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حيلة ذكية للحفاظ على 
الأفوكادو طازجًا عامًا كاماًل

ك�شفت اأ�شرتالية اأن جتميد �شرائح الأفوكادو مع ق�شرتها يبقي الثمار 
طازجة فرتة طويلة قد ت�شل اإىل عام كامل. 

اأفوكادو  �شرائح  �شور  ب��وك،  في�س  على  �شفحتها  على  امل��راأة  ون�شرت 
ال�شور  على  وعلقت  طويلة،  م��دة  املجمدة  يف  بها  احتفظت  ط��ازج��ة 

قائلة: "هذه حيلة ب�شيطة اعتدت اأن اأطبقها على ثمار الأفوكادو"
وقالت املراأة التي مل ُيذكر ا�شمها، اإنها بحثت كثرياً عن ثمار الأفوكادو 
املجمدة يف ال�شوق ومل تعرث عليها، فقررت جتميدها بنف�شها، وح�شلت 

على نتيجة مذهلة.
وت�شطر املراأة ثمار الأفوكادو وتقطعها اأجزاًء دون اإزالة الق�شرة عنها، 
عن  ال��ورق  تزيل  التجميد  من  ي��وم  وبعد  التجميد.  ب��ورق  تلفها  ثم 
اأكيا�س خلزنها ثانية يف املجمدة، ح�شب ما ورد  ال�شرائح وت�شعها يف 

يف �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

حيلة لتق�شري الرمان 
يف حلظات

ينفذ  �شخ�شاً  ُيظهر  تويرت،  موقع  على  مميز  فيديو  مقطع  انت�شر 
حيلة لتق�شري ثمرة رمان بطريقة ذكية. 

الفيديو وبيده �شكيناً حادة ورمانة طازجة، قبل  ال�شخ�س يف  وظهر 
اقتطاع اجلزء العلوي من ق�شرة الثمرة على �شكل مربع. 

وبعد اإزالة اجلزء العلوي، بداأ باإحداث �شقوق طولية يف الثمرة قبل 
فتحها لي�شتخرج منها حبوب الرمان الطازجة. 

التوا�شل الجتماعي  ولقي املقطع رواج��اً كبرياً على تويرت ومواقع 
الأخرى، وح�شل على اأكرث من 24 األف، اإعجاب و3 ماليني م�شاهدة 

يف فرتة ق�شرية. 
ويف يونيو )حزيران( املا�شي، اأظهر مقطع فيديو على موقع يوتيوب، 
طريقة ذكية ومميزة لتق�شري الثوم، وح�شل على اأكرث من 21 مليون 

م�شاهدة، وفق موقع "اإن دي تي يف" الإلكرتوين. 

حفريات تك�شف م�شرية 
تطور الثدييات 

بتف�شيل غري م�شبوق، األقى ك�شف جديد حلفريات يف و�شط كولورادو 
ال�شوء على تطور الثدييات يف الفرتة التي تلت �شرب كويكب لالأر�س 
قبل 66 مليون عام، مما ق�شى على ثالثة اأرب��اع الأن��واع التي كانت 

تعي�س يف عاملنا مبا فيها الدينا�شورات.
وو�شف العلماء تلك احلفريات باأنها تعود ملاليني ال�شنني التي تلت 
مبا�شرة الواقعة الفا�شلة التي اأدت لنقرا�س جماعي وك�شفت بذلك 

عن اأن الثدييات والنباتات التي جنت �شهدت تطورا وتنوعا �شريعا.
وظهرت على الثدييات قفزات تطور �شريعة مع اختفاء الدينا�شورات 
التي كانت تفرت�شها، وانت�شرت وفر�شت اأ�شلوب حياتها وغذائها على 
الأنظمة البيئية التي خلت لها بعد انقرا�س الأنواع املناف�شة، وفق ما 

ذكرت "رويرتز".
اأج�شام  اأ�شبحت كتلة  األف عام من النقرا�س الكبري،   700 وخالل 
ذلك  بعد  عا�شت  التي  بنظريتها  مقارنة  م��رة  مبئة  اأك��رب  الثدييات 

احلدث الفا�شل مبا�شرة.
ق�شم علوم  النباتية ومدير  امل�شرف على احلفريات  اإي��ان ميلر  وقال 
هذا  "لول  وال��ط��ب��ي��ع��ة:  للعلوم  دن��ف��ر  متحف  يف  وال��ف�����ش��اء  الأر�����س 
اأن  اأود  اأب����دا. ر���ش��ال��ة واح����دة  ���ش��ي��ت��ط��ورون  الب�شر  ي��ك��ن  ال��ك��وي��ك��ب مل 
ت�شل للنا�س من ذلك وهو اأن اأ�شالفهم الأقدم تعود اأ�شولهم ملا بعد 

انقرا�س الدينا�شورات".
العلماء،  ك�شفعنها  التي  والنباتية  احليوانية  احلفريات  اآلف  وتلقي 
كولورادو  ينابيع  من  مبا�شرة  ال�شرق  اإىل  جيدة،  حفظ  بحالة  وهي 

ال�شوء على فرتة زمنية كانت حماطة من قبل بالغمو�س.
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حت�شم مقابلة العمل كلمات   7
ك�شفت درا�شة جلامعة بريطانية اأن اأول كلمات يتلفظ بها املر�شح للوظيفة 

يف مقابلة العمل توؤثر ب�شكل كبري على فر�شته للظفر بالوظيفة. 
ووفقاً لباحثني من جامعة ييل، يبني امل�شوؤولون عن التوظيف اأحكامهم يف 

كثري من الأحيان على اأول 7 كلمات ينطق بها املر�شح.
املر�شح،  يق�شطبون  التوظيف  وم�����ش��وؤويل  املديرين  اأن  ال��درا���ش��ة  وذك���رت 
الجتماعي  م�شتواه  على  بناًء  املر�شح  يرتكه  ال��ذي  الأويل  النطباع  بعد 

والقت�شادي، ح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.
مديرو  يحكم  للمر�شحني،  الجتماعي  امل�شتوى  عن  معلومات  غياب  ويف 
عليا،  اقت�شادية  اأو  اجتماعية  فئة  من  اأنهم  ي��رون  الذين  على  التوظيف 

اأنهم اأكرث كفاءة للوظيفة من الذين ينتمون لطبقات اجتماعية اأدنى.
وُي��ظ��ه��ر ال��ب��ح��ث، ال����ذي ���ش��ت��ن�����ش��ره جم��ل��ة الأك���ادمي���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة للعلوم 
الربيطانية، كيف ميكن "تقييم املوقف الجتماعي والقت�شادي ل�شخ�س 

ما بناًء على اأمناط الكالم الق�شرية".
ييل  كلية  يف  التنظيمي  لل�شلوك  امل�شاعد  الأ�شتاذ  ك��راو���س،  مايكل  وق��ال 
لالإدارة "تو�شح درا�شتنا اأنه حتى يف اأق�شر التفاعالت، فاإن اأمناط خطاب 
اإليه، مبا يف ذلك تقييم  النا�س  بها  التي ينظر  ال�شخ�س ت�شكل الطريقة 

كفاءته ولياقته الوظيفية".
واأ�شاف كراو�س "يف حني اأن معظم مديري التوظيف ينكرون اأن الطبقة 
الجتماعية للمر�شح للوظيفة مهمة، يف الواقع، فاإن الو�شع الجتماعي 
اأمر  الأوىل من حديثه، وهو  الثواين  الطلب يقيم يف  والقت�شادي ملقدم 
يحد من احلراك القت�شادي ويبقي على تفاوت الفر�س بني املر�شحني". 

اإ�شابة 300 مليون �شخ�ص 
بالأمرا�ص النادرة

ي��ع��اين 4 % م��ن اإج���م���ايل ���ش��ك��ان العامل 
"اأكرث  اأي  ال��ن��ادرة،  بالأمرا�س  يعرف  مما 
من  يعانون"  �شخ�س  م��ل��ي��ون   300 م��ن 
تقدير  اأول  بح�شب  ال��ن��وع،  ه��ذا  من  عاهة 
دقيق لهذه احلالت. ووفق ما جاء يف بيان 
ال��ق��ّي��م��ني ع��ل��ى ه���ذه الأبحاث،  ���ش��در ع��ن 
لل�شحة  ال��وط��ن��ي  املعهد  ب��اح��ث��ون يف  وه��م 
والأبحاث الطبية يف فرن�شا )اإن�شريم(، فاإذا 
ما "جمعنا كّل هذه الأمرا�س التي تعرف 
بالنادرة، تبنّي لنا اأنها لي�شت بهذه الندرة 
يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف. وب����ات م���ن امل�����رّبر اإذن 
ال�شحة  جم��ال  يف  فعلية  �شيا�شات  اعتماد 
العامة على ال�شعيدين العاملي والوطني". 
ويو�شف املر�س ب�"النادر" عندما ل يطال 
اأك���رث م��ن خم�شة اأ���ش��خ��ا���س م��ن ب��ني 10 
الفرن�شي.  الأب��ح��اث  معهد  بح�شب  اآلف، 
اأمرا�س  ال��ن��ادرة  الأم��را���س  قائمة  وت�شم 
 – مورغيلون�س   – كاتابليك�شيا  )اجلمدة 
بروجرييا - التح�ش�س من املياه - التحدث 
املميت - حتول  ال�شحك    - اأخ��رى  بلغات 
يف  األي�س  متالزمة   – عظام  اإىل  املفا�شل 
–  ب���روف���ريا - متالزمة  ال��ع��ج��ائ��ب  ب���الد 
�شبه  الأورام   - موبيو�س  متالزمة   - بيكا 

ال�شرطانية – الرنح(.
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هل ي�شبب نق�ص الفيتامينات 
تيب�ص املفا�شل؟

اإ�شاراته  وال��ت��ق��اط  للج�شم  الإن�����ش��ات 
تكرار  لأن  التوقف،  تعرف  ل  مهمة 
الإ����ش���ارات يعني وج���ود حالة  ه��ذه 
�شببها  ي���ك���ون  وق����د  م����ا،  ���ش��ح��ي��ة 
واإذا  امل���غ���ذي���ات.  ب��ع�����س  ن��ق�����س 
نق�س  امل�����ش��ك��ل��ة  ���ش��ب��ب  ك�����ان 
اأح����د ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ميكن 
عالجها ب�شهولة اإذا مت 
ب�شرعة،  الت�شخي�س 
تعديل  طريق  ع��ن 
الغذائي  النظام 
وت���������������ن���������������اول 
امل����ك����م����الت. 
م������ن ه����ذه 
 : كل مل�شا ا

تيب�س املفا�شل والذي يعترب نق�س فيتامني 
"د" اأحد اأ�شبابه.

 يوؤدي نق�س فيتامني "د" اإىل �شعف قدرة 
اجل�شم على امت�شا�س الكال�شيوم، وبالتايل 
ه�شا�شة العظام، والتهاب املفا�شل وتيب�شها.
ومي��ك��ن��ك ع����الج ه����ذا ال��ن��ق�����س ع���ن طريق 
ولي�س  ال�شم�س،  لأ�شعة  املبا�شر  التعّر�س 
الب�شرة  ���ُش��م��رة  ب���اأن  علماً  زج���اج،  وراء  م��ن 
لل�شم�س  التعر�س  من  اأط��ول  وقتاً  تتطّلب 
ك��ي يح�شل اجل�����ش��م ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات��ه من 

فيتامني "د".
ك���م���ا مي���ك���ن احل���������ش����ول ع���ل���ى م����زي����د من 
فيتامني "د" عن طريق اأكل �شفار البي�س 
و�شمك ال�شلمون وال�شردين املعّلب والفطر 

"امل�شروم".

خالل  دقيقة   30 ملدة  ريا�شية  بتمارين  قاموا  امل�شاركون 
ثالثة اأيام، اإما يف ال�شباح بني ال�شاعة ال�6 وال�شاعة ال�7، اأو 
يف فرتة ما بعد الظهر بني ال�2 وال�4، اأو يف وقت مبكر من 
امل�شاء بني ال�شاعة ال�7 وال�8. وخالل الأيام الثالثة التالية 
الريا�شية، وكذلك يف  للتمارين  اآخر  اختيار وقت  فقد مت 
الأيام الثالثة الأخرية مت تغيري وقت التمارين اأي�شا. اأما 
احل�شة التدريبية فكانت تتكون من العدو ملدة 60 ثانية 
ا�شرتاحة، بعدها يكرر  4 دقائق  تليها  على دراج��ات ثابتة 
ملدة  ال�شرتاحة  مع  م��رات  خم�س  التمارين  نف�س  امل�شارك 

ن�شف �شاعة.
الريا�شية  ال��ت��دري��ب��ات  اآث���ار ه��ذه  م��ن  التحقق  اأج���ل  وم��ن 
بجهازي  ال��ن��وم  م��راح��ل  مراقبة  مت��ت  ال��ن��وم،  على  املكثفة 
قيا�س عند امل�شاركني مبنازلهم، وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن 
ممار�شة الريا�شة م�شاًء لي�س لها اأي تاأثري على جودة النوم 
بتاتا. بالإ�شافة اإىل ذلك اأُخذت عينات من دم امل�شاركني قبل 
وبعد التدريب لقيا�س قيمة الهرمونات مثل الغريلني التي 
توؤثر على ال�شهية. النتائج اأظهرت بو�شوح اأن التدريب بعد 
الظهرية ويف امل�شاء ُيخف�س من هرمون الغريلني املن�شط 

للجوع، اأي اأن ممار�شة الريا�شة م�شاًء تقلل من �شهيته.

ما هو الوقت املثايل للقيام بالتمارين الريا�ضية؟
قد يحتار الكثريون يف اختيار الوقت املثايل لأداء التمارين 
الأمر  والتحمل.  الع�شالت  بنية  يف  وجناعتها  الريا�شية 
يختلف من �شخ�س اإىل اآخر، لكن هناك قواعد ل بد من 
مراعاتها لتحدد بنف�شك توقيتك املثايل الذي ل يتعار�س 

مع اإيقاعك احليوي.
التمارين  لأداء  املثايل  الوقت  عن  الكثريون  يت�شاءل  قد 
الريا�شية: �شباحاً ام م�شاًء؟ وما هو الوقت الأمثل بالن�شبة 
الكثريين  ي���راود  ال��ت�����ش��اوؤل  ه��ذا  اأن  امل��وؤك��د  للج�شم؟ وم��ن 

الذين يرغبون يف اأن يروا اأن هذه التمارين تنعك�س باأ�شرع 
وقت على �شحة اجل�شم وبنيته.

قام املخت�شون باإجراء جتارب علمية للو�شول اإىل حتديد 
اأن  وقدموا معطيات ميكن  التمارين،  لأداء  املثايل  الوقت 
ال�����ش��وؤال وحت���دد اجل���دول الذي  ت�شهل الإج��اب��ة على ه��ذا 

ت�شعه لأداء التمارين الريا�شية.
من املوؤكد اأنك �شمعت عن "الإيقاع احليوي" اأو ما ُيعرف ب� 
"ال�شاعة الداخلية" التي توؤثر يف اأمور عدة من �شلوكياتنا 
الإيقاع  ه��ذا  مثل  اأي�����ش��اً  للع�شالت  مقدمتها.  يف  وال��ن��وم 
اأج��راه��ا باحثون م��ن جامعة  اأك���دت درا���ش��ة  احل��ي��وي، كما 
اجل�شم  فا�شتجابة  الأمريكية.  �شيكاغو  يف  و�شرتن  ن��ورث 
للتمرين تختلف باختالف اأوقات النهار. وبح�شب الدرا�شة 
ف���اإن ال��وق��ت الأم��ث��ل لها ه��و يف ���ش��وء ال��ن��ه��ار، حيث يكون 

القدرة على الأداء لدى معظم الأ�شخا�س على اأ�شدها.
وعزت الدرا�شة ذلك اإىل بروتينات معينة حتافظ على ثبات 
تنخف�س م�شتويات  داخل اجل�شم حني  ال�شتقالب  عملية 
اأثناء ممار�شة الريا�شة.  الأوك�شجني يف اخلاليا الع�شلية 
جداً.  م�شتيقظاً  امل��رء  يكون  حني  الربوتينات  هذه  ويكون 
الغداء  ا���ش��رتاح��ة  ت�شتغل  ب���اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ي��و���ش��ي  ل��ذل��ك 

للذهاب اإىل قاعة التمارين الريا�شية.
ال��وق��ت املثايل  ب��ال��رغ��م م��ن ه��ذه التو�شية، ف���اإن حت��دي��د   
الأحيان.  اأغلب  يف  �شعباً  يبقى  الريا�شية  التمارين  لأداء 
فالأمر يختلف اأي�شاً من �شخ�س اإىل اآخر ويرتبط كذلك 
ل�شت م�شطراً  فاأنت  لهذا  منها.  وبالهدف  التمارين  بنوع 
اأن  ال��دوام. فمن يريد  ال�شم�س على  للتمرين قبل غ��روب 

يتمرن �شباحاً اأو م�شاًء عليه مراعاة القواعد التالية:

اأف�ضل وقت للتمرين �ضباحًا:
بالنظر اإىل م�شتويات هرمون ت�شتو�شتريون فاإن التمرين 

اأعلى بن�شبة ت�شل اإىل  اإذ تكون م�شتوياتها  اأف�شل،  �شباحاً 
الت�شتو�شتريون  امل�شاء.  هو احلال يف وقت  عما  باملئة   35

يوفر الطاقة ويدعم منو الع�شالت.
النوم.  اإيقاع  على  اإيجاباً  تنعك�س  التمارين �شباحاً  اأن  كما 
النوم  ميكنه  �شباحاً،  ال�شابعة  ال�شاعة  عند  بها  يبداأ  فمن 
لياًل ب�شكل اأف�شل من الأ�شخا�س الذين ميار�شون الريا�شة 
نورث  بولية  اأبال�شيان  درا�شة جلامعة  م�شاء، كما ك�شفت 

كارولينا الأمريكية.
وامل�شارع  امل��م��ث��ل  ذل����ك  يف  ق���دوت���ك  ي���ك���ون  اأن  ومي��ك��ن��ك 
اإذ يبداأ  الأم��ري��ك��ي-ال��ك��ن��دي دواي���ن دوغ��ال���س ج��ون�����ش��ون، 

متارينه يومياً عند ال�شاعة الرابعة والن�شف فجراً.
الدهون، فيجب  التمارين هو حرق  الغر�س من  كان  واإذا 
يريدون  ال��ذي��ن  والأ���ش��خ��ا���س  التحمل  ري��ا���ش��ي��و  ي��ب��داأ  اأن 
ي��ك��ون ذل��ك قبل  اأن  ال�����ش��ب��اح، ويف�شل  اإن��ق��ا���س وزن��ه��م يف 
ت�شل  الدهون  من  اأكرب  ن�شبة  �شيحرقون  لأنهم  الإفطار، 
الربيطانية  "املجلة  ن�شرتها  لدرا�شة  وفقاً  باملئة،   20 اإىل 
لدرا�شة التغذية". وال�شبب يف ذلك هو اأن م�شتويات ال�شكر 
من  اأق��ل  حينها  تكون  واجلليكوجني  والأن�شولني  ال��دم  يف 
املعدل الطبيعي بعد ال�شتيقاظ، لذلك من املرجح اأن يبداأ 

اجل�شم با�شتهالك احتياطيات الدهون.

اأف�ضل وقت للتمرين م�ضاًء:
الذي  التوتر  ه��رم��ون  وم�شتويات  ال��ك��ورت��ي��زول   م�شتوى 
اأعلى مبقدار  يكون  الع�شالت  ت�شاوؤل  يعزز من  اأن  ميكن 

ثالثة اأرباع يف ال�شباح عنها يف امل�شاء والليل.
اجلامايكي  ال���ع���داء  اأن  ت��ع��ل��م  اأن  اجل��ي��د  م���ن  ي��ك��ون  وق���د 
ذهبية  ميداليات  بثمان  الفائز  بولت  يو�شني  الأ���ش��ط��ورة 
القيا�شية  اأرقامه  حقق  القوى  األعاب  مناف�شات  يف  اأوملبية 

جميعاً تقريباً بعد غروب ال�شم�س.

كوب ماء مع عملة معدنية 
يف املجمدة.. ملاذا؟

تلجاأ رب��ات املنازل ع��ادة اإىل حفظ 
ال���ل���ح���وم والأط����ع����م����ة امل���خ���زن���ة يف 
ولتدوم  ت��ل��ف��ه��ا،  لتجنب  امل��ج��م��دة 

اأطول فرتة ممكنة. 
�شالحية  م���دة  ل��الأط��ع��م��ة  اأن  اإل 
اإىل  النتباه  لذلك يجب  حم��ددة، 
���ش��الح��ي��ة الأط���ع���م���ة امل���خ���زن���ة يف 
حمفوظة  كانت  لو  حتى  املجمدة، 

يف الثلج.
الأط���ع���م���ة يف  ك���ان���ت  اإذا  ومل���ع���رف���ة 
لالأكل،  �شاحلة  ت���زال  ل  امل��ج��م��دة 
في�س  م�شتخدمات  اإح��دى  �شاركت 
ك��وب من  ب��وك حيلة ذكية، بو�شع 
املاء املجمد مع قطعة نقود معدنية 

يف الأعلى داخل املجمدة.
املعدنية يف قمة  العملة  بقيت  واإذا 
اجلليد داخل كوب املاء عند انقطاع 
الأطعمة  اأن  يعني  فذلك  الطاقة، 
غرقت  اإذا  اأم����ا  ل���الأك���ل،  ���ش��احل��ة 
م��ن��ه��ا، بح�شب  ال��ت��خ��ل�����س  ف��ي��ج��ب 

�شحيفة �شي بي اإ�س �شكرمنتو.

يف   م�شرحية  فرق   10
»فل�شطني للم�شرح« 

ان���ط���ل���ق���ت ف����ع����ال����ي����ات م���ه���رج���ان 
يف  للم�شرح(  ال��وط��ن��ي  )فل�شطني 
دورت���ه  يف  ال��ث��ق��ايف  اهلل  رام  ق�����ش��ر 
ع�شر  مب�شاركة  العام  لهذا  الثانية 

فرق م�شرحية فل�شطينية.
الرحمن  املخرج فتحي عبد  وق��ال 
مهرجان  "يبداأ  امل��ه��رج��ان  م��دي��ر 
ف��ل�����ش��ط��ني ال���وط���ن���ي ل��ل��م�����ش��رح يف 
الأول  م�شهده  ويف  الثانية  دورت���ه 
الكثري من احلب والإخال�س لهذا 

الفن اجلميل".
واأ�شاف يف ن�شرة للمهرجان "ناأتي 
اإل���ي���ه ون��ح��ن ي��ح��دون��ا الأم�����ل باأن 
جميع  يف  وينت�شر  ويت�شع  يرت�شخ 
الفل�شطينية  وامل����دن  امل��ح��اف��ظ��ات 
وباأن ي�شبح امل�شرح بجهود املبدعني 
واملخل�شني حاجة يومية واإن�شانية 

لكل النا�س".
ويقام املهرجان بالتعاون بني وزارة 
والهيئة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

العربية للم�شرح.
اإن  املهرجان  على  القائمون  وق��ال 
ا�شرائيل التي ت�شيطر على املعابر 
املوؤدية اإىل ال�شفة الغربية رف�شت 
العربية  للهيئة  العام  الأم��ني  منح 
من  اهلل  ع��ب��د  اإ���ش��م��اع��ي��ل  للم�شرح 
لالأرا�شي  دخول  ت�شريح  ال�شارقة 

الفل�شطينية.
وقال عبد اهلل يف كلمة م�شجلة بثت 
"من  املهرجان  افتتاح  خالل حفل 
التاريخ  ي��ع��رف  ق��ل��ب حت��دي��ات مل 
فل�شطني  تعي�شها  وال���ت���ي  م��ث��ل��ه��ا 
الثانية من مهرجان  ال��دورة  تاأتي 

فل�شطني الوطني للم�شرح".

كيف توؤثر ممار�شة الريا�شة على النوم وال�شهية للطعام؟

ممار�ضة التمارين الريا�ضية �ضيء اإيجابي و�ضحي، ولكن ما هي الفرتة الأن�ضب ملمار�ضة 
الإن�ضان  نوم  على  �ضلبي  ب�ضكل  توؤثر  م�ضاء  الريا�ضة  ممار�ضة  وهل  التمارين؟  هذه 

ونظامه الغذائي؟ درا�ضة متخ�ض�ص جتيب على هذه الأ�ضئلة.
التمارين  ممار�ضة  اأن  اأ�ضرتاليون،  باحثون  اأع��ده��ا  حديثة،  درا���ض��ة  اأظ��ه��رت 
الريا�ضية م�ضاًء توؤثر على ال�ضهية. وتو�ضل القائمون على هذه الدرا�ضة اإىل اأن 

من ميار�ص الريا�ضة ليال ياأكل 
موقع  ذك��ر  م��ا  بح�ضب  اأق���ل، 
الأملاين.و�ضارك  "فوكو�ص" 

نتائجها  ُن�ضرت  التي  الدرا�ضة،  يف 
 Experimental'" جم��ل��ة  يف 

رجال  ع�ضر  اأح���د   ،"Physiology
يف  مكثفة  ريا�ضية  ب��ت��دري��ب��ات  ق��ام��وا 

فرتات متقطعة ملدة 30 دقيقة يف ال�ضباح 
هذه  يف  امل�ضاركون  امل�ضاء.  ويف  الظهر  وبعد 

عاما،   49 املتو�ضط  يف  يبلغون  ال��درا���ض��ة 
ولي�ضوا  مدخنني  وغري  ال�ضمنة  من  ويعانون 

مل  ذل��ك  اإىل  بالإ�ضافة  للغاية،  ن�ضيطني 
يكونوا يعانون من قبل من اأي ا�ضطرابات 
يف النوم اأو ا�ضطرابات اأي�ضية، كما جاء 

يف موقع "فيت فور فان" الأملاين.

طعاما   15
ت�شر 

ب�شحة 
طفلك
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�ش�ؤون حملية

بالتزامن مع ال�ضهر العاملي 

�شامل بن ركا�ص يتقدم  م�شرية يف العني مب�شاركة طالب املدار�ص واجلامعات للتوعية ب�شرطان الثدي

باحثون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يطورون طريقة جديدة لفهم اآلية تفاعل اخلاليا املناعية مع العدوى والعالجات الطبية

•• العني- الفجر

ال�شرطان،  مل�شابي  الإم��ارات��ي��ة  امل�����وؤازرة  جمعية  نظمت 
�شباح  م�شرية  "ميديكلينيك"  م�شت�شفى  مع  وبالتعاون 
الك�شف  واأهمية  الثدي  ب�شرطان  للتوعية  ال�شبت  اأم�س 
املبكر عنه بالتزامن مع ال�شهر العاملي للتوعية ب�شرطان 
ال��ت��ي انطلقت م��ن حديقة  امل�����ش��رية  ال��ث��دي، و���ش��ارك يف 
ف��ن��دق دان����ات ال��ع��ني ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��امل حم��م��د بن 
واأع�شاء  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العامري  ركا�س 
والإن�شانية  اخلريية  اجلمعيات  عن  وممثلني  اجلمعية 
وال���ه���الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي، وع����دد ك��ب��ري م��ن طالب 
امل��دار���س واجل��ام��ع��ات، وذل���ك مب��واك��ب��ة م��دي��ري��ة �شرطة 
امل�شاركني  مئات  الوردية  امل�شرية  و�شمت  العني،  منطقة 
والداعمني لأن�شطة مكافحة �شرطان الثدي  حيث جابت 
تبعها  العني  مدينة  يف  النيادات  مبنطقة  كلم   5 م�شافة 
احتفال ت�شمن ن�شاطات ترفيهية وجمموعة متنوعة من 

الأطباق ال�شحية.
وقال ال�شيخ �شامل بن ركا�س يف كلمة له باملنا�شبة اإن هذه 
امل�شرية  للتوعية ب�شرطان الثدي تر�شخ دور اجلمعية يف 

التي  والأن�شطة  التثقيفية  وال��ن��دوات  الفعاليات  جم��ال 
تعزز روح التكافل الإن�شاين والجتماعي، وتهدف لزيادة 
الوردية  امل�شرية  اأن  املر�شى. واعترب  الوعي ودعم رعاية 

الفعاليات  اإح���دى  ه��ي  اجلمعية  تقيمها  ال��ت��ي  ال�شنوية 
لر�شالة  املجتمع  دعم  خاللها  من  يتج�شد  التي  الرائعة 
رفع م�شتوى التوعية ب�شرطان الثدي وت�شجيع ال�شيدات 

التدابري ال�شتباقية للوقاية منه. و�شدد بن  على اتخاذ 
اأهمية اتخاذ خطوات ا�شتباقية للوقاية من  ركا�س على 
الدورية  الفحو�شات  اإج����راء  ع��رب  امل��ر���س  ه��ذا  خم��اط��ر 

املنتظمة. 
فندق  عام اجلمعية  الكعبي مدير  و�شكر حممد خمي�س 
دانات العني وكل اجلهات واملوؤ�ش�شات ال�شحية واملتطوعني 
الذين �شاهمو يف اإجناح فعاليات التوعية ب�شرطان الثدي 
لتثقيف اأفراد املجتمع . معترباً اأن اجلمعية داأبت �شنوياً 
على تنظيم الفعاليات التوعوية ملجتمع ال�شيدات، ومنها 
التوعية  �شهر  مع  تتزامن  التي  الوردية  امل�شرية  فعالية 

ب�شرطان الثدي. 
من جهته اأكد املحامي عبداهلل الكعبي نائب رئي�س جمعية 
املعنية  اجلهات  كافة  مع  بالتعاون  اجلمعية  اأن  امل���وؤازرة 
ت�شعى اإىل تقدمي �شتى اأنواع الدعم ملر�شى ال�شرطان وبث 
القيام  على  العائالت  وت�شجيع  ذويهم،  نفو�س  يف  الأم��ل 
الوعي  وزي���ادة  ال�شحة  على  للحفاظ  وقائية  ب��اإج��راءات 
اختتام  ويف  ال��ث��دي.  �شرطان  حماربة  من  امل���راأة  ومتكني 
جمل�س  واأع�شاء  ركا�س  بن  �شامل  د.  ال�شيخ  قام  امل�شرية 

اإدارة اجلمعية بتكرمي الداعمني والرعاة واملتطوعني.

