يف  مبا 

وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2019/5077
املبببنبببذر : �ببسببانببديببب كببباو�بببسبببال وميببثببلببه / البب�ببسببيببد/ حمببمببد �ببسببفببيببق ابببببو البب�ببسببعببود ، مببببوجبببب وكبببالبببة رقببببم املحرر 
املحرر  رقبببم  مبب�ببسببدقببة  وكبببالبببة  مبببوجببب  كببو�ببسببتببي  تبب�ببسببويل  ادريبب�ببسببي  رجبببباء   / وميببثببلببه   )2019/1/65721(
)2018/1/164166( - عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 

043623629  -  0555564669  : ت   ، االأوىل  ور�سان   ،  14
املنذر اليه : ابراهيم اإ�سماعيل غميل وليد - عنوانه : انرتنا�سيونال �سيتي - بناية Y15 حمل رقم S20 - رقم 

االر�س : 380 ورقم البلدية : 1351 - 621 - ور�سان االأوىل  
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة االخالء التام للعقار )حمل رقم S20 بناية Y15( و�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة 
، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال �سي�سطر 
املنذر التخاذ االجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�ساريف الكهرباء 
واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2019/5073 
املحرر  رقبببم  لببوكببانببدواال مبببوجببب وكببالببة م�سدقة  ايببباز  املببنبب�ببسببوري وميببثببلببه/كببومببيببل  ال�سيخ  : خببالببد عبيد  املببنببذر 
املحرر  رقببببم  مبب�ببسببدقببة  وكبببالبببة  مببببوجبببب   / البب�ببسببعببود  ابببببو  �ببسببفببيببق  حمببمببد  وميببثببلببه   )2018/1/255333(
املحرر  رقببببم  مبب�ببسببدقببة  وكبببالبببة  مبببوجببب  كببو�ببسببتببي  تبب�ببسببويل  ادريببب�بببسبببي  رجبببباء  وميببثببلببه   )2018/1/188570(
)2018/1/164166( -  عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 14 

،  ور�سان االأوىل ، ت : 0555564669. 
املنذر اليه : اي اند اي للمقاوالت الهند�سية - �س ذ م م - عنوانه : القوز ال�سناعية الرابعة �سكن عمال غرفة رقم 

  2170880163 مكاين  رقم   369  -  643 االر�س  رقم   54
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة االخالء التام للعقار )�سكن عمال - غرفة رقم 54( و�سداد قيمة االيجار امل�ستحقة ، 
باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال �سي�سطر املنذر 
التخاذ االجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه 
ر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�سائية  واجلهات  املخت�سة  ال�سلطات  اىل  اللجوء  ذلك  يف  مبا 

وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2019/5076  
ال�سركة  مببديببر  ب�سفته  ابببراهببيببم  ببباتببيببل  ابببراهببيببم  بببهبباي  عببرفببان   / وميثلها  ليمتد  هولدينجز  تن�سنت   : املببنببذر 
 )2016/1/166688( املببحببرر  رقببم  م�سدقة  وكببالببة  مبببوجببب  مبباراكببار  البببيببل  كاروفانتيفا  اف�سل   / وميثله 
املحرر  رقم  وكالة م�سدقة  كو�ستي مبوجب  ت�سويل  ادري�سي  رجبباء  / وميثله  ال�سعود  ابو  �سفيق  وميثله / حممد 
)2018/1/164166( عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 14 

،  ور�سان االأوىل ، ت : 0555564669. 
الفنية - �س ذ م م - عنوانه : انرتنا�سيونال �سيتي احلي ال�سيني - بناية رقم  اليه : وودورك�س للخدمات  املنذر 

االأوىل   ور�سان   ،  0  -  127 االر�س  رقم   -  S04 رقم  حمل   -  D05
االيجار  قيمة  و�سداد   )D05 بناية    -  S04 رقببم  )حمببل  للعقار  التام  االخببالء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا االنببذار واال  امل�ستحقة 
�سي�سطر املنذر التخاذ االجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�عالن حم�سر حجز بالن�سر
يف �لدعوى رقم 2015/514 تنفيذ عقاري    

مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/818 عقاري كلي ، 
واملعدل باالإ�ستئناف رقم 20158/117 ا�ستئناف عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)37395592 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف  
طالب االعالن : طالب التنفيذ : هاي راي�س العقارية - �س ذ م م  

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : 1- انطونيو�س انطونيو - جمهول حمل االقامة. 
مو�سوع االإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن العقار 
نوع : االر�س رقم : 1240 - الكائن يف : الر�ساء جنوب الرابعة حتت يد دائرة االأرا�سي 
واالأمالك وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )37392986.57 درهم( وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قرار املحكمة ال�سادرة بتاريخ 2019/6/12 
رئي�س �لق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/1537 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1- بي دي �سي لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م 2-نازنني اخرت �سيخ احمد علي 
ب�سفتها كفيل مت�سامن ل�سركة �سوين للتجارة - �س ذ م م 3-حممد عبداجلليل مياه ب�سفته كفيل 
مت�سامن ل�سركة �سوين للتجارة - �س ذ م م 4- جا�سمني اخرت �سيخ احمد علي ب�سفتها كفيل مت�سامن 
ل�سركة �سوين للتجارة - �س ذ م م 5-�سيخ احمد علي �سيخ اظهر علي ب�سفته كفيل مت�سامن ل�سركة 
�سوين للتجارة - �س ذ م م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل )�س م ع(  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم والتكافل فيما بينها 
بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )65.710.79 درهم عبارة عن املديونية املرت�سدة بذمة املدعي عليهم ، 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة(. وحددت لها جل�سة يوم 
اأو  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  االثنني املوافق 2019/6/17 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل )علما بان مت ت�سحيح �سكل الدعوى( 

رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2018/2097 �إ�ستئناف جتاري      

البب�ببسببري  جمهول حمل  عبببببداهلل جمعه  �ببسببده/ 1-حمببمببد  امل�ستاأنف  اىل 
 / املببحببدودة وميثله  للزيوت  االإمبببارات  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  االقببامببة مبا 
�سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي - قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2017/2577 جتاري كلي بتاريخ 2018/9/19 وحددت لها 
جل�سه يوم االثنني  املوافق 2019/8/19  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/3547  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- بروفك�س فيت اآوت للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/4/18 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
يو بي ا�س �سبالي �سني �سوليو�سنز اإنك/فرع دبي/فرع �سركة اجنبية  بالزام املدعي عليها ان 
توؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره )72470.98( درهم )اثنان و�سبعون الفا واربعمائة و�سبعون 
درهما وثمانية وت�سعون فل�سا( وفائدة ت�سعة باملائة 9% �سنويا من تاريخ 2018/3/21 وحتى 
املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  ومبلغ خم�سمائة  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  ال�سداد  متام 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 2017/207 بيع عقار مرهون 

اىل املنفذ �سده/1- ح�سني �سفر علي خطريان جمهول حمل االقامة  مبا 
ان طالب التنفيذ/ بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع وميثله/موزة عبيد 
اعالنكم   2019/6/26 بتاريخ  االبتدائية  دبببي  حمكمة  قببررت  اخلظر  ربيع 
ع�سر  درهم خالل خم�سة   )1.691.395.87( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�سداد 
يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن 
املدنية )نوع  االإجبببراءات  قانون  املببادة 295 من  لن�س  املزايدة وفقا  بطريق 
العقار : �سقة �سكنية - املنطقة :الثنية الثالثة - رقم االر�ببس : 18 - رقم 
املبنى : مو�سيال - رقم الوحدة 1601 - رقم الطابق 16 -  ا�سم  املبنى 1 - 

م�ساحة العقار : 1416 قدم مربع(.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده 

فى �لدعوى رقم  2018/195 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:م�سرف االإمارات اال�سالمي - م�ساهمة عامة 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم "16" الطابق الثالث - هاتف رقم 04/3834587 موبايل رقم 
 Email/omer@emiratesislamicbank.ae  -  3135291835 رقم  مكاين   0504239566

اإمببارة دبي - منطقة ند ح�سة - الفيال املقامة على قطعة االر�ببس رقم  املنفذ �سده : جنات قا�سم �سالح نببزاد معريف - عنوانه : 
Email/ - 050/4502112 226( - بالقرب من اأكادميية جيم�س ويلينغتون - هاتف رقم 04/8879991 موبايل رقم(
jojo-z111@hotmail.com - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/7/17 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمببارات للمزادات وعلى 
الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايببداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين موقعها 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س - املنطقة : ند ح�سة - رقم االر�س : 226 - امل�ساحة : 436.35 مرت مربع - القيمة الكلية 

: 3.500.000.00 درهم )يباع الأعلى عطاء( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2016/25 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 

عنوانه : اإمارة دبي / ديرة �سارع / بني يا�س / برج امل�سرف 
املنفذ �سده : �سركة اأرمن العاملية - ذ م م - وميثلها مديرها / �سعيد ح�سني من�سئى - عنوانه :  اإمارة دبي / �سلطة املنطقة 

