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كيف نحافظ على الأوعية الدموية بحالة جيدة؟
م��ن اأج����ل اأن ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ب��ح��ال��ة ج��ي��دة ومنع 
ان�شدادها بلويحات الكولي�شرتول، التي ت�شكل عقبة اأمام تدفق الدم، 
التغذية  خ��راء  ين�شح  الغذائية.  امل���واد  بع�ض  ت��ن��اول  تقلي�ض  يجب 
يف  ال�شخ�ض  ي�شتهلكها  التي  ال�شكر  كمية  بتخفي�ض  �شيء  ك��ل  قبل 
اليوم. البع�ض يعتقد اأن تناول ال�شاي والقهوة من دون �شكر ي�شاعد 
اأن هذا  يوؤكدون على  العلماء  ولكن  املنتج اخلطري.  يف مكافحة هذا 
غري �شحيح واعتقاد خطاأ. ال�شكر عمليا موجود يف جميع املواد التي 
نتناولها يوميا- يف اخلبز واملعجنات واحللويات وال�شوكولتة واملياه 
املحالة وال�شل�شات وغريها. لذلك الإفراط يف تناول املواد املحتوية 
اإىل ح��دوث ت�شققات يف ج��دران الأوعية  ي��وؤدي  اأن  ال�شكر ميكن  على 
اأمرا�ض  وبالنتيجة  وال�شمنة  ال���وزن  يف  زي���ادة  ي�شبب  م��ا  ال��دم��وي��ة، 
من  ال�شكر  ا�شتبعاد  بالطبع  ال�شكري.  مر�ض  ي�شبب  قد  كما  القلب. 
وفقا  ممكن.  ا�شتهالكه  تقلي�ض  ولكن  ممكن،  غ��ري  الغذائية  امل���واد 

للخراء، مبا اأن ال�شكر مادة كربوهيدراتية فيف�شل تناوله �شباحا.
الكحولية.  امل�شروبات  تناول  بالتخلي متاما عن  كما ين�شح اخلراء 
الأوعية  حالة  يف  الأوىل  بالدرجة  يوؤثر  امل�شروبات  ه��ذه  تناول  لأن 

الدموية، لأن الكحول ي�شبب ارتفاع �شغط الدم.
اإ�شافة لهذا، تناول امل�شروبات الكحولية م�شر بالدرجة الأوىل للكبد، 
الذي بدوره ي�شبب انخفا�ض مرونة الأوعية الدموية. كونها مرتبطة 

باجلهاز الع�شبي الذي هو الآخر يت�شرر من تناول الكحول.

ن�شائح اإن كان �شريكك زميلك يف العمل
الإلكرتونية،  ال��زواج  ومواقع  املواعدة  تطبيقات  اأن  من  الرغم  على 
باتت تنت�شر ب�شكل كبري يف وقتنا احلا�شر، غري اأنها لي�شت الطريقة 

الوحيدة التي ميكن للمرء من خاللها اأن يلتقي ب�شريك حياته. 
يلتقي  اأن  للمرء  ميكن  التي  الأم��اك��ن  اأك��ر  من  العمل،  مكان  ويعد 
ب�شريك حياته امل�شتقبلي فيها، الأمر الذي قد يت�شبب بالت�شارب بني 

احلياة املهنية واحلياة الزوجية. 
ارتبط  ح��ال  بالعتبار يف  اأخذها  امل��رء  اأ�شياء يجب على   4 يلي  فيما 

باأحد زمالئه يف العمل، بح�شب موقع “برايدز” الإلكرتوين: 
طريقة  بني  تف�شل  اأن  حاول  العمل:  مكان  يف  مبهنية  التعامل   -  1
يف  تعاملك معه  وبني طريقة  العمل،  مكان  ال�شريك يف  مع  تعاملك 
املنزل، ول تناق�ض اأي م�شاكل تتعلق باملنزل، اأثناء تواجدكما يف العمل 

لكي ل يوؤثر ذلك على اأدائكما املهني. 
2 - جتنب مناق�شة م�شاكل العمل يف املنزل: عند العودة اإىل املنزل، 
اأم���ور العمل غ��ري ال�����ش��روري��ة م��ع �شريك  ح���اول جتنب احل��دي��ث يف 
احلياة، لكي ل ت�شلب حياتك الزوجية من م�شمونها. اترك م�شاكلك 
يف  الطبيعية  احلياة  وممار�شة  لال�شرتخاء  واعمد  خلفك  العمل  يف 

املنزل. 
ولكن كن  العمل،  يف  م�شروع  اأمر  التناف�ض  التناف�ض:  احذر من   -  3
حذراً عندما يكون التناف�ض بينك وبني ال�شريك، لأنه قد يوؤثر �شلباً 

على عالقتك به، ويثري امل�شاكل التي قد تتفاقم مع مرور الوقت. 
قد ي�شطر اأحد الزوجني اإىل  الأحيان  بع�ض  يف  الغرية:  جتنب   -  4
العمل،  ال�شرورة يف  الآخ��ر بحكم  اأ�شخا�ض من اجلن�ض  التعامل مع 
الأمر الذي قد ُي�شعر الطرف الآخر بالغرية، وهنا تكمن احلاجة اإىل 

التحلي باملرونة واحلكمة. 

هذه الأعرا�ض تنذر باإدمان طفلك األعاب الكمبيوتر 
قالت اجلمعية الأملانية لطب نف�ض الأطفال واملراهقني والطب النف�ض 
اإ�شابة  على  ال�شتدلل  للوالدين  ميكن  اإن��ه  النف�شي  والعالج  ج�شدي 
اأبرزها الن�شغال  اأعرا�ض  األعاب الكمبيوتر، مبالحظة  طفلهم باإدمان 
الدائم بالألعاب حتى يف غري اأوقات اللعب، وتف�شيل اللعب على الأن�شطة 
الأخرى، وفقدان القدرة على اللتزام بوقت بداية ونهاية اللعب. ومن 
العالمات التحذيرية الأخرى، جتنب احلديث مع الآخرين، وغالباً ما 
تكون الأحاديث �شطحية.  كما ي�شعر الطفل بع�شبية �شديدة، واكتئاب 
والليل،  النهار  اإيقاع  الرتكيز واختالل  اللعب، مع �شعف  اإذا منع من 
مالحظة  فور  النف�شي  الطبيب  ا�شت�شارة  ويجب  النوم.  وا�شطرابات 
الطفل  مع  التفاق  مثل  املهمة  التدابري  بع�ض  اتخاذ  الأع��را���ض  هذه 
اإبعاد  اأي�شاً  وُيف�شل  الكمبيوتر،  األعاب  ملمار�شة  حم��ددة  مواعيد  على 
ت�شجيع  ذل��ك، يجب  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة  ال��ط��ف��ل.   ع��ن غرفة  الكمبيوتر 

الطفل على هوايات اأخرى تكون بدياًل �شحياً لألعاب الكمبيوتر.  
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كيف ت�شتعدين للخريف 
مبالب�ض للعمل؟

مع اقرتاب ف�شل اخلريف تنخف�ض درجات احلرارة يف العديد من املناطق، 
ما يفر�ض ارتداء مالب�ض منا�شبة حلرارة هذا الف�شل. 

وتقدم �شحيفة مريور الريطانية ن�شائح للعامالت، ل�شتقبال اخلريف 
مبالب�ض منا�شبة.

الر�شمية البدلة  حتديث   -  1
اأن يكون  ميكن �شراء بدلة ر�شمية بلون منا�شب ح�شب لون ب�شرتك، على 

لونها اأكر دفئاً من األوان ال�شيف ال�شاخبة.
للخريف خفيف  معطف   -  2

ل يحتاج اخلريف اإىل معطف �شوف ثقيل، لكن ميكن دعم الأناقة مبعطف 
خفيف يتنا�شب مع احلرارة املعتدلة يف هذا الف�شل.

خريفي زي   -  3
ميكن اأي�شاً اأن تظهري مبظهر اأنيق بقطعة اأو قطعتني بلون فاحت واأكمام 

ق�شرية.
ف�شفا�ض قمي�ض   -  4

واأنيقاً، مع بنطال وا�شع، وتاأكدي من  ارت��داء قمي�ض كبري احلجم  ي�شهل 
ارتداء الكعب لإ�شافة بع�ض الطول.

خريفي ثوب   -  5
يف  وي��رز جمالك  اأنيقاً  داك��ن مينحك مظهراً  بلون  الثوب اخلريفي  هذا 

نف�ض الوقت.

اأ�شلحة ملحاربة احتبا�ض ال�شوائل يف اجل�شم 
ال�شحية  للتوعية  الحت���ادي  امل��رك��ز  ق��ال 
من  اجل�����ش��م  يف  ال�����ش��وائ��ل  اح��ت��ب��ا���ض  اإن 
املتاعب ال�شحية املزعجة، خا�شًة يف ف�شل 
ال�شيقان،  ت���ورم  يف  يت�شبب  اإذ  ال�����ش��ي��ف، 
والأقدام، والأذرع، والأيدي. واأو�شح املركز 
اأن ارتفاع درجات احلرارة يف ال�شيف يوؤدي 
اإىل تو�شع الأوعية الدموية، ما يت�شبب يف 
الأن�شجة،  يف  ال�شوائل  م��ن  امل��زي��د  ت��راك��م 
يهاجم  ال�شوائل  احتبا�ض  اأن  اإىل  م�شرياً 
املراأة خا�شًة يف الن�شف الثاين من الدورة 

ال�شهرية.
واأ�شاف املركز اأنه ميكن حماربة احتبا�ض 
ال�شليمة،  ب��ال��ت��غ��ذي��ة  ب��اجل�����ش��م  ال�����ش��وائ��ل 
ت��ن��اول ال�شكر وامل��ل��ح مدة  والم��ت��ن��اع ع��ن 
اخل�شروات،  م���ن  الإك����ث����ار  م���ع  اأ����ش���ب���وع، 
والفواكه الغنية بالبوتا�شيوم، الذي يعمل 
والأنانا�ض،  امل���وز،  مثل  ال��ب��ول  اإدرار  على 
الأحمر،  وال��ف��ل��ف��ل  واجل������زر،  وال���ك���ي���وي، 
والكرنب، وال�شمر، والكرف�ض، والطماطم. 
كافية،  بكمية  املاء  �شرب  اأي�شا  املهم  ومن 
جانب  واإىل  اجل�شم.   من  ال�شموم  لطرد 
التغذية ال�شليمة ميكن مواجهة احتبا�ض 
ال�شوائل باجل�شم باملواظبة على الأن�شطة 
احلركية واحلمامات التبادلية اأي �شاخن 
امل��الب�����ض ال�شيقة،  وب����ارد، وال��ت��خ��ل��ي ع��ن 

ورفع ال�شاقني لأعلى من وقت اإىل اآخر. 

اأ�شعة ال�شم�ض 
م�شدر مهم للطاقة �ص 23

حتذير من خطر غذاء 
ع�شري على الذكاء

حذرت خبرية غذائية بارزة من وجبات طعام ع�شرية ميكن اأن تعر�ض 
معدل ذكاء اجليل القادم للخطر.

على  لالعتماد  املتزايد  النمو  اإن  ديربي�شاير،  اإمي��ا  الدكتورة  وقالت 
يف  الكتلة  بنق�ض  يهدد  النباتات”،  اإىل  “امل�شتندة  الغذائية  الوجبات 

الكولني، وهو عن�شر غذائي مهم لنمو الدماغ.
والبي�ض ومنتجات  والأ���ش��م��اك  ال��ل��ح��وم  امل��وج��ود يف  ال��ك��ول��ني،  وي��ع��د 
الألبان، مهم ب�شكل خا�ض يف احلمل، حيث ي�شاهم يف النمو ال�شحي 
 BMJ جملة  يف  كتبت  ال��ت��ي  ديربي�شاير،  وح���ذرت  اجل��ن��ني.  ل��دم��اغ 
Nutrition، Prevention & Health، من “النتائج غري 
املق�شودة” املتمثلة يف البتعاد عن الوجبات الغذائية، التي تعتمد على 

اللحوم ومنتجات الألبان.
وقالت الدكتورة اإميا، اأخ�شائية التغذية يف ال�شحة العامة التي تدير 
�شركة ال�شت�شارات ال�شحية Nutritional Insight يف لندن، 
تكفي  ل  منخف�شة  بكميات  ولكن  اأي�����ش��ا،  الكبد  ينتجه  الكولني  اإن 
لتلبية متطلبات ج�شم الإن�شان، وبالتايل يجب احل�شول على املركب 

من م�شادر التغذية واملكمالت الغذائية.

املقرط  وال�شلمون  وال��رجن��ة  ال�شلمون  م��ن  ك��ل  وي��ن��درج 
املحيط  يف  يعي�ض  ال��ذي  واملاكريل  وال�شردين  والأن�شوفة 
بعنا�شر  تتمتع  التي  الأ�شماك  نوعيات  �شمن  الأطل�شي 

غذائية مهمة للطفل.
وح��ذر املعهد م��ن الإف���راط يف تقدمي الأ���ش��م��اك التي قد 
حتتوي على كميات كبرية من الر�شا�ض للطفل كاأ�شماك 
الرتقايل  اخل�شن  وال�شمك  البي�شاء  وال��ت��ون��ة  ال�شيف 

واأ�شماك املرلني.
واملواد  للتغذية  الأمل��اين  بيانات معهد ماك�ض روبرن  ولكن 
غ����ريه من  اأو  ال��ر���ش��ا���ض  اأن حم��ت��وى  اأك�����دت  ال��غ��ذائ��ي��ة 
نوعيات  يف  للغاية  قليل  ال�����ش��ارة  الكيميائية  العنا�شر 

الأ�شماك البحرية.

نق�ص فيتامني )د( يجعل الأطفال اأكرث عدوانية
يجعل  ق��د  )د(  فيتامني  نق�ض  اأن  حديثة  درا���ش��ة  ك�شفت 
�شلوك الأطفال اأكر عدوانية عند بلوغهم �شن املراهقة. 
اأن  ومي��ك��ن  للغاية  �شائع  )د(  فيتامني  نق�ض  اأن  وذك���رت 
ي��وؤدي اإىل من العديد من امل�شاكل ال�شحية الأخ��رى بني 

الأطفال.
اأ�شعة  “فيتامني  ا���ش��م  عليه  يطلق  م��ا  اأو  )د(  فيتامني 
للج�شم.  الهامة  الغذائية  العنا�شر  اأح���د  ه��و  ال�شم�ض” 
العظام  اإىل �شعف  ي��وؤدي نق�ض فيتامني )د(  اأن  اإذ ميكن 
املفا�شل.  والتهاب  العظام  به�شا�شة  الإ�شابة  وزيادة خطر 
مي�شيغان  جامعة  يف  باحثون  اأجراها  درا�شة  اأظهرت  وقد 
الأطفال  عند  )د(  فيتامني  نق�ض  اأن  املتحدة  بالوليات 

ع��دواين. وك�شفت  �شلوك  اإىل ظهور  ي��وؤدي  اأن  املمكن  من 
الدرا�شة وجود �شلة بني نق�ض فيتامني )د( لدى الأطفال 
ال�شغار وبني ال�شلوك العدواين عند بلوغهم �شن املراهقة، 

بح�شب ما ن�شره موقع “ اإن دي تي يف” الأمريكي.
يف ال��درا���ش��ة، �شجل الأط���ف���ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن نق�ض 
ف��ي��ت��ام��ني )د( درج����ات ع��ال��ي��ة يف الخ��ت��ب��ارات ال��ت��ي تقيم 
م�شاكل ال�شلوك عند بلوغهم �شن املراهقة. وكانت النتائج 
ال�شم�ض  اأ�شعة  اأن نق�ض فيتامني  اإذ تو�شح  للقلق،  مثرية 
مرحلة  يف  والكتئاب  كالف�شام  نف�شية  باأمرا�ض  يرتبط 

البلوغ.
ت��غ��ذي��ة يف م�شت�شفى  اأخ�����ش��ائ��ي��ة  ب��اك��زي��ك،  اإم��ي��ل��ي��ا  ت��ق��ول 
املتحدة:  بالوليات  �شيكاغو  يف  لالأطفال  رابيدا”  “ل 
“لفيتامني )د( اأدوار متعددة وخمتلفة يف اجل�شم، مبا يف 
واحلد  والع�شلي،  الع�شبي  اجلهاز  ووظائف  النمو،  ذلك 
الدرا�شات قد  العديد من  اإن  تقول  اللتهابات”، كما  من 
ربطت بني نق�ض فيتامني )د( واأمرا�ض القلب والأوعية 
الدموية، و بع�ض اأنواع ال�شرطان، وال�شطراب العاطفي 
الذاتية،  املناعة  وا�شطرابات  املتعدد،  والت�شلب  املو�شمي، 
وم��ق��اوم��ة الأن�����ش��ول��ني ل��دى ال��ب��ال��غ��ني. بح�شب م��ا ن�شره 

موقع “تودايز ديتي�شن” الأمريكي.

م�صادر فيتامني )د(
م���ن م�شادر  ف��ي��ت��ام��ني )د(  ع��ل��ى  امل��م��ك��ن احل�����ش��ول  م���ن 
غذائية مثل الفطر وال�شمك الدهني والبي�ض ومنتجات 
ن�شبة قليلة  ت��وف��ر  ق��د  الأط��ع��م��ة  ه���ذه  اأن  الأل���ب���ان. غ��ري 

اأن ق�شاء بع�ض  الرغم من  جداً من فيتامني )د(. وعلى 
اأ�شعة ال�شم�ض مهم جداً ويعتر من امل�شادر  الوقت حتت 
احلذر  اأن  غ��ري  )د(،  فيتامني  على  للح�شول  الأ�شا�شية 
مطلوب اأي�شا، اإذ قد توؤدي اأ�شعة ال�شم�ض فوق البنف�شجية 
حتى  احل���الت  بع�ض  ففي  الب�شرة.  يف  بالغة  اأ���ش��رار  اإىل 
املركبات الواقية لل�شم�ض التي حتتوي على تركيبة عالية 
توفر  ل  ق��د   )SPF( ال�شم�ض  اأ���ش��ع��ة  م��ن  احل��م��اي��ة  م��ن 

احلماية املطلوبة �شد الأ�شعة فوق البنف�شجية.
تناول مكمالت  الأن�شب هو  احل��ل  يكون  احل��ال��ة،  ه��ذه  يف 
فيتامني )د( دوائية ملواجهة نق�شه جتنباً ملاخطره ولكن 

حتت اإ�شراف الطبيب.

اأ�صباب نق�ص فيتامني )د(
عدم  ه��و  )د(  فيتامني  لنق�ض  الرئي�شية  الأ���ش��ب��اب  م��ن 
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�ض نتيجة لق�شاء وقت طويل داخل 
املنزل، كما يلعب �شوء التغذية، اأو العي�ض يف مناطق �شديدة 
التلوث دوراً يف ذلك اأي�شاً. بالإ�شافة اإىل الوزن الزائد، اأو 
التقدم يف العمر. بح�شب ما ن�شره موقع “تاميز ناو نيوز” 

الأمريكي.
ي��ن�����ش��ح الأط���ب���اء وال��ب��اح��ث��ون ب��ت��ن��اول الأط��ع��م��ة الغنية 
بفيتامني )د( كالبي�ض وال�شمك والتعر�ض لأ�شعة ال�شم�ض 
الطبيعية، واحلفاظ على وزن �شحي وممار�شة التمارين 
الوقت  يف  وعالجها  احلالة  ومراقبة  بانتظام  الريا�شية 
الأطفال  عند  وخ�شو�شاً  الطبيب  اإ���ش��راف  حتت  املنا�شب 

لأنهم ال�شريحة الأكر تاأثراً بنق�ض فيتامني )د(.

ما اأف�شل طريقة لتعليم 
الطفل ال�شلوكات اجليدة؟

على  م��وؤ���ش��راً  لي�ض  الطفل  �شلوك 
�شلوك  واإمن������ا  ال���رتب���ي���ة،  ط��ري��ق��ة 
الأبوين الرتبوي هو املوؤ�شر. فالأم 
منه  يتلقى  معّلم  اأول  هما  والأب 
الطفل التوجيه، والقدوة احل�شنة 
هي اأف�شل طريقة لإر�شاد ال�شغري. 
الأوىل من عمر  ال�شنوات  وخ��الل 
الطفل تنطبع يف ذاكرته ووجدانه 
اأب����وي����ه، وخا�شة  م���ن  ي��ت��ع��ل��م��ه  م���ا 
ت�شرفاتهما  م�����ش��اه��د  خ���الل  م��ن 
وال�شتماع  ���ش��ل��وك��ه��م��ا  وم���راق���ب���ة 

للطريقة التي يتحدثان بها معه.
م��وؤ���ش��ر ال��ت��وج��ي��ه ال�����ش��ل��ب��ي. عدم 
م�شاركة الأبوين اللعب مع الطفل، 
وجت���اه���ل اه��ت��م��ام��ات��ه ي�����وؤدي اإىل 
�شعف ثقته يف نف�شه. كذلك عدم 
يلعب من  ال�شغري وتركه  مراقبة 

دون اإ�شراف قد يعّر�شه للخطر.
الطفل على تطوير  وتعك�ض قدرة 
تفاعله  م������دى  ال���ل���غ���ة  م�����ه�����ارات 
حديثها  الأم  وتوجيه  الجتماعي، 
يعك�ض  وب���امل���ث���ل،  ب���ا����ش���ت���م���رار.  ل���ه 
اتاحة  البدنية عدم  �شعف قدراته 
وي��ط��ّور مهارات  ليلعب  ل��ه  جم��ال 

احلركة وينّمي ع�شالته.
ال�شلبية  امل����وؤ�����ش����رات  اأ������ش�����واأ  اأم������ا 
اأو  ل��الإه��ان��ة  الطفل  ت��ع��ّر���ض  فهي 
الطفل  اإذا خالف  البدين.  للعقاب 
التعليمات على الأبوين ت�شحيحه 
�شلوكيات  م��ن��ه  ب����در  واإذا  ب���رف���ق، 
طريق  عن  عقابه  ينبغي  م�شاغبة 
اأو  لدقائق،  الغرفة  من  ال�شتبعاد 
احلرمان املوؤقت من لعبة اأو نزهة 

يحبها.
واإذا كنت ل تريد اأن يعتاد الطفل 
عادات  اأو  ال�شيئة،  الأل���ف���اظ  ع��ل��ى 
الأك������ل غ���ري ال�����ش��ح��ي��ة ع��ل��ي��ك اأن 
تبداأ بنف�شك وتلتزم �شبط الل�شان 

والتغذية ال�شحية.

حتديد موعد اإطالق 
»�شام�شونغ« القابل للطي

�شركة  اأن  ���ش��ح��ف��ي��ة،  ت��ق��اري��ر  ذك����رت 
لإع���ادة  ت�شتعد  ال��ك��وري��ة  �شام�شونغ 
“غالك�شي  ال���ذك���ي  ه��ات��ف��ه��ا  اإط�����الق 
فولد” من جديد للتجربة، بعد اأ�شهر 
من بدايته الفا�شلة. واأ�شارت �شحيفة 
“ال�شن” الريطانية اأنه من املتوقع 
الذكي  الهاتف  اإط��الق  اإع���ادة  تتم  اأن 
فولد”  “غالك�شي  ل��ل��ط��ي  ال��ق��اب��ل 
ويتواكب  اجل����اري.  �شبتمر   6 ي���وم 
“اإيفا”  اف���ت���ت���اح  م���ع  ال���ت���اري���خ  ه����ذا 
ال�شناعي  ب��رل��ني  – معر�ض  ب��رل��ني 
اأق���دم امل��ع��ار���ض ال�شناعية  اأح��د  وه��و 
وال��ت��ج��اري��ة يف اأمل��ان��ي��ا وال��ع��امل، حيث 
ويف  ح��ا���ش��رة.  “�شام�شونغ”  �شتكون 
“�شام�شونغ”  ك�شفت  املا�شي�،  فراير 
البدء  بهدف  فلود”  “غالك�شي  ع��ن 
يف بيعه خالل �شهر اأبريل، ولكن بعد 
ال�شحفيني  ع��ل��ى  م��ن��ه  عينة  ع��ر���ض 

التقنيني ظهرت عدد من امل�شاكل.

ما اأنواع الأ�شماك املنا�شبة كغذاء لالأطفال؟

ين�صح الأطباء بتقدمي الأ�صماك للأطفال ملا تت�صمنه من بروتينات 
ال�صليم  ال�صحي  النمو  يف  �صرورية  وفيتامينات  دهنية  واأحما�ص 
للطفل. ولكن درا�صة حديثة ن�صحت باأنواع معينة منا�صبة للأطفال 

وحذرت من اأنواع اأخرى.
اأو�صى اأطباء اأطفال من الوليات املتحدة الأمريكية الآباء بالإكثار 
على  حتتوي  الأ�صماك  لأن  لأطفالهم،  الأ�صماك  وجبات  تقدمي  من 
العنا�صر الغذائية املهمة للطفل، ل�صيما الربوتني واحلم�ص الدهني 
)اأوميغا 3( وفيتامني )د(، وفقا ملا ورد على موقع الرابطة الأملانية 

لأطباء الأطفال اليوم الثلثاء )2 �صبتمرب-اأيلول 2014(.
يقل  األ  ���ص��رورة  على  الأط��ب��اء  و�صدد 
معدل تناول الأطفال للأ�صماك عن مرة 
تقديرات  وبح�صب  اأ�صبوعيا.  واح��دة 
املعهد الأملاين لأبحاث تغذية الأطفال، 
الذين  الأط��ف��ال  ي��ت��ن��اول  اأن  ف��لب��د 

اإىل  �صبعة  بني  اأعمارهم  ت��راوح 
ت�صعة اأعوام نحو 150 غراما من 

الأ�صماك اأ�صبوعيا.
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�ش�ؤون حملية

بهدف تعزيز م�صاركة ال�صباب يف العملية النتخابية

انطالق اأعمال الدورة الثامنة من منتدى الوعي ال�شيا�شي لطلبة اجلامعات يف جامعة الإمارات 

يجري عمليات » ترميم« جدار البطن
»توام« يجهز اأول مركز يف 

الدولة جلراحات الفتق باملنظار
•• العني - الفجر

ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  من�شاآت  اأح���د  ت���وام  م�شت�شفى  انتهى 
)�شحة( تقريباً من جتهيز اأول مركز من نوعه يف الدولة لإجراء جراحات 
العمليات  بوا�شطة  اأو  باملنظار،  واملعقدة  الب�شيطة  اأن��واع��ه��ا  بكافة  الفتق 
اأحياناً  ي�شاحب  ال��ذي  املتقدم  البطن  ج��دار  لرتميم  امل�شرتكة  اجلراحية 

عمليات التجميل. 
ت�شغيل  ب��دء  ت��وام  مل�شت�شفى  الطبي  املدير  الكرم  �شلطان  الدكتور  وتوقع 
الواقعة يف  اله�شمي  بعيادات جراحة اجلهاز  �شيكون ملحقاً  الذي  املركز�  
مبنى العيادات اخلارجية بامل�شت�شفى � ب�شكل كامل خالل الأ�شابيع القليلة 
املقبلة . واأو�شح اأن افتتاح هذا املركز العالجي املتقدم ياأتي كاإ�شافة جديدة 
متميزه لإجنازات م�شت�شفى توام يف خمتلف التخ�ش�شات، نظراً خل�شو�شية 
باجلراحة  غالبيتها  الآن يف  وحتى  زال��ت جت��رى  ما  التي  الفتق  ج��راح��ات 
التقليدية، حيث يحتاج اإجرائها باملنظار اإىل خرات ومهارات خا�شة.                 
من جهته اأو�شح الدكتور �شادي �شميح البحري ا�شت�شاري اجلراحة العامة 
امل�شرف على املركز اأن ا�شابات الفتاق حتدث نتيجة حدوث �شعف يف جدار 
ال���وزن، ول���دى احلوامل  زي���ادة  ال��ذي��ن يعانون م��ن  الأ���ش��خ��ا���ض  البطن يف 
عمليات  نتيجة  اأو  امل��زم��ن،  ال�شعال  يعانون  الذين  الآخ��ري��ن  والأ�شخا�ض 
زيادة  اإىل  جميعها  ت��وؤدي  الفتاق  م�شببات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  �شابقة.  جراحية 
ال�شغط على جدار البطن، وب��روز جزء من الأمعاء، ما ي��وؤدي ب��دوره اإىل 
حدوث اإن�شداد يف الأمعاء، ما ي�شتدعي التعجيل بالتدخل اجلراحي خا�شة 
حدوث  اإىل  التاأخري  ي��وؤدي  ل  حتى  وال�شعبة،  املركبة  الإ�شابة  ح��الت  يف 
اإختناق وخ�شارة املري�ض جزء من الأمعاء. ولفت امل�شرف على مركز جراحة 
الفتق مب�شت�شفى توام اإىل اأن الفريق اجلراحي املخت�ض بامل�شت�شفى اأجرى 
باملنظار  الفتق  ح��الت  لعالج  200 جراحة  نحو  الأخ��رية  الأ�شهر  خ��الل 
اإىل اأن اأكرية العمليات التي �شتجرى  ُكللت جميعها بالنجاح التام ،لفتاً 
باملركز اجلديد �شتكون �شمن اجلراحات النهارية التي متكن املري�ض من 
الفتاق  ج��راح��ات  اأن  البحري  واأ���ش��اف   . نف�شه  اليوم  املنزل يف  اإىل  ال��ع��ودة 
لأرقى  بامل�شت�شفى تتم وفقاً  التي جُترى  العمليات اجلراحية  وغريها من 
وامل�شتلزمات  و  الأج��ه��زه  ناحية  ،م��ن  املعتمدة  الدولية  ال�شحية  املعايري 
الطبية الأخ��رى، كال�شبك اجلراحي احلديث ملنع اللت�شاقات واحليلولة 
دون رجوع الفتاق ،موؤكداً اأهمية جتهيز واإطالق هذا املركز اجلديد لي�شكل 
دعامة ملركز جراحات عالج ال�شمنة بامل�شت�شفى، يف ظل وجود فريق جراحي 
متعدد الإخت�شا�شات لتهيئة املري�ض وتاأهليه قبل وبعد اجلراحة ملواجهة 
الدكتور  واأو�شح  الغذائية واحلياتية.  اأمناطه  التي �شتطراأ على  التغريات 
�شليمان �شنتور ا�شت�شاري اجلراحة العامة يف م�شت�شفى توام ، اأن امل�شت�شفى 
اأجرى يف الآونة الأخرية العديد من جراحات الفتاق واأورام جدار البطن 
وغريها  ال��ب��اي��ول��وج��ي��ة،  بال�شبكات  ال��رتم��ي��م  تقنيات  با�شتخدام  امل��ع��ق��دة 
اأن مركز  اإىل  التي كانت جترى ح�شرياً يف اخل��ارج، م�شرياً  العمليات  من 
جراحات الفتاق �شيكون يف امل�شتقبل القريب مركزاً لت�شجيل حالت الفتق 

ون�شر نتائج البحوث والأوراق العلمية ذات ال�شلة عاملياً.