•• اأبوظبي - الفجر 

ك�شفت درا�شة اأجراها فريق من الباحثني 
الهند�شيني لدى جامعة نيويورك اأبوظبي 
ثريابيوتك�س‘  ’اأدفان�شد  جملة  ون�شرتها 
ت��ط��وي��ر رق���اق���ٍة جديدة  ال��ع��ل��م��ي��ة ح����ول 
املناعية  ال��ت��ائ��ي��ة  ع���زل اخل���الي���ا  مي��ك��ن��ه��ا 
بكفاءة. وتتيح الرقاقة للباحثني اإمكانية 
ت��و���ش��ي��ف اخل�����ش��ائ�����س امل��ن��اع��ي��ة ل��ك��ل من 
التائية، وذل��ك م��ن خ��الل تبّني  اخل��الي��ا 
بروتينات  وكمية  نوع  لتحديد  دقيق  نهٍج 
على  خلية  كل  من  املُنبعثة  ال�شيتوكينات 
املناعية  احل��ال��ة  فهم  يف  ي�شهم  م��ا  ح���دة، 
العالج،  فعالية  م��دى  وتقييم  للمر�شى، 

وكفاءة الأدوية اجلديدة.
وخ���الل ال��درا���ش��ة ال��ت��ي ن�����ش��رت يف جملة 
حممد  ق���ّدم  ثريابيوتك�س‘،  ’اأدفان�شد 
ق�شامية، الربوفي�شور امل�شاعد يف الهند�شة 
امليكانيكية والهند�شة الطبية احليوية يف 
جامعة نيويورك اأبوظبي، وزمالوؤه �شرحاً 
عزل  ميكنها  رق��اق��ة  تطوير  ح��ول  واف��ي��اً 

الدم  عينات  من  املناعية  التائية  اخلاليا 
امل�شفوفات  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  �شمن 
املجهرية م�شتطيلة ال�شكل، وذلك بكفاءة 
مركزية  خلية  اإىل  ت�شل  عالية  منهجية 

واحدة يف كل م�شفوفة.
ق�شامية،  حممد  ق��ال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
الدرا�شة:  ع��ل��ى  امل�����ش��رف  ال��ربوف��ي�����ش��ور 
الإن�شان  ج�شم  يف  ال��دف��اع  ن��ظ��ام  "ميتاز 
ب���خ���وا����س ُم���ع���ق���دة ل��ل��غ��اي��ة، ون��ع��ت��ق��د اأن 
اأكرب  بفعالية  املر�شى  ع��الج  على  القدرة 
املعلومات  لنق�س  نتيجة  حم���دودة  كانت 
ال���ذي تلعبه بع�س  ال���دور  ال��واف��ي��ة ح��ول 
الفريو�شات  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال�����ش��ي��ت��وك��ي��ن��ات 
والبكترييا. وتت�شم اخلاليا املناعية باأنها 
على  اخل��وا���س  ومتغايرة  متجان�شة  غري 
املري�س  ح�شب  تختلف  حيث  كبري،  نحو 

ونوعية املر�س".
�شوكومار،  ب���اف���ي���رثا  ق���ال���ت  وب�����دوره�����ا، 
الهند�شة  ق�����ش��م  يف  امل�����ش��اع��دة  ال��ب��اح��ث��ة 
اأبوظبي واملوؤلف الأول  بجامعة نيويورك 
للدرا�شة: "�شت�شاعد نتائج درا�شتنا ولأول 

مرة على اإجراء تقييٍم دقيق وغري ُمتحيز 
التائية،  ل��ل��خ��الي��ا  امل��ن��اع��ي��ة  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة 
جمهرية  م�����ش��ف��وف��ات  ���ش��م��ن  امل���ع���زول���ة 
م�شتطيلة ال�شكل، ما يتيح القيام بتحليٍل 

كمي اآين لل�شيتوكينات التي تطلقها".
ديليورمان،  ق���ال حم��م��دي��ن  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ع����امل اأب����ح����اث يف ق�����ش��م ال��ه��ن��د���ش��ة لدى 
اأبوظبي واملوؤلف الثاين  جامعة نيويورك 
املناعية  اخل���الي���ا  ع����زل  "اإن  ل��ل��درا���ش��ة: 
حول  واأدق  اأعمق  فهماً  مينحنا  امل�شاعدة 
اخللية  م�شتوى  على  املناعية  ال�شتجابة 
اإج����راء درا�شات  ال���واح���دة، وخ��ا���ش��ًة ع��ن��د 

النمط الظاهري والعالجات احليوية".
وح��ق��ق ال��ف��ري��ق ه���ذا الإجن�����از م��ن خالل 
موقع  يف  امل��وّل��دة  الهواء  ُفقاعات  هند�شة 
م�����ش��ف��وف��ة جمهرية  وت��ط��وي��ر  اخل��ل��ي��ة، 
باأج�شام  وم��ط��ل��ي��ة  ال�����ش��ك��ل  م�����ش��ت��ط��ي��ل��ة 
الرقاقة  ن��ظ��ام  واأت�����اح  م�����ش��ادة حم�����ددة. 
ال�شيتوكينات  عن  بدقة  الك�شف  اإمكانية 
بالإ�شافة  الفردية،  اخللية  م�شتوى  على 
بروتينات  ل�شمات  اآين  حتليٍل  اإج��راء  اإىل 

املُفردة،  التائية  اخلاليا  يف  ال�شيتوكينات 
ع��ل��ى اخلاليا  ذل���ك  اإم��ك��ان��ي��ة تطبيق  م��ع 
امل��ن��اع��ي��ة الأخ����رى م��ث��ل اخل��الي��ا البائية 
وت�شهم  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة.  ال��ق��ات��ل��ة  واخل���الي���ا 

التائية  ل��ل��خ��الي��ا  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ال���ع���الئ���م 
املناعي‘  ال��ظ��اه��ري  ’النمط  حت��دي��د  يف 
ل��ل��م��ر���ش��ى، م��ا مُي��ث��ل خ��ط��وة ه��ام��ة نحو 

تطوير املنهجيات الطبية املتخ�ش�شة.

وفد كوريا اجلنوبية يّطلع على جتربة »تدوير « وم�شاريعها امل�شتقبلية 
•• اأبوظبي  - الفجر

 ا�شتقبل مركز اأبوظبي لإدارة النفايات – تدوير وفداً من جمهورية 
املركز وم�شاريعه  كوريا اجلنوبية، وذلك بهدف الط��الع على جتربة 
املتكاملة  املنظومة  لبناء  يتبعها  التي  واملمار�شات  امل�شتقبلية  وخططه 

لإدارة النفايات يف اإمارة اأبوظبي.
اآلية عمل املركز  وقام فريق املركز بتقدمي �شرح مف�شل و�شامل حول 
بالأداء  ال��دائ��م  الرت��ق��اء  خ��الل  م��ن  لتحقيقها  ي�شعى  التي  واأه��داف��ه 
واتباع املنهجيات التي من �شاأنها حتقيق الروؤى والأهداف احلكومية، 
امليدانية  العمليات  تنفيذ  وط��رق  باأ�شاليب  تعريفهم  اإىل  بالإ�شافة 

للمركز.
لقطاع  التنفيذي  املدير  البلو�شي،  عبدالرحمن  قال  املنا�شبة،  وبهذه 
ال���ش��رتاجت��ي��ة وت��ط��وي��ر الأع���م���ال ب��الإن��اب��ة يف م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي لإدارة 
املركز  حر�س  من  انطالقاً  ال��زي��ارة  ه��ذه  – تدوير:" تاأتي  النفايات 
كافة اجلهات  واملثمر مع  الفّعال  التوا�شل  تعزيز قنوات  امل�شتمر على 
اأو�شع واأرحب للتعاون  اآفاق  الدولية والإقليمية واملحلية املعنية وفتح 
فيما يتعلق بالق�شايا واملوا�شيع ذات ال�شلة، اإىل جانب تبادل اخلربات 
يف  املتبعة  امل�شتدامة  والتقنيات  الو�شائل  وا�شتعرا�س  والأفكار  والآراء 
والربامج  املركز  م�شاريع  على  واطالعهم  املهم،  القطاع احليوي  هذا 

واملبادرات التي ينفذها يف اإطار الإدارة املتكاملة للنفايات وال�شتغالل 
الأمثل ملوارد الإمارة الطبيعية لتحقيق بيئة اآمنة و�شحية م�شتدامة 

ملجتمع اإمارة اأبوظبي."
بقطاع  املبا�شرة  ال�شلة  ذات  املوا�شيع  تناولت  ح��وارات  الزيارة  وتخلل 
ونقل  جمع  واأن�شطة  عمليات  اأب��رز  مناق�شة  مت  حيث  النفايات،  اإدارة 
مت  كما  اأبوظبي،  اإم��ارة  اأنحاء  مبختلف  املركز  ينفذها  التي  النفايات 
التعرف على مبادرات املركز �شمن املخطط الرئي�شي لالإمارة، اإ�شافة 
جانب  اإىل  املركز  يتبناها  التي  التدوير  اإع��ادة  تقنيات  ا�شتعرا�س  اإىل 
ت�شليط ال�شوء على الأنظمة والربامج املتطورة امل�شتدامة التي يتبعها 
من اأجل التعامل مع النفايات بطريقة اآمنة وفعالة واقت�شادية تتوافق 

مع اأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية.
يذكر اأن مركز اأبوظبي لإدارة النفايات- تدوير هو اجلهة احلكومية 
اإدارة  خدمات  بتطوير  املتعلقة  الأن�شطة  كافة  عن  امل�شوؤولة  الرئي�شة 
النفايات، من جمع، ونقل، ومعاجلة، والتخل�س الآمن منها بطريقة 
اإىل  بالإ�شافة  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  اأرج���اء  خمتلف  يف  واقت�شادية  فعالة 
لرفع  ج��ه��داً  ي��األ��و  ل  امل��رك��ز  اأن  كما  ال��ع��ام��ة.  ال�شحة  اَف���ات  مكافحة 
م�شتوى الوعي البيئي لدى �شكان الإمارة باأهمية احلفاظ على البيئة 
من  ال��ذي  ال�شليم،  البيئي  ال�شلوك  وتبني  ممار�شة  على  وت�شجيعهم 

�شاأنه دفع عجلة التنمية امل�شتدامة.

معهد دبي الق�شائي ي�شت�شيف اأع�شاء جمل�ص اإدارة 
ال�شبكة الأوروبية العربية للتدريب الق�شائي

•• دبي – الفجر

اإدارة ال�شبكة  اأع�شاء جمل�س  ا�شت�شاف معهد دبي الق�شائي للمرة الأوىل 
الأوروبية العربية للتدريب الق�شائي. وجاءت هذه الزيارة على هام�س ور�شة 
العمل التي نظمها املعهد موؤخًرا حول �شبل ت�شخري الذكاء ال�شطناعي يف 
املجالت الق�شائية والقانونية، حتت �شعار »املنجزات والتطلعات يف الذكاء 

.2019 اأكتوبر   16 و   15 يومي  اأقيمت  والتي  ال�شطناعي"، 
ال�شميطي، مدير  الدكتور جمال  القا�شي  �شعادة  اأعرب  وخالل الجتماع، 
عام معهد دبي الق�شائي عن �شعادته بهذا اللقاء، م�شيًدا بالدور القيم الذي 
التعاون يف جمال  �شبل  دعم  الأوروب��ي��ة، وخا�شة  العربية  ال�شبكة  به  تقوم 
التدريب الق�شائي، واإتاحة الفر�س لال�شتفادة من جتارب الدول امل�شاركة، 
وتبادل اخلربات والربامج والندوات فيما بينها. ونوه الدكتور ال�شميطي 
اإىل اأن ال�شبكة تعد واحدة من اأف�شل املوؤ�ش�شات الدولية التي تعنى بتدريب 
القانونية،  العلوم  باأف�شل  وت�شليحهم  كفاءتهم  رفع  والعمل على  الق�شاة، 
واإك�شابهم خمتلف املهارات، واإعدادهم لالإ�شهام بنه�شة اجلهاز الق�شائي ملا 

فيه خري الوطن واملواطن.
ومثل دولة الإمارات العربية املتحدة يف هذا اللقاء، كل من الدكتور جمال 
ال�شميطي، والدكتور حممد الكمايل مدير عام معهد التدريب والدرا�شات 
الق�شائية وامل�شت�شار عبيد القمزي من معهد الدرا�شات الق�شائية. وح�شره 
من الأردن مديرة املعهد الق�شائي الأردين، القا�شي اإح�شان بركان، ب�شفتها 

الأمينة العامة لل�شكرتاريا الدائمة لل�شبكة. 
دان  راف  ال�شيد  مثلها  فقد  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  ب�شفتها  بلجيكا  وم��ن 
املعهد  مدير  ال��ت��وزاين،  احلنني  عبد  الأ���ش��ت��اذ   ح�شرها  بينما  ران�شبيك، 
العايل للق�شاء ب�شفته نائب رئي�س جمل�س الإدارة. وح�شر من الكويت كل 
من عويد الثومير وفهد املطريي من معهد الكويت للدرا�شات القانونية 

والق�شائية، اإ�شافة اإىل وفدين من اإ�شبانيا وفرن�شا.
موؤ�ش�شة  تعد  الق�شائي  للتدريب  العربية  الأوروب��ي��ة  ال�شبكة  اأن  اإىل  ي�شار 
ر�شمية تعمل على متكني املوؤ�ش�شات التي تخت�س بتدريب الق�شاة واملدعني 
على  ال�شبكة  وحتر�س  بلدانها.  يف  الق�شائية  ال�شلطة  واأع�شاء  العامني 
متبادلة،  ب�شفة  الأط��راف  هذه  مع  والتعاون  والجتماع  املنظم  التوا�شل 

لت�شنع الت�شورات حول برامج واآليات التدريب امل�شرتك.
املتبادلة  امل��ع��رف��ة  تعميق  وم��ن��ه��ا  حم����ددة،  اأه�����داف  م��ن  ال�شبكة  وت��ن��ط��ل��ق 
التعاون  ل��و���ش��ائ��ل  امل�����ش��رتك  ال���ش��ت��خ��دام  وحت�����ش��ني  الق�شائية،  ل��الأن��ظ��م��ة 
املهنية وتبادلها للو�شول  اإىل تقا�شم اخلربات  اإ�شافة  الوطنية والدولية، 
يف  امل�شرتك  التعاون  على  ا  اأي�شً ال�شبكة  وتعمل  التطبيقات.  اأف�شل  اإىل 
تكوين واإ�شالح وتطوير موؤ�ش�شات تدريب الق�شاة ورجال النيابة العامة، 
والعمل على تنمية التعاون بني خمتلف برامج التدريب املخطط لها من 
قبل الدولة امل�شاركة، والرتتيب لأن�شطة التدريب امل�شرتك ورجال النيابة. 
وت�شم ال�شبكة يف ع�شويتها ثالث ع�شرة دولة، منها 6 دول اأوروبية، وهي: 
هولندا وبلجيكا ورومانيا وفرن�شا واإيطاليا واإ�شبانيا، و7 دول عربية وهي: 

الإمارات والأردن واجلزائر وفل�شطني والكويت وتون�س واملغرب.
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 infant( املمباري  بالت�ضمم  �ضنويا  املتحدة  الوليات  يف  ر�ضيع  مئة  حوايل  ي�ضاب 
يوؤثر  اأن  وميكن  الع�ضل،  يف  موجودة  بكترييا  ت�ضببه  مر�ص  وهو   ،)botulism

ب�ضكل خطري على اأجهزة املناعة لدى الأطفال.
واأفاد موقع برايت �ضايد الأمريكي يف تقريره باأن هناك كثريا من الأطعمة التي 

ن�ضتهلكها ب�ضفة يومية والتي نظن باأنها ل ت�ضكل خطرا على �ضحة الأطفال، ولكن 
بحثا  املوقع  اأجرى  لذلك،  ذلك.  عك�ص  الدرا�ضات  بع�ص  اأظهرت 

�ضامال على جميع الأطعمة التي ميكن اأن ت�ضكل خطرا 
على �ضحة الأطفال ال�ضغار وهي كالآتي:

الغازية  امل�ضروبات  الفاكهة،  ع�ضري   1-
والريا�ضية

وف��ق��ا لإر����ش���ادات الأك��ادمي��ي��ة الأم��ريك��ي��ة لطب 
الأط���ف���ال، ل ينبغي ع��ل��ى الأط���ف���ال ال��ذي��ن ل 
ت��ت��ج��اوز اأع���م���اره���م ع��ام��ا ت���ن���اول ال��ع�����ش��ري، يف 
حني ي�شمح لالأطفال الأكرب �شنا بذلك، ولكن 

بكميات حمدودة.
النباتية الربومينية  الزيوت  اأن ت�شبب  وميكن 
والريا�شية  ال��غ��ازي��ة  امل�����ش��روب��ات  يف  امل���وج���ودة 
�شلبا  يوؤثر  ال��ذي  الربومي  بالت�شمم  الإ�شابة 
على اجلهاز الع�شبي لالأطفال. بالإ�شافة اإىل 
امل�شروبني على كمية كبرية  ذلك، يحتوي كال 
من ال�شعرات احلرارية وال�شكر الذي ميكن اأن 

ي�شببا ت�شو�س الأ�شنان.

لالأطفال املخ�ض�ص  الزبادي   2-
اأو���ش��ح امل��وق��ع اأن اإ���ش��اف��ة ال���زب���ادي ال��ع��ادي يف 
النظام الغذائي لطفلك يعد اأمرا جيدا، اإل اأن 
اإ�شافة الزبادي املخ�ش�س لالأطفال قد ل يكون 
كذلك. فالألوان ال�شطناعية وال�شكر املوجودة 
للغاية، كما  الزبادي م�شرة  النوع من  يف ذلك 

اأنها غري مفيدة على الإطالق.
الطعام،  اأ�شباغ  من  العديد  ُحظر  الواقع،  ويف 
حيث اإن بع�شها ي�شبب احل�شا�شية لدى الأطفال 
اأخ���رى من  وي���وؤدي اإىل ف��رط الن�شاط واأن���واع 
الزبادي  ا�شتبدال  وميكن  ال�شارة.  ال�شلوكيات 
العادي بهذا الزبادي ال�شار واإ�شافة الزبيب اأو 

الفواكه اجلافة.

املايكرويف يف  املعد  الف�ضار   3-
املايكرويف  يف  امل���ع���د  ال���ف�������ش���ار  ي���ع���د 
تقدميها  ميكن  خفيفة  وجبة  اأ�شهل 

ل���الأط���ف���ال. وم����ع ذل�����ك، ل ي���درك 
كثريون اأن الأكيا�س امل�شتخدمة 
ت�شدر  اأن  مي��ك��ن  ال��ف�����ش��ار  يف 

مواد كيميائية خطرة. فعند 

ت�شخينها على درجة حرارة عالية، تنبعث منها 
مركبات �شارة. لذلك، كل ما ينبغي عليك فعله 

هو اإعداد الف�شار مع زيت الزيتون.

الع�ضل  4-
ال�شامة املوجودة يف  البكترييا  اأن ت�شبب  ميكن 
الع�شل اإ�شابة الر�شع بالت�شمم، فهي توؤثر على 
يف  م�شاكل  ظهور  يف  يت�شبب  مما  املناعة  جهاز 
ر�شيع  مئة  ح���وايل  ي�شاب  و�شنويا،  التنف�س. 
اأمريكي بالت�شمم الغذائي جراء تناول الع�شل. 
جتاوز  اإذا  لطفلك  الع�شل  تقدمي  ميكن  ولكن 

عمره عاما.

معلب طعام  اأي  اأو  املعلبة  الطماطم   5-
اأ يف العديد من مواد  يوجد املركب بي�شفينول 
علب  يف  �شيما  ول  البال�شتيك  مثل  التغليف 
الطعام. وعموما، ميكن لهذا العن�شر اخلطري 
ل���ذل���ك، عندما  ال��ط��ف��ل.  ع��ل��ى من���و  ي���وؤث���ر  اأن 
ت�شرتي �شل�شة الطماطم اخرت تلك املوجودة 
اأو ا�شتخدم  يف وعاء زجاجي يف ال�شوبر ماركت 

الطماطم الطازجة.

الأرز حبوب  اأو  اأ�ضابع   6-
وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يتعر�س 
الر�شع مل�شتويات عالية من مادة الزرنيخ غري 
املعدة  املنتجات  يف  واملوجودة  ال�شامة  الع�شوي 
من الأرز، مثل حبوب الأرز 
لالأطفال.  املخ�ش�شة 
ذلك،  ع���ن  وب���دي���ال 
ا�شتخدام  مي��ك��ن��ك 
ال�شوفان اأو الكينوا 
ل�������ش���ن���ع وج����ب����ات 

خفيفة و�شحية.

الأط���ع���م���ة   7-
ق��ل��ي��ل��ة ال���د����ض���م 

وامل�ضروبات املحالة
ال�شطناعية-  امل��ح��ل��ي��ات  م���ن  -ب�����دل  مي��ك��ن 
حت�شري  اأو  ال���ط���ازج���ة  ال���ف���واك���ه  ا����ش���ت���خ���دام 
ع�شري  جتميد  ط��ري��ق  ع��ن  ل��ذي��ذة  م�شا�شات 
املمزوجة  اخل�����ش��روات  اأو  ال��ط��ازج��ة  ال��ف��اك��ه��ة 

بالزبادي.

املعاجلة واللحوم  النقانق    8-
من  ن��وع  واأي  النقانق  ا�شتهالك  جتنب  ينبغي 
اأجرتها  درا�شة  اأظهرت  حيث  املعاجلة،  اللحوم 
جمعية ال�شرطان الأمريكية اأن تناول خم�شني 
غ��رام��ا م��ن ال��ل��ح��وم امل��ع��اجل��ة يوميا ي��زي��د من 
بن�شبة  ال���ق���ول���ون  ب�����ش��رط��ان  الإ����ش���اب���ة  خ��ط��ر 

.18%
اأن نحد  ووفقا لأع�شاء اجلمعية، ينبغي علينا 
من ا�شتهالكنا للحوم احلمراء املعاجلة، وذلك 
لتقليل خطر الإ�شابة ب�شرطان القولون، ورمبا 
من خطر الإ�شابة باأنواع اأخرى من ال�شرطان. 
اأن املنتجات املعاجلة من ال�شمك تعترب  ويبدو 
بديال �شحيا ممتازا، حيث يعترب برغر ال�شمك 

اأو برغر اخل�شروات دائما اخليار الأف�شل.

العلكة  9-
ُي��ع��ت��رب م�����ش��غ ال��ع��ل��ك��ة اأم�����را غ���ري م�����ش��م��وح به 
اأول: حتتوي العلكة على  اأ�شباب،  للطفل لعدة 
ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن ال�����ش��ك��ر، مم���ا ق���د يت�شبب 
بالت�شو�س. وعلى الرغم من وجود بع�س اأنواع 
العلكة التي تكون خالية من ال�شكر قد حتتوي 
ت�شبب  اأن  ميكن  اأن��ه��ا  بيد  ال�شوربيتول،  على 

الإ�شهال.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن ابتالع العلكة عن طريق 
اخلطاأ ي�شّكل خطرا حمدقا على �شحة الطفل، 
لأن��ه ق��د يت�شبب يف الخ��ت��ن��اق. ويف ح��ال ابتلع 
اأجزاء  ابتلع  اأو  العلكة  الطفل جزءا كبريا من 
يف  ذل��ك  يت�شبب  فقد  م�شتمر،  ب�شكل  �شغرية 
حدوث ان�شداد يف اجلهاز اله�شمي. لذلك، من 
الأف�شل جتنب تقدميها للطفل متاما وتقدمي 
اخل�شروات ب�شفتها وجبات خفيفة، مثل اجلزر 
واخليار وبدائل �شحية اأخرى، عو�شا 

عنها.

احل���ل���وى   -  10
الهالمية

اأن  امل���ح���ت���م���ل  م�����ن 
ي������ح������ب الأط���������ف���������ال 
ال��ه��الم��ي��ة، لكن  احل���ل���وى 
منها  قطعة  ت��ن��اول  ي�شاهي  ق��د 

هذه  حتتوي  ل  حيث  اخل��ام،  ال�شكر  اإطعامهم 
الوجبة اخلفيفة على اأية مكونات �شحية.

الكميات  اأن  ال��درا���ش��ات  اأظ��ه��رت  احلقيقة،  ويف 
ال��ك��ب��رية م��ن ال�����ش��ك��ر، م��ث��ل ال�شكر امل��وج��ود يف 
ت�����ش��ب��ب فرط  اأن  ال��ه��الم��ي��ة، مي��ك��ن  احل���ل���وى 
النتباه  وع���دم  ال��ع��دواين  وال�����ش��ل��وك  الن�شاط 
ل��دى الأط���ف���ال. يف ه��ذه احل���ال، ينبغي عليك 
الفواكه الطازجة  اأطفالك على تناول  ت�شجيع 
بدل من ذلك، اأو تقدمي الفواكه املجففة غري 

املحالة.

املقلية الرقائق   -  11
ُت��ع��ت��رب ال���رق���ائ���ق امل��ق��ل��ي��ة وج��ب��ة خ��ف��ي��ف��ة غري 
�شحية بالن�شبة للطفل، اإذ اإنها غنية بالدهون 
وال�������ش���ع���رات احل����راري����ة وامل���ل���ح، وي��ن��ب��غ��ي على 
الأطفال جتنب تناولها متاما. وجتدر الإ�شارة 
اإىل اأن ا�شتهالك كثري من امللح ميكن اأن ي�شبب 
م�شاكل عديدة ترتاوح بني ارتفاع �شغط الدم 

وح�شى الكلى.
 ف�شال ع��ن ذل���ك، ق��د ت���وؤدي الأط��ع��م��ة املاحلة 
الوجبات  مثل  مثلها  بال�شمنة،  الإ���ش��اب��ة  اإىل 

اخلفيفة الغنية بال�شكريات.
تناول  ب�����ش��دة يف  ي��رغ��ب  ك���ان طفلك  ح���ال  ويف 
الوجبة  ه��ذه  اإع����داد  ميكنك  املقلية،  ال��رق��ائ��ق 
اخلفيفة يف املنزل، وذلك، عن طريق حتمي�س 
رقائق  حت�شري  اأو  الفرن،  يف  البطاطا  �شرائح 

مقلية حلوة.

البيتزا  -  12
اأ�شاف املوقع اأن بيتزا املطاعم اأو تلك املجمدة 
جيدا  خ��ي��ارا  ت��ع��ت��رب  ل  امل��ح��الت  تبيعها  ال��ت��ي 
تلك  اإن جميع  اإذ  ع��دي��دة،  لأ���ش��ب��اب  ل��الأط��ف��ال 
العنا�شر جمهولة الأ�شل، ف�شال عن الدهون 
الزائدة وامللح يف اجلنب، وتلك ل تعترب عنا�شر 

غذائية �شحية على الإطالق.
ويف هذه احل��ال، ُيعترب اإع��داد البيتزا يف املنزل 
مثل  اختيارك  من  �شحية  مكونات  با�شتخدام 
الزيتون،  اأو  الب�شل  اأو  الفطر  اأو  الطماطم 
اأطفالك.  �شحة  على  للحفاظ  الأمثل  اخليار 
ع���الوة ع��ل��ى ذل���ك، ح���اول اإ����ش���راك اأط��ف��ال��ك يف 
عملية حت�شري البيتزا، لت�شجيعهم على تناول 
الطعام يف املنزل باعتبار ذلك جزءا من العادات 

ال�شحية اليومية.

املب�ضرت( )غري  اخلام  احلليب   13-
املب�شرت )غري  احلليب اخل��ام هو احلليب غري 
اأن  امل�شتخَرج مبا�شرة(، ميكن  املغلّي، الطبيعي 

ي�شّكل خطرا حمدقا ومميتا لالأطفال والكبار 
بكترييا  على  لحتوائه  نظرا  ���ش��واء،  ح��د  على 
�شارة وفريو�شات وطفيليات، على غرار بكترييا 

العطيفة والإ�شريكية القولونية.

