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كيف حترقني ال�سعرات 
بالأعمال املنزلية؟

ر�شقاتهم  ال�شتعادة  الريا�شية  االأل��ع��اب  �شاالت  اإىل  الكثريون  يلجاأ 
والتخل�ص من الوزن الزائد، لكن االأعمال املنزلية اليومية ميكن اأن 

توؤدي نف�ص الغر�ص.
كيف  ت�شرح  هيلثي�شتا  موقع  موؤ�ش�شة  وي��ك  جني  ال�شخ�شية  املدربة 
مي��ك��ن االع��ت��م��اد ع��ل��ى االأع���م���ال امل��ن��زل��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة حل���رق ال�شعرات 
�شحيفة  بح�شب  اجليم،  �شاالت  ارتياد  اإىل  احلاجة  دون  احل��راري��ة، 

ديلي ميل الربيطانية.
من -8:00 9:30 التنظيف

االعتماد  بتقليل  جني  تن�شح  التنظيف،  باأعمال  االمر  يتعلق  عندما 
على التكنولوجيا اإىل احلد االأدن��ى، وهذا يعني القيام باأعمال امل�شح 
وا�شتخدام  وا�شعة،  ح��رك��ات  ا�شتخدام  م��ع  باليد،  والغ�شيل  والكن�ص 

و�شعية القرف�شاء للو�شول اإىل املناطق املنخف�شة.
كمية ال�شعرات احلرارية املحروقة: 340 �شعرة

من -10:30 12:30 الت�شوق
على  �شرياً  دقيقتني  بعد  على  �شيارتك  "اركني  بالقول  جني  تو�شي 
بت�شلق  ين�شح  املثالية  الناحية  ومن  التجارية،  املحالت  من  االأق��دام 

االأدراج بدل من ا�شتخدام امل�شعد. 
ا���ش��ت��خ��دم��ي ح��ق��ي��ب��ت��ي ت�����ش��وق ك��ب��ريت��ني، واح��م��ل��ي ك����اًل م��ن��ه��م��ا بيد 

واحمليهما وكاأنهما اأثقال مترن ع�شالت ج�شمك.
كمية ال�شعرات احلرارية املحروقة: 380 �شعرة

الطهي
اإىل  التي حتتاج  الطهي  اختاري عمليات  الطعام،  اع��داد وجبات  عند 
العجني، وال  ودع��ك  البي�ص  ب�شكل كبري، مثل خفق  حتريك اجل�شم 

ت�شتخدمي املعدات الكهربائية مثل اآالت اخلفق والعجن.
كمية ال�شعرات احلرارية املحروقة: 170 �شعرة

لأول مرة.. قيا�س �سغط 
دمك من اأذنك

يغفل عدد كبري من النا�ص قيا�ص �شغط الدم يف ج�شمهم، على الرغم 
يودي  ق��د  واإهمالها  االإن�����ش��ان  ل�شحة  اأ�شا�شية  العملية  ه��ذه  اأن  م��ن 

بحياته، اأو يعر�شه خلطر االإ�شابة ب�شكتة دماغية.
ووفق ما ذكر موقع "�شي نت"، فاإن اإحدى ال�شركات ت�شتعد، يف وقت 
ل���الأذن متخ�ش�شة يف قيا�ص  �شماعات  ل��ط��رح  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��ن  الح��ق 

�شغط الدم.
واأو�شح امل�شدر اأن "فالن�شيل" هي �شركة للتكنولوجيا ال�شحية تقوم 
بت�شنيع العديد من االأجهزة اخلا�شة بقيا�ص بع�ص املوؤ�شرات يف ج�شم 

االإن�شان.
مهمتها  وب�����ش��ي��ط��ة،  ���ش��غ��رية  �شماعة  بت�شنيع  "فالن�شيل"  وق��ام��ت 
الوحيدة قيا�ص �شغط الدم، حيث تقول ال�شركة اإن االأذن هي اأف�شل 

منطقة لقيا�ص �شغط الدم، مقارنة باالإ�شبع اأو الر�شغ.
وتعمل ال�شماعة من خالل االعتماد على تطبيق يف الهواتف الذكية، 
حيث يطلب من امل�شتخدم اإدخال بع�ص البيانات )مثل العمر والطول 

والوزن ونوع اجلن�ص(، ثم ي�شتغرق القيا�ص حوايل 30 ثانية.
اإن ال�شماعة  وتقول ال�شركة، يف مقطع فيديو تعريفي على يوتيوب، 
"التطبيق املرافق لها ميكنه  اأن  تطرح الأول مرة يف العامل، م�شيفة 
اأكرث  وبنتائج  م�شتمر،  ب�شكل  االإن�����ش��ان  ج�شم  يف  ال��دم  �شغط  قيا�ص 

حتديثا ودقة".
وين�شح اخلرباء ب�شرورة قيا�ص �شغط الدم با�شتمرار، وتوخي احلذر 
ال�شداع  ت�شمل:  التي  الرئي�شية الرتفاعه،  العالمات واالأعرا�ص  من 
ال�شديد، واالإره��اق، وم�شكالت يف الروؤية، واآالم يف ال�شدر، والتنف�ص 

غري املنتظم.

اخلميس    9   يناير   2020  م   -   العـدد  12827  
Thursday   9   January   2020  -  Issue No   12827

ملاذا يجب التقليل من تناول املايونيز؟
يعترب املايونيز من اأكرث العنا�شر الرئي�شية التي ت�شتخدم يف العديد من 
على  املركب  ه��ذا  ويحتوي  واملك�شيكية،  واالأمريكية  االإيطالية  امل��اأك��والت 
االأطعمة  اأكرث  اأحد  يجعله  مما  احلرارية،  وال�شعرات  الدهون  من  الكثري 

التي تت�شبب بال�شمنة وزيادة الوزن لدى اقرتانه باأطباق اأخرى. 
ما هو املايونيز: يتم حت�شري املايونيز من مزيج من �شفار البي�ص والزيت 
والتوابل  والفلفل  وامللح  االأبي�ص  اخل��ردل  اإىل  اإ�شافة  واخل��ل،  والليمون 

االأخرى، ويتم مزجه حتى ي�شل اإىل قوام �شميك.
ما الذي يجعل املايونيز غري �شحي؟ يتم حت�شري املايونيز با�شتخدام عملية 
اال�شتحالب، ويف بع�ص احلاالت، عندما ال يتم حت�شري املايونيز وتخزينه 
ذلك  على  البكترييا. عالوة  تكاثر  اإىل  ي��وؤدي  فاإنه  ال�شحيحة،  بالطريقة 
فاإن وجود الزيت يزيد من خ�شائ�شه التي توؤدي اإىل زيادة الوزن. وبح�شب 

اخلرباء، فاإن ملعقة املايونيز حتتوي على حوايل 94 �شعرة حرارية. 
وقد اأظهرت العديد من الدرا�شات باأن املايونيز املنزيل ال�شنع ميثل اأر�شاً 
خ�شبة للبكرتيا، اإذا مل يتم حت�شريه وتخزينه ب�شكل �شحيح، مقارنة مع 

املايونيز املح�شر جتارياً والذي يحتوي على مواد حافظة. 
عالية من  ن�شبة  املايونيز يحتوي على  ف��اإن  كلتا احلالتني،  ذل��ك، يف  وم��ع 
ال�شعرات احلرارية، وبالتايل، ين�شح دائماً مبراقبة كمية املايونيز امل�شتهلكة 

خا�شة بالن�شبة لالأ�شخا�ص الذين يحاولون اإنقا�ص الوزن.
من  اأن���واع  االأ���ش��واق  يف  تتوفر  لل�شحة؟:  مفيد  الد�شم  قليل  املايونيز  هل 
م�شادة  تركيبة  على  حتتوي  اأن��ه��ا  ُيعتقد  وال��ت��ي  ال��د���ش��م،  قليلة  املايونيز 
لل�شمنة تعتمد على الن�شويات عو�شاً عن الدهون، لذا ُيعترب املايونيز قليل 

الد�شم خياراً مثالياً لالأ�شخا�ص الذين يحاولون اإنقا�ص وزنهم. 

هذه التمارين تخّل�س من 
رائحة الإبط

زي����ادة ال����وزن اأح���د اأه���م ع��وام��ل انبعاث 
من  الرغم  على  الكريهة  االإب��ط  رائحة 
وقد  ح��رج��اً.  ذل��ك  وي�شبب  اال�شتحمام، 
ي�شاعد و�شع مزيل رائحة العرق لبع�ص 
توفر حاًل  التمارين  بع�ص  لكن  الوقت، 
ت�شاعد  اأن��ه��ا  جانب  اإىل  للم�شكلة  دائ��م��اً 
ع��ل��ى ت��ن�����ش��ي��ط اجل�����ش��م وال��ت��خ��ل�����ص من 

الوزن الزائد:
التمارين  اأف�������ش���ل  م����ن  احل���ب���ل  ن����ط   *
وع�شالت  والذراعني  الكتفني  لتحريك 
الظهر، وحرق الدهون املرتاكمة يف هذه 

املوا�شع.
يومياً  ال�����ش��غ��ط  مت���ري���ن  مم���ار����ش���ة   *
رائحة  م��ن  التخّل�ص  ط��رق  اأف�����ش��ل  م��ن 
متارين  ممار�شة  اأي�شاً  ميكنك  االإب���ط. 
ال�شغط اخلا�شة بالركبتني، وذلك بثني 

الركبتني ثم رفع اجل�شم الأعلى.
كل  يف  الركبة  ثني  م��ع  امل�شي  مت��ري��ن   *

خطوة ورفع اليدين الأعلى.
ال���ب���ط���ن،  �����ش����د ع���������ش����الت  * مت�����اري�����ن 
الراأ�ص  ورف��ع  االأر����ص،  على  باال�شتلقاء 
واجلذع الأعلى حتى و�شعية اجللو�ص، ثم 

العودة باجلذع اإىل و�شعية اال�شتلقاء.

ن�سائح للم�ساعدة يف 
التخل�س من الوزن الزائد �ص 23

كيف حتمي نف�سك من 
�سرطان الربو�ستاتا 

اأمور  لكل  ج��ي��داً  ين�شت  اأن  للرجل  ينبغي  الُعمر  منت�شف  بلوغ  م��ع 
وتغيري  ال�شحية  للن�شائح  لال�شتماع  ا�شتعداداً  اأكرث  ويكون  اجل�شم، 
بع�ص العادات. وتعترب الربو�شتاتا من اأكرث امل�شاكل التي تقلق �شحة 
اإ�شابة الرجل  تبلغ احتماالت  39 عاماً  ال�  40. فقبل  ال�  الرجل بعد 
ب�شرطان الربو�شتاتا 0.005 باملئة، وترتفع اإىل 2.2 باملئة بني �شن 

7.13 باملئة بعد ال� 60. اإىل  ت�شل  ثم  عاماً،  و59   40
غري  االخ��ت��ي��ارات  م��ن  ب��ال��ده��ون  والغنية  الد�شمة  االأط��ع��م��ة  وتعترب 
ينبغي  التي  االأل��ب��ان  منتجات  وخا�شة  الربو�شتاتا،  ل�شحة  املنا�شبة 
املك�شرات  مثل  ال�شحية  الدهون  بتناول  ُين�شح  بينما  تناولها.  تقليل 

وزيت الزيتون واالأ�شماك.
وت�شكل اللحوم امل�شّنعة مثل الالن�شون والربغر وال�شجق خطراً اإذا مت 

تناولها بانتظام اأو باإفراط، وباملثل ينبغي جتّنب اأكل جلد الدجاج.
امل��زي��د من  ت��ن��اول   ،40 ال����  ب��ع��د  ال��ربو���ش��ت��ات��ا  ولتقليل اخل��ط��ر ع��ل��ى 
وال����رّم����ان والطماطم  ال��ربوك��ل��ي  وال���ف���واك���ه، وخ��ا���ش��ة  اخل�������ش���روات 

)البندورة( املطبوخة.
وي�شاعد �شرب ال�شاي االأخ�شر على تقليل االأك�شدة وااللتهابات التي 
من  جيدة  درج��ة  ولتحقيق  الُعمر،  يف  التقدم  مع  الربو�شتاتا  ت�شيب 

الوقاية تناول 3 اأكواب من ال�شاي االأخ�شر.

ال�شعور بالتعب:
الفواكه  ت���ن���اول  اأف�������ش���ل، مي��ك��ن جت���رب���ة  ب�����ش��ك��ل  ل��ل��ن��وم 
القرنبيط  م��ث��ل  ب��ال��رتي��ب��ت��وف��ان  ال��غ��ن��ي��ة  واخل�������ش���روات 

والبطاطا احللوة واملوز والتفاح.
اأفيونية جتعلنا  اأن احلليب يحتوي على جزيئات  يف حني 
اأنها  ن�شعر بالنوم، لكن من الناحية العلمية هذا ال يعني 
�شتجعلنا ننام جيدا، نظرا الأنه ي�شعب ه�شم احلليب، وهو 
ما يجهد اجل�شم خالل حماولة اإنتاج الطاقة لتحطيمه، 

ما يعطل دورة النوم.

حب ال�شباب:
اأظ��ه��رت ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���ش��ات اأن احلليب اخل���ايل من 
كما  امل��راه��ق��ني،  ب��ني  ال�شباب  ح��ب  �شدة  م��ن  يزيد  الد�شم 
يف  االأل��ب��ان  منتجات  على  ب��ال��ل��وم  ال��درا���ش��ات  بع�ص  تلقي 
الد�شم  قليل  احلليب  يوؤثر  كما  الهرمونات،  على  التاأثري 

على �شحة الب�شرة ب�شكل �شلبي.

�شعوبة يف اله�شم:
العامل  �شكان  باملئة من   70 –  65 اأن  اإىل  درا���ش��ة  ت�شري 
ه�شم  عليهم  وي�شعب  الالكتوز،  حتمل  عدم  من  يعانون 
حليب البقر، ما قد ي�شبب م�شكالت مثل االنتفاخ والغثيان 
االإق��الع عن  ب�شكل منتظم، واالأف�شل  واالإ�شهال  والغازات 

�شرب احلليب.

اأوجاع غريبة:
التهابا  ي�شبب  فاإنه  احلمو�شة،  �شديد  احلليب  الأن  نظرا 
اإىل  الدرا�شات  اإح��دى  وت�شري  والع�شالت،  املفا�شل  ي��وؤذي 
اأن الذين ميار�شون الريا�شة ويواجهون �شعوبة يف التعايف 
منتجات  ا���ش��ت��ه��الك  خ��ف�����ص  عليهم  ال��ع�����ش��الت  اأمل  م��ن 

االألبان وخا�شة احلليب.

�شباب الدماغ:
اال�شتهالك املفرط ملنتجات االألبان قد يكون �شببا ل�شباب 

الدماغ ب�شبب ارتفاع معدل بروتني الكازين يف احلليب، ما 
ي�شبب �شعورا كاذبا بالر�شا.

احلليب  ا�شتهالك  تقليل  اأن  اإىل  الدرا�شات  بع�ص  وت�شري 
ميكن اأن ي�شاعد على حماربة االكتئاب.

ح�شا�شية واأمرا�ض جلدية:
التعر�ص  يف  ك��ب��رية  بكميات  احل��ل��ي��ب  ا���ش��ت��ه��الك  يت�شبب 
االأكزميا،  بينها  خمتلفة  جلدية  واأم���را����ص  للح�شا�شية 
ولذلك يجب خف�ص ا�شتهالكه ل�شمان حت�شن مثل هذه 

احلاالت.
اأو  االإم�����ش��اك  مثل  املت�شابهة،  امل��ب��ك��رة  االأع���را����ص  وب�شبب 
احلليب  ب��ني ح�شا�شية  اخل��ل��ط  وامل��غ�����ص، ميكن  االإ���ش��ه��ال 

وعدم حتمل الالكتوز.

ارتفاع الكولي�شرتول:
النظام  من  مبا�شرة  ال��دم  جم��رى  يف  الكولي�شرتول  ينتج 
العادي  البقر  حليب  من  غ��رام   100 وحتتوي  الغذائي، 
تناول  م��ا يجعل  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول،  م��ن  غ��رام��ات   10 على 

الكثري من احلليب يوميا اأمرا خطريا.

ك�شر العظام ب�شهولة:
اأثناء  خا�شة  و�شحتها،  العظام  لنمو  اأ�شا�شي  الكال�شيوم 
الربوتينات  اأو  االألبان  فاإن منتجات  الطفولة، ومع ذلك، 
احليوانية ب�شكل عام حم�شية، وهو ما يقلل من امت�شا�ص 
ا�شتهالك كميات كبرية  فاإن  للكال�شيوم، وبالتايل  اجل�شم 

من احلليب يزيد من خماطر التعر�ص للك�شور ب�شهولة.

ج�شمك مقاوم للأدوية:
اللوم على احلليب يف  اإلقاء  اأن��ه ال يجب  الرغم من  على 
اأن امل�شادات  اأظ��ه��رت  ال��درا���ش��ات  اإح����دى  ل��ك��ن  ح��د ذات����ه، 
احليوية التي ُتعطى لالأبقار قد توؤثر على ال�شحة ب�شكل 
ال��دواء حيويا ل�شحة احليوانات،  غري مبا�شر، حيث يعد 
اأخ��رى يت�شبب يف تطور بكترييا مقاومة  لكنه من ناحية 

للميكروبات.

هل ي�شبب احلليب حب ال�شباب؟
ال��ب��ث��ور اجل��ل��دي��ة ه��ي ظ��اه��رة مزعجة ت��رتاف��ق م��ع فرتة 
البع�ص حتى على مدى عقود. وقد  ويعاين منها  النمو. 
يكون ا�شتهالك احلليب هو ال�شبب يف ظهور حب ال�شباب 
فعندما  اليافعني.  االأ�شخا�ص  لدى  البع�ص، خا�شة  لدى 
ي�شربون حليب البقر يزداد اإنتاج هرمونات النمو لديهم. 
احلليب  يف  امل��وج��ودة  الكيميائية  �شبه  امل���واد  ع��رب  وذل���ك 
احليوانية  النمو  عمليتا  تتداخل  وهكذا  للنمو.  واملحّفزة 
اأكرب من  والب�شرية وبالتايل تنتج الغدد الدهنية مقداراً 
الدهون. ويف هذه احلالة يو�شي خرباء التغذية بالتخلي 

عن احلليب باعتباره يعزز ظهور البثور اجللدية فعاًل.

ما هو تاأثري احلليب على الإ�شابة بال�شرطان؟
ت��ن��اول��ت ال��ع��دي��د م���ن ال���درا����ش���ات ال��ع��الق��ة ب���ني احلليب 
وال�شرطان. كما قام باحثون بتحليل عينات دم للكثري من 
املتطوعني من اأجل فح�ص املواد واملوؤ�شرات احليوية التي 
توؤدي دوراً يف تكون ال�شرطان. وكانت النتيجة اأن الرجال 
الذين ي�شتهلكون يومياً اأكرث من ن�شف ليرت من احلليب 
االإ�شابة  خلطر  معر�شون  اجل��ن  من  غ��رام��اً   50 ونحو 

غريهم. من  اأكرث  ب�شرطان الربو�شتات بن�شبة 22% 
واإذا كانت الن�شبة اأقل يف درا�شات اأخرى فاإن العامل امل�شرتك 
ارتباط ما بني �شرطان الربو�شتات  بينها هو وجود  فيما 
ال��ت��وق��ف عن  اأن ذل��ك ال يعني  وا���ش��ت��ه��الك احل��ل��ي��ب. بيد 
كاتارينا  التغذية  اأخ�شائية  تو�شح  ا�شتهالك احلليب كما 
نيمبت�ص. وت�شيف "كون معظم الدرا�شات ولي�ص جميعها 
دلت على وجود هذا االرتباط، نفرت�ص ارتفاعاً طفيفاُ يف 
خطر االإ�شابة بال�شرطان، لكن ال �شيء مينع �شرب كميات 

معتدلة من احلليب".
واإذا كانت هناك عالقة بني �شرطان الربو�شتات وا�شتهالك 
كمية كبرية من احلليب ف��اإن هذا االأخ��ري لي�ص له تاأثري 

على االإ�شابة باالأورام االأخرى.

الكولجني يحارب 
اأعرا�س ال�سيخوخة

يف كثري من االأحيان، يطرح العلم 
ال��غ��ذائ��ي م��ك��ون��اً ج���دي���داً يحمل 
مفتاح حل عدد كبري من امل�شاكل 
مكافحة  يف  وي�����ش��اع��د  ال�����ش��ح��ي��ة 

ال�شيخوخة.
لبنة  بكونه  الكوالجني  وي�شتهر 
لذلك  ال�شحية،  للب�شرة  حيوية 
جنده يف بع�ص منتجات التجميل 
بالن�شبة  اأهميته  لكن  ال��راق��ي��ة، 
يقدمه  م�����ا  ت���ت���ع���دى  ل��ل�����ش��ح��ة 

للب�شرة.
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور ج��و���ص اأك�����ص " 
���ش��ن��وات م���ن البحث  ب���ن���اًء ع��ل��ى 
هو  الكوالجني  اأن  اأعتقد  املكثف، 
امل�شاد  الطب  يف  املجهول  البطل 

لل�شيخوخة".
الكوالجني  ي�����ش��اع��د  اأن  مي��ك��ن  و 
التجاعيد  ظ����ه����ور  م���ن���ع  ع���ل���ى 
اأن�����ه يعمل  ك��م��ا  وال�����ش��ي��ل��ول��ي��ت، 
الريا�شي،  االأداء  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
وحت�شني حالتك املزاجية والنوم، 
باالإ�شافة اإىل زيادة كثافة العظام 
ناهيك عن  الطمث،  انقطاع  بعد 
ب��ن��اء ن��ظ��ام امل��ن��اع��ة اخل��ا���ص بك، 
وال�شيطرة على الوزن، واحلفاظ 

على �شحة االأظافر وال�شعر.
اأخ�شائي  ب�����ش��ف��ت��ي   " واأ�����ش����اف 
ت��غ��ذي��ة ���ش��ري��ري م��ت��خ�����ش�����ص يف 
الطب الطبيعي واللياقة البدنية، 
االأ�شخا�ص  م���ئ���ات  م����ع  ع��م��ل��ت 
بدنية  ولياقة  �شحتهم  لتح�شني 
، مبا يف ذلك الع�شرات من اأف�شل 
�شافرت  اأن��ن��ي  حتى  الريا�شيني. 
االأمريكي  االأومل���ب���ي  ال��ف��ري��ق  م��ع 

اإىل لندن يف عام 2012".
اأك�����ص يف مقالة  ال��دك��ت��ور  وت��اب��ع 
ن�����ش��رت��ه��ا ���ش��ح��ي��ف��ة دي���ل���ي ميل 
�شحة  �شوء  " ولكن  الربيطانية 
اأمي دفعني للتفكري بالكوالجني، 
وحفزين تكرار اإ�شابتها ب�شرطان 
غذائي  نظام  ابتكار  على  ال��ث��دي 
الكوالجني  اأن  واكت�شف  خ��ا���ص، 
اإمكانات هائلة غري  يحتوي على 

م�شتغلة".
ناب�شة  قوية  م��ادة  الكوالجني  و 
الربوتينات  اأك��رث  وه��ي  باحلياة، 
اعتباره  اجل�شم، وميكن  وفرة يف 
واق��ي��ة غ��ري مرئية  ب��دل��ة  مبثابة 
ال����ع����دي����د من  ن�����ش��ج��ه��ا يف  ي���ت���م 
بح�شب  واالأن���������ش����ج����ة،  اخل����الي����ا 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

يف هذه احلالة.. توقف فورا عن �سرب احلليب

ل�شرب احلليب العديد من الفوائد �شحية، فهو م�شدر هام 

اإل  والأ�شنان،  للعظام  ال�شحي  التطور  ويعزز  للكال�شيوم 

�شرورة  يف  تت�شبب  قد  ال�شحية  امل�شكلت  بع�ض  ظهور  اأن 

التوقف فورا عن �شرب احلليب.

موقع  ن�شرها  حديثة  طبية  درا�شة  وذكرت 

"برايت �شايد" اأنه يجب التوقف فورا عن 

�شرب احلليب حال ظهور 9 علمات.

ا�شتهلك  موا�شلة  من  الباحثون  وح��ذر 

العلمات،  بع�ض  ظهور  حال  يف  احلليب 

جانبية  اآث��ار  له  �شيكون  ذل��ك  ك��ون 

�شيئة على �شحة الإن�شان.
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�ش�ؤون حملية

خلل اجتماعه الثاين بالعني

  جمل�س جامعة الإمارات يعتمد �سيا�سة القبول للعام اجلامعي 2021-2020
املجل�ض يوافق على ا�شرتاتيجية اجلامعة املحدثة ويطلع على ميزانية اجلامعة لعام 2020

املوافقة على تعديل وحتديث عدد من الربامج الأكادميية منها برنامج البكالوريو�ض يف الإح�شاء وحتديث برنامج املاج�شتري يف احلوكمة وال�شيا�شة

ر للوطن والتاريخ ت�شّوْ

رواق الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي يطلق معر�س روعة اأوغندا

النمر الأ�سود ين�سم اإىل حديقة الإمارات للحيوانات 

•• العني - الفجر

تراأ�ص �شعيد اأحمد غبا�ص -الرئي�ص االأعلى جلامعة 
االإم��ارات العربية املتحدة - االجتماع الثاين ملجل�ص 
اأم�ص   2020-2019 اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام  اجل��ام��ع��ة 

االأربعاء ، يف مقر اجلامعة مبدينة العني. 
عي�شى  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل  ع�شويته  يف  املجل�ص  وي�شم 
عبدالفتاح كاظم- حمافظ مركز دبي املايل العاملي، 
و�شعادة �شعيد را�شد اليتيم - الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون 
الدكتور  و���ش��ع��ادة   ، املالية  ب���وزارة  وامل��ي��زان��ي��ة  امل���وارد 

ووقاية  ال�شحة  وزارة  وكيل  العلماء-  �شليم  حممد 
االأحبابي  نا�شر  حممد  الدكتور  و�شعادة  املجتمع، 
ل��ل��ف�����ش��اء، و�شعادة  االإم�������ارات  وك���ال���ة  ع����ام  م��دي��ر   -
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل حممد ال��ك��رم - م��دي��ر ع��ام هيئة 
و�شعادة  دب���ي،   بحكومة  الب�شرية  والتنمية  املعرفة 
التنفيذي  الرئي�ص  نائب   - ال�شمري  عبداهلل  حميد 
واخلدمات  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  ورئ��ي�����ص  للمجموعة 
امل�شاندة ب�شركة مبادلة لال�شتثمار، و�شعادة الدكتور 
الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  و���ش��ع��ادة  ال�����ش��ري��اين،  علي  حممد 
االإمارات  الربيكي- مدير جامعة  غالب احل�شرمي 

-كلية  املنهايل  اأبوبكر  اأ�شماء  وال��دك��ت��ورة  ب��االإن��اب��ة، 
�شليمان  حممد  والدكتور  االإم��ارات،  جامعة  العلوم، 
جامعة  ال�شحية،  والعلوم  الطب  كلية   - احلوقاين 
كلية   - الفال�شي  جمعة  �شما  وال��دك��ت��ورة  االإم����ارات، 
االإم���ارات،  جامعة  واالجتماعية،  االإن�شانية  العلوم 
االإدارة  كلية   - ال�شويدي  م��ق��داد  حممد  وال��دك��ت��ور 

واالقت�شاد، جامعة االإمارات. 
ا�ش�����تعر�ص امل�����جل�ص يف اج����تماع�����ه ال���ثاين لهذا العام 
حيث  الهامة،  امل���و�شوعات  من  ع�����دداً  االأك����ادميي 
اجلامعة  ا�شرتاتيجية  على  املجل�ص  واف���ق  و  اط��ل��ع 

املحدثة.
 ك��م��ا اط��ل��ع امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة اجل��ام��ع��ة للعام 
يف  الطلبة  قبول  �شيا�شة  اعتماد  مت  واأي�شاً   ،2020
ومتت   ،2021-2020 اجلامعي  للعام  اجلامعة 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت��ع��دي��ل وحت��دي��ث ع���دد م��ن الربامج 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ص يف  ب��رن��ام��ج  االأك��ادمي��ي��ة مثل تعديل 
احلوكمة  يف  املاج�شتري  برنامج  وحتديث  االإح�شاء 
اأخرى والتي من  اإىل مو�شوعات  اإ�شافًة  وال�شيا�شة، 
والتميز  ال��ري��ادة  م�شرية  تعزيز  يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها 

جلامعة االإمارات "جامعة امل�شتقبل".