•• العني – الفجر
ت�صوير – حممد معني 

انطلقت اأم�ض فعاليات الدورة الثامنة من منتدى بناء 
الوعي ال�شيا�شي لطلبة اجلامعات الذي تنظمه اللجنة 
املجل�ض  ل�شوؤون  الدولة  ووزارة  لالنتخابات  الوطنية 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة الإم�����ارات 
ورئي�شة  مهمة  من�شة  يعد  وال���ذي  امل��ت��ح��دة،  العربية 
ال�شيا�شية،  ثقافتهم  وت��ع��زي��ز  ال�شباب  م��ع  للتوا�شل 
يف  ال��رمل��اين  بالعمل  الرت��ق��اء  يف  م�شاركتهم  وتفعيل 

دولة الإمارات.
الدولة  وزارة  وكيل  ل��وت��اه،  ه��الل  ط��ارق  �شعادة  وق��ال 
ل�����ش��وؤون امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ع�����ش��و اللجنة 
اإدارة النتخابات يف  الوطنية لالنتخابات رئي�ض جلنة 
اليوم  ال�شباب  “اإن  املنا�شبة:  بهذه  األقاها  التي  كلمته 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  وهم  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال��ق��وة احلقيقية  ه��م 
الطاقة التي تتحقق فيها الآمال وتتحول من خاللها 

الطموحات اإىل حقائق ترقى بها املجتمعات«.
لأنه  تاأتي  املنتدى  ه��ذا  اأهمية  “اإن  �شعادته:  واأ���ش��اف 
يخاطب �شريحة ال�شباب  الذين ي�شكلون  اليوم 60% 
املجل�ض  لنتخابات  النتخابية  الهيئات  اأع�����ش��اء  م��ن 
2019،  وبذلك فاإنه وبكل تاأكيد  الوطني الحت��ادي 
النجاح،  لتحقيق  الأ�شا�ض  هو  ال�شباب  �شوت  �شيكون 
للمجل�ض  القادمني  الأع�شاء  اختيار  يف  الأ�شا�ض  وهو 

الوطني الحتادي«. 
واأ�شاد �شعادته بالتعاون امل�شرتك بني اللجنة الوطنية 
الوطني  املجل�ض  ل�شوؤون  ال��دول��ة  ووزارة  لالنتخابات 
الحت������ادي وج��ام��ع��ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
للطلبة،  ال��ث��ام��ن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��وع��ي  م��ن��ت��دى  تنظيم 
هي  الوطني  ال�شتحقاِق  ه��ذا  يف  امل�شاركَة  اأن  م��وؤك��داً 
م�����ش��وؤول��ي��ة ت��ت��ط��ل��ب ت�����ش��اف��ر ج��م��ي��ع اجل���ه���ود لإجن���اح 
العملية النتخابية ، وموا�شلة م�شرية التميز والريادة 
والتقدم، التي تن�شدها دولة الإمارات يف جميع املجالت 

وعلى خمتلِف امل�شتويات.
�شوطاً  الإم�����ارات  دول���ة  “لقد قطعت  ���ش��ع��ادت��ه:  وق���ال 
املواطن  ال�شيا�شية ومتكني  التنمية  طوياًل يف م�شرية 
واختيار ممثلني عنه  القرار،  امل�شاهمة يف �شناعة  من 
يف املجل�ض الوطني الحتادي، وت�شاعفت اأعداد اأع�شاء 
اآلف ع�شو يف  �شبعة  ن��ح��و  م��ن  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
األفاً   337 اأك��ر من  اإىل   ،2006 ال��دورة الأوىل عام 
العمل  يف  التميز  على  وا�شح  دليل  وه��و  ال���دورة  لهذه 
ال��رمل��اين ل��دول��ة الإم�����ارات، وال���ذي ينطلق م��ن روؤية 
التي حتر�ض  الر�شيدة  الإم��ارات  دولة  لقيادة  وا�شحة 
ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة م�����ش��رية ال��ن��ج��اح��ات م��ع احل��ف��اظ على 

املكت�شبات والإجنازات«. 
الحتادي  الوطني  املجل�ض  انتخابات  اأن  �شعادته  وبني 
ال�شورى،  نهج  ر�شوخ  على  جديد  تاأكيد  هي   2019
الوطني  الن�شيج  يف  ال�شيا�شية  امل�شاركة  ثقافة  ل  وتاأ�شّ
امل�شاركة  باأهمية  الوعي  تعزز  لأنها  الإم���ارات،  ملجتمع 
التنمية  لتحقيق  الرئي�شة  الركائز  كاإحدى  ال�شيا�شية 
ال�شاملة، ولتكون دولة الإم��ارات يف تقدم م�شتمر، كما 

تريد لها قيادتنا الر�شيدة.
ال�شمو  ل�شاحب  التاريخي  القرار  “اإن  �شعادته:  وقال 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة “حفظه 
الوطني  امل��ج��ل�����ض  م��ق��اع��د  ن�����ش��ف  بتخ�شي�ض  اهلل”، 
التمكني  م�شرية  يف  ملهمة  حمطة  للمراأة  الحت���ادي 
حيث  الدولة،  يف  ال�شيا�شية  التنمية  وتعزيز  ال�شيا�شي 
املحطات  للعديد من  ا�شتكمال  اخل��ط��وة  هي  ه��ذه  اأن 
العمل  الإم��ارات��ي��ة يف  امل����راأة  �شجلتها  ال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة، 
النيابي، حيث كانت الأوىل عربياً التي ترتاأ�ض موؤ�ش�شة 
برملانية عقب الدورة الثالثة لنتخابات املجل�ض الوطني 

الحتادي عام 2015«.
لالنتخابات  ال��وط��ن��ي��ة  اللجنة  اأن  ع��ل��ى  ل��وت��اه  و���ش��دد 
حري�شة على ا�شتكمال اجلهود لتنفيذ عملية انتخابية 
يف  وت�شهم  وال�شفافية،  الإجن��از  مقايي�ض  اأف�شل  تتبع 
التوعية والتثقيف بالعملية النتخابية جلميع  تعزيز 
عملية  تنفيذ  اإىل  طريقاً  النتخابية  الهيئات  اأع�شاء 

انتخابية ناجحة.
هذا  لتعزيز  اجل��ه��ود  كافة  ت�شافر  اإىل  �شعادته  ودع��ا 
امل�شاركة  وتعزيز  اجلمهور  توعية  خ��الل  م��ن  النجاح 
ال�شيا�شية على امتداد م�شاحة الدولة، وحتقيق تطور 
ن��وع��ي يف امل��م��ار���ش��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة امل�����ش��وؤول��ة ال��ت��ي ت�شع 

م�شلحة الوطن يف املقدمة دائماً.

اأكد �شعادة الأ�شتاذ الدكتور حممد البيلي  ومن جهته 
-مدير جامعة الإم��ارات العربية املتحدة- على اأهمية 
انعقاد منتدى بناء الوعي ال�شيا�شي لطلبة اجلامعات 
يف  لإ���ش��ه��ام��ه  الإم�����ارات،  جامعة  يف  الثامنة  دورت���ه  يف 
وباعتباره  احلقيقة  عن  والباحث  املنري  الفكر  تطوير 
ال�شباب  ال�شيا�شية لدى  املفاهيم  تعزز  تفاعلية  من�شة 
الذي ي�شغلون حيزاً كبرياً يف قوائم الهيئات النتخابية 
لطلبة  ال�شيا�شي  ال��وع��ي  ا�شرتاتيجيات  تطوير  ع��ر 
اجلامعات ال�شباب وملا لها من دور كبري يف تعزيز الولء 

والنتماء للوطن.
دائماً  ن�شعى  الإم���ارات  “ اإننا يف جامعة  �شعادته  وق��ال 
للم�شاركة ب�شكل فاعل يف مثل هذه املن�شات واحت�شانها 
لتعزيز وعي طلبة اجلامعات بالق�شايا الوطنية والتي 
تعد العملية النتخابية من �شمنها باعتبارها ا�شتحقاقاً 
وطنياً قادم يتطلب من جميع �شرائح املجتمع التفاعل 
معه وامل�شاركة فيه لدعم برنامج متكني املجل�ض الوطني 
الق�شايا  ومناق�شة  متابعة  يف  دوره  وتعزيز  الحت��ادي 
التي تهم اأبناء جمتمع الإم��ارات، م�شرياً بالوقت ذاته 
اإىل اأن طلبة اجلامعات هم نواة امل�شتقبل، ويجب تعزيز 

واطالعهم  لديهم،  ال�شيا�شية  امل�شاركة  ثقافة  مفهوم 
واأن  خا�شة  ال�شيا�شية،  العملية  جوانب  خمتلف  على 
اأع�شاء الهيئات النتخابية يف دورة  اأعداد ال�شباب من 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ض  انتخابات  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا 
60 باملئة. واأ�شار مدير اجلامعة اإىل  تتجاوز ن�شبة ال� 
الذي  اجلامعات  لطلبة  ال�شيا�شي  الوعي  بناء  اأهمية 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الوطنية  الأج��ن��دة  م��ع  ي��اأت��ي متا�شياً 
الوطنية  والهوية  لالنتماء  وتعزيزاً  املتحدة  العربية 
ل���دى امل���واط���ن���ني، وق�����ال: ن��ح��ن يف ج��ام��ع��ة الإم������ارات 
اأهمية انعقاد هذا املنتدى من خالل نخبة  نوؤكد على 
الذين  الفكر  ورواد  اجلامعات  واأ���ش��ات��ذة  اخل��راء  من 
يناق�شون مع الطلبة جمموعة من النظريات واملفاهيم 

يف “انتخابات املجل�ض الوطني الحتادي 2019« 
امل�شرتك  والعمل  ال�شعي  �شمن  املنتدى  انعقاد  وياأتي 
لتعزيز دور ال�شباب يف جناح العملية النتخابية وتنمية 
فئات  خمتلف  م�شاركة  وحتفيز  ال�شيا�شية،  التوعية 
انتخابات  يف  النتخابية  الهيئات  اأع�شاء  من  املجتمع 
ال��راب��ع��ة على  ال��وط��ن��ي الحت����ادي يف دورت��ه��ا  املجل�ض 

التوايل. 

وت�شمن املنتدى جل�شتني رئي�شتني تركزت الأوىل حول 
مو�شوع ال�شباب وانتخابات املجل�ض الوطني الحتادي 
اإدارة النتخابات الرملانية، �شعادة  وحتدث فيها حول 
طارق هالل لوتاه، وكيل وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ض 
الوطني الحتادي، ع�شو اللجنة الوطنية لالنتخابات 
رئي�ض جلنة اإدارة النتخابات، فيما تناول مو�شوع دور 
الطالب يف النتخابات الدكتورة �شعاد العرميي اأ�شتاذ 
علم الجتماع بجامعة الإمارات العربية املتحدة، واأدار  
رئي�ض  ه��وي��دن  ب��ن  ال��دك��ت��ور حممد  الأ���ش��ت��اذ  اجلل�شة 
العربية  الإم��ارات  جامعة  يف  واملجتمع  احلكومة  ق�شم 
املتحدة. وحتدث يف اجلل�شة الثانية التي حتمل عنوان 
املراأة ومتكني املجل�ض الوطني الحتادي كٌل من �شعادة 
ل�شوؤون  امل�شاعد  ال��وزارة  وكيل  الغفلي،  �شعيد  الدكتور 
ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزارة  يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ض 
امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي الحت������ادي، ع�����ش��و وم���ق���رر اللجنة 
التمكني  برنامج  مو�شوع  حول  لالنتخابات  الوطنية 
ال�شيا�شي الذي اأطلقه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة حفظه اهلل، عام 2005،  

ومتثيل املراأة منا�شفة يف املجل�ض الوطني الحتادي.
مديرة  اللمكي،  �شعيد  اأح��الم  الأ���ش��ت��اذة  حتدثت  فيما 
العام،  الن�شائي  الحت���اد  يف  والتنمية  ال��ب��ح��وث  اإدارة 
عن حملة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، رئي�ض الحتاد 
الأع���ل���ى لالأمومة  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
الأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�ض  والطفولة 
50:50 يف دعم التمكني ال�شيا�شي للمراأة الإماراتية، 
اأدار اجلل�شة الدكتور عبد اهلل �شليمان، مدير  يف حني 
اإدارة التنمية ال�شيا�شية يف وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ض 

الوطني الحتادي،
وتنظم وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�ض الوطني الحتادي 
�شنوي  ب�شكل  املنتدى  الإم���ارات  جامعة  م��ع   بالتعاون 
وتر�شيخ  اجلامعيني  للطلبة  ال�شيا�شي  الوعي  لتعزيز 
املجتمع  ال�شيا�شية لدى خمتلف فئات  امل�شاركة  ثقافة 

وخا�شة ال�شباب اجلامعي. 

اجلمعية الدولية والتايوانية ت�شيدان بالأهداف 
التاأ�شي�شية جلمعية الإمارات للمخرتعني 

 •• لندن- الفجر 

اأ�شاد املخرتع التايواين اإيدي �شيه نائب رئي�ض اجلمعية التايوانية للمخرتعيني 
م��دي��ر ع���ام ال��ت��ط��وي��ر ال����دويل يف اجلمعية ال��دول��ي��ة ل��الخ��رتاع والب��ت��ك��ار يف 
املخرتعني  لدعم  اجلديدة  الإم��ارات��ي��ة  باملبادرة   ) wiipa-ويبا   ( جنيف  
تاأتي ترجمة حية  والتي  للمخرتعني  الإم��ارات  تاأ�شي�ض جمعية  وهي م�شروع 
لتوجيهات القيادة الإماراتية الر�شيدة بالهتمام باملخرتعني .جاء ذلك خالل 
اأوملبيا لندن  مع املخرتع  الإماراتي اأحمد عبداهلل  لقاءه امل�شرتك يف هيلتون 
جمان ع�شو جمل�ض اإدارة النادي العلمي يف دبي ع�شو الأمانة العامة للجمعية 

الدوليك على هام�ض فعاليات حتدي ومعر�ض املخرتعني العاملي يف لندن .
اإيدين �شيه بالدعم الالحمدود الذي توليه القيادة  واأثنى املخرتع التايواين 
الماراتية الر�شيدة برامج البتكار وباملخرتعني الماراتيني وم�شيدا بجهود 
اأحمد جمان ، مرحبا بفكرة  اجلهات الداعمة لها وبجهود املخرتع الإماراتي 
النوعية يف م�شرية  للنقلة  ، وم�شريا  الإماراتيني  للمخرتعيني  اإن�شاء جمعية 
���ش��رف لتحدي  وب��اخ��ت��ي��اره ولأول م��رة حمكما دول��ي��ا و�شيف  امل��خ��رتع جم��ان 

معر�ض بريطانيا للمخرتعني.
ودعمها  العاملي  الخ���رتاع  �شماء  يف  الم����ارات  ل��دول��ة  املميز  باحل�شور  واأ���ش��اد 
ال���الحم���دود ل��رام��ج وج��وائ��ز الخ����رتاع والب��ت��ك��ار واع��ت��م��اد �شهر ���ش��ن��وي له 
اآل مكتوم نائب   بتوجيهات �شامية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

ئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل -.
 واأثنى بجهود اأبناء الإمارات يف عامل الخرتاع.

املخرتعني  التاأ�شي�شية جلمعية  الدولية لالأهداف  تقدير اجلمعية  وعر عن 
ن�شر وعي   ، التطوعي يف جمال الخ��رتاع  العمل  املتمثلة يف تعزيز  الماراتية 
باملخرتعني من  الرتقاء   ، فيها  الوطنية  القدرات  ، ودعم  واملعرفة  الإخ��رتاع 
املتخ�ش�شة  ال����دورات  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  مهاراتهم  وت��ط��وي��ر  الفنية  الناحية 
واملوؤمترات واملعار�ض وامللتقيات ذات ال�شلة ، توفري كافة ال�ُشبل للمخرتعني 
لإبراز اإخرتاعاتهم ودعمهم اإعالمياً وفنياً وقانونياً ، الرتكيز على دور املخرتع 
يف املجتمع وجعله مثاًل يحتذى به ، ال�شعي لإيجاد رواد من ال�شباب املخرتع يف 
كافة املجالت ، اإن�شاء �شجل وطني وجوائز يف جمالت الإخرتاعات املختلفة ، 
دعم برامج اإعداد وتطوير وتدريب الكوادر املتخ�ش�شة يف جمال الخرتاعات ، 
تنمية وا�شتثمار الخرتاعات بذاتها اأو بامل�شاركة مع الآخرين ، تقدمي امل�شورة 
املواد  اإ���ش��دار   ، للجهات احلكومية وغ��ري احلكومية يف جم��الت الخ��رتاع��ات 

الإعالمية املتخ�ش�شة لن�شر املعرفة والوعي يف جمال الخرتاع.

رئي�شة لإجناح انتخابات 2019  والرتقاء بالعمل الربملاين يف الإمارات  ركيزة  لل�شباب  الفاعلة  امل�شاركة  لوتاه:  هالل  •طارق 
ها ا�شتحقاقًا وطنيًا قادمًا يتطلب من جميع �شرائح املجتمع التفاعل معه •حممد البيلي: يكمن دورنا يف تعزيز وعي طلبة اجلامعات بالق�شايا الوطنية بعدِّ
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لل�صم�ص دور كبري يف احل�صول على ب�صرة مثالية وتغيري حالتنا 
لأ�صعتها  بالتعر�ص  ين�صح  ل��ذا  كذلك،  وال�صحية  النف�صية 

الدافئة يف ف�صل ال�صيف.
الإن�صان بالطاقة،  وتعترب كذلك م�صدرا مده�صا ميد ج�صم 
حت�صني  على  فعال  تاأثري  لها  ت�صدرها  التي  والأ�صعة 
هذا  ي�صدر  اجل�صم  داخل  تتغلغل  اأن  فبمجرد  املزاج، 
�صمن  تندرج  التي  وال�صريوتونني  الدوبامني  الأخ��ري 

هرمونات ال�صعادة.

بف�شل  تعالج  العاطفية  ال���ش��ط��راب��ات  بع�ض  اأن  ُي��ذك��ر 
ومن  الهرمونات.  ه��ذه  م�شتويات  ت���وازن  لإع���ادة  ال�شوء 
ب��ل��دان غري  ي�شكنون يف  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ض  اأن  امل��ع��روف 

م�شم�شة يكونون اأكر عر�شة لالكتئاب وتقلب املزاج.

فيتامني دال
ب�شكل  )د(  فيتامني  تنتج  اأج�شامنا  اأن  ن�شمع  م��ا  ك��ث��ريا 
طبيعي عند تعر�شها لأ�شعة ال�شم�ض، فكيف يحدث ذلك 

وما هي فوائده؟
يتم اإنتاج فيتامني )د( با�شتخدام الأ�شعة فوق البنف�شجية 
على  وي�شاعدنا  اجل��ل��د،  يف  والكولي�شرتول  ال�شم�ض  م��ن 
امت�شا�ض العديد من العنا�شر الغذائية مثل الكال�شيوم 
الذي ي�شاعد يف منو العظام والفو�شفور، ويقلل من خطر 
التعر�ض للعديد من الأمرا�ض وامل�شاكل ال�شحية كمر�ض 
ال�شكري مثال. ويف حال مل يح�شل اجل�شم على ما يكفي 
امل�شكالت  م���ن  ت��ظ��ه��ر جم��م��وع��ة  ق���د  ف��ي��ت��ام��ني )د(  م���ن 
امل��زاج و�شعف نظام  املفا�شل وا�شطرابات  ك��اآلم  ال�شحية 

املناعة.
وتو�شي املراكز ال�شحية الن�شاء الالتي ترتاوح اأعمراهن 
من  كيلوغراما   15 على  باحل�شول  �شنة  و60   15 بني 
من  لل�شم�ض  ال��ت��ع��ر���ض  خ���الل  م��ن  ي��وم��ي��ا  )د(  فيتامني 

خم�ض اإىل ع�شر دقائق مرتني اأو ثالث مرات يف الأ�شبوع.

تقوية العظام والع�صلت
من املعروف اأن فيتامني )د( يحفز امت�شا�ض الكال�شيوم 
ت�شري  ذل��ك،  ومع  اجل�شم.  يف  العظام  لتقوية  والفو�شفور 
بع�ض الأبحاث اإىل وجود عالقة مبا�شرة بني �شحة العظام 
اأثناء عملية  3( القابل للذوبان يف الدهون  وفيتامني )د 

اإنتاج فيتامني )د( عند تعر�ض اجللد لأ�شعة ال�شم�ض.
ال�شن  لكبار  خا�ض  ب�شكل  مهما  الفيتامني  ه��ذا  ويعتر 
العظام  ويجعل  الكال�شيوم،  امت�شا�ض  بتنظيم  يقوم  لأنه 

اأقل عر�شة لالإ�شابة بالك�شور.

حت�صني املزاج
وميكن اأن ي�شبب احلرمان من اأ�شعة ال�شم�ض حالة ت�شمى 
اأنواع  م��ن  ن��وع  وه��و  املو�شمي”  العاطفي  “ال�شطراب 

الكتئاب ال�شائع اأ�شهر ال�شتاء على وجه اخل�شو�ض.
كما اأنه �شائع لدى من يعملون ل�شاعات طويلة يف مباين 
ال�شم�ض  اأ�شعة  ت�شاهم  وبالتايل  املغلقة،  والأماكن  املكاتب 
لأنها  الكتئاب  من  وتخفف  النف�شية  احلالة  حت�شني  يف 
ت�شمح للج�شم باإنتاج املزيد من ال�شريوتونني يف املخ الذي 

ي�شاعد على ال�شعور بالراحة والتخل�ض من التوتر.

التقليل من خماطر ال�صرطان
توؤدي  اأن  ميكن  ال��زائ��دة  ال�شم�ض  اأ���ش��ع��ة  اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م 
كمية  على  احل�شول  ف��اإن  اجللد،  ب�شرطان  الإ�شابة  اإىل 
معتدلة منها لها فوائد وقائية عديدة عندما يتعلق الأمر 
بال�شرطان. اإذ يزيد نق�ض فيتامني )د( من خطر الإ�شابة 
القولون  �شرطان  خا�شة  ال�شرطان،  اأن���واع  م��ن  بالكثري 
الدرا�شات  اأظ���ه���رت  ال��ل��ي��م��ف��اوي��ة. وق���د  وال���غ���دد  وال���ث���دي 
خطر  م��ن  التقليل  يف  ت�شاهم  )د(  فيتامني  مكمالت  اأن 

الإ�شابة بال�شرطان بن�شبة 60%.

الوقاية من انخفا�ص �صغط الدم
وج�����دت جم��م��وع��ة م���ن ال��ب��اح��ث��ني يف ج��ام��ع��ة اإدن����ب����ورغ 
يف  ي�شاعد  النيرتيك  اأك�شيد  ي�شمى  مركبا  الريطانية 
خف�ض �شغط الدم يف الأوعية الدموية مبجرد اأن يلم�ض 

�شوء ال�شم�ض اجللد.
ويعتر هذا الكت�شاف الطبي مهما لأنه حتى ذلك احلني 
تقت�شر  ال�شم�ض  لأ�شعة  ال�شحية  الفوائد  اأن  يعتقد  كان 
اأن  الباحثون  واأك��د  اإنتاج فيتامني )د(.  فقط على حتفيز 
اإطالة احلياة  اأي�شا على  التعر�ض لأ�شعة ال�شم�ض ي�شاعد 
ذلك لأن فوائد انخفا�ض �شغط الدم ت�شمل تقليل خطر 

الإ�شابة بالنوبات القلبية وال�شكتات الدماغية.

حت�صني جودة النوم
ال�شباح،  ال�����ش��م�����ض يف  اأ���ش��ع��ة  م���ن  خ��ي��ط  اأول  ب����زوغ  وم���ع 
لتفرز  ال��دم��اغ  يف  ال�شنوبرية  ال��غ��دة  اإىل  ر���ش��ال��ة  ت��وج��ه 
امليالتونني، وهو هرمون ي�شاعد على النوم و�شبط عمل 
لال�شتيقاظ  اإ�شارة  على  اجل�شم  فيح�شل  الإن�شان.  ج�شم 
واحلفاظ على اإيقاع ال�شاعة البيولوجية الطبيعي لديه. 
اأخرى ت�شعره  اإ�شارة مرة  ويف امل�شاء، يح�شل اجل�شم على 

بالتعب والنعا�ض قبل النوم.

التقليل من اأعرا�ص األزهامير
اجلمعية  ن�شرت مبجلة  التي  ال��درا���ش��ات  اإح���دى  اأظ��ه��رت 
الطبية الأمريكية اأن مر�شى األزهامير الذين يتعر�شون 
لقدر كاف من �شوء النهار تتح�شن لديهم بع�ض جوانب 

املر�ض. 
اأن ق��ل��ة ال��ت��ع��ر���ض لأ���ش��ع��ة ال�����ش��م�����ض فرتة  ك��م��ا ك�����ش��ف��ت 
باألزهامير يف مرحلة  الإ�شابة  �شببا يف  ال�شباب قد تكون 
ال�شيخوخة، اإذ تبداأ تدريجيا برتاكم بروتني اأميلويد على 
الإدراك  يف  م�شاكل  ت�شبب  بالدماغ  لزجة  لويحات  �شكل 

وفقدان الذاكرة.

مهمة لتغيري حالتنا النف�صية وال�صحية

اأ�شعة ال�شم�ض م�شدر مهم للطاقة

الربتقال
غني بفيتامني ج، الذي ي�شاعد على 
يف  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  عملية  تعزيز 
ب�شكل  العملية  وت�شريع  اجل�شم، 
للمتقدمني  وي��ن�����ش��ح  اأك�����ر. 
الرتقال  تناول  ال�شن  يف 
خ�شو�شا  اأكر،  ب�شكل 
اأن�شطتهم  كانت  اإذا 
الريا�شية قليلة.

الفراولة
ل���������������ن جت�����د 
م�����������������ش��������درا 
ل������الأل������ي������اف 
وال����ع����ن����ا�����ش����ر 
ال�������غ�������ذائ�������ي�������ة 
اأف�����������������ش��������ل م����ن 
فهي  ال�������ف�������راول�������ة، 
حت�������ت�������وي ع���ل���ى 
ن���������������ش�������ب�������ة 
من  عالية 
لياف  الأ
ال��������ت��������ي 
فظ  حتا
ع���������ل���������ى 
ب����ط����ن����ك 

الوجبات، حتى ل ت�شعر  ممتلئا بني 
بالرغبة يف تناول وجبة خفيفة بني 

الفينة والأخرى.

العنب
ي��ح��ت��وي ال��ع��ن��ب ع��ل��ى ن�����ش��ب��ة عالية 
بال�شبع،  الإن�شان  ت�شعر  الألياف  من 
الفواكه  م���ن  اأق����ل  ���ش��ك��را  وي��ح��ت��وي 
الأخ�����رى. ك��م��ا ي��ح��ت��وي ال��ع��ن��ب على 
ت�شمى  ق����وي����ة  اأك���������ش����دة  م���������ش����ادات 

ب����ول����ي����ف����ي����ن����ول، وه�������ي ج���ي���دة 
للب�شرة.

التفاح
واح�������������د م��������ن اأك��������ر 

امل�شادر الغنية بالألياف 
على  الطبيعة،  يف  امل��وج��ودة 

دورا  تلعب  الأل��ي��اف  اأن  اعتبار 
الدهون،  م��ن  التقليل  يف  رئي�شيا 

لتي ل �شيما يف منطقة البطن  ا
انتفاخها  ي��زع��ج 

كثريين.

املوز
رمب�������������������ا 

�شمعت 

اأن املوز يحتفظ بالدهون يف البطن، 
وهذا لي�ض �شحيحا،

 ف��امل��وز خ��ي��ار رائ����ع يف الإب���ق���اء على 
حالة ال�شبع لفرتات طويلة. كما اأن 
املاغن�شيوم والبوتا�شيوم فيه ي�شاهم 
ب���������ش����ك����ل ك���ب���ري 
ح�������ل  يف 

م�شكالت اله�شم والنتفاخ.

ال�صمام
ي����ح����ت����وي ع����ل����ى ع���ن���ا����ش���ر م�������ش���ادة 
اللتهاب  ي�����ش��م��ح  اإذ  ل���الل���ت���ه���اب، 
اأكر  ال��ده��ون  ب���اأن ت�شبح  ال��داخ��ل��ي 

انت�شارا يف اأج�شامنا. 
كذلك يحتوي ال�شمام على م�شادات 
اأك�������ش���دة ت�����ش��اع��د يف ال��ت��خ��ل�����ض من 

ال�شموم الداخلية.

جريب فروت
اأن تناول ن�شف حبة  اأظهرت اأبحاث 
الوجبات  قبل  ف���روت  اجل��ري��ب  م��ن 
وكذلك  البطن  يف  ال��ده��ون  يقلل 
غري  الكولي�شرتول  م�شتويات 

املنتظمة.

الكمرثى
غنية  ال����ك����م����رى 
ب������������الأل������������ي������������اف 
وال���ب���وت���ا����ش���ي���وم، 
يجعلها  وه����ذا 
منا�شبة  فاكهة 
مل�������لء امل����ع����دة 
ب�������ش���رع���ة، 

من  �شغرية  كميات  تناول  وبالتايل 
اأنها مفيدة يف مكافحة  الطعام. كما 
م�شتويات  على  وال�شيطرة  النتفاخ 

الكولي�شرتول.

الرمان
م�شادات  اأن  ال����درا�����ش����ات  اأظ����ه����رت 
الأك�شدة املوجودة يف الرمان ت�شاعد 
الغذائي  التمثيل  عملية  ت��ع��زي��ز  يف 

لدينا. 
كما اأن الرمان خيار منا�شب خلف�ض 

مثاليا  م�شروبا  يجعله  مما  ال�شهية، 
لتناول وجبة الإفطار.

البطيخ
ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن اح����ت����وائ����ه على 
م�شتويات عالية من ال�شكر، فاإن املاء 
كم�شكن  يعمل  البطيخ  يف  امل��وج��ود 

لتحييد اآثار ال�شكر.
ال�شحية،  ب��ف��وائ��ده  ول��ال���ش��ت��م��ت��اع   
ال�شلطات،  يف  البطيخ  و���ش��ع  ميكن 

مثل اجلنب.

مثايل ج�شم  على  للح�شول  للدهون  حارقة  فواكه   10
يكافح كثريون من اأجل احل�صول على وزن مثايل، ل �صيما يف ظل انت�صار ال�صمنة التي حتولت اإىل داء يف 
هذا الع�صر، مع ازدياد الإقبال على الوجبات ال�صريعة.وبح�صب موقع )فوود ورلد(، فاإن جمموعة من 

الفواكه ت�صاعد اجل�صم على حرق الدهون، واملحافظة على قوام �صحي، كما يف القائمة التالية:
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العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2018/52 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ: ديباك باتيا - واآخرون - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الر�شاء الثانية - بردبي - �شارع الر�شاء رقم 

الر�شاء  مركز  مقابل   - الر�شي  الطابق   -  11 رقم  فيال   -  41
املنفذ �شده : لينك�ض بروبرتيز انف�شمنت ليمتد - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - عند ابراج 

بحريات اجلمريا - برج اندكو - الطابق الثامن باكمله - قرب حمطة جي ال تي 
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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  : اأو�شاف العقار :  ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 
1414 - رقم البلدية : 1 - 685 - رقم املبنى : JGE-OL-A F031 - املنطقة : معي�شم الأول - امل�شاحة : 

درهم   5000000  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   886.30
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2018/2262 تنفيذ جتاري             
طالب التنفيذ: م�شاريع كيتو لإدارة ال�شفن - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي / ديرة / نايف / بناية ملك حممد بن علي القيزي / الدور الثالث / مكتب رقم 308 
املنفذ �شده : �شفوان �شالح ح�شني الها�شمي 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع بني يا�ض بناية توين تاور برج املكاتب بجوار فندق ريدي�شون بلو الطابق الثامن ع�شر 
القزوينى  وعدى  ال�شايغ  مع�شومة  املحاميان  بوكالة   2963395522 مكاين   1803

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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  : اأو�شاف العقار : - 
ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : نخله جمريا - رقم الر���ض : 1213  - رقم البلدية : 4435 - 381 - 

امل�شاحة : 622.64 مرت مربع - التقييم : 9000000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2019/21 بيع عقار مرهون             

طالب التنفيذ: م�شرف ال�شارقة ال�شالمي 
عنوانه : اإمارة ال�شارقة - اخلان - املجاز 3 - مركز الغامن لالعمال - مكتب 202 

املنفذ �شده : ه�شام عبداهلل الوا�شطي 
عنوانه : اإمارة ال�شارقة - اخلان - برج الراحة - �شقة 708 بالقرب من الحتاد للتاأمني 

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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  : اأو�شاف العقار : - 
 : امل�شاحة   -  513  -  7779  : البلدية  رق��م   -  1 �شعيب  �شيح   -   1017  : الر����ض  رق��م   - ف�شاء  ار���ض  قطعة 

درهم   1104385  : التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   1140.01
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2018/150 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: م�شرف الإمارات الإ�شالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 الطابق الثالث ، رقم مكاين 3135291835 
املنفذ �شده : جاغريت �شينغ مالهوترا - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، ند ح�شة ، اك�شي�ض ريزيدن�شز 8 ، �شقة 408 ، الطابق 4 ، رقم الر�ض : 585 ، دبي ، الإمارات 
العربية املتحدة ، �ض ب 294228 دبي ، ت : 043923141 ، رقم مكاين : 3826379243 

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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  : 
حق منفعة ينتهي يف 14-3-2111 - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�ض : 585 - ا�شم املبنى : اك�شي�ض ريزيدين�شز 8 - 

رقم املبنى : 8 - رقم العقار : 408 - امل�شاحة : 78.20 مرت مربع - املقدرة ب�� )589.215( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2017/219 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �ض م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - بناية بنك دبي 
التجاري - الطابق الرابع - بجوار حمطة مرتو ديرة �شيتي �شنرت 

املنفذ �شده : �شليمان عبدالوهاب احمد ا�شماعيل - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي- املزهر الأوىل - �شارع رقم 
 2781094478  / مكاين   -  46 رقم  فيال   -  222

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/9/11 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 من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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  : 
قطعة ار�ض مبنية )حتت الن�شاء( - رقم الر�ض : 237 - املنطقة : الرفاعة - امل�شاحة : 1481.99 مرت مربع - 

املقدرة ب��� )78.500.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم 2018/240 بيع عقار مرهون     

 4 - معر�ض  ال�شيف  ام   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   : - عنوانه  دب��ي  ف��رع  ع(  ع  م  )���ض  العماين  الوطني  بنك  التنفيذ:  طالب 
 : فاك�ض   ،  043049400  : تلفون   ،  66106 ب  ���ض   ،  267625 رق��م  قطعة   ، امل���ايل  للدعم  دب��ي  �شندوق  ملك 

 1951580526  : مكاين  رقم   0506417005  : متحرك   ،  043387187
املنفذ �شده : اخلليج جيوتي العاملية - �ض ذ م م  - عنوانه : اإمارة دبي - بناية �شكن املوظفني والعمال - ملك اخلليج جيوتي 
العاملية - جممع دبي لال�شتثمار Dubai Investment Park2( 2( - دبي انف�شتمنت بارك ، قطعة ار�ض رقم 