اجلنب اأنواع  بع�ص   14-
اأ�شاف املوقع اأن اجلنب يحتوي على ن�شبة عالية 
والربوتينات.  والفيتامينات  الكال�شيوم  م��ن 
ومع ذلك، ل ينبغي تقدمي جميع اأنواع اجلنب 

لالأطفال.
الر�شع  ي��ت��ج��ن��ب  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال���ع���م���وم،  وع���ل���ى 
الزرقاء  اجل��ب��ن��ة  ت���ن���اول  ال�����ش��غ��ار  والأط����ف����ال 
لأنها  الطازجة،  الطرية  الأجبان  من  وغريها 
املب�شرت،  غري  احلليب  من  م�شنوعة  تكون  قد 
وهو ما ي�شكل خطورة على �شحة الأطفال نظرا 
لحتوائها على بكترييا ت�شمى اللي�شترييا التي 

ت�شبب نوعا من الت�شمم الغذائي.
خالفا ذل��ك، تعترب الأج��ب��ان الأخ��ف وزن��ا مثل 

ال�شلبة  والأج��ب��ان  والق�شدة،  املنزلية  الأجبان 
املليئة بالدهون خيارات �شحية وميكن اإعطاوؤها 

لالأطفال انطالقا من عمر �شتة اأ�شهر.

منزليا املعدة  غري  املثلجات   15-
امل���ع���ّدة منزليا  امل��ث��ل��ج��ات غ��ري  اأن  امل��وق��ع  ذك���ر 
حتتوي على مواد ت�شمى م�شتحلبات التي ثبت 
معدتنا  يف  اجليدة  البكترييا  عمل  تعّطل  اأنها 

وتوؤدي اإىل الإ�شابة بال�شمنة.
اأُذيبت  التي  املثلجات  تعترب  ذل��ك،  ع��ن  ف�شال 

واأُعيد جتميدها غري اآمنة،
اأن  ميكن  لي�شترييا  غ��رار  على  البكترييا  لأن   
تتكاثر فيها، مما قد يوؤدي اإىل الإ�شابة بخطر 

الت�شمم.
وعو�شا عن ذلك، 

مثلجات  اأو  امل��ن��زل  يف  املثلجات  اإع����داد  ميكنك 
املجمدة  الطازجة  الفواكه  من  املُعّدة  الفاكهة 

التي حتتوي على الفيتامينات.

منها احلليب والع�ضل

طفلك ب�شحة  ت�شر  طعاما   15

ك��ب��ري ع��ل��ى تغذية  ت��رك��ي��ز   ه���ن���اك 
�شنوات  ث���الث  اأول  خ���الل  ال��ط��ف��ل 
م���ن ح��ي��ات��ه، وذل����ك ل�����ش��ب��ب وجيه: 
بتغذية  يحظون  ال��ذي��ن  ف��الأط��ف��ال 
جيدة لديهم احتمالية اأكرث بع�شرة 
اأ�����ش����ع����اف ل��ل��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى اأم����را�����س 
الطفولة التي تهدد حياتهم واإمتام 
الأقل.  على  درا�شية  م��راح��ل  اأرب��ع��ة 
ول��ك��ن م���ا ل ي��ع��رف��ه ال��ك��ث��ريون هو 
النظيف،  ال��ه��واء  على  احل�شول  اأن 
اأ���ش��ا���ش��ي يف  ت��وف��ره، عن�شر  او ع���دم 

التطور العقلي واجل�شدي للطفل. 
ف��ال��ف��رتة ال��ت��ي متتد األ���ف ي��وم منذ 
الطفل  يبلغ  وح��ت��ى  اجل��ن��ني  ت��ك��ّون 
ع��م��ر ال�����ش��ن��ت��ني ت���ع���ّد ف����رتة حرجة 
ع��م��ره، وخ��الل��ه��ا يتطور جهاز  م��ن 
املناعة فيما يرتبط الدماغ بحوايل 
الثانية  يف  ع�شبي  راب��ط   1،000
دقيقة  م�������ش���ارات  ل��ي��ب��ن��ي  ال����واح����دة 
بقية  اإىل  ال��ر���ش��ائ��ل  ع��ربه��ا  تنتقل 
اجل�شم. وبالنظر اإىل دماغ طفل يف 
ن�شاطه  اأن  لنا  يظهر  العامني  عمر 
�شعف ن�شاط دماغ ال�شخ�س البالغ، 
اخلاليا  لتو�شيل  ج�����ش��وراً  يبني  اإذ 
ل�شتخدامها  ال��دم��اغ  يف  الع�شبية 
على  ال����ق����درة  اأن  ك��م��ا  م�����ش��ت��ق��ب��اًل. 
وال�شوت  )النظر(  ال�شور  معاجلة 
اللغة  وح���ف���ظ  واإدراك  )ال�����ش��م��ع( 
قدرات  جميعها  وال��وج��وه  وال�����ش��ور 

يوم من   1000 اأول  تتطور خالل 
عمر الطفل. 

تلوث  م�����ش��ت��وي��ات  ارت���ف���اع  ظ���ل  ويف 
الهواء الداخلي واخلارجي، يتعر�س 
م�شتمر،  ب�شكل  للمخاطر  الأط��ف��ال 
ال�شحية،  امل�شاكل  العديد من  اأن  اإذ 
املبكرة  وال����ولدة  الإج��ه��ا���س  ومنها 

وتدين الوزن عند الولدة واأمرا�س 
وال�شكري  واحل�������ش���ا����ش���ي���ة  ال����رب����و 
واأمرا�س القلب والأوعية الدموية، 
الهواء.  بتلوث  ربطها جميًعا  ميكن 
وال�شيدات  الأط����ف����ال  ي��ق�����ش��ي  ك��م��ا 
اأوق��ات��ه��م يف الأماكن  احل��وام��ل ج��ّل 
الداخلية املغلقة، حيث يكون الهواء 

م��ل��وًث��ا اأك���رث م��ن ال��ه��واء اخلارجي 
بخم�شة اأ�شعاف.  

األ�شن:  ���ش��ارة  قالت  ال�شياق  ه��ذا  يف 
كل  ب��ني  ت�شعة  م��ن  اأك���رث  "يوؤمن 
باأن  ال��ع��امل  واأم��ه��ات يف  اآب���اء  ع�شرة 
يف  هاماً  دوًرا  يلعب  النظيف  الهواء 
معظمهم  وي�شعر  اأب��ن��ائ��ه��م،  �شحة 

واأثره  امل��ل��وث  ال��ه��واء  ح��ي��ال  بالقلق 
و�شحتهم.  الأط����ف����ال  ت��ع��ّل��م  ع��ل��ى 
اجلانب اجليد هو اأننا نق�شي مزيداً 
الداخلية  الأم���اك���ن  يف  ال��وق��ت  م��ن 
نوعية  مراقبة  ميكن  حيث  املغلقة، 

الهواء وحت�شني جودته."   
الهواء  تنقية  لأجهزة  ميكن  • هل 

ت����وف����ري ه�������واء ����ش���ح���ي ل���الأط���ف���ال 
الر�شع؟ 

-ي��ع��ت��ق��د اأك������رث م����ن ث��ل��ث��ي الآب������اء 
ال�شني والهند وكوريا  والأمهات يف 
املتحدة  وال�������ولي�������ات  اجل���ن���وب���ي���ة 
الهواء  تنقية  ج��ه��از  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة 
الطفل،  ���ش��ح��ة  ل��ت��ح�����ش��ني  م��ف��ي��د 

�شركة  اأجرتها  لأبحاث  وفًقا  وذل��ك 
لالأبحاث  امل�شتقلة   YouGov
امل���ت���ح���دة. وم����ن خالل  امل��م��ل��ك��ة  يف 
احل�شا�شية  م�شببات  م��ن  التخل�س 
ال�شائعة، كالغبار والعث والبكترييا 
اإىل  – ب���الإ����ش���اف���ة  وال���ف���ريو����ش���ات 
امللوثات املنزلية واملواد الكيميائية يف 

الطالء والأثاث واملالب�س  واملنظفات 
اإ�شافة اإىل عوادم ال�شيارات والدخان 
عرب  منازلنا  تدخل  التي  وامللوثات 
ال��ن��واف��ذ وف��ت��ح��ات ال��ت��ه��وي��ة، ميكن 
الهواء  لأجهزة تنقية الهواء �شمان 
ال�شحي النظيف لل�شيدات احلوامل 

والأطفال ال�شغار. 

 رئتاه ودماغه بحاجة للهواء النظيف  

الهواء امللوث يوؤثر  على النمو اجل�شدي والعقلي للطفل
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�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ابو �شلطان 

CN الزرعي لال�شماك رخ�شة رقم:1049432 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامله بنت مربوك بن �شليم الغيالين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عامر �شامل �شليم الزرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27 

اإع����������الن
الفالح  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتجارة ال�شماك رخ�شة رقم:1051235 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامله بنت مربوك بن �شليم الغيالين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عامر �شامل �شليم الزرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/111 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد 

عنوانه : اإمارة دبي - بناية البزن�س بوينت مكتب 401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف : 04/2946945 
املنفذ �شده : نائل ال�شيد توفيق ال�شال 

عنوانه :  دبي - بردبي - منطقة مر�شى دبي - �شارع املم�شي - مبنى �شدف 6 - الطابق رقم 8 - ال�شقة رقم 810ز 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة  : مر�شى دبي - رقم الر�س : 172 - رقم املبنى : 6 - ا�شم املبنى : ال�شدف - 6 - رقم الطابق 8 - رقم 

العقار : 810 - امل�شاحة :  131.88 مرت مربع - املقدرة ب��� )1419543( درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم 2018/2424 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ:فرحان �شدام رحمة املو�شوي   عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور�شعيد - �شارع ال�شيخ را�شد - مقابل حمطة 
برتول اإيبكو - بناية اخلور بالزا - مكتب رقم 1 

املنفذ �شده : ال�شيخ / ماجد اأحمد را�شد املعال  - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - املطينة - بجانب مطعم عرو�س دم�شق - بناية يو�شف 
�شالح ح�شني اجلزيري )مبنى رقم 2( - حمل رقم 1 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 3/907 - املنطقة : مردف - رقم البلدية : 919 - 251 - امل�شاحة : 

درهم   4.500.000  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   966.19
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
فى �لدعوى رقم 2017/111 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد 
عنوانه : اإمارة دبي - بناية البزن�س بوينت مكتب 401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف : 04/2946945 

املنفذ �شده : نائل ال�شيد توفيق ال�شال 
عنوانه :  دبي - بردبي - منطقة مر�شى دبي - �شارع املم�شي - مبنى �شدف 6 - الطابق رقم 8 - ال�شقة رقم 810ز 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة  : مر�شى دبي - رقم الر�س : 172 - رقم املبنى : 6 - ا�شم املبنى : ال�شدف - 6 - رقم الطابق 8 - رقم 

العقار : 810 - امل�شاحة :  131.88 مرت مربع - املقدرة ب��� )1419543( درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم 2018/2424 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ:فرحان �شدام رحمة املو�شوي   عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور�شعيد - �شارع ال�شيخ را�شد - مقابل حمطة 
برتول اإيبكو - بناية اخلور بالزا - مكتب رقم 1 

املنفذ �شده : ال�شيخ / ماجد اأحمد را�شد املعال  - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - املطينة - بجانب مطعم عرو�س دم�شق - بناية يو�شف 
�شالح ح�شني اجلزيري )مبنى رقم 2( - حمل رقم 1 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 3/907 - املنطقة : مردف - رقم البلدية : 919 - 251 - امل�شاحة : 

درهم   4.500.000  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   966.19
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/238 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك الدوحة فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، �شارع ال�شيخ زايد - برج �شن�شري - بجوار حمطة مرتو املركز املايل - هاتف : 043439111 
املنفذ �شده : براديب لوجناين خيم�شند لوجناين 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - ال�شقة رقم )2211( الكائنة مبنطقة برج خليفة - مبنى برج النجوم - الطابق 
رقم 22 - امل�شيد على قطعة الر�س رقم 0 - 247 - رقم مكاين : 2692687210 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( البيع)�شركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�شحة او�شافه 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : �شقة 
�شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 247 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج النجوم - رقم الوحدة : 2211 - امل�شاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء   لعلى  يباع  درهم   )638.191.00( ب����  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   42.35

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2018/437  تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: �شمري حممد عودة القدومي ب�شفته مدير امام �شيتي  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ 
زايد - مبنى برج ال�شقر لالعمال - �شقة الرابع 402 - بجوار حمطة مرتو ابراج الإمارات - بوكالة املحامي ابراهيم البناء 

املنفذ �شده : موؤ�ش�شة ار بي اي لال�شتثمار - منطقة حرة - موؤ�ش�شة فردية مبلكها ال�شيد/ ايجوزايزاف - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بور�شعيد - ديرة - �شارع بور�شعيد - مبنى جممع ا�شيكو لالعمال - �شقة ال�شاد�س 602 

- جممع ا�شيكو لالعمال - بوكالة مكتب احمد ابراهيم للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : ند ال�شبا الأوىل - رقم الر�س : 116 - امل�شاحة : 1393.52 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)7.499.854.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2018/238 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك الدوحة فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، �شارع ال�شيخ زايد - برج �شن�شري - بجوار حمطة مرتو املركز املايل - هاتف : 043439111 
املنفذ �شده : براديب لوجناين خيم�شند لوجناين 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - ال�شقة رقم )2211( الكائنة مبنطقة برج خليفة - مبنى برج النجوم - الطابق 
رقم 22 - امل�شيد على قطعة الر�س رقم 0 - 247 - رقم مكاين : 2692687210 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( البيع)�شركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�شحة او�شافه 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : �شقة 
�شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 247 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج النجوم - رقم الوحدة : 2211 - امل�شاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء   لعلى  يباع  درهم   )638.191.00( ب����  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   42.35

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
فى �لدعوى رقم  2018/437  تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: �شمري حممد عودة القدومي ب�شفته مدير امام �شيتي  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ 
زايد - مبنى برج ال�شقر لالعمال - �شقة الرابع 402 - بجوار حمطة مرتو ابراج الإمارات - بوكالة املحامي ابراهيم البناء 

املنفذ �شده : موؤ�ش�شة ار بي اي لال�شتثمار - منطقة حرة - موؤ�ش�شة فردية مبلكها ال�شيد/ ايجوزايزاف - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بور�شعيد - ديرة - �شارع بور�شعيد - مبنى جممع ا�شيكو لالعمال - �شقة ال�شاد�س 602 

- جممع ا�شيكو لالعمال - بوكالة مكتب احمد ابراهيم للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : ند ال�شبا الأوىل - رقم الر�س : 116 - امل�شاحة : 1393.52 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)7.499.854.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/174 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نوب بنك )�س م ع( - )�شابقا - بنك نور الإ�شالمي(  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مكتب رقم 

بال�شارقة  الكائن  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  الثقة  مكتب  بوكالة  العقارية  اعمار  ملك   -  801
املنفذ �شده : حممد �شليم طاهر غالم ح�شني 

عنوانه :  اإمارة دبي - الثنية اخلام�شة - جزر جمريا - املجمع 11 - تالل الإمارات 1 - فيال رقم 9 - رقم الر�س : 179 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 179 - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم البلدية : 598 - 393  - امل�شاحة 

: 1302.91 مرت مربع - القيمة التقديرية : 7.600.000 درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية �لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/106 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الإحتاد - بجوار ديرة �شيتي �شنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 
املنفذ �شده : عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة - �شركة منطقة حرة 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - املنطقة احلرة بجبل علي - جافزا جنوب - بناية رقم 10413 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : 

مبنى على ار�س - املنطقة : جبل علي - رقم الر�س S10413 - القيمة التقديرية : 8800000 درهم يباع لعلى عطاء -  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2018/174 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نوب بنك )�س م ع( - )�شابقا - بنك نور الإ�شالمي(  عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مكتب رقم 

بال�شارقة  الكائن  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  الثقة  مكتب  بوكالة  العقارية  اعمار  ملك   -  801
املنفذ �شده : حممد �شليم طاهر غالم ح�شني 

عنوانه :  اإمارة دبي - الثنية اخلام�شة - جزر جمريا - املجمع 11 - تالل الإمارات 1 - فيال رقم 9 - رقم الر�س : 179 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 179 - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم البلدية : 598 - 393  - امل�شاحة 

: 1302.91 مرت مربع - القيمة التقديرية : 7.600.000 درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية �لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2017/106 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الإحتاد - بجوار ديرة �شيتي �شنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 
املنفذ �شده : عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة - �شركة منطقة حرة 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - املنطقة احلرة بجبل علي - جافزا جنوب - بناية رقم 10413 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : 

مبنى على ار�س - املنطقة : جبل علي - رقم الر�س S10413 - القيمة التقديرية : 8800000 درهم يباع لعلى عطاء -  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/2266 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: نينيل اليك�شندرو تون�شو - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي -  �شارع املركز املايل - مبنى مكاتب 

ال�شاحة - �شقة 401A - مدخل فندق ذا بال�س داون تاون 
املنفذ �شده : فايز حممد جمعه مفتاح 

عنوانه : الإمارات - اإمارة عجمان - عجمان - النعيمية - �شارع الكويت - مبنى عجمان تاور - �شقة 106  
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
البيع)�شركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
الأ�شا�شي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�شراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة  الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�شرط ال تقل هذه  لر�شوم 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : ح�شة يف ار�س ف�شاء - املنطقة : املزهر الأوىل - رقم الر�س : 1490 - 

م�شاحة احل�شة : 121.93 مرتمربع - قيمة احل�شة : )262.393.36(  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2018/265 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود 
عنوانه : اإمارة دبي - دبي - مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت - �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، 

هاتف : 043904722 - فاك�س : 043906607 رقم مكاين 1412776600 
املنفذ �شده : العقارية لال�شتثمار )�س ذ م م( واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - جرين كوميونيتي - بالقرب 

من �شارع ال�شيخ زايد - مبنى العقار لال�شتثمار - الطابق الأول 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع 
العقار : حق منفعة ينتهي يف 2090/3/30 - املنطقة : جممع ال�شتثمار الأول - امل�شاحة : 467.63 مرت مربع - رقم املبنى 
: 1  - رقم الر�س : 353  - ا�شم املبنى : تريا�س ابارمتنت 1 - رقم العقار : 4030 - الطابق 3 - مببلغ 3523465 درهم 

لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2017/2266 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: نينيل اليك�شندرو تون�شو - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي -  �شارع املركز املايل - مبنى مكاتب 

ال�شاحة - �شقة 401A - مدخل فندق ذا بال�س داون تاون 
املنفذ �شده : فايز حممد جمعه مفتاح 

عنوانه : الإمارات - اإمارة عجمان - عجمان - النعيمية - �شارع الكويت - مبنى عجمان تاور - �شقة 106  
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
البيع)�شركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 
الأ�شا�شي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�شراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة  الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�شرط ال تقل هذه  لر�شوم 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : ح�شة يف ار�س ف�شاء - املنطقة : املزهر الأوىل - رقم الر�س : 1490 - 

م�شاحة احل�شة : 121.93 مرتمربع - قيمة احل�شة : )262.393.36(  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2018/265 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود 
عنوانه : اإمارة دبي - دبي - مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت - �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، 

هاتف : 043904722 - فاك�س : 043906607 رقم مكاين 1412776600 
املنفذ �شده : العقارية لال�شتثمار )�س ذ م م( واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - جرين كوميونيتي - بالقرب 

من �شارع ال�شيخ زايد - مبنى العقار لال�شتثمار - الطابق الأول 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع 
العقار : حق منفعة ينتهي يف 2090/3/30 - املنطقة : جممع ال�شتثمار الأول - امل�شاحة : 467.63 مرت مربع - رقم املبنى 
: 1  - رقم الر�س : 353  - ا�شم املبنى : تريا�س ابارمتنت 1 - رقم العقار : 4030 - الطابق 3 - مببلغ 3523465 درهم 

لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
يف �لدعوى  رقم 2019/3359 جتاري جزئي

املدعي : �شركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م  
املدعي عليها : بي بي ام لالعمال الداخلية - �س ذ م م  

يعلن اخلبري الدكتور/عقيل حممد هادي ح�شن الهادي ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية 
، واملقامة من املدعية /�شركة الدانوب لتجارة مواد  يف الدعوى رقم  2019/3359 جتاري جزئي 
البناء - ذ م م  ، وتنفيذا للمهمة فاإن املدعي عليها ال�شادة / بي بي ام لالعمال الداخلية - �س ذ م 
م مدعوة حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية او بوا�شطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم اخلمي�س 
املوافق 2019/10/31 يف متام ال�شاعة 11.30 احلادية ع�شر والن�شف �شباحا يف مقر مكتبنا الكائن 
اإمارة دبي - ديرة - بو�شعيد - بناية الو�شل بزن�س �شنرت - بجوار فندق جي 5 )فندق روتانا  يف 
التا�شع - مكتب رقم )902( رقم مكاين : 94178 32428 - لذا  �شابقا( - �شارع رقم 27 - الطابق 
التي  وامل�شتندات  الأوراق  " واح�شار جميع  املحدد اعاله  املوعد  التكرم باحل�شور يف  نرجو منكم 

توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
  �خلبري �حل�سابي     
د - عقيل حممد هادي ح�سن  �لهادي 

  �إعالن بالن�سر 
حل�سور �جتماع �خلربة �مل�سرفية 

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
حمكمة �بوظبي �لتنفيذية 

�إخطار دفع يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2018/101 م 
اىل املنفذ �شدها : عزيز بن خدوم بن را�شد الزعابي - الإمارات  العنوان : ن�شرا 
حيث انه بتاريخ 2018/1/30 ، قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح 

املنفذ لها : الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والوقاف - يف الق�شية رقم 2017/353 
ومبا ان املنفذ لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ، ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذ كالآتي :  املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 
: 258.700.00 درهم  - فموجب هذا مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار 
اليه اعاله خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اإعالنك / اعالنكم بهذا الإخطار  ويف 
 2019/11/17 املوافق  الحد  يوم  جل�شة  بح�شور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة 
ال�شاعة 8.30 �س ، امام املحكمة ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك 

اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�إعالن عن بيع عقار باملز�د �لإلكرتوين

عن طريق �سركة �لإمار�ت للمز�د�ت 
�لإعالن يف جريدتني ر�سميتني 

يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2016/901 ر��س �خليمة 
تعلن حممكة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقار ملكية  اثبات وثيقة 
رقم 2004/15475 عبارة عن بناء قدمي مبنطقة  املعمورة امل�شاحة 3600 قدم مربع �شكنية 
والقيمة التقديرية للعقار 500000 درهم ، والعائدة ملكيتها لورثة املرحوم / عبدالرحمن 
حممد جمال عبداهلل - بتاريخ 2019/10/30 عن طريق �شركة الإمارات للمزادات وذلك 
فعلى  نقدا.   تدفع   %20 التاأمني  قيمة  ب��ان  علما   ، ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة  مت��ام  يف 
من يرغب بال�شرتاك او العرتا�س او الطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة 
التنفيذ  دائ��رة  مراجعة  او   www.emiratesauction.ae للمزادات  الإم��ارات 

اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة 
ماأمور �لتنفيذ/ �سعيد �ل�سحي 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/7588(
املخطر : �شركة علي غالمي للخ�شار والفواكه - ذ م م 

بوكالة املحامية / �شاره �شاره بيك البلو�شي 
املخطر اليها : �شبي�شل�شت لينك للتجارة العامة - ذ م م )جمهول حمل الإقامة( 

ي��ن��ذر امل��خ��ط��ر - امل��خ��ط��ر ال��ي��ه - ب�����ش��رورة ���ش��داد امل��دي��ون��ي��ة امل��رت���ش��دة ل��دي��ك��م مببلغ 
165678.42 درهم نظري ال�شيكات املمنوحة منكم لنا على ان يتم ال�شداد خالل )7 ايام( 
وذلك تنفيذ لحكام قانون الإجراءات املدنية واذا مل يتم ال�شداد خالل املدة القانونية 7 
اأيام من تاريخ الإعالن بالن�شر عندها �شي�شطر املخطر اىل اتخاذ الإجراءات القانونية 
�شدكم للمطالبة ب�شداد قيمة الفواتري وما ي�شتجد عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ 

احلكم والر�شوم وامل�شاريف. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4701   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- عي�شى عبداحلميد حممد عبا�س البلو�شي - جمهول 
 - العامة  للتجارة  �شيتي  التنفيذ/�شلفر  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
وميثله / خالد حممد علي احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املنفذ به وقدره )19740.5( درهم  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/3935  تنفيذ عمايل 
املنفذ ���ش��ده/1- اي�س لب - �س ذ م م  جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان  اىل 
طالب التنفيذ/ مهون كالفني �شابينو لوبيز وميثله / �شاره �شاه بيك حممد 
البلو�شي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )5705( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�شافة اىل مبلغ 610 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

اللجنة الدائمة للتنمية القت�شادية يف 
عجمان تعقد جل�شتها العا�شرة للعام 2019

•• عجمان ـ الفجر 

عقدت اللجنة الدائمة للتنمية القت�شادية التابعة للمجل�س التنفيذي يف 
عجمان جل�شتها العا�شرة للعام 2019 برئا�شة �شعادة م. عبداهلل املويجعي 

� رئي�س اللجنة، لبحث �شبل �شري العمل واآخر امل�شتجدات باأعمال اللجنة.
 2019 العام  من  الأول  للن�شف  الرخ�س  حركة  تقرير  اجلل�شة  تناولت 
وال�شادر عن دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان، حيث ك�شف التقرير عن 
وجود ت�شاعد م�شتمر يف معدلت النمو ال�شنوية للرخ�س اجلديدة لت�شل 
خالل لن�شف الأول من العام 2019 اإىل ن�شبة %7.9 مقارنة بالن�شف 
الول من العام 2019، منها %61 رخ�شة مهنية و%37 جتارية و2% 
�شناعية، وارتفع عدد الرخ�س املجددة للن�شف الول من 2019 مبعدل 

منو �شنوي و�شل اإىل %4.8 مقارنة بالفرتة ذاتها للعام 2018.
ال�شادرة خالل  الرخ�س  لعدد  ال�شهري  التطور  على  اللجنة   اطلعت  كما 
ملوا�شلة  ال��دائ��رة  حر�س  اإىل  التقرير  واأ���ش��ار  اأعمال”  “با�شر  دقيقة   15

تقليل املدة الزمنية لإ�شدار الرخ�شة.
وا�شتعر�س التقرير دور دائرة التنمية القت�شادية يف دعم النمو وت�شجيع 
التجارية،  واحلماية  الرقابة  وتعزيز  الع��م��ال  بيئة  وحت�شنب  ال�شتثمار 
املحفزة ملجتمع  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  م��ن  م��ن خ��الل جمموعة  م��ن خ��الل 

العمال.
القطاعني  بني  لل�شراكة  �شاملة  �شيا�شة  وتطبيق  بو�شع  الدرا�شة  واو�شت 
البنية  توفري  ح��ول  مف�شلة  درا�شة  اج��راء  جانب  اإىل  واخلا�س  احلكومي 
الأ�شا�شية لالأن�شطة عالية التقنية ذات القيمة امل�شافة العالية من خالل 

ان�شاء منطقة تكنولوجية متخ�ش�شة.
مع  للتوا�شل  امليدانية  العمل  ف��رق  تفعيل  ���ش��رورة  على  احل�����ش��ور  واأك���د 
بال�شاأن  املعنية  اجلهات  بني  التن�شيق  واهمية  وامل�شانع  ال�شركات  اأ�شحاب 
التجار  نظر  ووج��ه��ات  مقرتحات  على  والط���الع  الإم���ارة،  يف  القت�شادي 

واأ�شحاب املوؤ�ش�شات العاملة يف عجمان.
واأو�شت اجلل�شة على �شرورة عمل الدرا�شات وا�شتطالعات الراأي امليدانية 
ورفع خمرجاتها اإىل �شناع القرار، مع �شرورة تكاتف اجلهود بني اجلهات 
عجمان  لإم���ارة  القت�شادية  املقومات  اب��راز  على  عجمان  يف  القت�شادية 

والرتويج لها يف املحافل املحلية والدولية.