احلرة بجبل علي / املنطقة اجلنوبية / �سارع 55 / بجوار م�سنع جرين الين / قطعة االر�س 520504 ا�س 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االيببام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن قطعة ار�س - مبنطقة : جبل علي يف املنطقة احلرة - رقم االر�س : 

درهم   21.800.000  : القيمة   -   S20504
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/2408 تنفيذ مدين   
طالب التنفيذ:ال�سلمان للمحاماة واال�ست�سارات القانونية وميثله املحامي خليفة را�سد ح�سن احمد ال�سلمان 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية بيزن�س افنيو - مكتب رقم 213 ، 214  - هاتف رقم 0506285385 
info@alsalamanadvocates.ae : 042999099 - بريد اإلكرتوين -

املنفذ �سده : ابو علي مالك عبداملالك �سروف - عنوانه :  اإمار ة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - بنايات اإعمار �سكوير 
 info@sheffieldholdings.ae  : الكرتوين  بريد   -  043806750 هاتف   -  203 رقم  - مكتب   4 رقم  بناية   - 
بيع  �سيجرى  احلببال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االيببام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربببعبباء  يببوم  انببه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات: 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 3 - رقم االر�س : 95 - رقم البلدية : 5346 - 645 - امل�ساحة 

: 970.46 مرت مربع واملقدرة قيمتها ببببب )14.000.000.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2019/8 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 

 : ، هاتف  لل�سيارات  الني�سان  401  خلف وكالة  رقببم  بوينت مكتب  البزن�س  بناية   - بور�سعيد   - ديببرة   - دبببي  اإمببارة   : عنوانه 
 94826  32445  : مكاين  رقم   -  0508650437  : هاتف   04/2946945

املنفذ �سده : �سالياث �سغر مامون بن ناالكا - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل االإمارات الثالثة - رقم االر�س : 
2868 - نوع العقار )فيال( رقم املبنى 235 - رقم مكاين :15541 72207 - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/7/17 
ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى 
انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايببداع  ال�سراء 
301 من قانون االإجراءات  باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة ار�س وما 
بببب  واملقدرة قيمتها   - 256.98 مرت مربع   : امل�ساحة   - الرابعة  الثنية   : املنطقة   -  2868  : االر�ببس  - رقم  بناء  عليها من 

)2.000.000.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2018/195 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:م�سرف االإمارات اال�سالمي - م�ساهمة عامة 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم "16" الطابق الثالث - هاتف رقم 04/3834587 موبايل رقم 
 Email/omer@emiratesislamicbank.ae  -  3135291835 رقم  مكاين   0504239566

اإمببارة دبي - منطقة ند ح�سة - الفيال املقامة على قطعة االر�ببس رقم  املنفذ �سده : جنات قا�سم �سالح نببزاد معريف - عنوانه : 
Email/ - 050/4502112 226( - بالقرب من اأكادميية جيم�س ويلينغتون - هاتف رقم 04/8879991 موبايل رقم(
jojo-z111@hotmail.com - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/7/17 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمببارات للمزادات وعلى 
الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال  ايببداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( االلكرتوين موقعها 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س - املنطقة : ند ح�سة - رقم االر�س : 226 - امل�ساحة : 436.35 مرت مربع - القيمة الكلية 

: 3.500.000.00 درهم )يباع الأعلى عطاء( - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

فى �لدعوى رقم  2016/25 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية 

عنوانه : اإمارة دبي / ديرة �سارع / بني يا�س / برج امل�سرف 
املنفذ �سده : �سركة اأرمن العاملية - ذ م م - وميثلها مديرها / �سعيد ح�سني من�سئى - عنوانه :  اإمارة دبي / �سلطة املنطقة 

احلرة بجبل علي / املنطقة اجلنوبية / �سارع 55 / بجوار م�سنع جرين الين / قطعة االر�س 520504 ا�س 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  االيببام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن قطعة ار�س - مبنطقة : جبل علي يف املنطقة احلرة - رقم االر�س : 

درهم   21.800.000  : القيمة   -   S20504
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    

فى �لدعوى رقم  2018/2408 تنفيذ مدين   
طالب التنفيذ:ال�سلمان للمحاماة واال�ست�سارات القانونية وميثله املحامي خليفة را�سد ح�سن احمد ال�سلمان 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية بيزن�س افنيو - مكتب رقم 213 ، 214  - هاتف رقم 0506285385 
info@alsalamanadvocates.ae : 042999099 - بريد اإلكرتوين -

املنفذ �سده : ابو علي مالك عبداملالك �سروف - عنوانه :  اإمار ة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - بنايات اإعمار �سكوير 
 info@sheffieldholdings.ae  : الكرتوين  بريد   -  043806750 هاتف   -  203 رقم  - مكتب   4 رقم  بناية   - 
بيع  �سيجرى  احلببال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االيببام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  االأربببعبباء  يببوم  انببه يف 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات: 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 3 - رقم االر�س : 95 - رقم البلدية : 5346 - 645 - امل�ساحة 

: 970.46 مرت مربع واملقدرة قيمتها ببببب )14.000.000.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    

فى �لدعوى رقم 2019/8 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 

 : ، هاتف  لل�سيارات  الني�سان  401  خلف وكالة  رقببم  بوينت مكتب  البزن�س  بناية   - بور�سعيد   - ديببرة   - دبببي  اإمببارة   : عنوانه 
 94826  32445  : مكاين  رقم   -  0508650437  : هاتف   04/2946945

املنفذ �سده : �سالياث �سغر مامون بن ناالكا - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل االإمارات الثالثة - رقم االر�س : 
2868 - نوع العقار )فيال( رقم املبنى 235 - رقم مكاين :15541 72207 - انه يف يوم االأربعاء املوافق 2019/7/17 
ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى 
انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ال يقل عن  ايببداع  ال�سراء 
301 من قانون االإجراءات  باعرتا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع 
من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : قطعة ار�س وما 
بببب  واملقدرة قيمتها   - 256.98 مرت مربع   : امل�ساحة   - الرابعة  الثنية   : املنطقة   -  2868  : االر�ببس  - رقم  بناء  عليها من 

)2.000.000.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/706  جتاري كلي
اىل اخل�سم املدخل / 1-فارلني تيمبرز اخلا�سة املحدودة )�سنغافورة( جمهول حمل 
اهلل  مببال  وميثله:نا�سر  ادارة(  )مكتب  ليمتد  بنك  املدعي/يونايتد  ان  مبببا  االقببامببة 
اأقام عليك الدعوى مو�سوعها الزام املدعي عليهم واخل�سم املدخل  حممد غامن قد 
وامل�ساريف  والببر�ببسببوم  درهببم   )10.910.136.33( وقبببدره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 2019/1/31 وحتى ال�سداد التام.وحددت لها 
جل�سة يوم االثنني املوافق:2019/9/2 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/1224  جتاري كلي