•• اأبوظبي- الفجر

اأبوظبي، املتحف  اأعلن رواق الفن يف جامعة نيويورك 
االأكادميي التابع للجامعة، عن تنظيم معر�ٍص جديٍد 
ت�شوٌر   - اأوغ��ن��دا  "روعة  ب��ع��ن��وان  امل�����ش��روع  م�شاحة  يف 
للوطن والتاريخ"، والذي �شيفتتح اأبوابه للزوار ابتداًء 
من يوم االأحد 12 يناير،حيث �شيقام حفل االفتتاح يف 

متام ال�شاعة 5:30 م�شاًء.
اأعمال  يناير   28 لغاية  ي�شتمر  ال��ذي  املعر�ص  وي�شم 
عن  تك�شف  ال��ت��ي  ���ش��وايف  نا�شر  علي  �شعيدي  ال��ف��ن��ان 
م�شريته االإبداعية، حيث ي�شلط ال�شوء على ت�شورات 
واحل�شاد  ال�������والدة  الح���ت���ف���االت  االأوغ����ن����دي  ال���ف���ن���ان 
امل��ج��اع��ة والنزاع  اآث����ار  ال���دي���ار، وك��ذل��ك  اإىل  وال���ع���ودة 
يتناول  كما  االألغام،  عن  الناجمة  واملخاطر  ال�شيا�شي 
ق�شايا الهوية يف مرحلة ما بعد احلداثة من املنظور 

االأفريقي املعا�شر.
غنية  ب�شرية  جتربًة  ال�شهرية  �شوايف  لوحات  وتقدم 
وجمتمع  ث��ق��اف��ة  تعك�ص  رح��ل��ة  يف  ال�����زوار  ت�شطحب 
اأعمال  وتتنوع  الع�شرين.  القرن  االأوغندية يف  القرية 
الفنان بني م�شاهد تتناول مو�شوعات متنوعة و�شوراً 

م�شنني،  وقرويني  واأمهات  ملو�شيقيني  �شغرية  تاأملية 
�شعياً  التكعيبي  الفن  من  م�شتوحى  باأ�شلوب  يقدمها 
ل��ت�����ش��وي��ر اأه����ل اأوغ���ن���دا ك��رم��ز ل��ل��ك��رام��ة وال��ف��خ��ر يف 

ال�شخ�شيات التي يج�شدونها.

اأحد  الر�شم  "يعد  �شوايف:  ق��ال  اأعماله،  على  وتعليقاً 
�شبل نقل الر�شائل والك�شف عن ق�ش�ص مل حُتَكى بعد. 
ال يعرف اجلميع اأفريقيا عن كثب، وال يغطي االإعالم 
النظر  يف  تتعمق  حني  لكن  الهامة.  املو�شوعات  �شوى 

اإىل رجل اأ�شيب بلغم اأر�شي، يت�شح لك اأن حتى �شناع 
اللغم ال يعلمون من اأ�شيب بال�شرر ب�شبب هذا اللغم 

اأو حجم ال�شرر الذي خّلفه".
باالألوان  لال�شتمتاع  بفر�شة  املعر�ص  زوار  و�شيحظى 
تعك�ص  التي  االأفريقية  الهند�شية  واالأ�شكال  امل�شرقة 
ح�ص اجل��راأة، كما �شيتعرفون من خالل هذه االأعمال 
ون�شاء  احل���روب،  م��ن  الناجني  بع�ص  �شخ�شيات  على 

حوامل يف حلظات الت�شرع.
االإ�شالم،  ت��ام��و  م��ن  فني  بتقييم  املعر�ص  ه��ذا  وي��اأت��ي 
اختارها  التي  االأل���وان  واإ���ش��راق  تنوع  عنوانه  ويعك�ص 
الفنان يف اأعماله، وكذلك الت�شورات الغنية والثقافية 

للمنا�شبات االجتماعية يف اأوغندا.
نيويورك  جامعة  يف  ال��ف��ن  رواق  عمل  ف��ري��ق  وي��ت��وىّل 
اأبوظبي اإدارة "م�شاحة امل�شروع" املوجودة داخل مركز 
خم�ش�شاً  مكاناً  وت�شّكل  اجلامعي.  احل��رم  يف  الفنون 
ال�شنوي  اخلريجني  مهرجان  مثل  اجلامعة  مل�شاريع 
الف�شل  ن��ه��اي��ة  يف  تنعقد  ال��ت��ي  ال��ط��الب��ي��ة  وامل��ع��ار���ص 
الدرا�شي واملعار�ص التي تنظمها الهيئة التدري�شية، ما 
يوفر من�شًة للتجريب واال�شتك�شاف يف جمال الفنون 

الب�شرية.

•• اأبوظبي - الفجر  

النمر  اىل  التعرف  احل��ي��وان��ات  ع�شاق  ب��اإم��ك��ان  اأ�شبح 
االأ�شود "جاك�ص" وذلك يف حديقة االإمارات للحيوانات 

مبنطقة الباهية يف اأبوظبي .
وجنومية  بجاذبية  "جاك�ص"   االأ���ش��ود  النمر  يتمتع 
 ”Black Panther“ ت�شادويك بوزمان بطل فيلم
"واكاندا"  ���ش��ح��ارى  يف  امل�����ش��اع��ب  ع��ل��ى  تغلبه  اأث���ن���اء 
موطنه  يف  بالفعل  "جاك�ص"  ا�شتقر  وق��د  اخليالية. 

ا جماله وروعته اأمام اجلميع.  اجلديد م�شتعر�شً
احليوانات  اأروع  اأح��د  يعد  "جاك�ص" وال���ذي  اإن��ق��اذ  مت 
ال���ربي���ة ع��ل��ى االإط������الق؛ ع��ل��ى ي���د ���ش��خ�����ص ط��ي��ب قام 
للحيوانات  االإم�����ارات  حديقة  اإىل  الح��ًق��ا  ب��ه  ب��ال��ت��ربع 
ورعايتهم  اخل���رباء  دع��م  على  احل�شول  م��ن  ليتمكن 
"جاك�ص"  عمر  اأن  ُيعتقد  اآم��ن��ة.  �شحيٍة  بيئة  �شمن 
يرتاوح ما بني عام ون�شف عام، ومن املرجح اأن يعي�ص 
االأول  لكونه  ونظًرا  تقريًبا.  ع�شر  اخلام�شة  �شن  اإىل 
من نوعه يف حديقة االإمارات للحيوانات، فاإن الفريق 
احلما�شة  غاية  يف  الالحمة  احل��ي��وان��ات  ع��ن  امل�����ش��وؤول 

من  فكجزء  ال��ل��ع��ب.  يف  �شريًكا  ملنحه  ج��اه��ًدا  وي�شعى 
جهودها ال�شاعية للمحافظة على البيئة، تعمل حديقة 
املوؤ�ش�شات  م��ن  م��ع جم��م��وع��ة  ل��ل��ح��ي��وان��ات  االإم������ارات 
اأن���ح���اء العامل،  امل��خ��ت�����ش��ة ب��ع��ل��م احل���ي���وان يف خم��ت��ل��ف 
والزالت تتوا�شل معها بهدف اإيجاد اأ�شدقاء منا�شبني 

ا.  جلاك�ص يحتاجون اإىل عون اأي�شً
اأن ا���ش��م ال��ن��م��ر االأ�����ش����ود ي��ط��ل��ق ع��ل��ى نوعني  وي���ذك���ر 
 Panthera " م��ن ال��ن��م��ور وه���ي ال��ن��م��ور امل��رق��ط��ة
 " اال���ش��ت��وائ��ي��ة  االأم��ري��ك��ي��ة  وال��ن��م��ور   "  Pardus
اللونيني االأبي�ص  " التي حتمل   Pantera onca
واالأ�شود. تتواجد النمور املرقطة يف الغالب يف اإفريقيا 
واآ���ش��ي��ا، اأم����ا ال��ن��م��ور االأم��ري��ك��ي��ة اال���ش��ت��وائ��ي��ة فيمكن 
يف  الغريب  واجلنوبية.  الو�شطى  اأمريكا  يف  اإيجادها 
االأمر، هو اأن لون النمر االأمريكي االأ�شود لي�ص اأ�شوًدا 
"روزتي�ص"،  متاًما، بل لديه بقع �شوداء مميزة ت�شمى 
جًدا.  داك���ٌن  فرائها  الأن  بعد  ع��ن  روؤيتها  ي�شعب  لكن 
االأمريكية  النمور  م��ن   6% اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  وجت���در 
تعاين من طفرة ا�شوداد اجللد منذ الوالدة ويعود لها 

ال�شبب يف لون فرائها االأ�شود. 

الفريدة!  امل��زاي��ا  من  بالعديد  ال�شوداء  النمور  تتمتع 
اإن��ه��م ���ش��ب��اح��ون رائ��ع��ون ك��م��ا اأن��ه��م م��اه��رون يف ت�شلق 
كغطاء  االأ���ش��ج��ار  ي�شتخدمون  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  االأ���ش��ج��ار. 
ارتفاعاٍت  على  ويقفزون  فرائ�شهم،  على  لالنق�شا�ص 
ت�شل اإىل 20 قدًما ل�شيد الغزالن والقرود واالأرانب 

وب�شٍر  قوية  �شمٍع  بحا�شة  ا  اأي�شً يتمتعون  والطيور. 
حاد، وفك قوي ي�شاعدهم يف الدفاع عن اأنف�شهم. كما 
"�شبح الغابة" ب�شبب  ُيعرف النمر االأ�شود غالًبا با�شم 
ذكائه وحنكته يف ال�شيد. كل ذلك يجعلنا نفهم �شبب 

كونه رمًزا لهذا البطل اخلارق املذهل. 

اإقبال كبري على الت�سجيل املبكر للف�سل 
الدرا�سي الثاين يف كلية الإمارات للتكنولوجيا 

•• اأبوظبي- الفجر

على  الطلبة  من  م�شبوق  غري  اإق��ب��ااًل  للتكنولوجيا  االإم���ارات  كلية  ت�شهد 
-2019 االأك��ادمي��ي  العام  من  الثاين  الدرا�شي  للف�شل  املبكر  الت�شجيل 
2020، حر�شاً منهم على التمّتع باخل�شومات وفقاً للقواعد التي اأقّرتها 

الكلية قبل موعد انتهاء الت�شجيل يف 16 فرباير 2020.
االعتبار  يف  اآخ���ذة  املُ�شجلني  الطلبة  ع��دد  ارت��ف��اع  الكلية  اإدارة  وت��ت��وّق��ع   
االإمارات  كلية  املُتقّدمني اجل��دد، وحر�ص طلبة  اأع��داد  الكبرية يف  الزيادة 
للتكنولوجيا على الت�شجيل املُبّكر للف�شل الدرا�شي الثاين، جنباً اإىل جنب 

مع اخل�شومات اجلاذبة واملُنا�شبة لكافة امليزانيات.
وتعليقاً على هذا االإقبال، قال الربوفي�شور الدكتور عبدالرحيم �شابوين، 
رئي�ص كلية االإمارات للتكنولوجيا: "نحر�ص يف كلية االإمارات للتكنولوجيا 
االإمارات  اأر���ص  على  القاطنني  جلميع  متكافئة  تعليم  فر�ص  توفري  على 
ا�شتجابة لالأولويات الوطنية وتوجهات القيادة الر�شيدة يف تاأهيل الطلبة 
يف  ومتكينهم  االإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  ليوا�شلوا  وم��ه��اري��اً  معرفياً 

خمتلف جماالت الريادة واالإبداع".
وتابع: "ُتقّدم الكلية اأف�شل الربامج االأكادميية باأعلى املعايري العاملية 

ب��ني اجل��ام��ع��ات يف  ال��رائ��دة  م��ن مكانتنا االأك��ادمي��ي��ة  "انطالقاً  واأ���ش��اف: 
�شة  االإمارات، نفخر بتوفري جمموعة وا�شعة من الربامج االأكادميية املُخ�شّ
ال�شحية،  العلوم  املهنية يف جماالت  بتطوير حياتهم  والراغبني  للطالب 
الدكتور  واختتم  ال��ع��اّم��ة.  وال��ع��الق��ات  االإع���الم  االأع��م��ال،  اإدارة  الهند�شة، 
وبراجمنا  مناهجنا  كافة  ُت�شهم  باأن  "ُي�شعدنا  بالقول  ت�شريحه  �شابوين 
يف تلبية احتياجات ال�شوق املُتغرية، وتعمل على بناء معرفة عملية للطالب 
�شمن جمتمع اأكادميي مينح اخلريجني الثقة واجلهوزية الكاملة للعمل 

يف اأي م�شاٍر مهني حول العامل".

اأم�سية بوليوودية ا�ستثنائية حتييها النجمة نيها 
كاكار على امل�سرح الرئي�س يف القرية العاملية

•• دبي-  الفجر

والوجهة  العامل،  يف  الثقافية  املنتزهات  اأك��رب  اأح��د  العاملية  القرية  اأعلنت 
ا�شت�شافتها  عن  املنطقة،  يف  والرتفيه  والت�شوق  للثقافة  االأوىل  العائلية 
جنمة بوليوود نيها كاكار الإحياء حفل ا�شتثنائي على امل�شرح الرئي�شي يوم 

غد اجلمعة 10 يناير ابتداء من ال�شاعة 9 م�شاًء.
و�شتقوم  نيها كاكار، التي تعترب من اأ�شهر جنوم الغناء ال�شباب يف بوليوود، 
العاملية مب��ا يف  ال��ق��ري��ة  الرئي�شي يف  امل�����ش��رح  اأغ��ان��ي��ه��ا على  اأج��م��ل  ب��ت��اأدي��ة 
 ،’O Saki Saki‘و  ’London Thumakda‘ اأغ��ن��ي��ات  ذل��ك 
و�شي�شتمتع ع�شاق نيها باملو�شيقى اال�شتثنائية، وال�شوت الرائع ، واحل�شور 

املميز الذي ت�شتهر به النجمة ال�شابة.
وياأتي حفل نيها، �شمن جدول احلفالت املو�شيقية التي يزخر بها املو�شم 
اأعلنت عن ا�شت�شافتها نخبة  القرية العاملية  وكانت  العاملية،  للقرية   24
اأن��ح��اء ال��ع��امل، حيث ي�شت�شيف  اأمل���ع جن��وم ال��ف��ن وال��غ��ن��اء م��ن جميع  م��ن 
الرابع والع�شرين  املو�شم  كل يوم جمعة من  الرئي�ص حفاًل غنائياً  امل�شرح 
يف التا�شعة م�شاء، وميكن ح�شول احلفالت مت�شمن يف �شعر تذكرة دخول 

القرية العاملية مقابل 15 درهماً.
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اآلم النمو، م�شكلٌة �شائعة، يعاين منها نحو 50% من الأطفال بني عمر 3 �شنوات 
و12 �شنة، وغالبًا ما ت�شيب الأطفال الأكرث حركة وذوي املفا�شل الأكرث مرونة، 
ب�شبب عملية ال�شد التي تتعر�ض لها الع�شلت والعظام اأثناء احلركة، ح�شبما 

ك�شفه الدكتور جابر بوحمد، اخت�شا�شي طب العائلة.
اأن احل��ال��ة تعد حميدة وال  ال��دك��ت��ور ج��اب��ر،  وب���نينَّ 
م�شكلة  اإىل  ت����ت����ط����ور 
ومن  خ��ط��رية،  �شحية 

اأعرا�شها:
االأطفال  ي�شتكي   -
كلتا  يف  اآالٍم  م��ن 
ال�����������ش�����اق�����ني، 
��������ش�������واًء 

يف  اأو  البطة"،  "ع�شلة  الركبة  اأ�شفل  ال�شاق  خلف 
الفخذين.

- االآالم غالباً ما حتدث يف امل�شاء، اأو يف الليل، وقد 
توقظ الطفل من نومه، لكنها ال ت�شتمر اإىل اليوم 

التايل.

- الت�شخي�ض
��ل ل��ل��ط��ف��ل، وعمل  ع���ن ط��ري��ق اأخ����ذ ت���اري���خ م��ف�����شنَّ
فح�ص اإكلينيكي دون احلاجة اإىل عمل اأي حتاليل، 
اأ�شعة لت�شخي�ص احلالة الأنها يف الغالب تكون  اأو 

�شليمة.
اإىل  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  اأم���������ا 
فيجب  ال�����ع�����الج، 
اًل  و اأ
االطمئنان 
اأن هذه 

احل��ال��ة �شائعة عند االأط��ف��ال، وح��م��ي��دة، ل��ذا على 
االأبوين تهدئة الطفل، واإخباره بعدم وجود �شيء 

خطري، ثم عمل التايل:
-  اإع���ط���اء ال��ط��ف��ل امل�����ش��ك��ن��ات م��ث��ل ال���ب���ن���ادول، اأو 

الربوفني.
-  عمل م�شاج على مكان االأمل.

-  و�شع كمادات دافئة.
واأ�شاف الدكتور جابر، اأنه يجب مراجعة الطبيب 
عند وجود اأي من احلاالت التالية للتاأكد من عدم 
وجود م�شكلة �شحية ت�شتدعي حتويل الطفل اإىل 

طبيب خمت�ص:
-  التعرج عند امل�شي.

- وجود حرارة واحمرار وانتفاخ يف املفا�شل.
- اأمل يف �شاق واحدة فقط.
- اآالم ت�شتمر اإىل ال�شباح.

- اآالم �شديدة جداً ال ت�شتجيب للم�شكنات.
- نزول يف الوزن، اأو عدم وجود �شهية.

اآلم النمو عند الأطفال .. 
يف الأعرا�س والعالج تناُوِلِه  على  ُيْقِبُلوَن  حيث  النا�ص،  ملعظِم  َبِة  املَُحبنَّ الفواكه  من  التفاح 

جميع االأوقات؛ 
اإليها  يحتاج  التي  ة  املهمنَّ الغذائّية  العنا�شر  م��ن  الكثرَي  يحتوي  الأن��ه 

اجل�شم.
عامهم  وحتى  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  عمر  من  لالأطفال  بالن�شبة  التفاح  وت��ن��اُول 
ا؛ الأن الطفَل يف هذه املرحلة يحتاج اإىل عناية  اأمًرا مهمًّ العا�شر ُيعترب 

ر  وتطوُّ منو  اأجل  من  يتناولها،  التي  االأطعمة  بنوعية  واهتماٍم 
ج�شمه ب�شكل �شحيح. 

اأخ�شائية التغذية يف م�شت�شفى العناية ال�شاملة باخلرب 
�شلوى املطريي،

َثْت عن هذا االأمر، بو�شفها ملكونات التفاح، وما  دنَّ  حَتَ
يحتويه من عنا�شر غذائية،

 باالإ�شافة اإىل الفوائِد ال�شحيِة التي ي�شتفيد منها 
دائم،  ب�شكل  التفاح  فاكهَة  َتَناُوِلِه  بعد  الطفل  ج�شُم 

وقد اأَْو�َشَحت االآتي:

مكونات التفاح
• يحتوي على فيتامني اأ، وفيتامني بي 9، وكمّية 

ا من فيتامني �شي. كبرية جدًّ
فيتامني  على  ا  اأي�شً يحتوي   •

ال����ك����ال���������ش����ي����وم،  وع������ل������ى  ك، 
واحل�����������دي�����������د، وال���������زن���������ك، 
والبوتا�شيوم،  وال�شوديوم، 

واملغني�شيوم، والفو�شفور.
القابلة  ب���االأل���ي���اف  غ��ن��ي   •

ت����وج����د فيه  ك���م���ا  ل����ل����ذوب����ان، 
ن�������ش���ب���ة ع����ال����ي����ة م������ن امل������اء 
ِرينَّات  كنَّ والكربوهيدرات، وال�شُّ

الطبيعّية.
ت�����ف�����اح�����ة   •

الدهون،  غ���رام م��ن  ���ا، و0.31  ���ُش��ْع��ًرا ح���راريًّ  95 واح���دة حت��ت��وي على 
االألياف،  م��ن  غ��رام��ات  و4.4  ال��ك��رب��وه��ي��درات،  م��ن  غ��راًم��ا  و25.13 

ِر، و0.47 غرام من الربوتينات. كنَّ و18.91 غراًما من ال�شُّ

الفوائد ال�شحية للتفاح
عملهما. كفاءة  وزيادة  الرئتني  حماية  على  • ي�شاعد 

االألياِف  ِة  َك��رْثَ ب�شبب  واالأ�شنان؛  اللنََّثة  قوة  من  يزيد   •
امل���وج���ودة ف��ي��ه، ك��م��ا ي��ح��م��ي م��ن االل��ت��ه��اب��ات الناجتة 

بفعل البكترييا واجلراثيم.
اله�شمي،  اجلهاز  اأمرا�ص  من  • يقي 

م���ث���ل االإم�����������ش�����اك واالإ������ش�����ه�����ال وت����ل����ّب����ك امل���ع���دة 
واال�شطرابات، كما يزيد من قدرة تنظيم عملية 

اله�شم، ويحمي الطفل من االإ�شابة بالبوا�شري.
يف  ال�����ش��ار  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول  ن�����ش��ب  م���ن  • ُي���َق���لِّ���ُل 
دم ال���ط���ف���ل؛ الأن�������ه ي���ع���م���ل ع���ل���ى حت���ف���ي���ِز اإن����ت����اِج 
م�����ادة االأن�������ش���ول���ني، ب�����ش��ب��ب اح���ت���وائ���ه ع��ل��ى م���ادة 

"البكتني".
باأمرا�ِص  االإ�شابة  من  الطفل  • يحمي 
الربو واالأمرا�ص ال�شدرية، باالإ�شافة 

اىل اأمرا�ص ال�شرطان.
خا�شة  ال��ق��ل��ب،  ع�شلة  ي��ق��وِّي   •
ع���ن���دم���ا ي��ت��ن��اول��ه��ا ال���ط���ف���ُل على 

الّريق.
مع  وَم���ْزج���ه  اإ���ش��اف��ت��ه  ��ل  • ي��ف�����شّ
اأو  اأغ�����ذي�����ة ال���ر����ش���ي���ع ك���احل���ب���وب 

احلليب، 
وذلك بعد تق�شرِيه وَهْر�ِشه؛ الأنه 
وت�شهيل  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د 

حركة االأمعاء.

ما هي فوائُد التفاح لالأطفال؟ 

مع دخولنا العام اجلديد..

ن�سائح للم�ساعدة يف 
التخل�س من الوزن الزائد

دخلنا يف الأيام الأوىل من العام 2020؛ وهذه فر�شة لو�شع اخلطط، واتباع 
ن�شائح رجيم ُم�شاعدة يف التخّل�ض من الوزن الزائد، وعي�ض حياة �شحيَّة. 

ن�شائح رجيم ُم�شتمدة من اخت�شا�شيَّي التغذية يف الآتي.
واقعّية اأهداف  و�شع   .1

ي�شعها  ال��ت��ي  االأه�����داف  تلعب 
املرء لنف�شه، يف اإطار خ�شارة 
يف  ��ا  اأ���ش��ا���ش��يًّ دوًرا  ال�����وزن، 
الغذائي  ال��رج��ي��م  جن��اح 
ف�شله؛  اأو  يتبعه  ال���ذي 
ما يعني اأننَّ العزم على 
كيلوغرامات  خ�����ش��ارة 
ك�����ث�����رية م������ن ال�������وزن 
اأ�شبوع �شيوقعه  خالل 
كبري،  ����ش���غ���ط  حت�����ت 
يف�شل  اأن  بعد  ويدخله 
امة  يف حتقيق مراده يف دونَّ

ي�شتطيع اخل��روج منها.  ال 
ف��ال��ف�����ش��ل يف ه����ذا االإط�����ار 

ُي�شتح�شن  ل����ذا  حم���ب���ط، 
خ�شارة  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 
تدريجينَّة،  ب�شورة  ال��وزن، 

النتيجة  ت�����ق�����ود  �����ى  ح�����تنَّ
اإىل  الرتاكمّية  االإيجابّية 

حتقيق الهدف املطلوب.

التدريجي  التخفيف   .2
لل�شّكر

درا�شات  جُتمع 
على  ع��ل��م��ّي��ة 
االإفراط  اأننَّ 
ا�شتهالك  يف 

ال�����������������ش��������ّك��������ر 
قد  االأب������ي�������������ص 

ي����وق����ع اجل�������ش���م يف 
اإدم������ان هذه  دائ�����رة 

امل������������ادة، اإ�����ش����اف����ًة 
اأ������ش�����راره�����ا  اإىل 

ي���ت���ع���ّل���ق  م�������ا  يف 
االإ�شابة  ب��زي��ادة 
������ري،  ب������ال�������������ش������كنَّ
و�����ش����غ����ط ال��������دم، 
وم�������������������ش���������ك���������الت 
تبدو  ل�����ذا،  ال���ق���ل���ب. 
تخفيف  خ�����ط�����وة 

ال�شّكر  ا���ش��ت��ه��الك 
يف ال��غ��ذاء، م��ع بداية 

اجل��دي��د، �شحينَّة،  ال��ع��ام 
بامتياز!

املوائد على  اخل�شروات  من  اأطباق   .3
اإي��ج��اًب��ا، على  اإىل م��وائ��دن��ا،  اإ���ش��اف��ة اخل�����ش��روات  تنعك�ص 
الفيتامينات  م�شتويات  ال��ع��ادة  ه���ذه  ت��زي��د  اإذ  ��ة،  ال�����ش��حنَّ
واملعادن وم�شادات االأك�شدة يف اأج�شامنا، ما يقي من جملة 

من امل�شكالت ال�شحينَّة.

" ال�"بروبيوتيك  اأهميَّة   .4
الذي  ال��دور  اأهمينَّة  على  ال��درا���ش��ات  من  جمموعة  ُت�شّدد 
"البكترييا اجلّيدة"، وانعكا�ص  ال�"بروبيوتيك" اأي  تلعبه 
ة جهازي اله�شم واملناعة يف  هذا الدور االإيجابي على �شحنَّ
اجل�شم. م�شادر ال�"بروبيوتيك" 
اللن  وم���ن���ه���ا:  ك����ث����رية، 

وخمّلل املفلوف...