دبي   ،  1738865068  : مكاين  رقم   ،   597  -  684  : البلدية  رقم   ،  41
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : حق منفعة - املنطقة :  ايام  كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم الر�ض : 41 - امل�شاحة : 3969.83 مرت مربع - املقدرة ب��� )15.000.000( 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/18 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �ض م ع 

عنوانه : حمله املختار : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن باإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية �شما 
تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105 - هاتف رقم : 04/3588444 فاك�ض رقم : 04/3588445 

املنفذ �شده : �شالح تني اروفعلي - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة وادي ال�شفا 6 - قطعة ار�ض رقم 664 - 1301  - فيال رقم 
دبي   18744 رقم  بريد  �شندوق   -  232

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
232 - امل�شاحة :  1430  - رق��م املبنى :  6 - رق��م الر���ض :  ن��وع العقار : ار���ض وم��ا عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    )3.700.000.00( ب��  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   336.34

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/46 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�شرف عجمان - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة عجمان / �شارع امليناء / بناية امليناء �شندوق بريد : 7770 عجمان ، رقم مكاين / 2563786091 
املنفذ �شده : ماني�ض جويل موكي�ض كومار 

عنوانه :  اإم��ارة دبي - جزيرة النخلة - ال�شعفة )د D( - الفيال رقم 31  - وعنوانه عمله / اإم��ارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر 
ال�شديق - بناء القرن - الطابق الرابع - مكتب رقم 404 - هاتف رقم : 055/3007777 - 0/2388340 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
ب���  3587.52 مرت مربع - املقدرة  526 - امل�شاحة :  قطعة ار�ض ف�شاء - املنطقة : الر�شاء جنوب الرابعة - رقم الر���ض : 

)9.653.926( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده 

فى الدعوى رقم 2018/194 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع

عنوانه : الإمارات - اإمارة اأم القيوين - ام القيوين - احلزام الخ�شر - �شارع �شارع امللك في�شل - مبنى بنك ام القيوين الوطني 
املنفذ �شده : طرواده لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة - �ض ذ م م 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - جبل علي ال�شناعية - �شارع �شيح ال�شعيب 4 - مبنى الدوار الثالث من �شارع الإمارات - رقم 
القطعة 8055 - 533  - م�شتودع رقم )1( ملك مدينة دبي ال�شناعية 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة - رقم الر�ض : 32  - املنطقة : �شيح �شعيب 4 - رقم البلدية : 8055 - 533  - امل�شاحة : 7856.29 

قدم مربع - القيمة التقديرية : 9.000.000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/35 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع مدينة دبي الكادميية - مبنى بنك 

ابوظبي التجاري - �شقة 1 - مدينة دبي الكادميية 
املنفذ �شده : رائد اليا�ض ميخائيل فانو�ض - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �شارع 13 ار�ض 3488  - مبنى 

ار�ض 3488  - �شقة 1  �شارع 13 ار�ض 3488   
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 3488  - املنطقة : الثنية اخلام�شة - امل�شاحة : 680 مرت مربع - القيمة 

الكلية )3.500.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/3 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ملي ايران  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان 

لل�شيارات- هاتف : 04/2946945 
املنفذ �شده : قدرت اله �شمد �شعادت - ب�شفته �شامن وكفيل ل�شركة ريناون للتجارة العامة - ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة املنخول - العقار رقم 610 - رقم مكاين : 94507 28711 
hotmai.com@Gsaadat : الريد الإلكرتوين

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  عبارة عن �شقة �شكنية 
- املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ض : 161 - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : املجرة - 1 - رقم ال�شقة : 1607 - رقم الطابق : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم   1.605.543.00  : التقييم   - مربع  قدم   1.338/00  : امل�شاحة   -  16
رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/18 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �ض م ع 

عنوانه : حمله املختار : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن باإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية �شما 
تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105 - هاتف رقم : 04/3588444 فاك�ض رقم : 04/3588445 

املنفذ �شده : �شالح تني اروفعلي - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة وادي ال�شفا 6 - قطعة ار�ض رقم 664 - 1301  - فيال رقم 
دبي   18744 رقم  بريد  �شندوق   -  232

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
232 - امل�شاحة :  1430  - رق��م املبنى :  6 - رق��م الر���ض :  ن��وع العقار : ار���ض وم��ا عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    )3.700.000.00( ب��  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   336.34

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2018/46  بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�شرف عجمان - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة عجمان / �شارع امليناء / بناية امليناء �شندوق بريد : 7770 عجمان ، رقم مكاين / 2563786091 
املنفذ �شده : ماني�ض جويل موكي�ض كومار 

عنوانه :  اإم��ارة دبي - جزيرة النخلة - ال�شعفة )د D( - الفيال رقم 31  - وعنوانه عمله / اإم��ارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر 
ال�شديق - بناء القرن - الطابق الرابع - مكتب رقم 404 - هاتف رقم : 055/3007777 - 0/2388340 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
ب���  3587.52 مرت مربع - املقدرة  526 - امل�شاحة :  قطعة ار�ض ف�شاء - املنطقة : الر�شاء جنوب الرابعة - رقم الر���ض : 

)9.653.926( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2018/194 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع

عنوانه : الإمارات - اإمارة اأم القيوين - ام القيوين - احلزام الخ�شر - �شارع �شارع امللك في�شل - مبنى بنك ام القيوين الوطني 
املنفذ �شده : طرواده لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة - �ض ذ م م 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - جبل علي ال�شناعية - �شارع �شيح ال�شعيب 4 - مبنى الدوار الثالث من �شارع الإمارات - رقم 
القطعة 8055 - 533  - م�شتودع رقم )1( ملك مدينة دبي ال�شناعية 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة - رقم الر�ض : 32  - املنطقة : �شيح �شعيب 4 - رقم البلدية : 8055 - 533  - امل�شاحة : 7856.29 

قدم مربع - القيمة التقديرية : 9.000.000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/35 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع مدينة دبي الكادميية - مبنى بنك 

ابوظبي التجاري - �شقة 1 - مدينة دبي الكادميية 
املنفذ �شده : رائد اليا�ض ميخائيل فانو�ض - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �شارع 13 ار�ض 3488  - مبنى 

ار�ض 3488  - �شقة 1  �شارع 13 ار�ض 3488   
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 3488  - املنطقة : الثنية اخلام�شة - امل�شاحة : 680 مرت مربع - القيمة 

الكلية )3.500.000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2019/3 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ملي ايران  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان 

لل�شيارات- هاتف : 04/2946945 
املنفذ �شده : قدرت اله �شمد �شعادت - ب�شفته �شامن وكفيل ل�شركة ريناون للتجارة العامة - ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة املنخول - العقار رقم 610 - رقم مكاين : 94507 28711 
hotmai.com@Gsaadat : الريد الإلكرتوين

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  عبارة عن �شقة �شكنية 
- املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�ض : 161 - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : املجرة - 1 - رقم ال�شقة : 1607 - رقم الطابق : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم   1.605.543.00  : التقييم   - مربع  قدم   1.338/00  : امل�شاحة   -  16
رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/1302 تنفيذ جتاري             
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مكاين : 2563786091 
املنفذ �شده : �شركة الإحت��اد الدولية لال�شتثمار - ذ م م - واآخ��رون  - عنوانه : دبي - بردبي - الكرامة - بناية 

زعبيل - بعد معمل دبي - الطابق الأول - �شقة رقم 139 - مكاين 3247395234 
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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  : اأو�شاف العقار : - 
65  - املنطقة : مردف - امل�شاحة : 1393.55 مرت مربع - القيمة التقديرية :  ار�ض ف�شاء - رقم الر���ض : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم     4800.010
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2018/1302 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مكاين : 2563786091 

املنفذ �شده : �شركة الإحت��اد الدولية لال�شتثمار - ذ م م - واآخ��رون  - عنوانه : دبي - بردبي - الكرامة - بناية 
زعبيل - بعد معمل دبي - الطابق الأول - �شقة رقم 139 - مكاين 3247395234 

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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  : اأو�شاف العقار : - 
65  - املنطقة : مردف - امل�شاحة : 1393.55 مرت مربع - القيمة التقديرية :  ار�ض ف�شاء - رقم الر���ض : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم     4800.010
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/135 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�شي�ض الثانية - مبنى نيهال -  �ض ب : 1531 
املنفذ �شده : حممد فرهاد عثمان 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع برج خليفة - مبنى فندق العنوان : �شقة 2413 دبي مول 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 157  - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : برج ليك هوتيل - العنوان دون تاون - رقم 
املبنى : 1  - رقم الوحدة : 5506 - رقم الطابق : 55  - امل�شاحة : 89.09 مرت مربع - التقييم : 2.301.494.00 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2013/101 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة بور�شعيد - بجوار ديرة �شتي �شنرت 
املنفذ �شده : مهدي علي اكر مع�شومي ا�شفهاين 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى ريحان رقم 1  - �شقة 503 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 198 - امل�شاحة : 113.43 مرت مربع - رقم املبنى : 15 - ا�شم 

املبنى : ريحان 1 - رقم الوحدة : 503 - القيمة الكلية : 1.587.233.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/83  بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة - برج البنك العربي املتحد - �شارع كورني�ض البحرية - مقابل م�شجد النور 
املنفذ �شده : م�شطفى �شبري �شبري علي 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - العوير - ديرة - مبنى ال�شجن املركزي 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 217 - املنطقة : مر�شى دبي - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : دبي مارينا مول هوتيل - 

امل�شاحة : 50.91 مرت مربع - رقم الوحدة : 1803 - القيمة الكلية : 493.191.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2017/135 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ:بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�شي�ض الثانية - مبنى نيهال -  �ض ب : 1531 

املنفذ �شده : حممد فرهاد عثمان 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع برج خليفة - مبنى فندق العنوان : �شقة 2413 دبي مول 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 157  - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : برج ليك هوتيل - العنوان دون تاون - رقم 
املبنى : 1  - رقم الوحدة : 5506 - رقم الطابق : 55  - امل�شاحة : 89.09 مرت مربع - التقييم : 2.301.494.00 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2013/101 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة بور�شعيد - بجوار ديرة �شتي �شنرت 
املنفذ �شده : مهدي علي اكر مع�شومي ا�شفهاين 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - مبنى ريحان رقم 1  - �شقة 503 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 198 - امل�شاحة : 113.43 مرت مربع - رقم املبنى : 15 - ا�شم 

املبنى : ريحان 1 - رقم الوحدة : 503 - القيمة الكلية : 1.587.233.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2017/83  بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�شارقة - برج البنك العربي املتحد - �شارع كورني�ض البحرية - مقابل م�شجد النور 
املنفذ �شده : م�شطفى �شبري �شبري علي 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - العوير - ديرة - مبنى ال�شجن املركزي 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�ض : 217 - املنطقة : مر�شى دبي - رقم املبنى : 1  - ا�شم املبنى : دبي مارينا مول هوتيل - 

امل�شاحة : 50.91 مرت مربع - رقم الوحدة : 1803 - القيمة الكلية : 493.191.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

مليار درهم ناجت قطاع   122
ال�شناعات التحويلية يف الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

الإجمايل  الناجت  يف  التحويلية  ال�شناعات  قطاع  م�شاهمة  قيمة  ارتفعت 
غري النفطي بالأ�شعار الثابتة لدولة الإمارات اإىل 122 مليار درهم خالل 
العام 2018 بزيادة ن�شبتها 2.5 % مقارنة مع 119.7 مليار درهم يف 

العام 2017.
اأكر القطاعات القت�شادية  وجاء قطاع ال�شناعات التحويلية يف مقدمة 
التي حافظت على ن�شب منو جيدة خالل ال�شنوات اخلم�ض املا�شية وذلك 
للتناف�شية  الحت��ادي��ة  الهيئة  ت�شدرها  ال��ت��ي  الأرق����ام  تظهره  م��ا  بح�شب 

والإح�شاء بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة يف الدولة.
وكانت قيمة الناجت الإجمايل للقطاع �شجلت منوا بن�شبة %5 خالل العام 
2017 مقارنة مع 2016 الذي و�شلت فيه ن�شبة النمو %4.8 بح�شب 

ما توثقه الح�شائيات.
الداعمة  القطاعات  اأه��م  من  واح��دا  التحويلية  ال�شناعات  قطاع  ويعتر 
جناحا  واأثبت  الدولة  تنتهجها  التي  القت�شادية  القاعدة  تنويع  ل�شيا�شة 
ك��ب��ريا خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة ب�����ش��ه��ادة ك��ري��ات امل��وؤ���ش�����ش��ات القت�شادية 

الدولية.
تر�شيخ  الم���ارات يف  دول��ة  القطاع جن��اح  التي حققها  الإجن����ازات  وتعك�ض 
قاعدة قوية لل�شناعات وذلك وفق خطة وا�شحة املعامل والهداف تواكب 
روؤية  م��ع  وجت�شم  النفط  بعد  م��ا  ملرحلة  التح�شري  يف  ال��دول��ة  طموحات 

الإمارات 2021.
وكانت دولة الإمارات قامت خالل ال�شنوات املا�شية بتوفري البنية التحتية 
الالزمة للقطاع وذلك من خالل خلق بيئة ت�شريعية جاذبة لال�شتثمار يف 
ال�شناعات التحويلية والقطاع ال�شناعي ب�شكل عام وهو الأمر الذي اأ�شهم 
يف الإجنازات املتحققة والتي �شاعدت يف جعل الدولة مناف�شا على امل�شتوى 

العاملي يف القطاع.

عمولت قيمة  درهم  مليار   21
 بنوك الإمارات خالل 2018 

•• اأبوظبي- وام: 

بلغ اإجمايل قيمة العمولت التي تقا�شتها البنوك العاملة يف الدولة نحو 
21 مليار درهم خالل العام 2018 وذلك مقارنة مع 24.6 مليار درهم 
2017 الأمر الذي يعك�ض ارتفاع وترية التناف�ض يف القطاع  خالل العام 

ل�شتقطاب اأكر عدد ممكن من العمالء.
ال�شتثمار  هما  م�شدرين،  من  امل�شريف  القطاع  اإي��رادات  ح�شيلة  وتت�شكل 
والعمولت والر�شوم التي يتم حت�شيلها من العمالء نظري اخلدمات التي 
الدفع  وبطاقات  الأخ��رى  والت�شهيالت  القرو�ض  وت�شمل  البنوك  تقدمها 

وغريها من اخلدمات الأخرى.
ا�شتحواذ  امل��رك��زي  امل�شرف  ع��ن  ال�����ش��ادرة  الر�شمية  الح�شائيات  وتظهر 
اإجمايل  من   82.8% ت�شكل  دره��م،  مليار   17.4 على  الوطنية  البنوك 
العمولت التي ح�شلت عليها البنوك العاملة يف الدولة ويبلغ عددها 60 
 3.4 عمولتها  قيمة  و�شلت  فقد  الأجنبية  البنوك  م�شتوى  وعلى  بنكا. 
مليار درهم يف حني �شجلت بقية العمولت ل�شالح فروع البنوك اخلليجية 

العاملة يف الدولة.
وكان اإجمايل اأ�شول اجلهاز امل�شريف يف دولة الإمارات و�شل اإىل 2.878 
مع  م��ق��ارن��ة   6.8% ن�شبته  بنمو   2018 ال��ع��ام  خ���الل  دره���م  ت��ري��ل��ي��ون 

. 2.693 تريليون درهم خالل العام 2017 
وارتفع اإجمايل الودائع لدى اجلهاز امل�شريف اإىل 1.755 تريليون درهم 
 1.627 م��ع  مقارنة   7.9% ن�شبتها  ب��زي��ادة   2018 دي�شمر  نهاية  يف 

. تريليون درهم يف العام 2017 
ي�شار اإىل اأن �شايف اأرباح البنوك الوطنية جتاوزت 42.6 مليار درهم خالل 
باأنه ل  ،علما  ال�شابق  العام  %12 مقارنة مع  ن�شبته  بنمو   2018 العام 

تتوفر اإح�شائيات حتى الآن عن �شايف اأرباح اجلهاز ب�شكل عام.

رائدة يف �صناعة اأ�صلك ال�صيارات
ماذر�شون �شومي املحدودة 

لالأنظمة تن�شيء م�شنعا يف راكز
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�شركة  موؤخراً  )راك��ز(  القت�شادية  اخليمة  راأ���ض  مناطق  هيئة  ا�شت�شافت 
ماذر�شون �شومي املحدودة لالأنظمة، والتي تعتر اأحد اأكر امل�شنعني الهنود 
لالأ�شالك امل�شتخدمة يف جمال �شناعة ال�شيارات على م�شتوى العامل، حيث 
تخطط �شركة ماذر�شون بي كيه �شي هارني�ض �شي�شتمز  م.ح.ذ.م.م امل�شجلة 
يف راكز والتابعة ملاذر�شون �شومي املحدودة لالأنظمة لإن�شاء م�شنع لت�شنيع 
الركاب  �شيارات  ومرايا  اجلر  اأ�شالك  مثل  املنتجات  من  وا�شعة  جمموعة 

ومنتجات احلقن القالبية وغريها يف وحدتها ال�شناعية اجلديدة.
�شخماً  حفاًل  لالأنظمة  امل��ح��دودة  �شومي  م��اذر���ش��ون  �شركة  نظمت  وكما 
مبنا�شبة ال�شروع يف بناء وحدتها ال�شناعية، والتي هي حالياً قيد الإن�شاء 
على قطعة اأر�ض تتجاوز م�شاحتها 21،000 مرت مربع يف منطقة احلمرا 
ال�شناعية التابعة لراكز، على اأن تتوقع ال�شركة اأن تبا�شر عملياتها ب�شكل 

ر�شمي يف الربع الثاين من �شنة 2020.
وبناًء عليه اأفاد فيفيك ت�شاند �شيهغيل، رئي�ض جمل�ض اإدارة ماذر�شون �شومي 
املحدودة لالأنظمة باأن القرار باإن�شاء وحدة �شناعية يف اإمارة راأ�ض اخليمة، 
ل�شتهداف  الفر�شة  تتوفر  حيث  �شائباً.  ك��ان  �شريعاً  من���واً  ت�شهد  ال��ت��ي 
الأ�شواق العاملية ب�شكل اأكر من خالل راكز. كما عّر ال�شيد �شيهغيل عن 
اعتزازه بالعمل مع راكز لكونها اأحدى اأكر املناطق القت�شادية ريادًة يف 

املنطقة.
وعلق رامي جالد، املدير التنفيذي ملجموعة راكز على احلدث باأن القطاع 
%26 من الناجت  اإىل  اإم��ارة راأ���ض اخليمة ي�شاهم مبا ي�شل  ال�شناعي يف 
ب�شكل  ي�شاهم  ال�شناعة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  واأن  ل��الإم��ارة.  الإج��م��ايل  املحلي 
التحديات  مواجهة  اخليمة يف  راأ���ض  اإم���ارة  وق��وة  ا�شتقرار  تعزيز  رائ��د يف 

القت�شادية. 

الإمارات ت�شارك يف اأعمال منتدى ال�شرق القت�شادي يف رو�شيا

واملرافق  “الإ�شكان  ب��ع��ن��وان  ن��ق��ا���ش��ي��ة 
والبنية احل�شرية.. ا�شتثمارات فعالة” 
ال��دول��ة يف  خ��الل��ه��ا جت��رب��ة  ي�شتعر�ض 
تطوير منظومة البناء والإن�شاء ب�شكل 
معايري  اأح����دث  م��ع  يتما�شى  مب��ا  ع���ام 
ال�شتدامة  حتقيق  واآليات  وموا�شفات 

•• دبي- وام: 

ت�������ش���ارك دول������ة الإم�����������ارات يف اأع���م���ال 
ال�شرق  منتدى  م��ن  اخلام�شة  ال����دورة 
فعالياته  ت��ن��ط��ل��ق  ال����ذي  الق��ت�����ش��ادي 
ال��ي��وم وت�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى م����دار 3 اأي����ام يف 
جمهورية  يف  ف��الدي��ف��و���ش��ت��وك  م��دي��ن��ة 
رو�شيا الحتادية. وميثل منتدى ال�شرق 
الق���ت�������ش���ادي، ال�����ذي ان��ط��ل��ق��ت دورت����ه 
تنظيمه  ويتم   2015 العام  يف  الأوىل 
ب�شكل �شنوي، من�شة مهمة ل�شتعرا�ض 
ال�شتثمارات يف منطقة ال�شرق الأق�شى 
التنمية  اأع��ل��ى م��ن  وحت��ق��ي��ق م��ع��دلت 
امل�شتدامة على م�شتوى كافة القطاعات، 
تعزيز  اإىل  رو���ش��ي��ا  ع���ره  ت�شعى  ح��ي��ث 
ودعم التنمية القت�شادية يف مناطقها 
يف  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  وتو�شيع  املختلفة 

منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ.
اأحمد  ويراأ�ض معايل الدكتور ثاين بن 
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  الزيودي 
املنتدى  اأعمال  يف  امل�شارك  الدولة  وفد 
دولة  جت��رب��ة  معاليه  ي�شتعر�ض  حيث 

الإمارات بقطاعيها احلكومي واخلا�ض 
البناء  م��ن��ظ��وم��ات  ت��ط��وي��ر  جم����ال  يف 
م�شتهدفات  يتما�شى مع  والت�شييد مبا 
لتحقيق   2021 الإم������������ارات  روؤي��������ة 
ال���ش��ت��دام��ة يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات، كما 
ال��رائ��د يف  ي�شتعر�ض من��وذج الإم����ارات 
ال��ب��ي��ول��وج��ي واحلفاظ  ال��ت��ن��وع  ح��م��اي��ة 
بالنقرا�ض  امل�����ه�����ددة  الأن����������واع  ع���ل���ى 
جمموعة  معاليه  يعقد  كما  وتاأهيلها. 
م�شوؤولني  م��ع  الثنائية  ال��ل��ق��اءات  م��ن 
والتنوع  ال��ب��ي��ئ��ة  ق���ط���اع���ات  يف  رو�������ض 
معايل  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  ال��ب��ي��ول��وج��ي، 
دمي��������رتي ك���وب���ي���ك���ل���ني وزي��������ر امل��������وارد 
الطبيعية والبيئة يف جمهورية رو�شيا، 
وع�����دد م���ن م�������ش���وؤويل م���راك���ز حماية 
ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي وت��اأه��ي��ل واإع�����ادة 
ت��اأه��ي��ل الأن������واع ال���ن���ادرة وذل����ك خالل 
زيارات ميدانية على هام�ض امل�شاركة يف 
املنتدى يقوم بها معاليه والوفد املرافق 
له �شمن جدول اليومني الثاين والثالث 
ال����زي����ودي �شمن  ل���ل���زي���ارة. وي�������ش���ارك 
جل�شة  يف  للمنتدى  الأول  اليوم  اأعمال 

القطاعني  وم��ب��ادرات  البيئة،  و�شداقة 
احل��ك��وم��ي واخل���ا����ض يف ت��ط��ب��ي��ق هذه 
مثل  حاليا  امل��وج��ودة  والنماذج  املعايري 
امل�شتدامة  وامل���دي���ن���ة  م�����ش��در  م��دي��ن��ة 
تطوير  وزارة  تنفذها  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع 
زايد  ال�شيخ  وبرنامج  التحتية  البنية 

لالإ�شكان.
ي�شارك يف اجلل�شة عدد  اأن  املقرر  ومن 
رفيعي  وامل�����ش��وؤول��ني  ال��ق��رار  م��ن �شناع 
األيك�شي  ف���خ���ام���ة  وم���ن���ه���م  امل�������ش���ت���وى 
بورياتيا،  جمهورية  رئي�ض  ت�شيدينوف 
وم���ع���ايل ف���الدمي���ري ي��اك��و���ش��ي��ف وزي���ر 
الرو�شي،  وامل���واف���ق  والإ����ش���ك���ان  ال��ب��ن��اء 
ن��ائ��ب وزي���ر الأرا�شي  وت��اك��وي��ا ك��وري��ت��ا 
وال�شياحة  وال��ن��ق��ل  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
اليوم  اأع����م����ال  و����ش���م���ن  ال����ي����اب����ان.  يف 
ال���ث���اين م���ن امل���ن���ت���دى ي�������ش���ارك معايل 
والبيئة يف جل�شة  املناخي  التغري  وزي��ر 
ال�شرق  يف  “البيئة  ب��ع��ن��وان  ن��ق��ا���ش��ي��ة 
الأق�����ش��ى: الأه����داف احل��ال��ي��ة والأف���اق 
ويتناول  الآجل”  ط��وي��ل��ة  امل�شتقبلية 
الإمارات  دول��ة  جهود  بال�شرح  خاللها 

البيولوجي  التنوع  حماية  يف  ونهجها 
واأهم  وع��امل��ي��اً،  الأول  امل��ق��ام  يف  حم��ل��ي��اً 
جتاربها يف احلفاظ على الأنواع املهددة 
ب��الن��ق��را���ض وج��ه��ود ت��اأه��ي��ل��ه��ا واإع����ادة 
الت�شريعية  املنظومة  وطبيعة  تاأهيلها، 
وال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م ال��ع��م��ل عرها 
البيولوجي،  التنوع  ا�شتدامة  ل�شمان 
وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  اأه��م  اإىل  بالإ�شافة 
الإمارات  دول��ة  نفذتها  التي  وال��رام��ج 
يف  حاليا  عليها  تعمل  ال��ت��ي  والأخ����رى 

هذا القطاع حملياً واإقليمياً وعاملياً.
ال����ذي تطرحه  ال��ن��ق��ا���ض  يف  وي�������ش���ارك 
اجل���ل�������ش���ة ك�����ل م�����ن م����ع����ايل دمي�����رتي 
كوبيكلني وزير املوارد الطبيعية والبيئة 
ياكو�شيف  ف��الدمي��ري  معايل  ال��رو���ش��ي، 
وزير البناء والإ�شكان واملوافق الرو�شي، 
واليك�شي ليكها�شيف الرئي�ض التنفيذي 
“رو�شاتوم”،  النووية  الطاقة  ملوؤ�ش�شة 
الوكالة  رئ��ي�����ض  دوج�����وزوف�����ا  وزاري����ن����ا 
ايفانوف  و�شريجي  لل�شياحة،  الرو�شية 
املمثل الرئا�شي اخلا�ض حلماية البيئة 

وقطاع النقل.

 منطقة عجمان احلرة تدير مركز الأعمال بالزوراء 

»جورامكو« التابعة لـ »دبي ل�شناعات الطريان« حت�شل على اعتماد وكالة �شالمة الطريان الأوروبية – البند 145 لطائرة بوينغ 777
•• دبي-الفجر: 

املتخ�ش�شة  “جورامكو”  ح�شول  ال��ي��وم  الطريان”  ل�شناعات  “دبي  اأعلنت 
الأردنية  العا�شمة  من  تتخذ  والتي  والعمرة  والإ���ش��الح  ال�شيانة  عمليات  يف 
 145 – البند  عّمان مقراً لها، على اعتماد وكالة �شالمة الطريان الأوروبية 
حت�شل  ال��ذي  الوكالة  م��ن  ال��راب��ع  العتماد  ه��ذا  ويعد   .777 بوينغ  لطائرة 
عليه “جورامكو” منذ ال�شتحواذ عليها من قبل “دبي ل�شناعات الطريان”، 
حيث ح�شلت �شابقاً على اعتماد الوكالة لكل من طائرات بوينغ 737 ماك�ض، 
 12 ح��ال��ي��اً  “جورامكو”  787. ومتتلك  وب��وي��ن��غ  ن��ي��و،   320 اإي���ه  واإي��رب��ا���ض 
و5  اإيربا�ض،  ط��ائ��رات   5 ذل��ك  الطائرات، مبا يف  لأن���واع خمتلفة من  اعتماداً 
طائرات بوينغ، وطائرتني من طراز اإمرير.  وعّلق جيف ويلكن�شون، الرئي�ض 
�شوق  يف  ح�شورها  م��وؤخ��راً  ج��ورام��ك��و  “عززت  ج��ورام��ك��و:  ل�شركة  التنفيذي 
الطائرات ذات البدن الوا�شع. وبناًء على طلب عمالئنا احلاليني، اأ�شفنا طائرة 

بوينغ 777 اإىل جمموعة اأعمالنا الداخلية الوا�شعة. وي�شكل العتماد اجلديد 
اإ�شافة هامة اإىل العتمادات التي ح�شلنا عليها، حيث ياأتي بعد فرتة وجيزة من 
اإ�شافة 3 طرازات اأخرى يف الأ�شهر القليلة املا�شية. وتاأتي الطرازات الإ�شافية 
الأن��واع اجلديدة  العمالء على �شيانة هذه  املتزايد من  العاملي  للطلب  نتيجًة 
تو�شيع  ح��ول  الطريان  ل�شناعات  دب��ي  روؤي��ة  يتما�شى مع  وه��ذا  الطائرات،  من 
يعزز منو قاعدة عمالئنا وميكننا  اأن  �شاأنه  ق��درات وخدمات جورامكو ما من 
والإ�شالح  ال�شيانة  امل�شتوى خلدمات  املحافظة على مكانتنا كمزود عاملي  من 
والعمرة بالتزامن مع الوفاء بوعدنا “ملتزمون بالتميز«. وقال فريوز تارابور، 
العتماد  اإ�شافة هذا  “اإن  الطريان:  ل�شناعات  دبي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض 
بوينغ  وحتظى  املنطقة.  يف  ناجح  خدمات  م��زود  بناء  ملوا�شلة  طموحنا  يدعم 
777 امل�شتخدمة للرحالت البعيدة ب�شعبية وا�شعة على ال�شعيدين الإقليمي 
هذا  لت�شمل  مهاراتنا وخدماتنا  نطاق  تو�شيع  نتمكن من  اأن  وي�شرنا  والعاملي، 

النوع من الطائرات«.

•• عجمان-الفجر: 

و�شركة  احل��رة  عجمان  منطقة  وقعت 
���ش��ول��دي��ر ال��ع��امل��ي��ة ع��ق��د ���ش��راك��ة تتوىل 
مركز  اإدارة  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  مب��وج��ب��ه 
ال���زوراء  مبنطقة  يقع  ال���ذي  الأع��م��ال 
ال���رائ���دة وت�شل  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��وج��ه��ة 

م�شاحته ل�3000 قدم مربعة. 
يف  بالكامل  املوؤثث  الأعمال  مركز  يقع 
ال����زوراء،  مبنطقة  البافليون  منطقة 
العديد  على  وهو مبنى حديث حا�شل 
م���ن اجل����وائ����ز وي��ت�����ش��م��ن ال��ك��ث��ري من 
امل��ط��اع��م واأم����اك����ن ال��رتف��ي��ه مب���ا فيها 
 18 ذو  ل��ل��ج��ول��ف  ن���ي���ك���ول����ض  م��ل��ع��ب 
حفرة، بالإ�شافة اإىل منطقة خم�ش�شة 
 17 الأع��م��ال  للطعام.   وي�شمل مركز 
تنفيذية،  9 مكاتب  اإىل  وحدة مق�شمة 

لل�شركات  ت��وف��ري  ���ش��غ��رية  م��ك��ات��ب   8
بيئة متميزة ملمار�شة الأعمال وتتكامل 
تلك الت�شهيالت مع منطقة خم�ش�شة 
ل���ل���م���واق���ف ل��ت�����ش��ه��ي��ل دخ������ول وخ�����روج 
وتت�شمن  وامل��ت��ع��ام��ل��ني.   امل�شتثمرين 
اتفاقية ال�شراكة املوقعة بني الطرفني 
نقل  يف  الراغبني  امل�شتثمرين  ح�شول 
�ش����ركاتهم اإىل مرك�����ز الأعمال عدد من 

اخل�شومات والمتيازات الرتفيهية.  
يف ت�شريح ل��شعادة فاطمة �شامل مدير 
بالتكليف:  احل��رة  عجمان  منطقة  عام 
ب��ال��زوراء بيئة  يوفر مركز الأع��م��ال   “
اأعمالها  مل��م��ار���ش��ة  ل��ل�����ش��رك��ات  م��ت��م��ي��زة 
و����ش���ه���ول���ة كبرية  ع���ال���ي���ة  ب��ان�����ش��ي��اب��ي��ة 
وا���ش��ت��ق��ط��اب اأ���ش��ح��اب الأع���م���ال. ويقع 
�شكنية  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأع�����م�����ال  م���رك���ز 
وترفيهية وبالتايل يعتر موقعاً مثالياً 

نف�ض  يف  والعمل  العي�ض  يف  للراغبني 
عجمان  منطقة  يف  وي�����ش��رن��ا  امل��ن��ط��ق��ة. 
والرتويج  الأع��م��ال  مركز  اإدارة  احل��رة 
اأرجاء  كافة  من  امل�شتثمرين  جلذب  له 
اقت�شاد  م����ن  ج������زًء  ل���ي���ك���ون���وا  ال����ع����امل 
الإمارة ونحن على ثقة تامة باأن املركز 
�شيكون وجهة ملختلف الأعمال ويحقق 

النجاحات.« 
الرئي�ض  ال���دن���ا  ل��ع��م��اد  ت�����ش��ري��ح  ويف 
 “ ال���زوراء:  تطوير  ل��شركة  التنفيذي 
ي�شرنا توقيع هذه ال�شراكة مع منطقة 
بتاريخ  تتمتع  وال��ت��ي  احل����رة  ع��ج��م��ان 
ط��وي��ل مي��ت��د لأك���ر م��ن 30 ع��ام��اً يف 
لإم�����ارة عجمان،  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ج���ذب 
عملية  ت�شهيل  م���ن  مت��ك��ن��ت  اأن���ه���ا  ك��م��ا 
امل�شتثمرين  خلدمة  الأع��م��ال  تاأ�شي�ض 
جانبنا  ومن  ب�شهولة.  اأعمالهم  واإدارة 

ال�شراكة  ت��ل��ك  ل��ت��ع��زي��ز  ن��ت��ط��ل��ع  ف��اإن��ن��ا 
وحتقيق ال�شتفادة امل�شرتكة عر عمل 
وال�شتثمارات  املبيعات  فريقي  من  كل 
م����ع����اً ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����������داف امل����رج����وة. 