دعوة لبتهاج الأ�ضر واملقيمني يف مدينة زايد

�شل�شلة بيج مارات تفتتح اأحدث فروعها يف منطقة الظفرة و�شط ح�شور 

 41 % منو التجارة البينية مع الهند يف اخلم�ضة اأعوام الأخرية

غرفة راأ�ص اخليمة ت�شتعر�ص فر�ص ال�شتثمار يف قمة »غوا« الهندية

•• منطقة الظفرة -  لطيفة جابر 

 افتتحت �شل�شلة حمالت بيج مارت اإحدى 
ماركت  ال�����ش��وب��ر  م��ت��اج��ر  �شل�شلة  اأك����رب 
الإم����ارات  م��ارك��ت يف  ال�شوبر  وحم���الت 
الثامن  م��ن��ف��ذه��ا   ، امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
زاي����د مبنطقة  م��دي��ن��ة  وال��ع�����ش��ري��ن يف 
كبري  جماهريي  ح�شور  و�شط  الظفرة 
من خمتلف اجلن�شيات والأعمار الذين 
�شناعية  يف  املتجر  موقع  على  ت��واف��دوا 

م��دي��ن��ة زاي����د  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع مب��ا يقدمه 
تلبي  متنوعة  وب�����ش��ائ��ع  م��ع��و���ش��ات  م��ن 
اح��ت��ي��اج��ات ك��اف��ة اجل��ن�����ش��ي��ات وخمتلف 
ا  الأع����م����ار  وق�����دم  ب��ي��ج م�����ارات عرو�شً
مثيل  لها  ي�شبق  مل  ت�شوق  وخ�شومات 
من   ، ال�شخ�شية  والعناية   ، البقالة  يف 
خ��الل ع��رو���س الإل��ك��رتون��ي��ات ، اللحوم 
والأ�شماك والفواكه الطازجة واأكرث من 

ذلك بكثري.
امل��دي��ر التنفيذي  اأح��م��د  اأم���ري  واأو����ش���ح 

اأن  ل�شل�شلة حمالت بيج مارت ال�شهرية 
عرو�س  �شهد  زاي���د  مدينة  ف��رع  افتتاح 
الأ�شماك  منتجات   على  الأ�شبوع  نهاية 
والفواكه ومواد البقالة واأكرث من ذلك 
بكثري �شيتم بيعها باأ�شعار اأقل من ال�شوق 
“ال�شفقات  اإىل  اأق����رب  يجعلها  مم��ا   ،
فقط.  اخل�شومات  من  اأك��رث  القاتلة” 
 ، Big Mart عالوة على ذلك ، �شتقدم
مدينة زايد ، ابتداًء من نوفمرب 2019 
ال�شبت  من  ح�شرية  عائلية  خ�شومات 

اأ�شبوع  ك��ل  يجعلها  مم��ا   ، الث��ن��ني  اإىل 
التي  اأك��رث حمالت اخل�شم  واح��دة من 
ت�شتهدف الأ�شرة ا�شتهداًفا يف الإمارات. 
لذلك ، يا �شكان مدينة زايد ، ابتهجوا. 
اكت�شفوا   بيج مارت  كما مل يحدث من 
وفرت  كلما   ، اإن��ف��اق��ك  زاد  فكلما   ، قبل 
اأكرث ؛ مع خ�شومات وكوبونات وق�شائم 
 ،  Big Mart ت�شوق وما اإىل ذلك مع

تنفق حًقا اأقل وتت�شوق اأكرث.
وتقدم �شل�شلة بيج مارت  باقة من اأجمل 

ال���ت���ي تالم�س  ال��رتوي��ج��ي��ة  ال���ع���رو����س 
وت�شاهم  الظفرة  منطقة  �شكان  اهتمام 
يف ت����وف����ري جم���م���وع���ة م����ن اخل����ي����ارات 

الت�شويقية اأمام امل�شتهلكني 
بيج  ل�شل�شة  اجلديد  الفرع  افتتاح  وم��ع 
م��ارت يف مدينة زاي��د تت�شاعف اجلهود 
لتوفري  امل���ج���م���وع���ة  م���������ش����وؤويل  ل������دى 
ال�شلع  خمتلف  م��ن  ال�شكان  احتياجات 
والب�شائع ذات اجلودة العالية والأ�شعار 

املنخف�شة .

•• دبي-الفجر: 

اأظهرت نتائج درا�شة ثقة امل�شتهلك للمرحلة 
ربع ال�شنوية الثانية للعام 2019، عدًدا من 
من  املتفائلة  والإ�شارات  الإيجابية  املعطيات 
قبل امل�شتهلكني من مواطني دولة الإمارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وال����واف����دي����ن ع���ل���ى حد 
للفرتة  امل�شتهلك  ثقة  موؤ�شر  و�شجل  �شواء. 
ليوازي  ن��ق��ط��ة،   139 بالتقرير  امل�شمولة 
يف ذلك ما حتقق يف الربع الأول، مع وجود 
انخفا�س هام�شي اقت�شر على نقطة واحدة 
احلالة  اإزاء  امل�شتهلك  وب��ت�����ش��ورات  ف��ق��ط. 
 87% ن�شبته  م��ا  ع���رّب  ف��ق��د  الق��ت�����ش��ادي��ة، 
امل�����ش��ارك��ني يف ال���ش��ت��ب��ي��ان ع��ن م�شاعر  م��ن 
يف  ال�شخ�شية  املادية  الظروف  اإزاء  اإيجابية 
الإثني ع�شر  الوقت احلايل، و%80 خالل 
�شهراً املقبلة. واأظهر %86 من امل�شتهلكني 
الوافدين تفاوؤًل ب�شاأن و�شع الظروف املادية 
امل�شتهلك  ثقة  موؤ�شر  ويعترب  ال�شخ�شية.  
التي  املهمة لقت�شادية دبي  املبادرات  اإحدى 
ال�شفافية  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل  ورائ���ه���ا  م��ن  ت��ه��دف 
ب���اإم���ارة دبي،  الأع���م���ال وال���ش��ت��ث��م��ار  بيئة  يف 
على  املهتمني  ي�شاعد  امل��وؤ���ش��ر  واأن  ل�شيما 
البيانات  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد  ق��رارات��ه��م  ات��خ��اذ 
امل�شتقبلية  خططهم  تدعم  كما  ال�شلة،  ذات 
تنموية  باإن�شاء م�شاريع  الأمر  يتعلق  عندما 
ج���دي���دة  وم���ن���ت���ج���ات  خ����دم����ات  اإط��������الق  اأو 
قال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه  دب��ي.  يف  للم�شتهلكني 
التنفيذي  امل��دي��ر  ل��وت��اه،  را���ش��د  علي  حممد 
امل�شتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  لقطاع 
الربع  م��وؤ���ش��ر  يظهر   “ دب���ي:  اقت�شادية  يف 

الثاين لثقة امل�شتهلك حالة التفاوؤل ال�شائدة 
اأن  ونعتقد  امل�شتهلكني،  �شرائح  خمتلف  بني 
ذلك يرجع اإىل القرارات واملبادرات الأخرية 
بهدف  ال��ر���ش��ي��دة،  احل��ك��وم��ة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
تر�شيخ الثقة يف خمتلف القطاعات. ويعترب 
احللول  ل�شياغة  مهمة  اأداة  التقرير  ه��ذا 
ال�شتباقية ومواجهة التحديات، مبا ي�شمن 
تعزيز النمو امل�شتدام يف القت�شاد الوطني«. 
الدرا�شات  ه���ذه  “ت�شاهم  ل���وت���اه:  واأ����ش���اف 
امل�شتهلكني.  احتياجات  فهم  يف  وامل��وؤ���ش��رات 
فعالة  اأداة  امل�����ش��ت��ه��ل��ك  ث��ق��ة  م��وؤ���ش��ر  ومي��ث��ل 
لر�شد ردود اأفعال امل�شتهلكني حيال املعطيات 
القت�شادية، التي تلعب دوًرا حا�شًما يف حتديد 
اأمن��اط ال�شتهالك يف الإم���ارة، وتك�شف عن 
اجلوانب،  خمتلف  يف  امل�شتقبلية  الجتاهات 
وامل�شتثمرين  التجار  كبار  ي�شتطيع  وبذلك 
منها  ال�شتفادة  التجارية  املن�شاآت  واأ�شحاب 
يف اتخاذ القرار، للو�شول اإىل كافة ال�شرائح 
امل�شتهدفة، وبالتايل ا�شتدامة حركة التجارة 
ودولة  دب��ي  اإم����ارة  م�شتوى  على  وال��ت��ج��زئ��ة 
الربع،  ه���ذا  وخ���الل  ع���ام.  ب�شكل  الإم������ارات 
المارتيني  امل���واط���ن���ني  م���ن   88% اأب�����دى 
املادية  ال��ظ��روف  و�شع  ب�شاأن  ت��ف��اوؤًل  تقريباً 
ال�شخ�شية يف الأ�شهر ال� 12 املقبلة. واعترب 
اأن فر�س احل�شول  تقريباً  املواطنني  ن�شف 
املقبلة  ع�شر  الإثني  الأ�شهر  يف  وظيفة  على 
ممتازة، يف حني اأعرب %27 من الوافدين 
عن نف�س امل�شاعر. وحول ت�شورات امل�شتهلكني 
يحتاجونها  ال���ت���ي  الأ�����ش����ي����اء  �����ش����راء  ح�����ول 
وي���رغ���ب���ون يف ����ش���رائ���ه���ا، ف��ق��د ق����ال 18% 
و�شفها  بينما  مم���ت���ازة،  ال��ت��ك��ل��ف��ة  اأن  م��ن��ه��م 

 89% ب��اأن��ه��ا ج���ي���دة. وق����ال  %60 م��ن��ه��م 
من امل�شتهلكني الإماراتيني اإنهم يجدون اأن 
التي  الأ�شياء  ل�شراء  “ممتاز/جيد”  الوقت 
اجتاه  واأظ��ه��ر  ويريدونها.  اإليها  يحتاجون 
قاموا  ال��ذي��ن  امل�شتهلكني  ن�شبة  اأن  النتائج 
ال�شخ�شية  املادية  الظروف  و�شع  بت�شنيف 
ب���اأن���ه���ا مم���ت���ازة وجيدة  احل�����ايل  ال���وق���ت  يف 
الثاين  ال��رب��ع  خ��الل  طفيف  ب�شكل  ارتفعت 
النتائج  اجت���اه  واأظ��ه��ر   .2019 ال��ع��ام  م��ن 
باأن  ي�����ش��ع��رون  ال��ذي��ن  امل�شتهلكني  ن�شبة  اأن 
التي  ل�شراء ال�شياء  املنا�شب  الوقت  هذا هو 
كما  بقيت  �شرائها  يف  ويرغبون  يحتاجونها 
هي خالل الربع الثاين من 2019. وحول 
خططهم املتعلقة بتحديث التكنولوجيا، قال 
%51 من امل�شتهلكني تقريباً اإنهم يعتزمون 
عدم  ل�شمان  التكنولوجيا  حت��دي��ث  ت��اأخ��ري 

املواطنون  واأظ���ه���ر  امل��ي��زان��ي��ة.  ع��ن  اخل����روج 
الو�شع  ب�����ش��اأن  ت���ف���اوؤل  اأك�����رث  الإم����ارت����ي����ون 
الق��ت�����ش��ادي احل���ايل خ��الل ه��ذا ال��رب��ع، مع 
اأن اجتاه النتائج اأظهر انخفا�س الت�شورات 
ح���ول ال��و���ش��ع الق��ت�����ش��ادي احل����ايل ب�شكل 
طفيف خالل الربع الثاين من عام 2019. 
امل�شمولني  امل�شتهلكني  م��ن   23% وو���ش��ف 
الو�شع القت�شادي باأنه ممتاز، وقال 45% 
ال�شبب  ويعزى  “جيد”.   الو�شع  اإن  منهم 
اإىل ازدهار  الرئي�شي وراء الت�شور الإيجابي 
حني  يف  ال�شياحة،  حركة  وانتعا�س  التجارة 
اأن قلة فر�س العمل )%80(، وعدم الزيادة 
الأ�شباب  الراتب )%82( كانت  يف م�شتوى 
الرئي�شية للت�شور ال�شلبي، علًما اأن �شريحة 
منهم اأعربت عن اأملها لزيادة فر�س العمل 
العوامل  وم��ن  املقبلة.  الفرتة  يف  وال��روات��ب 
القت�شادي  ال��و���ش��ع  حت�����ش��ن  ع��ل��ى  ال���دال���ة 
والتي مت ال�شت�شهاد بها على الرتتيب ح�شب 
التجارة  وازدهار  ال�شياحة  انتعا�س  اأهميتها: 
وزي����ادة الإع��الن��ات وزي����ادة الزدح����ام املروي 
الإيجارات/  وارت��ف��اع  ال�شركات  اأرب���اح  ومن��و 
ارت��ف��اع اأ���ش��ع��ار ال��ع��ق��ارات، اإ���ش��اف��ة اإىل توفر 
الأعمال.   قطاعات  من  العديد  يف  الوظائف 
على  الرئي�شية  القلق  م�شادر  �شعيد  وعلى 
مدار ال� 6 اأ�شهر القادمة، فقد �شجل الأمن 
الوظيفي اأعلى درجة فيما يتعلق بكونه اأكرب 
»القت�شاد«  يليه  الربع،  املخاوف خالل هذا 
كثاين اأكرب م�شادر القلق. و�شرد امل�شتهلكون 
اأبرزها:  وم��ن  الأخ���رى،  العوامل  م��ن  ع���دًدا 
العربية  ال�����دول  يف  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ش��ت��ق��رار 
الخ�������رى، ال����ت����وازن ب���ني ال��ع��م��ل واحل���ي���اة، 

ارتفاع ا�شعار الوقود، زيادة فواتري املوؤ�ش�شات 
ال�شحة،  ال����غ����ذاء،  ا���ش��ع��ار  ارت���ف���اع  ال���ع���ام���ة، 
اأو  و”  الأطفال  تعليم  احل��راري،  الحتبا�س 
الرعاية الجتماعية. ومع اأن %51 عربوا 
التكنولوجيا  حتديث  لتاأخري  رغبتهم  ع��ن 
اأن  اإل  امليزانية،  عن  خروجهم  عدم  ل�شمان 
اآخرين يعتزمون اتخاذات اإجراءات يف الوقت 
النفقات،  م��ن  للحد  امل�شتقبل،  ويف  احل���ايل 
ومنها تخفي�س نفقات  العطالت” الجازات 
الرتفيهية  الأن�شطة  التقليل من  الق�شرية، 
خارج املنزل، تاأجيل ا�شتبدال الأدوات املنزلية 
الغاز  ا�شتهالك  تر�شيد  حماولة  الرئي�شية، 
ال�شلع  م���ارك���ات  اإىل  ال��ت��ح��ول  وال���ك���ه���رب���اء، 
البقالية الرخي�شة، التقليل من الإنفاق على 
املالب�س اجلديدة والهاتف، تخفي�س نفقات 
الرتفيهية  والأن�����ش��ط��ة  ال�شنوية  ال��ع��ط��الت 
داخل البيت، واحلد من الإقبال على الوجبات 
فيما  اأف�شل  والبحث عن �شفقات  ال�شريعة، 
وبطاقات  وال��ت��اأم��ني  امل��ن��زل  ب��ق��رو���س  يتعلق 
ال�شيارات  ا�شتخدام  والتقليل من   ، الئتمان 
والتدخني. كما اأفردت الدرا�شة باباً للتعرف 
اإىل اأوجه اإنفاق النقود الزائدة عن احلاجات 
الرتفيه  ومنها  ن�����ش��اًط��ا،   18 يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
خ���ارج امل���ن���زل، امل��الب�����س اجل���دي���دة، منتجات 
التكنولوجية اجلديدة، جتديدات- ديكورات 
البطاقات  الديون-  �شداد  الإج���ازات،  املنزل، 
“البنكي  ال��ت��وف��ري  ال��ق��رو���س،  الإئ��ت��م��ان��ي��ة/ 
التحويل  التاأمني-  الإ�شالمي-  التقليدي- 
�شناديق  الأ�شهم-  يف  ال�شتثمار  للخارج”، 
العقارات  ال�شتثمار يف  والتقاعد،  الإ�شتثمار 
�شراء ال�شيارات. “دبي- الإمارات- اخلارج”، 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اإدارة  اأكد الدكتور را�شد عبد اهلل النعيمي، ع�شو جمل�س 
غ��رف��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ع��ل��ى ق���وة وم��ت��ان��ة ال��ع��الق��ات بني 
بني  البينية  التجارة  �شهدت  حيث  والهند،  اخليمة  راأ���س 
اأع��وام الأخرية  %41 خالل اخلم�شة  اجلانبان منوا بلغ 
ب��ح��ج��م ت��ب��ادل ب��ل��غ م��ا ي��ف��وق امل��ل��ي��ار وث��الث��م��ائ��ة وخم�س 
املركز  الهند حتتل  اأن  اإىل  واأربعون مليون دره��م، م�شرياً 
الثالث �شمن اأهم الأ�شواق الدولية ل�شادرات راأ�س اخليمة 
3100 �شركة  املا�شي، كما متار�س  العام  الوطنية خالل 

اإىل  اإ�شافة  الإم���ارة،  يف  ن�شاطا   8600 يفوق  ما  هندية 
�شهادة   2674 املا�شي  العام  اخليمة  راأ���س  اإ���ش��دار غرفة 
من�شاأ  ذات  ولب�شائع  الهند  اإىل  م�شدرة  لب�شائع  من�شاأ 
درهم  مليون   800 يفوق  ما  بلغت  ب�شائع  بقيمة  هندي 
اإماراتي. جاء ذلك خالل م�شاركة غرفة راأ�س اخليمة يف 
التي  الهندية  غوا  ملدينة  ال��دويل  واملعر�س  القمة  اأعمال 
“غوا مدينة ناب�شة باحلياة”،  عقدت موؤخرا حتت �شعار 
راأ�س اخليمة،  ال�شتثمار يف  وفر�س  ل�شتعرا�س مقومات 
والو�شول  التعاون  �شبل  تعزيز  العمل على  اإىل  بالإ�شافة 

بها اإىل م�شتويات اأكرث اإزدهاراً.

اقت�شادية اأبوظبي تنظم ندوة متكني املراأة يف القطاع ال�شناعي
•• اأبوظبي-وام: 

بعنوان  ندوة  اأبوظبي  القت�شادية يف  التنمية  دائرة  نظمت 
“ متكني املراأة يف القطاع ال�شناعي” وذلك قبيل ا�شت�شافة 
اأع���م���ال امل���وؤمت���ر ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر مل��ن��ظ��م��ة التنمية  اأب��وظ��ب��ي 

ال�شناعية “يونيدو” من 3 اىل 7 نوفمرب املقبل.
الدائرة  وكيل  البلو�شي  عبدالكرمي  را�شد  �شعادة  واأو���ش��ح 
التي  الرئي�شة  املحاور  اأح��د  �شمن  ياأتي  الندوة  ان مو�شوع 
يف  اع��م��ال��ه��ا  ان��ع��ق��اد  خ���الل  ال��ي��ون��ي��دو  منظمة  �شتناق�شها 
اأبوظبي حيث حر�س مكتب تنمية ال�شناعة التابع للدائرة 
�شتناق�شها  التي  الرئي�شة  املحاور  على  ال�شوء  ت�شليط  على 
اأج���ن���دة ال��ي��ون��ي��دو وم���ن اأه��م��ه��ا مت��ك��ني امل������راأة يف القطاع 
ا�شرتاتيجية  اأن  ال��دائ��رة  وكيل  �شعادة  واأو���ش��ح  ال�شناعي. 
ال�شناعي  القطاع  وتنمية  لتطوير  ال�شناعة  تنمية  مكتب 
حمركات  قيادة  يف  املواطنة  الكوادر  دور  تعزيز  على  تعتمد 
ابوظبي وذل��ك من خ��الل تعزيز  اإم��ارة  ال�شناعي يف  النمو 

جهود التوطني يف هذا القطاع احليوي والهام.
واأ�شار اإىل اأن املراأة الإماراتية باتت قادرة على اإثبات وجودها 
يف �شتى ميادين العمل حيث يعد القطاع ال�شناعي اأحد اأثهم 
القطاعات التي تنتظر املزيد من البداع والبتكار وامل�شاركة 
ال��ف��اع��ل��ة م��ن امل��واط��ن��ات الم��ارات��ي��ات ب��اع��ت��ب��اره ب���ات يوفر 
وظائف جديدة ترتبط بالذكاء ال�شطناعي والتكنولوجيا 
ا�شتهلها  ع��رو���س  ع��دة  ال��ن��دوة تقدمي  وت�شمنت  امل��ت��ط��ورة. 
مكتب تنمية ال�شناعة بعر�س قدمته عنود �شالح املرزوقي 
باملكتب  وال�����ش��الم��ة  وال�شحة  البيئة  اأن��ظ��م��ة  ق�شم  رئي�س 

مكتب  موظفي  م��ن   40% م��ن  اأك���رث  اأن  اىل  فيه  ا���ش��ارت 
تنمية ال�شناعة هن مواطنات اإماراتيات.

  و اأو�شحت اأنه على م�شتوى اجلهات �شبه احلكومية جند 
مثال عدد الن�شاء الالتي ي�شغلن الوظائف يف �شركة �شرتاتا 
%58 منهن %90 مواطنات بعدد 365 موظفة مواطنة 
و21 من اأ�شل 34 من قادة الفرق هن مواطنات اإماراتيات 
فيما ي�شغل الناث 19 % من الوظائف يف �شركة الإمارات 
العاملية لالأملنيوم ويف حديد الإمارات يعمل 2200 موظف 
ويبلغ اإجمايل موظفي ال�شركة من مواطني دولة الإمارات 
نحو 500 موظف 70 منهم من الإن��اث. وذكرت انه على 
ل  اأبوظبي  يف  اخل��ا���س  القطاع  و�شركات  امل�شانع  م�شتوى 
يزال عدد املواطنني فيها حمدود وبحاجة اىل تعزيز جهود 
التوطني فيها من خالل توفري فر�س عمل حقيقية متكن 
املواطنني واملواطنات من احل�شول على وظائف يف العديد 
من التخ�ش�شات م�شرية اإىل اأن هناك 49 مواطنة يعملن يف 
عدد من امل�شانع يف مناطق ايكاد 1و2و3 ال�شناعية التابعة 
للموؤ�ش�شة العليا للمناطق القت�شادية املتخ�ش�شة ومدينة 

خليفة ال�شناعية وعدد من امل�شانع يف منطقة م�شفح.
 114 ه��ن��اك  اأن  ال�شناعة  تنمية  مكتب  ع��ر���س  يف  وج���اء   
رخ�شة �شناعية مملوكة من قبل ال�شيدات يف امارة ابوظبي 
باجمايل قيمة ا�شتثمارية ت�شل اىل 7.4 مليار درهم منها 

60 م�شنعا حالة انتاج بقيمة 6 مليارات درهم.
اأبوظبي،  موانئ  من  العامري  اأ�شماء  قدمت  جانبها  من    
الندوة  خ��الل  عر�شا  /ك��ي��زاد/  ال�شناعية  خليفة  مدينة 
ما  ميثل  الم��ارات��ي  الن�شائي  العن�شر  ان  اىل  فيه  ا���ش��ارت 

ن�شبته %64 ، وذكرت ان مدينة خليفة ال�شناعية �شاهمت 
النفطي  الناجت املحلي الجمايل غري  % يف   3.6 بحوايل 
لإمارة ابوظبي يف نهاية عام 2018 حيث تعمل كيزاد على 

. حتقيق ما ن�شبته 15 % بحلول العام 2030 
وا�شتعر�شت العامري جتربتها اخلا�شة يف القطاع ال�شناعي 
وتقدمي  واللوج�شتية  ال�شناعية  امل�شاريع  اإدارة  خالل  من 
ودرا�شة  وحتليل  املوافقات  على  للح�شول  وامل�شاندة  الدعم 
املعنية  للجهات  ورفعها  امل�شتثمر  يواجهها  التي  التحديات 
اأبرز  م��ن  لت�شبح  امل�شتثمر  جتربة  حت�شني  اىل  بال�شافة 

املدن ال�شناعية على م�شتوى العامل.
من جهتها ذكرت املهند�شة نوف العبيد مدير م�شاعد يف ق�شم 
امل�شاريع الراأ�شمالية يف �شركة المارات العاملية لالأملنيوم يف 
عر�س لها خالل الندوة اأن ال�شركة تعد من اأكرب ال�شركات 
اإنتاج  2.6 طن من  تنتج  العامل حيث  املنتجة لالأملنيوم يف 
الأملنيوم امل�شبوك وت�شكل %4 من الإنتاج العاملي لالأملنيوم.. 
تقنياتها  ترخ�س  اإماراتية  �شناعية  �شركة  اأول  تعترب  كما 

ال�شناعية الأ�شا�شية على ال�شعيد الدويل.

م�ضجاًل 139 نقطة خالل الربع الثاين للعام اجلاري

% من امل�شتهلكني متفائلون حيال الو�شع القت�شادي يف الوقت احلا�شر موؤ�شر ثقة امل�شتهلك: 87 
حممد لوتاه: املوؤ�ضر اأداة مهمة ل�ضياغة احللول ال�ضتباقية ومواجهة التحديات

تعزيزًا لفر�ص التعاون ومطابقة الأعمال بني اجلانبني
دائرة املالية املركزية بال�شارقة ت�شتقبل 

وفدًا من �شركة ائتمان ال�شادرات الإيطالية
•• ال�شارقة-الفجر:

ائتمان  �شركة  من  وف��داً  موؤخراً  بال�شارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  ا�شتقبلت 
 Group CDP �التابعة ل SACE SIMEST ال�شادرات الإيطاليَّة
وجمموعة خمتارة من ال�شركات الإيطالية التي ت�شعى اإىل تعزيز تواجدها 
وم�شاركتها يف الأعمال وامل�شاريع التطويرية التي ت�شهدها اإمارة ال�شارقة يف 
املجالت كافة، وهو ما ا�شتقطب اهتمام هذه ال�شركات التي تتنوع جمالت 
ونطاقات اأعمالها. وقد �شارك اإىل جانب دائرة املالية املركزية يف هذا اللقاء 
ممثلون عن عدد من دوائر وهيئات حكومة ال�شارقة.    وقال عبداللطيف 
حممد، مدير مكتب الدّين العام يف دائرة املالية املركزية بال�شارقة: “نحن 
�شعداء بهذا اللقاء الذي يهدف اإىل بحث فر�س تعزيز العمل بني الطرفني 
يف اإطار مطابقة الأعمال بني ال�شركات الإيطالية ودوائر وهيئات حكومة 
ال�شارقة«. من جانبه، قال موريزيو اأندريا، رئي�س �شركة ائتمان ال�شادرات 
ال�شرق  ومنطقة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة   -  SACE الإيطاليَّة 
التعرف  فر�شة  للجانبني  اللقاء  ه��ذا  “اأتاَح  اأفريقيا:  و�شمال  الأو���ش��ط 
لل�شارقة  مُيِكن  كيف  ومعرفة  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  امل�شتقبلية  امل�شاريع  على 
ال�شتفادة من التقنيات التي تقدمها ال�شركات يف اإيطاليا، الأمر الذي من 
�شاأنه زيادة م�شاركتها يف امل�شاريع التنموية والتطويرية بالإمارة«.   وتخلل 
اللقاء تقدمي دوائر وهيئات حكومة ال�شارقة عرو�شاً تقدميية عن خططها 
وم�شاريعها امل�شتقبلية، الأمر الذي من �شاأنه فتح جمالت التعاون والعمل 
مع ال�شركات الإيطالية. حيث قّدمت هيئة ال�شارقة لال�شتثمار والتطوير 
ال�شارقة  اإم��ارة  واإب��راز جاذبيَّة  تعزيز  على  تركز  وال��ذي  )�شروق( عر�شها 
كوجهة لال�شتثمار وال�شياحة والأعمال. كما عر�شت دائرة الأ�شغال العامة 
التحتية  البنية  وحت�شني  تعزيز  اإط��ار  يف  امل�شتقبلية  وم�شاريعها  خططها 

لالإمارة يف جمالت متعددة منها ال�شرف ال�شحي. 
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املال والأعمال

دبي الذكية و»بروبرتي فايندر« تتعاونان 
لدمج التقنيات الذكية بالقطاع العقاري

•• دبي-الفجر: 

 ،  - ال��رائ��دة  العقارية  املن�شة   - فايندر”  و”بروبرتي  الذكية  دب��ي  وقعت 
جتربة  لتح�شني  املتطورة  التقنيات  ا�شتخدام  تعزيز  بهدف  تفاهم  مذكرة 

املتعاملني يف القطاع العقاري.
وك��ان��ت دب���ي ال��ذك��ي��ة ق��د اأع��ل��ن��ت اأب���ري���ل امل��ا���ش��ي ع��ن ع��زم��ه��ا ال��ت��ع��اون مع 
دبي  بيانات  و�شيا�شة  “ا�شرتاتيجية  اإطالقها  اإب���ان  فايندر”  “بروبرتي 
البيانات  على  قائمة  ج��دي��دة  منتجات  ابتكار  بهدف  اخلا�س”،  للقطاع 
للقطاع القت�شادي احليوي. ووقع مذكرة التفاهم �شعادة يون�س اآل نا�شر، 
 ، دب��ي  بيانات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ذك��ي��ة،  دب��ي  ع��ام  م��دي��ر  م�شاعد 

ومايكل حلياين مدير عام “بروبرتي فايندر«.
ويف هذا ال�شياق، قال �شعادة يون�س اآل نا�شر: “تتمحور مهّمة دبي الذكية 
تلتزم  املنطلق،  ه��ذا  ب��ال��ك��ام��ل. وم��ن  ذك��ي��ة  اإىل مدينة  دب��ي  ح��ول حت��وي��ل 
بتوفري التقنيات املتطورة يف خمتلف القطاعات، وب�شكل يوؤثر بكل جانب 
من جوانب حياة النا�س يف اإمارة دبي، جلعلها اأ�شهل مبا ينعك�س على تعزيز 
“بروبرتي  مع  التفاقية  ه��ذه  اأهمية  تاأتي  هنا  وم��ن  بال�شعادة.  �شعورهم 
حياة  اإث���راء  يف  للم�شاهمة  ال��ع��ق��اري،  القطاع  يف  رائ���دة  كخطوة  فايندر” 
ال�شكان من خالل تقنيات ذكية رائدة ت�شاعدهم وت�شهل رحلة بحثهم عن 

منزلهم املثايل يف دبي«.
“ميثل ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخلا�س  واأو����ش���ح ���ش��ع��ادت��ه: 
اإط��ار متكامل  اأن نعمل �شمن  املهم  ا�شرتاتيجيتنا، فمن  رئي�شاً يف  حم��وراً 
دبي  مدينة  لبيانات  مبتكرة  ا�شتخدام  ح��الت  اإيجاد  بهدف  التعاون،  من 
التي نقوم بجمعها، ومن خالل دمج تقنيات البيانات املتطورة يف القطاع 
بالقطاع  الرتقاء  اإىل  فايندر”  و”بروبرتي  الذكية  دبي  تتطلع  العقاري، 
العقاري يف دبي على م�شتوى املنطقة، وتطوير الدرا�شات، واإعداد اخلطط 
ا�شتخدام  ح��الت  تنفيذ  عن  ف�شاًل  امل�شتقبل،  اأج��ل  من  بالبيانات  املدّعمة 

متطورة« .
لتدعم  الذكية  دب��ي  مع  �شراكتنا  “تاأتي  حلياين:  مايكل  ق��ال  جهته،  من 
بالقطاع  البيانات  الرائدة يف تطوير  تر�شيخ مكانتنا  اإىل  الرامية  جهودنا 
معلومات  جتميع  جانب  اإىل  �شفافية،  اأك��رث  ممار�شات  وت��ق��دمي  العقاري 
قيمة وتقدميها اإىل ماليني الباحثني عن العقارات عرب من�شتنا �شهرياً. 
وبف�شل ت�شخري جمموعات البيانات املتنوعة من دبي الذكية ودجمها مع 
املزيد من  فّعالة وتقدمي  اأدوات  ابتكار  لنا  �شيت�شنى  جمموعاتنا اخلا�شة، 
خالل  مدرو�شة  ق��رارات  لتخاذ  �شروري  اأم��ر  وه��و  للمتعاملني،  البيانات 

رحلة البحث عن العقار املثايل«.