الفواكه   .5
الوجبات  يف 

اخلفيفة
الفواكه  تعدُّ 
من الوجبات 
اخل����ف����ي����ف����ة 

اإ�شافة  بال�شبع،  ال�شعور  تزيد  فهي  لة،  املُف�شنَّ )ال�شناك( 
وم�شادات  وفيتامينات  م��ع��ادن  م��ن  عليه  حتتوي  م��ا  اإىل 
تناول  اإىل  ��ة  االخ��ت�����ش��ا���ش��ينَّ ن�شيحة  وت��دع��و  ل��الأك�����ش��دة. 

تني منها خالل اليوم. ح�شنَّ

اأ�شبوعي غذائي  جدول  تنظيم   .6
لتح�شري جدول اأ�شبوعي خا�ص بوجبات الطعام الرئي�شة، 

ة  ب�شورة م�شبنَّقة، فوائد على كل ال�شعد، وبخا�شنَّ
اإ�شافة  امل�����ال،  وت���وف���ري  ال���وق���ت،  ت��ن��ظ��ي��م 

ا�شتهالك  احتمالّية  م��ن  التقليل  اإىل 
الوجبات  اء  ال�شعرات احلرارّية من جرنَّ

ال�شريعة.

الكايف النوم   .7
تتفاوت ال�شاعات املطلوبة للنوم من فرد الآخر؛ 

التخفيف  يف  دور  اجليِّد  النوم  على  ُيعلنَّق  لكن 
وبالتايل  اجل�شم،  ال��ده��ون يف  زي��ادة  ن�شبة  من 

احلفاظ على الوزن.

يف  الطعام  تناول  مّرات  من  التقليل   .8
اخلارج

��ل ج��ع��ل م��ك��ان ال��ن�����ش��اط��ات يف عطلة  م��ن املُ��ف�����شنَّ
بل  وامل��ق��اه��ي،  املطاعم  ع��ن  يبعد  االأ���ش��ب��وع  نهاية 

ت��زداد احلركة، كما يف  العك�ص من ذل��ك حيث  على 
االأ�شدقاء يف  اإىل م�شري مع  اأو اخل��روج  ال��ن��وادي 

الطبيعة، فمن �شاأن ذلك، واإىل احلركة، اأن ُيقلِّل 
ال�شغط النف�شي.

���ش��راء  م����ّرات  م��ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل   .9
احللويات

االحتفاظ  ال�����ش��روري  م��ن 
�شحّية  مب�����اأك�����والت 
اليد،  م��ت��ن��اول  يف 
التقليل  م����ع 
م������ن �����ش����راء 
احل���ل���وي���ات، 
وغ�����������ريه�����������ا 
م���ن امل����اأك����والت 
ال�شعرات  ع���ال���ي���ة 
�����������ة،  احل�����������رارينَّ
ك����م����ا اإف����������راغ 
اخل��زائ��ن من 
هذه ال�شنوف.

يف  ال��ت��ق��ن��ني   .10

تناول امللح
ا�شتخدام  الطعام،  اإىل  امللح  اإ�شافة  بعادة  ا�شتبدال  ُيفيد 
يف  وال��ث��وم...(  )الب�شل  املنّكهات  اأو  والبهارات  احلوام�ص 

الطبخ.

اخلفيفة الوجبات   .11
االأ�شا�شَيّة  الوجبات  الوجبات اخلفيفة بني  تناول  ُي�شاهم 

يف التخفيف من كيلوغرامات الوزن الزائدة، 
كونه ُي�شفي ال�شعور بال�شبع، على اأن تتاألنَّف هذه الوجبات 
خايل  واحلليب/الزبادي  النيئة،  رات  واملُك�شنَّ الفواكه،  من 

الد�شم.

ال�شّحي الطبخ   .12
تدعو الن�شيحة اإىل اعتماد تقنّيات �شحّية يف الطهي، من 

�شّي اأو �شلق اأو تبخري، بعيًدا عن القلي.
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ق�ضم �لتنفيذ

�خطار دفع بالن�ضر يف �لق�ضية �لتنفيذية 2719 ل�ضنة 2019    
اىل املحكوم عليه / حممد ر�شا حميد فرود

ا�شدرت  قد  االإبتدائية  االحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
اإ�شتئناف   2018 ل�شنة   581 رقم  الق�شية  يف   2018/7/23 بتاريخ  حكما   بحقكم 

مدين بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )80785( درهم.
ل�شالح املحكوم له/ علي ر�شا علي اكرب ا�شفنديار

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر.
امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �شتبا�شر  ويف حال تخلفك عن احل�شور يف 

النظر الق�شية يف غيابك
عن / رئي�س ق�ضم �لتنفيذ
مبحكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية         
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

ق�ضم �لتنفيذ 
�خطار دفع بالن�ضر يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 2908 ل�ضنة 2019    

اىل املحكوم عليه / عي�شى مو�شى ابراهيم حممود اجل�شمي 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )152710( درهم ، باالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ 2018/12/17 حتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحكوم له/حممد بدير حممد خليل. 

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   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س مكتب �إد�رة �لتنفيذ 
حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
ق�ضم �لتنفيذ 

�خطار دفع بالن�ضر يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 1526 ل�ضنة 2015    
اىل املحكوم عليه / 1- هارون ر�شيد اح�شان  2- �شركة كينيتك الهند�شية  

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بان حمكمة ال�شارقة االإحتادية االإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما بالزامكم 

بدفع مبلغ وقدره )31654( درهم ، باالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %4  
ل�شالح املحكوم له/�شركة رويال اند �شن الين�ص للتاأمني )ال�شرق االو�شط املحدودة( 

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   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س ق�ضم �لتنفيذ 
حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
ال�شيد/ ا�شكان �شريفي - املدعي عليه  - العنوان : طهران ، ايران 

باالإ�شارة اىل اتفاقية حجز العقار املربمة بيننا فيما يتعلق بالوحدة رقم 317 يف م�شروع تي اف جي ون هوتيل "امل�شروع" الكائن يف دبي )العقد( ن�شبه 
االجناز احلالية للم�شروع هي 100%  يرجى العلم باأنكم تخلفتم عن �شداد الدفعة امل�شتحقة ح�شب جدول ال�شداد املو�شع بالعقد ، وطبقا لقواعد 
ولوائح دائرة ا الأرا�شي واالأمالك / دبي ، فاإنكم ملزمني ب�شداد املبلغ امل�شتحق البالغ 00. 628.544 درهم من �شعر �شراء الوحدة ، وبالتايل نطلب 
منكم �شداد املبلغ امل�شتحق املذكور خالل 30 يوم من تاريخ توجه هذا اال�شعار.   يف حال اخفاقكم يف �شداد كامل املبلغ امل�شتحق خالل املدة الزمنية 
املبينة اعاله فاإننا �شوف ن�شطر ا�شفني يف مبا�شرة االإجراءات القانونية اللغاء ت�شجيل الوحدة من ا�شمكم يف �شجالت دائرة االرا�شي واالأمالك 
مبوجب قوانني دبي / االإمارات العربية املتحدة مبا يف ذلك  القانون رقم 13 لعام 2008 وتعديالته وقرار املجل�ص التنفيذي رقم 6 لعام 2010.  ويف 
حال قيامكم ب�شداد الدفعة املتاأخرة ، يرجى جتاهل هذا االإ�شعار.  يجب حتويل الدفعة اىل احل�شاب ادناه ، يرجى اي�شا اإدراج اال�شم الكامل ورقم 

الوحدة يف م�شتند التحويل امل�شريف. 
TFG REAL ESTATE LLC

 1011  3499  9200  1
AE040260001011349992001

Emirates NBD Bank PJSC
Jumeira Branch، Dubai، UAE

EBILAEAD
للتوا�شل مع املطور على العناوين التالية : الطابق 22 ، بناية دار متيم ، �ص ب : 24573 ، تالل بر�شا ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

مت �شياغة هذه اال�شعار باللغتني العربية واالجنليزية ويف حال ظهور اي تعار�ص بني الن�ص املحرر باللغة العربية والن�ص املحرر باللغة االجنليزية 
ي�شرى الن�ص املحرر باللغة العربية 

تف�شلوا بقبول فائق االحرتام ، نيابة عن TFG للعقارات 
دائرة عالقات العمالء 

�إعادة �إخطار بالدفع �ملتاأخرة
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يف �لدعوى رقم 2019/4569 جتاري جزئي

املعلن اليها / املدعي عليها : نيون االإمارات - ذ م م 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة املحا�شبية يف 
الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق 2020/1/14 ، وذلك يف متام 
الثالثة ظهرا موعدا لعقد االجتماع االول للخربة  املحا�شبية وذلك مبكتبنا 
ب��ال��ق��رب م��ن فندن  ���ش��ارع ال�شيخ را���ش��د  ال��ق��ره��ود  ال��ك��ائ��ن يف دب��ي - منطقة 
جمريا كريك بناية القرهود فيوز مكتب رقم 709 الطابق ال�شابع هاتف رقم 
04/2200272 ، فاك�ص رقم : 04/2200273 ، �ص ب : 446047 - دبي.  لذا يطلب 
كافة  اح�شار  املذكور مع  االجتماع  قانونا حل�شور  او من ميثلكم  ح�شوركم 

امل�شتندات املتعلقة بالدعوى. عبدالرحمن كرم�شتجي للمحا�شبة القانونية
اخلبري املحا�شبي : عبدالرحمن كرم�شتجي 

دعوة حل�ضور �إجتماع �خلربة 
�ملحا�ضبية �لأول 

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن للح�ضور �مام حمكمة عجمان  �لإحتادية �لإبتد�ئية 

يف �لدعوى رقم  2019/1168 جتاري )كلي( �إعالن بالن�ضر
اىل املدعي عليه / قرية االإحتاد العقارية - وعنوانه : اإمارة عجمان - منطقة احلليو - 
قطعة رقم 29-28-27-23-22-21)م�شروع قرية االإحتاد العقارية ال يوجد رقم مكاين 

)م�شروع جديد( بالقرب من مطعم جا�شت كباب - اقرب رقم مكاين )5826107362( 
بناية   - ح��م��دان  ���ش��ارع   : وعنوانه  عبدالرحيم  �شعيد  حممد   : امل��دع��ي  طلب  على  بناء 
ال�شامان - الق�شم ب الطابق اخلام�ص - ابوظبي .  انت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان بتاريخ 2020/1/13 ال�شاعة 09 : 00 املكان : الدائرة املدنية والتجارية والعمالية 
امل�شتندات وذلك  كافة  بها  الدعوى مرفقا  الثانية وتقدمي مذكرة جوابية على  الكلية 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ االعالن 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�شفك مدعي على  
 مكتب �د�رة �لدعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�خطار بالن�ضر يف �لق�ضية �لتنفيذية  2019/1192 
اإىل املحكوم عليه /  يو�شف حممد �شيف الكعبي  

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�شدرت 
بحقك حكما يف الدعوى رقم )2018/3368( يق�شى باإلزامك بدفع مبلغ 

وقدره )16677( درهم ، �شامال الر�شوم وامل�شاريف 
وحيث ان املحكوم له/ دار التمويل - �ص م ع  

  ، رق��م  2019/1192  التنفيذ حتت  و�شجل  تنفيذ احلكم  تقدم بطلب  قد 
لذا اأنت مكلف ب�شداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر 
االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول. 
قلم �لتنفيذ �ملدين - بد�ر �لق�ضاء عجمان 

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

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�خطار بالن�ضر يف �لق�ضية �لتنفيذية  2016/461 

اإىل املحكوم عليه / عبا�شي �شفر كلبايل  
ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�شدرت 
يق�شى  )ج��زئ��ي(  جت���اري   )2015/772( رق��م  ال��دع��وى  يف  حكما  بحقك 

باإلزامك بدفع مبلغ وقدره )80454( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف ، 
قد  حم���دودة(  م�شوؤولية  )ذات  اوتي�ص  �شركة   / لها  املحكوم  ان  وح��ي��ث 

تقدمت بطلب تنفيذ احلكم و�شجلت التنفيذ حتت رقم 2016/461. 
لذا اأنت مكلف ب�شداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر 
االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول. 
قلم �لتنفيذ �ملدين - بد�ر �لق�ضاء عجمان 

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

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2019/20 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�شرف الهالل - �ص م ع  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - املنخول - بردبي - �شارع خالد بن الوليد - بناية م�شرف 
الهالل - برج بن هندي  املنفذ �شده : علي حممد �شامل ابو عد�ص - واآخرون  عنوانه : اإمارة ال�شارقة - اخلان - �شارع اخلان - برج 

النور - �شقة 505 - بالقرب من �شوبر ماركت نور االماين 
املنفذ �شده : علي حممد �شامل ابو عد�ص - املنفذ �شده : عمر را�شد احمد لوتاه 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( البيع )�شركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  املو�شحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات :  نوع العقار : 
ار�ص ف�شاء - املنطقة : ور�شان الرابعة - رقم االر�ص : 257 - امل�شاحة : 2300.81 مرت مربع - املقدرة ب���)4.086.338( درهم 
قطعة ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم االر�ص : 67 - رقم املبنى : S 34 - امل�شاحة : 135.25 
مرت مربع - املقدرة )1.800.000( درهم - قطعة ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : اخلريان - رقم االر�ص 41 - رقم املبنى : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )3.500.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   330.55  : -امل�شاحة   2/18
 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/833 �نابات مدنية  
طالب التنفيذ: كبري احمد عبدال�شتار 

عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�شارقة 
املنفذ �شده : حممد احمد عبدالرحمن �شداقت - واآخرون 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة ال�شارقة 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء رقم االر�ص : 282 املنطقة : الوحيده رقم البلدية : 793 - 132 - امل�شاحة : 775.74 

مرت مربع القيمة الكلية : 2500000 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/240 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك الوطني العماين - �ص م ع ع  فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام ال�شيف - معر�ص 4 - ملك �شندوق دبي للدعم املايل قطعة رقم 267625  �ص ب 66106 ، تلفون : 
 1951580526  : مكاين  رقم   ،  0506417005  : متحرك   ،  043387187  : فاك�ص   ،  043049400

املنفذ �شده : اخلليج جيوتي العاملية - �ص 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�ص رقم 41 ، رقم البلدية : 684 
- 597 ، رقم مكاين :1738865068 ، دبي.  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/1/15 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث 
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
ايام  ع�شرة  وامل�شاريف خالل  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  االإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات 
: حق منفعة ينتهي بتاريخ 2035/9/5 - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم االر�ص : 41 - امل�شاحة : 3969.83 مرت 

مربع - املقدرة ب��� )15000000( درهم ويباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/196 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك را�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 

املنفذ �شده : هوا بينغ - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى رويال ريزيدني�ص 1 - العقار رقم 622 
رقم مكاين : 20643 69731 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�ص : 25 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : رويال ريزيدني�ص 1 - رقم 

الوحدة : 622 - امل�شاحة : 85.22 مرت مربع - التقييم : 642109 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/194 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع  - عنوانه : االإمارات - اإمارة اأم القيوين - ام القيوين - احلزام االخ�شر - �شارع 

�شارع امللك في�شل - مبنى بنك ام القيوين الوطني 
املنفذ �شده : طرواده لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة - �ص ذ م م  - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - دبي - جبل علي ال�شناعية - 
�شارع �شيح ال�شعيب 4 - مبنى الدوار الثالث من �شارع االإمارات - رقم القطعة : 8055 - 533 - م�شتودع رقم )1( ملك مدينة 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  5.00 م�شاء ويف االيام  ال�شاعة   2020/1/15 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم  ال�شناعية -  دبي 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال 
تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف 
املمتلكات : نوع العقار : حق منفعة - رقم االر�ص : 32 - املنطقة : �شيح �شعيب 4 - رقم البلدية : 8055 - 533 - امل�شاحة : 

عطاء  العلى  يباع  درهم   9.000.000  : التقديرية  القيمة   - مربع  قدم   7856.29
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/251 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك االإحتاد الوطني - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - بناية على �شعيد جمعه بجوار برجمان �شنرت ، هاتف رقم 

/  981 بريد  �شندوق   043516601 رقم  فاك�ص   043284055
املنفذ �شده : ح�شني فوؤاد حم�شن جواد �شاجواين  عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع جمريا - جمريا 1 - �شارع البدع رقم 39B - فيال 

رقم 18 �ص ب 178 اإمارة دبي - هاتف متحرك رقم : 0507575354/0504577727 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : قطعة ار�ص : وما عليها من بناء - رقم االر�ص : 169 - املنطقة : الرباحة - امل�شاحة : 241.83 مرت مربع - 

القيمة التقديرية : 9.500.000 درهم يباع العلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2017/2799 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع االإحتاد - بجوار ديره �شيتي �شنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 
املنفذ �شده : �شعيد �شالح �شعيد ال�شواد 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع ال�شيافة - بناية ويل�شون - مكتب رقم 103 - بجانب مركز �شرطة بردبي 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : قطعة ار�ص وما عليها من بناء - رقم االر�ص 5 - املنطقة : القوز ال�شناعية الرابعة - امل�شاحة : 3623.03 مرت 

مربع - التقييم )18.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/239 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك الوطني العماين - �ص م ع ع  فرع دبي  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام ال�شيف - معر�ص 4 - ملك �شندوق دبي 

للدعم املايل قطعة رقم 267625  �ص ب 66106 ،  متحرك : 0506417005 ، رقم مكاين : 1951580526 
املنفذ �شده : اخلليج جيوتي العاملية - �ص ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - م�شتودع رقم 1 - 2 ملك اخلليج جيوتي العاملية -  جممع 
 - 653 36 ، رقم البلدية :  Dubai Investment Park2(  2( دبي انف�شتمنت بارك ، قطعة ار�ص رقم  دبي لال�شتثمار 
، دبي. انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/1/15 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث  ، رقم مكاين :1738865068   597
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات 
%20 من  وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : نوع العقار : حق منفعة ينتهي بتاريخ 2034/12/15 - رقم االر�ص : 36 - املنطقة 
املنقوالت  قيمة   - دره��م   30.000.000  - القييم   - مربع  مرت   99266.95  : امل�شاحة   - الثاين  لال�شتثمار  دب��ي  جممع   :

)5500561( درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2020/146(
املنذر : �شيد اف�شل الدين - هندي اجلن�شية 

املنذر اليه االأول : حممد �شبري خاناين )امريكي اجلن�شية(
املنذر اليه الثاين : جهانزب ابراهيم خان حممد ابراهيم خان - باك�شتاين اجلن�شية 

جممع  يف  الكائنة   3118 رق��م  الفيال  منفعه  حق  نقل  ب�شاأن  بالتزاماتهما  اليهما  املنذر  تنفيذ   / املو�شوع 
، فاإننا نيابة عن موكلنا نكلفكم  املنذر وفق املتفق عليه بني الطرفني.  وعليه  دبي لالإ�شتثمار االول اىل 
وننذركم ب�شرورة قيامكم بنقل حق منفعة الفيال رقم 3118 الكائنة مبجمع دبي لالإ�شتثمار االأول لدى 
دائرة االأرا�شي واالمالك بدبي اىل املنذر او اإعاده املبالغ امل�شدده اليكم ب�شبب اخفاقكم يف تنفيذ التزاماتكم 
التعاقدية خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا الن�شر ، واإال �شوف ي�شطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات 
القانونية والتحفظية �شدكما مع االحتفاظ بحقه يف طلب التعوي�ص اجلابر لل�شرر من جراء التقاع�ص 

عن تنفيذ التزاماتكما وحتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2020/132(
املنذر : هادف و�شركاوؤه 

املنذر اليه : اركان نا�شر - كندي اجلن�شية
)جمهول حمل االإقامة( 

ينذر املنذر املنذر اليه باإعتزاله الوكالة القانونية امل�شدقة عليها 
رقم  2017/8/2 حت��ت  بدبي يف  ال��ع��دل  كاتب  ال�شيد  م��ن  اأ���ش��وال 
املحرر 2017/1/171230 مع عدم التنازل عن اأي عمل قام به قبل 

اإعتزال الوكالة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2020/128(
املنذر  : �شاديكو للديكور - �ص ذ م م 

املنذر اليهما االأوىل : اإ�شماعيل ها�شم احمد جعفر البلوكي - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليه الثاين : عبداهلل حممد علي مطر املزروعي - اإماراتي اجلن�شية 

الوفاء  على  وحثهما  االإخ��ط��ار  ه��ذا  مب��وج��ب  اليهما  املخطر  على  املخطرة  تنبه 
االإج����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  طائلة  حت��ت  دره���م   140910 مبلغ  ب�����ش��داد  بالتزاماتهما 
حال  الق�شائية  وامل�شروفات  للر�شوم  باالإ�شافة  املذكور  باملبلغ  والزامه  القانونية 
اال�شتمرار يف االإمتناع عن ال�شداد وذلك جميعه خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من 

تاريخ ن�شر املخطر اإليهما لهذا االإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2019/131(
املنذر : ح�شن حممد عبدالرحمن خان�شاحب 

املنذر اليها : �شركة روك فورت التجارية - ذ م م - رخ�شة رقم )228904( �شفتها : امل�شتاأجرة 
املدير / �شودير بها�شني - هاتف متحرك رقم )6311036 050-( 

وعنوانها : امل�شتودع A2 - االر�ص رقم )347-242( الق�شي�ص ال�شناعية )1( �شارع الدوحة - دبي - �ص ب : 113972 
رقم مكاين : 3704697400

يخطر املنذر / املنذر اليها باأنه ال يرغب يف جتديد عقد ايجار امل�شتودع رقم )A-2( املقام على االر�ص رقم )347 - 242( 
رقم مكاين : 3704697400 والكائنة يف منطقة الق�شي�ص ال�شناعية )1( باإمارة دبي  واملوؤجر لها بعقد ايجار بداأ يف 
جديدة  ايجارية  لفرتة  درهم(   119.800( قدرها  �شنوية  ايجارية  بقيمة   2020/5/14 يف  وينتهي   2019/5/15

بعد انتهاء الفرتة احلالية 
وعليها ، �شرورة االلتزام مبا جاء يف هذا االخطار واخالء امل�شتودع وت�شليمه خاليا من ال�شواغل يف التاريخ املذكور بحالة 
جيدة و�شداد كافة الر�شوم وامل�شاريف وت�شليم ما يثبت براءة ذمتها من اأي مبالغ م�شتحقة لهيئة كهرباء ومياه دبي وموؤ�ش�شة 
دبي العقارية والأي جهة كانت حتى االخالء التام تطبيقا للمادة )22( من القانون رقم )33( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم 

العالقة بني موؤجري وم�شتاأجري العقارات يف اإمارة دبي. 

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2020/129(
املنذر : �شاديكو للديكور - �ص ذ م م 

املنذر اليهما االأوىل : اإ�شماعيل ها�شم احمد جعفر البلوكي - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليه الثاين : عبداهلل حممد علي مطر املزروعي - اإماراتي اجلن�شية 

الوفاء  على  وحثهما  االإخ��ط��ار  ه��ذا  مب��وج��ب  اليهما  املخطر  على  املخطرة  تنبه 
االإج����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  طائلة  حت��ت  دره���م   904211 مبلغ  ب�����ش��داد  بالتزاماتهما 
حال  الق�شائية  وامل�شروفات  للر�شوم  باالإ�شافة  املذكور  باملبلغ  والزامه  القانونية 
اال�شتمرار يف االإمتناع عن ال�شداد وذلك جميعه خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من 

تاريخ ن�شر املخطر اإليهما لهذا االإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�شركة / اأك�ش�ص كون�شولتنج جروب منطقة حرة )ذ م م( )رخ�شة رقم 19922( والكائنة ب���� 
دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبى للتطوير ،  ترغب هذه 
ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ص االإدارة يف 

اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/12/31 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االع��الن عن طريق الربيد 

امل�شجل او االت�شال ب : ال�شيد : �شو�شيل مالهوترا
ا�شم ال�شركة : اأ�ص كيه اأم )SKM( العاملية حما�شبون قانونيون  

�ص ب : 183059 ، دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 505851327 - 971+ 

skminternational@gmail.com : الربيد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

��ضعار ت�ضفية
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�ملو�ضوع : �عالن بالن�ضر  مبوعد تقدمي �مل�ضتند�ت 
يف �لدعوى 2019/1177 جتاري كلي دبي 

املدعية : �شركة ا�ص. كي.ام للتكييف - ذ م م
املدعي عليها : �شركة بول�شار بي تي ال برودك�شن اند �شرفي�شز اند�شرتي - �ص ذ م م 

حيث ان املدعية : �شركة ا�ص. كي. ام للتكييف - ذ م م 
املدعي عليها : �شركة بول�شار بي تي ال برودك�شن اند �شرفي�شز اند�شرتي - �ص ذ م م 

حيث ان املدعية "�شركة ا�ص. كي. ام للتكييف ذ م م" اقامت عليكم الدعوى رقم 2019/1177 جتاري كلي 
- دبي - وبناء على احلكم ال�شادر من قبل املحكمة يف تاريخ 2019/12/17 بندب اخلبري د/ح�شن موؤمن 
خبريا للقيام مبهمة اخلربة يف الدعوى ، لذلك يقت�شي ح�شوركم وتقدمي دفوعكم واملذكرة اجلوابية 
2020/1/14 مبكتب خبري  املوافق  الثالثاء  يوم  بتقدميها يف  ترغبون  م�شتندات  واأي  بالدعوى  املتعلقة 
الدعوى الكائن يف دبي )مكتب ريجي�ص - Regus برج ن�شيمة - �شارع ال�شيخ زايد - الطابق الرابع - 
هاتف : 043116059 - متحرك : 0555543109 - 0501169791 - 0565557754( ويف حالة تخلفكم عن او 

عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان اخلبري �شيبا�شر النزاع يف غيابكم.
خبري �لدعوى : د. ح�ضن موؤمن 

�عالن  �جتماع خربة
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

 مذكرة تبليغ حكم بالن�ضر
يف �لدعوى رقم 2018/452 جتاري كلي �لفجرية  

اىل املدعي عليه / علي �شامل را�شد علي ال�شريدي - جمهول حمل االإقامة 
يف   2018/9/24 بتاريخ  عليكم  حكمت  ق��د  االإبتدائية  االإحت��ادي��ة  الفجرية  حمكمة  ب��ان  نعلمكم 

الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح / بنك االإحتاد الوطني 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وباالإجماع : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ اجمايل 
1.200.621 درهم )مليون ومائتي الف و�شتمائة وواحد وع�شرون درهم( وفائدة تاأخريية اتفاقية 
واربعة  )ت�شعمائة  دره���م(   954.234( وق���دره  مبلغ  القر�ص  مديونية  ع��ن  �شنويا   %6.60 ب��واق��ع 
وخم�شون الفا ومائتي واربعة وثالثون درهم( واي�شا فائدة بواقع 32.28% عن مديونية ا�شتعمال 
و�شبعة  وثالثمائة  الفا  وارب��ع��ون  و�شتة  )مائتان  دره��م   246.387 وق��دره  مبلغ  االإئتمان  بطاقة 
وثمانون درهم( من تاريخ 2018/5/24 وحتى متام ال�شداد بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت عدا ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ : 2020/1/7 م

مركز �ضعادة �ملتعاملني        

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �لفجرية �لحتادية �لبتد�ئية
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�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
ق�ضم �لتنفيذ

�خطار دفع بالن�ضر يف �لق�ضية �لتنفيذية 2719 ل�ضنة 2019    
اىل املحكوم عليه / حممد ر�شا حميد فرود

ا�شدرت  قد  االإبتدائية  االحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
اإ�شتئناف   2018 ل�شنة   581 رقم  الق�شية  يف   2018/7/23 بتاريخ  حكما   بحقكم 

مدين بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )80785( درهم.
ل�شالح املحكوم له/ علي ر�شا علي اكرب ا�شفنديار

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر.
امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �شتبا�شر  ويف حال تخلفك عن احل�شور يف 

النظر الق�شية يف غيابك
عن / رئي�س ق�ضم �لتنفيذ
مبحكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية         
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

ق�ضم �لتنفيذ 
�خطار دفع بالن�ضر يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 2908 ل�ضنة 2019    

اىل املحكوم عليه / عي�شى مو�شى ابراهيم حممود اجل�شمي 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )152710( درهم ، باالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ 2018/12/17 حتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحكوم له/حممد بدير حممد خليل. 