املدعي/ ان  االقامة مبا  ركببني جمهول حمل  1-مببرمي   / املدخل  اىل اخل�سم 
عليه  املببدعببي  البببزام  مو�سوعها  الببدعببوى  عليك  اأقبببام  قببد  دلببه  م�سطفى  نبيل 
مببلغ وقدره )883089( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام.وحددت لها جل�سة يوم االحد  12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
فاأنت  لببذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  البب�ببسبباعببة:08:30  املبببوافبببق:2019/7/14 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/416  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�سو�سيل فاي�سناف غان�سيام فاي�سناف جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/نور بنك )م�ساهمة عامة( )بنك نور اال�سالمي �س.م.ع( �سابقا وميثله:جابر 
بف�سخ  احلكم  الدعوى مو�سوعها  عليك  اأقببام  قد  ال�سالمي  را�سد  را�سد حممد جابر 
اتفاقية  مببو�ببسببوع  الببعببقببار  بت�سليم  عليه  املببدعببي  والببببزام  ومالحقها  االجببببارة  اتفاقية 
ا�سارة  والغاء  املدعي  اىل  احليازة  ورد  ال�سواغل  من  خاليا  بالتملك  املنتهية  االجببارة 
القيد العقاري الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه وخماطبة دائرة االرا�سي 
واالمالك مع تعوي�س املدعي مبلغ وقدره )430.000.00( درهم.وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق:2019/7/16 ال�ساعة:11:00 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/396  عقاري كلي
املدعي/ ان  املدعي عليه / 1-رودين جبباري جيلبودي جمهول حمل االقامة مبا  اىل 
را�سد  وميثله:جابر  �سابقا  �ببس.م.ع(  اال�سالمي  نور  )بنك  عامة(  )م�ساهمة  بنك  نور 
حممد جابر را�سد ال�سالمي قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها احلكم بف�سخ اتفاقية 
االجارة ومالحقها والزام املدعي عليه بت�سليم العقار مو�سوع اتفاقية االجارة املنتهية 
العقاري  القيد  ا�ببسببارة  والببغبباء  املدعي  اىل  احلببيببازة  ورد  ال�سواغل  من  خاليا  بالتملك 
الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليه وخماطبة دائرة االرا�سي واالمالك مع 
تعوي�س املدعي مبلغ وقدره )2.029.378.73( درهم.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
مكلف  فبباأنببت  لببذا    ch1.B.8:بالقاعة �ببس  البب�ببسبباعببة:09:30  املبببببوافبببببق:2019/7/16 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/398  عقاري كلي
اىل املببدعببي عليه / 1-ببببهبببروز �ببسبباري خبببان كببوركبباين جمببهببول حمببل االقببامببة مبببا ان 
املدعي/نور بنك )م�ساهمة عامة( )بنك نور اال�سالمي �س.م.ع( �سابقا وميثله:جابر 
بف�سخ  احلكم  الدعوى مو�سوعها  عليك  اأقببام  قد  ال�سالمي  را�سد  را�سد حممد جابر 
اتفاقية االجارة ومالحقها والزام املدعي عليه بت�سليم العقار مو�سوع االتفاقية خاليا 
املدعي  ل�سالح  امللكية  �سهادة  يف  البببواردة  العقاري  القيد  ا�ببسببارة  والببغبباء  ال�سواغل  من 
عليه وخماطبة دائببرة االرا�ببسببي واالمببالك والببزامببه بببان يببوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)555.631.00( درهم تعوي�سا عن ال�سرر والزامه الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب 
البب�ببسبباعببة:09:30 �س  املبببوافبببق:2019/7/16  يببوم الثالثاء  املببحببامبباه.وحببددت لها جل�سة 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/918  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- حممد ار�سد خور�سيد جمهول حمل االقامة نعلنكم  بان املحكمة حكمت 
اال�سالمي  دبي  ل�سالح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2019/5/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
)�سركة م�ساهمة عامة( بف�سخ االتفاقية امل�سماة )االجارة االجلة( ومالحقها مو�سوع الدعوى 
وبالزام املدعي عليه بت�سليم العقار مو�سوع الدعوى للمدعي خاليا من ال�سواغل وبالغاء ا�سارة 
التي  عليه  املدعي  ل�سالح  امللكية  ب�سهادة  البببواردة  بالتملك(  املنتهية  )االجبببارة  العقاري  القيد 
مفادها )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االيجار املنتهي 
تعوي�س  للمدعي  تببوؤدي  بان  املدعي عليه  الزمت  كما  الدائرة(  املببودع لدى  بالتملك وملقحاته 
مبلغ مقداره )125.000( درهم والر�سوم وامل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2018/522  عقاري كلي 

حكمت  املحكمة  بببان  نعلنكم   االقببامببة  حمل  جمهول  بروديريك  كينيت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك دبي اال�سالمي 
)�سركة م�ساهمة عامة( ف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك املرمة بني املدعي واملدعي عليها 
بتاريخ:2014/5/27 الوحدة العقارية رقم 3701 و�ست هايت�س 1 الطابق 37 مبنى رقم 5 املقام 
على قطعة االر�س رقم 412 والببزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية ورد االجببارة املنتهي 
الببواردة ب�سهادة ملكية العقار ورف�س ما عدا ذلك من  املببودع لدى الدائرة  بالتملك وملحقاته 
مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهببم  الف  ومبلغ  امل�ساريف  عليه  املدعي  والزمت  طلبات 
التايل لن�سر هذا االعالن  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�إعالن للح�سور �أمام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية
يف �لدعوى رقم  2018/894 مدين )جزئي(  

�إعالنكم باإحالة �لق�سية من حمكمة �لإ�ستئناف - بو��سطة �لن�سر
بنا على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
اىل املدعي عليه / بي�سو حمد عبداهلل ، جن�سيته / 

اقام املدعي / الكميتي للمحاماة ، جن�سيته / االإمارات العربية املتحدة 
الطابق   ، ال�ساعة  دوار  - بجوار  االأعببمببال  بناء قرية   - �سعيد  بببور  �سارع   - ديببرة   - دبببي   / عنوانه 

اخلام�س ، مكتب رقم 527 ، هاتف رقم : 042686855  
الدعوى برقم 2018/894 مدين )جزئي( عجمان 

ومو�سوعها : مبلغ 182.562 درهم 
فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 

وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 2 �سهر �سبتمر ل�سنة 2019 م. 
وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ 2019/6/26 
 مكتب �إد�رة �لدعوى 

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

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/5029 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س م ع
املنذر اإليه : جانيتي مونتيمايور كماجي .

نتيجة  درهببم   )70،375.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
اب  فبببورد  _ بيك  نببوع )  ( مببن  دبببي   /I/ ال�سيارة رقببم ) 61497/ خ�سو�سي
�سحن( موديل )2014( _ لون ) ف�سي (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 

رقم )2019/5023 (
املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س م ع

املنذر اإليه : �سم�س الدين مو�ساري كندي .
نتيجة  درهببم   )46،370.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 68233/ خ�سو�سي /T/ دبي ( من نوع ) فورد ايكو �سبورت _ 
قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   _) ذهبي   ( لببون   _  )2017( موديل  ا�ستي�سن( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 5022 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س م ع
املنذر اإليه : عدنان علي حممد �سلمان .

نتيجة  درهببم   )19،177.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
كببوروال _  ال�سيارة رقم ) 42439/ خ�سو�سي /O/ دبي ( من نوع ) تويوتا 
�سالون( موديل )2014( _ لون ) ازرق (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )5030 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س م ع
املنذر اإليه : ديليب بهاري تيجواين .

نتيجة  درهببم   )47،564.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 43325/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) تويوتا كببوروال 1.3 
_ �سالون( موديل )2015( _ لون ) رمادي (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/5033 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س م ع
املنذر اإليه : عادل انور ح�سن حممد .

نتيجة  درهببم   )31،431.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
النرتا    ) هايونداي  نببوع  ( من  دبببي   /Q/ 43859/ خ�سو�سي ( رقببم  ال�سيارة 
_ �سالون( موديل )2014( _ لون ) ابي�س (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )5028 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س م ع
املنذر اإليه : يو�سف خدا بخ�س كل .

نتيجة  درهببم   )68،211.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 50519/ خ�سو�سي /E/ دبي ( من نوع ) لكزي�س جي ا�س 350 
_ �سالون( موديل )2010( _ لون ) ا�سود (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )5026 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س م ع
املنذر اإليه : جينيليان باجاجن جرونا .

نتيجة  درهببم   )18،076.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
  EXI دبي ( من نوع ) هوندا اكورد /C/ ال�سيارة رقم ) 23754/ خ�سو�سي
_ �سالون( موديل )2011( _ لون ) احمر (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 

رقم )2019/5024 (
املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س م ع

املنذر اإليه : �سهرزاد علي غالم نبي .
اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )170،657.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
 _ MKX دبي ( من نوع ) لينكولن /D/ ال�سيارة رقم ) 74898/ خ�سو�سي
ا�ستي�سن( موديل )2014( _ لون ) ازرق(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )5025 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س م ع
املنذر اإليه : نورجانا �سابادين مروان .

نتيجة  درهببم   )34،935.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ني�سان �سينرتا _  نببوع )  دبببي ( من   /L/ رقببم ) 41474/ خ�سو�سي ال�سيارة 
�سالون( موديل )2014( _ لون ) احمر (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/5032 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س م ع
املنذر اإليه : رامي منر �سلوم .

نتيجة  درهببم   )42،866.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية  االإجببببراءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
على ال�سيارة رقم ) 91762/ خ�سو�سي /D/ دبي ( من نوع ) فورد ايدج _ 
قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  ابي�س (_   ( لون   _ )2013( موديل  ا�ستي�سن( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم ) 5031 /2019 (

املنذر :  بنك دبي االإ�سالمي �س م ع
املنذر اإليه : عا�سم حممد علي عيد .