اأرا�شي دبي توقع مذكرة تفاهم مع 
جمعية املهند�شني الإن�شائيني الربيطانية 

•• دبي-الفجر:

دب��ي عن توقيعها مذكرة تفاهم مع  الأرا���ش��ي والأم���الك يف  دائ��رة  اأعلنت 
جمعية املهند�شني الإن�شائيني يف اململكة املتحدة. ومبوجب التفاقية، �شيتم 
التن�شيق ح�شب الالزم بني الطرفني يف جمال املعايري املهنية التي ت�شب 
ال�شنوي جلمعية  امل��وؤمت��ر  اأث��ن��اء  التوقيع  ومت  دب��ي.  يف  العامة  امل�شلحة  يف 
ال��ع��رب��ي، حيث  ال��وط��ن  م��رة يف  لأول  ال���ذي عقد  الإن�����ش��ائ��ي��ني  املهند�شني 
املا�شي،  �شبتمرب  و30   29 يف  يومني  م��دى  على  دب��ي  مدينة  ا�شت�شافته 
املهند�شني  اأف�شل  م��ن  نخبة  م�شاركة  و�شهد  بلو”،  “رادي�شون  فندق  يف 
�شلطان بطي بن جم��رن، مدير عام  �شعادة  وق��ال  ال��ع��امل.   الإن�شائيني يف 
دائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي: “نوا�شل بذل اجلهود اجلادة التي تقودنا 
للعثور على اأف�شل ال�شركاء حول العامل، مبا ي�شمن لنا ال�شتمرار يف اإبراز 
مكانتنا، بعد اأن حتولت دبي اإىل مركز للتميز يف جميع القطاعات. و�شنعمل 
من خالل هذه ال�شراكة مع جمعية املهند�شني الإن�شائيني يف اململكة املتحدة 
على تطوير مهارات مهند�شينا، ومتكينهم من احل�شول على ع�شوية من 
اأعرق اجلمعيات املتخ�ش�شة، اإىل جانب التعاون لن�شر جتربة دبي مع الدول 

الأخرى، مما يعني فتح اآفاق التعاون مع املزيد من الدول«.
اجلمعية  اأن  للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  ب���اول  م��ارت��ن  اأ���ش��ار  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
يف  باإجنازاتنا  “نفخر  واأ�شاف:  العامل،  اأنحاء  كافة  من  اأع�شاء  ت�شتقطب 
مع  التعاون  تعزيز  اإىل  دائًما  نطمح  كما  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
جهات جديدة، ونتطلع للعمل مع دائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي، لتطوير 
مهارات املهند�شني الإن�شائيني يف الدولة. ومن �شاأن هذا ال�شراكة اأن تعزز 

العالقات القائمة يف ما بيننا، لنكون اأكرث ا�شتعداًدا خلدمة املجتمع«.
بتاأهيل  الإن�شائية،  الهند�شة  مهنة  برقي  تهتم  التي  اجلمعية  و�شتعمل 
نخبة من املهند�شني يف كل اأنحاء العامل، على دعم جهود مهند�شي الدائرة 
الكادر املهني يف الدائرة. ومبوجب  للح�شول على ع�شويتها، لرفع كفاءة 
التفاقية التي متثل اعرتاًفا مبكانة دبي العاملية من الناحية الهند�شية، 
الدول  مع  التعاون  وتعزيز  م�شرتكة،  فعاليات  بتنظيم  الطرفان  �شيقوم 

الأخرى اإذا اقت�شى الأمر.

يف موؤمتر �ضحفي دعت اإليه »نور كابيتال«... اإطالق �ضندوق ا�ضتثماري لل�ضركة بقيمة 250 مليون دولر قريبا
حممد غو�شة : البنية التحتية لالإمارات قادرة على مواجهة التحديات وال�شتفادة من الفر�ص
عبد اهلل ال�ضويدى: ي�ضهد ال�ضوق منوًا لفتا يف حركة العمالت العاملية

•• دبي- حممود علياء:

���ش��رك��ة نور  اإل��ي��ه  يف م��وؤمت��ر �شحفي دع���ت 
وعقد  املا�شي  اخلمي�س  ي��وم  ظهر  كابيتال 
يف دبي اأعلنت ال�شركة قرب اإطالق �شندوق 
250 مليون دولر حيث  ا�شتثماري بقيمة 
كثريا  ال�شعبة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ظ��روف  اأن 
الإيجابية  ال��ف��ر���س  م��ن  ال��ك��ث��ري  تخلق  م��ا 
لالإمارات  القت�شادي  التنوع  اأن  وبخا�شة 
مم���ا مت��ل��ك��ه ال���دول���ة م���ن م���ق���درات مالية 
م��ت��م��ي��زة ومتفوقة  وب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة  ���ش��خ��م��ة 
ال�شتفادة  على  دائما  ق��ادرة  منها  يجعالن 
من الفر�س املوؤاتية يف املناخات القت�شادية 
للمفاجاآت  امل���درو����س  ال��وع��ي  م��ع  امل��ت��ح��ول��ة 
اجل�شارة  ينق�شها  ل  ب��خ��ربة  وال��ت��ق��ل��ب��ات 
والتميز  ال���ن���ج���اح  ب���ني  جت��م��ع  وم�����ب�����ادرات 
اخلربة  ت���رثي  دق��ي��ق��ة  بح�شابات  والإب�����داع 
مبا  الآف���اق  وتو�شع  الطموح  من  وت�شاعف 
الإيجابية  املناف�شة  ويكر�س  التجارب  يعزز 

اخلالقة .
جانب  اإىل  ال�����ش��ح��ف��ي  امل����وؤمت����ر  وح�������ش���ر 
التنفيذي  الرئي�س  غو�شة  حممد  الأ���ش��ت��اذ 
لل�شركة والأ�شتاذ عبد اهلل ال�شويدي املدير 
�شويدان  ب��در  والأ���ش��ت��اذ  لل�شركة  التنفيذي 
، امل��ن�����ش��ق الإع���الم���ي ل��ل�����ش��رك��ة وح�����ش��د من 

ال�شحفيني.

الفر�ص واملحفزات موؤاتية:
الأ����ش���ت���اذ حم��م��د غ��و���ش��ة حديثة  ا���ش��ت��ه��ل 
بني  اجلامع  ال�شتثماري   الوعي  ب�شرورة 
اجل�������ش���ارة وامل����ب����ادرة واخل�����ربة وال����ذك����اء يف 
ال�شتفادة من الفر�س، واإن تفاوتت اأحجام 
اأو تباعدت اخلطوات املتوالية  ال�شتثمارات 
واملدرو�شة نحو الهدف الوا�شح �شاربا مثال 

على ال�شتثمار يف  ال�شركات النا�شئة  التي 
اأن حتقق فر�شا مهمة مثل )كرمي(  ميكن 
على �شبيل املثال ل احل�شر. كما اأو�شح باأن 
التي  وامل��درو���ش��ة  املتوالية  املحفزات  برامج 
طرحتها وتطرحها الإمارات وقرارات تعزيز 
امل�شتدام للقطاعات القت�شادية على  النمو 
العقارات  تنظيم  جلنة  ذلك  يف  مبا  تنوعها 
ال��ن��م��و وتوحي  ت�����ش��ب يف ���ش��ال��ح  ج��م��ي��ع��ه��ا 
بالتفاوؤل ، كما تعزز الثقة باأداء اأف�شل قائم 

اأو مقبل لهذه القطاعات.

القت�ضاد الإماراتي مرن ومتميز
القت�شاد  اأن  غو�شة  حممد  الأ�شتاذ  وي��رى 
الإم����ارات����ي ي��ت��م��ت��ع مب���رون���ة ع��ال��ي��ة وتنوع 
م��ت��م��ي��ز وق�������درة لف���ت���ة ع���ل���ى الإ������ش�����راع يف 
ا�شتيعاب التحولت املت�شارعة والقدرة على 

اتخاذ القرار املنا�شب يف الوقت املنا�شب.
القت�شاد  ي�����ش��اع��د  الأم�����ر  ه���ذا   : واأ����ش���اف 
الإماراتي على مواجهة التحديات العديدة 
وما  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  ظ��ه��رت  ال��ت��ي 
زال�����ت يف ت���زاي���د لف����ت مم���ا ���ش��اع��د كثريا 
ال��ت��ي وفرتها  ال��ف��ر���س  يف ال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
����ش���واء يف �شوق   ، وامل�����ش��ت��ج��دات  ال��ت��ح��ولت 

التجارة العاملية اأو يف �شوق العمالت.
واأكد كذلك باأن القت�شاد الإماراتي تعامل 
ويوا�شل  التحديات  ه��ذه  م��ع  لف��ت  بنجاح 
خالل  جديدة  منو  معدلت  حتقيق  يوميا 
من  �شي�شتفيد  ك��م��ا   ، ال��ق��ادم��ة  ال�����ش��ن��وات 
اإقليميا  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��راع��ات  ان��ح�����ش��ار 

واملناف�شة القت�شادية عامليا.

التكنولوجيا قرينة
 النمو القت�ضادي:

ال�شويدي  اهلل  الأ�شتاذ عبد  وب��دوره حتدث 

كابيتال  ن���ور   ، لل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
ال�شرتاتيجية  ال����روؤي����ة  ����ش���وء  يف  ف���ق���ال: 
املنا�شب  القرار  واتخاذ  واملبادرة  للتخطيط 
القطاعات  ب��ع�����س  اإن  امل��ن��ا���ش��ب  ال���وق���ت  يف 
تواجه تباطوؤا ملحوظا يف الأداء لكن يوجد 
ق��ط��اع��ات اأخ����رى حت��ق��ق من���وا لف��ت��ا ن�شبيا 
م�شريا اإىل اأن التقدم والتطور التكنولوجي 
غدا على درجة كبرية من الأهمية لتوفري 
النمو القت�شادي والدفع قدما بعجلة هذا 
تاأثري  ذات  التكنولوجيا  اأن  وبخا�شة  النمو 
يف  الإ���ش��راع  ال�شركات  على  يفر�س  حتمي 
التطور وا�شتيعاب التحولت ب�شكل اإيجابي 
وم���درو����س مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور وال����ت����واوؤم مع 

منطق ال�شوق يف التحدي وال�شتجابة.

منو لفت يف حركة العمالت:
اإىل  ال�شويدي  اهلل  عبد  الأ���ش��ت��اذ  اأ���ش��ار  كما 
النمو يف حركة العمالت العاملية قائال :اإن 
ارت��ف��ع حجم  اإذ  ي�شهد من���وا لف��ت��ا  ال�����ش��وق 
التداول اليومي من متو�شط  6.5 تريلون 
دولر  العام 2016 لي�شل يف العام اجلاري 
وت�شري  دولر  ت��ري��ل��ون   8.29 ح���وايل  اإىل 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��رك��ز ف��ق��ط على 
البنوك  عرب  ت�شويتها  تتم  التي  ال��ت��داولت 
اأن حجم التداول اليومي يف الفورك�س  اإىل 

ي�شل اإىل 46 مليار دولر.
واأ�شاف الأ�شتاذ عبد اهلل ال�شويدي يقول : 
لكن  بكثري  اأعلى  الفعلي  التداول  حجم  اإن 
امل��رك��زي تغطي  الإم�����ارات  ب��ي��ان��ات م�شرف 

فقط حجم التداولت عرب البنوك :
ال�شركة  ال��ت��داول ع��رب  اأن حجم  اإىل  ون��وه   
اأو  ���ش��ه��ري��ا  دولر  م��ل��ي��ار   40 اإىل  و����ش���ل 
اإىل  واأ�شار  ب�شكل يومي  1.5 مليار  ح��وايل 
كلريجن(  )ن��ور  تاأ�شي�س  تعتزم  ال�شركة  اأن 

والتي  – ال��ف��ورك�����س  امل���ع���ام���الت  ل��ت�����ش��وي��ة 
اأ�شار  كما  ح��ال��ي��ا.  اخل���ارج  يف  ت�شويتها  تتم 
العمالت  يف  ال����ت����داول  اأن  اإىل  ال�����ش��وي��دي 
من  ال��ع��دي��د  يف  مرخ�س  فيها  وال�شتثمار 
دول العامل مثل اليابان و�شوي�شرا والوليات 
اإىل  ولفت  و�شنغافورة  المريكية  املتحدة 
توجهات حملية لرتخي�س تداول العمالت 
من قبل هيئة الأوراق املالية وال�شلع و�شوق 

اأبوظبي العاملي .
ال�شركة  من�شة  ع��ن  ال�شويدي  حت��دث  كما 
الذهب والتي  تتيح للعمالء �شراء  لتداول 
وذلك  ومبا�شر  فعلي  ب�شكل  ال��ذه��ب  وب��ي��ع 
م���ن خ����الل ����ش���راك���ات م���ع م�����ش��ارف داخ���ل 
الذهب  �شركات جتاول  الدولة ومع  وخ��ارج 
ال��ت��داول من قبل عمالء  وق��د و�شل حجم 
ال�شركة من القطاع اخلا�س اإىل ما يرتاوح 
العام  70 طنا من الذهب يف  اإىل   60 بني 

املا�شي
كما اأو�شح ال�شيد حممد غو�شة باأن ال�شركة 
:الأول  ا�شتثمار  �شندوقي  اإط���الق  تعتزم 
وقيمته 250 مليون دولر وقد بات و�شيكا 
مع حماية راأ�س املال وعائد متوقع حول 10 
% و�شريكز ال�شندوقان على ال�شتثمارات 
الثابت،  الدخل  اأدوات  ذلك  يف  مبا  املتنوعة 
وقطاعات  امل��ن��ط��ق��ة  اإ�����ش����دارات  وب��خ��ا���ش��ة 
والرعاية  والتعليم  املتقدمة  التكنولوجيا 

ال�شحية اإ�شافة اإىل ال�شلع ال�شتهالكية .
اأن لدى  اإىل  غ��و���ش��ة  ال�����ش��ي��د حم��م��د  ون����وه 
لتمويل  �شفقة  املقبلة  املرحلة  يف  ال�شركة 
الرعاية  ق���ط���اع  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ����ش���رك���ة 
خارج  ع��ام  اأويل  ط��رح  اإىل  اإ�شافة  ال�شحية 
مبادرة  لطرح  ال�شركة  تخطط  كما  الدولة 
ال�شركة  �شتكون  التعليم،  جم��ال  يف  مهمة 

م�شاهمة فيها.

امل�شتقبلية  والنظرة  الفجر،   ، �شوؤال  وحول 
 : ال�شيد  ق���ال  ع��ام��ة  ال���ش��ت��ث��م��اري  للقطاع 
اإي��ج��اب��ي��ة لنمو  ن��ظ��رت��ن��ا  اإن  حم��م��د غ��و���ش��ة 
ال��ق��ط��اع خ����الل  ال�����ش��ن��وات ال��ث��الث املقبلة 
ي��واج��ه��ه��ا قطاع  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  ، رغ����م 
ال�شتثمار فالأمر يتوقف على القدرة على 
درجة  على  واملحافظة  ال�شليم  التخطيط 
يولد  الأ�شواق  تقلب  املرونة لأن  عالية من 

اأف�شل الفر�س ال�شتثمارية .

نور كابيتال.. 53 % 
مل�ضتثمرين اإماراتيني

خا�شة  م�������ش���اه���م���ة  ����ش���رك���ة  ك���ب���ي���ت���ال  ن������ور 
مع  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م��ن  مل�شتثمرين 
الإم�����ارات   م���ن  مل�شتثمرين   53% ح�����ش��ة 
وت��دي��ر ال�����ش��رك��ة يف ال��وق��ت احل���ايل اأ�شول 
ت�شل قيمتها اإىل 1.5 مليار دولر . ولدى 
ال�����ش��رك��ة ت��رخ��ي�����س مب���زاول���ة اأع��م��ال��ه��ا من 

م�شرف الإمارات املركزي.
ال�شت�شارات  جم���ال  يف  ال�����ش��رك��ة  وت��و���ش��ع��ت 
التمويل  بتوفري  قيامها  خ��الل  من  املالية 
ال�شركات  م��ن  ملجموعة  الأم�����وال  وروؤو������س 
ا�شتحواذ  لعمليات  ال���ش��ت�����ش��ارات  وت��ق��دمي 
جتهيز  �شركة  ال�شحي  القطاع  يف  ناجحة 
خمتربات يف اأبوظبي وقيمة ال�شفقة 100 
مليون درهم وقطاع التعليم “مدر�شتان يف 
اإىل  حجمها  و�شل  التي  ال�شفقة  اأبوظبي- 
ال�شركة  تقوم  كذلك  درهم”  مليون   200
على  وتعمل  ا�شتثمارية  منتجات  بت�شويق 
منتجات  لتوفري  امل��ج��ال؛  ه��ذا  يف  التو�شع 
امل�شتثمرين  طلبات  تنوع  تنا�شب  متنوعة 
وتعمل ال�شركة على درا�شة التوقيت املنا�شب 
ل��ط��رح ���ش��ن��ادي��ق ا���ش��ت��ث��م��اري��ة م��ت��م��ي��زة من 

ناحية العوائد املتوقعة وكفاءة اإدارتها.

 �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يعقد ور�شة عمل حول عالقات امل�شتثمرين

املركز الأول من نوعه على امل�ضتوى املحلي واخلليجي

غرفة ال�شارقة تبداأ با�شتقبال الدفعة الأوىل من متدربي مركز جتارة 101

•• اأبوظبي-الفجر: 

دور  لتعزيز  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �شوق  جهود  اإط��ار  يف 
بني  وال��ت��ع��اون  امل��درج��ة  ال�شركات  يف  امل�شتثمرين  ع��الق��ات 
وا�شتكمال  املمار�شات  اأف�شل  تبني  يف  وال�شركات  ال�شوق 
جلهوده يف هذا ال�شاأن، قام ال�شوق بعقد ور�شة عمل لل�شركات 
جناح  وم���دى  امل�شتثمرين  ع��الق��ات  تعزيز  ح��ول  امل��درج��ة 
ال�شركة يف توفري �شفحة و من�شة لعالقات امل�شتثمرين، و 
ح�شر هذه الور�شة مدراء عالقات امل�شتثمرين يف ال�شركات 

املدرجة يف ال�شوق.  
قد  ال�شوق  ب��اأن  للح�شور  التو�شيح  الور�شة  بداية  يف  ومت 
قام باإعطاء مهلة حمددة لل�شركات املدرجة فيه منذ بداية 
من�شة  اأو  م�شتقلة  �شفحة  بتجهيز  تقوم  لكي  ال��ع��ام  ه��ذا 
التي  والبيانات  املعلومات  تت�شمن  امل�شتثمرين  لعالقات 
اإىل  الأ�شا�س  والتي ترتكز يف  العام  بداية  ال�شوق يف  طلبها 
ن�س املادة )35( من قرار رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الأوراق 
املالية وال�شلع رقم “7/ر. م” ل�شنة 2016 ب�شاأن معايري 
العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  وحوكمة  املوؤ�ش�شي  الن�شباط 

تعيني  ب�شرورة  املدرجة  ال�شركات  امل��ادة  هذه  األزمت  حيث 
اأن  مثل  حم��ددة  �شروط  وف��ق  امل�شتثمرين  لعالقات  مدير 
والجنليزية  العربية  باللغتني  والتخاطب  التحدث  يجيد 
خربة  اىل  بالإ�شافة  علمي  موؤهل  على  حا�شاًل  يكون  واأن 
ال�شركات اللتزام بتوفري كل ما  عملية. حيث يتعني على 
يجب توفريه من املعلومات للم�شاهمني ومن هنا فاإن هذه 
على  جماعي  ب�شكل  العمل  كيفية  لتو�شح  ج��اءت  الور�شة 
ال�شاأن  هذا  يف  وامل�شتثمرين  ال�شركات  بني  العالقة  تعزيز 
وحتديد دور مدير عالقات امل�شتثمرين هذا بالإ�شافة اإىل 

تو�شيح حقوق امل�شاهمني التي رتبها القانون.
و�شهدت ور�شة العمل ا�شتعرا�س الأهداف الرئي�شية للور�شة 
وامل�شتثمرين،  ال�شركة  بني  العالقات  �شكل  تو�شيح  وه��ي 
ال�شاأن  ه��ذا  يف  امل�شتثمرين  ع��الق��ات  م��دي��ر  دور  وتو�شيح 
ورفع م�شتوى الت�شاق واجلودة يف الرد على ال�شتف�شارات 
اخلارجية الواردة من املحللني وامل�شتثمرين، بالإ�شافة اإىل 
للبيانات  وفهمهم  امل�شالح  اأ�شحاب  معرفة  درج��ة  تعزيز 
اأهدافها  ب���اأن  ال��ور���ش��ة  واأو���ش��ح��ت  ال�شركة.  ب���اأداء  املتعلقة 
�شيتم العمل على حتقيقها من خالل تطبيق اأف�شل طرق 

التوا�شل والعر�س يف املوقع الإلكرتوين لل�شركة وحت�شني 
اإيجاد  اإىل  بالإ�شافة  املقدمة  امل��وج��زة  التقارير  م�شتوى 
اأ�شلوب متطور واأكرث كفاءة لتفاعل ال�شركة مع متطلبات 
ال�����ش��وق وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن وامل��ح��ل��ل��ني.  ك��م��ا ن��اق�����ش��ت الور�شة 
خا�شة  �شفحة  اإن�����ش��اء  على  العمل  ���ش��رورة  ال�شركات  م��ع 
اخلا�س  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى  امل�شتثمرين  ل��ع��الق��ات 
مبا  دائ���م  ب�شكل  و�شيانته  حتديثه  يتم  بحيث  بال�شركة 
يتما�شى مع املعايري الدولية بحيث ي�شمل بيانات وو�شائل 
الت�شال بق�شم عالقات امل�شتثمرين مثل رقم هاتف وبريد 
اإلكرتوين خم�ش�س، توفري كافة التقارير املتعلقة بالنتائج 
ال�شنة  بيانات  املن�شورة،  اأو  بالأر�شيف  امل�شجلة  �شواء  املالية 
املالية،  النتائج  بيانات  ن�شر  تواريخ  ت�شمل  اأن  على  املالية 
اأحداث  واأي  العمومية،  اجلمعيات  اجتماعات  وحما�شر 
اأخ���رى ه��ام��ة. و���ش��ع الإج�����راءات ال��الزم��ة لتوفري جميع 
يف  مبا  امل�شتثمرين  عالقات  مل�شوؤول  واملعلومات  البيانات 
ذلك قرارات جمل�س الإدارة فور �شدورها والبيانات املالية 
الدورية وال�شنوية عند اعتمادها من املجل�س وذلك لتمكني 
م�شوؤول عالقات امل�شتثمرين من تنفيذ مهامه املحددة يف 

هذه املادة. مت يف الور�شة اطالع احل�شور على بع�س حقوق 
التي يتعني على مديري عالقات  وامل�شاهمني  امل�شتثمرين 
باأن  علما  لهم  توفريها  امل��درج��ة  وال�����ش��رك��ات  امل�شتثمرين 
هذه احلقوق قد وردت يف الت�شريعات املنظمة لأ�شواق املال. 
ومن هذه احلقوق احلق يف متابعة اأداء ال�شركة من خالل 
وح�شاب  ال�شركة  ميزانية  على  بالطالع  املالية،  البيانات 
ومراقبي  الإدارة  جم��ل�����س  وت��ق��اري��ر  واخل�����ش��ائ��ر  الأرب������اح 
ح�شابات ال�شركة املتعلقة بال�شنة املالية املن�شرمة واإجماًل 
فاإن للم�شاهم احلق يف احل�شول على كافة املعلومات التي 
بينه  اأكمل وجه ودون متييز  تخوله ممار�شة حقوقه على 
على  الرقابة  يف  احل��ق  واأي�شاً  الآخ��ري��ن.  امل�شاهمني  وب��ني 
يحق  كما  ال��ع��الق��ة  ذات  الط����راف  م��ع  امل��ربم��ة  ال�شفقات 
ال�شركة  دف��ات��ر  ع��ل��ى  الط����الع  ب��ط��ل��ب  ال��ت��ق��دم  للم�شاهم 
ووثائقها واأية م�شتندات اأو وثائق تتعلق بال�شفقات املربمة 
مع الط��راف ذات العالقة، واحلق يف رفع دعوى ق�شائية 
ت�شاعد  ال��ت��ي  واحل��ق��ائ��ق  امل��ع��ل��وم��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  للح�شول 
على  الط���الع  يف  واحل��ق  ال�شفقات  ه��ذه  حقيقة  ك�شف  يف 

حما�شر اجتماع اجلمعية وغريها الكثري من احلقوق. 