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   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س مكتب �إد�رة �لتنفيذ 
حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
ق�ضم �لتنفيذ 

�خطار دفع بالن�ضر يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 1526 ل�ضنة 2015    
اىل املحكوم عليه / 1- هارون ر�شيد اح�شان  2- �شركة كينيتك الهند�شية  

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بان حمكمة ال�شارقة االإحتادية االإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما بالزامكم 

بدفع مبلغ وقدره )31654( درهم ، باالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %4  
ل�شالح املحكوم له/�شركة رويال اند �شن الين�ص للتاأمني )ال�شرق االو�شط املحدودة( 

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   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س ق�ضم �لتنفيذ 
حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
ال�شيد/ ا�شكان �شريفي - املدعي عليه  - العنوان : طهران ، ايران 

باالإ�شارة اىل اتفاقية حجز العقار املربمة بيننا فيما يتعلق بالوحدة رقم 317 يف م�شروع تي اف جي ون هوتيل "امل�شروع" الكائن يف دبي )العقد( ن�شبه 
االجناز احلالية للم�شروع هي 100%  يرجى العلم باأنكم تخلفتم عن �شداد الدفعة امل�شتحقة ح�شب جدول ال�شداد املو�شع بالعقد ، وطبقا لقواعد 
ولوائح دائرة ا الأرا�شي واالأمالك / دبي ، فاإنكم ملزمني ب�شداد املبلغ امل�شتحق البالغ 00. 628.544 درهم من �شعر �شراء الوحدة ، وبالتايل نطلب 
منكم �شداد املبلغ امل�شتحق املذكور خالل 30 يوم من تاريخ توجه هذا اال�شعار.   يف حال اخفاقكم يف �شداد كامل املبلغ امل�شتحق خالل املدة الزمنية 
املبينة اعاله فاإننا �شوف ن�شطر ا�شفني يف مبا�شرة االإجراءات القانونية اللغاء ت�شجيل الوحدة من ا�شمكم يف �شجالت دائرة االرا�شي واالأمالك 
مبوجب قوانني دبي / االإمارات العربية املتحدة مبا يف ذلك  القانون رقم 13 لعام 2008 وتعديالته وقرار املجل�ص التنفيذي رقم 6 لعام 2010.  ويف 
حال قيامكم ب�شداد الدفعة املتاأخرة ، يرجى جتاهل هذا االإ�شعار.  يجب حتويل الدفعة اىل احل�شاب ادناه ، يرجى اي�شا اإدراج اال�شم الكامل ورقم 

الوحدة يف م�شتند التحويل امل�شريف. 
TFG REAL ESTATE LLC

 1011  3499  9200  1
AE040260001011349992001

Emirates NBD Bank PJSC
Jumeira Branch، Dubai، UAE

EBILAEAD
للتوا�شل مع املطور على العناوين التالية : الطابق 22 ، بناية دار متيم ، �ص ب : 24573 ، تالل بر�شا ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

مت �شياغة هذه اال�شعار باللغتني العربية واالجنليزية ويف حال ظهور اي تعار�ص بني الن�ص املحرر باللغة العربية والن�ص املحرر باللغة االجنليزية 
ي�شرى الن�ص املحرر باللغة العربية 

تف�شلوا بقبول فائق االحرتام ، نيابة عن TFG للعقارات 
دائرة عالقات العمالء 

�إعادة �إخطار بالدفع �ملتاأخرة

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
يف �لدعوى رقم 2019/4569 جتاري جزئي

املعلن اليها / املدعي عليها : نيون االإمارات - ذ م م 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة املحا�شبية يف 
الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثالثاء املوافق 2020/1/14 ، وذلك يف متام 
الثالثة ظهرا موعدا لعقد االجتماع االول للخربة  املحا�شبية وذلك مبكتبنا 
ب��ال��ق��رب م��ن فندن  ���ش��ارع ال�شيخ را���ش��د  ال��ق��ره��ود  ال��ك��ائ��ن يف دب��ي - منطقة 
جمريا كريك بناية القرهود فيوز مكتب رقم 709 الطابق ال�شابع هاتف رقم 
04/2200272 ، فاك�ص رقم : 04/2200273 ، �ص ب : 446047 - دبي.  لذا يطلب 
كافة  اح�شار  املذكور مع  االجتماع  قانونا حل�شور  او من ميثلكم  ح�شوركم 

امل�شتندات املتعلقة بالدعوى. عبدالرحمن كرم�شتجي للمحا�شبة القانونية
اخلبري املحا�شبي : عبدالرحمن كرم�شتجي 

دعوة حل�ضور �إجتماع �خلربة 
�ملحا�ضبية �لأول 

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن للح�ضور �مام حمكمة عجمان  �لإحتادية �لإبتد�ئية 

يف �لدعوى رقم  2019/1168 جتاري )كلي( �إعالن بالن�ضر
اىل املدعي عليه / قرية االإحتاد العقارية - وعنوانه : اإمارة عجمان - منطقة احلليو - 
قطعة رقم 29-28-27-23-22-21)م�شروع قرية االإحتاد العقارية ال يوجد رقم مكاين 

)م�شروع جديد( بالقرب من مطعم جا�شت كباب - اقرب رقم مكاين )5826107362( 
بناية   - ح��م��دان  ���ش��ارع   : وعنوانه  عبدالرحيم  �شعيد  حممد   : امل��دع��ي  طلب  على  بناء 
ال�شامان - الق�شم ب الطابق اخلام�ص - ابوظبي .  انت مكلف باحل�شور امام حمكمة 
عجمان بتاريخ 2020/1/13 ال�شاعة 09 : 00 املكان : الدائرة املدنية والتجارية والعمالية 
امل�شتندات وذلك  كافة  بها  الدعوى مرفقا  الثانية وتقدمي مذكرة جوابية على  الكلية 
�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ االعالن 

للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�شفك مدعي على  
 مكتب �د�رة �لدعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�خطار بالن�ضر يف �لق�ضية �لتنفيذية  2019/1192 
اإىل املحكوم عليه /  يو�شف حممد �شيف الكعبي  

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�شدرت 
بحقك حكما يف الدعوى رقم )2018/3368( يق�شى باإلزامك بدفع مبلغ 

وقدره )16677( درهم ، �شامال الر�شوم وامل�شاريف 
وحيث ان املحكوم له/ دار التمويل - �ص م ع  

  ، رق��م  2019/1192  التنفيذ حتت  و�شجل  تنفيذ احلكم  تقدم بطلب  قد 
لذا اأنت مكلف ب�شداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر 
االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول. 
قلم �لتنفيذ �ملدين - بد�ر �لق�ضاء عجمان 

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

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�خطار بالن�ضر يف �لق�ضية �لتنفيذية  2016/461 

اإىل املحكوم عليه / عبا�شي �شفر كلبايل  
ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية قد اأ�شدرت 
يق�شى  )ج��زئ��ي(  جت���اري   )2015/772( رق��م  ال��دع��وى  يف  حكما  بحقك 

باإلزامك بدفع مبلغ وقدره )80454( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف ، 
قد  حم���دودة(  م�شوؤولية  )ذات  اوتي�ص  �شركة   / لها  املحكوم  ان  وح��ي��ث 

تقدمت بطلب تنفيذ احلكم و�شجلت التنفيذ حتت رقم 2016/461. 
لذا اأنت مكلف ب�شداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر 
االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول. 
قلم �لتنفيذ �ملدين - بد�ر �لق�ضاء عجمان 

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

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2019/20 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: م�شرف الهالل - �ص م ع  عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - املنخول - بردبي - �شارع خالد بن الوليد - بناية م�شرف 
الهالل - برج بن هندي  املنفذ �شده : علي حممد �شامل ابو عد�ص - واآخرون  عنوانه : اإمارة ال�شارقة - اخلان - �شارع اخلان - برج 

النور - �شقة 505 - بالقرب من �شوبر ماركت نور االماين 
املنفذ �شده : علي حممد �شامل ابو عد�ص - املنفذ �شده : عمر را�شد احمد لوتاه 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  االي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( البيع )�شركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�شافه  املو�شحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات :  نوع العقار : 
ار�ص ف�شاء - املنطقة : ور�شان الرابعة - رقم االر�ص : 257 - امل�شاحة : 2300.81 مرت مربع - املقدرة ب���)4.086.338( درهم 
قطعة ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم االر�ص : 67 - رقم املبنى : S 34 - امل�شاحة : 135.25 
مرت مربع - املقدرة )1.800.000( درهم - قطعة ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : اخلريان - رقم االر�ص 41 - رقم املبنى : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )3.500.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   330.55  : -امل�شاحة   2/18
 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/833 �نابات مدنية  
طالب التنفيذ: كبري احمد عبدال�شتار 

عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�شارقة 
املنفذ �شده : حممد احمد عبدالرحمن �شداقت - واآخرون 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة ال�شارقة 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء رقم االر�ص : 282 املنطقة : الوحيده رقم البلدية : 793 - 132 - امل�شاحة : 775.74 

مرت مربع القيمة الكلية : 2500000 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/240 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك الوطني العماين - �ص م ع ع  فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام ال�شيف - معر�ص 4 - ملك �شندوق دبي للدعم املايل قطعة رقم 267625  �ص ب 66106 ، تلفون : 
 1951580526  : مكاين  رقم   ،  0506417005  : متحرك   ،  043387187  : فاك�ص   ،  043049400

املنفذ �شده : اخلليج جيوتي العاملية - �ص 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�ص رقم 41 ، رقم البلدية : 684 
- 597 ، رقم مكاين :1738865068 ، دبي.  انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/1/15 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث 
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
ايام  ع�شرة  وامل�شاريف خالل  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  االإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة  املواعيد 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات 
: حق منفعة ينتهي بتاريخ 2035/9/5 - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم االر�ص : 41 - امل�شاحة : 3969.83 مرت 

مربع - املقدرة ب��� )15000000( درهم ويباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/196 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك را�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 

املنفذ �شده : هوا بينغ - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى رويال ريزيدني�ص 1 - العقار رقم 622 
رقم مكاين : 20643 69731 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�ص : 25 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : رويال ريزيدني�ص 1 - رقم 

الوحدة : 622 - امل�شاحة : 85.22 مرت مربع - التقييم : 642109 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/194 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع  - عنوانه : االإمارات - اإمارة اأم القيوين - ام القيوين - احلزام االخ�شر - �شارع 

�شارع امللك في�شل - مبنى بنك ام القيوين الوطني 
املنفذ �شده : طرواده لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة - �ص ذ م م  - عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - دبي - جبل علي ال�شناعية - 
�شارع �شيح ال�شعيب 4 - مبنى الدوار الثالث من �شارع االإمارات - رقم القطعة : 8055 - 533 - م�شتودع رقم )1( ملك مدينة 
اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  5.00 م�شاء ويف االيام  ال�شاعة   2020/1/15 املوافق  االأربعاء  انه يف يوم  ال�شناعية -  دبي 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول 
للبيع ويف  املحددة  باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال 
تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف 
املمتلكات : نوع العقار : حق منفعة - رقم االر�ص : 32 - املنطقة : �شيح �شعيب 4 - رقم البلدية : 8055 - 533 - امل�شاحة : 

عطاء  العلى  يباع  درهم   9.000.000  : التقديرية  القيمة   - مربع  قدم   7856.29
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/251 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك االإحتاد الوطني - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - بناية على �شعيد جمعه بجوار برجمان �شنرت ، هاتف رقم 

/  981 بريد  �شندوق   043516601 رقم  فاك�ص   043284055
املنفذ �شده : ح�شني فوؤاد حم�شن جواد �شاجواين  عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع جمريا - جمريا 1 - �شارع البدع رقم 39B - فيال 

رقم 18 �ص ب 178 اإمارة دبي - هاتف متحرك رقم : 0507575354/0504577727 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : قطعة ار�ص : وما عليها من بناء - رقم االر�ص : 169 - املنطقة : الرباحة - امل�شاحة : 241.83 مرت مربع - 

القيمة التقديرية : 9.500.000 درهم يباع العلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2017/2799 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع االإحتاد - بجوار ديره �شيتي �شنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 
املنفذ �شده : �شعيد �شالح �شعيد ال�شواد 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع ال�شيافة - بناية ويل�شون - مكتب رقم 103 - بجانب مركز �شرطة بردبي 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : قطعة ار�ص وما عليها من بناء - رقم االر�ص 5 - املنطقة : القوز ال�شناعية الرابعة - امل�شاحة : 3623.03 مرت 

مربع - التقييم )18.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/239 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك الوطني العماين - �ص م ع ع  فرع دبي  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ام ال�شيف - معر�ص 4 - ملك �شندوق دبي 

للدعم املايل قطعة رقم 267625  �ص ب 66106 ،  متحرك : 0506417005 ، رقم مكاين : 1951580526 
املنفذ �شده : اخلليج جيوتي العاملية - �ص ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - م�شتودع رقم 1 - 2 ملك اخلليج جيوتي العاملية -  جممع 
 - 653 36 ، رقم البلدية :  Dubai Investment Park2(  2( دبي انف�شتمنت بارك ، قطعة ار�ص رقم  دبي لال�شتثمار 
، دبي. انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/1/15 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث  ، رقم مكاين :1738865068   597
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات 
%20 من  وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : نوع العقار : حق منفعة ينتهي بتاريخ 2034/12/15 - رقم االر�ص : 36 - املنطقة 
املنقوالت  قيمة   - دره��م   30.000.000  - القييم   - مربع  مرت   99266.95  : امل�شاحة   - الثاين  لال�شتثمار  دب��ي  جممع   :

)5500561( درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2020/146(
املنذر : �شيد اف�شل الدين - هندي اجلن�شية 

املنذر اليه االأول : حممد �شبري خاناين )امريكي اجلن�شية(
املنذر اليه الثاين : جهانزب ابراهيم خان حممد ابراهيم خان - باك�شتاين اجلن�شية 

جممع  يف  الكائنة   3118 رق��م  الفيال  منفعه  حق  نقل  ب�شاأن  بالتزاماتهما  اليهما  املنذر  تنفيذ   / املو�شوع 
، فاإننا نيابة عن موكلنا نكلفكم  املنذر وفق املتفق عليه بني الطرفني.  وعليه  دبي لالإ�شتثمار االول اىل 
وننذركم ب�شرورة قيامكم بنقل حق منفعة الفيال رقم 3118 الكائنة مبجمع دبي لالإ�شتثمار االأول لدى 
دائرة االأرا�شي واالمالك بدبي اىل املنذر او اإعاده املبالغ امل�شدده اليكم ب�شبب اخفاقكم يف تنفيذ التزاماتكم 
التعاقدية خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا الن�شر ، واإال �شوف ي�شطر املنذر التخاذ كافة االإجراءات 
القانونية والتحفظية �شدكما مع االحتفاظ بحقه يف طلب التعوي�ص اجلابر لل�شرر من جراء التقاع�ص 

عن تنفيذ التزاماتكما وحتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2020/132(
املنذر : هادف و�شركاوؤه 

املنذر اليه : اركان نا�شر - كندي اجلن�شية
)جمهول حمل االإقامة( 

ينذر املنذر املنذر اليه باإعتزاله الوكالة القانونية امل�شدقة عليها 
رقم  2017/8/2 حت��ت  بدبي يف  ال��ع��دل  كاتب  ال�شيد  م��ن  اأ���ش��وال 
املحرر 2017/1/171230 مع عدم التنازل عن اأي عمل قام به قبل 

اإعتزال الوكالة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2020/128(
املنذر  : �شاديكو للديكور - �ص ذ م م 

املنذر اليهما االأوىل : اإ�شماعيل ها�شم احمد جعفر البلوكي - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليه الثاين : عبداهلل حممد علي مطر املزروعي - اإماراتي اجلن�شية 

الوفاء  على  وحثهما  االإخ��ط��ار  ه��ذا  مب��وج��ب  اليهما  املخطر  على  املخطرة  تنبه 
االإج����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  طائلة  حت��ت  دره���م   140910 مبلغ  ب�����ش��داد  بالتزاماتهما 
حال  الق�شائية  وامل�شروفات  للر�شوم  باالإ�شافة  املذكور  باملبلغ  والزامه  القانونية 
اال�شتمرار يف االإمتناع عن ال�شداد وذلك جميعه خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من 

تاريخ ن�شر املخطر اإليهما لهذا االإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2019/131(
املنذر : ح�شن حممد عبدالرحمن خان�شاحب 

املنذر اليها : �شركة روك فورت التجارية - ذ م م - رخ�شة رقم )228904( �شفتها : امل�شتاأجرة 
املدير / �شودير بها�شني - هاتف متحرك رقم )6311036 050-( 

وعنوانها : امل�شتودع A2 - االر�ص رقم )347-242( الق�شي�ص ال�شناعية )1( �شارع الدوحة - دبي - �ص ب : 113972 
رقم مكاين : 3704697400

يخطر املنذر / املنذر اليها باأنه ال يرغب يف جتديد عقد ايجار امل�شتودع رقم )A-2( املقام على االر�ص رقم )347 - 242( 
رقم مكاين : 3704697400 والكائنة يف منطقة الق�شي�ص ال�شناعية )1( باإمارة دبي  واملوؤجر لها بعقد ايجار بداأ يف 
جديدة  ايجارية  لفرتة  درهم(   119.800( قدرها  �شنوية  ايجارية  بقيمة   2020/5/14 يف  وينتهي   2019/5/15

بعد انتهاء الفرتة احلالية 
وعليها ، �شرورة االلتزام مبا جاء يف هذا االخطار واخالء امل�شتودع وت�شليمه خاليا من ال�شواغل يف التاريخ املذكور بحالة 
جيدة و�شداد كافة الر�شوم وامل�شاريف وت�شليم ما يثبت براءة ذمتها من اأي مبالغ م�شتحقة لهيئة كهرباء ومياه دبي وموؤ�ش�شة 
دبي العقارية والأي جهة كانت حتى االخالء التام تطبيقا للمادة )22( من القانون رقم )33( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم 

العالقة بني موؤجري وم�شتاأجري العقارات يف اإمارة دبي. 

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�نذ�ر عديل بالن�ضر

رقم )2020/129(
املنذر : �شاديكو للديكور - �ص ذ م م 

املنذر اليهما االأوىل : اإ�شماعيل ها�شم احمد جعفر البلوكي - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليه الثاين : عبداهلل حممد علي مطر املزروعي - اإماراتي اجلن�شية 

الوفاء  على  وحثهما  االإخ��ط��ار  ه��ذا  مب��وج��ب  اليهما  املخطر  على  املخطرة  تنبه 
االإج����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  طائلة  حت��ت  دره���م   904211 مبلغ  ب�����ش��داد  بالتزاماتهما 
حال  الق�شائية  وامل�شروفات  للر�شوم  باالإ�شافة  املذكور  باملبلغ  والزامه  القانونية 
اال�شتمرار يف االإمتناع عن ال�شداد وذلك جميعه خالل مدة اق�شاها خم�شة ايام من 

تاريخ ن�شر املخطر اإليهما لهذا االإخطار قانونا. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�شركة / اأك�ش�ص كون�شولتنج جروب منطقة حرة )ذ م م( )رخ�شة رقم 19922( والكائنة ب���� 
دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبى للتطوير ،  ترغب هذه 
ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ص االإدارة يف 

اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/12/31 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االع��الن عن طريق الربيد 

امل�شجل او االت�شال ب : ال�شيد : �شو�شيل مالهوترا
ا�شم ال�شركة : اأ�ص كيه اأم )SKM( العاملية حما�شبون قانونيون  

�ص ب : 183059 ، دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 505851327 - 971+ 

skminternational@gmail.com : الربيد االلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

��ضعار ت�ضفية
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�ملو�ضوع : �عالن بالن�ضر  مبوعد تقدمي �مل�ضتند�ت 
يف �لدعوى 2019/1177 جتاري كلي دبي 

املدعية : �شركة ا�ص. كي.ام للتكييف - ذ م م
املدعي عليها : �شركة بول�شار بي تي ال برودك�شن اند �شرفي�شز اند�شرتي - �ص ذ م م 

حيث ان املدعية : �شركة ا�ص. كي. ام للتكييف - ذ م م 
املدعي عليها : �شركة بول�شار بي تي ال برودك�شن اند �شرفي�شز اند�شرتي - �ص ذ م م 

حيث ان املدعية "�شركة ا�ص. كي. ام للتكييف ذ م م" اقامت عليكم الدعوى رقم 2019/1177 جتاري كلي 
- دبي - وبناء على احلكم ال�شادر من قبل املحكمة يف تاريخ 2019/12/17 بندب اخلبري د/ح�شن موؤمن 
خبريا للقيام مبهمة اخلربة يف الدعوى ، لذلك يقت�شي ح�شوركم وتقدمي دفوعكم واملذكرة اجلوابية 
2020/1/14 مبكتب خبري  املوافق  الثالثاء  يوم  بتقدميها يف  ترغبون  م�شتندات  واأي  بالدعوى  املتعلقة 
الدعوى الكائن يف دبي )مكتب ريجي�ص - Regus برج ن�شيمة - �شارع ال�شيخ زايد - الطابق الرابع - 
هاتف : 043116059 - متحرك : 0555543109 - 0501169791 - 0565557754( ويف حالة تخلفكم عن او 

عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان اخلبري �شيبا�شر النزاع يف غيابكم.
خبري �لدعوى : د. ح�ضن موؤمن 

�عالن  �جتماع خربة
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

 مذكرة تبليغ حكم بالن�ضر
يف �لدعوى رقم 2018/452 جتاري كلي �لفجرية  

اىل املدعي عليه / علي �شامل را�شد علي ال�شريدي - جمهول حمل االإقامة 
يف   2018/9/24 بتاريخ  عليكم  حكمت  ق��د  االإبتدائية  االإحت��ادي��ة  الفجرية  حمكمة  ب��ان  نعلمكم 

الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح / بنك االإحتاد الوطني 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري وباالإجماع : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ اجمايل 
1.200.621 درهم )مليون ومائتي الف و�شتمائة وواحد وع�شرون درهم( وفائدة تاأخريية اتفاقية 
واربعة  )ت�شعمائة  دره���م(   954.234( وق���دره  مبلغ  القر�ص  مديونية  ع��ن  �شنويا   %6.60 ب��واق��ع 
وخم�شون الفا ومائتي واربعة وثالثون درهم( واي�شا فائدة بواقع 32.28% عن مديونية ا�شتعمال 
و�شبعة  وثالثمائة  الفا  وارب��ع��ون  و�شتة  )مائتان  دره��م   246.387 وق��دره  مبلغ  االإئتمان  بطاقة 
وثمانون درهم( من تاريخ 2018/5/24 وحتى متام ال�شداد بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت عدا ذلك من طلبات. 
حرر بتاريخ : 2020/1/7 م

مركز �ضعادة �ملتعاملني        

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �لفجرية �لحتادية �لبتد�ئية
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املال والأعمال

ح�سابات التوفري لدى البنوك تقفز اإىل 
170.5 مليار درهم مع نهاية نوفمرب 2019 

•• اأبوظبي - وام:

االإمارات  دول��ة  يف  العاملة  البنوك  ل��دى  التوفري  ح�شابات  ر�شيد  وا���ش��ل 
170.5 مليار درهم مع نهاية  اإىل م�شتوى نحو  القيا�شي قافزا  ارتفاعه 
 18.5 %12.2 وقدرها  2019 بزيادة ن�شبتها  العام  �شهر نوفمرب من 
مليار درهم مقارنة مع �شهر دي�شمرب من العام ذاته. وا�شتحوذت البنوك 
الوطنية على %93.5 من ر�شيد ح�شابات التوفري وبقيمة 17.3 مليار 
درهم فيما �شجلت بقية املبلغ ل�شالح البنوك االأجنبية بح�شب االأرقام التي 
ي�شدرها م�شرف االإمارات املركزي. ويعك�ص توا�شل �شعود موؤ�شر التوفري 
يف البنوك منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية �شهر نوفمرب اىل ا�شتمرار 
النزعة اال�شتهالكية،  افراد املجتمع على  ال�شلوك االدخ��اري و�شط  تغليب 
االأمر الذي يعد موؤ�شرا اإيجابيا داعما لالقت�شاد الوطني. وعلى م�شتوى 
فئات العمالت امل�شتخدمة يف ح�شابات التوفري فقد كان اجلزء االأكرب منها 
بالعملة املحلية /الدرهم/ وبقيمة و�شلت اىل 15.8 مليار درهم يف حني 
بلغت قيمتها بالعمالت االأجنبية االأخرى 2.7 مليار درهم. ويظهر تتبع 
م�شرية التطور يف ر�شيد ح�شابات التوفري ارتفاعه من 152 مليار درهم 
تقريبا يف دي�شمرب 2018 اىل 156.2 مليار درهم مع نهاية مار�ص من 
2019 قبل اأن ي�شعد اىل م�شتوى 166.9 مليار درهم تقريبا يف نهاية 
الربع الثاين من العام ذاته، ثم موا�شلة االرتفاع اىل 167 مليار درهم و 
167.6 مليار درهم خالل �شهري �شبتمرب واأكتوبر على التوايل، و�شوال 

اىل 170.5 مليار درهم مع نهاية �شهر نوفمرب.