نتيجة  درهببم   )69،074.00( وقببدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 19735/ خ�سو�سي /O/ دبي ( من نوع ) بي ام دبليو اك�س 5  
_ ا�ستي�سن( موديل )2011( _ لون ) احمر (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/3625  جتاري جزئي 
نعلنكم   �ببس.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  املياه  ارتببك النظمة  املحكوم عليه/1-  اىل 
املذكورة  الببدعببوى  يف    2019/1/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بببان 
اعاله ل�سالح/قمر ال�سباح لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة �س.ذ.م.م - ميثلها 
مديرها/حممد علي حممد زمان وميثله قانونا/ح�سرت علي ا�سحاب علي بالزام 
�سنويا  بواقع %9  للمدعية مبلغ )125452( درهم وفوائده  توؤدي  بان  املدعي عليها 
درهم  والببف  امل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متببام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا 
ثالثني  خببالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2018/1921  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- اخلليج �سوي�س لالزياء �س.ذ.م.م 2- حممد علي �ساه حممد عن 
نف�سه وب�سفته مدير اخلليج �سوي�س لالزياء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم  
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/5/2  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
بان  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  امل�سرق  ل�سالح/بنك 
يوؤديا اىل البنك املدعي مبلغ )684714.3( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا وذلك من 
والزمتهما  ال�سداد  متببام  وحتى   2018/9/6 يف  احلا�سل  الدعوى  رفببع  املطالبة  تاريخ 
بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االعببالن �سدر  لن�سر هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2017/914  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-�سندان�س ايفينت�س منطقة حرة ذ.م.م 2- ماريو فارروق متو�سنح زخاري 
�سندان�س   ( االوىل  عليها  للمدعي  املمنوحه  للت�سهيالت  مت�سامن  �سخ�سي  كفيل  ب�سفته 
ايفينت�س منطقة حرة ذ.م.م ( جمهول حمل االقامة نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ 2018/2/14  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك االحتاد الوطني �س.م.ع 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )1783737.37( 
الثاين يف حدود مبلغ )1572000( درهم والزمتهما  املدعي عليه  ان يكون كفالة  درهم على 
والزمكما  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  اعتبارا   %9 بواقع  القانونية  الفوائد 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهببم  والببف  امل�سروفات 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/1919  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-زيجام لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة �س.ذ.م.م جمهول 
حممد  يو�سف  وميثله:فتوح  قا�سم  حاجي  نعيم  املدعي/حممد  ان  مبا  االقامة  حمل 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  الببزام  مو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقببام  قد  الن�سار  ح�سني 
)132.000( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
االثنني  يببوم  لها جل�سة  املببحببامبباة.وحببددت  اتببعبباب  ومقابل  وامل�ساريف  والببر�ببسببوم  الببتببام 
فبباأنببت مكلف  لببذا    ch1.C.13:بالقاعة �ببس  البب�ببسبباعببة:08:30  املبببوافبببق:2019/7/15 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/2770  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ركا�س عمر ح�سني ح�سن احمد البلو�سي جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2019/5/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بببان  نعلنكم  
العبار بالزام املدعي عليهما  املذكورة اعاله ل�سالح/ح�سة عبداهلل حممد ابراهيم 
بالت�سامن بينهما بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )105.000( درهم تعوي�سا عن اال�سرار 
التي حلقت بها مع الزامهما الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ )200( درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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•• القاهرة-الفجر:

زارت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 
بببيببنببايل القاهرة  املببعببرفببة  الببثببقببافببة وتببنببمببيببة 
البببببدويل لببلببفببنببون الببببذي يببقببام حتبببت عنوان 
“نحو ال�سرق” مب�ساركة 80 فناناً من 50 
دولببة حيث حتت�سن االأعببمببال قبباعببات ق�سر 
الببفببنببون ومببتببحببف الببفببن املبب�ببسببرى احلديث 

وجممع الفنون.
وقبببدم الببدكببتببور خببالببد �ببسببرور رئببيبب�ببس قطاع 
الفنون الت�سكيلية يف وزارة الثقافة امل�سرية 
�سرحاً مف�ساًل لنورة الكعبي والوفد املرافق 

عن اأهم االأعمال الفنية امل�ساركة والتي ت�سم 
فنوناً ت�سكيلية مبختلف �سورها من لوحات 
وب�سرية  �ببسببمببعببيببة  وو�بببسبببائبببط  ومبببنبببحبببوتبببات 

واأعمال تركيبية.
بينايل  بعودة  �سعادتها  الكعبي  نببورة  واأبببدت 
اأجندة مبدعي  القاهرة الدويل للفنون اإىل 

وفناين العامل،
 موؤكدة اأن م�ستوى امل�ساركات يف هذه الدورة 
فببباق الببتببوقببعببات �ببسببواء مببن حببيببث نببوعببيببة اأو 
البببدور احليوي  املبب�ببسبباركببات مبببا يعك�س  عببدد 

واالإ�سهامات املوؤثرة للفن امل�سري،
اأن بينايل القاهرة يعد مبثابة  اإىل   م�سرة 

اإبداعية جتمع فنانني من خمتلف  تظاهرة 
بني  التمازج  مدى  لترز  واللغات  الثقافات 

اأعمالهم الفنية.
يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزيببرة  وجتولت 
الفنان  عمل  على  واطلعت  املعر�س  اأرجببباء 
الفرن�سي جرار غارو�ست �سيف �سرف على 
االإليزيه  اأعماله ق�سر  الذي تزين  البينايل 
اإيفري يف فرن�سا وم�سرح نامور  وكاتدرائية 

يف بلجيكا.
الفنية  االأعمال  عند  الكعبي  نببورة  وتوقفت 
م�ساركات  تت�سمن  والتي  االإمبببارات  لفناين 
مببن مببطببر بببن الحبببج وعببمببار الببعببطببار، حيث 

اأيقونات  روؤيببتببه عر  بن الحببج  يج�سد عمل 
معمارية يف الفراغ معززا بذلك العالقة بني 

االأعمال الفنية واجلمهور، 
قطع  ثمانية  اإىل  الفني  عمله  ينق�سم  حيث 
الفنان  ليعر  “الثلث”  م�ستوحاة من خط 

عن املزج بني االأ�سالة املعا�سرة.
للرتاث  العطبببببببار  عببمبببببببببببببببببار  يببوثببق  فيمبببببا 
االإمببباراتبببي عببر �ببسببور فببوتببوغببرافببيببة تظهر 
والدينية  االجببتببمبباعببيببة  الببطببقببو�ببس  متببببيز 
ظل  يف  االإمبباراتببيببة  ال�سعبية  واالحببتببفبباالت 
بتعدد  يببتبب�ببسببم  الببببببذي  االإمبببببببببببارات  جمببتببمببع 

ثقافاته. 

زارت بينايل القاهرة الدويل للفنون

نورة الكعبي: البينايل 
تظاهرة فنية جتمع 
مبدعني من خمتلف 

الثقافات واللغات

•• اأبوظبي-الفجر:

نظم مركز  يف اإطار مبادرته ال�سهرية “كتاب يف �ساعة”، 
�سباح  اال�سرتاتيجية،  والبببببحببوث  للدرا�سات  االإمببببارات 
2019، مبكتبة احتاد  يوليو   9 املوافق  الثالثاء  اأم�س 
الدكتورة  الكاتبة  مع  حوارية  جل�سة  باملركز،  االإمبببارات 
مببنببى حمببمببد احلبببمبببادي، حتببدثببت خبباللببهببا عببن كتابها: 
املت�ساحلة  االإمبببارات  االإداريبببة يف  “بريطانيا واالأو�ببسبباع 
االإمببببببارات  مبببركبببز  عبببن  الببب�بببسبببادر   ،”1965  -1947
االأوىل  بطبعتيه  اال�سرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�سات 
والثانية يف عامي 2008 و2013.وا�ستهلت احلمادي 
حديثها حول دواعي تاأليف كتابها بالقول، اإن االأمر يعود 
االإمارات،  تاريخ منطقة  تناولت  التي  املوؤلفات  قلة  اإىل 
 1947 الفرتة من  ثببري، وخا�سة يف  تاريخ  اأنببه  برغم 
وحتى 1965، وهو ما حفزها على قراءة وثائق تاريخ 
منطقة االإمارات، ومن اأهمها الوثائق الريطانية التي 
كانت متوافرة يف مكتبة جامعة الدول العربية ومكتبة 
يف  الوطني  واالأر�سيف  القاهرة  يف  االأمريكية  اجلامعة 
يف  تكمن  الكتاب  اأهمية  اإن  احلببمببادي  اأبببوظبببببي.وقببالببت 
درا�سة ال�سيا�سات الريطانية وحتوالتها، يف فرتة �سهدت 
العديد من التطورات االإدارية التي كانت لها انعكا�ساتها 
املببهببمببة عببلببى البب�ببسبباحببة الببداخببلببيببة يف االإمببببببارات، وهبببو ما 

االإمارات،  تاريخ  من  جديدة  ملرحلة  التاأ�سي�س  يف  اأ�سهم 
م�ستعر�سة اأق�سام الكتاب؛ الذي ت�سمن متهيداً تطرقت 
فيه اإىل تاريخ العالقة بني منطقة االإمارات وبريطانيا 
منذ عام 1820 وحتى 1947، واأربعة ف�سول؛ تناول 
حتى  املت�ساحلة  االإمبببارات  يف  الريطانية  االإدارة  اأولها 
بريطانيا  عببنببوان:  الثاين  الف�سل  وحمل   ،1965 عببام 
�ساحل  “قوة  املت�ساحلة  االإمببببارات  يف  االأمنية  واالإدارة 
الف�سل  يف  ركببببزت  فببيببمببا   ،1965 –  1951 عمان” 
الببثببالببث عببلببى جمببلبب�ببس االإمببببببارات املببتبب�ببسبباحلببة 1952- 
االإدارة  دور  تببنبباول  فببقببد  الببرابببع  الف�سل  اأمبببا   ،1965
عام  حتى  املت�ساحلة  االإمبببببارات  تنمية  يف  الريطانية 
بريطانيا  �سورة  حت�سني  بهدف  جبباءت  والتي   ،1965
العاملي، من خالل تقدمي م�سروفات  العام  الببراأي  اأمام 
حمدودة ملنطقة االإمببارات، وهو ما ترى الباحثة اأنه مل 
جديدة  اأفكار  بخلق  اأ�سهم  ما  بقدر  حقيقياً  �سيئاً  يقدم 
يف ق�سايا التنمية.وا�ستعر�ست الكاتبة مراحل االت�سال 
االأوىل بني بريطانيا واخلليج منذ عام 1600، وحتى 
التي   ،1820 عببام  مببعبباهببدة  بعقد  املببرحببلببة  هببذه  نهاية 
كببانببت بببدايببة ملجموعة مببن املببعبباهببدات االأخبببرى املرمة 
اإحكام  على  بريطانيا  �ببسبباعببدت  والببتببي  الببطببرفببني؛  بببني 
النظام  اإىل  الكاتبة  املنطقة.وتطرقت  على  قب�ستها 
عام  حتى  املت�ساحلة  االإمببببارات  يف  الريطاين  االإداري 