•• ال�شارقة-الفجر

الدفعة  با�شتقبال  ال�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ب���داأت 
ال�شغرية  امل�شاريع  مركز  وم��ت��درب��ات  متدربي  م��ن  الأوىل 
وامل��ت��و���ش��ط��ة جت���ارة 101، اإح����دى م���ب���ادرات ال��غ��رف��ة التي 
اأعلنت عن اإطالقها موؤخرا خالل فعاليات الدورة ال�شاد�شة 
ملوؤمتر املوارد الب�شرية و�شوق العمل بدول جمل�س التعاون 
اخلليجي، ويعد املركز الأول من نوعه على امل�شتوى املحلي 
واخلليجي، الذي ي�شعى اإىل متكني رواد الأعمال ال�شباب، 
من خالل تطوير وحت�شني بيئة الأعمال يف جمال امل�شاريع 
الكفاءة  رفع  يف  الإ�شهام  عن  ف�شال  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
اإىل  ال��ري��ادي��ة،  للم�شاريع  والت�شويق  وال��رتوي��ج  النتاجية 
امل�شرتكة  امل�����ش��ال��ح  لتحقيق  ف��اع��ل��ة  ���ش��راك��ات  ب��ن��اء  ج��ان��ب 
وامل��ت��ب��ادل��ة ب��ني ال�����ش��رك��ات ب��غ��ر���س ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة الأعمال 
الداعمة لفر�س منو امل�شاريع اجلديدة، وذلك متا�شيا مع 
من  املحلية  ال�شتثمارات  وتطوير  تنمية  يف  ال��دول��ة  نهج 

خالل تهيئة ال�شبل لإطالق م�شاريع ريادية مبتكرة.
دعم ال�ضباب وحتفيزهم .. واأكد �شعادة عبد اهلل �شلطان 

العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة ال�شارقة، 
101 تاأتي يف اإطار حر�س غرفة ال�شارقة على  اأن مبادرة 
التجارية  الأعمال  ال�شباب وحتفيزهم لالنخراط يف  دعم 
اإيجابيا  اأث���را  لها  يكون  عمل  بيئة  واإي��ج��اد  والقت�شادية، 
لتعزيز التنمية امل�شتدامة يف املجتمع، ان�شجاماً مع الروؤية 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شديدة  والتوجيهات  احلكيمة 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
مل�شاريع  اإ�شايف  اإعطاء دفع وزخم  ال�شارقة، ب�شرورة  حاكم 
اإمارة ال�شارقة، وفتح جمالت ال�شتثمار  ريادة الأعمال يف 
واأرحب،  اأو�شع  اآفاق جديدة  الأعمال نحو  اأمام جميع رواد 
التي  الوطنية  والأج��ن��دة   ”2021 الإم���ارات  “روؤية  وف��ق 
تهدف اإىل اأن تكون الدولة من اأف�شل دول العامل يف جمال 
ريادة الأعمال. واأ�شار العوي�س، اإىل اأن اإمارة ال�شارقة اأولت 
الأعمال  ورواد  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع  اأ���ش��ح��اب 
ال�شرتاتيجية  القيمة  ظ��ل  يف  م�شتمرين،  ودع��م��اً  عناية 
العالية  لقدرته  نظراً  الوطني،  القت�شاد  يف  القطاع  لهذا 
ع��ل��ى دع���م ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل وامل�����ش��اه��م��ة يف اإم���داد 
من  وذل���ك  ال�شباب،  لفئة  التوظيف  بفر�س  العمل  ���ش��وق 

الالزمة  الت�شريعية  البيئة احلا�شنة والأطر  خالل تهيئة 
وازدهاره  القطاع  هذا  لتطور  الداعمة  املالية  وال�شناديق 
و���ش��م��ان من����وه ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��دام، وه����و م���ا ع���ّززت���ه غرفة 
لريادة  ال��داع��م��ة  امل�شاريع  م��ن  العديد  ب��اإط��الق  ال�شارقة، 
الأع���م���ال ولأ���ش��ح��اب امل�����ش��اري��ع وال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة يف 
على  وم�شاعدتهم  والتمويل  والتاأهيل  التدريب  جم��الت 
دخول �شوق العمل وتاأ�شي�س م�شاريعهم الريادية اخلا�شة، 
اإىل جانب تقدمي الدعم وامل�شورة اإىل امل�شتثمرين ال�شباب، 
للتدريب  ال�شارقة  “مركز  مثل  املختلفة  مبادراتها  ع��رب 
والتطوير” و”جائزة ال�شارقة للتميز” وغريهما الكثري، 
يف حتفيز عدد كبري من رواد ورائدات الأعمال يف الإمارة، 

على النطالق والتميز والنجاح والعطاء.
عمران  م��ن��ى  اأك�����دت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن   .. ال��وج��ه��ات  اأف�ضل 
غرفة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  مركز  مدير  علي 
ال�شارقة، اأن الإقبال على الربامج التدريبية التي يقدمها 
من  الطموح  ال�شباب  قبل  من  لفتا  ح�شورا  ت�شهد  املركز 
املركز  اأن  اإىل  لفتا  البتكارية،  والأف��ك��ار  املواهب  اأ�شحاب 
و�شبان  �شابات   10 تدريب  الأوىل  �شي�شتقطب يف مرحلته 

على تخ�ش�شات حمددة يف اإدارة وتنظيم املعار�س والتدقيق 
الإلكرتونية  والتجارة  والرتجمة  ال�شريبي  والتح�شيل 
معايري  وفق  اجلرافيكي  والت�شوير  والت�شميم  وال�شيافة 
اإىل  م�شريا  الأع��م��ال،  رواد  مكاتب  ت�شغيل  لإدارة  متقدمة 
الأخرى  املميزات  م��ن  ع��دد  توفري  على  �شيعمل  امل��رك��ز  اأن 
الرامية اإىل تعزيز التعاون بني املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 
والأ�شواق على امل�شتوى املحلي والدويل، ليكون املركز اأف�شل 
الوجهات اأمام اأ�شحاب الأعمال لتاأ�شي�س وتطوير من�شاأتهم 
اخلا�شة عرب الندماج يف بيئة الأعمال الداخلية وتطوير 

اأفق و�شبل التعاون مع الأ�شواق اخلارجية.
منى  واأو���ش��ح��ت   .. املركز  ملتخرجي  الفر�ضة  اإعطاء 
من  العديد  عن  التخلي  على  �شتعمل  الغرفة  اأن  ع��م��ران، 
الوظائف بحلول يناير 2022 من خالل اإعطاء الفر�س 
املثال  �شبيل  ف��ع��ل��ى  الأع���م���ال،  رواد  م��ن  امل��رك��ز  مل��ت��خ��رج��ي 
القطاع  املعار�س لأ�شحاب  اإدارة  من   %  35 اإ�شناد  �شيتم 
اخلا�س من املتخرجني، ف�شال عن قطاع ال�شيافة وقطاع 
اتفاقية  موؤخرا  الغرفة  وقعت  حيث  ال�شريبي  التح�شيل 

تعاون مع �شركة عاملية لتدريب منت�شبي املركز .

حممد غو�شة وعبد اهلل ال�شويدي

املوؤمتر ال�شحفي
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درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2016/161 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة 
عنوانه : مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب 66 دبي 

املنفذ �شده : اوليفر �شري�شتوف جوني�س جوتلينج - واآخرون 
عنوانه : دبي ، جممع دبي لالإ�شتثمار الأول - ا�شم املبنى جرين ابارمتنت�س غرب ب ، ال�شقة رقم 3104 ، الطابق 2 ، رقم 

املبنى  2 ، رقم الر�س 355 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - جوال 0503487946 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
: جاردن  املبنى  ا�شم   -  2  : املبنى  رق��م   -  355  : الر���س  رق��م   - الأول  دب��ي لال�شتثمار  املنطقة : جممع   - حق منفعة 
 1540873  : التقديرية  القيمة  مربع  مرت   178.94  : امل�شاحة   -  3104  : الوحدة  رق��م   - بي  وي�شت  ابارمتنت�س 

درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
فى �لدعوى رقم 2016/161 بيع عقار مرهون    

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدودة 
عنوانه : مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب 66 دبي 

املبنى  ا�شم   - الأول  دب��ي لالإ�شتثمار  ، جممع  دب��ي   : واآخ���رون  عنوانه   - روزوو جوتلينج   : بيفرييل تري�شا  املنفذ �شده 
، الإم���ارات العربية املتحدة - جوال  ، دبي   2 املبنى   ، رقم   2 ، الطابق   3104 ال�شقة رقم   ، ابارمتنت�س غرب ب  جرين 
التالية ان اقت�شى  5.00 م�شاء ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2019/11/6 انه يف يوم الأربعاء املوافق   -  0505512289
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مر�شى دبي - رقم الر�س : 113 - رقم املبنى : 1  - رقم العقار : 1307 - ا�شم املبنى : دره باي - امل�شاحة : 200.48 

مرت مربع - املقدرة ب��� )2.157.946( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر
فى �لدعوى رقم 2015/11 �نابات جتارية 

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : علي مكتب حماميه  ال�شتاذ �شمري الزرق 

املنفذ �شده : خليفة حممد عبدالعزيز بن ربيع املهريي واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/11/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى 
الدولة   مواطني  من  ال�شراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين  موقعها 
ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  قطعة ار�س - املنطقة : وادي ال�شفا 6 - رقم الر�س : 2118 

- امل�شاحة : 646.05 مرت مربع - املقدرة ب�� )5.000.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر

فى �لدعوى رقم  2018/289 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني )�س م ع( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى بنك الإمارات دبي الوطني 
املنفذ �شده : مركز ميدهيلث الطبي - �س م ح - عنوانه :  الإم��ارات - اإمارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل 

علي - �شارع ال�شناعية الثانية - مبنى قطعة ار�س رقم S21301 - �شقة الر�شي 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال  2019/11/6 ال�شاعة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع 
تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. 
 - S21301A : وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي - رقم الر�س

املقدرة ب���� )14.250.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر

فى �لدعوى رقم  2018/50 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري )�س م ع( 

عنوانه : اإمارة دبي ، ديرة - منطقة بور �شعيد ، بجوار ديرة �شيتي �شنرت بناية ملك بنك دبي التجاري ، �شندوق بريد رقم 2668 
، هاتف رقم : 042121423 ، فاك�س رقم : 04/2121911 مكاين رقم 3169694012 

املنفذ �شده : ابي�شيك كابور راكي�س كابور  عنوانه :  اإمارة دبي ، برج خليفة ، خليفة تاور زون 2 بي ، الطابق 36 ، �شقة رقم 3604 
، �س ب 4606 ، هاتف رقم 0505582748 ،مكاين رقم : 2611687939 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية 
- رقم الر�س : 155 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : برج خليفة املنطقة 2 ب - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 3604 - 

امل�شاحة : 152.27 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2622430 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر
فى �لدعوى رقم  2018/295 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني )�شابقا( - بنك اأبوظبي الأول - )حاليا( 
 : هاتف   - لل�شيارات  الني�شان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�شعيد   - دي��رة   ، دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

 94826  32445  : مكاين  رقم   04/2946945
املنفذ �شده : ريا�س جمال - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�شى دبي - مبنى زمرد - العقار رقم 209 - رقم مكاين : 

 riaz@yahoo.com  : اللكرتوين  الربيد   -  74011  11766
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار 
: �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س : 134 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : زمرد - رقم الوحدة : 209 - امل�شاحة 

: 75.65 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )977146( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2017/1681 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الرقة - بناية بنك ابوظبي التجاري- الطابق الثالث 
املنفذ �شده : م�شطفى عبدالوهاب ابراهيم كلداري - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �شارع �شالح الدين - عند تقاطع �شارع 25 من �شارع �شالح الدين - مقابل �شركة الدانوب هومن و 
بناية الغرير - بناية عبد الرحمن البحر - مدخل 111 - الطابق الأول - مكتب رقم 106 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا 4 - رقم الر�س : 467 - امل�شاحة : 14000.20 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)60278701( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2017/1681 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الرقة - بناية بنك ابوظبي التجاري- الطابق الثالث 

املنفذ �شده : اليا�س عبدالوهاب ابراهيم كلداري - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �شارع �شالح الدين - عند تقاطع �شارع 25 من �شارع �شالح الدين - مقابل �شركة الدانوب هومن و 

بناية الغرير - بناية عبد الرحمن البحر - مدخل 111 - الطابق الأول - مكتب رقم 106 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
تقل هذه  ال  ب�شرط  امل��زاد  لر�شوم  التالية  اي��ام  الع�شرة  الثمن خالل  يزيد على  ان  املزايدة  �شخ�س غري ممنوع من  ولكل  البيع 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا 4 - رقم الر�س : 467 - امل�شاحة : 14000.20 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� 

)60278701( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2018/225 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بور�شعيد - ديرة - �شارع املرقبات - مبنى الن�شاري - �شقة 
ال�شرقي  �شعيد  بور  م�شجد  بجانب   -  2/202

املنفذ �شده : �شوروجيت كومار روى ك�شيرتامو هان روى - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن الوليد - مبنى UBL - مكتب رقم 5 - 502 - �شارع البنوك 

منفذ �شده : ميداي�شت �شتار اإمبك�س - م م ح 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية 
- رقم الر�س : 201 - املنطقة : برج خليفة - رقم املبنى : 5 - ا�شم املبنى : �شاوث ريدج 5 - رقم العقار : 2805 - امل�شاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )1.732.772( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   134.15

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
فى �لدعوى رقم  2018/225 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك برودا
اإم��ارة دبي - دبي - بور�شعيد - ديرة - �شارع املرقبات - مبنى الن�شاري - �شقة 2/202 -  عنوانه : الإم��ارات - 

بجانب م�شجد بور �شعيد ال�شرقي 
املنفذ �شده : �شوروجيت كومار روى ك�شيرتامو هان روى - واآخرون   - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - 

�شارع خالد بن الوليد - مبنى UBL - مكتب رقم 5 - 502 - �شارع البنوك 
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى 
ايداع  الدولة   ال�شراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين  موقعها 
التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني 
باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. 
وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  �شقة �شكنية - رقم الر�س : 201 - املنطقة : برج خليفة - رقم املبنى : 5 - ا�شم 
املبنى : �شاوث ريدج 5 - رقم العقار : 2805 - امل�شاحة : 134.15 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.732.772( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2013/50 �نابات جتارية     
طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد  عنوانه : اإمارة دبي 

املنفذ �شده : �شركة فال للبرتول املحدودة - �س م م  واآخرون  عنوانه : اإمارة دبي 
املنفذ �شده : �شركة فال للبرتول املحدودة  ،  املنفذ �شده : �شركة فال للطاقة املحدودة 

املنفذ �شده : �شركة فال للخدمات البحرية  ، املنفذ �شده : املجموعة ال�شتثمارية اخل�شو�شية املحدودة 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
82 - ا�شم  ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر���س : 
ب��� )1.017.640( دره��م  - �شقة  135.06 مرت مربع - املقدرة  101 - امل�شاحة :  4 - رقم العقار :  ب��ارك  املبنى : اوملبيك 
�شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 82 - ا�شم املبنى : اوملبيك بارك 4 - رقم العقار : 102 - امل�شاحة : 135.98 
مرت مربع - املقدرة ب��� )1.024.572( درهم ، �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 82 - ا�شم املبنى : اوملبيك 

بارك 4 - رقم العقار : 105 - امل�شاحة : 136.27 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.026.757( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2018/200 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني )�س م ع( 
777 دبي الهاتف :  ، الطابق الثاين ، �شندوق الربيد :   P 1 ، مكاتب امليدان - بلوك  اإم��ارة دبي - ند ال�شبا  عنوانه : 

 2866283267 رقم  مكاين   ،  04-2221110  : الفاك�س   04  2222555
املنفذ �شده : كمل نافالين برمي كومار نافالين - عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، �شارع الحمدية ، بناية الرا�س - �شقة رقم 

 2826495764  : رقم  مكاين   ،  0506530577 رقم  هاتف   -  213
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : 
الثنية الأوىل - رقم الر���س : 48 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جرو�شفينور بيزن�س تاور - رقم العقار : 1009 - 

امل�شاحة : 99.70 مرت مربع - املقدرة ب��� )965.844( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم 2013/50 �نابات جتارية     

طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد  عنوانه : اإمارة دبي 
املنفذ �شده : �شركة فال للبرتول املحدودة - �س م م  واآخرون  عنوانه : اإمارة دبي 

املنفذ �شده : �شركة فال للبرتول املحدودة  ،  املنفذ �شده : �شركة فال للطاقة املحدودة 
املنفذ �شده : �شركة فال للخدمات البحرية  ، املنفذ �شده : املجموعة ال�شتثمارية اخل�شو�شية املحدودة 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
82 - ا�شم  ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر���س : 
ب��� )1.017.640( دره��م  - �شقة  135.06 مرت مربع - املقدرة  101 - امل�شاحة :  4 - رقم العقار :  ب��ارك  املبنى : اوملبيك 
�شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 82 - ا�شم املبنى : اوملبيك بارك 4 - رقم العقار : 102 - امل�شاحة : 135.98 
مرت مربع - املقدرة ب��� )1.024.572( درهم ، �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س : 82 - ا�شم املبنى : اوملبيك 

بارك 4 - رقم العقار : 105 - امل�شاحة : 136.27 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.026.757( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم 2018/200 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني )�س م ع( 
777 دبي الهاتف :  ، الطابق الثاين ، �شندوق الربيد :   P 1 ، مكاتب امليدان - بلوك  اإم��ارة دبي - ند ال�شبا  عنوانه : 

 2866283267 رقم  مكاين   ،  04-2221110  : الفاك�س   04  2222555
املنفذ �شده : كمل نافالين برمي كومار نافالين - عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، �شارع الحمدية ، بناية الرا�س - �شقة رقم 

 2826495764  : رقم  مكاين   ،  0506530577 رقم  هاتف   -  213
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : 
الثنية الأوىل - رقم الر���س : 48 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جرو�شفينور بيزن�س تاور - رقم العقار : 1009 - 

امل�شاحة : 99.70 مرت مربع - املقدرة ب��� )965.844( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/191 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود  عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، 

مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، هاتف :   ، فاك�س :   ، رقم مكاين :  
املنفذ �شده : فار�س جاويد علي بهائي  عنوانه :  اإمارة دبي ، دبي ، �شارع ال�شيخ زايد - دوان تاون - برج خليفة - ارماين 

ريزيدن�شز - ال�شقة 1501 - الطابق 15 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 155 - رقم املبنى : 4 - ا�شم املبنى : �شقق ارماين - رقم 

الوحدة : 1501 - امل�شاحة : 97.47 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )2517977( درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/294 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي الأول - حاليا 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف : 
 94826  32445  : مكاين  رقم   04/2946945

املنفذ �شده : رولند اجامبري
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�شة - العقار رقم 1221 - رقم مكاين : 11766 74011 

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - مربع  م��رت   1469.23  : امل�شاحة   -  1221  : الر����س  رق��م   - اخلام�شة  الثنية   : املنطقة   : ار���س  قطعة 

)7.800.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2019/42 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري 

 : هاتف   919 مكتب  التا�شع  الطابق  ب��ي  بلوك  الع��م��ال  قرية   - بور�شعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   - الإم����ارات   : عنوانه 
 3148494432  : مكاين  رقم   info@arnhadvocates.com  : الكرتوين  بريد   042525270

املنفذ �شده : فيجاي فيجيا كومار 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - منطقة معي�شم الأول - بناية �شينرتيوم تاور - �شقة رقم 1804 - هاتف متحرك 

: 0504504586 - منزل : 043984358 �شندوق بريد : 120113 ، رقم مكاين : 1775770499 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : 
معي�شم الأول - رقم الر�س : 725 - ا�شم املبنى : �شينرت يوم تاور 3 - رقم املبنى : 3 - رقم العقار : 1804/3 - رقم 

الطابق : 18 - امل�شاحة : 88.43 مرت مربع - املقدرة ب��� )571.111( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2016/29 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ملي ايران  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف 04/2946945 هاتف : 0508650437 
املنفذ �شده : جمتبى قا�شم عادليان - وميثله الوكيل / قا�شم كي�شاوارز عاديل 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�شة - ابراج بحريات جمريا - �شارع ال�شاحل كال�شرت 7 - بناية مركز 
جمريا التجاري 2 - املبنى رقم 1 مكتب رقم 401 

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية : املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 894 - ا�شم املبنى : مركز جمريا التجاري 2 - رقم العقار : 

درهم   )2.135.213( ب���  املقدرة   -  247.96  : امل�شاحة   -  1  : املبنى  رقم   -  401
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

فى �لدعوى رقم 2017/191 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود  عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، 

مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، هاتف :   ، فاك�س :   ، رقم مكاين :  
املنفذ �شده : فار�س جاويد علي بهائي  عنوانه :  اإمارة دبي ، دبي ، �شارع ال�شيخ زايد - دوان تاون - برج خليفة - ارماين 

ريزيدن�شز - ال�شقة 1501 - الطابق 15 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 155 - رقم املبنى : 4 - ا�شم املبنى : �شقق ارماين - رقم 

الوحدة : 1501 - امل�شاحة : 97.47 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )2517977( درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر   

فى �لدعوى رقم 2018/294 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي الأول - حاليا 

عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف : 
 94826  32445  : مكاين  رقم   04/2946945

املنفذ �شده : رولند اجامبري
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�شة - العقار رقم 1221 - رقم مكاين : 11766 74011 

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
ب���  امل��ق��درة   - مربع  م��رت   1469.23  : امل�شاحة   -  1221  : الر����س  رق��م   - اخلام�شة  الثنية   : املنطقة   : ار���س  قطعة 

)7.800.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

فى �لدعوى رقم 2019/42 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري 

 : هاتف   919 مكتب  التا�شع  الطابق  ب��ي  بلوك  الع��م��ال  قرية   - بور�شعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   - الإم����ارات   : عنوانه 
 3148494432  : مكاين  رقم   info@arnhadvocates.com  : الكرتوين  بريد   042525270

املنفذ �شده : فيجاي فيجيا كومار 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - منطقة معي�شم الأول - بناية �شينرتيوم تاور - �شقة رقم 1804 - هاتف متحرك 

: 0504504586 - منزل : 043984358 �شندوق بريد : 120113 ، رقم مكاين : 1775770499 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : 
معي�شم الأول - رقم الر�س : 725 - ا�شم املبنى : �شينرت يوم تاور 3 - رقم املبنى : 3 - رقم العقار : 1804/3 - رقم 

الطابق : 18 - امل�شاحة : 88.43 مرت مربع - املقدرة ب��� )571.111( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2016/29 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ملي ايران  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف 04/2946945 هاتف : 0508650437 
املنفذ �شده : جمتبى قا�شم عادليان - وميثله الوكيل / قا�شم كي�شاوارز عاديل 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�شة - ابراج بحريات جمريا - �شارع ال�شاحل كال�شرت 7 - بناية مركز 
جمريا التجاري 2 - املبنى رقم 1 مكتب رقم 401 

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية : املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 894 - ا�شم املبنى : مركز جمريا التجاري 2 - رقم العقار : 

درهم   )2.135.213( ب���  املقدرة   -  247.96  : امل�شاحة   -  1  : املبنى  رقم   -  401
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/274 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: �شتاندرد ت�شارترد بنك 

عنوانه : بناية الفردان ، بردبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - رقم مكاين : 2968095606 
املنفذ �شده : حممد ابراهيم حممد عبداحلميد  عنوانه : �شقة رقم )2015( بناية �شانيبال تاور ، دبي مارينا ، دبي ، الإمارات 

العربية املتحدة ، الهاتف املتحرك : 0555570543 - رقم مكاين : 1258275346 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - رقم الر�س : 380 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : T3 - 2 ريزيدن�س - رقم املبنى : 3 - رقم الوحدة : 
عطاء  لعلى  درهم   1.200.000.0  : القيمة   -  345  -  823  : البلدية  رقم   - مربع  مرت   93.92  : امل�شاحة   -  B203

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/45 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الرباط - دبي في�شتيفال �شيتي - برج الفي�شتيفال 

- الطابق الثالث ع�شر - الدائرة القانونية - رقم مكاين : 3414190570 
املنفذ �شده : حممد وقا�س ازهر - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - الرا�س حمل رقم M08 - بناية الفجر - �شاج �شنز - )�س 

ذ م م( - الرقم املكاين )2818095649( 
العقار  بيع  �شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها الل���ك���رتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : 
برج خليفة - رقم الر�س : 198 - امل�شاحة : 111.58 مرت مربع - رقم املبنى : 12 - ا�شم املبنى : زعفران 4 - رقم الوحدة : 

عطاء  لعلى  يباع   ، درهم   2.161.864.00 مببلغ   -  301
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2015/48 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: اي�شوارلل باجوندا�س روباين 

 A/29 عنوانه : اإمارة دبي - جمريا 1 - �شارع الو�شل - فلل ال�شيخ حمدان - فيال رقم
املنفذ �شده : مدينة دبي للحياة الع�شرية )�س ذ م ( واآخ��رون  عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - دبي - املطينة - دي��رة - �شارع 

املطينة - مبنى اللولو - مبنى حمر عني - �شقة الطابق 3 - مكتب 306 - امام فندق �شرياتون ديرة 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  
: نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا 7 - رقم الر�س : 1041 - امل�شاحة : 1091.54 مرت مربع - واملقدرة 

قيمتها ب��� )2584830( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2013/176 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 
املنفذ �شده : حيات اهلل بن نعمت اهلل 

G04 عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة الرو�شة - مبنى الرتية �شقة
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : الثنية الثالثة - رقم الر�س : 19  - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : توريا - رقم الوحدة : G04 - امل�شاحة : 188.04 

مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )2.226.448( 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/303 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �س م ع 

 : رق��م  105 - هاتف  رق��م  الأول مكتب  الطابق   - اور  �شما  بناية   - زاي��د  ال�شيخ  ���ش��ارع   - ب��ردب��ي  دب��ي - منطقة  اإم���ارة   : عنوانه 
Dubai@ahlegal.ae  -  04/3588445  : رقم  فاك�س   04/3588444

امل��ن��ف��ذ ���ش��ده : ع����ادل خ���ان - ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة دب���ي - منقطة ج��م��ريا ف��ي��ل��ج ت��راي��ن��ج��ل - ف��ي��ال رق���م 14 ه��ات��ف م��ت��ح��رك رقم 
دبي     262243 رقم  بريد  �شندوق   -  04/8865540 رقم  ثابت  هاتف   055/1000325

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
عبارة عن ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم الر�س : 63  - امل�شاحة : 668.22 مرت مرب - 

القيمة الكلية : 2.600.000.00 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/1794 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام ال�شيف - �شارع ال�شيخ زايد - خمرج رقم )41( حمطة مرتو بنك اخلليج الأول 
املنفذ �شده : �شركة ريالئبل انرتنا�شيونال لتجارة - ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  �شركة ريالئبل انرتنا�شيونال لتجارة - دبي - جممع دبي ال�شتثماري - بلوك )3( م�شتودع رقم )16( في�س رقم )1( 
املنفذ �شده : �شركة ريالئبل انرتنا�شيونال لتجارة - ذ ذ م  - املنفذ �شده : جودم كا�شرو ماهراج كي�شن كا�شرو  

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  مكتب - املنطقة : اخلليج 
التجاري - رقم الر�س : 74  - رقم البلدية : 596 - 346 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شوبها ايفوري 2  - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    1400000  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   138.43  : امل�شاحة   -  404

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/207 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 

 : هاتف   ، لل�شيارات  الني�شان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س   بناية   - بور�شعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 94826  32445 مكاين  رقم   0508650437  : هاتف   04/2946945

املنفذ �شده : ليامننج جياجن  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى ب د �شتاند بوينت ب - العقار رقم 503 
- رقم مكاين 25803 87846   انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/11/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن 
الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم 
املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية : املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 174 - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : ب د �شتاند 

بوينت ب - رقم الوحدة : 503 - امل�شاحة : 134.67 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )2.174.361.00( درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/148 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بور�شعيد - ديرة - �شارع املرقبات ثم �شارع b1 - مبنى الن�شاري 

- �شقة 2/202 بجانب م�شجد بور �شعيد ال�شرقي 
املنفذ �شده : برا�شانت �شيتى اوم براكا�س �شيتي - واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي  - بردبي - �شارع B - مبنى فيال رقم 
77 - �شقة كامل املبنى  - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/11/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 11 - رقم املبنى : 5 - ا�شم املبنى : وي�شت هايت�س 2 - رقم 
الوحدة : 1101  - امل�شاحة : 121.52 مرت مربع  واملقدرة قيمتها ب���� )1177226 ( درهم  ،  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة 
: اخلليج التجاري - رقم الر�س : 11 - رقم املبنى : 5 - ا�شم املبنى : وي�شت هايت�س 2 - رقم الوحدة : 303  - امل�شاحة : 118.45 

مرت مربع  واملقدرة قيمتها ب���� )1147485 ( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2018/274 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: �شتاندرد ت�شارترد بنك 

عنوانه : بناية الفردان ، بردبي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - رقم مكاين : 2968095606 
املنفذ �شده : حممد ابراهيم حممد عبداحلميد  عنوانه : �شقة رقم )2015( بناية �شانيبال تاور ، دبي مارينا ، دبي ، الإمارات 

العربية املتحدة ، الهاتف املتحرك : 0555570543 - رقم مكاين : 1258275346 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - رقم الر�س : 380 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : T3 - 2 ريزيدن�س - رقم املبنى : 3 - رقم الوحدة : 
عطاء  لعلى  درهم   1.200.000.0  : القيمة   -  345  -  823  : البلدية  رقم   - مربع  مرت   93.92  : امل�شاحة   -  B203

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2018/45 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الرباط - دبي في�شتيفال �شيتي - برج الفي�شتيفال 

- الطابق الثالث ع�شر - الدائرة القانونية - رقم مكاين : 3414190570 
املنفذ �شده : حممد وقا�س ازهر - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - الرا�س حمل رقم M08 - بناية الفجر - �شاج �شنز - )�س 

ذ م م( - الرقم املكاين )2818095649( 
العقار  بيع  �شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها الل���ك���رتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : 
برج خليفة - رقم الر�س : 198 - امل�شاحة : 111.58 مرت مربع - رقم املبنى : 12 - ا�شم املبنى : زعفران 4 - رقم الوحدة : 

عطاء  لعلى  يباع   ، درهم   2.161.864.00 مببلغ   -  301
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2015/48 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: اي�شوارلل باجوندا�س روباين 

 A/29 عنوانه : اإمارة دبي - جمريا 1 - �شارع الو�شل - فلل ال�شيخ حمدان - فيال رقم
املنفذ �شده : مدينة دبي للحياة الع�شرية )�س ذ م ( واآخ��رون  عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - دبي - املطينة - دي��رة - �شارع 