قوية  اإ���ش��اف��ة  الأع���م���ال  م��رك��ز  �شيكون 
على  بالفائدة  و�شيعود  ال��زوراء  ملنطقة 
جمالت  يف  يعملون  مم��ن  امل�شتثمرين 

املاأكولت وامل�شروبات، والرتفيه.« 

برعاية وح�صور هزاع بن طحنون 

افتتاح معر�ض الإمارات للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة يف العني
•• العني - الفجر

بن  ه��زاع  ال�شيخ  رع��اي��ة وح�شور  حت��ت 
ممثل  دي���وان  وك��ي��ل  نهيان  اآل  طحنون 
احلاكم يف منطقة العني، نظمت غرفة 
غرف  واحت��اد  اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة 
الإم���ارات  دول��ة  وال�شناعة يف  ال��ت��ج��ارة 
ملتقى  ف��ع��ال��ي��ات  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�شغرية  ومعر�ض الإمارات للم�شاريع 
و املتو�شطة، يف مركز العني للموؤمترات 

مبدينة العني.
الرامي  املتكامل  العمل  اإط��ار  وذل��ك يف 
لقطاع  الق��ت�����ش��ادي  ال��ن��م��و  دع����م  اإىل 
ه  بعدِّ وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع 
القت�شادية  الروؤية  يف  الرئي�ض  املحور 
ركائز  م����ن  رك����ي����زة  ل����ل����دول����ة، ومي���ث���ل 
ل�شيا�شة  وحم��ف��زاً  ال��وط��ن��ي،  القت�شاد 
ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����ش��ادي وم�����ش��دراً مهماً 
اأنه  العمل يف الدولة، كما  خللق فر�ض 
اقت�شاد  لبناء  الرئي�شة  ال��ق��ن��وات  اأح��د 
البتكار  ع��ل��ى  ق���ائ���م  م���ع���ريف  ت��ن��اف�����ش��ي 

واملعرفة. 
واط���ل���ع ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 
الإم����ارات  معر�ض  اأج��ن��ح��ة  على  نهيان 
للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، والذي 
ا�شتقطب م�شاركة كبرية من املوؤ�ش�شات 
واجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة امل�������ش���وؤول���ة عن 
ال�شغرية  الأع��م��ال  موؤ�ش�شات  تطوير 
واملتو�شطة وامل�شاهمة يف تقدمي الدعم 
التمويل  وم�شادر  ال��الزم��ة  واملحفزات 
مب����ا ي�����ش��م��ن ا���ش��ت��م��راري��ت��ه��ا ب���ق���وة يف 
الأ�شواق بالإ�شافة اإىل م�شاركة ما يزيد 
على200 عار�ض من اأ�شحاب ال�شركات 

واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.
القبي�شي  غ��ري��ر  ع��ب��داهلل  ال�شيد  واأك���د 
نائب مدير عام غرفة جت��ارة و�شناعة 
الفتتاحية  كلمته  يف  اأب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة 
القت�شادية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  للملتقى، 
تعتر  ع��ام،  ب�شكل  التجارية  وامللتقيات 
هاماً  دوراً  تلعب  هامة  تفاعلية  من�شة 
يف جمع املهتمني من جتار وم�شتثمرين 
و�شركات وجهات حكومية من خمتلف 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة حت���ت �شقف 
القرار  ل�شناع  الفر�شة  لإت��اح��ة  واح��د 
ولتبادل  امل��ب��ا���ش��ر  للتفاعل  وامل��ه��ت��م��ني 
التعاون  ات���ف���اق���ي���ات  واإب����������رام  الآراء 
ال�شفقات  وع��ق��د  ال��ت��ف��اه��م  وم���ذك���رات 
اأن  موؤكدا  املختلفة،  التجارية  والعقود 

الفعاليات تلعب دوراً حمورياً يف تنمية 
الدول  بني  التجاري  التبادل  وتطوير 
ودع���م ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة من 

خالل من�شات العر�ض الوطنية. 
اأن دول����ة الإم������ارات  و����ش���دد ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
مت��ي��زت اإق��ل��ي��م��ي��اً ودول���ي���اً ب�����ش��رع��ة بناء 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع  ق��ط��اع 
�شراكات  وب��ن��اء  امل��ع��اي��ري،  لأف�شل  وف��ق��اً 
املتقدمة،  ال������دول  م���ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
���ش��راك��ات ق��وي��ة م���ع القطاع  وت��ط��وي��ر 
ب��ن��اء منظومة  ���ش��اه��م يف  اخل���ا����ض، م��ا 
عر  التجاري  الإن��ت��اج  بهدف  متكاملة 
الأن�����ش��ط��ة الق��ت�����ش��ادي��ة امل��ت��ع��ددة التي 
اأ�شا�شاً  الذكية  التكنولوجيا  اأ�شبحت 
اإ�شراقاً  اأك��ر  امل�شتقبل  يجعل  م��ا  لها، 
للموؤ�شرات  ووف��ق��اً  ل��ل��دول��ة.  وازده������اراً 
م�شاهمة  ن�شبة  بلغت  فقد  الإح�شائية 
واملتو�شطة يف  ال�شغرية  امل�شاريع  قطاع 
نحو  للدولة  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
بح�شب   ،2018 ع����ام  خ����الل   53%
للتناف�شية  الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��ري��ر 
هذه  زي���ادة  اإىل  متطلعني  والإح�����ش��اء، 
عام  ب��ح��ل��ول   60% ن��ح��و  اإىل  الن�شبة 

 .2021
ي��اأت��ي تنظيم م��ع��ر���ض الإم����ارات  وق���ال 
ل��ل��م�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة يف 
مبدينة   2019 ل��ع��ام  الأوىل  ن�شخته 

200عار�ض  اأكر من  العني مب�شاركة 
ال�شغرية  امل�������ش���اري���ع  اأ�����ش����ح����اب  م����ن 
يف  الرئي�شة  القطاعات  يف  واملتو�شطة 
جميع  من  متميزة  ومب�شاركة  الدولة، 
ال���غ���رف ال��ت��ج��اري��ة يف دول����ة الإم������ارات 
العربية املتحدة.  م�شريا اإىل اأن املعر�ض 
اأ�شحاب الأعمال  يعتر فر�شة ملجتمع 
ل��ت��ع��زي��ز وت���ر����ش���ي���خ م��ف��اه��ي��م الإب�������داع 
والبتكار، واإبراز الدور احليوي والفّعال 
ال�شغرية  امل�شاريع  قطاع  يلعبه  ال��ذي 
الدولة،  اق��ت�����ش��اد  دع���م  وامل��ت��و���ش��ط��ة يف 
على  املواطنني  الأعمال  رواد  وت�شجيع 
واخلدمية،  التجارية  الأعمال  ممار�شة 
م�شاريعهم  تاأ�شي�ض  على  وم�شاعدتهم 
لهذه  املنا�شبة  البيئة  وتوفري  اخلا�شة 

امل�شاريع . 
امل�شاريع  م��ع��ر���ض  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�شغرية واملتو�شطة يهدف اإىل توفري 
بيئة عمل منا�شبة لالت�شال الثنائي يف 
�شاأنه  ملا من  والأعمال،  امل�شاريع  جمال 
لأ�شحاب  ا�شتثمارية  فر�شاً  ي��وف��ر  اأن 
امل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية و امل��ت��و���ش��ط��ة، كما 
�شيتيح املعر�ض جمالت وا�شعة ملناق�شة 
و  التمويل  فر�ض  اأف�شل  توفري  اآليات 
اخلدمات امل�شرفية لل�شركات ال�شغرية 
فكرة  وحت���ف���ي���ز  ودع������م  امل���ت���و����ش���ط���ة،  و 
ت��وط��ني ق��ط��اع ال�����ش��رك��ات ال�����ش��غ��رية و 

اإىل  للنفاذ  اأعمالها  وتو�شيع  املتو�شطة 
الأ�شواق الإقليمية والعاملية، مما ي�شهم 
ت��ف��اع��ل��ي��ة وتعزيز  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  يف 
القدرة التناف�شية للموؤ�ش�شات ال�شغرية 
رفع  يف  الإ�شهام  وبالتايل  املتو�شطة،  و 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  ق���ط���اع  م�����ش��اه��م��ة 
واملتو�شطة يف تنمية القت�شاد الوطني، 
الأجندة  م�شتهدفات  م��ع  يتما�شى  مب��ا 

الوطنية وروؤية الإمارات 2021. 
و�شيت�شمن معر�ض الإمارات للم�شاريع 
حافلة،  فعاليات  واملتو�شطة  ال�شغرية 
التي  العمل  ور����ض  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�شمل 
�شت�شلط ال�شوء على الفر�ض التجارية 
قطاع  يف  وامل��ت��اح��ة  لال�شتثمار  امل��ه��م��ة 
وكيفية  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات 
ال�شتفادة منها، كما �شيحر�ض املعر�ض 
امل��وؤ���ش�����ش��ات واجلهات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى 
تطوير  ع����ن  امل���������ش����وؤول����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
موؤ�ش�شات الأعمال ال�شغرية واملتو�شطة 
واملحفزات  الدعم  تقدمي  وامل�شاهمة يف 
ي�شمن  مبا  التمويل  وم�شادر  الالزمة 
ومن  الأ����ش���واق،  يف  ب��ق��وة  ا�شتمراريتها 
تلك اجلهات دائرة التنمية القت�شادية 
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ن��دوق  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
امل�شاريع، والرنامج الوطني للم�شاريع 
ل�وزارة  ال��ت��اب��ع  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 

القت�شاد، وغريها من املوؤ�ش�شات. 

للم�شاريع  الإم�����ارات  معر�ض  ويغطي 
2019، م�شاركة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
وا���ش��ع��ة لأغ��ل��ب الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة يف 
دول���ة الإم������ارات وال��ع��ام��ل��ة يف جمالت 
والت�شالت،  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وال�شياحة  وامل���������ش����ارف  وال�������ش���ن���اع���ة 
والأزياء  والت�شميم  والطاقة  والفنادق 
واخلدمات  الطبية،  واملعدات  والأدوي��ة 
ال���ل���وج�������ش���ت���ي���ة وال����ت����م����وي����ن ال���غ���ذائ���ي 

وجمالت التعليم. 

جل�صات وور�ص عمل امللتقى
اأعمال  للملتقى  الأول  ال��ي��وم  و���ش��ه��د 
جل��ل�����ش��ات وور��������ض ع���م���ل �����ش����ارك فيها 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  م�����ن  ال����ع����دي����د 
واخل���ا����ش���ة، ت���ن���اول���ت ب���احل���دي���ث حول 
اأه��م��ي��ة دع��م ق��ط��اع امل�����ش��اري��ع ال�شغرية 
خدمات  من�شة  ذل��ك  وم��ن  واملتو�شطة، 
�شوق اأبوظبي العاملي خلدمات اأ�شحاب 
اأبوظبي  �شوق  قدمها  الأعمال،  ورج��ال 
مبن�شة  ال��ت��ع��ري��ف  مت  ح��ي��ث  ال���ع���امل���ي، 
����ش���وق اأب���وظ���ب���ي ال���ع���امل���ي واخل����دم����ات 
امل��ق��دم��ة لأ����ش���ح���اب امل�����ش��اري��ع ورج����ال 
الأع���م���ال، والآل���ي���ات واخل���دم���ات التي 
مقًرا  العاملي  اأبوظبي  �شوق  كون  تدعم 
فعالة  ت�شغيلية  ومن�شة  �شليًما  قانونًيا 
النظام  وج��ذب  ال�شتثمار  قابلية  تعزز 
البيئي للممولني وامل�شت�شارين وت�شاعد 

امل�شاريع على النمو. 
الحتاد،  ط���ريان  جمموعة  ق��دم��ت  ث��م 
ورق���ة ت��ن��اول��ت احل��دي��ث ح��ول الفر�ض 
املقدمة من جمموعة الحتاد للطريان 
للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، وفئات 
امل�����ش��ادر م��ع جمموعة ط��ريان الحتاد 
التعامل  عند  تواجه  التي  وال�شعوبات 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات  م���ع 
للفر�ض  والو�شول  ا�شتك�شاف  وكيفية 
جمموعة  م����ع  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال���ت���ج���اري���ة 
الحت����اد ل��ل��ط��ريان.  ث��م اخ��ت��ت��م اليوم 
جناح  ق�ش�ض  بتقدمي  للملتقى  الأول 
خالل  م����ن  اإم����ارات����ي����ني  اأع����م����ال  رواد 
�شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع، حيث 
�شندوق  من  املقدم  الدعم  مناق�شة  مت 
خليفة وم�شرية امل�شاريع التي حت�شلت 
على دعم يف البدء يف امل�شروعات وكيفية 
لتاأ�شي�ض  والتحديات  العقبات  تخطي 
وت��ط��وي��ره��ا يف ظ��ل �شندوق  امل�����ش��اري��ع 

خليفة لتطوير امل�شاريع.
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-الفجر: 

موؤمتر  خلل  املناخ  وحماية  الطاقة  لتطوير  النا�صئة  ال�صركات  اأف�صل  من  جمموعة  ت�صتعر�ص 
ر�صم  يف  ت�صاهم  التي  وامل�صاريع  البتكارات  اأحدث  اأبوظبي،  يف  والع�صرين  الرابع  العاملي  الطاقة 
�صكل قطاع الطاقة امل�صتدامة والطاقة النظيفة يف امل�صتقبل، وت�صكل خزانات الطاقة ال�صم�صية 
املحمولة ذات التقنية العالية والتي ميكن اأن تولد الطاقة يف املناطق النائية باأفريقيا، والتقنيات 

البديلة للحطب والفحم التقليدي لتوفري الطاقة وامل�صنوعة من نفايات ق�صب ال�صكر..

ووريل و اأڤيڤا تقدمان اأول من�شة �شحابية لإدارة املوارد 
املوؤ�ش�شية خ�شي�شًا لقطاع الهند�شة وامل�شرتيات والإن�شاءات

•• دبي-وام:
اأن  اأعلنت ام�شاأڤيڤا، الرائدة عاملياً يف جمال الرجميات الهند�شية وال�شناعية، 
�شركة ووريل اختارت حلول اأڤيڤا لإدارة املوارد املوؤ�ش�شية لتكون من�شتها املف�شلة 
الهند�شة  قطاع  يف  الوا�شعة  ووريل  خ��رات  ب��ني  ال�شراكة  وجتمع  امل���واد.  لإدارة 
وذلك  ال�شناعية،  الرجميات  يف  املتميزة  اأڤيڤا  وخرة  والإن�شاءات  وامل�شرتيات 
خ�شي�شاً  وامل�شممة  املوؤ�ش�شية  امل���وارد  لإدارة  ال�شحابية  احل��ل��ول  اأوىل  لتقدمي 
هذا  يف  والإن�����ش��اءات.  وامل�شرتيات  الهند�شة  قطاع  متطلبات  مع  يتنا�شب  ب�شكل 
“ي�شهد قطاع الهند�شة  اأندرو وود، الرئي�ض التنفيذي لدى ووريل:  ال�شياق قال 
وامل�شرتيات والإن�شاءات فرتة من التغيري فيما يتطلع عمالوؤنا اإلينا مل�شاعدتهم 
التقنية والتقدم الرقمي، والتي  امل�شتمرة يف  اإيجاد احللول يف ظل التطورات  يف 
منحتنا فر�شة لإعادة التفكري يف نهجنا جتاه اإدارة املواد. فنحن بحاجة لتقدمي 
القطاع.  على  يطراأ  ما  كل  مع  للتعامل  ومهياأة  بالكفاءة  تت�شم  �شحابية  حلول 
وجدنا لدى اأڤيڤا التزاماً بتطوير احللول بالتعاون معنا من اأجل ابتكار اأف�شل 
احللول يف املجال، ونرى باأن حلول اأڤيڤا لإدارة املوارد املوؤ�ش�شية متثل خطوة اإىل 
الأمام لتحقيق مزيد من الإنتاجية والكفاءة والفعالية التي �شتدعم تقّدم قطاع 

الهند�شة وامل�شرتيات والإن�شاءات.« 
امل�شروع  فريق  “فاق  اأڤيڤا:  ل��دى  التنفيذي  الرئي�ض  هاميان،  كريغ  ق��ال  ب��دوره 
امل�شرتك كافة التوقعات، فقد و�شعنا معايري �شارمة للت�شليم وعملنا على تنفيذ 
مل�شروع على مراحل ل�شمان التوافق التام بني الفرق. وكان لعالقة العمل التي 
بالغ  دور  امل��ب��ادرة،  جن��اح  على  الرتكيز  جانب  اإىل  وال��و���ش��وح،  بال�شفافية  متيزت 
تقدمي هذه  م��ن  معاً  لنتمكن  امل�����ش��روع  م��ع جميع حت��دي��ات  التكيف  الأه��م��ي��ة يف 
احللول التي نفخر بها.«   ي�شار اإىل اأن الإطالق الر�شمي الأول للم�شروع ل�شركة 
وامل�شرتيات  الهند�شة  مل�شاريع  املوؤ�ش�شية  امل��وارد  لإدارة  اأڤيڤا  من�شة  على  ووريل 
والإن�شاءات �شيبداأ هذا ال�شهر، حيث ت�شتخدم ووريل كاًل من حلول اأڤيڤا لإدارة 
امل�شاريع  لتنفيذ  اأڤيڤا  Everything3D من  وبرجميات   املوؤ�ش�شية  امل��وارد 
املبتكرة معاً، فيما اتفقت ال�شركتان على موا�شلة العمل من اأجل حت�شني اإمكانات 

اإدارة املوارد املوؤ�ش�شية يف قطاع الهند�شة وامل�شرتيات والإن�شاءات. 

بناء اأكرب م�شنع ملنتجات �شو 
فيد احلالل يف العامل بالإمارات

•• دبي -وام: 

“كوزين  �شركة  م��ع  م�����ش��روع م�شرتك  ع��ن  ال��ط��ائ��رات  لتموين  الإم�����ارات  اأع��ل��ن��ت 
الإماراتية  ال�شركة  اأ�شبحت  العا�شمة  وا�شنطن  ومقرها   CSI �شوليو�شينز« 
بتكنولوجيا  املطهوة  الأطعمة  ملنتجات  الإم���ارات  دول��ة  الوحيد يف  امل��وزع  مبوجبه 
تفريغ الهواء “�شو فيد sous vide« حتت م�شمى الإمارات كوزين �شوليو�شينز 
و�شيتم يف املرحلة الثانية من امل�شروع امل�شرتك اإن�شاء اأكر م�شنع يف العامل ملنتجات 

�شو فيد احلالل يف دبي.
اإن  الطائرات  لتموين  الإم���ارات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  حممد  �شعيد  وق��ال 
اإعالن امل�شروع امل�شرتك ي�شكل تطورا مهما يف م�شرية �شركتنا وانطالقا من عملنا 
الدوؤوب للتميز دائما ..م�شددا على الإلتزام التام بتوفري املنتجات واخلدمات ذات 
اجلودة العالية لعمالئنا حيث تتيح لنا �شراكتنا مع كوزين �شوليو�شينز العالمة 
التجارية ال�شهرية يف عامل الطهي تنمية اأعمالنا وتوفري منتجات عالية اجلودة 
الطرق  واأف�شل  البتكار  وراء  دائما  ن�شعى   : حممد  واأ���ش��اف  ال�شيافة.  ل�شناعة 
لتح�شني اإنتاجيتنا وجودة منتجاتنا وخدماتنا و�شيتيح لنا توزيع منتجات �شو فيد 
الفر�شة  اأن  دب��ي، موؤكدا  بعدئذ يف  املتحدة وت�شنيعها  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 

متاحة لتاأمني �شل�شلة توريد حملية للمنتجات عالية اجلودة.
كوزين  ل�شركة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�ض  ها�شيلمان  فيليب  ق��ال  جانبه  م��ن 
�شوليو�شينز اإن امل�شروع امل�شرتك �شيغطي منطقة اخلليج واأفريقيا باأكملها وتعد 
�شراكتنا مثالية حيث تتكامل روؤية الإمارات لتموين الطائرات مع ثقافة اجلودة 
التي تنتهجها �شركتنا التي يعترها اأ�شهر الطهاة العامليني املرجعية الرئي�شية يف 
منتجات �شو فيد كما يرون يف الإمارات لتموين الطائرات املعيار الذهبي لتجارب 
تناول الطعام على الطائرات. واأو�شح اأن املرحلة الثانية من هذا امل�شروع امل�شرتك 
اجلديد التي ل تقل اأهمية تت�شمن بناء اأكر من�شاأة يف العامل لت�شنيع منتجات 
�شو فيد احلالل يف دبي ما �شيجمع بني التزامنا بتطوير التقنيات والتزام الإمارات 

لتموين الطائرات برفع معايري اجلودة وتوفري جتارب طعام متميزة.
دولة  للعمالء يف  �شو فيد  توزيع منتجات  البدء يف  ال�شهر اجل��اري  و�شيتم خالل 
الإمارات مبن فيهم �شركات الطريان واملطاعم والفنادق، اأما من�شاأة الت�شنيع فمن 

املنتظر اأن تبداأ الإنتاج يف عام 2022.

 اإقامة دبي و جامعة حمدان بن حممد الذكية 
تتعاونان مبجال امللكية الفكرية والتدريب

•• دبي-وام:

وقعت الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب بدبي اتفاقية تعاون مع جامعة 
الإدارة على تطوير  انطالقا من حر�ض  ذلك  ياأتي  الذكية  حمدان بن حممد 
تعزيز  ب��ه��دف  ي��اأت��ي  كما  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وب��ني  بينها  ال�����ش��راك��ة  ع��الق��ات 
ال��ط��رف��ني وت��ط��وي��ره يف جم���ال ح��م��اي��ة امللكية الفكرية  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأوا����ش���ر 
وغريها  والإداري��ة  والفنية  القانونية  وال�شت�شارات  امل�شرتك  التدريب  وجمال 
من املجالت ذات الهتمام امل�شرتك. وقع التفاقية �شعادة اللواء حممد اأحمد 
املري مدير عام الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب بدبي و�شعادة الدكتور 
من�شور العور رئي�ض جامعة حمدان بن حممد الذكية بح�شور العميد عو�ض 
العومي م�شاعد املدير العام لقطاع املوارد الب�شرية واملالية والعقيد عبدال�شمد 
واملقدم  املوؤ�ش�شي  والتميز  اجل��ودة  ل�شوؤون  العام  املدير  م�شاعد  نائب  �شليمان 
كبار  اإىل جانب عدد من  الأداء  وتطوير  التدريب  اإدارة  يا�شر اخلنبويل مدير 

امل�شوؤولني من الطرفني.

�شركة نا�شئة من حول العامل ت�شتعر�ض اأهم   100
ابتكارات الطاقة امل�شتقبلية يف موؤمتر الطاقة العاملي باأبوظبي 

 عقد ملتقى م�صتقبل الأعمال بقيادة املراأة يف بانكوك

 »�شيدات اأعمال ال�شارقة« ينظم بعثة جتارية اإىل تايلند لبحث التعاون يف قطاع التجزئة وخدمات الأعمال

�شائق  ب��دون  الكهربائية  النقل  وعربات 
التي  والب��ت��ك��ارات  التقنيات  م��ن  بع�شاً 
م�شمميها  وت��ك��رمي  مناق�شتها  �شيتم 
ال�شركات  ت��ر���ش��ي��ح  مت  امل���وؤمت���ر.  خ���الل 
الفائزة  ال�����ش��رك��ات  ق��ائ��م��ة  ال��ن��ا���ش��ئ��ة يف 
نا�شئة  ���ش��رك��ة   100 “اأف�شل  ب��ج��ائ��زة 
لتحويل الطاقة »SET100« يف وقت 
�شابق من هذا العام، وهي م�شابقة دولية 
اأنحاء  ل��ل�����ش��رك��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ة م��ن ج��م��ي��ع 
العامل الذين يعملون على خلق الأفكار 
ل  التي توؤثر على حركة التوجه والتحوُّ
العاملي يف جمال الطاقة وحماية املناخ. 
�شركة   450 من  اأك��ر  القائمة  وت�شم 
وجاء  خمتلفة،  دول��ة   80 من  مر�شحة 
لت�شجيع  العاملية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإط���الق 
وم��ك��اف��ئ��ة ال�����ش��رك��ات امل��ت��م��ي��زة يف جمال 

حتويل الطاقة وحماية املناخ.
�شركة   ١٠٠ “اأف�شل  ب��رن��ام��ج  وي���وف���ر 
الطاقة”  حت������ول  جم������ال  يف  ن���ا����ش���ئ���ة 
للح�شور خالل املوؤمتر يف اأبوظبي ملحة 
امل�شتقبل،  ع���امل  اإىل  ت��اأخ��ذه��م  �شريعة 
وتو�شيح  ع���ر����ض  خ�����الل  م����ن  وذل������ك 
املبتكرة  وخدماتهم  منتجاتهم  ق��درات 
املناخ وحت�شني  يف جمال مكافحة تغري 
كفاءة ا�شتخدام الطاقة يف ركن البتكار 
فعاليات  خ����الل  ب��ال��رن��ام��ج  اخل���ا����ض 

املوؤمتر. 
ومن بني ال�شركات النا�شئة املميزة التي 
اجنازاتها،  على  ال�شوء  ت�شليط  �شيتم 
 )Einride- )اإن��������راي��������د  �����ش����رك����ة 
اإتاحة  اإىل  ت�����ش��ع��ى  وال���ت���ي  ال�����ش��وي��دي��ة، 

خ��دم��ة ال��ن��ق��ل ب��الع��ت��م��اد ال��ك��ام��ل على 
ال�شيارات الكهربائية الذاتية القيادة اأو 
ما ي�شمى بعربات »T-pods«. و�شركة 
الإ�شبانية   )Zeleros- )زي��ل��رو���ض 
وتطوير  ت�شميم  مب��ج��ال  تتميز  ال��ت��ي 
ت�شمح  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ج��دي��دة  تقنيات 
“الهايرلوب”  نقل  ن��ظ��ام  با�شتخدام 
�شاعة   - كم   1000 اإىل  ت�شل  ب�شرعة 
بينما  امل���ت���ج���ددة.  ال��ط��اق��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ت�شتخدم �شركة Glowee الفرن�شية، 
ال�شوء  لإن��ت��اج  احليوية  امل�شيئة  امل���واد 
معينة  حية  ع�شوية  كائنات  با�شتخدام 
م���ث���ل ال�����رياع�����ات امل�����ش��ي��ئ��ة وال����دي����دان 

املتوهجة والكائنات البحرية.
وتهدف العديد من البتكارات الأخرى 
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ت�شتعر�شها  ال��ت��ي 
للطاقة  م�����ش��ت��دام��ة  ح��ل��ول  ت��وف��ري  اإىل 
ي�شعب  ال���ت���ي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
الطاقة  �شح  اإليها وتعاين من  الو�شول 
مثل مناطق اأفريقيا واآ�شيا. وقد ابتكرت 
لالبتكارات  الكينية  “اأكا�شيا”  �شركة 
خملفات  م��ن  م�شنوعة  حيوية  ق��وال��ب 
حني  يف  للحطب،  كبديل  ال�شكر  ق�شب 
توفر �شركة “ديفني بامبو” الواقعة يف 
اأوغندا فحم يتم ت�شنيعه من اخليزران 
تعمل  ال��ت��ري��د،  وع��ل��ى �شعيد  امل��ح��ل��ي. 
اأملانيا  من  تتخذ  التي  “كولر”  �شركة 
تعمل  ث��الج��ة  ت�شميم  ع��ل��ى  ل��ه��ا  م��ق��راً 
ال�شم�شية  ب��ال��ط��اق��ة   100% بن�شبة 
والتي  كهربائية،  تغذية  اإىل  حتتاج  ول 
اللقاحات  تريد  يف  ا�شتخدامها  ميكن 

جغرافياً.  ال��ب��ع��ي��دة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف 
ت��ق��دم وك��ال��ة ال��ط��اق��ة الأمل��ان��ي��ة )دي��ن��ا - 
DENA( جوائز اأف�شل 100 �شركة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ط��اق��ة  لتحويل  نا�شئة 
من  ج��زء  وه��ي  العاملي  الطاقة  جمل�ض 
للتكنولوجيا،  ال�شنوي  برلني  مهرجان 
يف  رائ��دة  عاملية  من�شة  اأ�شبحت  والتي 
جمال توفري البتكارات الناجحة وطرح 
التوجه يف  لقيادة  اأعمال جديدة  مناذج 
حتول الطاقة وم�شتقبلها. ويف ت�شريح 
له قال معايل املهند�ض �شهيل بن حممد 
يف  وال�شناعة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  امل��زروع��ي 
الطاقة  م���وؤمت���ر  “ي�شكل  الإم���������ارات: 
العاملي من�شة عاملية جتمع خراء قطاع 
الطاقة من جميع اأنحاء العامل ملناق�شة 
القطاع  ه��ذا  تواجه  التي  الق�شايا  اأه��م 
باأ�شره،  ال��ع��امل  يف  ال��ط��اق��ة  وم�شتقبل 
ت��وح��ي��د اجلهود  امل���وؤمت���ر يف  وي�����ش��اه��م 
م�شتدامة  حلول  ط��رح  على  معاً  للعمل 
وال�شتفادة من خرات بع�شنا البع�ض.

امل�شتمر  التطور  باأن  ل �شك  واأ�شاف”: 
ل����الب����ت����ك����ارات وال���ت���ق���ن���ي���ات اجل����دي����دة 
الطاقة  اإن��ت��اج��ي��ة  حت�شني  يف  �شي�شاهم 
وكفاءة ت�شغيلها وخف�ض اعتمادها على 
الوقود الأحفوري، وميثل اإيجاد احللول 
يف  امل�شتدامة  خياراتنا  وروؤي���ة  املبتكرة 
الأ�شا�شي  العن�شر  ال��ق��ري��ب  امل�شتقبل 

والأهم يف احلدث.«
العام  ه��ذا  “نتطلع  معاليه:  وا�شتكمل 
ال�شركات  دع������وة  اإىل  خ���ا����ض  ب�����ش��ك��ل 
�شركة   100 اأف�����ش��ل  جل��ائ��زة  املر�شحة 

اأ�شا�شي  نا�شئة يف العامل ليكون لها دور 
العاملي  ال���ط���اق���ة  م����وؤمت����ر  يف  وف����ع����ال 
لهذه  �شتتاح  حيث  والع�شرين.  ال��راب��ع 
جل�شات  يف  امل�����ش��ارك��ة  فر�شة  ال�����ش��رك��ات 
بطريقة  اأف���ك���اره���م  وت���ق���دمي  امل����وؤمت����ر 
نوعه  م��ن  فريد  ُبعد  لإ�شافة  تفاعلية 
التجاري  لن�شاطهم  الأعمال  ري��ادة  من 
يف املوؤمتر.« مت تخ�شي�ض ركن البتكار 
يف م����وؤمت����ر ال���ط���اق���ة ال���ع���امل���ي ال���راب���ع 
ومياه  كهرباء  هيئة  برعاية  والع�شرين 
وخدمات  منتجات  لعر�ض  وذل��ك  دب��ي، 
ال�شركات املر�شحة جلائزة اأف�شل 100 
�شركة نا�شئة يف جمال الطاقة ولت�شليط 
ال�شوء على ماهية ال�شكل التجاري لها 

وم�شاركة خراتها.
الطاير،  حم��م��د  �شعيد  ���ش��ع��ادة/  وق���ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و 
“تويل  ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب�����ي: 
اأولوية  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
النظيفة  الطاقة  قطاع  لتطوير  كرى 
ا�شرتاتيجياتها  خ��الل  م��ن  وامل��ت��ج��ددة 
ودعمها  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  وا�شتثماراتها 
لتطوير  ا���ش��ت�����ش��رايف  ك��ن��ه��ج  ل��الب��ت��ك��ار 
حلول م�شتدامة للتحديات التي تواجه 
الر�شيدة  القيادة  توؤمن  الب�شرية، حيث 
ال��داف��ع��ة لبناء  ال��ق��وة  ال�����ش��ب��اب ه��م  اأن 
رعاية  وت��اأت��ي  اإ���ش��راق��اً.  اأك���ر  م�شتقبل 
البتكار  لركن  دبي  هيئة كهرباء ومياه 
 ،2019 ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة  م���وؤمت���ر  يف 
رواد  لدعم  ا�شرتاتيجيتنا  من  انطالقاً 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  الأع����م����ال 

املبدعني  ل��دع��م  وامل��ت��ج��ددة، وج��ه��ودن��ا 
حلول  ت���ط���وي���ر  يف  ي�����ش��ه��م��ون  ال����ذي����ن 
اأه��داف التنمية  فعالة ت�شهم يف حتقيق 
امل�شتدامة ورفد اجلهود العاملية ملواجهة 

اآثار التغري املناخي«.
املتميزة  النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ب��ني  وم���ن 
ال���ت���ي اأك�������دت م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف امل���وؤمت���ر 
تقدم  والتي  البولندية   DCX �شركة 
ملعاجلة  ال�شائلة  ب��امل��واد  ت��ري��د  ح��ل��ول 
املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية 
والت�������ش���الت، وذل����ك ل��ل��م�����ش��اع��دة على 
الالزمة  ال���ط���اق���ة  ا���ش��ت��ه��الك  خ��ف�����ض 
طورت  وق���د   .50% بن�شبة  ل��ل��ت��ري��د 
 )Laava Tech �شركة )لفا تيك- 
الأم���ري���ك���ي���ة جم���م���وع���ة م����ن ال���رام���ج 
والأج���ه���زة ال��ت��ي ت�����ش��اع��د ع��ل��ى اإح����داث 
الطاقة  ا���ش��ت��ه��الك  يف  ه���ائ���ل  خ��ف�����ض 
امل�شتخدمة يف جمال الزراعة الداخلية. 
 )Nanvio – وت�شارك �شركة )نافيو
ال�شويدية واملتخ�ش�شة يف توفري حلول 
تنقية مل�شادر املاء يف املوؤمتر لت�شتعر�ض 
على  واحلا�شلة  اجلديدة  النانو  تقنية 
ال�شرف  م��ي��اه  تنقية  اخ���رتاع يف  ب���راءة 
اإعادة  خالل  الطاقة  ا�شتهالك  لتوفري 
ت���دوي���ر امل���ي���اه امل��ن��زل��ي��ة. وت���ق���دم �شركة 
)بريو اإي Pyro-E( الأمريكية جهاز 
كهروميكانيكي ميكنه ا�شتخراج الطاقة 
ال���رتدد املنخف�ض  م��ن اله��ت��زازات ذات 
املباين  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف  وال���ت���ي مي��ك��ن 
اأنابيب  وخ��ط��وط  ال��ق��ط��ارات  وق�شبان 

النفط والغاز وغريها. 