1965. كما حتدثت عن قيام بريطانيا بتاأ�سي�س قوة 
با�سم  عرفت  اخلم�سينيات  مطلع  يف  املنطقة  يف  اأمنية 
تنامى حجمها حتى عام 1965.  “قوة �ساحل عمان”، 
اإىل  الكتاب  لف�سول  ا�ستعرا�سها  نهاية  يف  تطرقت  ثم 
تاأ�سي�س جمل�س االإمارات املت�ساحلة الذي تبلور ب�سكل 
الع�سرين  القرن  من  الثاين  الن�سف  بداية  مع  واقعي 
وكان   ،1965 عببام  املنطقة  اإىل حكام  اإدارتبببه  وانتقلت 
اإمتام  على  وت�سجيعهم  املنطقة  �سيوخ  لتجمع  فر�سة 
فببكببرة االحتبببباد الحبببقببباً.وعبببّرجبببت الببكبباتبببببة اأخبببببراً على 
العالقة التي ربطت االإمارات املت�ساحلة مع بريطانيا 
العربية  االإمبببارات  دولببة  قيام  1820 وحتى  عببام  منذ 
ببباإذن اهلل  له،  املغفور  اأن  1971، معترة  عام  املتحدة 
اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بببن  زايبببد  ال�سيخ  تببعبباىل، 
للدولة  نوعية  نقلة  اإحبببداث  اأ�سهم يف  الببذي  هببو  ثبببراه، 
الفّذة.ي�سار  التنموية  وروؤيببتببه  الببوحببدوي  فببكببره  عببر 
اأ�ستاذة  تعمل  احلمادي،  حممد  منى  الدكتورة  اأن  اإىل 
م�ساعدة يف جامعة زايد، حا�سلة على درجة الدكتوراه 
يف الرتبية من جامعة “ديكني” يف اأ�سرتاليا، كما نالت 
واملببعببا�ببسببر من  الببتبباريببخ احلببديببث  املاج�ستر يف  درجبببة 
جامعة القاهرة بجمهورية م�سر العربية عام 2006، 
واالآثار  التاريخ  يف  البكالوريو�س  درجببة  على  وح�سلت 

من جامعة االإمارات العربية املتحدة.

واالر�سيف  للوثائق  ال�سارقة  هيئة  من  وفد  اطلع 
بال�سارقة  القا�سمي  من�سورات  مقر  زيارته  خالل 

على اأق�سام الدار املختلفة .
الثقايف  امل�ست�سار  عيدابي  يو�سف  الببدكببتببور  وقببدم 
ا�ستقباله  خالل  القا�سمي  �سلطان  الدكتور  لببدارة 
املحمود مدير  �سامل  برئا�سة �سالح  الزائر  الوفد 
عام الهيئة نبذة عن من�سورات القا�سمي التي تهدف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  موؤلفات  وتببوزيببع  ن�سر  اإىل 
الدكتور �سلطان بن القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى 
االأدبببيببة والببتبباريببخببيببة وامل�سرحية  البب�ببسببارقببة  حبباكببم 
العربية  املكتبات  اإىل  نوعية  اإ�سافة  ت�سيف  والتي 
للقراءة  اجلماهرية  القاعدة  تو�سيع  و  والعاملية 
وتوفر املواد العلمية واالأدبية والثقافية املتنوعة 
واملتجددة واالهتمام بالن�سر الورقي واالإلكرتوين 

و دعم اجلهات واملوؤ�س�سات االإن�سانية واخلرية.
و اطلع الوفد على قاعة “�سلطان وخر اجلل�ساء” 
يف  املعار�س  من�سقة  ال�سامرائي  نهاد  قدمت  حيث 
املن�سورات عر�سا وافيا عن حمتويات القاعة والتي 
�ساحب  موؤلفات  خمطوطات  اأ�سول  على  احتوت 

ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
م�ست  “عاما   53“ مببببدى  عببلببى  طبببببعببت  البببتبببي 
واالأدبية  التاريخية  الكتب  بني  ما  تنوعت  والتي 

وامل�سرحية وال�سرة ال�سيا�سية احل�سارية .
كببذلببك اأطببلببع الببوفببد الببزائببر عببلببى اقبب�ببسببام الببببدار و 
املكتبة  و  االعبببببالم  و  الببفببنببي  الببتببوثببيببقببي  املببعببر�ببس 

واالأر�سيف والتوزيع .. فيما قدمت هيئة ال�سارقة 
تعريفية  نبببببذة  الببزيببارة  خببال  واالر�ببسببيببف  للوثائق 
من�سورات  دار  اإن  املحمود  قال �سالح  و  ان�سطتها. 

القا�سمي جت�سد بجميع موؤلفاتها واأعمالها االأدبية 
االإمبببارة  ت�سلكه  البببذي  الببثببقببايف  النهج  وامل�سرحية 
�سلطان  الببدكببتببور  ال�سيخ  ال�سمو  �ببسبباحببب  بببقببيببادة 

حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن 
الرائدة  الثقافية  االإمببارة  مكانة  وتعك�س  ال�سارقة 

ور�سالتها ال�سامية.

�سمن فعالية »كتاب يف �ساعة« مبركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية:

احلمادي: التغيري احلقيقي يف الإمارات بداأ بظهور ال�ضيخ زايد 

من�ضورات القا�ضمي تطلع وثائق واأر�ضيف ال�ضارقة على اأق�ضامها املختلفة
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�سخ�سية اآلء ق�سة ممتعة اأردت اأن اأعي�سها

روان مهدي: كل ما قدمته يف )ماذا لو(  
كان وفق درا�ضة وح�ّس

مل�ست  كبببببيبببببف   •
�سخ�سيتك  اأ�بببسبببداء 
)مببببببباذا  مببب�بببسبببلببب�بببسبببل  يف 
لببببو( البببببذي ُعبببر�بببس يف 

رم�سان املا�سي؟ 
االأ�ببسببداء جميلة جداً   -
اإيّل.  بببالببنبب�ببسبببببة  وُمببر�ببسببيببة 
الم�سني  الببنبب�ببس  مبب�ببسببمببون 
الق�سية  كببذلببك  كبببثبببراً، 
العميقة  االإنبب�ببسببانببيببة 
لها.  تبببطبببرق  البببتبببي 
اأخببببببفببببببيببببببك  وال 
الببببببقببببببول اإنببببنببببي 
متخوفة  كنت 
ومبببببببببببببببرتددة 
عببنببدمببا مت 
اإبببببالغببببي 

ذلك  وزاد  اآالء،  �سخ�سية  لتقدمي  باختياري 
تببعببقببيببداً عببنببدمببا قببببراأت الببنبب�ببس لببلببمببرة االأوىل 
وعلمت اأن �سخ�سيتي يجب اأن تنغم�س وتع�سق 
ج�سدها  التي  حممود  �سخ�سية  النخاع  حتى 
جتربة  ميتلك  والببذي  رياحنة،  منذر  الفنان 

�سخ�سية لهذا املر�س مع والده.
قبل  مبببعبببيبببنبببة  ببببتبببحببب�بببسبببرات  قبببمبببت  هبببببل   •

الت�سوير؟
- طبعاً، خ�سو�ساً اأنني ال اأمتلك جتربة �سابقة 
عن املر�س من قريب اأو بعيد. لذلك، بحثت 
�سهرين  ملدة  ال�سرطان  نف�سي عن مر�س  مع 

ودر�ست ال�سخ�سية باأبعادها كافة.
اإىل جانب ذلك، كانت هناك اجتماعات عديدة 
مببا هو  حببول  وتفكر عميق  العمل  مببع فريق 
مقبل قبل بدء الت�سوير. لذلك، عندما دارت 
الكامرا، اأبحرت يف �سخ�سية اآالء وُغ�ست بها 

لدرجة مل اأكن روان مهدي يف حينها.
�سعرك  لببقبب�ببس  اجلببببببببراأة  امببتببلببكببت  كبببيبببف   •

)عالزيرو(؟
- مل يكن االأمر �سهاًل بتاتاً كوين معتادة على 
�ببسببعببري الببطببويببل )مبببا يف بببنببت مببا متبببوت على 
اآخببر �سوى حلقه  اأجببد حاًل  �سعرها(، لكن مل 
)عالزيرو( بعدما �سمعت �سوت اآالء قادماً من 
اأم�سكت  حينها،  ذلببك.  على  يحر�سني  داخلي 
مبباكببيببنببة احلببالقببة بببيببدي وفببعببلببتببهببا، مببا جعل 
امل�سهد طبيعاً مئة يف املائة وفعلياً )ه�سرتت(، 
على الرغم اأنني حاولت التحايل على نف�سي 
ا�ستطعت  فببقببط  اآخبببببراً  وفبب�ببسببلببت. ولببلببعببلببم 
واأ�سبحت  اآالء  �سخ�سية  مبببن  اخلبببببروج 

عقالنية ك�سابق عهدي.
اآالء  �سخ�سية  يف  جبببراأة  تببريببن  هببل   •

التي قدمتيها؟
اخلا�سة  ب�سمتها  لها  كببانببت  اآالء   -
ومل تكن جريئة، كما مل اأقدم �سيئاً 
خارجاً عن املاألوف اأو اأنه مل ي�سبق 
اأن ُقدم يف الوطن العربي �سابقاً. 
وللعلم، كل �سيء قمت به كان له 
ترير درامي وعالقة مبا�سرة 
بالدور وامل�ساعر واملكان الذي 
اإليه  امل�سهد  اأو�ببسببل  اأن  اأريبببد 
�ببسببويببتببه ع�سان  �ببسببي  )مبببا يف 
اأنبببا اأبببيببه جبببذي(، لببذلببك كل 
درا�سة  وفببق  كببان  ما قدمته 

وح�ّس.