املطينة - مبنى اللولو - مبنى حمر عني - �شقة الطابق 3 - مكتب 306 - امام فندق �شرياتون ديرة 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  
: نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : وادي ال�شفا 7 - رقم الر�س : 1041 - امل�شاحة : 1091.54 مرت مربع - واملقدرة 

قيمتها ب��� )2584830( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2013/176 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة 
املنفذ �شده : حيات اهلل بن نعمت اهلل 

G04 عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة الرو�شة - مبنى الرتية �شقة
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : الثنية الثالثة - رقم الر�س : 19  - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : توريا - رقم الوحدة : G04 - امل�شاحة : 188.04 

مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )2.226.448( 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2018/303 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �س م ع 

 : رق��م  105 - هاتف  رق��م  الأول مكتب  الطابق   - اور  �شما  بناية   - زاي��د  ال�شيخ  ���ش��ارع   - ب��ردب��ي  دب��ي - منطقة  اإم���ارة   : عنوانه 
Dubai@ahlegal.ae  -  04/3588445  : رقم  فاك�س   04/3588444

امل��ن��ف��ذ ���ش��ده : ع����ادل خ���ان - ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة دب���ي - منقطة ج��م��ريا ف��ي��ل��ج ت��راي��ن��ج��ل - ف��ي��ال رق���م 14 ه��ات��ف م��ت��ح��رك رقم 
دبي     262243 رقم  بريد  �شندوق   -  04/8865540 رقم  ثابت  هاتف   055/1000325

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
عبارة عن ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم الر�س : 63  - امل�شاحة : 668.22 مرت مرب - 

القيمة الكلية : 2.600.000.00 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2017/1794 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام ال�شيف - �شارع ال�شيخ زايد - خمرج رقم )41( حمطة مرتو بنك اخلليج الأول 
املنفذ �شده : �شركة ريالئبل انرتنا�شيونال لتجارة - ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  �شركة ريالئبل انرتنا�شيونال لتجارة - دبي - جممع دبي ال�شتثماري - بلوك )3( م�شتودع رقم )16( في�س رقم )1( 
املنفذ �شده : �شركة ريالئبل انرتنا�شيونال لتجارة - ذ ذ م  - املنفذ �شده : جودم كا�شرو ماهراج كي�شن كا�شرو  

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  مكتب - املنطقة : اخلليج 
التجاري - رقم الر�س : 74  - رقم البلدية : 596 - 346 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شوبها ايفوري 2  - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    1400000  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   138.43  : امل�شاحة   -  404

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2018/207 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 

 : هاتف   ، لل�شيارات  الني�شان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س   بناية   - بور�شعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 94826  32445 مكاين  رقم   0508650437  : هاتف   04/2946945

املنفذ �شده : ليامننج جياجن  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى ب د �شتاند بوينت ب - العقار رقم 503 
- رقم مكاين 25803 87846   انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/11/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن 
الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم 
املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية : املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 174 - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : ب د �شتاند 

بوينت ب - رقم الوحدة : 503 - امل�شاحة : 134.67 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���� )2.174.361.00( درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2018/148 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بور�شعيد - ديرة - �شارع املرقبات ثم �شارع b1 - مبنى الن�شاري 

- �شقة 2/202 بجانب م�شجد بور �شعيد ال�شرقي 
املنفذ �شده : برا�شانت �شيتى اوم براكا�س �شيتي - واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي  - بردبي - �شارع B - مبنى فيال رقم 
77 - �شقة كامل املبنى  - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/11/6 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 11 - رقم املبنى : 5 - ا�شم املبنى : وي�شت هايت�س 2 - رقم 
الوحدة : 1101  - امل�شاحة : 121.52 مرت مربع  واملقدرة قيمتها ب���� )1177226 ( درهم  ،  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة 
: اخلليج التجاري - رقم الر�س : 11 - رقم املبنى : 5 - ا�شم املبنى : وي�شت هايت�س 2 - رقم الوحدة : 303  - امل�شاحة : 118.45 

مرت مربع  واملقدرة قيمتها ب���� )1147485 ( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2019/79 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : �شيمون ارثر �شميث - ال�شم بعقد الرهن )�شيمون ارتهور �شميت( - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - 

fg02 العقار رقم F منطقة الثنية اخلام�شة - مبنى مرتفعات جمريا املجمع ال�شرقي
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل 

ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 3708 - ا�شم املبنى : مرتفعات جمريا املجمع ال�شرقي F - رقم العقار 

: FG02 - امل�شاحة : 197.48 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.913.089( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم 2019/79 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 

املنفذ �شده : �شيمون ارثر �شميث - ال�شم بعقد الرهن )�شيمون ارتهور �شميت( - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - 
fg02 العقار رقم F منطقة الثنية اخلام�شة - مبنى مرتفعات جمريا املجمع ال�شرقي

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/6 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل 

ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 3708 - ا�شم املبنى : مرتفعات جمريا املجمع ال�شرقي F - رقم العقار 

: FG02 - امل�شاحة : 197.48 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.913.089( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2017/743 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود 
عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �شده : ريا�س علي عبداحل�شني 
عنوانه :  الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي ، وادي النهدة : برج مي ، �شقة رقم 1908 ، بالقرب من ت�شهيل 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س والبناء بالكامل - املنطقة : معي�شم الأول - رقم الر�س : رقم الر�س : 631 - رقم البلدية : 0 - 685 - 

امل�شاحة : 396.45 مرت مربع - القيمة التقديرية : 4.500.00 درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/247 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 
401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات ، هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 - رقم مكاين : 32445 94826 
 2 T1 ريزيدن�س -  اإم��ارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية  املنفذ �شده : فرزين يداله عابدينى ابخواره  - عنوانه :  
رقم    0504576405  : املتحرك  الهاتف   /  04  3478005 رق��م  املنزل  - هاتف   403 رق��م  ال��وح��دة   - ال��راب��ع  الطابق   -
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان  2019/11/6 ال�شاعة  94826  - انه يف يوم الأربعاء املوافق   32445 مكاين : 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل 
ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد 
ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 380 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ريزيدن�س 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   )1600000( ب���  قيمتها   - مربع  مرت   101.45  : امل�شاحة   -  403  : الوحدة  رقم   -  T1  -  2
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2018/216 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: نور بنك  - عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، �شارع ال�شيخ زايد مكتب رقم 801 ملك اإعمار العقارية بوكالة مكتب 
الثقة للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن يف ال�شارقة 

املنفذ �شده : م�شطفى �شليمان �شكاريان 
عنوانه :  اإمارة دبي الثنية اخلام�شة برج الريف �شقة رقم 1303 الطابق رقم 13 مبنى رقم 1 رقم الر�س 48 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار 
: مكتب - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 48 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج الريف - رقم العقار : 1303 - رقم 

الطابق : 13  - امل�شاحة : 220.65 مرت مربع - التقييم : 2.375.054.00 درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2017/743 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود 

عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الو�شط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �شده : ريا�س علي عبداحل�شني 

عنوانه :  الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي ، وادي النهدة : برج مي ، �شقة رقم 1908 ، بالقرب من ت�شهيل 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س والبناء بالكامل - املنطقة : معي�شم الأول - رقم الر�س : رقم الر�س : 631 - رقم البلدية : 0 - 685 - 

امل�شاحة : 396.45 مرت مربع - القيمة التقديرية : 4.500.00 درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   
�عالن بيع  عقار بالن�سر   

فى �لدعوى رقم 2018/247 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 
401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات ، هاتف 04/2946945 هاتف 0508650437 - رقم مكاين : 32445 94826 
 2 T1 ريزيدن�س -  اإم��ارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية  املنفذ �شده : فرزين يداله عابدينى ابخواره  - عنوانه :  
رقم    0504576405  : املتحرك  الهاتف   /  04  3478005 رق��م  املنزل  - هاتف   403 رق��م  ال��وح��دة   - ال��راب��ع  الطابق   -
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان  2019/11/6 ال�شاعة  94826  - انه يف يوم الأربعاء املوافق   32445 مكاين : 
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل 
ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد 
ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 380 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ريزيدن�س 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   )1600000( ب���  قيمتها   - مربع  مرت   101.45  : امل�شاحة   -  403  : الوحدة  رقم   -  T1  -  2
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12767 بتاريخ 2019/10/27   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم 2018/216 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: نور بنك  - عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، �شارع ال�شيخ زايد مكتب رقم 801 ملك اإعمار العقارية بوكالة مكتب 
الثقة للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن يف ال�شارقة 

املنفذ �شده : م�شطفى �شليمان �شكاريان 
عنوانه :  اإمارة دبي الثنية اخلام�شة برج الريف �شقة رقم 1303 الطابق رقم 13 مبنى رقم 1 رقم الر�س 48 
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 ك�شفت جمعية النا�شرين الإماراتيني عن اأجندة 
ملتقى الن�شر التعليمي الذي تنظمه لأول مرة 
يف الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع وزارة 
للنا�شرين  ال��دويل  والحت��اد  والتعليم  الرتبية 
يومي 28 و29 اأكتوبر اجلاري يف مقر مدينة 

ال�شارقة للن�شر.
النا�شرين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  �شبل  امللتقى  يناق�س 
الإماراتيني ووزارة الرتبية والتعليم واملعلمني 
لتطوير  خ��م�����ش��ي��ة  خ��ط��ة  اإع������داد  اإىل  و����ش���وًل 
يف  ت�شاهم  التعليمي  للن�شر  وطنية  منظومة 
الرت���ق���اء ب��امل��ن��اه��ج ال��وط��ن��ي��ة وت���دع���م م�شرية 
واملعارف  العلوم  اإىل  امل�شتندة  ال�شاملة  التنمية 
والرتاث الإماراتي ان�شجاماً مع روؤية الإمارات 
الرتبية  وزارة  ل�شرتاتيجية  وحتقيقاً   2021
والتعليم الرامية اإىل بناء واإدارة نظام تعليمي 

ابتكاري ملجتمع معريف ذي تناف�شية عاملية.
متحدثاً   22 م���ن  اأك����رث  امل��ل��ت��ق��ى  يف  وي�����ش��ارك 
م�����ش��وؤول��ني وخ�����رباء وخمت�شني  م���ن  ر���ش��م��ي��اً 
من   20 اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ودول����ي����ني  حم��ل��ي��ني 
اإىل  احل���دث  ي�شعى  حيث  املتميزين،  املعلمني 
و�شع خارطة طريق خم�شية )ُتنفذ على مدى 
التعليمي  الن�شر  خم�س �شنوات( لتحويل قطاع 
قطاع  اإىل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف 
�شمن  والتعليم  الرتبية  وزارة  لتطلعات  داع��م 
جدول زمني حمدد واأهداف متفق عليهما من 

الطرفني.

واأك�����د ه��وغ��و ���ش��ي��ت��زر رئ��ي�����س الحت�����اد ال���دويل 
الذي  التعليمي  الن�شر  منتدى  اأن  للنا�شرين 
ال��دويل للنا�شرين منذ �شنوات  ينظمه الحت��اد 
النا�شرين  ب��ني  ال��ت��ع��اون م��ا  اأه��م��ي��ة  ي��وؤك��د على 
واملعلمني والهيئات احلكومية بحيث يكون هذا 
التعاون جزًءا من عملية تطوير اأف�شل املناهج 
ي�شتخدمها  التي  التعليمية  واحل��ل��ول  املحلية 
برنامج  اأه�������داف  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  امل���ع���ل���م���ون، 
جمعية  تنظمه  ال��ذي  التعليمي  الن�شر  ملتقى 
اإىل  ُتف�شي  الإم��ارات  الإماراتيني يف  النا�شرين 
اإيجاد خمرجات عملية جللب اخلربات املحلية 

والعاملية للعمل معا.
القا�شمي  �شلطان  بنت  ب���دور  ال�شيخة  واأك����دت 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ن��ا���ش��ري��ن اأن 
النا�شر الإماراتي ميتلك من املواهب والقدرات 
ما ميكنه من اإعداد ن�شو�س تعليمية تعرّب عن 
التطورات  وتواكب  الإماراتية  الوطنية  الهوية 
قّيمة  اإ�شافة  ت�شكل  الوقت  نف�س  ويف  العلمية 
للطالب  وامل��ع��رف��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ة  احل�����ش��ي��ل��ة  اإىل 
وجتعله اأكرث قدرة على خدمة وطنه وجمتمعه 

م�شتقباًل.
امللتقى  اإن  ال��ق��ا���ش��م��ي  ب����دور  ال�����ش��ي��خ��ة  وق���ال���ت 
املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف  ب��ني  لل�شراكة  يوؤ�ش�س 
نحو  ال��ط��ري��ق  ومي��ه��د  وطنية  مناهج  بتطوير 
اأه��داف وا�شحة وحمددة  م�شرية ممنهجة ذات 
امل�شاركة،  اجلهات  وم�شوؤوليات  اأدوار  حيث  من 

التنمية  امللتقى ي�شهم يف تعزيز  اأن  اإىل  م�شرية 
اإنتاج  ال��دول��ة م��ن خ��الل  الثقايف يف  والزده����ار 
حم���ت���وى م���ع���ريف م���ت���ط���ّور ق���ائ���م ع��ل��ى البحث 
والبتكار وذلك من خالل قراءة حكيمة لكافة 
املعطيات اجلديدة يف م�شهد الن�شر العاملي من 
اأجل ال�شتفادة منها يف جمال الن�شر التعليمي 

املحلي خا�شة فيما يتعلق باملتغريات الرقمية.
ومن اأبرز املتحدثني يف اليوم الأوىل من امللتقى 
هوغو �شيتزر رئي�س الحتاد الدويل للنا�شرين 
النا�شرين  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  ح����امت  ب���ن  وع���ل���ي 
اليحيائي  حمد  الدكتور  و�شعادة  الإم��ارات��ي��ني 

ل�شوؤون  امل�شاعد  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل 
التقومي واملناهج.

 5 امللتقى  م��ن  الأول  ال��ي��وم  برنامج  ويت�شمن 
عنوان  الأوىل  اجلل�شة  حتمل  رئي�شة  جل�شات 
الدولية وتعاون احلكومات  املمار�شات  “اأف�شل 
الن�شر  ع��م��ل��ي��ة  يف  وامل���ع���ل���م���ني  وال���ن���ا����ش���ري���ن 
ويلمار  م��ن  ك��ٌل  خاللها  وي��ت��ح��ّدث  التعليمي” 
و  التعليمي  الن�شر  منتدى  رئي�س  ديبجروند 
احت���اد ال��ن��ا���ش��ري��ن ال��دول��ي��ني وري��ت�����ش��ارد كراب 
و�شيا�شة  التعليمي  الن�شر  قطاع  تطوير  خبري 

املناهج املدر�شية الدولية.

وت��دي��ر ���ش��ع��ادة م��ه��رة ه���الل امل��ط��ي��وع��ي مدير 
بال�شارقة  الرتبوي  للتخطيط  الإقليمي  املركز 
“الن�شر  بعنوان  نقا�شية  جل�شة  اليون�شكو  لدى 
الأداء”  العالية  التعليم  اأن��ظ��م��ة  يف  التعليمي 
التنفيذي  الرئي�س  ك��ان��درا  ه���اري  بها  ي�����ش��ارك 
اإيدوكا�شي  بي�شونا  ل�شركة  املوؤ�ش�س  وال�شريك 
ووك����ن ه���ور رئ��ي�����س ت��ط��وي��ر الأع���م���ال الدولية 
والتحالفات ال�شرتاتيجية يف �شانغ اإيدوكي�شن 
التوعية  م��دي��ر  م����ولن  وك��ي��رتي��ن  ���ش��ي��وؤول   -
�شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  موؤ�ش�شة  يف  املجتمعية 

القا�شمي لبحوث ال�شيا�شة العامة.
ال��ث��ال��ث��ة حت���ت عنوان  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف اجل��ل�����ش��ة 
“التعليم البتكاري: التحديات والفر�س املتاحة 
للنا�شرين التعليميني لالإ�شهام يف تعزيز م�شرية 
الهول  اأب��و  الإمارات” اإيزابيل  دول��ة  التنمية يف 
لالآداب  الإم����ارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 
ال�شارقة  ملركز  التنفيذي  املدير  املدفع  وجنالء 
لريادة الأعمال /�شراع/ و�شعادة الدكتور حمد 
اليحيائي وكيل وزارة الرتبية والتعليم امل�شاعد 
علي  اجلل�شة  ويدير  واملناهج  التقومي  ل�شوؤون 

ال�شعايل موؤ�ش�س دار الهدهد للن�شر.
الأمامية:  اخلطوط  “على  بعنوان  جل�شة  ويف 
وجهة نظر املعلمني حول الو�شائل التعليمية” 
ف������وزان م���دي���ر النطاق  ت���دي���ره���ا م����رمي  ال���ت���ي 
التعليمي يف وزارة الرتبية والتعليم ي�شارك كل 
ال�شارقة  ال�شويدي مديرة مركز  من د. هنادي 

ل�شعوبات التعلم وبدرية اآل علي مديرة مبادرة 
امللتقى  م���ن  الأول  ال���ي���وم  وي��خ��ت��ت��م   ... ل��غ��ت��ي 
بعر�س تقدميي لرا�شد الكو�س املدير التنفيذي 

جلمعية النا�شرين الإماراتيني.
وي��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم ال���ث���اين م���ن امل��ل��ت��ق��ى بعر�س 
اليوم  ح��ول خمرجات  ح��امت  بن  لعلي  تقدميي 

الأول،
�شبل  تناق�س  اأرب��ع جل�شات جانبّية  بعده  لتبداأ   
التعاون بني وزارة الرتبية والتعليم والنا�شرين 
ب��ن دخني  م��ن حممد  ك��ل  وي��دي��ره��ا  واملعلمني 
وع���ب���داهلل ال��ك��ع��ب��ي م��ن اأع�����ش��اء جم��ل�����س اإدارة 
مو�شى  و�شريفة  الإماراتيني  النا�شرين  جمعية 
يف  التعليمية  واحل��ل��ول  امل�����ش��ادر  اإدارة  م��دي��رة 
وزارة الرتبية والتعليم وعلي ال�شعايل موؤ�ش�س 
الكعبي  �شامل  �شعيد  ون��دى  للن�شر  الهدهد  دار 

ُمدر�شة يف مدر�شة الغيث البتدائية.
اأرب����ع جل�شات  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ك��م��ا تعقد خ���الل 
تهدف اإىل تطوير خارطة طريق خم�شية /ُتنفذ 
���ش��ن��وات/ حت��دد كيف ميكن  م��دى خم�س  على 
الرتبية  وزارة  دعم  من  التعليميني  للنا�شرين 
النا�شرين  جل��م��ع��ي��ة  مي��ك��ن  وك���ي���ف  وال��ت��ع��ل��ي��م 

الإماراتيني اأن تدعم جميع الأطراف.
وي��خ��ت��ت��م امل��ل��ت��ق��ى ف��ع��ال��ي��ات��ه ب��ع��ر���س تقدميي 
واملتفق  املعتمدة  اخلم�شية  ال��ط��ري��ق  خل��ارط��ة 
التنفيذي  املدير  الكو�س  را�شد  يقّدمها  عليها 

جلمعية النا�شرين الإماراتيني.

يعر�س جمل�س اإرثي للحرف املعا�شرة 
باملراأة  لالرتقاء  مناء  ملوؤ�ش�شة  التابع   -
- يوم 31 اأكتوبر املقبل وللمرة الأوىل 
يف الإم�������ارات اأع���م���اًل ف��ن��ي��ة ل��ع��دد من 
يف  وال��ع��امل��ي��ني  الإم��ارات��ي��ني  امل�شممني 
وي�شتمر  بال�شارقة  البيت  فندق  مكتبة 

حتى 31 يناير 2020.
قطع�������ة   39 املجم�����وعة  وت�ش������ّم 
منتج����ات  اأوىل  تع������ّد   78 اأ���ش��ل  م��ن 
اإرث�����������������ي وال���ت���ي ت��دم�����������������ج ب���ني احِل���رف 
الرتاثية  التقل��������يدية  وال�شناع�������ات 
وت�شتمل  معا�شرة  تقنيات  با�شتخ�����دام 
ع��ل��ى امل���ج���وه���رات وال���دي���ك���ور والأث�����اث 
امل�شغولت  م���ن  وغ���ريه���ا  واحل���ق���ائ���ب 

الإبداعية والفنية.
من  اأك��رث  ونفذتها  املنتجات  و�شّممت 
متخ�ش�شة  وم���ت���درب���ة  ح��رف��ّي��ة   60
يف ال��ت��ل��ي وال�����ش��ف��ي��ف��ة وال��ت��ط��ري��ز من 
الجتماعية  للتنمية  “بدوة”  برنامج 
فنانني  م��ع  بالتعاون  للمجل�س  التابع 

وم�����ش��م��م��ني وح���رف���ي���ني ع���امل���ي���ني من 
الإمارات وباك�شتان واليابان والوليات 
املتحدة واململكة املتحدة وكندا واإ�شبانيا 
م�شروَعْي  �شمن  وفل�شطني  واإيطاليا 

خمتربات الت�شميم وحوار احِلرف.
للبيع  امل��ع��رو���ش��ة  الأع��م��ال  وت�شتهدف 
واملهتمني  ال���ف���ن���ي���ة  ال���ق���ط���ع  م��ق��ت��ن��ي 
ب�����احل�����رف وال���ت�������ش���ام���ي���م امل���ع���ا����ش���رة 
اإن��ت��اج ق��ط��ع ج��دي��دة وفق  ح��ي��ث �شيتم 
ل�شالح  ريعها  من  ج��زء  ليعود  الطلب 
احل��رف��ي��ات وامل��ت��درب��ات واجل���زء الآخر 
دورات  ي��وف��ر  “بدوة” ال���ذي  ل��ربن��ام��ج 
التدريب املهني للحرفيات الإماراتيات 
اإىل  اأمامهن للو�شول  واإتاحة الفر�شة 
والعاملية  والإقليمية  املحلية  الأ���ش��واق 
القت�شادي  امل�شتوى  على  ومتكينهن 
تفعيل  واملهني والجتماعي من خالل 
ال�����ش��راك��ات ال��ت��ج��اري��ة واإط����الق برامج 

تبادل املهارات احِلرفية.
 12 اإىل  امل��ن��ت��ج��ة  ال���ق���ط���ع  وت��ن��ق�����ش��م 

جمموعة هي: زجاج مورانو الإيطايل 
مبتكرة  كرا�شي  و  الإم��ارات��ي  والفخار 
واجللد  الإم���ارات���ي  وال��ت��ّل��ي  بال�شفيفة 
الإ�������ش������ب������ايّن وال�������ش���ف���ي���ف���ة وال����ف����خ����ار 
والع�شب  بال�شفيفة  اإرث���ي  وج���دارّي���ات 
ال��ي��اب��اين وح��ق��ائ��ب م���ن اجل��ل��د الإب���ل 
وزجاجات  ال�شفيفة  بتقنيات  من�شوجة 
الفل�شطينية  ال���ب���ي���ئ���ة  مت���ث���ل  ع���ط���ر 
عالقة  ت�شتعيد  وم�شابح  والإم��ارات��ي��ة 
التلي بالف�شة والذهب ومداخن واأوان 
م��ع��دن��ي��ة حل��ف��ظ ال��ع��ود واأث�����اث يجمع 
اجللد  �شفيفة  م��ع  وال��رم��ل  الإ���ش��م��ن��ت 
�شفيفة  م���ن  وق���الئ���د وخ������وامت  الإب������ل 
ال���ذه���ب و���ش��خ�����ش��ي��ات خ���راري���ف جمع 
مطرزة  الإم���ارات���ي���ة  باللهجة  خ��راف��ة 

ومزينة بالتلي.
موؤ�ش�شة  مدير  كرم  بن  رمي  واأو�شحت 
اأن جمموعات  ب���امل���راأة  ل��الرت��ق��اء  من���اء 
دولة  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ت��ع��ر���س  اإرث����ي 
ال�شارقة  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

يف  العاملي  اإط��الق��ه��ا  بعد  املجل�س  مقر 
معر�س لندن للت�شميم.

اأن تقدمي الأعمال الفنية  اإىل  واأ�شارت 
يف مكتبة البيت اأول فندق فاخر من 5 
جن��وم يف دول��ة الإم���ارات مت بناوؤه على 
اإىل  تاريخه  يعود  م��رّم  تراثي  موقع 
توزيع  مت  ح��ي��ث  ع�شر  ال��ت��ا���ش��ع  ال��ق��رن 
تعر�س يف منزل  كاأنها  لتبدو  املنتجات 
حقيقي بحيث يخترب الزوار واملهتمون 

كيفية اقتنائها يف بيوتهم.
م�شتمر  امل��ج��ل�����س  اأن  ك���رم  ب���ن  واأك�����دت 
اقت�شادياً  امل�����راأة  ل��ت��م��ك��ني  ر���ش��ال��ت��ه  يف 
مهاراتها  رعاية  خالل  من  واجتماعياً 
ا�شتدامة  يف  وامل�������ش���اه���م���ة  احل���رف���ي���ة 
احِلرف وحفظ الرتاث املحلي واإ�شراك 
اإىل  بالإ�شافة  ذلك  ال�شابة يف  الأجيال 
ا���ش��ت��ح��داث ف��ر���س ج��دي��دة يف خمتلف 
املنتجات  تعك�س  كما  الدولية  الأ���ش��واق 
و�شلت  التي  العالية  احلرفّية  املهارات 

اإليها احلرفّيات الإماراتيات.

اإرثي للحرف املعا�شرة يعر�ص منتجاته للمرة الأوىل يف الإمارات

•• ال�شارقة-الفجر:

مينى  د.  اللبنانية  الأدب��ي��ة  الناقدة  اختيار  عن  للكتاب  ال�شارقة  هيئة  اأعلنت 
العيد )حكمت ال�شباغ( �شخ�شية العام الثقافية لفعاليات الدورة ال�38 من 
معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب الذي يقام هذا العام حتت �شعار )افتح كتاباً .. 
تفتح اأذهاناً(، احتفاًء باختيار الإمارة العا�شمة العاملية للكتاب، خالل الفرتة 
مب�شاركة  ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  يف  املقبل  نوفمرب   9 وحتى  اأكتوبر   30 من 

واأجنبية. عربية  دولة   81 من  ن�شر  دار   2000
جلهودها  تقديراً  املفتوح  الن�س  �شاحبة  العيد  مينى  الدكتورة  اختيار  وج��اء 
الن�س  الكتابة والتاأليف يف  اأربعة عقود ما�شية من  اأكرث من  املعرفية خالل 
الأدبي العربي، حيث قدمت ع�شرات الدرا�شات والبحوث املتخ�ش�شة يف النقد 
التاريخية، وغريها من  واملقاربات  الأدب��ي،  والتوثيق  املقارن،  والنقد  الأدب��ي، 

املوؤلفات.
وتوجته  قادته مبفردها،  موؤ�ش�شي  العيد، حكاية جهد  د.مينى  �شرية  وت��روي 
ب�شل�شلة جوائز وتكرميات عربية ودولية، حيث نالت جائزة موؤ�ش�شة العوي�س 
والنقدّية”،  الأدب���ّي���ة  الأب��ح��اث  “حقل  يف   ،1993-1992 ل��ع��ام  الثقافية 
النقد  يف  “ممار�شات  اأب��رزه��ا:  امل��وؤل��ف��ات  ع�شرات  العربية  للمكتبات  وق��دم��ت 

الرومانتيكي”  الأدب  حلركة  الجتماعية  و”الدللة   ،)1973( الأدبي” 
معرفة  “يف   ،)1980( والدميقراطية”  الثقافة  يف  و”ق�شايا   ،)1979(
القول  و”يف   ،)1986( ال�شكل”  و”الراوي-املوقع  الن�س”)1983(، 
باختني”،  مل��ي��خ��ائ��ي��ل  ال��ل��غ��ة  وف��ل�����ش��ف��ة  و”املارك�شية   ،)1987( ال�شعري” 
التحول، مقاربة  الروائي” )1990(، و”الكتابة حتول يف  ال�شرد  و”تقنيات 
للكتابة الأدبية يف زمن احلرب اللبنانية” )1993(، و”فن الرواية العربية 

بني خ�شو�شية احلكاية ومتيز اخلطاب”، وغريها من الدرا�شات.
حول اختيار د.مينى العيد، قال �شعادة اأحمد بن ركا�س العامري، رئي�س هيئة 

ال�شارقة للكتاب:
وحموري  اأ�شيل  جزء  ورموزها  واأدبائها  العربية  الثقافة  بعقول  “الحتفاء   
م��ن ج��ه��ود م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ف��ه��و مل ي��ك��ن ي��وم��اً معر�شاً 
لتقدمي جديد الإ�شدارات العربية والعاملية وح�شب، واإمنا ظل منذ اإنطالقه 
القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وروؤى  بجهود 
للنهو�س  يعمل  كبرياً  ثقافياً  م�شروعاً  ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
العامل، وفتح  العربية، وبناء ج�شور توا�شل متينة بينها وبني  الثقافة  بواقع 
املفكرين  لتكمل م�شرية  الأج��ي��ال اجلديدة  اأم��ام  والفن  والإب���داع  الفكر  اأف��ق 

والروائيني وال�شعراء والعلماء الرواد يف احل�شارة العربية«.