•• ال�صارقة-الفجر: 

نظم جمل�ض �شيدات اأعمال ال�شارقة التابع 
ملوؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملراأة، بعثة جتارية 
اإىل العا�شمة التايلندية بانكوك، مب�شاركة 
جمموعة من اأع�شاء املجل�ض، التقى خاللها 
عدد من ال�شركات العاملة يف قطاع الأزياء 
وتباحثت  الأع��م��ال،  وخدمات  واملجوهرات 
امل�������ش���ارك���ات يف ال��ب��ع��ث��ة م���ع ن��ظ��ريات��ه��ن يف 
التي  التجارية  الفر�ض  اأب��رز  ح��ول  تايلند 

توفرها الأ�شواق التايلندية. 
ا�شتمرت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��ب��ع��ث��ة  وت���اأت���ي 
اأغ�شط�ض   30 اإىل   25 م��ن  اأي����ام  خم�شة 
املا�شي، يف اإطار جهود املجل�ض الرامية اإىل 
دعم رائدات الأعمال و�شاحبات امل�شاريع يف 
وموا�شلة  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة 
اأمامهّن  ال���ط���ري���ق  مت��ه��ي��د  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل 
الأ�شواق  يف  ال��واع��دة  الفر�ض  ل�شتك�شاف 
اأ�شحاب  م���ع  اخل�����رات  وت���ب���ادل  ال��ع��امل��ي��ة، 
الأعمال وامل�شتثمرين وال�شركاء التجاريني 

يف جمال عملهّن.
بنت  هند  ال�شيخة  �شعادة  البعثة  وتراأ�شت 
�شيدات  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ق��ا���ش��م��ي،  م��اج��د 
اأعمال ال�شارقة، و�شارك فيها �شعادة رمي بن 
باملراأة،  موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء  كرم، مدير 
يف  اأول  م�شت�شار  علوي،  مظهر  اإرم  و�شعادة 
جواهر  ال�شيخة  ل�شمو  التنفيذي  املكتب 

ال�شيخ  ب��ن  وم���رمي  القا�شمي،  حممد  بنت 
ال��ع�����ش��وي��ة واخل����دم����ات يف جمل�ض  م��دي��ر 
�شيدات اأعمال ال�شارقة، بالإ�شافة اإىل عدد 

من موظفات املجل�ض.

القت�صادات النا�صئة 
وجهة اآمنة للم�صتثمرين

واأو�شحت ال�شيخة هند بنت ماجد القا�شمي، 
ال�شارقة،  اأع���م���ال  ���ش��ي��دات  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
ال�شارقة  اأع��م��ال  �شيدات  جمل�ض  زي���ارة  اأن 
التوجهات  م��ع  ان�����ش��ج��ام��اً  ت��اأت��ي  ل��ت��اي��ل��ن��د، 
النا�شئة  الأ�شواق  نحو  العاملية  القت�شادية 
ملا ت�شهده من معدلت منو وظهور قطاعات 
والتجارة  اخل���دم���ات  اإىل  ت�شتند  ج��دي��دة 
الأ�شول،  على  ال��ق��ائ��م  احلقيقي  والإن���ت���اج 
مناخاً  التايلندية  الأ�شواق  من  يجعل  مما 
الأجنبية يف قطاعات  موؤاتياً لال�شتثمارات 

الأزياء والإك�ش�شوارات.
واأك��دت ال�شيخة هند بنت ماجد القا�شمي، 
اآ�شيا ت�شتاأثر بن�شيب كبري  اأ�شواق �شرق  اأن 
واملجوهرات،  الأزي����اء  ق��ط��اع  يف  النمو  م��ن 
ا�شتثمار  ف��ر���ض  ع��ن  البحث  ي�شتوجب  م��ا 
ج��دي��دة ف��ي��ه��ا، م�����ش��رية اإىل جم��م��وع��ة من 
احلوافز ال�شتثمارية التي يقدمها جمل�ض 
والوكالت احلكومية  التايلندي  ال�شتثمار 
الأخرى كالإعفاء من الر�شوم اأو تخفي�شها 
جانب  اإىل  الت�شجيل،  اإج�����راءات  وت�شهيل 

خ��دم��ات ال��دع��م وجم��م��وع��ة م��ن الأن�شطة 
املدعومة من احلكومة. 

وذكرت القا�شمي اأن هذه الت�شهيالت ت�شبه 
اإىل حد كبري حزمة ال�شيا�شات التي تتبعها 
ال�شتثمارات  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة 
عملية  م��ن  ي�شهل  م��ا  النا�شئة  وامل�����ش��اري��ع 
البلدين  اأ����ش���واق  ب���ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

ورائدات الأعمال. 

ملتقى “م�صتقبل الأعمال
 بقيادة املراأة«

قد  ال�شارقة  اأع��م��ال  �شيدات  جمل�ض  وك��ان 
ال���زي���ارة ملتقى  م��ن  الأول  ال��ي��وم  ن��ظ��م يف 

الأعمال  “م�شتقبل  ع��ن��وان  حت��ت  تعريفياً 
ا�شت�شراف  ب��ه��دف  وذل���ك  املراأة”،  ب��ق��ي��ادة 
م�شتقبل  يف  الأع��م��ال  رائ���دات  ومكانة  دور 
عالقات  �شبكة  وتعزيز  العاملي،  القت�شاد 
تايلند،  مع نظرياتهن يف  املجل�ض  ع�شوات 
التجاري  ال���ت���ب���ادل  ت��ع��زي��ز  ف��ر���ض  وب��ح��ث 
منواً  ت�شهد  ال��ت��ي  القطاعات  يف  وال��ت��ع��اون 

واعداً بني البلدين.
من  م�����ش��ارك��اً  خم�شني  ن��ح��و  امللتقى  و���ش��م 
ال�شخ�شيات  وك����ب����ار  الأع�����م�����ال  ����ش���ي���دات 
جانب  اإىل  ال���ت���اي���ل���ن���دي���ني،  وامل�������ش���وؤول���ني 
وامل�شاركات  املجل�ض  م��ن  الأع��م��ال  رائ����دات 
حتت مظلة الوفد، وهن: مرمي احلمادي، 
م��وؤ���ش�����ض ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة ال���رائ���دة يف 
ديزاين”،  “مارون  العباءة  ت�شميم  جمال 
التجارية  العالمة  بالأ�شود، موؤ�ش�ض  ووفاء 
يف ال�شارقة،  “وفاء بالأ�شود”  اأزياء  بوتيك 
“اأبدار  ع��الم��ة  م��وؤ���ش�����ض  ����ش���امل،  وب���دري���ة 
موؤ�ش�ض  احلو�شني،  وري��ان  للمجوهرات”، 
ثابا،  و���ش��وب��ن��ا  للمجوهرات”،  “زودياك 

مديرة “�شمارت زونز يو اإيه اإي«.

فر�صة تاريخية لريادة املراأة 
ال���زي���ارة ق��ال��ت ال�شيخة  وح���ول خم��رج��ات 
الرغم  “على  القا�شمي:  م��اج��د  بنت  هند 
م��ن ال��ت��وج��ه ال��ع��ام ن��ح��و ت��ع��زي��ز العالقات 
اأن هذا  اإل  النا�شئة،  الآ�شيوية  الأ�شواق  مع 

التوجه ي�شكل فر�شًة تاريخية للمراأة على 
وج���ه ال��ت��ح��دي��د، ف��ه��ذه الأ����ش���واق مل تاأخذ 
اأمام املراأة  هويتها النهائية ما يتيح املجال 
يخدم  مب��ا  مالحمها  ر���ش��م  يف  للم�شاهمة 
ال��ت��ن��وع وال��ت��ك��اف��وؤ يف ال��ف��ر���ض، ك��م��ا تتيح 
القطاعات اجلديدة يف هذه الأ�شواق الكثري 
الأعمال لتو�شيع  اأمام �شيدات  الفر�ض  من 
التكافوؤ  يف�شر  ما  وه��ذا  م�شاريعهن،  حجم 
امللحوظ بني الرجال وال�شيدات يف جمالت 
ورد  ح�شبما  تايلند  يف  املختلفة  الأع���م���ال 
-2018 العاملي  الأع��م��ال  ري��ادة  يف موؤ�شر 

.»2019
واأ�شارت ال�شيخة هند بنت ماجد القا�شمي 
اإىل اأهمية توثيق العالقات مع تايلند التي 
�شرق  جنوب  دول  رابطة  اأع�شاء  اأح��د  تعد 
تت�شم  وال��ت��ي  “بالآ�شيان”  امل��ع��روف��ة  اآ�شيا 
مع  العالقة   “ م�شيفة  املت�شاعد،  بالنمو 
اآ���ش��ي��ا تفتح الأف����اق نحو  دول ج��ن��وب ���ش��رق 
م�شتقبل واعد من ال�شتثمارات يف امل�شاريع 
امل����راأة  ال��ت��ي ت�شغل  ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة 
التايلندية  حيزاً كبرياً يف ريادتها، ولنا اأن 
اأ�شواق  لنمو  الإيجابية  النعكا�شات  نتخيل 
هذه الدول على َدور املراأة يف قيادة اقت�شاد 
تتزايد  اأن  اخل��راء  يتوقع  حيث  امل�شتقبل، 
املرتبة  من  لتنتقل  “اآ�شيان”  اقت�شاد  قوة 
العقود  خ��الل  عاملياً  الرابعة  اإىل  ال�شابعة 

القليلة املقبلة.«
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املال والأعمال

مذكرة تفاهم بني �شركة طالل اأبوغزالة وجمارك اأبوظبي يف جمال حماية حقوق امللكية الفكرية

لتعزيز ال�صفافية والتناف�صية ورفع كفاءة ا�صتخدام الطاقة وحماية حقوق امل�صتهلك 

دائرة الطاقة ت�شدر اللوائح التنظيمية لقطاع تربيد املناطق يف اأبوظبي 

اإطالق برنامج متخ�ش�ض لتنمية وا�شتدامة الإنتاج احليواين يف اأبوظبي

•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  العامة جلمارك  الإدارة   وقعت 
للملكية  اأب���وغ���زال���ة  ���ش��رك��ة ط���الل  م���ع 
الفكرية مذكرة تفاهم لتدعيم عالقات 
التعاون امل�شرتك بينهما يف جمال حماية 
الرئي�ض  باملبنى  الفكرية،  امللكية  حقوق 

جلمارك اأبوظبي مبدينة م�شدر.
قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم ال�شيد 
التنفيذي  املدير  الرميثي  �شعيد  �شامل 
بجمارك  ال���ف���ن���ي���ة  ال���������ش����وؤون  ل���ق���ط���اع 
اأبوظبي، وال�شيدة ي�شرية اأبوالعز املدير 
اأبوغزالة  ل�”طالل  الإقليمي  التنفيذي 
وذلك بح�شور �شعادة: مبارك  العاملية”، 
مطر املن�شوري املدير التنفيذي لقطاع 
العمليات اجلمركية، وال�شيد فهد غريب 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال�����ش��ام�����ش��ي 
اأبوظبي،  ب��ج��م��ارك  الإداري������ة  ال�����ش��وؤون 
و�شعادة الدكتور: طالل اأبوغزالة رئي�ض 
اأبوغزالة  ط���الل  ���ش��رك��ة  اإدارة  جمل�ض 

للملكية الفكرية.
حر�ض  اإط���ار  يف  التفاهم  م��ذك��رة  ت��اأت��ي 
التعاون  اأوا���ش��ر  توطيد  على  الطرفني 
وت��ر���ش��ي��خ عالقات  ب��ي��ن��ه��م��ا  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ال�����ش��راك��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مب���ا يحقق 
الأه��������داف وامل�������ش���ال���ح امل�����ش��رتك��ة لكال 
الطرفني والتي ت�شب جميعها يف هدف 
واحد وهو حماية حقوق امللكية الفكرية 
التجاري  ال��غ�����ض  مل���ح���اولت  وال��ت�����ش��دي 
التجارية،  العالمات  وتقليد  والقر�شنة 
املجتمع  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  وامل�����ش��اه��م��ة يف 
م��ن ج��رائ��م ال��غ�����ض وال��ت��ق��ل��ي��د، وتعزيز 
الأفكار  وت��ط��وي��ر  تنمية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الذكاء  با�شتخدام  اجل��دي��دة  الإب��داع��ي��ة 
التحليلية  وال���درا����ش���ات  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
للبيانات الكبرية وتكنولوجيا املعلومات، 
مبا يحقق النفتاح على امل�شتقبل باآفاق 
ج���دي���دة ل����الإب����داع والب���ت���ك���ار ب����دًل عن 

التقليد والتبعية.
املن�شوري  م��ط��ر  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة  وق����ال 

التفاهم مع �شركة  “اإن توقيعنا مذكرة 
الفكرية  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة  اأب����وغ����زال����ة  ط����الل 
حكومة  روؤي��������ة  م����ن  ان����ط����الق����اً  ي����اأت����ي 
بني  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  ب�شاأن  اأبوظبي 
ال�����دوائ�����ر احل���ك���وم���ي���ة و����ش���رك���ائ���ه���ا من 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل����ا�����ض، مبا 
املوارد  من  الق�شوى  ال�شتفادة  ي�شمن 
وال��ق��درات والإم��ك��ان��ات املتاحة ل��دى كل 
لتعزيز  البيني  التكامل  طرف، وحتقيق 
الثنائية لدعم منظومة حماية  اجلهود 
حقوق امللكية الفكرية من جرائم الغ�ض 
والتقليد، م�شتفيدين من تطبيق اأحدث 
امل�شلحة  لتحقيق  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات 

امل�شرتكة«.
اإ�شافة لذلك قال ال�شيد �شامل الرميثي 
تعزيز  اإىل  ك��ذل��ك  امل���ذك���رة  “تهدف   :
يتعلق  فيما  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  اأوا���ش��ر 
اأن�شطة واأ�شاليب حماية امللكية  بتطوير 
اأ�شحاب  ح���ق���وق  وح���م���اي���ة  ال���ف���ك���ري���ة، 
العالمات التجارية امل�شجلة قانوناً �شد 

وت�شيع  القانون  تنتهك  ب�شائع  اإدخ��ال 
التعاون  ب���ت���دع���ي���م  وذل������ك  ح���ق���وق���ه���م، 
امللكية  ح���ق���وق  ح��م��اي��ة  يف  امل��ت��خ�����ش�����ض 
امل�شاعدة والتدريب يف  الفكرية لتقدمي 
الأ�شلية  الب�شائع  بني  التفريق  ت�شهيل 
واملقلدة، مبا ينعك�ض اإيجاباً على اقت�شاد 
اأب��وظ��ب��ي م��ن خ��الل امل�شاهمة يف  اإم���ارة 
لال�شتثمار  ج���اذب���ة  خ�����ش��ب��ة  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق 
ت��ك��اف��ح امل��م��ار���ش��ات ال�����ش��ي��ئ��ة وحت����د من 
من  يحمله  وما  التجاري  الغ�ض  انت�شار 
خماطر اقت�شادية و�شحية على املجتمع 

الإماراتي«.
من جانبه �شرح �شعادة الدكتور/ طالل 
اأبوغزالة قائال: “اإننا نعمل منذ �شنوات 
على تدعيم عالقات التعاون بيننا وبني 
بحماية  امل��ع��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
راأ�شها  وع��ل��ى  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 
حيث  اأبوظبي،  جلمارك  العامة  الإدارة 
ن�شعى من خالل هذه املذكرة اإىل تعزيز 
والغ�ض  ال��ق��ر���ش��ن��ة  م��ك��اف��ح��ة  ع��م��ل��ي��ات 

والتقليد للعالمات التجارية من خالل 
الفروق  وت��و���ش��ي��ح  امل��ع��ل��وم��ات  ت���ق���دمي 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ب��ني  دوري  ب�شكل 
وتلك  الأ�شلية  ال�شركة  متتلكها  ال��ت��ي 
التطور  م��ن  م�شتفيدين  ل��ه��ا،  امل��ق��ل��دة 
واملراجعة  التبادل  لعمليات  الإلكرتوين 

الرقمية«.
تعاوننا  خالل  “من  اأبوغزالة:  واأ�شاف 
جلمارك  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع  امل�����ش��رتك 
ت��ن��ظ��ي��م برنامج  ن��ع��م��ل ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي، 
وور�ض  التدريبية  ل��ل��دورات  متخ�ش�ض 
ع���م���ل ت����وع����وي����ة مل���ف���ت�������ش���ي اجل�����م�����ارك، 
من  ال��ت��ي  الأدوات  ك��اف��ة  على  للتدريب 
على  التعرف  ت�شهيل مهمتهم يف  �شاأنها 
ب��ع��الم��ات جتارية  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ب�����ش��ائ��ع 
ب�شهولة  ال��ت��م��ي��ي��ز  وك��ي��ف��ي��ة  م�����ش��ج��ل��ة، 
عن  املقلدة،  الب�شائع  وبني  بينها  وي�شر 
الو�شائل  م��ن  العديد  ا�شتخدام  طريق 
يجهلها  ال���ت���ي  احل���دي���ث���ة  وامل���م���ار����ش���ات 

املقلدون«.

وتزداد معدلت تقلي�ض التكلفة يف املناطق 
الأكر كثافة �شكانية. 

معايري  ت��وح��ي��د  اإىل  ال��الئ��ح��ت��ان  وت��ه��دف 
اأعلى  وتوفري  التنظيمية،  واجلهود  الأداء 
اخلدمات،  وتناف�شية  اجل����ودة  م�����ش��ت��وي��ات 
وحماية حقوق امل�شتهلكني ، يف حني ت�شمل 
ت���دع���م كفاءة  ب����ن����وداً خ��ا���ش��ة  ال��الئ��ح��ت��ان 
وحماية  ال���ش��ت��ه��الك  وت��ر���ش��ي��د  ال��ط��اق��ة 
البيئة، وت�شجيع ال�شتثمار يف هذا القطاع. 
لأن�شطة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال���الئ���ح���ة  وت���ق���دم 
لأن�شطة  تنظيمياً  اإط�����اراً  امل��ن��اط��ق  ت��ري��د 
ي�شمن  اأبوظبي؛  اإم���ارة  يف  املناطق  تريد 
توفر  واجلمهور  واملتعاملني  للم�شتثمرين 
واقت�شادية،  وفعالة  اآم��ن��ة  تريد  خ��دم��ات 
حيث ت�شمن كذلك ال�شرتاطات واملعايري 
اخلا�شة  وامل���ال���ي���ة  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
اأن�شطة  وم���ب���ا����ش���رة  وت��ن��ظ��ي��م  ب��رتخ��ي�����ض 
بالالئحة  يتعلق  فيما  اأم��ا  املناطق.  تريد 
املناطق،  تريد  تطبيق  لنطاق  التنظيمية 
الأمثل  ال���ش��ت��خ��دام  ���ش��م��ان  اإىل  ف��ت��ه��دف 
تطبيق  وت�شجيع  للطاقة  التحتية  للبنية 
التي  املناطق  كفاءة يف  اأك��ر  اأنظمة تريد 
ف�شاًل  جم��د،  ب�شكل  تطبيقها  املمكن  م��ن 

التنظيميتني،  الالئحتني  تفا�شيل  على 
و���ش��ك��ل��ت ال���ور����ض ف��ر���ش��ة ل��ت��ع��ري��ف��ه��م مبا 
دعم  من  اجلديدتان  الالئحتان  �شتقدمه 
امل�شاهمة  اإمكانية  لهم  يتيح  ا�شرتاتيجي 
يف دعم جهود اإم��ارة اأبوظبي لتعزيز كفاءة 
الطاقة واإدارة الطلب عليها، وحتقيق اأعلى 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وتطوير  م�����ش��ت��وي��ات ال���ش��ت��دام��ة 
ق��ائ��م��ة �شركاء  ال��ت��ح��ت��ي��ة. وت�����ش��م  ال��ب��ن��ي��ة 
ال����دائ����رة يف ه����ذا ال��ق��ط��اع ك���ال م���ن دائ����رة 
التخطيط احل�شري والبلديات، املطورين 
العقاريني، منتجي ومزودي خدمات تريد 
امل��ن��اط��ق، ���ش��رك��ات ت��وزي��ع خ��دم��ات التريد 
بالتجزئة، ف�شاًل عن ماّلك و�شركات اإدارة 
ال��ع��ق��ارات.  ويف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، ق���ال �شعادة 
حممد ب��ن ج��ر���ض ال��ف��ال���ش��ي، وك��ي��ل دائرة 
على  الطاقة  دائ���رة  يف  “نحر�ض  الطاقة: 
دعم اجلهود احلكومية الرامية اإىل تعزيز 
املجتمع  م�شتوى  على  الرفاهية  م�شتويات 
املحلي واخلدمات اللوج�شتية عالية اجلودة 
ل��ل��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، حيث 
���ش��ت��وف��ر ال��الئ��ح��ت��ان ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ت��ان لقطاع 
���ش��ام��ل��ة توؤ�ش�ض  امل��ن��اط��ق م��رج��ع��ي��ة  ت��ري��د 
امل�شتخدم  على  تركز  جديدة  عمل  لثقافة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دائ����رة ال��ط��اق��ة، اأم�����ض ع��ن اإ�شدار 
لأن�������ش���ط���ة تريد  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال���الئ���ح���ة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة لنطاق  وال���الئ���ح���ة  امل���ن���اط���ق، 
اإمارة  م�شتوى  على  املناطق  تريد  تطبيق 
املجل�ض  اع��ت��م��ده��م��ا  وال���ل���ت���ني  اأب���وظ���ب���ي، 

التنفيذي لإمارة اأبوظبي موؤخراً.
اأب��وظ��ب��ي اأول ح��ك��وم��ة يف  وب���ذل���ك ت�����ش��ب��ح 
اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
ت�شع نظاماً �شاماًل لتريد املناطق، ويوؤكد 
ال��ت��زام��ه��ا ب��ت��ويل زم����ام امل����ب����ادرة يف قطاع 
امل��ن��ط��ق��ة والعامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ط��اق��ة 
وي���دع���م ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى م�����ش��اري��ع تطوير 
من  ق��در  اأع��ل��ى  وحتقيق  التحتية،  البنية 
ال��ك��ف��اءة يف م�����وارد ال��ط��اق��ة، وت��ب��ن��ي اأكر 

احللول ا�شتدامة.
ويعرف “تريد املناطق” بكونه نظام اإنتاج 
وتوزيع مركزي لطاقة التريد عر �شبكة 
اأن��اب��ي��ب اأر���ش��ي��ة م��ع��زول��ة، ي��خ��دم جمموعة 
ي�شتخدم  وع�������ادة  امل����ب����اين،  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة 
متعددة  واملباين  التجارية،  املباين  لتريد 
الكثافة  ذات  وامل���ن���اط���ق  ال����ش���ت���خ���دام���ات 

ال�شكانية املرتفعة ن�شبياً. 
امل���ن���اط���ق اخليار  ت���ري���د  اأن���ظ���م���ة  وت��ع��ت��ر 
البيئة،  ع��ل��ى  وح���ف���اظ���اً  م���وائ���م���ة  الأك������ر 
الطاقة  ا���ش��ت��ه��الك  تقلي�ض  ���ش��اأن��ه  م��ن  اإذ 
الكهربائية بن�شبة ت�شل اىل %40 مقارنة 
�شمن  التقليدي  ال��ت��ري��د  اأدوات  باأف�شل 
الزمني واملكاين، ف�شاًل عما  النطاق  نف�ض 
منخف�شة  انبعاث  م�شتويات  من  به  متتاز 
اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون يف حمطات  ل��غ��از ث���اين 
بالوقود  العاملة  الكهربائية  الطاقة  اإنتاج 
تعتر  ا�شتثمارية،  ناحية  ومن  الأحفوري. 
اأن���ظ���م���ة ت���ري���د امل���ن���اط���ق اأك�����ر ك���ف���اءة يف 
املجمعات واملواقع متو�شطة وعالية الكثافة 
احلياة،  دورة  تكلفة  اأ�شا�ض  على  ال�شكانية 

ا���ش��ت��خ��دام تطبيق  ال��ت��و���ش��ع يف  دع����م  ع���ن 
اأبوظبي عن  اإم��ارة  املناطق يف  نظام تريد 
طريق اإدارة الطلب على التريد وت�شجيع 

ا�شتخدام هذه التقنية. 
الإع��الن، قال معايل  ويف تعليقه على هذا 
املهند�ض عوي�شه مر�شد املرر، رئي�ض دائرة 
اأبوظبي  اإم����ارة  حكومة  “تتبنى  ال��ط��اق��ة: 
فيما  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  وروؤى  توجهات 
ا���ش��ت��خ��دام الطاقة  ب��ت��ع��زي��ز ك���ف���اءة  ي��ت��ع��ل��ق 
والن��ت��ق��ال لع��ت��م��اد اأن��ظ��م��ة وب��ن��ى حتتية 
ال��ذي �شكل منطلقاً  الأم��ر  ا�شتدامة،  اأك��ر 
التنفيذيتني  الالئحتني  تطوير  عند  لنا 
ح��ي��ث حر�شنا  امل���ن���اط���ق،  ت���ري���د  ل��ق��ط��اع 
مل�شتقبل  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة  ت��ق��دم��ا  اأن  ع��ل��ى 
البيئية  النواحي  من  ال��واع��د  القطاع  ه��ذا 
تبني  ت�شجيع  ع��ن  ف�����ش��اًل  والق��ت�����ش��ادي��ة، 
الهادفة  والب����ت����ك����ارات  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث 
ل��ت��ع��زي��ز اجل���اذب���ي���ة ال���ش��ت��ث��م��اري��ة وزي�����ادة 
م�����ش��اه��م��ة ق��ط��اع ت��ري��د امل��ن��اط��ق يف دعم 
م�شرية التنمية القت�شادية«. واأكد معاليه 
�شعي دائرة الطاقة حلماية و�شمان حقوق 
الت�شعري  اآليات  هيكلة  واإع���ادة  امل�شتهلكني، 
وفق معايري �شفافة ونزيهة ت�شمن العدالة 
اأ�شاف  امل�شتفيدين من هذه اخلدمات  بني 
اآليات  بتطوير  ملتزمون  “نحن  معاليه: 
اأح����دث  وف����ق  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  اإدارة 
على  املخت�شة  التقنيات  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا 
ذل��ك قطاع تريد  ال��ع��امل مب��ا يف  م�شتوى 
الالئحتني  ه���ات���ني  و����ش���ت���ق���دم  امل����ن����اط����ق، 
الطلب  تلبية  م��ن  متكننا  ان��ط��الق  نقطة 
توحيد  ف�شاًل عن  على اخلدمات،  املتزايد 
معايري اأداء القطاع، ب�شورة ت�شمن حقوق 
قائمة  ا�شتثمارية  بيئة  وتهيئة  امل�شتهلكني، 

على ال�شفافية والتناف�شية.«
الأخ��رية ور�ض  الآون��ة  الدائرة يف  و�شتنظم 
ا����ش���ت���ه���دف���ت خمتلف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ع���م���ل 
�شركاء الدائرة يف هذا القطاع، لطالعهم 

وم�شاريعها،  خططها  جميع  يف  ال��ن��ه��ائ��ي 
التنمية  م�����ش��رية  دع����م  يف  امل�����ش��اه��م��ة  م���ع 

القت�شادية على م�شتوى الإمارة.« 
مع  ال��ع��م��ل  “�شنوا�شل  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ����ش���اف 
بنود  ك���اف���ة  ت��ط��ب��ي��ق  ���ش��ب��ي��ل  ���ش��رك��ائ��ن��ا يف 
وحماور الالئحتني التنفيذيتني، وحتديد 
الأولويات خالل الفرتة املقبلة مع اللتزام 
بدعم وت�شجيع املبادرات والرامج املبتكرة 
وامل�شتدامة يف قطاع تريد املناطق، ونحن 
نقطة  �شيكون  ال��ت��وج��ه  ه��ذا  ب���اأن  ثقة  على 
نوعية  على  اإي��ج��اب��اً  تنعك�ض  ف��ارق��ة  حت��ول 
وم�شتوى اخلدمات املقدمة من �شركائنا يف 
هذا القطاع على اختالف نوعية اأعمالهم.«   
الختياري  النتقال  معايري  وح���ددت  ه��ذا 
اإىل نظام  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��ت��ري��د  ن��ظ��ام  م���ن 
ال��الئ��ح��ة التنظيمية  امل��ن��اط��ق وف��ق  ت��ري��د 
ل��ن��ط��اق ت��ط��ب��ي��ق ت��ري��د امل��ن��اط��ق ف��ي��م��ا اإذا 
باجلودة  املياه  من  الكافية  الكميات  توافر 
املعاجلة  امل��ي��اه  اأو  ال�����ش��رب  )م��ي��اه  املنا�شبة 
م��ن��ط��ق��ة اخل���دم���ات،  ال��ب��ح��ر( يف  م���ي���اه  اأو 
تريد  لنظام  امل�شتوية  التكلفة  تكون  واأن 
لأف�شل  امل�شتوية  التكلفة  من  اأق��ل  املناطق 
ف�شاًل  التقليدي،  التريد  ط��رق  م��ن  ح��ل 
ع��ن اإم��ك��ان��ي��ة ت��زوي��د ن��ظ��ام ت��ري��د املناطق 
لت�شغيل  ال��الزم��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ب��الأح��م��ال 

حمطة التريد مبختلف مراحلها.
الالئحتني  هاتني  الطاقة  دائ��رة  وو�شعت 
رقم  ال��ق��ان��ون  ب��ن�����ض  ع��م��اًل  التنظيميتني 
مهمة  م��ن��ح��ه��ا  ال�����ذي   2018 ل���ع���ام   11
ح��م��اي��ة م�����ش��ال��ح امل�����ش��ت��ه��ل��ك وت���وف���ري بيئة 
كفاءة  وت��ع��زي��ز  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  م�����ش��ت��ق��رة 
الطاقة؛ اإذ يدخل �شمن اخت�شا�ض الدائرة 
امل��ن��اط��ق م��ن كافة  ت��ري��د  اأن�����ش��ط��ة  تنظيم 
املن�شاآت واجلهات  النواحي وترخي�ض كافة 
والأ�شخا�ض الذين يبا�شرون اأن�شطة تريد 
بتوفري  التزامهم  م��دى  ومراقبة  املناطق 

امل�شتوى الأمثل يف جودة اخلدمات. 