ال�سخ�سية هجوماً ومت و�سفها  • لكن لقيت 
باجلريئة، ملاذا باعتقادك؟

- فعلياً )ودي اأفهم لي�س اأنفهم غلط(. كل ما 
املمثل  الأن  اأدائببي  يف  �سادقة  كنت  اأنني  فعلته 
اأر خطوطاً جريئة، بل  اإذ مل  اأال ميّثل،  يجب 
ق�سة ممتعة اأردت اأن اأعي�سها، و�سخ�سية اآالء 
اإيّل لي�ست جريئة بل ماأ�سوية، ومن  بالن�سبة 
اأجمل االأدوار التي قدمتها، فهي ت�سبهني جداً 
يف طريقة حبها واهتمامها وخوفها وحلظات 
وحميطها  ظروفها  لها  تبقى  لكن  �سعفها، 

اخلا�س املختلف عني.
على  ظببهببر  مبببا  متببامبباً  مقتنعة  اأنبببت  اإذاً   •

ال�سا�سة؟
- اأقّدر واأحرتم راأي وعادات وتقاليد اجلميع، 
اإال مبببوافببقببة فريق  �ببسببيببئبباً  اأفبببعبببل  لببكببنببنببي مل 
الفنان  مببع  م�سبق  وببباتببفبباق  كببامبباًل  امل�سل�سل 
منذر واملخرج ح�سني د�ستي. اإىل جانب ذلك، 
اأو اخلببطبباأ يف مببا قدمته،  ُوِجببببدت اجلببببراأة  لببو 
الببقببائببمببني على  لببكببان م�سرها احلبببذف مببن 
امل�سل�سل  عر�س  تبنت  التي  )اأبببوظبببببي(  قناة 
واأ�ببسببكببرهببم على ذلبببك. لببهببذا، مبببا اأنبببه ُعر�س 
كببامبباًل فبباأقببر )مبببا �ببسببويببت �ببسببي خبببطببباأ(، وهذا 
ومهماً  جمياًل  �سيئاً  بببه  راأوا  اأنببهببم  على  يببدل 

و�سحيحاً.
عن  عبببّر  مببن  اجلببمببهببور  مببن  هببنبباك  • لببكببن 

ا�ستيائه... اأال يهمك راأيهم؟
اجلمهور  دون  مببن  الببفببنببان  بببباأن  يقني  على   -
)وال �سي(، لكن هناك من عار�س ال�سخ�سية، 
واآخببرون من اجلمهور يعلمون ما الذي اأريد 
تقدميه والو�سول اإليه ويقّدرون التعب الذي 
دائم  تببوا�ببسببل  وبببيببنببنببا  ذلببببك،  لتحقيق  بببذلببتببه 
ومنهم  �ببسببدري،  اأثببلببجببت  اإيجابية  وتعليقات 
اأثنوا  اأنا�س �سبق ومروا بتجربة املر�س ذاتها 

على ما قدمته.
يف  اإليه  الو�سول  اأردت  الببذي  الهدف  ما   •

املو�سم الدرامي املا�سي؟
قريبة  ب�سيطة  اأدواراً  اأنتقي  اأن  هببديف  كببان   -
بها  اأ�سل  اإن�سانية حتى  مني جداً، �سخ�سيات 
اأطور  ولكي  جديد،  من  تلقائية  مرحلة  اإىل 
لالأدوار  م�ستقباًل  كممثلة  نف�سي  من  اأي�ساً 
واأجعلها قريبة مني. ومبا اأنه ح�سل كل هذا 
باإيجابياته و�سلبياته، فذلك يعني  اال�ستفزاز 
اأريد. واأ�سا�ساً، عندما انتهيت  اأنني حققت ما 
نف�سي  عن  را�سية  كنت  امل�سل�سل  ت�سوير  من 

واأعلم اأنني و�سلت ملرحلة جديدة مع نف�سي، 
اأن  واالأهبببم مببن ذلببك كله عببنببدي كممثلة هببو 
فالغر�س  واأ�ستمتع،  واأجبببرب  واأخببتببر  اأتببطببور 

االأ�سا�سي من العمل الفني هو اال�ستمتاع.
على  الكبرة  االأ�ببسببداء  هببذه  توقعت  هببل   •

ال�سخ�سية؟
اأجل  من  كبراً  وبذلت جهداً  ا�ستغلت  لقد   -
اأن يفكر  الببفببنببان عليه  ودائبببمببباً  الببنببجبباح،  هبببذا 
خارج ال�سندوق لالإبداع، ويف هذه ال�سخ�سية 
دمت من نف�سي ملا قدمته من اأداء وتعابر  �سُ
املهدي، بل  اأكن روان  اإذ مل  وتعاي�س حقيقي، 

�سخ�سية خمتلفة من داخل الق�سة.
التي  االأدوار  اختيار  تتعمد  روان  اإن  • يقال 

قد تثر ال�سارع، فما �سحة ذلك؟
- اأختار الدور الذي ي�ستفزين �سخ�سياً واأ�سعر 
اأختار  اأخبببرى  واأحببيببانبباً  اأعي�سه،  اأن  يف  برغبة 
اأدواراً ال ت�سبهني بعيدة عن حقيقتي الأجرب 
النهاية  ويف  االإنبب�ببسببان،  هبببذا  بببهببا  ي�سعر  كببيببف 
اختالف  مببع  ذاتببهببا  املببطببالببب  منتلك  جميعنا 

الدرجات.
خالل  مبببن  اأخببببببرى  اإطبببباللببببة  لبببك  • كبببانبببت 

م�سل�سل )غر�س الود(، حدثينا عنها؟
الن�س  بببهببا  قببببراأت  الببتببي  االأوىل  املببببرة  مببنببذ   -
والكال�سيكة،  الرومان�سية  تلك  فيه  وجببدت 
الرقيقة  ال�سغرة  الفتاة  تلك  �ساأكون  واأنني 
تببريببد مبب�ببسبباعببدة اجلميع،  الببتببي  واحلبب�ببسببا�ببسببة 
القومي  بوالدها  والتي تربطها عالقة قوية 
فعاًل  را�سخة.  مبادئ  ميتلك  الذي  والوطني 
فيها،  البببدخبببول  اأردت  جميلة  حببدوتببة  كببانببت 

فا�ستمتعت بكل تفا�سيلها حتى النهاية.
اأخبببببراً  �بببسببباركبببِت  املببب�بببسبببرح،  �ببسببعببيببد  • عببلببى 
يف مبب�ببسببرحببيببة )واكبببببببانبببببببدا(... حببدثببيببنببا عن 

التجربة؟ 
اأجمل  مببن  املبب�ببسببرح  مببو�ببسببم  اإيّل،  بالن�سبة   -
األببتببقببي مع  ال�سنة الأنببنببي  املببوا�ببسببم يف  واأحببلببى 
كما  املمثلني.  زمالئي  مع  واأجتمع  اجلمهور 
م�سرحية  ويف  راحبببة.  مرحلة  اعببتببرهببا  اأنببنببي 
)واكاندا(، من تاأليف اأحمد العو�سي واإخراج 
ببببدر البب�ببسببعببيبببببي، اجببتببمببعببت مببع جمببمببوعببة من 
اأ�سدقائي الرائعني، وقدمنا كّماً من العرو�س 
ال�ساملية  نببادي  م�سرح  خ�سبة  فببوق  امل�سرحية 

التي نالت ا�ستح�سان اجلمهور.