نحتفي  اأن  علينا  والر�شينة  الرفيعة  الأدب��ي��ة  ال��ق��ام��ات  ح��ق  “من  واأ���ش��اف: 
العربية  ثقافتنا  ع��ن  يعرب  وع��ل��م��اً  من��وذج��اً  لتكون  واإجن��ازات��ه��ا  مبجهودها 
العربي،  العامل  بلدان  خمتلف  يف  الكّتاب  من  ال�شابة  لالأجيال  رم��زاً  وت�شكل 
املكتبة  اأدبية اأغنت طوال اأكرث من اأربعني عاماً  والدكتورة مينى العيد قامة 
تكون  اأن  املعريف  م�شروعها  خالل  وجنحت  ونقدية،  اأدبية  مبوؤلفات  العربية 
اأحد املوؤثرين الفاعلني يف درا�شة الأدب العربي، لهذا جندد التزامنا وواجبنا 
املثقفني  جتاه  املعر�س،  على  الثقافية  العام  �شخ�شية  ا�شت�شافتها  خالل  من 
العرب ورموزه، ونوجه لهم حتية تقدير على كل ما بذلوه ويبذلوه للح�شارة 

العربية«.
ي�شار اإىل اأن د. مينى العيد نالت دكتوراه يف الدرا�شات الإ�شالمية من جامعة 

ال�شوربون � باري�س.
 وعملت يف حقل الرتبية والتعليم اجلامعي، وحا�شرت يف عدد من اجلامعات 
اأدبية وفكرية يف  منها: تون�س، اليمن، باري�س، و�شاركت يف موؤمترات وندوات 
اأكرث من  ا�شت�شاري يف  اأكرث من بلد عربي وغربي، وهي ع�شو فاعل وع�شو 
موؤ�ش�شة وجملة ثقافية اأدبية عربية، وع�شو ورئي�شة لأكرث من جلنة حتكيم 
اآخرها جائزة البوكر للرواية العربية، وتركز بحثها موؤخراً حول العالقة بني 

املرجع احلي وروائية الرواية العربية.

تقديرًا جلهودها يف درا�ضة الأدب العربي طوال اأربعة عقود من الزمن 

الكاتبة والناقدة الأدبّية مينى العيد �شخ�شية العام 
الثقافية يف ال�شارقة الدويل للكتاب 2019

»النا�شرين الإماراتيني« ت�شت�شيف 22 متحدثا
 وتعقد 7 جل�شات تفاعلية يف ملتقى »الن�شر التعليمي«
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فيلم )الراق�ضة وال�ضيا�ضي( ي�ضكل مرحلة مهمة يف م�ضواري ال�ضينمائي

نبيلة عبيد : متطلبات البطولة الن�شائية 
يف الوقت احلايل �شارت خمتلفة

تكرميك  �شيتم  باأنه  اإبالغك  فور  �شعورك  على  التعرف  نود  البداية،  • يف 
فعالياته  اختتمت  ال��ذي  ال�شينمائي،  الإ�شكندرية  ملهرجان   35 ال���دورة  يف 

قبل اأيام قليلة؟
- مبجرد اأن حدثني رئي�س املهرجان الأمري اأباظة عن تكرميي، وباأن الدورة 
وهذا  �شديدين،  ورهبة  خوف  متلكني  ا�شمي،  �شتحمل  املهرجان  من  ال�35 
ق���درين ومنحني لقب جنمة م�شر  ال���ذي  ن��اب��ع م��ن اح��رتام��ي جل��م��ه��وري 
ويكون  قلبي  اخل��وف من  يزيل  القراآن، كي  بقراءة  اإىل اهلل  الأوىل، فلجاأت 
بجانبي يف يوم التكرمي، وقد تكون احلالة التي انتابتني بعد علمي بالتكرمي 
اأو  األتق اجلمهور منذ عامني  اأنني مل  م�شدر قوة يل يف ما بعد، خ�شو�شاً 

اأكرث بقليل.
منك؟ اجلمهور  يتعوده  مل  الذي  الطويل  الغياب  هذا  �شبب  • وما 

الغياب كان مق�شوداً، لأنني منذ عامني قدمت برنامج  اأن هذا  - احلقيقة 
التلفزيون،  يف  اأ�شبوعياً  اأظ��ه��ر  وكنت  امل��واه��ب،  لكت�شاف  ال��ع��رب(  )جنمة 
وخالل تلك الفرتة ظهرت بكرثة، فكان ل بد من وقفة، حيث ابتعدت خالل 
العامني املا�شيني ومنحت نف�شي فر�شة للراحة وال�شفر وم�شاهدة الأفالم، 
للعودة  جيدة  كفر�شة  الإ�شكندرية  مهرجان  من  تكرميي  مفاجاأة  وج��اءت 

والظهور جمدداً.
يف  ليعر�س  وال�شيا�شي(  )الراق�شة  فيلم  اخرتِت  اأفالمك  كل  بني  من   •

تكرميك باملهرجان، ملاذا؟
- لأنه ي�شكل مرحلة مهمة يف م�شواري ال�شينمائي، كما اأن اجلمهور اختاره 
بالإجماع، فال متر منا�شبة اإل والنا�س يحدثونني عنه، ل �شيما ال�شيدات. 
تلك  ح��وارات  الجتماعي جماًل من  التوا�شل  تو�شع على مواقع  اإن��ه  حتى 
ال�شخ�شية، وتكون التعليقات على اأحداث نعي�شها الآن. اأعتقد اأن هذا نابع 
ين�شى توقعه  امل��وؤل��ف وح��ي��د ح��ام��د، فمن  م��ن ح���وار عبقري وواق��ع��ي كتبه 
للدولة اجلديدة يف فيلم )ك�شف امل�شتور( وتويل الإخوان احلكم، فما توقعه 

حدث على اأر�س الواقع امل�شري.
• كنِت من النجمات الالئي ت�شلمَن راية البطولت الن�شائية. يف راأيك ملاذا 

اختفت البطولت الن�شائية يف اجليل احلايل؟
اجلمهور  اأن  كما  خمتلفة،  �شارت  احل��ايل  الوقت  يف  املتطلبات  اأن  اأعتقد   -
اختلف عن ذي قبل. رمبا لأنني كنُت اأركز يف اختياراتي على روايات اإح�شان 
عبدالقدو�س، التي يغلب عليها احلديث عن ق�شايا املراأة. اأما الآن، فاملوؤلفون 
ل يكتبون للبطلة، بل اإن كل تركيزهم ين�شب على الرجال، يف حني اأ�شبحت 

النجمات من�شغالت، اإما يف تقدمي الربامج واإما يف الإعالنات.
فما  اأف��الم��ك،  يف  وظ��روف��ه��ا  م�شتوياتها  مبختلف  امل����راأة  دور  ق��دم��ِت   •

ال�شخ�شية الأقرب اإىل قلبك؟
اختياري،  اإىل قلبي لأنها من  بالتاأكيد قريبة  - كل �شخ�شية ج�شدتها هي 
اأنه  واأتذكر  املعاقة ذهنياً يف فيلم )توت توت(،  اأتوقف عند �شخ�شية  لكنني 
املنتج  تعّجب  علّي،  الفيلم  فكرة  بعر�س  ال�شماع  ع�شام  امل��وؤل��ف  ق��ام  عندما 
اإبراهيم �شوقي من موافقتي عليها، ولكنني �شعرت باأنه من املمكن اأن اأقدم 
من خاللها دوراً ُمغايراً، وهو ما اعتربته حتدياً بالن�شبة اإيّل. فمثاًل، الفنان 
ال�شريف،  نور  الفنان  فعل  وكذلك  الأخر�س،  �شخ�شية  قدم  يا�شني  حممود 
تاأدية هذه  يف  وكالهما جنح  الأداء،  يف  املختلفة  منهما طريقته  لكل  ولكن 

ال�شخ�شية.
والطبال(  )الراق�شة  اأفالمك  بقوة يف  كانت حا�شرة  الراق�شة  • �شخ�شية 
�شر  فما  الأم�����ري(...  و)���ش��م��ارة  وق��ت��ل��ة(  و)اأب���ن���اء  وال�شيا�شي(  و)ال��راق�����ش��ة 

التكرار يف تقدميك لهذه ال�شخ�شية؟
- كل دور له ظروفه املختلفة والق�شية التي يتناولها. واحلمد هلل اأن هذه 

الأدوار لقت ا�شتح�شان اجلمهور، فهذه ال�شخ�شيات مكتوبة بحرفية �شديدة 
واجلمهور مل ي�شعر بتكرارها، ولهذا جتدون اأن �شخ�شية الراق�شة )�شونيا 
�شليم( تختلف عن �شخ�شية )مباهج(، واإىل جانب حبي لهذه ال�شخ�شيات 

فاأنا اأحب الرق�س كثرياً.
معه؟ التعاون  يف  فنية(  ب�)كيمياء  ت�شعرين  الذي  املخرج  هو  • من 

وكيمياء  متبادل  اح���رتام  بيننا  ك��ان  م�شواري  يف  معه  تعاونت  خم��رج  ك��ل   -
الذي  عبداخلالق  علي  املخرج  احل�شر،  ل  املثال  �شبيل  على  ومنهم  معينة. 
 3 اأ�شرف فهمي يف  اإىل تعاوين مع املخرج  اأف��الم، بالإ�شافة   5 قدمت معه 

اأفالم. 
الإنتاج؟ جتربة  تعاودي  مل  • وملاذا 

ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه، لكنني  ي��ف��ه��م��ون يف  ال��ذي��ن  ن��ا���ش��ه(،  ه - لأن الإن���ت���اج )ل���ه  ا ر اأ
بعيداً عني.

ي�شدك احلنني  اأمل  ال�شينما،  الغياب عن  13 عاماً من  • بعد 
اإليها؟

هذه  كل  اأن  اأتخيل  اأك��ن  ومل  اإليها  ا�شتقت  تاأكيد.  بكل   -
اأي عمل  اأ����ش���ارك يف  ف���اأن���ا مل  ب�����ش��رع��ة،  ال���ف���رتة م����ّرت 

كدا(،  غ��ري  )مفي�س  فيلم  قدمت  اأن  منذ  �شينمائي 
ال�شابع  للفن  الذي يعيدين  الفيلم  اأجد  اأن  واأمتنى 

وي�شيف اإىل تاريخي.
�شا�شة  اإىل  بها  ال��ع��ودة  ت��ّودي��ن  رواي���ات  م��ن  • وه��ل 

ال�شينما؟
اإح�شان  الراحل  الكبري  - نعم، لقد ا�شرتيت رواي��ة للكاتب 

النور  تب�شر  اأن  واأمتنى  تزوجا(،  )هكذا  بعنوان  عبدالقدو�س 
قريباً.

الإيرانية  الإم����رباط����ورة  ح��ي��اة  لتج�شيد  م�����ش��روع  ل���دي���ِك  ك���ان   •
الأ���ش��ب��ق حممد ر���ش��ا بهلوي.  اإي���ران  ���ش��اه  دي��ب��ا( زوج���ة  ف��رح  )ال�شهبانو 

فمتى �شيدخل حيز التنفيذ؟
ال��ذي كان  �شيف،  نبيل  امل�شل�شل  وف��اة كاتب  بعد  �شيء  - لالأ�شف، توقف كل 

لديه كل خيوط العمل، مع العلم اأن املو�شوع كان يجذبني بقوة.
بهذا  ق����راراً  ات��خ��ذِت  فهل  ط��ف��ل،  تبني  يف  رغبتك  ع��ن  واأع��ل��ن��ِت  �شبق   •

اخل�شو�س؟
ينادونني  ب��ايل، فكل من ح��ويل  من  الفكرة متاماً  ه��ذه  األغيت  ب�شراحة،   -
اأعترب نف�شي حمظوظة لأنه لدّي  ب�)ماما(، حتى املعجبات واملعجبني. كما 

اأبنائي. مبنزلة  اأعتربها  فيلماً   86
ميديا(؟ )ال�شو�شيال  عن  بعيدة  اأنِت  • ملاذا 

- لأنني ما زلت )بليدة( يف التعامل معها، با�شتثناء )اإن�شتغرام( الذي اأ�شع 
اأحبها من اأعمايل. على كٍل )ال�شو�شيال ميديا( اأ�شبحت  من خالله �شوراً 

مليئة بامل�شاكل.
قرار  وه��ل  واع��ت��زال��ه،  ال��ف��ن��ان  غ��ي��اب  ب��ني  دائ��م��اً  اجل��م��ه��ور  ي��رب��ط  • مل���اذا 

اعتزالك وارد؟
- كلمة العتزال غري واردة يف قامو�شي، فاأنا اأعطيت ال�شيء الكثري من عمري 
ومن حياتي للفن. اأما الغياب، قد يكون اإجبارياً يف وقت من الأوقات، لأين 
اأجد املو�شوع املهم الذي يجعل اجلمهور يحرتم  اأحرتم جمهوري، فاإذا مل 
اأ�شارك  بل  غائبة،  ل�شت  اأنا  املقابل  ويف  للتواجد،  داٍع  هناك  فلي�س  ظهوري، 
الإ�شكندرية  مهرجان  يف  اأخ��رياً  ُكرمت  اأنني  كما  كثرية.  فنية  منا�شبات  يف 
ال�شينمائي، واأعترب هذا التكرمي بداية للعودة اإىل الفن، واإن �شاء اهلل يكون 

هناك عمل مهم اأعود من خالله. 

اخلا�شة  ملقتنياتك  م��ع��ر���س  اإق���ام���ة  ح���ول  ف��ك��رة  ب��ال��ك  يف  خ��ط��ر  ه��ل   •
ومالب�شك يف الأفالم؟

- ل، مل اأفكر يف هذا الأمر من قبل، لكنني خ�ش�شت 
يف منزيل غرفة و�شعت فيها اجلوائز التي ح�شلت 
عليها يف م�شواري، اإىل جانب �شوري ومالب�س اأهم 

اأفالمي، اإىل حد اأنه من يدخل هذه الغرفة ي�شعر 
باأنه يف )متحف نبيلة عبيد(.

ك�)رقم  نف�شه  الفنان  ي�شنف  اأن  يف  راأي��ك  ما   •
الفنية؟ ال�شاحة  على   )1

واملنتجون  اأن اجلمهور )بيحبه(،  - طاملا 
يتهافتون عليه واأعماله حتقق النجاح، 

فمن حقه اأن يقول عن نف�شه اأنه رقم 
)1( وكل واحد حر يف راأيه.

دنيـــا بطمــــة يف ملجـــاأ خـــريي
اأع���ل���ن امل���خ���رج اإب���راه���ي���م ال�����ش��ك��ريي عن 
قرب البدء يف ت�شوير م�شل�شله اجلديد 
ن�شاك"  "قلبي  ع���ن���وان  ي��ح��م��ل  ال�����ذي 
ال���ذي م��ن امل��ق��رر اإخ��راج��ه �شمن �شبكة 
اأمله،  ع��ن   ،MBC5 رم�����ش��ان  ب��رام��ج 
اأعماله  غ��رار  على  العمل  يحظى  اأن  يف 
وال���ت���ي قدمها  ال�����ش��اب��ق��ة  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
الثانية،  ال���ق���ن���اة  ع���ل���ى  ب���اخل�������ش���و����س 
مو�شحا باأن غنى م�شل�شله يكمن يف قوة 
ممن  واملمثالت  املمثلني  ونخبة  ق�شته، 
كمرمي  عليهم  ال�����ش��ك��ريي  اخ��ت��ي��ار  وق���ع 
اإىل  اإ�شافة  الزعيمي، منى فتو واآخرين 
ق��ررت خو�س  التي  دنيا بطمة   املطربة 
قوية  ورغ��ب��ة  بحما�س  التمثيل  جت��رب��ة 
برغم حتفظ بع�س رواد مواقع التوا�شل 
امل�شاركة مما حدا  الجتماعي على هذه 
باملمثل حممد ال�شوبي اأحد ن�شطاء هذه 
الفنانة  اأحقية  ع��ن  ال��دف��اع  اإىل  امل��واق��ع 
م�شددا  التمثيل  جتربة  خلو�س  باطمة 
ع��ل��ى ذل���ك ب��ت��ج��رب��ة مم��اث��ل��ة ل��ع��دد من 
ال��ع��رب��ي على غرار  ال��ع��امل  ال��ف��ن��ان��ات يف 

الفنانة اجلزائرية وردة واأخريات.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن اإبراهيم ال�شكريي 
اأ�شهر  الذي يعد حاليا على راأ���س قائمة 
التلفزيوين  م�����ش��اره  يتميز  امل��خ��رج��ني 
الكبرية  واخل���ربة  بالتنوع  وال�شينمائي 
و�شيناري�شت  خم���رج  ه��و  راك��م��ه��ا،  ال��ت��ي 
عدة  .اأخ���رج  مغربي  اأف���الم  ومنتج  �شاب 
اأبرزها  م��غ��رب��ي��ة،  وم�����ش��ل�����ش��الت  اأف�����الم 
"الطريق  الكوميدي  ال�شينمائي  الفيلم 
له  2012الذي حقق  كابول" �شنة  اإىل 

�شهرة وا�شعة.

حممد �شبحي.. اأعمال جديدة يف 
م�شروعه الفني )امل�شرح للجميع(

العام  يف  عرو�شها  اأوىل  انطلقت  والتي  املمثل(،  )ا�شتوديو  امل�شرحية  �شبحي  حممد  امل�شري  الفنان  فرقة  لإن�شاء  الذهبي(  )اليوبيل  ملنا�شبة 
من  عدد  وتكرمي  جديدة،  م�شرحية  اأعمال   4 اإطالق  الفرقة  موؤ�ش�س  قرر   ،1969

جنوم الفرقة، مفتتحاً م�شرحاً جديداً يف مدينة للفنون على اأطراف القاهرة.
خ�ش�شت  املنا�شبة،  ه��ذه  يف  الحتفالية  اإن  الف��ت��ت��اح  خ��الل  ق��ال  �شبحي 
لتكرمي عدد من املمثلني واملوؤلفني وم�شممي الديكور واملالب�س والإ�شاءة 
وال�شتعرا�شات، ممن �شاركوا يف بناء هذه الفرقة، �شواء من هم على قيد 
�شنة   50 الذين رحلوا، حتت عنوان )حممد �شبحي...  اأو من  احلياة 
الفرقة  م�شوار  خالل  �شاركوا  ملن  م�شتحق  تكرمي  اأن��ه  معترباً  م�شرح(، 
اأعماًل جديدة يف  �شيقدم  اأنه  28 م�شرحية.واأعلن �شبحي  التي قدمت 
جديد،  م�شرح  بناء  من  النتهاء  بعد  للجميع(  )امل�شرح  الفني  م�شروعه 
ب��روف��ات م�شرحية بعنوان  ي��ج��ري ح��ال��ي��اً  ل��دي��ه م�����ش��رح��ان، ح��ي��ث  ل��ي��ك��ون 
)ون�شيت اإين رجل(، من تاأليف اأمين فتيحة واإخراج �شبحي نف�شه وبطولة 
فاروق  وع��ب��ري  القا�شي  وح���ازم  ح�شن  وعبدالرحيم  ال�شعيد  �شماح  م��ن  ك��ل 
ومرينا زكري.وامل�شرحية الثانية بعنوان )األف عيلة وعيلة(، من تاأليف 
�شمرية  وبطولة  �شهيب  م�شطفى  الإذاع���ي  وامل��خ��رج  الكاتب 
عبدالعزيز وعبدالرحيم ح�شن وندى ماهر ومرينا زكري 
وحازم القا�شي وم�شطفى يو�شف وعمار �شماع واآخرين 

من اأع�شاء فرقته امل�شرحية.
يف حني حتمل امل�شرحية الثالثة عنوان )هنوريكو جنوم 
وبطولة  �شبحي  حممد  واإخ���راج  تاأليف  من  الظهر(، 
البنات(  )غ��زل  م�شرحيتي  اأب��ط��ال  فرقته  اأع�شاء 
من  فهي  ال��راب��ع��ة،  امل�شرحية  و)خيبتنا(.اأما 
ي�شاركها  اأي���وب،  �شميحة  الفنانة  بطولة 
ب��ط��ول��ت��ه��ا ����ش���ب���ح���ي، و����ش���ت���ق���ام تلك 
دي�شمرب  ���ش��ه��ر  خ���الل  الح��ت��ف��ال��ي��ة 

.2019

قالت املمثلة امل�ضرية نبيلة عبيد اإن فكرة اعتزالها الفن غري واردة يف قامو�ضها، م�ضتبعدة يف الوقت نف�ضه فكرة التبني 
للطفل، لأنه لديها 86 من الأعمال، اعتربتها جميعها مبنزلة اأبنائها. 

عبيد، التي حظيت بحفاوة بالغة يف مهرجان الإ�ضكندرية ال�ضينمائي الأخري، اأو�ضحت يف حوار هذا احلوار اأنها متتلك 
ة عن توقها للعودة من خاللها اإىل ال�ضينما، بعد  رواية للكاتب الراحل اإح�ضان عبدالقدو�ص بعنوان )هكذا تزوجا(، ُمعربرّ

تواريها عن خارطة الفن ال�ضابع قرابة 13 �ضنة.
و�ضددت على اأن غيابها كان مق�ضودًا، وذلك بعد ظهورها املكثف يف برنامج املواهب )جنمة العرب(، )فكان ل بد من وقفة، 

ملنح النف�ص فر�ضة للراحة وال�ضفر(.
واأملحت )جنمة م�ضر الأوىل( اإىل اأن م�ضروعها بتج�ضيد حياة الإمرباطورة الإيرانية )ال�ضهبانو فرح ديبا( زوجة �ضاه 

اإيران الأ�ضبق حممد ر�ضا بهلوي، ذهب اأدراج الرياح، ل �ضيما بعد وفاة موؤلف امل�ضل�ضل الكاتب نبيل �ضيف.
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

�صعد �صالح املطريف

ــي ـــ ــان ــع م ْو  �ـــشـــمـــت  حــــايــــز 
ثـمـانـي بـــــــــــه  ــب  ـــّ ـــ ــارح ـــ ب
ـــــي لـــــلـــــمـــــا مـــــيـــــزانـــــي ـــ ـــ ل
بــانــي ـــــدره  ـــ ـــ قـــ ــْزه  ـــ ـــ ــن ـــ ال
ــي ـــ ـــ ــان ـــــه الوطـــ ـــ ـــ تـــــعـــــتـــــز ب
املــــعــــاين يف  هــــــــون  ويل 
ــي ـــ ــان ـــ ــعــرب ــع ال ـــ ـــ يــفــ�ــشـــــل م
لــنـــــ�ــشـــــانـــــي ــه  ـــ ــل ــمـــ اعـــ اإال 

ـــه ــــ ـــرف ــــل ا� ــــي كـــــ حــــامـــــ
مـوقـفــه مــــــــيــــــّــز  لــــــــــــــي 
حــّرفـــه مــــــــــــــا  عــــــــنــــــــده 
ــه ـــ ـــ ــرف ــا اعـــ ـــ ـــ والــتـــــافـــــه م
ـــه ــــ ـــرف ا� ــــ  ــــ ف ـــي  ــــ ـــال غ يل 
ــي مـــــوقـــــفـــــه ـــ ـــ ـــ يــخـــــ�ــشـــــر ف
ــا �ــشـــــّرفــــــــه ـــ ـــ ــه مـــ ـــ ــل ـــ ــش وا�
منـ�شـبـه ــع  ـــ ـــ ــرف ـــ ي ــي  ـــ ـــ ـــ ل

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  
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عبداهلل عوجان

ل ت�شتكني اجلرح 
ك�������لرّ الح����ب����اب ي�����ا  اجل��������رح  ت�������ض���ت���ك���ني   ل 

ت�����ع�����ايل ب���ق���ل���ب���ي واأن�����������ا اب����غ����ل����ق ال����ب����اب

����ض���م���ي خ�����ي�����ايل ب�����ني ن�����ون�����ك واله����������داب

ق��ب��ل��ك ح��ب��ي��ب��ك ق����د ���ض��ك��ى ج�����ور الق������راب

�����ض����رداب ب����ج����وف  ك���ن���ه  ع���اي�������ص  زال  ْول 

خ���اب ْو����ض���ع���ي���ه���م  حت���ط���ي���م���ه  ورى  ����ض���ع���وا 

ا����ض���ع���اب �����اٍت  م�����ه�����مرّ واج���������ه  ����ت����ه  �����ض����كرّ يف 

ك����الب ت���ن���ب���ح  وه�������ي   .. ب���ق���اف���ْل���ت���ه  ح  رورّ

وال�����ي�����وم ل����و �����ض����اع الأم��������ل وال�����ف�����رح غ���اب

����ل����وا م�����ن ب���ي���ن���ن���ا ك������لرّ الب��������واب ْول��������و ق����فرّ

ب���ك���ت���اب  " ال������ع������ني  ة  ي��������اق��������ررّ ����ك����ي  مت���������ضرّ

ْو������ض�����لرّ�����ي ون������اج������ي رب��������ك ب����ك����ل حم������راب

ك������ذاب ي������داوي������ه  امل����ب����ل����ي  ����ض���ف���ت���ي  واإن 

اأق���������راك ب���ال���ك���ر����ض���ي وغ����اف����ر والح��������زاب

ال����ك����اآب����ة ����������ا  ويرّ ال���������ض����ي����ق  ت�������ض���ت���ك���ني  ْول 

ْون����ب����غ����ى ن���������داوي ج����روح����ن����ا ال����ل����ي ت�����ض��اب��ه

������ي دم������������وٍع م����ث����ل وب��������ل ال�������ض���ح���اب���ة وك������فرّ

ْوحت�������ال�������ف�������وا �������ض������ده ج����م����ي����ع ال�����ق�����راب�����ة

ل ع����ذاب����ه ْوك�����������رت ج������روح������ه ب������ه وط�����������ورّ

وب����������اءت خ���ط���ط���ه���م ب���ال���ف�������ض���ل واخل����ي����اب����ة

����ض���ب���اب���ه ب�����������اأول  زال  ل  وه�������و  ْووا��������ض�������ل 

ْوغ������ا�������ص ال����ب����ح����ر وه�������و ي����ت����الط����م ع���ب���اب���ه

ْو�����ض����ف����ت����ي ب�����دن�����ي�����اك ال����غ����ري����ب����ة غ����راب����ة

واأ�������ض������ب������ح ع����م����ل����ه����م �������ض������يرّ م�����اي�����ن�����دراب�����ه

م�������ض���اب���ة ج������������روٍح  ب������ه  وداوي   " رب��������ك 

واإدع������������ي ع�������ض���ى ل�����ك دع����������وٍة م�����ض��ت��ج��اب��ة

ت�����������������داوي ب�������ذك�������ر الإل�����������������ه وك�����ت�����اب�����ه

ال�����رج�����اب�����ه م����اي����خ����ي����ب  رٍب  وي���������ض����ف����ي����ك 

ريــتـ�يــت
 

ع�ضان مان�ضغل بع�ص فالتفا�ضيل ،

انا ما احب احلاجة اللي مهب يل رّ

******

يتني ! �ضكرًا .. لإنرّك بالندم بررّ

ة ُمجلة  فعايلك ب� ا�ضم املحبرّ

يتني ك زيرّ ما �ضررّ ما راح ا�ضررّ

يت ؟ احبرّ ب� مرجلة .! اأنا اإذا حبرّ

البيت مت�حد كلنا خليفة
دولٍة ابداع و تقدم يف ميادين احل�ضارة..

�ضعاره.. العليا  رايتها خليفه واعلن  �ضل 
قبلة العامل و قلب املجد تر�ضم له م�ضاره ..

و حن جتمعنا على حبه ما دام الروح حية ..

فهد ال�صعدي 

ك���رمٍي .. ي��زي��د اأي��ام��ن��ا م���ن  وج����وده قدر

الن�ضر و  ال��َف��َخ��ر  ق��ري��ن  زاي���د  اب��ن  حممد 

اأزم���ان���ه ل��ن��ا ال��ف��خ��ر ل����نرّ اهلل ج��م��ع��ن��ا م���ع 

ب��ه ال��ن�����ض��ر ي��ق��رن ق��ب��ل ت��ف��َخ��ر ب��ه اق��ران��ه

حممد املر بالعبد
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عبيد ال�صاعر

نامه�ا م���ا   .. ال�����ض��ج�����ي  ال��ع�����ض��ق  ل��ي��ل��ة  ي���ا 
امه�ا ر�ضرّ  .. اإ���ض��رح�����ت  ل��وح��ة  ال�����ض��م��ت 

مدمعي  .. ي��خ��د���ص  ال��ن��ور  ث��ق��ب  و  جفني 
اإرج��ع�����ي ��ة ���ض��ك��وت��ي ..  ي���ا م��ل��ه��م��ة ���ض��جرّ
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