�سراكة بني اأبوظبي للموؤمترات واملعار�س 
وجمعية PCMA لإدارة املوؤمترات

•• �سان فران�سي�سكو-وام:

ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية  واملعار�ص  للموؤمترات  اأبوظبي  مكتب  وق��ع 
قادة  م��وؤمت��ر  خ��الل  امل���وؤمت���رات،  الإدارة   PCMA جمعية  م��ع  وت��دري��ب 
اجلمعية 2020 الذي ُعقد يف �شان فران�شي�شكو، كاليفورنيا، يف الواليات 
اأبوظبي  مكتب  اجلمعية  �شتزود  االتفاقية،  ومبوجب  االأمريكية.  املتحدة 
للموؤمترات واملعار�ص التابع لدائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، بالدعم 
الالزم من خالل تنفيذ ن�شاطات يف ثالثة جماالت رئي�شية ت�شمل خ�شوع 
امل�شوؤولني املنتخبني يف االإمارة لتنظيم هذه الفعاليات للتدريب على اآلية 
اإدارة املوؤمترات. كما تن�ص االتفاقية على ا�شت�شافة اأبوظبي قمة ا�شت�شارية 
من املقرر انعقادها يف وقت الحق من هذا العام، ف�شال عن تقدمي �شل�شلة 
من الربامج التعليمية للم�شاعدة يف بناء املعرفة والقدرات املتعلقة باإدارة 
الفعاليات املرتبطة مبجاالت االجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�ص 
يف اأبوظبي. وتاأتي االتفاقية لتعزز مكانة اأبوظبي على خريطة اجلمعيات 
الدولية بهدف ا�شتقطاب املزيد من االأعمال اإىل االإمارة عالوة على ذلك، 
�شيكون الربنامج مبثابة من�شة تعليمية ل�شركاء مكتب اأبوظبي للموؤمترات 
واملعار�ص لتعميق معرفتهم يف جماالت االجتماعات واحلوافز واملوؤمترات 

واملعار�ص وكيفية تنظيم فعاليات عاملية امل�شتوى.

التزامًا بتطبيق نهج البتكار امل�شتدام واحلفاظ على البيئة

�سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س توفر روبوتات اأفيدبوت لتقدمي اخلدمات امل�ساندة
•• اأبوظبي-الفجر:

)اأدنيك(  للمعار�ص  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  اأعلنت 
اأفيدبوت  االآل���ي���ة  ال���روب���وت���ات  ا���ش��ت��خ��دام  ب����دء  ع���ن 
مبا  الذاتي  التنظيف  خدمات  بتقدمي  واملتخ�ش�شة 
اال�شتدامة  تعزيز  يف  املتمثلة  اأه��داف��ه��ا  م��ع  يتما�شى 
واالبتكار يف عملياتها، مبا يحقق نهج ال�شركة املتمثل 
يف تبني املبادرات ال�شديقة للبيئة واالرتقاء مب�شتوى 

خدماتها.
قّدمت اأدنيك روبوت “اأفيدبوت” كمبادرة م�شتقبلية 
امل�شتخدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت�����ش��ت��ه��ل��ك  اإذ  وم�����ش��ت��دام��ة، 
م��ن خ���الل ال��روب��وت��ات ك��م��ي��ات اأق���ل م��ن امل��ي��اه اأثناء 
التقليدية،  باالأ�شاليب  م��ق��ارن��ًة  االأر���ش��ي��ات  تنظيف 
ك��م��ا ت��وف��ر اأع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات ال��ن��ظ��اف��ة ال��ت��ي ت�شتهر 
مع  الروبوتات  هذه  اأهمية  وت��ربز  بتقدميها.  اأدنيك 
للعديد  للمعار�ص  الوطني  اأبوظبي  ا�شت�شافة مركز 
على  حتافظ  حيث  املرموقة؛  العاملية  الفعاليات  من 
ال�شحية  العاملية  املعايري  الأعلى  وفقاً  املكان  نظافة 
يف  االأوىل  “اأدنيك”  ُتعترب  كما  �شو�شاء.  اأي  ودون 
“اأفيدبوت”  م��ن   1.7 اإ���ش��دار  با�شتخدام  املنطقة 
الذي يت�شم مبيزات اأكرث ذكاء و�شرعة، باالإ�شافة اإىل 

وجود كامريا ح�شا�شة ثالثية االأبعاد بها.
املنتدب  الع�شو  الظاهري،  مطر  حميد  �شعادة  وق��ال 
الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ص 

للمعار�ص )اأدنيك( وجمموعة ال�شركات التابعة لها: 
اإىل لعب  اأبوظبي الوطنية للمعار�ص  “ت�شعى �شركة 
دور ا�شرتاتيجي يف دعم وتعزيز جهود دولة االإمارات 
ومبتكرة  م�شتدامة  م��ب��ادرات  تطبيق  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وتبني ا�شرتاتيجيات �شديقة للبيئة، حيث نبذل كل 
ما يف و�شعنا با�شتمرار للو�شول اإىل امل�شتوى الريادي 
التي  املبادرات واالأفكار والعمليات  اإطالق  من خالل 
وحتقيق  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه  على  احل��ف��اظ  يف  ت�شاعدنا 

االقت�شاد الدائري«.
واأو����ش���ح ال��ظ��اه��ري اأن ه���ذه اخل���ط���وات وامل���ب���ادرات 
تتمحور حول اأهدافنا التي ن�شعى اإىل حتقيقها منذ 
�شنوات. كما ناأمل اأن جت�شد �شركة اأبوظبي الوطنية 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  ي�����ش��ج��ع  ل��ل��م��ع��ار���ص من���وذج���اً 
مبتكرة  ومم��ار���ش��ات  اأف���ك���ار  تطبيق  ع��ل��ى  واخل��ا���ش��ة 

م�شابهة«.
التقنيات  اأح��دث  بتوظيف  “نفخر  �شعادته:  واأ�شاف 
يف  ف��ّع��ال  ب�شكل  “اأفيدبوت”  روب���وت���ات  خ���الل  م��ن 
هذه  قدمت  اإذ  للمعار�ص،  الوطنية  اأبوظبي  �شركة 
�شيال  معر�ص  ل���رواد  امل�شاندة  خدماتها  ال��روب��وت��ات 
ال�شرق االأو�شط 2019 طوال فرتة انعقاده، ويج�شد 
والتزامها  )اأدن���ي���ك(  روؤي����ة  “اأفيدبوت”  ا���ش��ت��خ��دام 

الرا�شخ باتباع اأف�شل املبادرات امل�شتدامة«.
اأحمد  ق��ال  التقنيات،  ه��ذه  اأه��م��ي��ة  على  تعليقه  ويف 
�شركة  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  ال��ع��ب��ي��ديل، 

بتقدمي  �شعداء  “نحن  للمعار�ص:  الوطنية  اأبوظبي 
روبوتات “اأفيدبوت” اجلديدة، اإذ تعترب حمطة مهمة 
وباعتبارنا  م�شتدامة.  كوجهة  امل�شتمرة  رحلتنا  من 
مركزاً رائداً يف تطبيق ممار�شات م�شتدامة و�شديقة 
اأف�شل عرب  اإىل م�شتقبل  للبيئة يف املنطقة، ونتطلع 
لهذه  وتوظيفنا  جديدة،  م�شتدامة  مبادرات  اإط��الق 
ال��روب��وت��ات ه��و خ��ط��وة ه��ام��ة �شت�شكل اجت���اه جديد 

ي�شهم يف تر�شيد ا�شتهالك الطاقة واملياه«.

للمعار�ص  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
معر�ص  خ��الل  ال���زوار  م��ن  �شخمة  اأع���داد  ا�شتقبلت 
�شيال ال�شرق االأو�شط، وعك�شت روبوتات “اأفيدبوت” 
امل�شتدامة  الرت�شيد  بجهود  املتزايد  ال�شركة  اهتمام 
وال�شديقة للبيئة. كما عززت اأدنيك مكانة اال�شتدامة 
واأب�������رزت اأه��م��ي��ت��ه��ا ك��ج��زء م���ن احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة يف 
لتنفيذ مبادرات  املوؤ�ش�شات التي كّر�شت فريقاً خا�شاً 

مبتكرة وجديدة.

بهدف دعم جهود الرتويج لإمارة ال�شارقة ولفعالياتها واأن�شطتها املميزة

غرفة ال�سارقة ُتنظم زيارة اإىل عدد من معار�س برنامج عرو�س اخلريف
 •• ال�سارقة-الفجر:

ال�شارقة،  نظمت غرفة جتارة و�شناعة 
مم���ث���ل���ة ب���ق�������ش���م ال�����ع�����الق�����ات ال���ع���ام���ة 
عدد  اإىل  زي��ارة  املجتمعية،  وامل�شوؤولية 
موؤ�ش�شة  تنظمها  ال��ت��ي  امل��ع��ار���ص  م��ن 
الربنامج  ���ش��م��ن  ل��ل��ف��ن��ون  ال�������ش���ارق���ة 
والذي   2019 خلريف  اأطلقته  ال��ذي 
ي�شتمر حتى الثاين من فرباير القادم، 
واالإبداعي  الثقايف  امل�شهد  رف��د  بهدف 
يف ال�����ش��ارق��ة ب��ربام��ج وم���ب���ادرات فنية 

نوعية.
وتاأتي هذه الزيارة التي تراأ�شها اإبراهيم 
العالقات  اإدارة  مدير  اجل���روان  را���ش��د 
والت�شويق يف غرفة جتارة  االقت�شادية 
عدد من  اإىل جانب  ال�شارقة،  و�شناعة 
موظفي وموظفات الغرفة، من منطلق 

ال�شارقة  غ��رف��ة  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون 
ل��ل��ف��ن��ون، و�شمن  ال�����ش��ارق��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن ال����زي����ارات ال��ت��ي حتر�ص 
بهدف  ���ش��ن��وي��ا  تنظيمها  ع��ل��ى  ال��غ��رف��ة 
ال�����ش��ارق��ة، وحتقيقا  ال��ت��ع��ري��ف مب��ع��امل 
لل�شراكة املوؤ�ش�شية مع عدد من اجلهات 

الثقافية واالجتماعية يف االإمارة.

تعزيز م�شرية الإمارة
واأكد اإبراهيم را�شد اجلروان، اأن تنظيم 
ه����ذه ال����زي����ارة، ي�����ش��ت��ه��دف دع����م جهود 
ولفعالياتها  ال�شارقة  الإم���ارة  ال��رتوي��ج 
ُي�شهم  مبا  املميزة،  ومعاملها  واأن�شطتها 
يف تعزيز م�شرية االإمارة ومتيزها على 
اأن  م�شيفا  وال��ع��امل،  املنطقة  م�شتوى 
الغرفة  م��ب��ادرات  تندرج �شمن  ال��زي��ارة 
املوؤ�ش�شات  وموظفي  ملوظفيها  املوجهة 

م�شوؤوليتها  اإط������ار  يف  ل���ه���ا،  ال��ت��اب��ع��ة 
االج��ت��م��اع��ي��ة جت���اه ف��ري��ق ع��م��ل��ه��ا من 
للرتفيه  دوري���ة  اأن�شطة  تنظيم  خ��الل 
واعتزازهم  ث��ق��اف��ت��ه��م  وت��ع��زي��ز  ع��ن��ه��م 
دولتهم  واإجن���������ازات  وم���ع���امل  ب���ت���اري���خ 
موؤ�ش�شة  ب��ج��ه��ود  م��ن��وه��ا  واإم���ارت���ه���م، 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ف��ن��ون يف ا���ش��ت��ق��ط��اب هذا 
ي��ع��زز م��ن جاذبية  ال��ث��ق��ايف، مب��ا  التنوع 
الثقافية  م��ك��ان��ت��ه��ا  وي����وؤك����د  االإم��������ارة 
تهيئة  اإىل  الرامية  وجهودها  املتميزة 
اأجواء مثالية للتوا�شل احل�شاري بني 
ال�شعوب من خالل احت�شان الفعاليات 

الفنية من �شتى اأنحاء العامل.
وج����ال م��وظ��ف��ي ال��غ��رف��ة، يف ع���دد من 
مقابل  يف  م���ع���ر����ص  م���ن���ه���ا  امل����ع����ار�����ص 
ال���ت�������ش���وي���ر ل���ل���ف���ن���ان اأك��������رم زع������رتي، 
للفنان  مائلة”  “مربعات  وم��ع��ر���ص 

مروان ر�شماوي، ومعر�ص “32: اإعادة 
املرح”  ومعر�ص”اأر�ص  الت�شجيل”، 
اإىل  عبيدي،  باين  الباك�شتانية  للفنانة 
ج��ان��ب زي����ارة م�����ش��روع م��ار���ص 2019 
ال������ذي ي���ق���دم اأع�����م�����ال جم���م���وع���ة من 
الفنانني ال�شباب، ويوفر فر�شاً للبحث 
املوقع  حم��ددة  اأعمال  وتقدمي  وتفعيل 
وجل�شات  ميدانية،  زي���ارات  خ��الل  م��ن 
على  الفنون  ممار�شو  يديرها  ح��واري��ة 

مدار �شبعة اأ�شهر.
للفنون  ال�������ش���ارق���ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت��ن��ظ��م 
اخلريفي،  ال��ف��ن��ي  ب��رن��اجم��ه��ا  ���ش��ن��وي��ا 
املعار�ص  والذي يت�شمن جمموعة من 
على  ت�شيء  التي  واجلماعية  الفردية 
جتارب موؤثرة يف امل�شهد الفني املعا�شر 
التزامها  اإط���ار  يف  وال��ع��امل،  املنطقة  يف 
بدعم امل�شاريع الفنية املحلية والعاملية.

فرعا لكربيات ال�سركات الأمريكية تدير اأعمالها انطالقا من الإمارات  286

الزيودي يرتاأ�س وفد الدولة يف 
اجلمعية العامة لـ»اآيرينا« ال�سبت املقبل

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  بن  الدكتور ثاين  يرتاأ�ص معايل 
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي 
وفد الدولة يف اجلمعية العامة للوكالة 
التي  اآيرينا  املتجددة  للطاقة  الدولية 
ال�شبت  ي��وم  اأبوظبي  يف  اأعمالها  تفتتح 

املقبل.
ي�����ش��م ال���وف���د ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ورة نوال 
خليفة احلو�شني املندوب الدائم للدولة 
اآيرينا اإىل جانب عدد من ممثلي  لدى 

اجلهات املعنية يف الدولة.
ياأتي ذلك يف اإطار م�شاركة دولة االإمارات 
بدور قيادي موؤثر يف احلوارات الدولية 
قطاع  يف  العاملي  التحول  حول  اجلارية 
الطاقة �شمن فعاليات الدورة العا�شرة 
م���ن اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت��ن��ع��ق��د يف 
الثالثة  ال�شنوية  ال��دورة  اأعمال  م�شتهل 

ع�شرة الأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة.
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  ان���ع���ق���اد  ق��ب��ي��ل  و 
املتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة  ل��ل��وك��ال��ة 
ه��ذا ال��ع��ام دع��ت دول��ة االإم����ارات ممثلي 
االأع�شاء  دول��ه��ا  وم��ن��دوب��ي  “اآيرينا” 
وفئات املجتمع كافة اإىل تبادل اإجنازاتهم 
وم�شاهماتهم وتطلعاتهم نحو م�شتقبل 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  م���������ش����ادرة  ت����ع����ززه 
م�شاركتهم  خالل  من  وذل��ك  واملتجددة 
#بادر_بخطوة_موؤثرة  ح��م��ل��ة   يف 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن�����ش��ات  ع���رب 
لدى  الدولة  بعثة  عليها  ت�شرف  والتي 
التغري  وزارة  مظلة  حت��ت  “اآيرينا”، 

املناخي والبيئة.

•• اأبوظبي -وام:

ال�شركات  ك��ربي��ات  ف����روع  ع���دد  من��ا 
االأم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي ت��دي��ر اأع��م��ال��ه��ا يف 
املنطقة انطالقا من دولة االإمارات 
الفرتة  خ��الل  تقريبا   6% بن�شبة 
من 2016-2018 يف موؤ�شر على 
املكانة الريادة التي تتميز بها الدولة 
واالأن�شطة  للتجارة  اإقليمي  كمركز 
وال�شرق  اخل��ل��ي��ج  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة 

االأو�شط ب�شكل عام.
����ش���ج���الت وزارة  وث���ق���ت���ه  مل����ا  ووف����ق����ا 
االق��ت�����ش��اد ف��ق��د ارت���ف���ع ع���دد فروع 
كربيات ال�شركات االأمريكية العاملة 
ف��رع��ا عام   270 م��ن  االإم������ارات  يف 
نهاية  مع  فرعا   286 اإىل   2016
تعك�ص  خ���ط���وة  يف   2018 ال����ع����ام 
اال�شتثمارية  البيئة  ج��اذب��ي��ة  م��دى 
للم�شتثمرين  الدولة  توفرها  التي 

االأج������ان������ب. وجت����م����ع ال���ع���دي���د من 
اأن  املتخ�ش�شة  ال��دول��ي��ة  املوؤ�ش�شات 
املزيد  ���ش��ت�����ش��ه��د  ال���ق���ادم���ة  ال���ف���رتة 
االأجنبية  اال���ش��ت��ث��م��ارات  ت��دف��ق  م��ن 
خا�شة  االإم���ارات  دول��ة  اإىل  املبا�شرة 
بعد احلوافز التي تقرر منحها لهذه 
خالل  امل�شتثمرين  م��ن  ال�����ش��ري��ح��ة 
الوزراء  جمل�ص  وك��ان  املا�شي  العام 
قد اأ�شدر قانون اال�شتثمار االأجنبي 
2018 ثم اتبعه بقرار  نهاية العام 
اآخ����ر ق�����ش��ى مب��وج��ب��ه ف��ت��ح التملك 
 114 %100 يف  لالأجانب بن�شبة 
ن�����ش��اط��ا، االأم�����ر ال����ذي ���ش��ك��ل نقطة 
لتوجهات  وم��ك��م��ل��ة  م��ه��م��ة  حت����ول 
االإمارات يف تعزيز مركزها الريادي 
كدولة جاذبة لال�شتثمار يف منطقة 

اخلليج وال�شرق االأو�شط.
و�شملت قائمة احلوافز واملزايا التي 
االأجنبية  للم�شاريع  منحها  ج��رى 

االأجنبي  اال�شتثمار  �شركات  معاملة 
املرخ�شة معاملة ال�شركات الوطنية 
وحرية حتويل كامل االأرباح ال�شنوية 
ال�شافية للخارج دون اأي قيود وذلك 
باالإ�شافة اإىل حتويل كامل االأموال 
اأو  البيع  اأو  الت�شفية  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
بامل�شاريع  امل��رت��ب��ط��ة  امل��ن��ازع��ات  ع��ن 

االأجنبية خارج الدولة بكل حرية.
اال�شتثمار  ت��ق��ري��ر  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
 2019 ل��ل��ع��ام  امل��ب��ا���ش��ر  االأج���ن���ب���ي 
املتحدة  االأمم  م��وؤمت��ر  ع��ن  ال�����ش��ادر 
“االونكتاد”  وال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
اأظهر تقدم االإمارات اإىل املرتبة 27 
جذب  على  قدرتها  حيث  م��ن  عامليا 
اال�شتثمار  ق��ي��م��ة  وب��ل��غ  اال���ش��ت��ث��م��ار 
10.385 مليار دوالر  اإليها  الوارد 
 0.3% ن�شبته  بنمو   2018 ع���ام 

مقارنة مع العام 2017.
�شهده  ال���ذي  الكبري  ال��ت��ط��ور  وك���ان 

للدولة  املتدفق  االأجنبي  اال�شتثمار 
ر�شيده  اإج���م���ايل  ارت���ف���اع  اأ���ش��ه��م يف 
مليار   140.319 اإىل  ال��رتاك��م��ي 
دوالر يف نهاية العام 2018 مقارنة 
129.934 مليار دوالر خالل  مع 
اح�شائيات  بح�شب   2017 ال��ع��ام 

االونكتاد.

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى �لدعوى رقم 2016/388 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: حممد ح�شني ا�شغر كا�شاين - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع املكتوم - بناية نا�شا - ط 2 - �شقة رقم 208 
زاي��د -  ال�شيخ  �شارع  دب��ي - بردبي -  اإم���ارة   : م  - عنوانه  م  ذ  العقاري - �ص  : زينت للتطوير  املنفذ �شده 
قرو�شفينور هاو�ص - الطابق 25 مكتب رقم 2513 بناية ملك ال�شيخ احمد بن �شعيد ال مكتوم - املركز 

التجاري - بجوار فندق كراون بالزا - هاتف رقم 04/3688588 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/1/15 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
%20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
1 - ا�شم املبنى  3 - رقم املبنى :  نوع العقار : وح��دة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر���ص : 
 : التقييم   - م��رب��ع  م��رت   94.46  : امل�شاحة   -  1701  : ال��وح��دة  رق��م   -  1 املبنى  رق��م   - زينيت  ب��رج   :
 : االر���ص  رقم   - الرابعة  احلبية   : املنطقة   - عقارية  وح��دة   : العقار  نوع    ، دره��م    610.054.00
3 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج زينيت - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة : 1712 - امل�شاحة : 95.09 
مرت مربع - التقييم : 583.417.00 درهم ،  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم 
االر�ص : 3 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج زينيت - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة : 811 - امل�شاحة : 
81.27 مرت مربع - التقييم : 498.625.00 درهم  ،  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : احلبية 
الرابعة - رقم االر�ص : 3 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج زينيت - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة : 811 
- امل�شاحة : 81.27 مرت مربع - التقييم : 498.625.00 درهم ،  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة 
: احلبية الرابعة - رقم االر�ص : 3 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج زينيت - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 
: 911 - امل�شاحة : 81.27 مرت مربع - التقييم : 498.625.00 درهم ،  نوع العقار : وحدة عقارية 
ب��رج زينيت - رق��م املبنى  1 - ا�شم املبنى :  3 - رق��م املبنى :  - املنطقة : احلبية الرابعة - رق��م االر���ص : 
نوع    ، درهم   579.552.00  : التقييم   - 94.46 مرت مربع   : امل�شاحة   -  1401  : الوحدة  رقم   -  1
العقار : وحدة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر�ص : 3 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج 
زينيت - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة : 502 - امل�شاحة : 81.30 مرت مربع - التقييم : 525.063.00 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى �لدعوى رقم 2016/388 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: حممد ح�شني ا�شغر كا�شاين - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع املكتوم - بناية نا�شا - ط 2 - �شقة رقم 208 

زاي��د -  ال�شيخ  �شارع  دب��ي - بردبي -  اإم���ارة   : م  - عنوانه  م  ذ  العقاري - �ص  : زينت للتطوير  املنفذ �شده 
قرو�شفينور هاو�ص - الطابق 25 مكتب رقم 2513 بناية ملك ال�شيخ احمد بن �شعيد ال مكتوم - املركز 

التجاري - بجوار فندق كراون بالزا - هاتف رقم 04/3688588 
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/1/15 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
%20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا 
مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 

يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
1 - ا�شم املبنى  3 - رقم املبنى :  نوع العقار : وح��دة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم االر���ص : 
 : التقييم   - م��رب��ع  م��رت   94.46  : امل�شاحة   -  1701  : ال��وح��دة  رق��م   -  1 املبنى  رق��م   - زينيت  ب��رج   :
 : االر���ص  رقم   - الرابعة  احلبية   : املنطقة   - عقارية  وح��دة   : العقار  نوع    ، دره��م    610.054.00
3 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج زينيت - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة : 1712 - امل�شاحة : 95.09 
مرت مربع - التقييم : 583.417.00 درهم ،  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم 
االر�ص : 3 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج زينيت - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة : 811 - امل�شاحة : 
81.27 مرت مربع - التقييم : 498.625.00 درهم  ،  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : احلبية 
الرابعة - رقم االر�ص : 3 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج زينيت - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة : 811 
- امل�شاحة : 81.27 مرت مربع - التقييم : 498.625.00 درهم ،  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة 
: احلبية الرابعة - رقم االر�ص : 3 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : برج زينيت - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 
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 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

روم����ان����ا   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبيا  اب��اج��ريو،  فيديلو 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP3231183( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

    0502454565

فقدان جواز �سفر
ب���ا����ش���و   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
نيبال     ، ب����وداث����وك����ى  ث���اب���ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )07434998( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

    0562221246

فقدان جواز �سفر
حان�شراج   / امل���دع���و  ف��ق��د 
كومار جهجارود رام ، الهند   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )N2250146( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0506039991

فقدان جواز �سفر

�شوريندرا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
نيبال     ، �����ش����ام����ار  ك�����وم�����ار 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )06768838( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

    0562221246

فقدان جواز �سفر

ن�شيم  اوي�ص   / املدعو  فقد 
باك�شتان     ، ن�����ش��ي��م  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )AT9858953( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

    0555901212

فقدان جواز �سفر

�شفيان   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
امل��غ��رب   اجلن�شية   ، حامى 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )5 1 7 8 1 3 7 U E (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

    0506677837

فقدان جواز �سفر

ف������ق������د امل����������دع����������و/ ح���ف���ي���ظ 
باك�شتان   ، خ�����ان  م���ث���ل  اهلل 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )FZ2743291(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو/ غهاني�شا كي�شنا 
جواز  اجلن�شية  ب��اك�����ش��ت��ان   ،
 )4973702( رقم  �شفره 
ي�����������رج�����������ى مم�������������ن ي�����ع�����رث 
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
مركز  اق��رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و/ف����ي���������ش����ان����ارام 
ال����ه����ن����د   ، رام  دورج������������������ا 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )M0710068(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل����������دع����������و/م����������روه 
عبدالرحمن مهدى ، العراق 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
يرجى    )S2773261(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  ال��راق��ي��ة  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ن����دمي احمد 
ال���ه���ن���د   ، ال�������دي�������ن  ع����ل����ي����م 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
يرجى   )J4142454(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات. 