اأرا�شي دبي : ت�شكيل اللجنة العليا للتخطيط 
العقاري يعك�ض الروؤى احلكيمة لقيادتنا الر�شيدة 

•• دبي- وام:

جمرن  بن  بطي  �شلطان  �شعادة  اأك��د 
امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ل�����دائ�����رة الأرا������ش�����ي 
اللجنة  والأم��الك يف دبي ان ت�شكيل 
يعك�ض  ال��ع��ق��اري  للتخطيط  ال��ع��ل��ي��ا 
الر�شيدة  لقيادتنا  احلكيمة  ال���روؤى 
القطاع  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م�����ش��ت��وى  ل���زي���ادة 
جاذبيته  وت����اأك����ي����د  ك���ك���ل  ال����ع����ق����اري 
م�شرية  يف  اأ�شا�شية  دفع  قوة  بو�شفه 

دبي القت�شادية.
ام�ض-اأن  ل��ه  ت�شريح  يف   - واأ����ش���اف 
ت�شكيل اللجنة �شيكون مبثابة ترجمة 

عملية لتوليد اأفكار ا�شتثنائية ومبتكرة وتطوير م�شروعات نوعية للدفع 
امل�شروعات  اإي��ق��اع  �شبط  اأهمية  عن  ف�شال  جديدة  اآف��اق  نحو  باإقت�شادنا 

العقارية لتحقيق قيمة م�شافة لالقت�شاد الوطني.
واأ�شار اإىل اأن �شناعة التطوير العقاري �شهدت تطورات مهمة خالل العقد 
والتحديث  منوه  يف  احلقيقية  املحركات  اإىل  ال�شوق  ع��ودة  اأبرزها  املا�شي 
لدى  را���ش��خ��ة  ثقة  اأث��م��رت  ال��ت��ي  العقارية  الت�شريعية  البنية  يف  امل�شتمر 
اأن  امل�شتدام موؤكدا  والذي حافظ على زخمه ومنوه  الأجانب  امل�شتثمرين 
مب�شاريع  الإن�����ش��اءات  �شوق  اإىل  يدفعون  الرئي�شيني  العقاريني  املطورين 
ال�شوق  اأداء  وت��ع��زز  للمدينة  ال��ع��م��ران��ي��ة  ال��ه��وي��ة  ت��خ��دم  ون��وع��ي��ة  ج��دي��دة 

العقاري.
وقال ابن جمرن �شنعمل يف جلنة تنظيم القطاع العقاري بتقييم الو�شع 
الراهن للقطاع العقاري مبختلف م�شتوياته وفئاته يف اإمارة دبي ودرا�شة 
امل�شتقبلية  العقارية  امل�شروعات  كافة  تقييم  اإىل  اإ�شافة  ال�شوق  احتياجات 
العمل على  اإيقاع  لتنظيم و�شبط  العقاري  للقطاع  وو�شع خطة متكاملة 
ال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب يف القطاع  ب��ني  ت���وازن  امل�����ش��روع��ات ف�شال ع��ن حتقيق 
م�شروعات  تطوير  نحو  العقاريني  املطورين  وتوجيه  ب��الإم��ارة  العقاري 

جديدة ومبتكرة تركز على النوع ولي�ض الكم .

جلنة اختبار اخلرباء العقاريني بالعدل 
تعتمد معايري القيد والت�شنيف

•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت جلنة مقابلة واختبار املتقدمني للقيد بجدول اخلراء العقاريني 
اخلبرية  برئا�شة  الأول  اجتماعها  يف  الق�شائية  اجل��ه��ات  اأم���ام  املقبولني 
املهند�شة عائ�شة �شليمان اآل علي مدير اإدارة �شوؤون اخلراء الفنيني بوزارة 
املمار�شات  اأف�شل  وفق  ال��وزارة،  لدى  العقاري  قيد اخلبري  العدل معايري 
وخبري  “عام”،  عقاري  خبري  اإيل  العقاريني  اخل��راء  وت�شنيف  العاملية، 
“تقييم  عقاري  وخبري  “ت�شرفات”،  عقاري  وخبري  “اإيجارات”،  عقاري 
عقارات«. كما اعتمدت اللجنة امل�شكلة بناء على القرار الوزاري رقم 480 
ل�شنة 2019 اآلية الختبار واملوؤهالت املطلوبة للمتقدمني للقيد بجدول 
ع�شويتها  يف  اللجنة  وت�شم  الق�شائية،  اجلهات  اأم��ام  العقاريني  اخل��راء 
العقاري،  دبي  ومعهد   ، دبي  اأبوظبي، وحماكم  الق�شاء  دائ��رة  اأع�شاء من 
دائرة  من  وامل�شاحة  الت�شجيل  اإدارة  ومدير  ال�شمان  ح�شاب  اإدارة  ومدير 

الأرا�شي والأمالك دبي.

»كهرباء دبي« تبحث التعاون مع
 كندا يف م�شروعات الطاقة النظيفة

•• دبي-وام:

التنفيذي لهيئة  املنتدب الرئي�ض  اأكد �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو 
على  الهيئة  حر�ض   - كنديا  وف��دا  ا�شتقباله  خ��الل   - دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
تعزيز التعاون وتبادل اأف�شل التجارب واملمار�شات مع املوؤ�ش�شات وال�شركات 
وال�شتدامة مبا  والنظيفة  املتجددة  الطاقة  �شيما يف قطاعات  الكندية ل 
ي�شهم يف تعزيز العالقات املتميزة بني كل من دولة الإمارات وكندا والدفع 

بها اإىل اآفاق اأرحب.
و�شم الوفد �شعادة مار�شي جرو�شمن القن�شل الكندي العام يف دبي واملناطق 
القن�شلية  يف  ال��ت��ج��اري  املفو�ض  جبور  وج��رائ��ي��ل  ال��دول��ة  م��ن  ال�شمالية 

العامة لكندا يف دبي.
ك��م��ا اأك���د ال��ط��اي��ر - خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي ح�����ش��ره ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور يو�شف 
الب�شرية  وامل��وارد  الأعمال  التنفيذي للرئي�ض لقطاع دعم  النائب  الأك��رف 
بالهيئة - حر�ض الهيئة على توطيد عالقات التعاون والعمل امل�شرتك مع 
ال�شركات الكندية ل �شيما يف جمالت الطاقة املتجددة والنظيفة .. لفتا 
اإىل ا�شرتاتيجية الهيئة لقطاع الطاقة يف اإطار روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
باأن تكون دبي املدينة الأق��ل يف الب�شمة الكربونية على  “رعاه اهلل”  دبي 
م�شتوى العامل واأن ت�شبح مركزا عامليا للطاقة النظيفة والقت�شاد الأخ�شر 

من خالل تعزيز العتماد على م�شادر الطاقة املتجددة والنظيفة.
من جهتها اأ�شادت �شعادة جرو�شمن بالإجنازات التي حققتها هيئة كهرباء 
ومياه دبي يف جمالت الطاقة املتجددة والنظيفة واأبدت اهتمامها مب�شاركة 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات الكندية يف م�شروعات الهيئة تعزيزا للنمو امل�شتدام يف 

اإمارة دبي.

•• اأبوظبي-وام:

وال�شالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
لتنمية  م��ت��خ�����ش�����ش��ا  ب���رن���اجم���ا  ال���غ���ذائ���ي���ة 
للتحول  يهدف  احليواين  النتاج  وا�شتدامة 
ممار�شة  وحتويل  للدخل  م��درة  اأن�شطة  اإىل 
حيازات  يف  للغذاء  املنتجة  احليوانات  تربية 
ال���رتب���ي���ة م����ن مم����ار�����ش����ات م�����ش��ت��ه��ل��ك��ة اإىل 
املربي  ممار�شات منتجة ومدرة للدخل على 
وذلك من خالل تعظيم الفائدة من برامج 
دعم الأعالف الوطنية ون�شر ثقافة الرتبية 
على  العتماد  تقليل  يف  ي�شهم  مبا  الربحية 
اأن�شطة  ازده���ار  يف  وامل�شاهمة  الدعم  برامج 
القطاع اخلا�ض املرتبطة بالروة احليوانية. 
و�شيتم تنفيذ الرنامج تدريجيا يف ال�شنوات 
اخلم�ض املقبلة 2019 – 2023 للم�شاهمة 

يف توفري املعلومات اخلا�شة باحتياجات املعز 
احليوانية  الأع���الف  من  واجل��م��ال  وال�شاأن 
اأبوظبي  اإم������ارة  يف  ال��رتب��ي��ة  ظ����روف  حت���ت 
الإنتاج  بتكلفة  اخلا�شة  املعلومات  وت��وف��ري 
للحوم احلمراء واألبان النوق والأغنام اإ�شافة 
مبا  احل��دي��ث��ة  للتقنيات  امل��رب��ني  ت��ب��ن��ي  اإىل 
للحيازات  الإنتاجية  الكفاءة  زي��ادة  ي�شهم يف 
يف  الرتبية  حيازة  منتجات  م�شاهمة  وزي��ادة 
باأكر  والدولة  بالإمارة  املحلي  ال�شتهالك 
م���ن 5 يف امل��ئ��ة م���ن خ���ط الأ����ش���ا����ض احلايل 
ال�شتفادة  م��ن خ���الل  امل��رب��ي  وزي�����ادة دخ���ل 
حليازات  والثانوية  الرئي�شية  املنتجات  من 
من  الرنامج  عمل  خطة  وتتكون  الرتبية. 
حت�شني  الأول  امل��ح��ور  ي�شمل  حم���اور  اأرب��ع��ة 
الإن��ت��اج��ي��ة وال��ث��اين ك��ف��اءة الإن���ت���اج وتعزيز 
الثانوية يف حني  للمنتجات  امل�شافة  القيمة 

ال�شحية  الإدارة  على  الثالث  امل��ح��ور  ي��رك��ز 
على  ال�شوء  الرابع  املحور  وي�شلط  للقطيع 
زي����ادة ال��ف��ر���ض ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة. ج���اء الإع���الن 
الثاين  اليوم  فعاليات  �شمن  الرنامج  عن 
الأو�شط”  ال�����ش��رق  “يوروتري  م��ع��ر���ض  م��ن 
الذي ينظم برعاية �شمو ال�شيخ من�شور بن 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر 
الغذائية  وال�شالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة 
مركز  يف  الهيئة  مع  ا�شرتاتيجية  وب�شراكة 

اأبوظبي الوطني للمعار�ض “اأدنيك«.
و�شهدت اأجندة اليوم الثاين انطالق املوؤمتر 
ال����دويل مل��ع��ر���ض ي��وروت��ري ال�����ش��رق الأو�شط 
اأبوظبي  هيئة  ب��اإ���ش��راف  احليوانية  ل��ل��روة 
للزراعة وال�شالمة الغذائية ودعم من املعهد 
ال����دويل ل��ب��ح��وث ال����روة احل��ي��وان��ي��ة وذلك 

واملخت�شني  اخل����راء  م��ن  ن��خ��ب��ة  مب�����ش��ارك��ة 
يف كافة جم��الت الإن��ت��اج احل��ي��واين و�شحة 
التعليمية  واملوؤ�ش�شات  الهيئة  من  احل��ي��وان 

املحلية وبيوت اخلرة واملنظمات العاملية.
و�شلط امل�شاركون يف املوؤمتر من خالل اأوراق 
على  ال�شوء  ورق��ة   12 التي جت��اوز  عملهم 
�شناعة  يف  وال���ت���ط���ورات  امل�����ش��ت��ج��دات  اآخ�����ر 

الألبان املعا�شرة يف املناطق القاحلة.
وركزت جل�شات املوؤمتر على الإدارة الناجحة 
مل�������زارع ال���ق���ط���ع���ان امل���ن���ت���ج���ة ل����الأل����ب����ان كما 
الإمارات  دول��ة  الإن��ت��اج احليواين يف  تناولت 
املوؤمتر  و���ش��ه��د  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة.  وال���ت�������ش���ورات 
ج��ل�����ش��ة ب���ع���ن���وان ال���ف���ر����ض وال���ت���ح���دي���ات يف 
الأنظمة الرعوية وامل�شرتك للرتبية وفر�ض 
ال��روة احليوانية يف  ال�شتثمار يف جم��الت 
اإمارة اأبوظبي اإىل جانب جل�شة حول الإر�شاد 

البيطري واأخرى حول الأمن احليوي.
رئي�ض  املن�شوري  حممد  را�شد  �شعادة  وق��ال 
ال�شرق  “يوروتري  ملعر�ض  املنظمة  اللجنة 
اإننا �شعداء مبا حققته فعاليات  الأو�شط” : 
ملعر�ض  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  م��ن  الأول  ال��ي��وم 
يوروتري ال�شرق الأو�شط يف اأبوظبي والإقبال 
امل�شاحبة  الفعاليات  �شهدته  ال���ذي  الكبري 
للمعر�ض والتفاعل الكبري معها والتي نهدف 
من خاللها لدمج اأف�شل اخلرات العاملية يف 
ال��روة احليوانية مع ق��درات املربني  جمال 
املن�شودة يف قطاع  التنمية  املحليني وحتقيق 
الروة احليوانية من خالل ت�شجيع املربني 
القت�شادية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  تبني  ع��ل��ى 
واعتماد مفهوم الرتبية املعززة بالتكنلوجيا 
املتاحة  للموارد  الأمثل  ال�شتغالل  ل�شمان 

وحتقيق اأف�شل عائد ممكن.
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العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/561 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : دبي ، ديرة - �شارع بني يا�ض - بناية بنك الإمارات دبي الوطني 
املنفذ �شده : منوجهر رم�شان جهانفر - عنوانه : دبي ، منطقة برج خليفة ، ا�شم املبنى : بالزا بوتيك 16 ، رقم العقار  �شقة 
 �شي 102 ، الطابق الأول ، بناية رقم 27 ، رقم الر�ض : 412  - دبي ، جوال : 0504565422 ، ت : 043215125

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 
البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.  وعلى 
راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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  : اأو�شاف العقار : - 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 11  - رقم املبنى : 27 - ا�شم املبنى : بالزا بوتيك 16 - 

رقم العقار : C102 - امل�شاحة : 391.49 مرت مربع - املقدرة ب�� )4.213.959( درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2017/561 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : دبي ، ديرة - �شارع بني يا�ض - بناية بنك الإمارات دبي الوطني 
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 �شي 102 ، الطابق الأول ، بناية رقم 27 ، رقم الر�ض : 412  - دبي ، جوال : 0504565422 ، ت : 043215125

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 
البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.  وعلى 
راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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  : اأو�شاف العقار : - 
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رقم العقار : C102 - امل�شاحة : 391.49 مرت مربع - املقدرة ب�� )4.213.959( درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�شركة / فيفا اإينريجي - م م ح ، منطقة حرة ، )رخ�شة رقم 3٠47( والكائنة ب���� مدينة 
دبي املنطقة احلرة ملطار دبي ، �ض ب 37١١26 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  

واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن 
 قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد

بتاريخ  2٠١9/8/١ ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل ١5 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الريد 

امل�شجل او الت�شال ب :  ال�شادة / اأم األ علي لتدقيق احل�شابات  
 �ض ب : ١7١492 ،  دبي - دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 97١4229٠485+  
anoop@consultmaaa.com : الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب ١5 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 3409 ل�سنة 2018    

اىل املحكوم عليهما / ١- املنار ال�شاطع لالبواب والملنيوم - �ض ذ م 
الحتادية  ال�����ش��ارق��ة  حمكمة  ب���ان  ل��دي��ك��م  معلوما  ليكن   - ق��اع��ود  اب��راه��ي��م  م��ع��ني   -2
 ، دره��م   )١62997( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  بحقكم حكما   ا�شدرت  قد  الإبتدائية 

بالإ�شافة للفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2٠١7/4/26 وحتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحكوم له/ �شركة بو�شكو لالملنيوم والزجاج - ذ م م 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   ١5 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
ا�شم ال�شركة: باي ماركيت�ص لل�صت�صارات امل�صرفية واملالية - �ص ذ م م  

رقم الرخ�شة: 7327٠7 العنوان : مكتب 2٠2 ملك بنك الإم��ارات دبي الوطني 
رقم  ذات م�شئولية حم��دودة   : القانوين  ال�شكل   - التجاري  املركز   - بردبي   -
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   ١١67744  : التجاري  بال�شجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�شركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�شدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )١5( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2019/537 

اإىل املحكوم عليها / �شركة بي ات�ض بي للخدمات الفنية - ذ م م  
اأ�شدرت  قد  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
باإلزامكم  يق�شى   ، جزئي  م��دين   2٠١7/2794 رق��م  الدعوى  يف  حكما  بحقكم 

بدفع مبلغ وقدره )35.٠5١( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. 
وحيث ان املحكوم له/ خالد ممدوح مو�شى حممد ال�شيخ ،  

قد تقدما بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2٠١9/537 لذا اأنتم 
الخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )١5( خ��الل  به  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  مكلفني 
القانونية  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2019/619

اإىل املحكوم عليهما / ١- عي�شى للهند�شة واخلدمات البحرية ذ م م  2-�شركة 
امل�شنع الوطني للتغليف - ذ م م - ليكن معلوما لديكم بان حمكمة عجمان 
رقم ١287/2٠١7  الدعوى  بحقكم حكما يف  اأ�شدرت  قد  البتدائية  الحتادية 
�شامال  دره��م   )246.2٠٠( وق��دره  مبلغ  بدفع  باإلزامكم  يق�شى   ، كلي  عمايل 
الر�شوم وامل�شاريف. وحيث ان املحكوم له/ موهان كيليالتو �شرييان كيليالتو،   
قد تقدما بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2٠١9/6١9 لذا اأنتم 
الخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )١5( خ��الل  به  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  مكلفني 
القانونية  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2017/381  تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: عبداملجيد ابراهيم نظر واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - بردبي - مر�شى دبي - �شارع التار�ض املتفرع من �شارع املر�شى - مقابل �شوبر ماركت بلو 
مارت - بناية مارينا - �شكيب تريدينت او�شيانك - الطابق 17 - �شقة رقم 1704 

املنفذ �شده : �شيفيلد للعقارات - �ض ذ م م   - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �شرع فرج املرر - مبنى ال�شواب للعقارات 
- �شقة الثالث - مكتب 308 - ملك �شعيد حممد علي �شالح املن�شوري بجانب مبنى مطعم كنتاكي  

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية 
-املنطقة : برج خليفة - رقم املبنى : 4  - ا�شم املبنى : اعمار �شكوير مبنى 4 - رقم العقار : 203 - امل�شاحة : 306.46  - مرت 

مربع - واملقدرة قيمتها ب�� )8.906.502( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2019/495

اإىل املحكوم عليه/ الفنطا�ض ملقاولت ال�شيانة العامة  
اأ�شدرت  قد  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
باإلزامك  يق�شى  )جزئي(  عمايل   2٠١8/224١ رقم  الدعوى  يف  حكما  بحقك 

بدفع مبلغ وقدره )6266( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. 
وحيث ان املحكوم له/ ديني�ض كومار كومار ،  

اأنت  قد تقدما بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2٠١9/495 لذا 
الخطار  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ا   )١5( خ��الل  ب��ه  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  مكلف 
القانونية  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعـالن تغيري ا�سـم
العامري(   را�شد  حمد  النخريه  )جازيه  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�شم   - البتدائية  الظفرة  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�شمها من )جازيه( اىل)اليازي(
املذكور خالل ١5  الق�شم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر العالن
حممد عبداهلل ولد حممد 

قا�سي التوثيقات 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/6431)

املنذر : عبداهلل ح�شني ر�شتكار 
املنذر اليه : عبداهلل حممود حممد 

 ١.56٠.683( مبلغ  ب�شداد  امل��ب��ادرة  ب�شرعة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر   
وثمانون  وثالثة  و�شتمائة  ال��ف  و�شتون  وخم�شمائة  مليون  دره��م( 
تاريخ ن�شر هذا  اي��ام من  ، وذل��ك خ��الل م��دة اق�شاها خم�شة  درهما 
الإنذار ، واإل �شوف ي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
الالزمة ، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية بالإ�شافة 

اىل التعوي�شات الالزمة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2018/97 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:وكيل غالم عبا�ض وحيد علي  - واآخرون - عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - ابوظبي - املركزية �شرق - �شارع ال�شيخ 

خليفة بن زايد الأول - مبنى الرج الزرق / بناية بنك امل�شرق - �شقة / طابق / 13  - مكتب / 1 - حو�ض �شرق / 6 
املنفذ �شده : �شركة اجلوي لال�شتثمار - ذ م م  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - �شارع الف�شول - مبنى برج ايكون - منطقة تيكوم 

C- 008 - 021 : شقة / الطابق 11 - مكتب 12 الثنية الأوىل - 383 ، قطعة ار�ض� -
بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية الأوىل - رقم الر�ض : 18 - رقم املبنى : 2  - ا�شم املبنى : ايكون تاور - رقم الوحدة 

درهم   )1.024.163.00( ب��  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   105.72  : امل�شاحة   -   604
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية الأوىل - رقم الر�ض : 18 - رقم املبنى : 2  - ا�شم املبنى : ايكون تاور - رقم الوحدة 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )1.024.163( ب��  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   105.72  : امل�شاحة   -   204

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم 2019/41 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع
 : هاتف   - لل�شيارات  الني�شان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�ض  بناية   - بور�شعيد   ، دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

 94826  32445  : مكاين  رقم   -  0508650437  : هاتف   04/2946945
املنفذ �شده : حممد باهر ا�شامه عدى - عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، منطقة الثنية الرابعة - العقار رقم 1450  رقم مكاين : 

 baherawdi@gmail.com  : الإلكرتوين  الريد   -  71079  15535
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار 
: ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 1450 - امل�شاحة : 560.58 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب�� )4.000.000.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم 2016/2697 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: النور�ض لطالء املعادن - موؤ�ش�شة فردية - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - راأ�ض اخلور ال�شناعية الثالثة - �شارع 
را�ض اخلور - مبنى با�شم النور�ض - مبنى ملك خا�ض - مقابل حمطة برتول اينوك - بجوار جمموعة �شركات اخلربا�ض 

املنفذ �شده : �شركة توما�ض بنيت اخلليج )ذ م م( - عنوانه : اإمارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار - مكتب رقم )5( ملك جممع دبي 
لال�شتثمار - جممع دبي لال�شتثمار - بجوار م�شنع ابوظبي لالنابيب 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة على ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم الر�ض : 277  - امل�شاحة 

: 51302.65 مرت مربع  واملقدرة قيمتها ب��� )100.000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2018/271 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - بناية بنك دبي التجاري - بجوار حمطة مرتو ديرة �شيتي �شنرت - الطابق الرابع - 

امييل Osman.mahmoud@cbd.ae هاتف متحرك رقم : 0562042206 
املنفذ �شده : عمر برزجني - واآخرون  - عنوانه : دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - برج الريا - )1( الطابق )17( - مكتب 

رقم )1703( )1709( - هاتف رقم : 0505532100 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
3713 - امل�شاحة : 2147.08 مرت مربع  نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر���ض : 

واملقدرة قيمتها ب��� )20.000.000.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/4680 جتاري جزئي                                                
م م  جمهول حمل  ذ  وال��ري - �ض  ال�شاحات  الريامي لتجميل  املحكوم عليه/١-  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2٠١9/2/24  يف الدعوى 
عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  م(  م  )ذ  الفنية  للمقاولت  طبا�شكو  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم  وع�شرين  وواح��د  و�شتمائة  ال��ف  و�شبعني  ثالثمائة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا  وخم�شة 
يف 2٠١4/١٠/١٠ وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/7437  عمايل جزئي
القامة  احل��ف��الت جم��ه��ول حم��ل  لتنظيم  ١-ال��ع��ري��ق   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي/حم��م��د ع��ب��داهلل ا���ش��م��اع��ي��ل اح��م��د امل��ي��م��وين ق��د اأق����ام عليك 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )27.367(  ال���دع���وى م��و���ش��وع��ه��ا 
وامل�������ش���اري���ف رقم  وال���ر����ش���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2٠٠٠( دره�����م  وت����ذك����رة  دره�����م 
الثالثاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  .وح����ددت   MP196081842AE ال�����ش��ك��وى 
فاأنت  ل��ذا    ch1.A.5:بالقاعة ���ض  ال�����ش��اع��ة:٠8:3٠  امل����واف����ق:١7/2٠١9/9 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/6223  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / ١-اإي��ن��وف��ي�����ش��ن دي��رك��ت خل��دم��ات ال��ت��وظ��ي��ف جم��ه��ول حمل 
قد  القط  عبدالرحمن  عبداحلميد  عبداملنعم  املدعي/حممد  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
 )23٠2١8( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  مو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقام 
دره���م وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )25٠٠( دره���م وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رق��م ال�شكوى 
MP193921031AE .وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق:١6/2٠١9/9 
ال�شاعة:٠8:3٠ �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت جتديد الدعوى من ال�شطب .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

مذكرة اعالن بالن�سر
         يف  الدعوى 2019/3 اإ�ستئناف تنفيذ عمايل

اىل امل�شتاأنف �شده/ ١-انبيوتي للتوزيع �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /ماريا لي�شا وات�شن وميثله / �شعيد حممد عبداهلل �شامل 
ال�شايغ الغافري - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2٠١7/466 
عمايل وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2٠١9/9/4 ال�شاعة ١7.3٠ 
م�شاءا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/3739 تنفيذ عمايل  

جمهول  ����ض.ذ.م.م   اللكرتونية  لالنظمة  ايليا  ���ش��ده/١-  املنفذ  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اح��م��د ا���ش��م��اع��ي��ل م�شطفى 
اأقام  ق��د   - امل��ط��وع  حممد  ح�شن  عبدالرحمن  وميثله/  عبداحلميد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )334٠8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2019/1901 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/١- ام ام كونزيومر ذ.م.م 2- كهيم�شند مل�شنداين تيكامدا�ض 3- 
نيتي�ض خيم�شاند مول�شانداين مول�شانداين 4-ماني�ض خيم�شاند مولت�شاندي  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف الهالل �ض.م.ع وميثله/ 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شام�شي  فرج  علي  خمي�ض  عبدالعزيز 
درهم   )344786.24( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2155 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/١- �شركة برمي التجارية ذ.م.م 2- رامي�ض �شيثي امريك �شينغ �شيثي 
- كفيل �شخ�شي اول ل�شركة برمي التجارية ذ.م.م 3- �شارن جيت �شيتهي امريك �شينغ 
القامة  ذ.م.م  جمهول حمل  التجارية  ب��رمي  ل�شركة  ث��اين  �شخ�شي  كفيل   - �شيتهي 
مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف الهالل �ض.م.ع وميثله/ عبدالعزيز خمي�ض علي فرج 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شام�شي 
املنفذ به وقدره )١98963.5٠( درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2018 تنفيذ جتاري  

����ض.ذ.م.م 2- روب��ني �شافيو  اىل املنفذ ���ش��ده/١- �شركة ف��ريى لن��د لل�شياحة 
التنفيذ/م�شرف  ان ط��ال��ب  الق���ام���ة مب��ا  رولن����د رمي���و����ض  جم��ه��ول حم��ل 
اأقام  قد   - ال�شام�شي  ف��رج  علي  خمي�ض  عبدالعزيز  وميثله/  ����ض.م.ع  الهالل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4997٠8.73( درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2015 تنفيذ جتاري  

الهل�شه  جمهول حمل القامة مبا  املنفذ ���ش��ده/١- ع��وده علي ع��وده  اىل 
ان طالب التنفيذ/م�شرف الهالل �ض.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر 
وميثله/ عبدالعزيز خمي�ض علي فرج ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١94934.73( 
�شتبا�شر  املحكمة.  وعليه فان املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/561 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : دبي ، ديرة - �شارع بني يا�ض - بناية بنك الإمارات دبي الوطني 
املنفذ �شده : منوجهر رم�شان جهانفر - عنوانه : دبي ، منطقة برج خليفة ، ا�شم املبنى : بالزا بوتيك 16 ، رقم العقار  �شقة 
 �شي 102 ، الطابق الأول ، بناية رقم 27 ، رقم الر�ض : 412  - دبي ، جوال : 0504565422 ، ت : 043215125

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 
البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.  وعلى 
راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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  : اأو�شاف العقار : - 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 11  - رقم املبنى : 27 - ا�شم املبنى : بالزا بوتيك 16 - 

رقم العقار : C102 - امل�شاحة : 391.49 مرت مربع - املقدرة ب�� )4.213.959( درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2017/561 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : دبي ، ديرة - �شارع بني يا�ض - بناية بنك الإمارات دبي الوطني 

املنفذ �شده : منوجهر رم�شان جهانفر - عنوانه : دبي ، منطقة برج خليفة ، ا�شم املبنى : بالزا بوتيك 16 ، رقم العقار  �شقة 
 �شي 102 ، الطابق الأول ، بناية رقم 27 ، رقم الر�ض : 412  - دبي ، جوال : 0504565422 ، ت : 043215125

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 
البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.  وعلى 
راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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  : اأو�شاف العقار : - 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 11  - رقم املبنى : 27 - ا�شم املبنى : بالزا بوتيك 16 - 

رقم العقار : C102 - امل�شاحة : 391.49 مرت مربع - املقدرة ب�� )4.213.959( درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
�شركة / فيفا اإينريجي - م م ح ، منطقة حرة ، )رخ�شة رقم 3٠47( والكائنة ب���� مدينة 
دبي املنطقة احلرة ملطار دبي ، �ض ب 37١١26 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ،  

واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن 
 قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد

بتاريخ  2٠١9/8/١ ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل ١5 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الريد 

امل�شجل او الت�شال ب :  ال�شادة / اأم األ علي لتدقيق احل�شابات  
 �ض ب : ١7١492 ،  دبي - دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 97١4229٠485+  
anoop@consultmaaa.com : الريد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب ١5 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 3409 ل�سنة 2018    

اىل املحكوم عليهما / ١- املنار ال�شاطع لالبواب والملنيوم - �ض ذ م 
الحتادية  ال�����ش��ارق��ة  حمكمة  ب���ان  ل��دي��ك��م  معلوما  ليكن   - ق��اع��ود  اب��راه��ي��م  م��ع��ني   -2
 ، دره��م   )١62997( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  بحقكم حكما   ا�شدرت  قد  الإبتدائية 

بالإ�شافة للفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2٠١7/4/26 وحتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحكوم له/ �شركة بو�شكو لالملنيوم والزجاج - ذ م م 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   ١5 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
ا�شم ال�شركة: باي ماركيت�ص لل�صت�صارات امل�صرفية واملالية - �ص ذ م م  

رقم الرخ�شة: 7327٠7 العنوان : مكتب 2٠2 ملك بنك الإم��ارات دبي الوطني 
رقم  ذات م�شئولية حم��دودة   : القانوين  ال�شكل   - التجاري  املركز   - بردبي   -
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   ١١67744  : التجاري  بال�شجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�شركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�شدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )١5( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�شتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2019/537 

اإىل املحكوم عليها / �شركة بي ات�ض بي للخدمات الفنية - ذ م م  
اأ�شدرت  قد  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
باإلزامكم  يق�شى   ، جزئي  م��دين   2٠١7/2794 رق��م  الدعوى  يف  حكما  بحقكم 

بدفع مبلغ وقدره )35.٠5١( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. 
وحيث ان املحكوم له/ خالد ممدوح مو�شى حممد ال�شيخ ،  

قد تقدما بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2٠١9/537 لذا اأنتم 
الخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )١5( خ��الل  به  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  مكلفني 
القانونية  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2019/619

اإىل املحكوم عليهما / ١- عي�شى للهند�شة واخلدمات البحرية ذ م م  2-�شركة 
امل�شنع الوطني للتغليف - ذ م م - ليكن معلوما لديكم بان حمكمة عجمان 
رقم ١287/2٠١7  الدعوى  بحقكم حكما يف  اأ�شدرت  قد  البتدائية  الحتادية 
�شامال  دره��م   )246.2٠٠( وق��دره  مبلغ  بدفع  باإلزامكم  يق�شى   ، كلي  عمايل 
الر�شوم وامل�شاريف. وحيث ان املحكوم له/ موهان كيليالتو �شرييان كيليالتو،   
قد تقدما بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2٠١9/6١9 لذا اأنتم 
الخطار  ن�شر  تاريخ  من  يوما   )١5( خ��الل  به  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  مكلفني 
القانونية  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2017/381  تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: عبداملجيد ابراهيم نظر واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - بردبي - مر�شى دبي - �شارع التار�ض املتفرع من �شارع املر�شى - مقابل �شوبر ماركت بلو 
مارت - بناية مارينا - �شكيب تريدينت او�شيانك - الطابق 17 - �شقة رقم 1704 

املنفذ �شده : �شيفيلد للعقارات - �ض ذ م م   - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �شرع فرج املرر - مبنى ال�شواب للعقارات 
- �شقة الثالث - مكتب 308 - ملك �شعيد حممد علي �شالح املن�شوري بجانب مبنى مطعم كنتاكي  

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية 
-املنطقة : برج خليفة - رقم املبنى : 4  - ا�شم املبنى : اعمار �شكوير مبنى 4 - رقم العقار : 203 - امل�شاحة : 306.46  - مرت 

مربع - واملقدرة قيمتها ب�� )8.906.502( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2019/495

اإىل املحكوم عليه/ الفنطا�ض ملقاولت ال�شيانة العامة  
اأ�شدرت  قد  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
باإلزامك  يق�شى  )جزئي(  عمايل   2٠١8/224١ رقم  الدعوى  يف  حكما  بحقك 

بدفع مبلغ وقدره )6266( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف. 
وحيث ان املحكوم له/ ديني�ض كومار كومار ،  