)مل اأجد حاًل اآخر �سوى حلق �سعري كاماًل )عالزيرو( بعدما �سمعت �سوت اآلء قادمًا من داخلي يحّر�سني على ذلك(.
هكذا اأو�سحت الفنانة روان مهدي كيفية اإقدامها على خطوة حالقة �سعرها يف م�سل�سل )ماذا لو( الذي عر�ص يف رم�سان 
املا�سي، والتي تعترب نوعًا ما جريئة لدى الفتيات، موؤكدة يف هذا احلوار اأن الن�ص لم�سها كثريًا وكذلك الق�سية الإن�سانية 
يف  مبحرة  الكامريا  دارت  عندما  حقيقتها  عن  ان�سلخت  اأنها  ذاته  الوقت  يف  مو�سحة  العمل،  لها  تطرق  التي  العميقة 

�سخ�سية اآلء.
مهدي راأت اأن كل �سيء قامت به يف امل�سل�سل كان له تربير درامي وعالقة مبا�سرة بالدور وامل�ساعر واملكان الذي تريد 
عي�سها،  اأرادت  ممتعة  ق�سة  بل  جريئة  خطوطًا  تَر  مل  اأنها  م�سيفة  وح�ّص،  درا�سة  وفق  كان  واأنه  اإليه،  امل�سهد  و�سول 

مو�سحة اأن �سخ�سية اآلء بالن�سبة اإليها لي�ست جريئة بل ماأ�سوية، ومن اأجمل الأدوار التي قدمتها.

حتدث املمثل ال�سوري معت�سم النهار عن جناح م�سل�سل )خم�سة ون�ص( يف م�سر، الذي خا�ص 
فيه دور البطولة خالل املو�سم الرم�ساين الفائت اإىل جانب املمثلة اللبنانية نادين ن�سيب 

جنيم واملمثل ال�سوري ق�سي خويل.
واأن يتابعه  للعمل يف م�سر،  الكبري  النجاح  اأنه مل يكن يتوقع هذا  اإىل  النهار  واأ�سار 

خالل  امل�سرية،  امل�سل�سالت  مع  املناف�سة  ظل  يف  ال�سغف،  بهذا  امل�سرّي  اجلمهور 
املو�سم الّرم�ساين الفائت، مربًرا ذلك، باأنه كان يرى اأن امل�سل�سل �سوري/ لبنايّن 

له جمهوره اخلا�ص، الذي ي�ستهدف الو�سول اإليه.

معت�ضم النهار �ضعيد بنجاح 
)خم�ضة ون�س( 

واأفاد اأّنه يعلم جيًدا، اأن امل�سل�سالت امل�سرّية لها 
خ�سو�سيتها، ولذلك فاإّن جناح امل�سل�سل يف م�سر 

يعتر جناحاً فاق كّل توّقعاته وطموحاته.

ل يقبل الظلم
وعن �سخ�سية جاد التي قدمها يف العمل، ومدى 
)اإنها  قبببال:  احلقيقية  �سخ�سيته  مببع  ت�سابهها 
بالظلم،  يقبل  ال  اأنببه  لناحية  عنه،  بعيدة  لي�ست 
وهو ما يدفعه اإىل بذل كّل ما يف و�سعه ملحاولة 

الدفاع عن االأ�سخا�س الواقعني حتت الظلم(.
ُيببحببّب، �سواء كان  اأنببه يحر�س على من  واأ�ببسبباف 
حبيبة، اأو قريبا، اأو �سديقا، موؤكدا اأّنه يهتّم بهم 

للغاية، ويحر�س على رعايتهم.

معجب برم�سان
مقابلة  خببالل  النهار،  اأعببرب  اأخبببرى،  ناحية  من 
ُتقّدمه  الذي  النجوم،  اأ�سرار  له برنامج  اإذاعية 
)جنوم  اإذاعبببة  عببر  علي  اإجنببي  امل�سرّية  املذيعة 

اإعببببجببببابببببه  عببببببن   ،)fm
بببب�بببسبببخببب�بببسبببّيبببة الببببفببببنببببان 

املبببببببب�ببببببببسببببببببري حمببببمببببد 
رم�سان، 

وا�ببسببًفبببببببببببببببببا اإّيبببباه 
يرى  ّببه  ببباأنبببببببببببببببببب
طموح  فببببيببببه 
البببببببببب�ببببببببببسبببببببببباب 

العربي.
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التزام نظام غذائي للفتيات يزيد اأوزانهن ول ينق�ضها
من  يعانني  الالئي  الفتيات  اأن  املتحدة  الببواليببات  يف  بحثية  درا�ببسببة  اأكببدت 
ال�سمنة يف �سن اخلام�سة عادة ما يتبعن نظاما غذائيا يف �سن التا�سعة، اإال 

اأن ذلك يوؤدي اإىل زيادة اأوزانهن بدال من اإنقا�سها.
واآباءهن  الفتيات  اأن  تظهر  لهما  درا�ببسببة  اإن  اأمركيتان  باحثتان  وقببالببت 
يكونون على وعي تام عندما تزداد اأوزان الفتيات، اإال اأنهم ال يعرفون اأف�سل 

ال�سبل خلف�س اأوزانهن.
بن�سلفانيا  واليببة  بجامعة  الباحثتان  بري�س  ولببني  �سونك  جنيفر  واأجبببرت 

درا�سة �سملت 153 فتاة يع�سن يف و�سط الوالية.
االأمركية  الرابطة  دوريببة  يف  ن�سر  الببذي  تقريرهن  يف  الباحثتان  وكتبت 
للنظم الغذائية اأن الفتيات الالئي يعانني من زيادة يف الوزن يحاولن اتباع 

نظام غذائي، اإال اأن االأمر ينتهي بهن اإىل زيادة يف اأوزانهن.
ومع تزايد التعا�سة التي ت�سعر بها الفتيات نتيجة ال�سمنة فاإنهن ي�سعني 

اإىل اتباع نظام غذائي الإنقا�س الوزن اإال اأنهن يف�سلن.
االأبحاث  العديد من  يوؤيد  البحث  هذا  اإن  تقوالن  وبر�س  �سونك  وكتبت 
االأخرى التي اأظهرت اأن )حماوالت ال�سباب ال�سيطرة على اأوزانهم ميكن 

اأن توؤدي اإىل زيادة الوزن(.

ر�ضاقة املراأة احلامل خطر على اجلنني
بع�س  اتخاذ  احلببذر من  اإىل توخي  احلببوامببل  الن�ساء  التغذية  دعببا خببراء 
فرتة  اأثناء  اأج�سامهن  ر�ساقة  على  حتافظ  اأنها  يعتقدون  التي  املمار�سات 

احلمل، حمذرين من اأن هذه املمار�سات ت�سر باجلنني.
وحتاول بع�س الن�ساء احلوامل اتباع بع�س طرق احلمية الغذائية، اإ�سافة 
وخوفا  ر�ساقتهن،  على  للمحافظة  الببريببا�ببسببة،  ممار�سة  يف  االإفببببراط  اإىل 
من الزيادة الكبرة يف الببوزن التي ت�ساحب املببراأة خالل فرتة احلمل، ما 

ي�سعرهن بقلق من مظهرهن االجتماعي.
اأ�ساليب خمتلفة، ولكنها غر واقعية، كما يرى  اإىل  الن�ساء  وجلاأت بع�س 
واالإفراط  االأكببل،  االمتناع عن  الغذائية من خالل  االأطباء، مثل احلمية 
يف ذلك با�ستخدام امل�سهالت والتقيوؤ الذاتي على اأمل تقليل كمية االأغذية 

للج�سم.
وذكرت درا�سة بريطانية حديثة للمعهد الوطني للبحوث ال�سحية اأن هذه 
املمار�سات الغر �سحية تنعك�س ب�سكل مبا�سر على االأجنة وي�ساحب ذلك 
م�ساكل النمو يف الرحم، اإذ اأن طعام احلامل يكون حافزا يف وقت مبكر من 

فرتة احلمل لنمو اجلنني.
خماطر  هناك  اأن  اإىل  �سيدة،   739 على  اأجريت  التي  الدرا�سة،  واأ�ببسببارت 
متزايدة لالإجها�س يف وقت مبكر من احلمل، جراء هذه املمار�سات، اإ�سافة 
اإىل اأن الطفل ال يح�سل على ما يكفي من التغذية، وبالتايل ال ينمو ب�سكل 

جيد.
�سليم  تتبع نظاما غذائيا غر   14 اأ�سل  امببراأة من  اأن  الدرا�سة  واأ�سافت 
خالل االأ�سهر الثالثة االأوىل للحمل، واأن امل�سكلة تكمن يف عدم عالج االأم 

ال�سطرابات االأكل باكرا التي ت�ساحب فرتة احلمل.
عن  االإفبب�ببسبباح  يف  البببرتدد  بببعببدم  احلببوامببل  الن�ساء  التغذية  خبببراء  ون�سح 

م�ساكلهن الغذائية خ�سو�سا اأنها تظهر الحقا يف �سحة املولود.