فقدان جواز �سفر

فقد�ن �ضهادة�أ�ضهم
فقد املدعو/ عبداهلل كليب �شالح الهاملي �شهادة رقم 
بنك  من  �شادرة   ، �شهم   151 وعددها   1090108

اأبوظبي االإ�شالمي ، وفقدت املدعوة/ ع�شبة حممد جابر 
املحريبي ، �شهادة رقم 1090412 وعددها 151 �شهم 
، �شادرة من بنك اأبوظبي االإ�شالمي. وعلى من يجدها 

االت�شال بالرقم 0504466162 
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املال والأعمال

غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�سية 
بعنوان القت�ساد الرقمي

•• عجمان ـ الفجر 

االقت�شاد  ب��ع��ن��وان  نقا�شية  حلقة  عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املويجعي  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  ت��راأ���ش��ه��ا  ال��رق��م��ي، 
الغرفة  تعتمدها  التي  النقا�شية  احللقات  �شل�شلة  �شمن  وذل��ك  عجمان، 
ملناق�شة العديد من املو�شوعات املرتبطة بال�شاأن االقت�شادي بهدف تبادل 
جتاه  عجمان  غرفة  وخم��رج��ات  اآداء  تعزز  بتو�شيات  واخل���روج  املعلومات 

جمتمع االعمال يف االإمارة.
العام  املدير  ال�شويدي  �شامل  �شعادة  عجمان  غرفة  مقر  يف  احللقة  ح�شر 
وخولة خلفان املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�شاندة  وموظفي غرفة 

عجمان.
ويف ب��داي��ة احل��ل��ق��ة رح���ب ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل امل��وي��ج��ع��ي ب��احل�����ش��ور، واأك����د ان 
يف  كبري  بن�شيب  ي�شاهم  واأ�شبح  النمو  ب�شرعة  يت�شم  الرقمي  االقت�شاد 
الناجت االجمايل  للدول ب�شكل عام  وتعتمد عليه يف تطوير ومنو ناجتها 
اجلهود  كافة  تكاتف  اإىل  يحتاج  الرقمي  االقت�شادي  اأن  م�شرياً  القومي.، 
من قبل اجلهات احلكومية واخلا�شة لتطويره واال�شتفادة منه، واأو�شح ان 
دولة االإمارت قطعت �شوطاً كبريا يف هذا القطاع بحيث تعد االأوىل عربيا 
يف جمال االقت�شاد الرقمي لتبلغ ح�شة االإم��ارات ن�شبة ت�شل اإىل 18% 

من اإجمايل االقت�شاد الرقمي العربي.
النوع  ذلك  انه  على  الرقمي  االقت�شاد  مفهوم  النقا�شية  احللقة  وتناولت 
وي�شتخدم  املعلومات،  على  عملياته  جممل  يف  يقوم  ال��ذي  االإقت�شاد  من 
من  عليها  املتعارف  االقت�شادية  واالأ���ش�����ص  نف�شها  االقت�شادية  امل��وؤ���ش��رات 
عر�ص وطلب لل�شناعات االإلكرتونية واخلدمات االإلكرتونية الناجتة عنها 
وما يرتتب عليه من عمليات نقل املعلومات واملبادالت التجارية من خالل 
الكرتونية  �شناعات  اأو  الكرتونية  جت��ارة  ب�شكل  الرقمية  اخل��دم��ات  تلك 
الت�شنيع  عمليات  ل��زي��ادة  االإداري���ة  النظم  عملية  لتطوير  ا�شتخدامها  اأو 

التجاري وما يرتتب عليه من زيادة يف الدخل القومي والناجت املحلي.
ويتكون االإقت�شاد الرقمي من مكونني اأ�شا�شيني االأول االأعمال االإلكرتونية 
املكونات الفرعية لالإقت�شاد  والثاين التجارة االإلكرتونية، ومنهما تتفرع 
الرقمي، ويعتمد على اال�شتخدام االأمثل للمعلومات والبيانات وتكنولوجيا 

املعلومات وو�شائل االت�شال يف حتقيق التنمية امل�شتدامة والنمو.
كما تناولت احللقة االقت�شاد الرقمي وما يرتبط به من قطاعات متعددة 
ال�شحابية،  واحلو�شبة  االأ�شياء،  واإن��رتن��ت  اال�شطناعي،  الذكاء  جم��ال  يف 
مع  اليوم  لي�شهم  “الروبوت”،  االآل��ة  وا�شتخدامات  الرقمية،  والتقنيات 
العاملي،  املحلي  الناجت  % من   22 بنحو  به  املرتبطة  االأخ��رى  القطاعات 
ال��دول يف جمال  راأ���ص جمموعة  االأمريكية على  املتحدة  ال��والي��ات  وتقبع 
االقت�شاد  اأننَّ حجم  اإىل  العاملية  االإح�شاءات  ت�شري  الرقمي، كما  االقت�شاد 
الرقمي يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شل مع نهاية العام 2018 اإىل 30 

مليار دوالر، بيد اأنه ينمو بوترية مت�شارعة ت�شل اإىل نحو 30 % �شنوياً.
ويف اخلتام اأكد �شعادة عبداهلل املويجعي ان ا�شتخدام التكنولوجيا ومعاجلة 
اإ�شدار  يف  رئي�شي  و�شبب  التنمية،  خلطط  اال���ش��ا���ص  حجر  ه��ي  البيانات 
ان  اأك��د  كما  ال�شريعة،  التغيريات  مع  تتوافق  التي  االقت�شادية  القوانني 
االجندات  لتنفيذ  �شرورية  واخلا�ص  احلكومي  القطاعني  بني  ال�شراكة 

الرقمية على كافة اال�شعدة وخا�شة االقت�شادي منها. 

دبي ت�ست�سيف القمة العاملية 
لال�ستثمار يف الطريان 27 يناير

•• دبي -وام:

تبحث الدورة الثانية من القمة العاملية لال�شتثمار يف قطاع الطريان التي 
تعقد خالل الفرتة من 27 اىل 29 يناير اجلاري فى دبي م�شاريع تطوير 

املطارات ال�شخمة وا�شتثمارات البنية التحتية فى هذا املجال.
وقال �شعادة �شيف حممد ال�شويدي مدير عام الهيئة العامة للطريان املدين 
بهذه املنا�شبة اأن الهيئة العامة للطريان املدين ت�شعى اإىل زيادة �شعة املجال 
املجاورة وكذلك  البلدان  اإىل  املزيد من الطرق  اإ�شافة  اجلوي عن طريق 
ل��ذا مت تخ�شي�ص   2020 ع��ام  املالحة بحلول  اإدخ��ال نظام جديد الإدارة 
مبلغ 270 مليار دوالر اأي ما يعادل تريليون درهم مل�شاريع تطوير البنية 
التحتية ملطارات الدولة وحتقيق اأ�شطول مكون من 884 طائرة جتارية 
اال�شتثمارات  وت��وج��ي��ه  االأم����وال  م��ن  امل��زي��د  �شخ  اإىل  احل��اج��ة  نتوقع  كما 
اأن  ال�شويدي  القطاع.” واأ�شاف  يف  واملتالحقة  الهائلة  التطورات  ملواكبة 
قطاع الطريان ي�شهد منوا ملحوظا ومت�شارعا على م�شتوى النقل اجلوي 
وبناء وتو�شعة املطارات مما ينتج عنه منو االقت�شادات االإقليمية والعاملية 
اآ�شيا واملحيط الهادئ وال�شرق االأو�شط ال�شوق االأكرث  وبالذات يف منطقة 
بتوقعات منو قوية حتى  اأوروب���ا  احتفاظ  الرغم من  العامل على  من��وا يف 

عام 2040.
امل�شافرين  اأع��داد  ارتفاع  تتوقع  اإياتا  عن  ال�شادرة  التقارير  اأن  اإىل  واأ�شار 
 4.0 بن�شبة  زي��ادة  مليار م�شافر ما ميثل   4.72 اإىل   2020 عام  خالل 
4.54 مليار م�شافر ومن  والبالغ   2019 امل�شجل عام  الرقم  باملائه عن 
هنا يعترب التو�شع يف املطارات اأمرا �شروريا كما يوفر جمموعة كبرية من 
الفر�ص ملزودي املنتجات واخلدمات يف قطاع الطريان والقطاعات املرتبطة 
ت�شتعر�شها من�شة  والتي  ال��دوالرات  مليارات  اإىل  قيمتها  ت�شل  بحيث  به 
اأمام الالعبني الرئي�شيني يف  القمة العاملية لال�شتثمار يف قطاع الطريان 

القطاع.

مليار درهم حجم جتارة دافزا اخلارجية خالل الـ 9 اأ�سهر الأوىل من عام 2019  120
•• دبي-الفجر: 

النهج  ف���اع���ل���ي���ة وجن�������اح  ع���ل���ى  ت����اأك����ي����داً 
لرت�شيخ  ت��ب��ن��ت��ه  ال�����ذي  اال����ش���رتات���ي���ج���ي 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  ودوره��������ا  م��ك��ان��ت��ه��ا 
االقت�شادية وتعزيز م�شاهمتها يف الناجت 
املحلي االإجمايل الإمارة دبي، اأعلنت �شلطة 
عن  “دافزا”،  املنطقة احلرة مبطار دبي 
اخلارجية  التجارة  يف  م�شاهمتها  و�شول 
خالل   12% ن���ح���و  اإىل  دب�����ي  الإم��������ارة 
 ،2019 االأوىل من عام  الت�شعة  االأ�شهر 
وذلك من اإجمايل 1.02 تريليون درهم 

�شجلتها االإمارة خالل تلك الفرتة.  
الذي  الت�شغيلي  ل��الأداء  نتيجة  ذلك  جاء 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  م��ع��دالت  دف��ع  �شاهم يف 
عرب املنطقة احلرة، حيث جنحت املنطقة 
احل��رة مبطار دب��ي يف حتقيق معدل منو 
التجارة  اإج���م���ايل  يف   11.2% بن�شبة 
 120 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  لت�شل  اخل��ارج��ي��ة 
مليار درهم خالل االأ�شهر الت�شعة االأوىل 
من العام 2019، اإ�شافة اإىل منو بن�شبة 
اإىل  لي�شل  الت�شدير  اإع��ادة  %11.8 يف 
ن�شبة  ب��ذل��ك  لي�شكل  دره����م  م��ل��ي��ار   68
الت�شدير  اإع���ادة  اإج��م��ايل  م��ن   21.7%
يف اإم���ارة دب��ي، وه��و م��ا ي��وؤك��د على مكانة 
امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ب��و���ش��ف��ه��ا ب���واب���ة لعبور 
ت�شهيالت  من  توفره  ملا  العاملية  التجارة 
متكاملة  ولوج�شتية  جمركية  وخ��دم��ات 
التجارة  م�����زاول�����ة  ����ش���ه���ول���ة  م����ن  ت����ع����زز 
الت�شغيلي  التميز  وبف�شل  واالأع���م���ال.  
دبي  املنطقة احلرة مبطار  �شهدته  الذي 
عام  م��ن  االأوىل  الت�شعة  االأ���ش��ه��ر  خ���الل 

2019، جنحت “دافزا” بتحقيق فائ�ص 
جتاري بلغ 16.2 مليار درهم، ما ي�شري 
والت�شغيلية  االإداري��ة  املنهجية  كفاءة  اإىل 
جرى  وال��ت��ي  احل����رة  للمنطقة  وامل��ال��ي��ة 
اإجناح  و�شعها ل�شمان لعب دور فاعل يف 
اخلطط االقت�شادية والتجارية و�شيا�شات 

التنويع االقت�شادي الوطنية. 

م�شاهم اأ�شا�شي يف اقت�شاد دبي
الزرعوين  حممد  ال��دك��ت��ور  �شعادة  واأك���د 
م����دي����ر ع�������ام ����ش���ل���ط���ة امل���ن���ط���ق���ة احل�����رة 
اليوم  ُت��ع��د  “دافزا”  اأن   ، دب���ي  مب��ط��ار 
دبي،  اإم����ارة  اقت�شاد  يف  اأ���ش��ا���ش��ي  م�شاهم 
ع���ل���ى �شعيد  ك���ب���رية  اأه���م���ي���ة  وت��ك��ت�����ش��ب 
املبا�شرة  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���ش��ت��ث��م��ارات  ج���ذب 
اأن��ح��اء ال��ع��امل اإىل االإم����ارة،  م��ن خمتلف 
اال�شتثنائية   النتائج  عليه  ت�شهد  ما  وهو 
التي  دب��ي  مبطار  احل��رة  املنطقة  لتجارة 
الظروف  اختالف  على  حتقيقها  توا�شل 

والتقلبات االقت�شادية الدولية. 
جناح  م��ق��وم��ات  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���ار 
الو�شول  يف  دب��ي  مب��ط��ار  احل���رة  املنطقة 
مازالت  اال�شرتاتيجية  م�شتهدفاتها  اإىل 
ت��ربه��ن ع��ل��ى ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا م��ن��ذ اأك����رث من 
ع��ق��دي��ن ع��ل��ى ت��اأ���ش��ي�����ص امل��ن��ط��ق��ة احل���رة، 
من  بالقرب  اال�شرتاتيجي  املوقع  اأبرزها 
ال���ذي يعترب نقطة  ال����دويل  دب���ي  م��ط��ار 
اىل  باالإ�شافة  بغربه،  العامل  �شرق  و�شل 
املحفظة املتميزة من اخلدمات واحلوافز. 
احلرة  املنطقة  بقدرة  كبرية  ثقة  ولدينا 
ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ال��ن��م��و وال���ن���ج���اح خالل 
ال���ف���رتات امل��ق��ب��ل��ة   ون���وه ال���زرع���وين باأن 

ا�شرتاتيجي  ���ش��ري��ك  ت��ع��ت��رب  “دافزا” 
للم�شتثمرين االأجانب الذين ي�شتفيدون 
امل�����ش��ت��وى وباقة  م���ن اخل����دم����ات ع��ال��ي��ة 
مزاولة  لت�شهيل  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل���زاي���ا 
االأعمال ، فقد اأ�شبحت بف�شلها من بني 
على  لي�ص  اال�شتثمارية  ال��وج��ه��ات  اأب���رز 
م�شتوى املنطقة فح�شب بل على ال�شعيد 
انطالق  نقطة  واأ���ش��ح��ت  اأي�����ش��ا  ال��ع��امل��ي 
االإقليمية  االأ����ش���واق  ن��ح��و  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
والعاملية. وتوا�شل املنطقة احلرة مبطار 
ال��ن��ت��ائ��ج القوية  دب����ي م���ن خ����الل ه����ذه 
اقت�شاد  يف  امل��ح��وري  دوره��ا  على  التاأكيد 
اإمارة دبي ، وعلى املرونة التي تتمتع بها 
يف تلبية احتياجات خمتلف اأنواع واأحجام 
وال�شغرية  واملتو�شطة  العاملية  ال�شركات 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  لها،  م��ق��راً  منها  تتخذ  التي 
الذين  االأج��ان��ب  للم�شتثمرين  جاذبيتها 
يطمحون اإىل دخول �شوق دولة االإمارات 

وغريها يف املنطقة. 

�شركاء التجارة
االأعلى  الن�شيب  على  الهند  وا�شتحوذت 
 18.7% بن�شبة  “دافزا”  جت����ارة  م��ن 
وبقيمة 22.4 مليار درهم، تلتها �شوي�شرا 
بن�شبة %17 وبقيمة 20.2 مليار درهم 
وبقيمة   15.5% بن�شبة  ال�����ش��ني  ث��م   ،
يف  �شوي�شرا  ج���اءت  دره���م.  مليار   18.6
الت�شدير  اإع��ادة  االأوىل من حيث  املرتبة 
درهم،  مليار   19 وبقيمة   28% بن�شبة 
ك��اأك��رب �شريك من  الهند  يف ح��ني ج���اءت 
من   42.5% ب��ن�����ش��ب��ة  ال�������واردات  ح��ي��ث 
اجمايل واردات املنطقة احلرة بقيمة 22 

 36% مليار درهم، تلتها ال�شني بن�شبة 
وبقيمة 18.5 مليار درهم.  

 
جتارة الب�شائع

ال��ب�����ش��ائ��ع فجاءت  ن���وع  �شعيد  ع��ل��ى  اأم���ا 
واملعدات  واالآالت  امل��اك��ي��ن��ات  جم��م��وع��ة 
بن�شبة  االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الت�شدير  اإع������ادة  اإج���م���ايل  م���ن   57%
 49% وبن�شبة  دره��م،  مليار   39 بقيمة 
من اإجمايل الواردات بقيمة 25.2 مليار 
درهم.  وجاءت جمموعة االأحجار الكرمية 
يف  وامل�شوغات  واحللي  الثمينة  وامل��ع��ادن 
نحو35%  �شكلت  حيث  الثانية،  املرتبة 
ال��ت�����ش��دي��ر بقيمة  اإع�������ادة  اإج����م����ايل  م���ن 
% من حيث  24.1 مليار دره��م، و43 
مليار   22.5 بقيمة  ال�����واردات  اإج��م��ايل 
املجموعتان  هاتان  ت�شكل  ويذلك  دره��م. 
ن�شبة %92 من اإجمايل جتارة “دافزا«. 
و�شجلت دافزا فائ�شاً يف جتارة كافة اأنواع 
االوىل من  �شهور  الت�شع  الب�شائع خالل 
املاكينات  جمموعة  تعترب  حيث   2019
املحرك  الكهربائية هي  واملعدات  واالآالت 
ال�شادرات  التجارة عرب  الرئي�شي يف منو 
 %  13 بن�شبة  من��ت  ح��ي��ث  وال��������واردات، 
دره���م  م��ل��ي��ار   7.4 اإىل  ت�����ش��ل  وب��ق��ي��م��ة 

اماراتي.

جهود متوا�شلة جلذب امل�شتثمرين 
العامليني 

اإىل  دب���ي  امل��ن��ط��ق��ة احل����رة مب��ط��ار  ت�شعى 
جذب امل�شتثمرين وال�شركات من خمتلف 
اأنحاء العامل الإطالق عملياتهم يف االإمارة 

اأ����ش���واق املنطقة  واالن���ط���الق م��ن��ه��ا ن��ح��و 
اال�شتثمارية  ال��ب��ي��ئ��ة  م���ن  م�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
الفريدة التي توفرها.  ومن بني الوفود 
موؤخراً،  احلرة  املنطقة  ا�شت�شافتها  التي 
الذي  ال�شني”  “بنك  م��ن  ر���ش��م��ي  وف���ٌد 
التعاون  واآليات  اآف��اق  بحث  خالله  جرى 
امل�شتقبلي بني اجلانبني، وا�شتعرا�ص اأهم 
التي  اال�شرتاتيجية  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع 
وجتربتها  احل��رة،  املنطقة  عليها  ت�شرف 
على مدى اأكرث من عقدين يف ا�شتقطاب 
االأجنبية  اال���ش��ت��ث��م��ارات  ت��دف��ق��ات  وزي����ادة 
دوراً  تلعب  كونها  وا�شتدامتها  املبا�شرة 
ح��ي��وًي��ا ع��ال��ي��اً يف اق��ت�����ش��اد اإم�����ارة دب���ي يف 
جانب  اإىل  حيوياً،  قطاعاً   20 من  اأك��رث 
املنطقة  تقدمها  التي  املتميزة  اخلدمات 
احلرة لل�شركات العاملية وخا�شة ال�شركات 
“دافزا”  من  تتخذ  التي  منها  ال�شينية 
البنك  دع��م  �شبل  ع��ن  ل��ه��ا، ف�شاًل  م��ق��راً 
لهذه ال�شركات من خالل التعاون الوثيق 
مع املنطقة احلرة. كما ا�شت�شافت املنطقة 
امل�شاريع  “�شبكة  م��ن  وف���داً  اأي�شاً  احل��رة 
ال�شركة  “مهمة  اإط�����ار  يف  االأوروبية” 
االأوروبية” التي تنظمها ال�شبكة، والذي 
�شم ممثلني عن 32 �شركة اأوروبية تعمل 
يف ع��دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة وتركز 
 2020 “اإك�شبو  ع��ل��ى  رئ��ي�����ش��ي  ب�����ش��ك��ل 
من  ع��دد  اإىل  الوفد  ا�شتمع  حيث  دبي”، 
ال�شوق  اأداء  اإىل  تطرقت  التي  العرو�ص 
واأف�شل  واملنطقة  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
ال�شبل الإطالق عملياتها فيه، واخلدمات 
واحلوافز التي توفرها املنطقة احلرة يف 

هذا االإطار. 

الحتاد للطريان ومريال توقعان اتفاقية لإطالق ا�سم احتاد اأرينا على اأحد اأبرز امل�ساريع يف جزيرة يا�س

معر�س اإك�سبو 2020 دبي ي�ستعد لالرتقاء مبعايري الأمن وال�سالمة على م�ستوى املنطقة

•• ابوظبي-الفجر: 

امل���ط���ور الرائد  ���ش��رك��ة م�����ريال،  اأع��ل��ن��ت 
للوجهات يف اأبوظبي �شباح ام�ص توقيع 
ات��ف��اق��ي��ة ���ش��راك��ة م��ع االحت����اد للطريان 
الناقل الر�شمي لدولة االإمارات العربية 
املتحدة، حت�شل مبوجبها االأخرية على 
ح��ق��وق اط����الق ا���ش��م��ه��ا ع��ل��ى ي��ا���ص باي 
ت�شمية  �شيعاد  االت��ف��اق��ي��ة  ووف���ق  اأري��ن��ا. 
هذا  ويعد  اأرينا.  احت��اد  لي�شبح  امل�شروع 
امل�شروع اأحد اأبرز امل�شاريع التي تطورها 
يا�ص،  جزيرة  على  حالياً  م��ريال  �شركة 
واأول اأرينا داخلية متعددة االأغرا�ص من 

نوعها يف اأبوظبي.
ال�شريك  للطريان  االحت��اد  �شركة  وتعد 
االرتقاء  يف  ا�شمه  �شي�شهم  ال��ذي  املثايل 
البارزة  الرتفيهية  االأري��ن��ا  ه��ذه  مبكانة 
ي��ا���ص، وذل��ك بف�شل �شجل  على ج��زي��رة 
ال�����ش��رك��ة احل��اف��ل ب���االجن���ازات يف ربط 
ال��ع��ا���ش��م��ة االإم����ارات����ي����ة ب��ال��ع��دي��د من 
ال��وج��ه��ات وامل��ح��ط��ات ال��رئ��ي�����ش��ي��ة حول 
مكانة  تر�شيخ  يف  �شي�شهم  مم��ا  ال��ع��امل، 
للرتفيه  ����ش���ام���ل���ة  ك���وج���ه���ة  اأب����وظ����ب����ي 

واالأعمال والفعاليات الثقافية. 
و”االحتاد  “مريال”  م��ن  ك��ل  وت��ل��ع��ب 
للطريان” دوراً اأ�شا�شياً يف حتقيق روؤية 
اق��ت�����ش��اده��ا، و�شيكون  وت��ن��وي��ع  اأب��وظ��ب��ي 

االيجابية  انعاك�شاتها  االتفاقية  لهذه 
اأن  ينتظر  ال���ذي  اأرينا”  “احتاد  ع��ل��ى 
ال��رائ��دة يف جمال  امل��راف��ق  اأح���د  ي�شبح 
واإ�شافة  املنطقة  م�شتوى  على  الرتفيه 
ي���ا����ص وقطاع  ن��وع��ي��ة م��ه��م��ة جل���زي���رة 

الثقافة وال�شياحة يف اأبوظبي.
االتفاقية،  ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى  ل��ه  تعليق  ويف 
التنفيذي  الرئي�ص  دوغال�ص  توين  قال 
ملجموعة االحتاد للطريان: “اإنه ل�شرف 
كبري لنا اأن ندخل يف �شراكة مع موؤ�ش�شة 
تلعبه  مل���ا  “مريال”  وم��ك��ان��ة  ح��ج��م  يف 
ال�شياحة يف  ق��ط��اع  اأ���ش��ا���ش��ي يف  دور  م��ن 
ونحن  املنطقة،  م�شتوى  وعلى  اأبوظبي 
�شتجمعنا  ال��ت��ي  ال�شراكة  ب��ه��ذه  �شعداء 
ع��رب ه���ذا امل�����ش��روع ال��ط��م��وح ال����ذي من 
�شاأنه تعزيز مكانة اأبوظبي وجزيرة يا�ص 
كوجهة ترفيهية �شياحية وثقافية عاملية 
اأرينا”  “احتاد  اإن اإطالق ا�شم  امل�شتوى. 
على هذه الوجهة املميزة يف جزيرة يا�ص 
العاملية  ال�����ش��اح��ة  ي��ع��زز ح�����ش��ورن��ا ع��ل��ى 
وتواجدنا الوا�شح يف العديد من املواقع 
اأبرزها  وم���ن  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
مان�ش�شرت،  مدينة  يف  االحتاد”  “ا�شتاد 
القدم.  ل��ك��رة  مان�ش�شرت  ف��ري��ق  م��وط��ن 
اإن هذه الوجهة اجلديدة التي �شريتفع 
اإىل  �شتجتذب  عليها  “االحتاد”  ا���ش��م 
املواهب  من  املزيد  االإماراتية  العا�شمة 

ال��ف��ذة م��ن ح��ول ال��ع��امل وال��ت��ي �شتقدم 
و�شكانها خيارات  اأبوظبي  زوار  لكل من 

ترفيهية اأو�شع ومب�شتوى عاملي.«
وم������ن ج���ه���ت���ه، اأف���������اد حم���م���د ع���ب���داهلل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة  ال��رئ��ي�����ص  ال��زع��اب��ي، 
الناقل  “باعتبارها  بالقول:  “مريال”، 
ال���وط���ن���ي ل����دول����ة االإم�����������ارات، ودوره������ا 
يف رب������ط ع��ا���ش��م��ت��ن��ا مب��خ��ت��ل��ف امل����دن 
“االحتاد  ف��اإن  ال��ع��امل،  والعوا�شم ح��ول 
الذي  امل��ث��ايل  ال�شريك  تعد  للطريان” 
االأرينا  ه���ذه  ع��ل��ى  ا���ش��م��ه  رف���ع  �شي�شهم 
يف االرت������ق������اء مب���ك���ان���ت���ه ع���ل���ى خ���ارط���ة 
الوجهات الرتفيهية املحلية واالإقليمية 
امل���وق���ع اجلديد  و���ش��ي�����ش��ك��ل  وال���ع���امل���ي���ة. 
الفريدة  اخل��دم��ات  اإىل  مهمة  اإ���ش��اف��ة 
والتجارب الالفتة التي تقدمها جزيرة 
ب��ال��ت��ايل يف  و�شي�شاهم  واأب��وظ��ب��ي،  ي��ا���ص 
كواحدة  يا�ص”  “جزيرة  مكانة  تر�شيخ 
اأب����رز ال��وج��ه��ات يف جم���ال الرتفيه  م��ن 
واالأعمال. وتعّد هذه املبادرة خري دليل 
على التزامنا بتطوير القطاع ال�شياحي 
على  القائمة  الر�شيدة  قيادتنا  وب��روؤي��ة 

التنويع االقت�شادي.«
يتخذ “احتاد اأرينا” موقعاً فريداً على 
باي”  “يا�ص  مل�شروع  البحرية  الواجهة 
التي  يا�ص  جل��زي��رة  اجلنوبي  الق�شم  يف 
تعد اأبرز وجهة ترفيهية عاملية امل�شتوى 

•• دبي-الفجر: 

اإك�شبو  مل��ع��ر���ص  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ك�����ش��ف��ت 
2020 دبي عن ا�شتعدادها الكامل لالرتقاء 
م�شتويات  اإىل  وال�����ش��الم��ة  االأم���ن  مبعايري 
الزوار  �شالمة  تت�شدر  حيث  م�شبوقة،  غري 
االأ�شخم  الفعالية  �شمن  االأول��وي��ات  قائمة 
النطالقها  التنازيل  العد  ب��داأ  والتي  عاملياً 

بعد 10 اأ�شهر فقط.
و���ش��ت�����ش��ت��ق��ط��ب دب����ي اأن���ظ���ار ال���ع���امل مل����دة 6 
حيث   ،2020 اأكتوبر   20 من  ب��دءاً  اأ�شهر 
دبي   2020 اإك�شبو  معر�ص  �شي�شت�شيف 
تزيد  مل��دة  حياً  ترفيهياً  عر�شاً   60 ح��وايل 
ا�شت�شافة  وحت��م��ل  ي��وم��ي��اً.  �شاعة   15 ع��ن 
االأمنية  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن  ال��ك��ث��ري  امل��ع��ر���ص 
الإمارة دبي ودولة االإمارات العربية املتحدة 
التي �شت�شت�شيف املعر�ص العاملي االأول من 
نوعه على م�شتوى منطقة ال�شرق االأو�شط 
اآ���ش��ي��ا، وال����ذي �شي�شهد  واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب 
وا�شتقبال  دول�����ة   190 ح�����وايل  م�����ش��ارك��ة 

حوايل 25 مليون زائراً. وقد و�شعت اللجنة 
املنظمة هدف حتقيق ال�شالمة واالأمن على 
ال��ب��داي��ة، حيث  اأول��وي��ات��ه��ا منذ  راأ����ص قائمة 
املنظمة  اللجنة  با�شم  املتحدثني  اأحد  �شّرح 
عن  “نبحث  دب���ي:   2020 اإك�شبو  ملعر�ص 
التي  املتطورة  والتقنيات  االبتكارات  اأح��دث 
�شت�شاعدنا يف خلق بيئة اآمنة خالل فعاليات 
وهذا ما ُترجم على اأر�ص الواقع  املعر�ص”. 
ال�شركات  م��ن  اال���ش��ت��ع��ان��ة مب��ج��م��وع��ة  ع��رب 
جمال  يف  املتخ�ش�شة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الهدف،  ه��ذا  حتقيق  يف  للم�شاعدة  االأم���ن 
فعالية  حل�شور  ال�شركات  دع��وة  متت  حيث 
“لقاء امل�شرتين” بهدف معرفة املزيد حول 
متطلبات املعر�ص االأمنية والفر�ص املتاحة 
منتجاتها  عر�ص  اإىل  باالإ�شافة  للم�شاركة، 
وخدماتها ب�شكل مبا�شر اأمام فريق املعر�ص. 
ال�شغرية  ال�������ش���رك���ات  ح�����ّث  ج���ان���ب  واإىل 
ال��ع��ن��ان لالبتكار  اإط����الق  وامل��ت��و���ش��ط��ة ع��ل��ى 
واالإبداع، مت اأي�شاً ت�شجيع ال�شركات متعددة 
�شمان  يف  ف��اع��ل  دور  لعب  على  اجلن�شيات 

حت��ق��ي��ق م���ع���اي���ري االأم�������ن يف ك���اف���ة اأن���ح���اء 
والذي  اجلنوب،  دبي  �شمن  الفعالية  موقع 
لتقنيات  امل��ن�����ش��اآت  اأك���رب  اإح����دى  �شيحت�شن 
البناء الذكي واالأمتتة على م�شتوى العامل.