اأنت  قد تقدما بطلب تنفيذ احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2٠١9/495 لذا 
الخطار  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ا   )١5( خ��الل  ب��ه  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  مكلف 
القانونية  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الج��راءات 

املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب ال�شول.
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعـالن تغيري ا�سـم
العامري(   را�شد  حمد  النخريه  )جازيه  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�شم   - البتدائية  الظفرة  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�شمها من )جازيه( اىل)اليازي(
املذكور خالل ١5  الق�شم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر العالن
حممد عبداهلل ولد حممد 

قا�سي التوثيقات 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/6431)

املنذر : عبداهلل ح�شني ر�شتكار 
املنذر اليه : عبداهلل حممود حممد 

 ١.56٠.683( مبلغ  ب�شداد  امل��ب��ادرة  ب�شرعة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر   
وثمانون  وثالثة  و�شتمائة  ال��ف  و�شتون  وخم�شمائة  مليون  دره��م( 
تاريخ ن�شر هذا  اي��ام من  ، وذل��ك خ��الل م��دة اق�شاها خم�شة  درهما 
الإنذار ، واإل �شوف ي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
الالزمة ، مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية بالإ�شافة 

اىل التعوي�شات الالزمة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2018/97 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:وكيل غالم عبا�ض وحيد علي  - واآخرون - عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - ابوظبي - املركزية �شرق - �شارع ال�شيخ 

خليفة بن زايد الأول - مبنى الرج الزرق / بناية بنك امل�شرق - �شقة / طابق / 13  - مكتب / 1 - حو�ض �شرق / 6 
املنفذ �شده : �شركة اجلوي لال�شتثمار - ذ م م  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - �شارع الف�شول - مبنى برج ايكون - منطقة تيكوم 

C- 008 - 021 : شقة / الطابق 11 - مكتب 12 الثنية الأوىل - 383 ، قطعة ار�ض� -
بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية الأوىل - رقم الر�ض : 18 - رقم املبنى : 2  - ا�شم املبنى : ايكون تاور - رقم الوحدة 

درهم   )1.024.163.00( ب��  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   105.72  : امل�شاحة   -   604
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية الأوىل - رقم الر�ض : 18 - رقم املبنى : 2  - ا�شم املبنى : ايكون تاور - رقم الوحدة 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )1.024.163( ب��  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   105.72  : امل�شاحة   -   204

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم 2019/41 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع
 : هاتف   - لل�شيارات  الني�شان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�ض  بناية   - بور�شعيد   ، دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

 94826  32445  : مكاين  رقم   -  0508650437  : هاتف   04/2946945
املنفذ �شده : حممد باهر ا�شامه عدى - عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، منطقة الثنية الرابعة - العقار رقم 1450  رقم مكاين : 

 baherawdi@gmail.com  : الإلكرتوين  الريد   -  71079  15535
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار 
: ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 1450 - امل�شاحة : 560.58 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب�� )4.000.000.00( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم 2016/2697 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: النور�ض لطالء املعادن - موؤ�ش�شة فردية - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - راأ�ض اخلور ال�شناعية الثالثة - �شارع 
را�ض اخلور - مبنى با�شم النور�ض - مبنى ملك خا�ض - مقابل حمطة برتول اينوك - بجوار جمموعة �شركات اخلربا�ض 

املنفذ �شده : �شركة توما�ض بنيت اخلليج )ذ م م( - عنوانه : اإمارة دبي - جممع دبي لال�شتثمار - مكتب رقم )5( ملك جممع دبي 
لال�شتثمار - جممع دبي لال�شتثمار - بجوار م�شنع ابوظبي لالنابيب 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة على ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم الر�ض : 277  - امل�شاحة 

: 51302.65 مرت مربع  واملقدرة قيمتها ب��� )100.000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2018/271 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - بناية بنك دبي التجاري - بجوار حمطة مرتو ديرة �شيتي �شنرت - الطابق الرابع - 

امييل Osman.mahmoud@cbd.ae هاتف متحرك رقم : 0562042206 
املنفذ �شده : عمر برزجني - واآخرون  - عنوانه : دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - برج الريا - )1( الطابق )17( - مكتب 

رقم )1703( )1709( - هاتف رقم : 0505532100 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/9/11 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�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره 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�ض 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�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر���ض : 3713 - امل�شاحة : 2147.08 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )20.000.000.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/4680 جتاري جزئي                                                
م م  جمهول حمل  ذ  وال��ري - �ض  ال�شاحات  الريامي لتجميل  املحكوم عليه/١-  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2٠١9/2/24  يف الدعوى 
عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  م(  م  )ذ  الفنية  للمقاولت  طبا�شكو  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم  وع�شرين  وواح��د  و�شتمائة  ال��ف  و�شبعني  ثالثمائة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا  وخم�شة 
يف 2٠١4/١٠/١٠ وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/7437  عمايل جزئي
القامة  احل��ف��الت جم��ه��ول حم��ل  لتنظيم  ١-ال��ع��ري��ق   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي/حم��م��د ع��ب��داهلل ا���ش��م��اع��ي��ل اح��م��د امل��ي��م��وين ق��د اأق����ام عليك 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )27.367(  ال���دع���وى م��و���ش��وع��ه��ا 
وامل�������ش���اري���ف رقم  وال���ر����ش���وم  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2٠٠٠( دره�����م  وت����ذك����رة  دره�����م 
الثالثاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  .وح����ددت   MP196081842AE ال�����ش��ك��وى 
فاأنت  ل��ذا    ch1.A.5:بالقاعة ���ض  ال�����ش��اع��ة:٠8:3٠  امل����واف����ق:١7/2٠١9/9 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/6223  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / ١-اإي��ن��وف��ي�����ش��ن دي��رك��ت خل��دم��ات ال��ت��وظ��ي��ف جم��ه��ول حمل 
قد  القط  عبدالرحمن  عبداحلميد  عبداملنعم  املدعي/حممد  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
 )23٠2١8( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  مو�شوعها  الدعوى  عليك  اأقام 
دره���م وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )25٠٠( دره���م وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رق��م ال�شكوى 
MP193921031AE .وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق:١6/2٠١9/9 
ال�شاعة:٠8:3٠ �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت جتديد الدعوى من ال�شطب .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

مذكرة اعالن بالن�سر
         يف  الدعوى 2019/3 اإ�ستئناف تنفيذ عمايل

اىل امل�شتاأنف �شده/ ١-انبيوتي للتوزيع �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /ماريا لي�شا وات�شن وميثله / �شعيد حممد عبداهلل �شامل 
ال�شايغ الغافري - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2٠١7/466 
عمايل وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 2٠١9/9/4 ال�شاعة ١7.3٠ 
م�شاءا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/3739 تنفيذ عمايل  

جمهول  ����ض.ذ.م.م   اللكرتونية  لالنظمة  ايليا  ���ش��ده/١-  املنفذ  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اح��م��د ا���ش��م��اع��ي��ل م�شطفى 
اأقام  ق��د   - امل��ط��وع  حممد  ح�شن  عبدالرحمن  وميثله/  عبداحلميد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )334٠8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2019/1901 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/١- ام ام كونزيومر ذ.م.م 2- كهيم�شند مل�شنداين تيكامدا�ض 3- 
نيتي�ض خيم�شاند مول�شانداين مول�شانداين 4-ماني�ض خيم�شاند مولت�شاندي  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف الهالل �ض.م.ع وميثله/ 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شام�شي  فرج  علي  خمي�ض  عبدالعزيز 
درهم   )344786.24( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2155 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/١- �شركة برمي التجارية ذ.م.م 2- رامي�ض �شيثي امريك �شينغ �شيثي 
- كفيل �شخ�شي اول ل�شركة برمي التجارية ذ.م.م 3- �شارن جيت �شيتهي امريك �شينغ 
القامة  ذ.م.م  جمهول حمل  التجارية  ب��رمي  ل�شركة  ث��اين  �شخ�شي  كفيل   - �شيتهي 
مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف الهالل �ض.م.ع وميثله/ عبدالعزيز خمي�ض علي فرج 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شام�شي 
املنفذ به وقدره )١98963.5٠( درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2018 تنفيذ جتاري  

����ض.ذ.م.م 2- روب��ني �شافيو  اىل املنفذ ���ش��ده/١- �شركة ف��ريى لن��د لل�شياحة 
التنفيذ/م�شرف  ان ط��ال��ب  الق���ام���ة مب��ا  رولن����د رمي���و����ض  جم��ه��ول حم��ل 
اأقام  قد   - ال�شام�شي  ف��رج  علي  خمي�ض  عبدالعزيز  وميثله/  ����ض.م.ع  الهالل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4997٠8.73( درهم بالت�شامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2015 تنفيذ جتاري  

الهل�شه  جمهول حمل القامة مبا  املنفذ ���ش��ده/١- ع��وده علي ع��وده  اىل 
ان طالب التنفيذ/م�شرف الهالل �ض.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر 
وميثله/ عبدالعزيز خمي�ض علي فرج ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١94934.73( 
�شتبا�شر  املحكمة.  وعليه فان املحكمة  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/3244  جتاري جزئي
ايه  ك��ون�����ش��ارى 3- ج��ول��د  نيكو  م��و مو�شا  امل��دع��ي عليه / ١-ان����دري ج��اوث��ي��ري 2-  اىل 
امل��دع��ي/زي��ل��ج��ك��و �شريكو بوتكوجناك  ان  اي���ي م.د.م.������ض جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�شمي  ب��ره��ان  مرت�شى  يعقوب  مرت�شى  وميثله:حممد 
والر�شوم  دره���م   )7٠٠٠٠( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�شوعها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١2% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول 
املوافق:١٠/2٠١9/9  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  املعجل بال كفالة.وحددت  بالنفاذ  احلكم 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    ch1.C.13:بالقاعة ال�شاعة:٠8:3٠ �ض 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1195  مدين جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  قا�شم ح�شن علي جم��ه��ول حم��ل  ١-�شليا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/زاهرا مينائى حممود قد اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام 
والفائدة  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )2٠484٠( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي 
9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
فاأنت  ل��ذا    ch2.D.17:بالقاعة �ض  ال�����ش��اع��ة:٠8:3٠  امل���واف���ق:١٠/2٠١9/9 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2019/3  جتاري  جزئي

اىل املحكوم عليه/١- �شركة تيليتارغت ذ.م.م 2- برافني �شرياز جافيد جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2٠١9/3/24  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/م�شرف الهالل �ض.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر بالزام 
املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )ثالثمائة وخم�شة 
واربعني الف وثالثمائة واربعة وثمانني درهم واثنني وت�شعني فل�شا( والزمت املدعي 
عليهما بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من 
اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  طلبات. حكما مبثابة احل�شوري 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2019/1130  جتاري  جزئي
ماركة  من  )ف��رع  وامل�شروبات  والغ��ذي��ة  التجزئة  لبيع  ماركة  عليه/١-  املحكوم  اىل 
م�شاهمة عامة( جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
�ض.ذ.م.م  اك�شر�ض  ل�شالح/فري�ض  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2٠١9/6/١9 بتاريخ 
بالزام املدعي عليها )ماركة لبيع التجزئة والغذية وامل�شروبات( بان توؤدي للمدعية 
)فري�ض اك�شر�ض( مبلغ )33.9٠٠.5٠( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة 
الق�شائية يف:2٠١9/3/١١ وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليها بامل�شاريف ومبلغ 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2019/1150  جتاري  جزئي

اىل املحكوم عليه/١- امليثاق للمقاولت ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2٠١9/5/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/فينيك�ض كونكريت برودكت�ض فرع من وايف ال�شناعية �ض.ذ.م.م بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )ثالثة وثالثني الف و�شتمائة واربعة وع�شرين درهم( 
 2٠١9/2/2 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى 
قابال  احل�����ش��وري  مبثابة  حكما  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  ب�شمول  وام���رت 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1495  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / ١- كامل لل�شناعة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

امل�شاريع الملانية اخلليجية املحدودة �ض.ذ.م.م وميثله:عائ�شة حممد ح�شن طاهر .
بتاريخ:2٠١9/8/8  الب��ت��دائ��ي��ة  دب���ي  حمكمة  ق���ررت  ف��ق��د  اداء  ام���ر  ا���ش��ت�����ش��دار  ط��ل��ب 
عليها/كامل  املدعي  ثانيا:بالزام   - الطرفني  بني  امل��رم  التجاري  العقد  اول:بانفاذ 
لل�شناعة �ض.ذ.م.م بان توؤدي للمدعية/امل�شاريع الأملانية اخلليجية املحدودة �ض.ذ.م.م 
ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  درهم   )6.٠7١.٠٠( مبلغ 
يف 2٠١8/5/١3 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة والمر م�شمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون.  ولكم احلق يف ا�شتئناف 

الأمر خالل ١5 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2413 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/١- حممد كا�شف للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممد كا�شيف 
التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  احمد  ب�شري  ب�شري 
الهالل �ض.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر وميثله/ عبدالعزيز خمي�ض 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�شام�شي  ف��رج  علي 
اىل  بالت�شامن  دره��م   )537522.١( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2019/3605 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/١- اأ�شامه فوؤار ال�شعار 2- ا�شامة ال�شعار للديكور 
التنفيذ/اليا�ض  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - لوي�ض منعم 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١239325( درهم بالت�شامن 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم 2019/3789 تنفيذ جتاري  
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  ام  بي  يو  املنفذ �شده/١-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/يو بيه ا�ض جلف ذ.م.م )فرع دبي( - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )١5٠36٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/1480 تنفيذ مدين  

اىل امل��ن��ف��ذ �����ش����ده/١- ب��ن��در ع��اي��د روي�����ان م��ر���ش��د ف���رح���ان الظفريي 
ذ.م.م  و���ش��رك��اوؤه  التنفيذ/هادف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - جمعة  عي�شى  حممد  وميثله:عبدالرحمن 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )237733( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم 2019/1552 تنفيذ مدين  

الداري جلمعيات  ال���ش��راف  راي�ض خلدمات  ه��اي  ���ش��ده/١-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/زياد ح�شن احلاج  ان طالب  القامة مبا  املالك جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�شماعيل  وميثله:علي 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )746٠( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

مذكرة اعالن بالن�سر
         يف  الدعوى 2019/266 اإ�ستئناف عقاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ ١-تنميات للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شوفيا �شامورزوفا وميثله / ب�شار 
ا�شتاأنف القرار احلكم ال�شادر  عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة - قد 
يوم  ل��ه��ا جل�شه  وح����ددت  ك��ل��ي  ع��ق��اري   7١4/2٠١8 رق���م  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  �شباحا   ١٠.٠٠ ال�شاعة   2٠١9/9/9 امل��واف��ق  الث��ن��ني  
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
مذكرة اعالن بالن�سر

         يف  الدعوى 2019/1458 اإ�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده/ ١-�شركة الغرب لت�شنيع ال�شناديق والنابيب 
ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /دي ا�ض ا�ض للحديد 
�ض.ذ.م.م وميثله / عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع - قد ا�شتاأنف 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2٠١9/8٠7 امر اداء وحددت لها جل�شه 
بالقاعة  �شباحا   ١٠.٠٠ ال�شاعة   2٠١9/9/24 املوافق  الثالثاء   يوم 
رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

مذكرة اعالن بالن�سر
         يف  الدعوى 2019/145 اإ�ستئناف تظلم جتاري

امل�شتاأنف �شده/ ١-رافيند �شينغ بار مار جمهول حمل القامة مبا  اىل 
ان امل�شتاأنف /�شيد ارام عبا�ض نقوي وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر 
امر   2٠١9/264 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد   - ال�شام�شي 
على عري�شة جتاري وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق ١8/2٠١9/9 
ال�شاعة ١7.3٠ م�شاءا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/3091  جتاري جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  ١-الفي�شلية   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/هنيكل بويل بت لل�شناعات املحدودة وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه قد 
اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5٠.١4١38٠( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١2% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ���ض  ال�����ش��اع��ة:٠8:3٠  امل����واف����ق:١2/2٠١9/9 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

       اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/307  طعن جتاري

تدعو دائرة املحاكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/املال كابيتال �شركة م�شاهمة خا�شة

وميثله:ن�شر علي ن�شر علي
باعالن املطعون �شدهم/١- تراي يونيون بيلدرز ذ.م.م 2- تيونغ �شينغ كونرت 

اكتورز برايفت 3- كيملي كون�شرتك�شن برايفت ليمتد جمهول حمل القامة
نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اعاله ويتوجب عليكم احل�شور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                         يف الدعوى رقم  2018/284  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �شده/١-�شركة اريبيا جروب انف�شتمنت ليمتد جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اأمري ازمريا جرمييكايل وميثله / مروان حممد احمد 
نور املازم - قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2٠١9/8/22 اعالنكم ل�شداد 
قيمة املطالبة )92534٠4 درهم ( يف ملف التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل 
احلجز )عبارات عن العقارات )١٠٠١ - ١٠٠4 - ١٠2 - ١٠3 - ١٠5 - ١٠6 - ١١٠6 
 - ١٠8 - ١٠7 - ١١٠ - ١١١٠ - ١١١١9 - ١١٠8 - ١١٠5 - ١١٠ - ١١٠١2 - ١١٠4 -
١٠9 - ١١٠( الواقعة على الر�ض رقم 46 مبنطقة اخلليج التجاري - ا�شم املبنى 

الإعالن.   تاريخ  من  يوم   ١5 خالل   Moon Tower
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/1700 ا�ستئناف جتاري      

حمل  جمهول  ليمتد  �شرتك�شر�ض  ١-جيوتي  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك الوطني العماين - �ض م ع ع فرع دبي 
وميثله / احمد ح�شن رم�شان اآل علي - قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم ١9٠5/2٠١7 جتاري كلي وحددت لها جل�شه 
يوم الحد  املوافق 2٠١9/9/8 ال�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2019/3842  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/١- دريك ان �شكل اجنينريجن - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اميك كوركوت مريت وميثله 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - امل��ح��رزي  علي  �شيف  حممد  �شيخة   /
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)623١٠9( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/936 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/١- ال�شاطئ الزرق لل�شياحة - �ض ذ م م 2-�شياو�ض ح�شني عزيز  جمهويل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2٠١9/2/١9  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/ فندق كارلتون بال�ض �ض ذ م م  بالزام ال�شركة املدعي عليها الأوىل 
بان توؤدي لل�شركة املدعية مبلغا وقدره 8٠5.497 درهم )ثمامنائة وخم�شة الف واربعمائة 
و�شبعة وت�شعون درهما( م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9% �شنويا اعتبارا من 
عليها  املدعي  والزمت   ، ال�شداد  متام  حتى   2٠١8/4/3٠ يف  احلا�شل  الدعوى  رفع  تاريخ 
ذل��ك من طلبات.    ع��دا  ما  اتعاب حماماة ورف�شت  دره��م مقابل  وال��ف  بامل�شاريف  الأوىل 
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/1469 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/١- جانفني ر�شتورانت دي دبليو �شي - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
املذكورة  الدعوى  يف    2٠١9/5/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اعاله ل�شالح/ عبدالرحمن حممد �شريف عبدالرحمن البي�شائي بحل وت�شفية ال�شركة 
املدعي عليها وتعيني اخلبري احل�شابي ال�شابق ندبه م�شفيا لهما وذلك بجرد كافة ا�شول 
ال�شركة وما لها من حقوق والتزامات وعلى مدير ال�شركة والقائمني على اإدارتها تقدمي 
وفق  املهمة  باقي  تكون  ان  وعلى  للم�شفي  ال�شركة  ووثائق  ودفاتر  واأم��وال  كافة ح�شابات 
الف درهم  امل�شروفات ومبلغ  املدعي عليها  والزمت  بتلك اجلل�شة  ال�شادر  منطوق احلكم 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب  اليوم  اعتبارا من 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/6191)

املنذر : الفاتك للتجارة العامة - �ض ذ م م  - بوكالة املحامي / فهد عبداهلل 
املنذر اليه : ابو �شعود لتجارة اخل�شار والفواكه - �ض ذ م م-جمهول حمل الإقامة 
ينذر املنذر اليه ب�شرورة املبادرة ل�شداد مبلغ وقدره )8٠.٠٠٠( درهم )ثمانون الف 
امر  ل�شت�شدار  �شي�شطر  وبعك�شه  تاريخه  من  اي��ام  خم�شة  خالل  للمنذر  دره��م( 
الداء بحقه لتادية املبلغ املذكور املرت�شد بذمته للمنذر ومبا �شيرتتب على ذلك 
من فوائد ور�شوم واتعاب املحاماة عمال باحكام املادة رقم )63( من قرار جمل�ض 
الوزراء رقم )57( ل�شنة 2٠١8 يف �شاأن الالئحة التنظيمية للقانون الإحتادي رقم 

)١١( ل�شنة ١992 ب�شان قانون الجراءات املدنية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/6086)

املنذر : الفاتك للتجارة العامة - �ض ذ م م  - بوكالة املحامي / فهد عبداهلل - عنوانها / اإمارة دبي / 
ديرة / القرهود / بناية بو�شقر اجلديدة / بجوار حمطة مرتو جيجيكو / مكتب رقم 3٠8 / هاتف 

Email:info@lawyer-uae.com ٠5٠24٠27١7 - ٠4269953رقم : ٠
بوكالة املحامي / فهد عبداهلل 

املنذر اليه : الن�شر الهلية للتجارة العامة )�ض ذ م م( - جمهول حمل الإقامة 
�شيغة الإعالن بالن�شر 

ينذر املنذر اليه ب�شرورة املبادرة ل�شداد مبلغ وقدره )١٠5.97٠( درهم )مائة وخم�شة الف وت�شعمائة 
و�شبعون درهم( للمنذر خالل خم�شة ايام من تاريخه وبعك�شه �شي�شطر ل�شت�شدار امر الداء بحقه 
واتعاب  ور���ش��وم  فوائد  من  ذل��ك  على  �شيرتتب  ومب��ا  للمنذر  بذمته  املرت�شد  امل��ذك��ور  املبلغ  لتادية 
املحاماة عمال باحكام املادة رقم )63( من قرار جمل�ض الوزراء رقم )57( ل�شنة 2٠١8 يف �شاأن الالئحة 

التنظيمية للقانون الإحتادي رقم )١١( ل�شنة ١992 ب�شان قانون الجراءات املدنية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اإنذار اإعالن بالن�سر 
رقم )6378 /2019 )

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اإليها :  جوراى كو�شان.

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )61،913.01( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�شيارات وذلك خالل 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  اأ�شبوع من 
  40 اي  نوع ) هيونداي  ( من  دبي   /  G/ال�شيارة رقم )92872 / خ�شو�شى
_ ا�شتي�شن ( موديل )2015 ( _ لون ) ابي�ض(_واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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•• اأبوظبي-الفجر: 

يقام معر�ض وموؤمتر تقنيات املتاحف واملعار�ض لرتاث 
ال�شرق الأو�شط 2019 ، يف الفرتة من 30 �شبتمر اإىل 
2 اأكتوبر 2019 يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض.

للجهات  التقاء  نقطة  ي�شبح  لأن  املعر�ض  ي�شعى هذا  و 
ال��ف��اع��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة يف ���ش��ن��اع��ة امل��ت��اح��ف، حيث 
واأوروب����ا  اآ���ش��ي��ا  م��ن  70 م�����ش��ارك��اً  اأك���ر م��ن  ي�شت�شيف 
العاملية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ع��ن  ، وممثلني  واأم��ري��ك��ا 

للمتاحف واملعار�ض الفنية. 
لتنظيم  ابوظبي  اختيار  مت  ان��ه  احل��دث  منظموا  وق��ال 
اأب��وظ��ب��ي كعا�شمة  م��ك��ان��ة  لتنامي  ن��ظ��راً  امل��ع��ر���ض  ه���ذا 

ثقافية عاملية ومركز ثقايف اإقليمي، 
 Expo Dutch وقد اأطلقت �شركة اإك�شبو الهولندية
العديد من امل�شاريع الثقافية والفنية حتى الآن، وتعمل 
الآن على تنظيم اأول معر�ض وموؤمتر لتقنيات املتاحف 
وامل��ع��ار���ض ل���رتاث ال�����ش��رق الأو����ش���ط يف اأب��وظ��ب��ي بدعم 
هذا  يف  ال��رائ��دة  الدولية  احلكومية  غري  املنظمات  من 

املجال.
واملعار�ض  املتاحف  تقنيات  وم��وؤمت��ر  معر�ض  وي�شتعد 

ي�شبح  اأن  اإىل  ي�شعى  ال���ذي  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  ل���رتاث 
نقطة التقاء للجهات الفاعلة العاملية الرائدة يف �شناعة 
اآ�شيا  م��ن  م�شاركاً   70 م��ن  اأك��ر  ل�شت�شافة  امل��ت��اح��ف، 

واأوروبا واأمريكا.
ال����ذي ي�شتمر على  امل���وؤمت���ر  امل��ت��ح��دث��ني يف  ب���ني   وم���ن 
ميكا  بوري�ض  موؤ�ش�ض  ميكا،  بوري�ض  اأي���ام:  ثالثة  م��دار 
اأ�شو�شيت�ض؛ اأوي بروكنري، املوؤ�ش�ض واملدير الإبداعي يف 
التنفيذي  الرئي�ض  تام�شيك،  م��ارك  بروكنري،  اأتيليري 
جي  ميديا+�شبي�ض  تام�شيك  ل�شركة  الإب��داع��ي  واملدير 
ال�شوي�شري  اجلناح  اإن�شاء  يف  �شاركت  التي  اإت�ض،  بي  اإم 
رابطة  رئي�ض  كاربات،  بدبي، بريكان   2020 اإك�شبو  يف 
الفنانني يف متحف هاو�ض دير كون�شت. كما �شيتّم انتداب 
حممد دومان، الأمني العام للمدن املتحدة واحلكومات 
UCLG-( املحلية ق�شم ال�شرق الأو�شط وغرب اآ�شيا

MEWA(، من قبل جلنة املدن املتحدة واحلكومات 
املحلية ملنطقة ال�شرق الأو�شط وغرب اآ�شيا. 

املتاحف،  ومن�شقي  ال��ع��امل��ي��ة،  امل��ت��اح��ف  رّواد  �شيجتمع 
ال���ف���ن، وال��ع��ام��ل��ني يف حماية  وامل��ه��ن��د���ش��ني، وم���وؤرخ���ي 
��ني يف جم����ال ال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن، يف  ال������رتاث، واملُ��خ��ت�����شّ
اإطار  يف  �شتعقد  التي  اجلانبية  والنقا�شات  الفعاليات 

م��ع��ر���ض وم���وؤمت���ر ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��اح��ف وامل��ع��ار���ض لرتاث 
ال�شركات  ال��ت��ق��اء  ُي��ع��ّد نقطة  ال���ذي  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق 
واملنظمات التي ت�شكل الرتاث الثقايف يف ال�شرق الأو�شط 

و�شناعة املتاحف يف العامل.
يف  املعر�ض  لتنظيم  �شعداء  اإنهم  احل��دث  منظمو  وق��ال 
عاملياً  ثقافياً  مركزاً  اأ�شبحت  التي  اأبوظبي   العا�شمة 
الفريد،  الثقايف  ال�شعديات  منطقة  م�شروع  خ��الل  من 
زايد  ومتحف  اأب��وظ��ب��ي،  اللوفر  متحف  ي�شمل  وال���ذي 
الوطني وغوغنهامي اأبوظبي الذي �شُي�شّممه جمموعة 
من املُ�شّممني الفائزين بجائزة بريتزكر. ومن املتوقع 
اأن ت�شبح اأبوظبي عا�شمة للثقافة العاملية خالل فرتة 

ترتاوح ما بني 10 اإىل 15 عاماً .
وب��اع��ت��ب��اره ���ش��وق��اً م��ه��م��اً ل��الج��ت��م��اع��ات ال��دول��ي��ة، فان 
يف  الوىل  للمرة  ي��ق��ام  ال���ذي  املتخ�ش�ض  امل��ع��ر���ض  ه��ذا 
العمل  اجتماعات  تكون  اأن  للجميع  ي�شمن   ، املنطقة 
بيئة جديدة  لهم  وتوفر  اإنتاجية  اأكر   B2B املُبا�شرة 

وحمرتفة.
اإك�شبو  �شركة  تنظمها  ال��ت��ي  ال���رتاث  م�شاريع  وت�شمل 
الهولندية خالل هذا املعر�ض ، تراث اإ�شطنبول وتراث 

ال�شرق الأو�شط.

قلب الثقافة العاملية الناب�ص يدّق يف اأبوظبي

معر�ض وموؤمتر تقنيات املتاحف واملعار�ض لرتاث ال�شرق الأو�شط 
اأبوظبي للمعار�ض 30 �شبتمرب مبركز  يقام   2019

•• ال�صارقة-الفجر:

“املكتبة  جت���وب  م��ت��م��ّي��ز،  وث���ق���ايّف  ح�����ش��ارّي  م�شهد  يف 
“ثقافة بال حدود” بحلتها  مبادرات  اإح��دى  املتنقلة”، 
اإ�شدارات  رفوفها  على  حاملة  الدولة  �شوارع  اجلديدة، 
متنوعة من الأدب والفنون والإبداعات مبختلف اللغات 
التنموية  ال�شارقة  روؤي��ة  وتعك�ض  املجتمع،  فئات  جلميع 

والنه�شوية يف م�شروعها الثقايف. 
العا�شمة  لقب  على  ال�����ش��ارق��ة  ح�شول  م��ع  وان�����ش��ج��ام��اً 

باألوان  احلافلة  ازدان��ت   ،2019 للعام  للكتاب  العاملية 
املتنقلة  املكتبة  تزيني  مت  حيث  للقب،  الب�شري  ال�شعار 
م��اأخ��وذة من  ج��ّذاب��ة  وت�شاميم  األ����وان مم��ي��زة،  بثالثة 
الكتب التي حتملها، اإىل جانب ت�شمينها لعبارة “افتح 
ليكون  ال�شارقة  اعتمدته  ال��ذي  اأذهاناً”  تفتح  ك��ت��اب��اً.. 
يدّل  م�شهد  يف  امل��رم��وق،  العاملي  الثقايف  لقبها  ع��ن��وان 
احلياة  تفا�شيل  مبختلف  وح�شوره  الكتاب  مكانة  على 

يف الإمارة. 
مت  حافلة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  املتنقلة”،  “املكتبة  تكّر�ض 

حتويلها لت�شّم اأرففاً حتت�شن تنّوعاً لفتاً يف العناوين، 
واأنها  الأ�شرة، خا�شة  اأف��راد  لدى جميع  القراءة  ثقافة 
واملوؤ�ش�شات،  ال��ه��ي��ئ��ات  ع��ر  ���ش��ريه��ا  م��ن خ���الل  ت��ه��دف 
اأفراد  من  ممكنة  �شريحة  لأك��ر  بالكتاب  الو�شول  اإىل 
امل��ج��ت��م��ع، وت��ق��دمي امل���ع���ارف ل��ه��م، ك��م��ا جت���وب ك���اًل من 
ال�شحية،  وامل��راك��ز  واخل��ا���ش��ة،  احلكومية  امل�شت�شفيات 
وم��راك��ز ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة، وامل���دار����ض، فيما 
ت�شارك يف الأن�شطة املختلفة والفعاليات التي تتنوع ما 

بني اجلل�شات القرائية وور�شات العمل.

ازدانت بت�صاميم م�صتوحاة من ال�صعار الب�صري لل�صارقة العا�صمة العاملية للكتاب 2019

»املكتبة املتنقلة« جتوب �شوارع الدولة 
بحّلتها اجلديدة

�شتكون  حيث  اليوم  �شينطلق  ال��ذي   - للكتاب  ال��دويل  مو�شكو  معر�ض  يف  القا�شمي  من�شورات  ت�شارك 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  تاأليف �شاحب  الذات  �شرد  الرو�شية لكتاب  ال�شارقة �شيف �شرف - بالرتجمة 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة وهو من الكتب املهمة التي اأ�شدرتها 

املن�شورات وا�شتقبلت بكثري من الهتمام حمليا وعربيا .
الدكتور عا�شم  و راجعه  العتيق  اأحمد عطية  الأ�شتاذ  الذي قام برتجمته  الذات”  “�شرد  ويعد كتاب 
التي  الكبرية  التاريخية  الأح���داث  اإىل  التعرف  للقراء  وتتيح  �شموه  حياة  على  تطل  نافذة  احلليفة 
�شهدتها املنطقة من الأربعينات وحتى ال�شبعينات من القرن املا�شي كما يك�شف الكتاب حقائق مذهلة 
والتطور  العربي  القومي  امل��ّد  ذلك  عام ومن  ب�شكل  العربي  والعامل  ب�شكل خا�ض  ال�شارقة  اإم��ارة  عن 

املحلية  ال�شاحتني  �شهدتها  التي  الأح��داث  والعديد من  ال�شارقة  اإم��ارة  ال�شريع يف  والتعليمي  الثقايف 
والعربية والتي تركت اآثاراً جمة على العامل العربي.