• ما هو برغوث البحر؟
نوع كبر من الروبيان

ال�سطناعي  ال��ت��ف��ري��خ  ا���س��ت��خ��دم  م��ن  اأول  ه��م  م��ن   •
للدواجن؟

امل�سريون القدماء
العريف؟ باحلكم  املق�سود  • ما 

احلكم الذي ال تراعى فيه قواعد القانون العام
اخلل؟ نهر  ي�سمى  النهار  • اأي 

قد يو�سف نهر النيل باأنه نهر من الع�سل اأو ال�سهد كداللة على عذوبة 
مياهه .. وعلى العك�س من النيل هناك نهر من اخلل وهو نهر ) الريو 
- فيناجرى ( الذى يوجد فى كولومبيا .. وهو جزء من النهر االأكر 
اأن االأ�سماك ال ت�ستطيع العي�س  امل�سمى كوكا .. وقد بلغ من ملوحته 
فيه وعندما حلل العلماء مياهه كيميائياً وجدوا اأنها حتتوى على اأحد 
حام�س  من  اأجببزاء  ت�سعة  وعلى  الكريتيك  حام�س  من  جببزءاأ  ع�سر 
الهيدروكلوريك فى كل 1000 جزء من املاء ... ويرجع �سبب ملوحة 

• هناك اأكرث من 10 تريليون خلية حية يف ج�سم االإن�سان.
• ال�سبب رقم 1 والرئي�سي يف الت�سبب بالعمى يف الواليات املتحدة هو مر�س ال�سكري.

• االأ�سجار لي�س لها متو�سط عمر متوقع، وميكن اأن تعي�س اإىل اأجل غر م�سّمى.
• اأكرث من 500 نيزك ت�سرب االأر�س كل عام.

• هل تعلم اأن الراديوم اأكت�سفه الفيزيائي الفرن�سي بياركوري وزوجته البولونية ماري يف عام 1898.

• هل تعلم اأن الراديوم اإكت�سفة الفيزيائي الفرن�سي بياركوري وزوجته البولونية ماري يف عام 1898.
• هل تعلم اأن نظرية الن�سبية اإكت�سفها العامل االأملاين االأ�سل واالمركي اجلن�سية الفيزيائي الرت اآني�ستاين 

الذي ن�سر هذه النظرية يف العام 1905 م.
• هل تعلم اأن ا�ستخدام الرادار الأول مرة كان يف احلرب العاملية الثانية يف العام 1939.

• هل تعلم اأن خ�سوف القمر يعني اأن يحتجب نور القمر خلف ال�سم�س فال يبدو اأبداً.
اجلذر  اإيجاد عمليات  وراء  واأنببه  بالريا�سيات  بعلومه  ا�ستهر  اخلببوارزمببي  االإ�سالمي  العامل  اأن  تعلم  هل   •

ويعطي املعادالت الريا�سية االأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلر.

جحا املخادع
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فوائد الب�سل 
ك�سف العلماء اأن تناول الب�سل 
تطور  اىل  يببببببببوؤدي  ببببانبببتبببظبببام 
االإن�سان  لببدى  الفكرية  امللكة 
فبببهبببو يببنببظببف خببباليبببا البببدمببباغ 
ويجددها، ما يوؤدي اىل حت�سن 
الذاكرة واإىل تغيرات عاطفية 

ايجابية.
وقد عرفت فوائد الب�سل منذ 
تركيبه  يف  يدخل  حيث  القدم، 

خمتلف الفيتامينات واملعادن املفيدة. لذلك فهو من اخل�سار االأ�سا�سية يف 
غذاء االإن�سان، ي�ساعد على التخل�س من اأمرا�س عديدة ويقوي املناعة.

وتدخل يف تركيب الب�سل مركبات كريتية، جتدد عند و�سولها اىل الدم 
التاأثر  وهببذا  فيه،  معينة  مناطق  على  تاأثرها  الدماغ من خالل  ن�ساط 
يبببوؤدي اىل حت�سني الببذاكببرة وظببهببور مببزاج ايجابي لببدى االإنبب�ببسببان. ويوؤكد 
املواد املفيدة يف الب�سل تبقى بعد معاجلته حراريا.  اأن ثلثي  العلماء على 

حتتوي اأوراق الب�سل اخل�سراء على فيتامني �سي وبروتينات و�سكريات.

اأدريانا ديجريولم  خالل ح�سورها العر�ص الأول لفيلم ت�ساقط الثلوج يف لو�ص اأجنلو�ص، كاليفورنيا. اأ ف ب

وقف جحا ذات مرة و�سط ال�سوق يدعو النا�س حوله ثم عال �سوته وهو يقول ايها النا�س هل تعلمون ما �ساأقول 
لكم فرد احلا�سرون كال .. ال نعلم. 

فقال: اذا كنتم ال تعلمون فما فائدة الكالم ثم غادر املكان، ويف اليوم التايل حدث نف�س ما حدث ثم �ساألهم 
حرة  يف  وهببم  وغببادر  وتركهم  الكالم  فائدة  فما  تعلمون  دمتم  ما  فقال  نعرف.  نعم  فاأجابوه  نف�سه  ال�سوؤال 
الثالث وقف جحا ي�ساأل فاأجابه ن�سفهم  اليوم  واتفقوا بعد ذلك ان يجيب ن�سفهم بنعم ون�سفهم بال.. ويف 
نعلم والن�سف االآخر ال نعلم.. فقال جحا ح�سنا من يعلم يقول ملن ال يعلم ثم غادر املكان وقد �سخر من اجلميع 
.. ويف امل�ساء عند رجوعه لبيته وقف رجالن �سخما اجلثة وقطعا عليه الطريق ف�ساأله احدهم وقد ا�سهر يف 
وجهة �سكينا: هل تعلم ما �ساأفعل بك فقال نعم اعلم.. ثم جره االخر وهو يلوح بقب�سته: وهل تعلم ما �ساأفعل 
بك: فقال: نعم اعلم.. ثم اردف وهو ينظر اإىل كي�س يف يده وقال لكنكما ال تعلمون ماذا �ساأمنحكما..  انها 

اغلى هدية يف حياتي.
 اغم�سا اعينكم و�ساأعد من واحد اإىل 3 ثم افتحا اعينكم ومن ياأخذه اوال هو الفائز.. اطاعه الرجالن .. طمعا 
واأغلقا اعينهما .. بداأ جحا يعد من واحد اإىل 3 وهو يبتعد ثم القى الكي�س و�سطهما وفر هاربا فتعارك االأثنان 
حتى ادميا بع�سهما من يفتح الكي�س وياأخذ ما فيه ثم قررا ان يتقا�سما ما فيه، وعندما فتحاه �سلتهما املفاجاأة 
فقد كان يف الكي�س نعل قدمي ممزق، اغتاظا وام�سك كل منهم بفردة من النعال ي�سرب بها �ساحبه غيظا اما 

جحا فقد ار�سل اليهما ر�ساله ب�سوته العايل انه نعل ابي ورثته عنه منذ ع�سرين عاما.

�ضاعات العمل الطويلة قد توؤدي لالإ�ضابة بال�ضكتة الدماغية
ل�ساعات  العمل  اإن  االأمببركببيببة  القلب  جمعية  قببالببت 
من  يزيد  اأكبببرث،  اأو  متتالية  �سنوات   10 ملببدة  طويلة 
موقع  نقل  مببا  وفببق  دماغية،  ب�سكتة  االإ�ببسببابببة  فر�س 
“�ساين�س ديلي”. وقام الباحثون الذين اأجروا الدرا�سة 
فرن�سي،  موظف  األببف   143 نحو  بيانات  با�ستعرا�س 
اإىل  �سنة، فتو�سلوا  18 و69  اأعمارهم بني  تراوحت 
اأن الذين عملوا ل�ساعات طويلة ملدة عقد من الزمن 
اأو اأكرث معر�سون خلطر االإ�سابة بال�سكتة الدماغية 
بن�سبة 45 يف املئة اأكرث مقارنة بغرهم ممن يعملون 

�ساعات اأقل.
وك�سفت اجلمعية اأن العمل ل�ساعات طويلة يق�سد به 
البقاء يف املكتب الأكرث من 10 �ساعات ملدة 50 يوما 

على االأقل يف ال�سنة.

يف  الباحث  دي�سكاثا،  األك�سي�س  الدرا�سة  موؤلف  وقببال 
“العالقة بني  اإن  باري�س وجامعة فر�ساي،  م�ست�سفى 
الببطببويببلببة وال�سكتة  الببعببمببل  �ببسبباعببات  �ببسببنببوات مببن   10
دون  لببالأ�ببسببخببا�ببس  بالن�سبة  اأقببببوى  تبببببدو  الببدمبباغببيببة 
متوقعة  تببكببن  مل  “نتائجنا  واأ�ببببسبببباف:   .”50 �ببسببن 
لتاأكيد  االأبحاث  املزيد من  اإىل  ونحتاج  احلببدة،  بهذه 

معطياتنا”.
اإليها  تو�سلوا  التي  النتائج  يف  الببلببوم  العلماء  واألببقببى 
لببلببتببغببيببرات غببر املببنببتببظببمببة والببعببمببل الببلببيببلببي و�سغط 

العمل، الذي يوؤثر على �سحة املوظفني �سلبا.
وكببانببت درا�بببسبببة اأجبببريبببت عبببام 2018 قببد وجببببدت اأن 
45 �ساعة  اأكببببرث مبببن  يببعببمببلببون  البببذيبببن  االأ�ببسببخببا�ببس 

اأ�سبوعيا هم اأكرث عر�سة لالإ�سابة بداء ال�سكري.