اإي�شت،  م��ي��دل  هيكفيجن  ���ش��رك��ة  وت�شتعد 
ال��ع��م��الق��ة يف جمال  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال�����ش��رك��ة 
حالياً  تعمل  التي  بالفيديو  املراقبة  اأنظمة 
املعتمدة  االآيل  التعلم  تقنيات  تطوير  على 
تقدمي  ل�شمان  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  على 
لت�شجيل  املتطورة،  االأمنية  التقنيات  اأحدث 
ح�����ش��وره��ا االإق��ل��ي��م��ي ع���رب م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
اأكد  ح��ي��ث  دب����ي.   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���ص 
لل�شركة،  االإقليمي  الرئي�ص  ت�شو،  بين�شون 
اأن امل��ع��ر���ص ���ش��ريت��ق��ي مب��ع��اي��ري االأم�����ن يف 
اأبرز  وي��وف��ر  م�شتقباًل،  ال��ك��ربى  الفعاليات 
ال���ع���رو����ص ال��رتف��ي��ه��ي��ة وال�����ش��ي��اح��ي��ة على 
واململكة  املتحدة  العربية  االإم��ارات  م�شتوى 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة. وق��ب��ل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
فعاليات معر�ص اإك�شبو 2020 دبي، ت�شتعد 
ال�شركة لعر�ص اأحدث تقنياتها يف اإنرت�شك، 
امل��ع��ر���ص ال��ت��ج��اري ال��رائ��د ع��امل��ي��اً يف جمال 
االأم���ن وال�����ش��الم��ة واحل��م��اي��ة م��ن احلريق، 
التجاري  دب����ي  م��رك��ز  ���ش��ي��ن��ع��ق��د يف  وال�����ذي 

العاملي من 19 ولغاية 21 يناير.
االأ�شا�شية  املحاور  االأم��ن  مو�شوع  ويت�شدر 
دب��ي، حيث   2020 اإك�شبو  الأجندة معر�ص 
قمة  فعاليات  كامل من  ج��زء  تخ�شي�ص  مت 
�شتنعقد  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اإن��رت���ش��ك الأم����ن 
املعر�ص،  ه��ام�����ص  ع��ل��ى  ي��ن��اي��ر  و20   19 يف 
االأولوية  ظ��ل  يف  االأم����ن  م��و���ش��وع  ملناق�شة 
البالغة حلماية اجلماهري يف معر�ص اإك�شبو 
2020 دبي.  وت�شتقطب اجلل�شة نخبة من 
ي�شلطون  ال��ذي��ن  ال��ب��ارزي��ن  املتحدثني  اأه��م 
اتخاذها  يتم  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  على  ال�����ش��وء 

املقيمون  يق�شدها  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف 
والزوار من حول العامل.

ليكون  اأرينا”  “احتاد  ت�شميم  مت  وق��د 
اأري�����ن�����ا م����ت����ع����ددة االأغ�������را��������ص، ب���ق���درة 
ا�شتيعابية مرنة قادرة على ا�شتقبال من 
200 اإىل 18 األف �شخ�ص، وا�شت�شافة 
اخلا�شة  واملنا�شبات  ال�شخمة  االأح��داث 
الريا�شية  البطوالت  مثل  اأب��و ظبي،  يف 
وفعاليات االأعمال واملوؤمترات واملعار�ص 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ث���ق���اف���ي���ة واحل����ف����الت 
االأن�شطة  م����ن  وغ����ريه����ا  امل���و����ش���ي���ق���ي���ة 

والفعاليات على مدار العام.
�شت�شّغله  ال��ذي  اأرينا”  “احتاد  ويعترب 

ال�شالمة  م��ع��اي��ري  اأق�����ش��ى  حتقيق  ل�شمان 
���ش��م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ة االأ����ش���خ���م ع���امل���ي���اً، حيث 
الغي�ص، نائب  العقيد علي خليفة  �شيناق�ص 
االأمن  معايري  الفعالية،  اأم���ن  رئي�ص  اأول 
وال�����ش��الم��ة وح��م��اي��ة اجل��م��اه��ري يف معر�ص 

اإك�شبو 2020 دبي.
اجلناحي،  عارف  املهند�ص  �شيو�شح  وب��دوره 
م���دي���ر ال��ع��م��ل��ي��ات واخل����دم����ات االأم���ن���ي���ة يف 
موؤ�ش�شة تنظيم ال�شناعة االأمنية �شريا دبي، 
املوؤ�ش�شة  تعتمدها  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة  املنهجية 
ف�شاًل  دبي،   2020 اإك�شبو  فعاليات  خالل 
لت�شليط  ح��واري��ة  جل�شة  يف  م�شاركته  ع��ن 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ت��ع��اون اجل����اري ب��ني الفرق 
ال�شالمة واالأمن  اأق�شى م�شتويات  لتحقيق 
خالل هذه الفعالية.  بينما �شتتناول جل�شة 
ا���ش��ت��ع��داد قطاعات  اأخ�����رى م���دى  ح���واري���ة 
والتجزئة  كال�شيافة  اجلانبية  اخل��دم��ات 
اإك�شبو  معر�ص  متطلبات  لتلبية  وال�شياحة 
بفر�شة  املندوبون  و�شيحظى  دب��ي.   2020
االّطالع على التحليالت املعّمقة حول اإدارة 

“فال�ص اإنرتتينمنت” جزءاً اأ�شا�شياً من 
باي”  “يا�ص  مل�شروع  البحرية  الواجهة 
 14 الذي يجري تطويره على م�شاحة 
اجلنوبي  الق�شم  يف  م��رب��ع  م��رت  مليون 
جلزيرة يا�ص يف اأبوظبي. ويتاألف “يا�ص 
باي” من ثالث مناطق هي؛ “الواجهة 
و”ريزيدن�شز يف يا�ص باي”،  البحرية”، 
جممع  ت�شم  التي  االإعالمية  واملنطقة 
باالإ�شافة  اجل��دي��د.   twofour54
الواجهة  ت�����ش��م  اأرينا”،  “احتاد  اإىل 
البحرية فندق هيلتون، ور�شيف بحري 
و19  12 مقهى ومطعم،  يحتوي على 

متجراً وناد �شاطئي.

ال�����زوار، واالآث�����ار والنتائج  دخ���ول و���ش��الم��ة 
التجارية واخلطوات  اأعمالهم  االأمنية على 
الن�شطة  احل��رك��ة  وتنظيم  الإدارة  ال��الزم��ة 
اأهّم  مناق�شة  يف  و�شي�شارك  للم�شتهلكني. 
�شاميون  كاًل من  والتحليالت  النقاط  هذه 
هاوز، مدير ال�شالمة واالأمن العامليني لدى 
جكيوني�ص،  ونيكوالو�ص  الدولية؛  ماريوت 
وال�شالمة  ال�شحة  و����ش���وؤون  االأم����ن  م��دي��ر 
وال��ب��ي��ئ��ة ل���دى ���ش��رك��ة م��را���ص ال��ق��اب�����ش��ة يف 

االإمارات العربية املتحدة.
مدير  ريك�ص،  اأندريا�ص  قال  ال�شدد،  وبهذا 
فرانكفورت  مي�شي  ل��دى  اإنرت�شك  معر�ص 
للفعالية:  املنظمة  اجلهة  االأو���ش��ط،  ال�شرق 
واإدارة  وال��ن��ج��اح  االأم����ن  م��ف��اه��ي��م  “تندرج 
واح����������دة، وميكن  م���ظ���ل���ة  ال�������ش���م���ع���ة حت�����ت 
اأه�������داف وقيم  ا���ش��ت��خ��ال���ص ال���ع���دي���د م���ن 
تربة  �شي�شّكل  حيث  زي��ارت��ه،  قبل  امل��ع��ر���ص 
توا�شل  التي  ل��دول اخلليج  وواع��دة  خ�شبة 
الفعاليات  ا�شت�شافة  يف  مكانتها  تر�شيخ 

الدولية«.
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جت�شد م�شرية الإمارات بني املا�شي واحلا�شر وت�شلط ال�شوء على معاملها 

مدينة م�سدر ت�سّكل اأكرب لوحة ف�سيف�سائية يف العامل م�سنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير

خلل اجتماع تطوير القطاع ال�شياحي

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ت�سّلط ال�سوء على اإجنازات الُربع الأخري من العام املا�سي 

•• اأبوظبي-لفجر: 

احل�شري  املجمع  م�شدر،  مدينة  اأعلنت 
اأبوظبي، عن ت�شجيل  الرائد يف  امل�شتدام 
غيني�ص  مو�شوعة  يف  جديد  قيا�شي  رق��م 
ت�شكيل  ع��رب  وذل���ك  القيا�شية  ل���الأرق���ام 
من  ال��ع��امل  يف  ف�شيف�شائية  ل��وح��ة  اأك���رب 

مواد قابلة الإعادة التدوير.
مرت   1015 ال����ل����وح����ة  ح���ج���م  وي���ب���ل���غ 
كرة  ملعبي  م�شاحة  يعادل  ما  اأي  مربع، 
كامل  �شهر  ت�شكيلها  ا�شتغرق  وق��د  �شلة، 
امل���واد  م���ن   90،500 ف��ي��ه��ا  وا���ش��ت��خ��دم 
�شملت  وال��ت��ي  ال��ت��دوي��ر،  الإع����ادة  القابلة 
معدنية،  وع��ب��وات  بال�شتيكية،  ق��واري��ر 
وع��ل��ب ال��ك��رت��ون، وق���د ���ش��ارك يف اإجن���از 
مدينة  يف  و�شكان  موظفني  اللوحة  ه��ذا 
املجتمع  اأ�شخا�ص من  اإىل جانب  م�شدر 

املحلي وطلبة مدار�ص يف اأبوظبي. 
وي���ه���دف ه����ذا ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي، ال�����ذي مت 
اأ�شبوع  انعقاد  قبيل  ر�شمياً  عنه  الك�شف 
اإىل   ،2020 ل���ال����ش���ت���دام���ة  اأب����وظ����ب����ي 
ت�شجيع مواطني دولة االإمارات وزائريها 

واملقيمني على اأر�شها على تبني ممار�شات 
على  وحتفيزهم  البيئة  جت��اه  م�����ش��وؤول��ة 
تدويرها  واإع�������ادة  ال��ن��ف��اي��ات  م���ن  احل����د 
م�شرية  اللوحة  وجت�شد  وا�شتخدامها. 
امل��ا���ش��ي واحلا�شر،  ب��ني  دول���ة االإم�����ارات 
وت�����ش��ل��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى ع���دد م���ن املعامل 

البارزة يف اإمارات الدولة ال�شبع. 
وك���ان ق��د اأق��ي��م��ت ام�����ص م��را���ش��م خا�شة 
يف م��دي��ن��ة م�����ش��در، ق���ام خ��الل��ه��ا ممثلو 
م�شدر  مدينة  مبنح  غيني�ص  مو�شوعة 
القيا�شية، وذلك  �شهادة غيني�ص لالأرقام 
ب��ح�����ش��ور م�����دراء ت��ن��ف��ي��ذي��ني وع����دد من 
امل�����ش��وؤول��ني احل��ك��وم��ي��ني.   وق���ال يو�شف 
با�شليب، املدير التنفيذي الإدارة التطوير 
“م�شدر”:  يف  امل�������ش���ت���دام  ال����ع����م����راين 
م�شتداماً  ح�شرياً  جممعاً  “باعتبارها 
ورائ������داً، ���ش��وف ت��وا���ش��ل م��دي��ن��ة م�شدر 
دورها املهم يف التحفيز على تبني اأف�شل 
النفايات.  ب���اإدارة  يتعلق  فيما  املمار�شات 
الف�شيف�شائية  ال��ل��وح��ة  ه����ذه  وجت�����ش��د 
ط��ري��ق��ة م��ب��ت��ك��رة ل��ت��وظ��ي��ف ال��ف��ن كلغة 
مفهوم  ترجمة  اإمكانية  اإظهار  يف  عاملية 

م��ل��م��و���ص على  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  اال���ش��ت��دام��ة 
تعك�ص  كونها  ع��ن  ف�شاًل  ال��واق��ع،  اأر����ص 
على  بالعمل  االإم���ارات���ي  املجتمع  ال��ت��زام 
م�شوؤولية  اال�شتدامة  اإن  البيئة.  حماية 
�شخ�ص،  كل  م�شاهمة  ت�شتدعي  جماعية 
لال�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  يركز  لذلك 
تعزيز  على  املتعددة  فعالياته  خالل  من 
املجتمع  �شرائح  كافة  م�شاركة وم�شاهمة 
املحلي«.  و�شيتم عر�ص اللوحة يف مدينة 
م�شدر، وميكن االطالع عليها من خالل 
يذكر  امل��دي��ن��ة.  �شمن  امل�����ش��اه��دة  من�شة 
حمفظة  �شت�شتعر�ص  م�شدر  مدينة  اأن 
التطوير  جم��ال  يف  املتنامية  م�شاريعها 
امل�����ش��ت��دام م��ن خ���الل جناحها  ال��ع��ق��اري 
التي  امل�شتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  يف 
تقام من 13 اإىل 16 يناير وتعد اإحدى 
الفعاليات الرئي�شية �شمن اأ�شبوع اأبوظبي 
اأ�شبوع  وي��ع��ت��رب   .2020 ل��ال���ش��ت��دام��ة 
اأبوظبي لال�شتدامة اأحد اأكرب التجمعات 
ومن�شة  ب��اال���ش��ت��دام��ة  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
لت�شريع وترية التنمية امل�شتدامة، ويقام 

يف الفرتة 11-18 يناير.

اإمباور تنجز اأكرث من 500 األف 
معاملة دفع اإلكرتونية خالل 2019 

•• دبي-الفجر:

يف اإطار حر�شها على امل�شاهمة يف تنفيذ »ا�شرتاتيجية دبي للمعامالت الالورقية«، 
لتحويل حكومة دبي اإىل حكومة بال اأوراق بحلول دي�شمرب 2021، ك�شفت موؤ�ش�شة 
االإمارات الأنظمة التربيد املركزي »اإمباور«، اأكرب مزود خلدمات تربيد املناطق يف 
العامل، عن ارتفاع عدد معامالت الدفع االإلكرتوين للفواتري ب�شكل كبري وملحوظ 
خالل 2019  باأكرث من 500 األف معاملة وت�شجل بذلك اإرتفاع ب�%15 عن 
عام 2018؛ حيث كان هناك ارتفاع يف ا�شتخدام قنوات الدفع االإلكرتونية، التي 
االإلكرتوين،  نظامها  متعامل، من خالل  األف   100 ال�شركة الأكرث من  توفرها 
من  اال�شرتاتيجيون  �شركاوؤها  يتيحها  التي  االإلكرتونية  اخلدمات  خ��الل  وم��ن 
بنوك وموؤ�ش�شات مالية. واأو�شحت »«، اأن الت�شجيل بخدمات تربيد املناطق �شهد 
�شهدت  كما  ت�شجياًل يف خدماتها،   17،833 االإجمايل  بلغ  حيث  ملحوظاً  من��واً 
“اإمباور”  ل�  التابعة  العمالء  ملراكز خدمة  ال��زوار  ع��دد  %45 يف  زي��ادة  ال�شركة 
اإرتفعت ن�شبة  العمالء الذين  %13 للر�شائل االإلكرتونية. كما  واإرتفاع بن�شبة 
الهاتف  وخدمات  لل�شركة  الرئي�شية  لل�شفحة  االإلكرتونية  اخلدمات  يف  �شجلوا 
االإلكرتونية،  ال��دف��ع  معامالت  وع��ن   .30% اإىل    )mPay( خدمة  املحمول 
2019 وبذلك  اإلكرتونية خالل  األف معاملة دفع   500 اأكرث من  اإج��راء  اأكدت 
ت�شجل اإرتفاعاً بلغ%15 عن العام املا�شي؛ حيث اأجرى املتعاملون يف عام 2019 
املحمول  الهاتف  طريق  وعن  لل�شركة،  الرئي�شية  ال�شفحة  عرب  الدفع  معامالت 
خدمة )mPay(، وعرب بنك االإمارات دبي الوطني، وعرب االأن�شاري لل�شرافة، 

ونور بنك، وبنك اأبوظبي التجاري، واالإمارات العربية املتحدة لل�شرافة.

•• اأبوظبي-الفجر: 
ن��ظ��م��ت دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة – 
االجتماع  الثالثاء  االول  اأم�ص  اأبوظبي 
ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر  ال������دوري 
م��دي��ري وممثلي  ب��ح�����ش��ور  االإم������ارة  يف 
ال�شريكة  واجل��ه��ات  الفندقية  امل��ن�����ش��اآت 

العاملة واملعنية بالقطاع. 
ال�شنوي  ُرب���ع  ال����دوري  االج��ت��م��اع  �شّلط 
ومبادرات  توجهات  اأح��دث  على  ال�شوء 
اأبوظبي  يف  وال�شيافة  ال�شياحة  قطاع 
العديد  تناول  اأعمال  ج��دول  من خالل 
من املو�شوعات املهمة، من بينها مناق�شة 
نتائج  واإح���������ش����اءات  االأداء  م���وؤ����ش���رات 
وخطط   ،2019 م���ن  االأخ�����ري  ال���رب���ع 
– اأبوظبي  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
ال�شياحي  النمو  زخ��م  على  للمحافظة 
امل��ط��رد وا���ش��ت��ق��ط��اب امل��زي��د م��ن ال����زوار 
اإىل  �شركائها،  بالتعاون مع  االإم��ارة  اإىل 
جانب عر�ص م�شاريعها اال�شرتاتيجية، 
 2020 “اإك�شبو  ع��ن  اإي���ج���از  وت��ق��دمي 

دبي«.
ح�������ش���ر االج�����ت�����م�����اع، ال��������ذي اأق�����ي�����م يف 
م��ن��ارة ال�����ش��ع��دي��ات، جم��م��وع��ة م��ن كبار 

م��وظ��ف��ي دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة – 
�شركة  بينهم  م��ن  وال�����ش��رك��اء  اأب��وظ��ب��ي، 
)اأدنيك(  للمعار�ص  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي 
واإك�شبريين�ص هب، اإىل جانب جمموعة 
ال��ف��ن��ادق م��ن بينهم ق�شر  م��ن م��دي��ري 
فريمونت،  ماريوت،  اأنانتارا،  االإم���ارات، 
روزوود،  ك��وب��ث��ورن،  ميلينيوم،  ج��م��ريا، 
�شانت ريجي�ص،  �شيزونز،  رادي�شون، فور 

�شوفيتيل ومرييديان.
وق�������ال ع���ل���ي ح�������ش���ن ال�������ش���ي���ب���ة، امل���دي���ر 
والت�شويق  ال�شياحة  لقطاع  التنفيذي 
 – وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  باالإنابة 
اأبوظبي: “ينعقد اجتماع تطوير القطاع 
ال�����ش��ي��اح��ي خ����الل م��رح��ل��ة ح��ا���ش��م��ة يف 
م�شرية منو قطاع ال�شياحة يف اأبوظبي، 
العام  خ��الل  امللمو�شة  اإجن��ازات��ن��ا  عقب 
اإيجابية  م��وؤ���ش��رات  �شهد  ال��ذي   2019
الرئي�شية،  االأداء  مقايي�ص  جميع  على 
مبا يف ذلك عدد الزوار ونزالء الفنادق. 
ال���دوري فر�شة  مينحنا ه��ذا االج��ت��م��اع 
وتاأكيد  ���ش��رك��ائ��ن��ا،  ل��ل��ق��اء  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
يف  جلهودهم  وتقديرنا  العميق  �شكرنا 
اأبرز  وعر�ص  امل�شرتكة،  اأهدافنا  حتقيق 

التطورات املرتقبة يف العام 2020«.

واأو�شح ال�شيبة: “�شجل قطاع ال�شياحة 
العام  اأبوظبي جناحات كبرية خالل  يف 
امل��ا���ش��ي، غ��ري اأن��ن��ا ر���ش��دن��ا اأي�����ش��اً عدداً 
التي نعمل على درا�شتها  التحديات  من 
واعتماد خطوات جادة ومبتكرة ملعاجلتها. 
يزودنا اجتماع تطوير القطاع ال�شياحي 
ا�شرتاتيجياتنا  لبحث  ف��ع��ال��ة  مبن�شة 
املبا�شر مع  ال��ت��وا���ش��ل  ع��رب  وم��ب��ادرات��ن��ا 
�شركائنا، وتبادل الروؤى واالأفكار معهم، 
اآفاق  لدعم  ال�شانحة  الفر�ص  وحتديد 
العاملة  اجل��ه��ات  ب��ني خمتلف  ال��ت��ع��اون 
مع  بالتزامن  ال�شياحة  بقطاع  واملعنية 
مبا  وخططنا،  ر�شائلنا  على  اطالعهم 
ي�شمن ت�شافر جهودهم لتكري�ص مكانة 
وجهتنا املتميزة واملف�شلة على اخلريطة 

العاملية«.
النمو  عن  �شرح  اإىل  احلا�شرون  ا�شتمع 
ال����ذي اأح����رزت����ه امل��ن�����ش��اآت ال��ف��ن��دق��ي��ة يف 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��وؤ���ش��رات االأداء 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة خ����الل ال���رب���ع االأخ������ري من 
اأي�شاً  االجتماع  وناق�ص   ،2019 العام 
ال�شيفية  الرتويجية  احلملة  تفا�شيل 
الثقافة  دائ�����رة  ���ش��ن��وي��اً  ت��ط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي 
وال�شياحة - اأبوظبي لزيادة عدد الزوار 

اإقامة  ف��رتات  مت�شية  على  وت�شجيعهم 
ال�شيف  اأ�شهر  االإم���ارة خ��الل  اأط���ول يف 
ال���ت���ي ي�����ش��اح��ب��ه��ا ت���ب���اط���وؤ ت��ق��ل��ي��دي يف 

احلركة ال�شياحية.
كما ت�شمن جدول االأعمال عر�شاً ملبادرة 
مكتب اأبوظبي للموؤمترات التابع لدائرة 
الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي با�شتحداث 
جلنة ا�شت�شارية لالجتماعات واحلوافز 
وامل��وؤمت��رات وامل��ع��ار���ص يف ال�شني، وهي 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  متخ�ش�شة  جل��ن��ة  اأول 
ال�شوق ال�شيني، حيث تهدف اإىل اغتنام 
اآف����اق ال��ن��م��و ال���واع���دة يف ق��ط��اع �شياحة 
االأعمال عن طريق تعميق اأطر التعاون 
يف  الفاعلة  اجل��ه��ات  اأه��م  م��ع  وال�شراكة 

هذا ال�شوق الكبري. 
اإىل ج��ان��ب ذل���ك، ق���دم االج��ت��م��اع �شرح 
مف�شل عن اأحدث التطورات االأخرية يف 
 – وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  م�شروعات 
ا�شتعر�ص  كما  اال�شرتاتيجية.  اأبوظبي 
م��ك��ت��ب اأب���وظ���ب���ي ل���ل���م���وؤمت���رات ج���دول 
العام  خ��الل  تنظيمها  امل��ق��رر  فعالياته 
عدد  زي����ادة  يف  ت�شاهم  وال��ت��ي   ،2020
زوار االإمارة ونزالء من�شاآتها الفندقية. 
جمدداً  االإماراتية  العا�شمة  وحتت�شن 

ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ال��ت��ي اأح�����رزت جن��اح��اً الفتاً 
مقدمتها  ويف  امل��ا���ش��ي��ة،  ال�����ش��ن��وات  يف 
“مهرجان اأم االإمارات” من 26 مار�ص 
الثقافة  دائ���رة  وتك�شف  اإب��ري��ل.   4 اإىل 
وال�����ش��ي��اح��ة ق��ري��ب��اً ع���ن ب��رن��ام��ج حافل 
الرتويجية  واحل��م��الت  الفعاليات  م��ن 

اجلديدة.
ا�شرتاتيجيات  اأي�����ش��اً  االج��ت��م��اع  ب��ح��ث 
– اأبوظبي  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
يف  ال�شياحية  ال��وج��ه��ة  ح�����ش��ور  لتعزيز 
من  املزيد  واعتماد  الرئي�شية،  اأ�شواقها 
خ��ط��ط ال��ت��و���ش��ع خ���الل ال���ع���ام 2020 
الباقات  على  الطلب  حتفيز  جانب  اإىل 
والربامج ال�شياحية يف االإمارة بالتعاون 
العطالت  ومنظمي  ال�شفر  وك���الء  م��ع 
واجلوالت و�شركات الطريان واخلدمات 

اجلوية العاملية.
“اك�شبو  دور  بعر�ص  االج��ت��م��اع  اختتم   
االأداء  دع���م  يف  امل��ت��وق��ع  دبي”   2020
ال�����ش��ي��اح��ي يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء االإم������ارات 
العربية املتحدة ب�شورة عامة، والتعاون 
وال�شياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  ب��ني  ال��ق��ائ��م 
 2020 “اك�شبو  ومنظمي  اأب��وظ��ب��ي   -