وقد حقق كتاب “�شرد الذات” مبيعات كبرية بلغت اأكر من 27000 ن�شخة منذ اأن ك�شفت “من�شورات 
القا�شمي” النقاب عن الن�شخة الأ�شلية من الكتاب لزوار معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب قبل �شنوات 
كذلك قامت “دار ال�شروق” يف جمهورية م�شر العربية ب�شراء حقوق الطباعة اخلا�شة بالكتاب ون�شره 
يف م�شر حيث مت الإعالن عن ذلك خالل حفل خا�ض ح�شره �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة اإىل جانب 
الكتاب يف  يتوافر  كما  ولبنان  والعراق  و�شوريا  الأردن  اإ�شدار طبعات خا�شة يف كل من  ذلك فقد مت 
يف  الإجنليزية  باللغة  توزيعه  اإىل  بالإ�شافة  والبحرين  ال�شعودية  العربية  واململكة  الكويت  مكتبات 

خمتلف اأرجاء العامل.
“ ل�شاحب  ال��ذاك��رة  الثالثة من مو�شوعة حديث  الأج���زاء  املعر�ض  ل��زوار  كذلك  املن�شورات  وتعر�ض 
�شي�شكل ح�شورها فر�شة  الرو�شية والذي  باللغة  القا�شمي  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 

نادرة لالطالع على منجز تاريخ دولة المارات العربية املتحدة .
واملواقف  الأح���داث  الثالثة  باأجزائه  ال��ذاك��رة  حديث  كتاب   يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وي��وؤرخ 
اإب��ان قيام دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة وما راف��ق قيامها من حتديات  اأه��م املراحل  يف مرحلة من 
ومواقف ويكّمل الكتابان بع�شهما اذ يعتران يف ذات �شياق ترجمة حياة الكاتب يف طورين من حياته 

على الدرجة ذاتها من الأهمية.

من�شورات القا�شمي ت�شارك بـ�شرد الذات
 وحديث الذاكرة يف معر�ض مو�شكو للكتاب
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مقيا�صي لي�ص بحجم ال�صخ�صية التي اقدمها ولكن بالعمل نف�صه

هند �شربي : يجب اأن يكون للفنان 
دور اإن�شاين مهم وحقيقي 

من  ال��ث��اين  اجل���زء  يف  • ت�����ش��ارك��ني 
وراء  ال�شر  فما  الأزرق"  "الفيل 
اجلزء  يف  للم�شاركة  حتم�شك 

اجلديد للفيلم؟
اأن����ا ���ش��ع��ي��دة ل��ل��غ��اي��ة بتلك   -
التجربة كوين اج�شد فيها 
وخمتلفاً  ج����دي����داً  دوراً 
طوال  ب��امل��ف��اج��اآت  ومليئاً 
ي�شكل  وه�����ذا  الأح�������داث 
بالن�شبة  ك��ب��رياً  حت��دي��اً 

يل، 
ح����م���������ش����ن����ي هو  وم����������ا 
يف  ال���ع���ن���ا����ش���ر  ك����ل  اأن 
�شواء  مم���ي���زة  ال��ف��ي��ل��م 
واملخرج  اجليد  الن�ض 
امل�شاركني  وال���زم���الء 
ومنهم  ا�شدقاء  منهم 
م�����رة  لأول  ن����ع����م����ل 
الأمور  �شوياً، كل هذه 

اأ�شعدتني كثرياً .
من  ت���ت���خ���ويف  اأمل   •
الرغم  ع���ل���ى  امل�������ش���ارك���ة 
م����ن ع�����دم م�������ش���ارك���ت���ك من 

قبل يف اجلزء الأول؟
الأول  لأن جن��اح اجل���زء  اإط��الق��اً  - ل 
ووج������ود خم����رج ق����وي و���ش��ي��ن��اري�����ش��ت جيد 

واأبطال كبار، 
مهمة  التجربة  اأن  واأرى  جن��اح،  عنا�شر  ه��ذه  كل 

ومل اأقلق اإطالقاً.
م���وؤخ���را   ُع����ر�����ض  وال�������ذي  "املمر"  ف��ي��ل��م   •
ت�شاركني فيه ك�شيفة �شرف، اأمل تقلقي من 

خو�ض هذه التجربة؟
موؤاخذة"  "ل  ف��ي��ل��م  ف��ف��ي  ب��ال��ع��ك�����ض   -
م�شهداً  قدمت  �شالمة  عمرو  للمخرج 
لي�ض  يل  بالن�شبة  واملقيا�ض   ، واح���داً 
اقدمها  ال��ت��ي  ال�شخ�شية  ب��ح��ج��م 

ولكن بالعمل نف�شه، 
"املمر" اأقدم م�شهدين وقد  ويف 
فيلم  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  حت��م�����ش��ت 
للمخرج �شريف عرفة والذي 
تعاونت معه يف العديد من 
"اجلزيرة  ومنها  الأف���الم 

والكنز"، بالإ�شافة اإىل اأنني �شعيدة باأن اأ�شارك يف 
هذه النوعية خا�شة واأن ال�شينما العربية ينق�شها 
ت��ت��ن��اول احل����رب والبطولت  ال��ت��ي  ه���ذه الأف�����الم 

امللحمية والتي نعاين من قلة تقدميها،
اأن��ه لدينا ق�ش�ض حقيقية كثرية وبطولت   رغم 

حتتاج اإىل اأن تظهر للجميع، 
وال�����ش��ّن��اع من  ال�شخم  الن��ت��اج  لكن اخل���وف م��ن 
الق��ب��ال ع��ل��ى ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة م��ن الأف����الم ب�شبب 

التكلفة.
العمل؟ يف  للم�شاركة  جذبك  الذي  • وما 

عبد  ه�شام  املنتج  النجاح،  رفقاء  مع  العمل  لأن   -
الفيلم  كون  واأي�شاً  �شريف عرفة  واملخرج  اخلالق 

كبرياً وهو فيلم حربي،
ال��ف��رتة وهي  امل���راأة يف تلك  ل���دور  تناوله   واأي�����ش��اً 

ال�شخ�شية التي اقدمها يف الفيلم.
مع  ثانية  م��رة  للتعاون  ع���ودة  ي�شّكل  الفيلم   •
"مذكرات  الأوىل  جتربتكما  بعد  عز  احمد  املمثل 
فكيف  منكما  لكل  البداية  ك��ان  مراهقة" وال���ذي 

ترين التجربة؟
اول عمل فني واأنا  اأنا وعز بالفعل قدمنا �شوياً   -
اأي عمل  بالراحة يف  واأ�شعر  ب�شداقته  اعتز كثرياً 

فني نتواجد فيه �شوياً،
 وب��ال��ف��ع��ل ك��ن��ا ن��رغ��ب يف ال��ت��ع��اون جم�����دداً حتى 
جاءت الفر�شة يف "املمر"، فبكل تاأكيد اأنا �شعيدة 

بالتعاون مع عز مرة اأخرى.
الفيلم  اأفي�ض  على  وجودك  عدم  اأغ�شبك  • هل 

اأم اأن الأمر اتفاق؟
- لقد طلبت عدم و�شع �شورتي على الأفي�ض لأنني 

�شيفة �شرف ومل اأجد داعياً لو�شع �شورتي .
اأثناء  واج���ه���ِت���ه���ا  ال���ت���ي  ال�����ش��ع��وب��ات  ه���ي  م���ا   •

الت�شوير؟
- ع��ل��ى ال�����������������رغ��م م���ن ك���وين ���ش��ي��ف��ة ���ش��رف لكني 
ح�����يث  ال��دور  ب�ش��������بب  نف�شي������اً  اإره������اقاً  واجهت 
والتعبريات  النظرات  على  اعتمدت  امل�ش������اهد  اأن 
ال�����دور  اأن  اأعتب�����ر  ولذل���ك  وال�ش�������وت  بال������وجه 

هو حتٍد.
اجلزء  تاأجيل  املا�شية  الفرتة  يف  اأزعجك  هل   •

اجلديد من فيلم "الكنز"؟
املنتجة  ل��ل�����ش��رك��ة  ي��ع��ود  الأم�����ر  لأن  اأن���زع���ج  مل   -
واملوزعة وهي التي تعرف التوقيت الأكر مالءمة 

لعر�شه.
حتلم"؟ "نورا  فيلمك  جتربة  عن  • ماذا 

مت�شوقة  لأن��ن��ي  ك��ث��رياً  انتظرها  التجربة  ه��ذه   -
دور  الفيلم  يف  واأج�شد  اجلمهور،  فعل  رد  ملعرفة 
امراأة كادحة ت�شّم������ى نورا تتع������ر�ض للم�ش������ايقات 
وب�ش����بب  ال�������ش���ج���ن  يف  زوج����ه����ا  وج������ود  ب�����ش��ب��ب 

جرائ�����مه.
منوذجاً  قابلِت  وهل  لل�شخ�شية  رِت  ح�شّ • كيف 

مثل نورا؟
مع  النقا�شات  اأن  كما  لها  �شبيهة  من��اذج  قابلت   -
امل��خ��رج��ة ه��ن��د ب���و ج��م��ع��ة وال�����ش��ي��ن��اري��و اخلا�ض 

بالعمل جعلني ملمة بالتفا�شيل.
حققتيه  الذي  الكبري  النجاح  من  الرغم  • على 
يف الدراما اإل انك مل ت�شاركي هذا العام مب�شل�شل 
مق�شود  الأم����ر  روح" ف��ه��ل  "حالوة  جت��رب��ة  ب��ع��د 
ال��ت��ي حتم�شِك  ال��ف��ك��رة  ع��ل��ى  ت��ع��ري  اأن����ك مل  اأم 

للعودة؟
الدراما فمنذ  اأتواجد �شنوياً يف  اأن  - لي�ض �شرطاً 
بع�ض  اأغ��ي��ب يف  درام���ي���ة،  اأول جت��رب��ة  ق��دم��ت  اأن 
لتقدمي  اأ�شعى  ل  لأنني  اأك��ر  اأو  لعامني  الأحيان 
عمل وال�شالم، اإذ دائماً ما اأنتقي الأعمال الدرامية 

التي اأقدمها.
• تعملني �شفرية اقليمية لرنامج الغذاء العاملي، 
حدثينا عن الدور الن�شاين الذي تقدمينه وكيف 

ترين هذه اخلطوة؟
ترتدي  اأن  لي�شت جم��رد  الفنانة  اأن  دائ��م��اً  اأرى   -
الف�شاتني او ت�شري على �شجادة حمراء، لكن اأي�شاً 
لبد واأن يكون هناك دور مهم وحقيقي وان�شاين 

اي�شاً.
عربيات  ن�شاء  اأرب��ع��ة  م��ن  اخ��ت��ي��ارك  مت  اأي�����ش��اً   •
وجدِت  فكيف  اجلن�شني  ب��ني  وامل�����ش��اواة  للتعزيز 

هذا الأمر وهل كان هناك جتاوب؟
ليلة و�شحاها  املجتمع بني  يتغري  ان  اتوقع  - مل 
كانت هناك  بالطبع كان هناك جت��اوب كما  ولكن 

بع�ض العراقيل.
تتعاملني مع  وكيف  الأم  • ماذا عن هند �شري 
�شورهن  ن�شر  ع��دم  على  ت�شّرين  ومل���اذا  ب��ن��ات��ك؟ 

عر ال�شو�شال ميديا؟
- اأحب كثرياً اأن اأعي�ض اأمومتي كما حتمله الكلمة 
فاأحب ان احر�ض واتواجد مع بناتي دائماً واأتابع 

درو�شهن وواجباتهن وتوجيههن اي�شاً، 
ال�شهرة  اأحميهن من خماطر  اأن  اأح��اول  وبالفعل 
يكروا  اأن  اإىل  امل�شاهري  اب��ن��اء  على  تفر�ض  التي 

وياأخذوا القرار باأنف�شهم.

غادة عبدالرازق تبحث
 عن الرجل املنا�شب !

عبدالرازق  غ���ادة  امل�����ش��ري��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ك�شفت 
اأن  واأك��دت   ، ال�شخ�شية  اأ�شرارها  العديد من 
ابنتها روتانا اأهم اإن�شانة يف حياتها، واأنها لن 

ترتدد يف فعل اأي �شيء ل�شاحلها.
غ���ادة اأك���دت اأن��ه��ا ت��ري��د ال����زواج م��رة اأخرى، 
املنا�شب،  الرجل  عن  تبحث  م��ازال��ت  ولكنها 

حتى ل تنف�شل مرة اأخرى.
ال��ف��ن��ان��ة امل�����ش��ري��ة حت��دث��ت عن 
ال�����ش��ف��ات ال��ت��ي ت��ت��م��ن��ى اأن 
حياتها  �شريك  يف  جتدها 
اأب����ح����ث عن   « وق�����ال�����ت: 
يحّبني  حُم����رتم  رج���ل 
ب�������������ش������دق، وي�������ق�������ّدر 
وجنوميتي  ع��م��ل��ي 
ويحب  وظ��������رويف، 
وحفيدتّي،  ابنتي 
وي��������ت��������ح��������ّم��������ل 

امل�شوؤولية«.
اأ�شارت  غ����ادة 
اأن  اإىل 
اأزواج������ه������ا 
ال�شابقني 
ك��������ان��������وا 

وظن  جنوميتها،  ب�شبب  الغرية  من  يعانون 
اأنه ي�شتطيع تغيري م�شريها، ومت  كل منهم 

ا�شتغاللها بطرق خمتلفة.
اع��رتف يف ح��وار مع جملة  امل�شرية  الفنانة 
اأزمة  ب�شبب  نف�شي،  طبيب  ت��زور  اأنها  »لها«، 
عندما  ع��ام��ا،   20 م��ن  لها  تعر�شت  نف�شية 
التفا�شيل  و�شهدت  تنتحر،  ام���راأة  �شاهدت 

بنف�شها.
النف�شية  ظ��روف��ه��ا  ب�شبب  اإن��ه��ا  ق��ال��ت  غ���ادة 
اأن��ه��ا ل جتد  اإىل  ح��اول��ت الن��ت��ح��ار، م�شرية 

عيبا من تلقي العالج النف�شي.
دخول  ترف�ض  اأن��ه��ا  اأك���دت  امل�شرية  الفنانة 
ل�شعوبة  وذل���ك  ال��ف��ن��ي،  ال��و���ش��ط  حفيدتيها 

املجال، وكرة ال�شراعات النف�شية به.
غادة مازالت تتمنى ان تعمل مع الزعيم عادل 
اإم��ام، كما عرت عن حزنها لعدم م�شاركتها 
بعد  رزق«،  »ولد  فيلم  من  الثاين  اجل��زء  يف 
ان�شغالها وعجلة  ب�شبب  العمل عليها  عر�ض 

الت�شوير.
اأن��ه��ا ل  اأي�����ش��ا  بطلة »ح��دوت��ة م���رة«، ك�شفت 
بعد  �شامي  حممد  امل��خ��رج  م��ع  العمل  متانع 
انتهاء خالفهما معا، كما عرت عن �شعادتها 

بنجاح م�شل�شلها الأخري »حدوتة مرة«.

نادين لبكي: الأفالم جتعل النا�ض 
يختربون حقائق خمتلفة

حتت عنوان "�شاهد احلياة 
ع��د���ش��ات خمتلفة" ،  ع��ر 
مهرجان  يف  ن��دوة  اأقيمت 
البندقية الدويل لل�شينما 
العاملي  امل��خ��رج  مب�����ش��ارك��ة 
واملخرجة  بلما  دي  براين 
وامل����م����ث����ل����ة الأي����ط����ال����ي����ة 
واملمثلة  غولينو  فالرييا 
واملخرجة  بلما  دي  رو�شي 
نادين  اللبنانية  واملمثلة 
لبكي بح�شور ح�شد كبري 
وطالب  ال�شحفيني  م��ن 
ال�����ش��ي��ن��م��ا و����ش���ن���اع اف���الم 

وحمبي ال�شينما.
ب����امل����ا:  دي  ب�����راي�����ن  ق�������ال 
باإعطاء  ت�شمح  "ال�شينما 
�شخ�شية  ن���ظ���ر  وج����ه����ة 
واح���دة. ه��ي وح��ده��ا التي 
بذلك،  ال��ق��ي��ام  ت�شتطيع 

وتقدم منظوراً وا�شحاً".
فقالت:  لبكي  ن��ادي��ن  ام���ا 
النا�ض  جت��ع��ل  "الأفالم 
يخترون حقائق خمتلفة 
عن الواقع الذي يعي�شون 
املواقف  ويتجنبون  ف��ي��ه، 

هذه  وال�شلبية.  ال�شعبة 
هي قوة ال�شينما".

باملا  دي  رو�����ش����ي  امل��م��ث��ل��ة 
"توفر  ق����ال����ت:  ب����دوره����ا 
ال���������ش����ي����ن����م����ا اإم�����ك�����ان�����ي�����ة 
ال��ت��ف�����ش��ريات وال����ق����راءات 
ال���الن���ه���ائ���ي���ة، وال����ت����ورط 
للم�شاهد.  ال����ع����اط����ف����ي 
لذلك ينتهي الفيلم فقط 
الكبرية،  ال�����ش��ا���ش��ة  ع��ل��ى 
وبعدها يكون للم�شاهدين 
ال�شخ�شية.  تف�شرياتهم 
هذه هي ال�شينما، هذا هو 

ال�شحر".
اما نادين لبكي فقد قالت 
مع  "التعاطف  اي�������ش���اً: 
يجعل  الفيلم  �شخ�شيات 
اخلط الفا�شل بني الواقع 
واخليال اأرق دائماً. نعي�ض 
بنف�ض  ون�����ش��ع��ر  ون��خ��ت��ر 
اأبطالنا  م���ث���ل  امل�������ش���اع���ر 
لنا  ي�������ش���م���ح���ون  ال�����ذي�����ن 
الهائلة  ال���ق���وة  ب��ال��ت��ق��اط 
ل��ل�����ش��ي��ن��م��ا واإم���ك���ان���ات���ه���ا 

التطلعية".

حالة من التاألق والنتعا�صة الفنية تعي�صها املمثلة هند �صربي 
لها  عر�ص  اأن  فبعد  �صينمائي،  عمل  من  باأكرث  ت�صارك  والتي 
"الفيل  بفيلم  جديد  من  لتناف�ص  "املمر" عادت  فيلم  موؤخرًا 
تون�ص  يف  مل�صاركتها  بالإ�صافة   ،"2 "الكنز  وفيلم   "2 الأزرق 
بفيلمها "نورا حتلم". اأعمال عديدة وجناحات بطعم خمتلف 
اأن هند ممثلة من طراز خا�ص، متتلك املوهبة والن�صج  توؤكد 

وثقافة الختيار لل�صخ�صيات التي تقدمها جلمهورها.. 
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النوبات  تبعد  اأطعمة    10
القلبية ومتنع ت�شلب ال�شرايني

ميكن للتغذية اجليدة اأن تقلل فر�ض الإ�شابة بالكثري من الأمرا�ض، من 
بينها اأمرا�ض القلب وال�شرايني، التي باتت توؤرق ماليني الب�شر يف جميع 

اأنحاء العامل. 
مناعة  تعزز  التي  الأك�شدة  م�شادات  على  الأطعمة  من  الكثري  وحتتوي 
اجل�شم، وميكن اأن جتنب الإن�شان م�شكالت �شحية عدة، مثل ارتفاع �شغط 

الدم وال�شمنة وال�شكري وان�شداد ال�شرايني وارتفاع ن�شبة الكول�شرتول.
ن�شتعر�ض هنا 10 اأطعمة “لها مفعول ال�شحر” يف امل�شاعدة بتجنب نوبات 

القلب وت�شلب ال�شرايني، وفق ما ذكر موقع “فوود وورد”.
جمرى  من  الطبيعية  ال�شموم  اإزال��ة  على  الروكلي  يعمل  الروكلي:   •
الروكلي  ف���اإن  ال�شحية،  الأل��ي��اف  على  يحتوي  ولأن���ه  اجل�����ش��م.  يف  ال���دم 
يقلل من خطر متزق  وبالتايل  ال��دم،  ي�شاعد ج�شمك على خف�ض �شغط 

ال�شرايني.
املغني�شيوم يقلل  اأن  اجلوز: اجلوز غني باملغني�شيوم. واأثبتت الدرا�شات   •
من تراكم الرت�شبات يف ال�شرايني. كما اأن اجلوز مليء بالأحما�ض الدهنية 

وهو عامل اآخر يف مكافحة تراكم الكولي�شرتول ال�شيئ. “اأوميغا 3”، 
• احلبوب الكاملة: تو�شي جمعية القلب الأمريكية بخم�ض اأو �شت ح�ش�ض 
وحت�شن  ال�شيئ  الكول�شرتول  من  تقلل  فهي  يوميا،  الكاملة  احلبوب  من 

الكول�شرتول اجليد. ويعد الأرز البني اأبر هذه احلبوب.
• ال�شبانخ: ال�شبانخ غني مبادة البوتا�شيوم، كما اأنه يحتوي على الألياف. 
ويقول خراء التغذية اأن كمية قليلة من ال�شبانخ بني الفرتة والأخرى من 

�شاأنها اأن متنع ان�شداد ال�شرايني واأن تخف�ض �شغط الدم.
زيت الزيتون: يعد زيت الزيتون عالجا فعال للم�شكالت الناجمة عن   •
الكول�شرتول ال�شيئ، فهو غني مب�شادات الأك�شدة واأحما�ض الأولييك غري 

امل�شبعة، ويوفر نظاما �شحيا للدورة الدموية.
بكفاءته  ويتميز  الكركمني،  من  رئي�شي  ب�شكل  الكركم  يتاألف  الكركم:   •
العالية يف اإ�شالح تلف جدران ال�شريان، ب�شبب قدرته الفائقة على مقاومة 

اللتهابات. واأثبتت الدرا�شات جناعة الكركم يف منع الرت�شبات يف الدم.
• الأفوكادو: ميكن ا�شتخدام الأفوكادو ع�شريا اأو يف العديد من الأطباق 
تقليل  على  ويعمل  العامة  ال�شحة  يح�شن  فهو  ال�شلطة.  مثل  الأخ���رى، 
.E الكول�شرتول ال�شيئ وكذلك يخف�ض �شغط الدم ب�شبب غناه بفيتامني
تراكم  تقليل  على  ي�شاعد  الأ�شبوع  يف  مرتني  ال�شمك  تناول  ال�شمك:   •
ال�شلمون  ال�شرايني، فالأحما�ض الدهنية املوجودة يف �شمك  الرت�شبات يف 
الدهون  م�شتويات  تقليل  ع��ل��ى  ت�شاعد  وامل��اك��ري��ل،  وال�����ش��ردي��ن  وال��ت��ون��ة 

الثالثية، كما تعالج التهاب الأوعية الدموية.
• البطيخ: يعتر البطيخ اخليار الأف�شل لرفد اجل�شم باأك�شيد النيرتيك، 
الذي ثبت علميا اأنه يخف�ض �شغط الدم ويقلل اللتهابات ويح�شن عمل 

ال�شرايني. وللبطيخ دور مهم يف خف�ض الدهون يف البطن.
الأوعية  اأي تر�شبات يف  اإذاب���ة  الفعال يف  ب���دوره  م��ع��روف  ال��ث��وم  ال��ث��وم:   •
ي�شيق  ال��ذي  الأجنيوتن�شني  با�شم  يعرف  اإن��زمي��ا  ي��ح��ارب  فهو  ال��دم��وي��ة، 

الأوعية الدموية.

حميط  ن�صبة  قدر  الذي  العربي  الفلك  عامل  هو  من 
الدائرة اإىل قطرها ب� 3.14؟

غياث الدين الكا�شي
ما املق�صود بالبئر الرتوازي؟
هو البئر الذي يتدفق منه املاء تلقائياً

ايونات  من  كبرية  كميات  على  حتتوي  الذي  املاء   •
ال�صابون  مع  املغني�صيوم ل يكون رغوة  او  الكال�صيوم 
حمل  حت��ل  املغني�صيوم  او  الكال�صيوم  اي��ون��ات  لن 
فتجعله  ال�صابون  يف  امل��وج��ودة  ال�صوديوم  ايونات 

�صعب الذوبان يف املاء ؟
املاء الع�شر

البحر ال�صائع؟ بحرية  تقع  • اين 
امريكا

نق�ص  لتعوي�ص  وراثيا  املعدل  وه��و  الذهبي  الرز   •
2000م وذلك  انتاجه لول مرة يف عام  اأ بداأ  فيتامني 

يف؟

• 1 بو�شة من جلدك حتتوي على 625 غدة عرقية.
• درجة حرارة اجل�شم الطبيعية هي 37 درجة مئوية. اأو 99 درجة فهرنهايت.

• خاليا الدم احلمراء يتم اإنتاجها داخل العظام.
• هل تعلم اأن ل�شان الإن�شان يحتوي على 12000 حليمة ذوقية، فاأما و�شط الل�شان فهو ل مييز اأي مذاق. 

واأما جانبي الل�شان فيميزان الطعم احلام�ض، واأما اآخر الل�شان فيميز الطعم املر. 
• هل تعلم اأن ج�شم الإن�شان يحتوي على 6 ليرت دم. 

• هل تعلم اأن الغدة التي تفرز مادة الأن�شولني هي غدة البنكريا�ض، ومعلوم اأن يف اجل�شم عدة غدد اأهمها: 
واحلجم  النمو  معدل  مثاًل:  عدة  وظائف  منها  ولكل  الكظرية.  والغدة  الدرقية،  والغدة  النخامية،  الغدة 

النهائي للج�شم وتوزيع ال�شعر والوزن الإجمايل وغريها... 
يظن  كما  اللم�ض  حا�شة  ولي�شت  ال�شمع،  حا�شة  ه��ي  موته  قبل  الإن�����ش��ان  يفقد  حا�شة  اآخ��ر  اأن  تعلم  ه��ل   •

العديد. 
• هل تعلم اأن عدد ف�شائل الدم يف اجلن�ض الب�شري هي اأربعة: O، Ab، B، A والف�شيلة الوحيدة من 

 .Ab هوؤلء الأربعة التي تقبل الدم من اأي ف�شيلة اأخرى هي ف�شيلة
32 عظمة، واأن الإن�شان  اأن رقبة الإن�شان حتتوي على �شبع فقرات، وان عدد عظام القدم هو  هل تعلم   •

عندما ي�شحك يحرك 16 ع�شلة. 

العجوز والل�ص 
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احلم�ص 
ك�����������ش�����ف ال�����دك�����ت�����ور 
م�������������������روان ��������ش�������امل، 
والباحث  ال�����ش��ي��ديل 
يف ال������دواء وال���غ���ذاء، 
له  احل��م�����ض  اأن  ع���ن 
الكثري،  الفوائد  من 
وال����ت����ي جت��ع��ل��ه اأه����م 
اأن��������������������واع احل������ب������وب 
اجل�شم  مت�����د  ال����ت����ي 

بالعنا�شر والفيتامينات، وتفوق عنا�شره على عنا�شر اللحم باأنواعه.
الإط��الق قدرته  واأهمها على  الفوائد  بالكثري من  وميد احلم�ض اجل�شم 
على �شبط معدلت ال�شكر يف الدم، وهي معلومة غائبة عن الكثريين، كما 
الكولي�شرتول  ن�شب  من  فيزيد  ال��دم،  يف  الكولي�شرتول  م�شتويات  يعادل 
الدم  ده��ون  يقلل  مما  ملحوظ،  ب�شكل  ال�شار  م�شتويات  ويقلل  ال�شحي، 
اإ�شافة رائعة  اأن احلم�ض  تدريجيا. واأكد الباحث يف الدواء والغذاء، على 
لحتوائه  اله�شم  ت�شهيل  على  ي�شاعد  اأن��ه  كما  وال��ب��ارد،  ال�شاخن  للطعام 
اأنه ي�شاعد على تقليل حمو�شة الأمعاء،  على الألياف بكميات كبرية، كما 

وتخفيف حدتها.

يغري ريويت�صي ناجاياما ، 86 عاًما ، اأقدم لعب ن�صط يف نادي فواكو للرجبي ي�صتعد للتدريب يف طوكيو
 حيث يعدُّ لعبة الرجبي اأهم �صيء يف حياته. رويرز

ام��راأة عجوز، وعندما هم بفتح  اإىل غرفة للنوم كبرية ترقد فيها  دخل ل�ض احد البيوت وت�شلل حتى و�شل 
اخلزانة اح�شت به ففتحت عيناها وفزعت، لكنه ا�شرع وقال لها: ل ت�شرخي وال قتلتك.

ي�شرك فال  اق��ول لك لن جتد هنا ما  .. ولكن دعني  ا�شرخ  ول��دي لن  يا  ا�شرخ  ه���اديء: لن   فقالت ب�شوت 
املك مال يا ولدي ول املك ذهبا ول ما ي�شتحق ان يباع ب�شعر كبري فارحل واتركني يف �شالم، بارك اهلل يف 

والديك.
 فقال لها: ل والدي يل ماتا فا�شرتيحي من الدعاء.

 ولكن املراأة اكملت الكالم ب�شجاعة وقالت: اه انت م�شكني انت يتيم، انا اي�شا ل اهل يل، مات زوجي قبل ان 
ياأتيني اطفال، ومات والدي تباعا، فع�شت وحيدة يف هذا البيت، ل عائل يل ،ولكن اهل اخلري ياأتوين ببع�ض 
الطعام، لكنهم يرتكوين وحدي طوال اليوم.. ثم بكت واخذت تولول وتقول: اعي�ض وحدي، اآكل وحدي، اجل�ض 
وحدي انام وحدي، ل احد يح�ض بي ل اأهل .. ول زوج ول اولد ..كنت امتنى ان يكون لدي ثالثة اأولد فا�شمي 
باأ�شواتهم  �شعيدة  اك��ون  ت�شاجروا  ولو  كله،  يومي  واق�شي معهم  ح��ارث  والثالث  والثاين �شخر  �شعيد  الول 
حويل، لكني ل اتركهم هكذا بل �شاأ�شرخ عليهم لأ�شكتهم كفى كفى يا اولد، يا �شخر يا �شعيد يا حارث، اآه كفى 
كفى .. وعال �شوتها لي�شل اإىل جريانها حارث و�شخر و�شعيد، فهبوا مذعورين اإىل غرفتها ليجدوا الل�ض 
وقد وقف يف و�شط الغرفة يوا�شيها، لكن عندما دخلوا وقالوا �شمعناك تنادين فهم ما ق�شدته، وقال لها: ايتها 

اللئيمة ليتك ما ع�شتي ول راأيتي �شعيد ول�شخر ول حارث.

اأ�شطورة الأنانا�ض.. هل حترق هذه الفاكهة الدهون؟
ت�شاعد يف  التي  ال�شهرية  الأنانا�ض(  �شمع اجلميع عن )حمية  لقد 
احلفاظ على الر�شاقة، بف�شل القدرة املفرت�شة لهذه الفاكهة على 

حرق الدهون. فهل هذا الأمر �شحيح؟
من  التثبت  الفرن�شية  لوفيغارو  �شحيفة  ح��اول��ت  ل��ه��ا،  تقرير  يف 
اأ�شطورة وجود خا�شية حرق الدهون ال�شهرية التي تتمتع بها ثمرة 
من  العديد  الإنرتنت  �شبكة  على  ظهرت  اأن  بعد  خا�شة  الأنانا�ض، 
املعجزة  املكون  ه��ذا  على  حتتوي  التي  الغريبة  الغذائية  احلميات 
املزعوم. وقالت كاتبة املقال اآن لور مينيون اإن هذه الأ�شاطري يزعم 
بع�شها اأن الأنانا�ض املعروف باحتوائه على بروميلني )اإنزمي ي�شاعد 
على ه�شم الروتينات( يهاجم الدهون مبا�شرة، وبالتايل فهو حل 
اأو ثالثة  ال�شائعات بفقدان كيلوغرامني  تِعد بع�ض  اإذ  للتخ�شي�ض، 

اأ�شبوعيا بف�شل “حمية الأنانا�ض”. 

ي��ك��ون ك��ن��زا غ��ذائ��ي��ا غنيا  اإن الأن��ان��ا���ض بالفعل ق��د  اأي�����ش��ا  وت��ق��ول 
فاكهة  يجعلها  مم��ا  والأل���ي���اف  وامل���ع���ادن  وامل��ن��غ��ن��ي��ز  بالفيتامينات 

ا�شتثنائية، اإل اأنه ل ي�شبب فقد الوزن بحال من الأحوال.
املنع�شة،  العذبة  باملياه  مليئة  الفاكهة  هذه  اأن  اإىل  الكاتبة  ونبهت 
ول حتتوي على الإطالق على كثري من ال�شعرات احلرارية وميكن 

ا�شتهالكها دون اعتدال.
اأن  ترف�ض  والتخ�شي�ض  التغذية  اأخ�شائية  ثوريز  فلورن�ض  اأن  غري 
ي�شتعمل اأي �شيء دون اعتدال، قائلة اإن هناك تو�شية بتناول ثالث 

ح�ش�ض من الفواكه يوميا بقدر قب�شة اليد، ل اأكر.
ول ين�شح باتباع نظام غذائي قائم على منتج واح��د، ف�شر النظام 
الغذائي املتوازن اأن ت�شتهلك كل �شيء، ووفقا لأخ�شائيي التغذية ل 

وجود لأطعمة �شرية حترق الدهون، وهذا ينطبق على الأنانا�ض.