دبي” للتن�شيق بني اجلانبني. 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يناير  2020 �لعدد 12827 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يناير  2020 �لعدد 12827 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يناير  2020 �لعدد 12827 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يناير  2020 �لعدد 12827 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يناير  2020 �لعدد 12827 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ضاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  9  يناير  2020 �لعدد 12827 
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�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   
فى �لدعوى رقم 2017/873 تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ: مكتب املحامون املتحدون - وميثلها املحامي / عبداهلل حممد علي  الزري ال�شام�شي  عنوانه : االإمارات - اإمارة 
دبي - دبي - اخلليج التجاري - �شارع ال�شيخ زايد - �شنجل بيزن�ص تاور - الطابق )39( - مكتب )3902( 

املنفذ �شده : ام ئي للتطوير )�ص ذ م م( 
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - اإعمار �شكوير - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى رقم )4( - الطابق رقم )01( مكتب رقم )106( 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار - �شقة �شكنية - رقم االر�ص : 5 - املنطقة : احلبية الرابعة - ا�شم املبنى : RED RESIDENCE - رقم الوحدة 

: 617 - امل�شاحة : 70.73 مرت مربع - القيمة الكلية : 494.864.00 درهم - يباع العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى �لدعوى رقم 2019/365 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: البنك العربي - �ص م ع 

اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اإعمار ا�شكوير رقم )2( الطابق ال�شاد�ص ، وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة  عنوانه : 
واال�شت�شارات القانونية - اإمارة ال�شارقة - اخلان - �شارع كورني�ص اخلان - مقابل قناة الق�شباء 

املنفذ �شده : بهادر كاكاجان مريزائي - عنوانه : اإمارة دبي - مبنطقة اخلليج التجاري - �شارع االعمال - رقم االر�ص : )66( رقم 
العقار لدى البلدية )587 - 346( مبنى رقم )1( مبنى اكزويكتيف باي طابق رقم )8( �شقة رقم )802( 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ص : 66 - امل�شاحة : 97.27 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�شم 

املبنى : اكزويكتيف باي - ايه - رقم الوحدة : 802 - القيمة الكلية : 942.304.00 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى �لدعوى رقم 2018/4504 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ص م ع  - عنوانه : اإم��ارة دبي - ديرة - املرقبات - �شارع عمر بن اخلطاب ، خلف مركز الغرير - 

3065995607 مكاين  رقم   042077275
املنفذ �شده : و�شام حممد علي رزق - عنوانه :  اإمارة دبي ، �شارع ال�شيخ زايد ، برج �شما ، �شقة رقم B  202 يعمل لدى �شركة 
 127795  : ب  �ص   0544404424  : متحرك   043434115  : ف  ت:043434439  وال�شفر  لل�شياحة  واي  راي��ت 

الرقم املكاين : 2728891362
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم االر�ص : 3995 �شابقا 137 املنطقة : جبل علي االأوىل - امل�شاحة : 600 مرت - 

القيمة التقديرية : 3200000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   
فى �لدعوى رقم 2019/266 تنفيذ جتاري  

طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - ال�شوق الكبري - ملك عقارات حكومة دبي - مكتب رقم 
 )2809195296  : )مكاين   201

املنفذ �شده : �شيام كومار جارج - واآخرون 
عنوانه :  دبي - ديرة - �شارع الرا�ص - بناية الفهيم - الطابق 3 - �شقة 301 - رقم مكاين )2822495541( 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
حق منفعة على وحدة عقارية ينتهي بتاريخ 2107/5/21 - املنطقة : ند ح�شة - رقم االر�ص : 953 - رقم املبنى : 1 - ا�شم 

املبنى : �شيليكون ار�ص - رقم الوحدة :  209 - امل�شاحة : 105.26 مرت مربع التقديرية : 793.105.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى �لدعوى رقم 2017/26 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ص م ع 

عنوانه : دبي - ديرة - �شارع عمر بن اخلطاب - بجوار مركز الغرير - بوكالة املحامية / منى ال�شباغ 
املنفذ �شده : �شارلي�ص فارجي�ص - واآخرون 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - ابراج بحريات اجلمريا - ار�ص رقم جي ال بي ات�ص 2 تي زد اي - وحده رقم 2503 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم االر�ص : 41 - املنطقة : مر�شى دبي - ا�شم املبنى : MARINA MANSIONS - رقم 

الوحدة : 601 - رقم املبنى  1 - امل�شاحة : 265.43 مرت مربع - مببلغ 2.857.061.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى �لدعوى رقم 2018/65 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: البنك االهلي الكويتي �شركة م�شاهمة عامة - عنوانه : االإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - بناية البنك االهلي 

الكويتي - ديرة - اخلبي�شي - �ص ب رقم 1719 دبي رقم مكاين : 3189695548 
املنفذ �شده : اأبي�شيك كابور راكي�ص كابور 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - القطعة رقم 472 - 346 - مكتب رقم 3401 ملك بان جلوبال التجارية 
�شندوق الربيد 46016 دبي - رقم مكاين : 2246981573 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم االر�ص : 1067 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم البلدية : 1483 - 394 - امل�شاحة 

: 735.79 مرت مربع - القيمة الكلية : 6.000.000.00 درهم يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   
فى �لدعوى رقم 2017/85 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: اوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الرب�شاء التيكوم - مبنى براداي�ص - الطابق الثاين - �شقة 
بوتيك فندق  من  بالقرب   - بيبلو�ص  وفندق  �شغار  برج  مقابل   -  207

املنفذ �شده : �شيخ هولدينجز ليمتد 
عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مدينة دبي لالعالم - برج �شذى - الطابق 23 - مكتب 2306 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : معي�شم االأول - رقم االر�ص : 1238 - امل�شاحة : 913.80 مرت مربع - القيمة الكلية : 

عطاء  العلى  يباع   - درهم   5.000.000.00
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى �لدعوى رقم 2017/117 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: اأبوظبي للتمويل - �ص م خ 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شما تاور - �شقة الطابق 1 مكتب 105 
املنفذ �شده : جاجدي�ص كومار كوداباي 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا االوىل - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى فيال 10 كال�شرت 21 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم االر�ص : 847 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ص افينيوا بي 

بي 1 - رقم الوحدة : 2407 - امل�شاحة : 156.73 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1.012.215 درهم العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى �لدعوى رقم 2017/873 تنفيذ مدين  
طالب التنفيذ: مكتب املحامون املتحدون - وميثلها املحامي / عبداهلل حممد علي  الزري ال�شام�شي  عنوانه : االإمارات - اإمارة 

دبي - دبي - اخلليج التجاري - �شارع ال�شيخ زايد - �شنجل بيزن�ص تاور - الطابق )39( - مكتب )3902( 
املنفذ �شده : ام ئي للتطوير )�ص ذ م م( 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - اإعمار �شكوير - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى رقم )4( - الطابق رقم )01( مكتب رقم )106( 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار - �شقة �شكنية - رقم االر�ص : 5 - املنطقة : احلبية الرابعة - ا�شم املبنى : RED RESIDENCE - رقم الوحدة 

: 617 - امل�شاحة : 70.73 مرت مربع - القيمة الكلية : 494.864.00 درهم - يباع العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى �لدعوى رقم 2019/365 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: البنك العربي - �ص م ع 

اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اإعمار ا�شكوير رقم )2( الطابق ال�شاد�ص ، وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة  عنوانه : 
واال�شت�شارات القانونية - اإمارة ال�شارقة - اخلان - �شارع كورني�ص اخلان - مقابل قناة الق�شباء 

املنفذ �شده : بهادر كاكاجان مريزائي - عنوانه : اإمارة دبي - مبنطقة اخلليج التجاري - �شارع االعمال - رقم االر�ص : )66( رقم 
العقار لدى البلدية )587 - 346( مبنى رقم )1( مبنى اكزويكتيف باي طابق رقم )8( �شقة رقم )802( 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم االر�ص : 66 - امل�شاحة : 97.27 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�شم 

املبنى : اكزويكتيف باي - ايه - رقم الوحدة : 802 - القيمة الكلية : 942.304.00 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2018/4504 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ص م ع  - عنوانه : اإم��ارة دبي - ديرة - املرقبات - �شارع عمر بن اخلطاب ، خلف مركز الغرير - 

3065995607 مكاين  رقم   042077275
املنفذ �شده : و�شام حممد علي رزق - عنوانه :  اإمارة دبي ، �شارع ال�شيخ زايد ، برج �شما ، �شقة رقم B  202 يعمل لدى �شركة 
 127795  : ب  �ص   0544404424  : متحرك   043434115  : ف  ت:043434439  وال�شفر  لل�شياحة  واي  راي��ت 

الرقم املكاين : 2728891362
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم االر�ص : 3995 �شابقا 137 املنطقة : جبل علي االأوىل - امل�شاحة : 600 مرت - 

القيمة التقديرية : 3200000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى �لدعوى رقم 2019/266 تنفيذ جتاري  
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - ال�شوق الكبري - ملك عقارات حكومة دبي - مكتب رقم 

 )2809195296  : )مكاين   201
املنفذ �شده : �شيام كومار جارج - واآخرون 

عنوانه :  دبي - ديرة - �شارع الرا�ص - بناية الفهيم - الطابق 3 - �شقة 301 - رقم مكاين )2822495541( 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
حق منفعة على وحدة عقارية ينتهي بتاريخ 2107/5/21 - املنطقة : ند ح�شة - رقم االر�ص : 953 - رقم املبنى : 1 - ا�شم 

املبنى : �شيليكون ار�ص - رقم الوحدة :  209 - امل�شاحة : 105.26 مرت مربع التقديرية : 793.105.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى �لدعوى رقم 2017/26 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ص م ع 

عنوانه : دبي - ديرة - �شارع عمر بن اخلطاب - بجوار مركز الغرير - بوكالة املحامية / منى ال�شباغ 
املنفذ �شده : �شارلي�ص فارجي�ص - واآخرون 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - ابراج بحريات اجلمريا - ار�ص رقم جي ال بي ات�ص 2 تي زد اي - وحده رقم 2503 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم االر�ص : 41 - املنطقة : مر�شى دبي - ا�شم املبنى : MARINA MANSIONS - رقم 

الوحدة : 601 - رقم املبنى  1 - امل�شاحة : 265.43 مرت مربع - مببلغ 2.857.061.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    

فى �لدعوى رقم 2018/65 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: البنك االهلي الكويتي �شركة م�شاهمة عامة - عنوانه : االإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - بناية البنك االهلي 

الكويتي - ديرة - اخلبي�شي - �ص ب رقم 1719 دبي رقم مكاين : 3189695548 
املنفذ �شده : اأبي�شيك كابور راكي�ص كابور 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - القطعة رقم 472 - 346 - مكتب رقم 3401 ملك بان جلوبال التجارية 
�شندوق الربيد 46016 دبي - رقم مكاين : 2246981573 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم االر�ص : 1067 - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم البلدية : 1483 - 394 - امل�شاحة 

: 735.79 مرت مربع - القيمة الكلية : 6.000.000.00 درهم يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2017/85 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: اوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الرب�شاء التيكوم - مبنى براداي�ص - الطابق الثاين - �شقة 

بوتيك فندق  من  بالقرب   - بيبلو�ص  وفندق  �شغار  برج  مقابل   -  207
املنفذ �شده : �شيخ هولدينجز ليمتد 

عنوانه :  االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مدينة دبي لالعالم - برج �شذى - الطابق 23 - مكتب 2306 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : معي�شم االأول - رقم االر�ص : 1238 - امل�شاحة : 913.80 مرت مربع - القيمة الكلية : 

عطاء  العلى  يباع   - درهم   5.000.000.00
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى �لدعوى رقم 2017/117 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: اأبوظبي للتمويل - �ص م خ 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شما تاور - �شقة الطابق 1 مكتب 105 
املنفذ �شده : جاجدي�ص كومار كوداباي 

عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا االوىل - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى فيال 10 كال�شرت 21 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم االر�ص : 847 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�ص افينيوا بي 

بي 1 - رقم الوحدة : 2407 - امل�شاحة : 156.73 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1.012.215 درهم العلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   
فى �لدعوى رقم 2018/160 تنفيذ مدين  

طالب التنفيذ:نا�شر عبدالعزيز نا�شر ال�شام�شي 
 64B 31 - فيال رقمD عنوانه : دبي - مردف - �شارع

املنفذ �شده : تا�ص يابي الن�شاءات التعهدات ال�شناعية والتجارة )�شركة م�شاهمة( فرع دبي - وميثلها مديرها / امر اهلل طور 
انلي ، تركي اجلن�شية 

عنوانه :  اإمارة دبي فيال - �شارع الو�شل مقابل حمطة تقوية االر�شال قبل اكادميية �شرطة دبي 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
قطعة ار�ص ف�شاء - املنطقة : الرب�شاء جنوب اخلام�شة - رقم االر�ص : 1921 - امل�شاحة : 1371.40 مرت مربع - املقدرة 

ب�)11.809.289( درهم يباع العلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى �لدعوى رقم 2017/196 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة 

الني�شان لل�شيارات - هاتف 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 
املنفذ �شده : مارجريت �شميث - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة جممع دبي لال�شتثمار الثاين - مبنى ريتاج 
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�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بالن�ضر        

يف  �لدعوى 4816/2019/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )25249.52( درهم والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ:2015/8/19 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة �شم ملف النزاع التجاري رقم:1331/2018 

طالب االإعالن / 1-لوتاه بي �شي جاز ذ.م.م فرع دبي  �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعالنه:  1-  مطعم ايتزا بيتزا �ص.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل االقامة 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��الن  مو�شوع 
ت��اري��خ:2015/8/19 وحتى  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  والر�شوم وامل�شاريف  )25249.52( درهم 
رق����م:1331/2018.  التجاري  النزاع  ملف  �شم  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد 
وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2020/1/20  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 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 االأقل
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�عالن بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6456/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/3857 جتاري جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 162646.62( درهم ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

ط��ال��ب االإع����الن : بنك ات�����ص ا���ص ب��ي �شي ال�����ش��رق االو���ش��ط امل��ح��دود ف��رع دب��ي �شفته 
بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- علي �شامل �شيف عبداهلل �شامل - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل االإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )162646.62( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�عالن بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6459/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/3838 جتاري جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 121402.97( درهم ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

ط��ال��ب االإع����الن : بنك ات�����ص ا���ص ب��ي �شي ال�����ش��رق االو���ش��ط امل��ح��دود ف��رع دب��ي �شفته 
بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- طارق احمد عبداهلل احمد  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل االإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )121402.97( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2523/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 246/2019 مدين جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 25067( درهم ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : البحر وم�شاركوه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية - ل�شاحبه/يو�شف حممد 

ح�شن حممد البحر �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد البحر - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- غالم عبا�ص غالم ر�شول - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )25067( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5738/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/3941 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 57966 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : علي بن حممد بن حمود البلوي �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- حامت علي الرفاعي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل االإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )57966( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�عالن بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  7101/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/946 جتاري جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 221717 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : �شركة ال�شعفار للنقليات ذ.م.م �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:عبدالكرمي جودت عبداهلل ا�شتيتيه - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- الفتح ملقاوالت البناء �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )221717( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�عالن بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2428/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/943 مدين جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 24291 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : حمريا هادي اعتمادي �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله :  عبداهلل مطر عبداهلل الزعابي  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- جهانكري خدايار بهمنيار - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )24291( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج���راءات 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�عالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
        يف �لدعوى رقم 2017/651 تنفيذ جتاري

جمهول  م.م.ح   اكويبمنت  اأويلفيلد  ريلياكويب  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 

حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اأك�شون ويل انرتفين�شون برودكت�ص م.م.ح 

وميثله:عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي.

 03 م��وج��ودات  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 

م�شخات �شخمة ارقام 1126+1137+1140( املوجودة يف العنوان املو�شح اعاله 

وفاء للمبلغ املطالب به هذا للعلم وذلك ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا

رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بالن�ضر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6231/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1784 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 445001 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : احمد ماهر عرفات النونو �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مو مو�شا نيكو كون�شارى - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )445001( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�عالن بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4191/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 460/2019 جتاري جزئي 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) اربعمائة و�شتون الف وثالثمائة خم�شة وت�شعون 

درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : جريوين البريت�ص �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مو مو�شا نيكو كون�شارى - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل االإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )460395( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�عالن بالن�ضر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4258/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 984/2019 جتاري جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 326619( درهم ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب االإعالن : احمد �شيد حممد بخيت �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان الها�شمي - �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- مو مو�شا نيكو كون�شارى - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل االإقامة 

املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )326619( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف �لدعوى رقم 2019/4004 تنفيذ جتاري
األ���ي���دا ج��ل��وب��ال ل��ل��م��ق��اوالت وال��دي��ك��ور الداخلي  اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- 
التنفيذ/باحل�شا  ط��ال��ب  ان  االق��ام��ة مب��ا  �������ص.ذ.م.م  جم��ه��ويل حم��ل 
للم�شاريع �ص.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري   قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )53993.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
 �عالن بالن�ضر

يف  �لإ�ضتئناف رقم 486/2019/322 ��ضتئناف عقاري              
الدعوى رقم 2019/373 عقاري  ال�شادر يف  ا�شتئناف احلكم   : االإ�شتئناف  مو�شوع 

كلي والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. 
طالب االإعالن : انظمة اأرجو م.م.ح  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف  

وميثله :  ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة - �شفته  بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- جي بي دي انف�شتمنت�ص �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف 

�شده - جمهول حمل االإقامة.
مو�شوع االإعالن : 

وحددت لها جل�شه يوم االثنني املوافق 2020/1/20  ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�ضم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ضتئناف
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�عالن بالن�ضر
يف  �لدعوى رقم 1179/2019/20 جتاري كلي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما االول والثاين بالتكافل والت�شامن ب�شداد مبلغ وقدره 
)1.079.729.86( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
 طالب االإعالن : دار التمويل اال�شالمي �ص.م.خ - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : �شيخه حممد �شيف علي املحرزي - �شفته بالق�شية : وكيل
 : بالق�شية  - �شفتهما  باندي  �شوريندرا  باندي  راجيف  ذ.م.م 2-  بو�شتيك  �شركة   -1 : اإعالنهما  املطلوب 

مدعي عليهما - جمهويل حمل االإقامة.
مو�شوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/12/29 يف الدعوى املذكورة 
يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  ���ص.م.خ  اال�شالمي  التمويل  ل�شالح/دار  اأع��اله 
للمدعي مبلغ وقدره )1079729.86( درهم والزمتهما امل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   
فى �لدعوى رقم 2018/185 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 
ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة دب���ي - ب��ردب��ي ���ش��ارع خ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د )����ش���ارع ال��ب��ن��وك( - ه��ات��ف رق���م 04/3534545 م��وب��اي��ل رق���م : 

Email/e.bashir@habibbank.com  -  )2876994468( رقم  مكاين   0559937856
 1 الثيال  مبنى   - دب��ي  جرينز   - الثالثة  الثنية   - اإم��ارةدب��ي   : عنوانه   - كوزهي  �شانيلكومار  �شانيلكومار  �شيمي   : �شده  املنفذ 
رقم  موبايل   -  )1568776304( مكاين   )38( ار���ص  قطعة  االر���ش��ي  الطابق   )G18( ال��وح��دة   )Al Thayyal 1(
ال�شاعة   2020/1/15 املوافق  االأربعاء  يوم  يف  انه   -  Email/simisanil78gmail.com  -  050/1048120
انيط  التى  اجلهة  لدى  ادناه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االيام  ويف  م�شاء   5.00
بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء 
%20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه  ايداع تاأمني ال يقل عن 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم 
االر�ص : 38 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : الثيال 1 - رقم العقار : G18 - رقم الطابق : G - امل�شاحة : 238.69 مرت 

مربع - ب��� : 1.798.464.00 درهم ، يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية �لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر  

فى �لدعوى رقم 2018/185 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 

ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة دب���ي - ب��ردب��ي ���ش��ارع خ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د )����ش���ارع ال��ب��ن��وك( - ه��ات��ف رق���م 04/3534545 م��وب��اي��ل رق���م : 
Email/e.bashir@habibbank.com  -  )2876994468( رقم  مكاين   0559937856

 1 الثيال  مبنى   - دب��ي  جرينز   - الثالثة  الثنية   - اإم��ارةدب��ي   : عنوانه   - كوزهي  �شانيلكومار  �شانيلكومار  �شيمي   : �شده  املنفذ 
رقم  موبايل   -  )1568776304( مكاين   )38( ار���ص  قطعة  االر���ش��ي  الطابق   )G18( ال��وح��دة   )Al Thayyal 1(
ال�شاعة   2020/1/15 املوافق  االأربعاء  يوم  يف  انه   -  Email/simisanil78gmail.com  -  050/1048120
انيط  التى  اجلهة  لدى  ادناه  او�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االيام  ويف  م�شاء   5.00
بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء 
%20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه  ايداع تاأمني ال يقل عن 
معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم 
االر�ص : 38 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : الثيال 1 - رقم العقار : G18 - رقم الطابق : G - امل�شاحة : 238.69 مرت 

مربع - ب��� : 1.798.464.00 درهم ، يباع العلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
�عالن بيع  عقار بالن�ضر    للمنفذ �ضده   

فى �لدعوى رقم 2017/389 تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: لويدز تي ا�ص بي بنك بي ال �شي عنوانه : دبي - بردبي - اجلمريا - �شارع الو�شل - مبنى بنك لويدز ت�ص ا�ص 

بي - مقابل حديقة ال�شفا - هاتف 043422000 
املنفذ �شده : حممد العلمي 

عنوانه :  دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج خليفة - مبنى رقم 1 - الطابق 25 - �شقة رقم : 2504 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم االر���ص : 155 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : برج خليفة املنطقة 2 ب - رقم املبنى : 

درهم.   )4.199.341( التقييم   - مربع  مرت   216.74  : امل�شاحة   -  2504  : العقار  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

�عالن بيع  عقار بالن�ضر  
فى �لدعوى رقم 2017/389 تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: لويدز تي ا�ص بي بنك بي ال �شي عنوانه : دبي - بردبي - اجلمريا - �شارع الو�شل - مبنى بنك لويدز ت�ص ا�ص 
بي - مقابل حديقة ال�شفا - هاتف 043422000 

املنفذ �شده : حممد العلمي 
عنوانه :  دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج خليفة - مبنى رقم 1 - الطابق 25 - �شقة رقم : 2504 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/1/15 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم االر���ص : 155 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : برج خليفة املنطقة 2 ب - رقم املبنى : 

درهم.   )4.199.341( التقييم   - مربع  مرت   216.74  : امل�شاحة   -  2504  : العقار  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

  �عالن بالن�ضر
املرجع : 33

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ماجد حمد �شعيد حمد الكلباين - اإماراتي اجلن�شية 
امنه  ال�شيدة/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عبداهلل خالد جمعه النعيمي - اإماراتية اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة )�شالون الربميي 
للحالقة( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )510930( ال�شادرة من دائرة 
التنمية االإقت�شادية بال�شارقة.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن 
للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا 
االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�ضارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات
�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   

  �عالن بالن�ضر
املرجع : 35

اجلن�شية  بنغالدي�ص   - بارمان  بهوالنات  بارمان  بارميال  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�شته البالغة 100% ح�شة اىل ال�شيد/حممد منري حممد بازل - 
بنغالدي�ص اجلن�شية 50% ح�شة وال�شيد/ حممد روبيل حممد �شاه جهان - بنغالدي�ص اجلن�شية 
50%  ح�شة يف الرخ�شة املهنية ور�شة جنوم القرائن ل�شيانة ال�شيارات ، ترخي�ص رقم )570119( 
من  القانوين   ال�شكل  وحتويل  الخرين  الرخ�شة  مالك  تنازل  مت  حيث   : اخرى  تعديالت   -

موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات اىل �شركة اعمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الت�شديق  على االجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

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

�إجناز�ت للخدمات  �ل�ضناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ضديقات

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
حمكمة �ل�ضارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�عالن حكم بالن�ضر
يف  �لدعوى رقم 2019/5244 ت ج 

املرفوعة من املدعي/ دار التمويل - �ص م ع 
اىل املدعي عليه / عامر حممود علي مراد البلو�شي 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعية مبلغ / 60. 
117732/ درهم مع الفائدة التاأخريية بن�شبة 4.68 �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
وحتى متام ال�شداد على اال تزيد عن ا�شل الدين والزامة اي�شا بالر�شوم وامل�شروفات 

500 درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
 ، لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما 
وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�شار اليه و�شتتخذ بحقكم االجراءات 

القانونية لتنفيذه �شدكم. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

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

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9 
املدعو / م( عن قطع عالقة  م  ذ  للمنا�شبات  )ا�ص كي كي  �شركة  تعلن  
مهاباد حممد جميل �شليمان ) �شوري اجلن�شية( يحمل جواز �شفر رقم   

بوظيفة  لدينا  ويعمل   007701865
معه  العالقة  قطع  مت  اأنه  حيث  عام  مدير 
نهائيا من  تاريخ 2019/12/15 ولي�ص 
املذكورة  بال�شركة  �شخ�شية  �شفة  اأي  له 
من تاريخ ن�شر هذا االإعالن كما نحذر من 
التعامل معه او توقيعه با�شم املوؤ�ش�شة حتى 
له  من  فعلى  القانونية.  امل�شائلة  يف  يقع  ال 
خالل  املوؤ�ش�شة  مراجعة  اعرتا�ص  او  حق 

ا�شبوع واال فان املوؤ�ش�شة غري م�شوؤولة بعد هذه املدة .. وهذا للعلم.
ن�شر على م�شئولية املعلن

قطع عالقة وحتذير

�لعدد 12827 بتاريخ 2020/1/9   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/11410 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/01/13 الثنني  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده �شالون �شو �شتايل لتجميل ال�شيدات او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�شف        �شعر التقييم  

                                                     معدات �شالون             3،500 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية
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•• ال�سارقة –الفجر

���ش��م��ن ف���ع���ال���ي���ات م���رك���ز االأم�����ري 
الثقافية  ج��ل��وي  ب��ن  املح�شن  عبد 
اليوم  يف  اأم�شية  املركز  ا�شت�شاف   ،
العاملي للغة العربية ، تناولت واقع 
اللغة العربية ومكانتها ف�شال عن 
والطموحات  املعا�شرة   اإ�شكاالتها 
والتوقعات وما �شهدته من مبادرات 

حديثة يف املجتمع العربي.
اأ������ش�����ار  اال�����ش����ت����اذ ال����دك����ت����ور اإي�����اد 
عبداملجيد  يف م�شتهل اجلل�شة التي 
 ، ال��ق��ادر  الدكتور علي عبد  اأداره���ا 
مدير جمعية حماية اللغة العربية  
اأكرث  العربية من  اللغة  اأن   اإىل    ،
���ش��م��ن جمموعة  ال��ل��غ��ات حت���دث���اً 
ال��ل��غ��ات ال�����ش��ام��ي��ة، واإح������دى اأكرث 
ال��ل��غ��ات ان��ت�����ش��اراً يف ال���ع���امل، حيث 
ي��ت��ح��دث ب��ه��ا م��ا ي��ق��رب م��ن ن�شف 
بواقع  العامل،  حول  �شخ�ص  مليار 
ن�شمة،  م��ل��ي��ون   422 م���ن  اأك�����رث 
الوطن  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  يتوزعون 
ال��ع��رب��ي، ف�����ش��ال ع��ن ال��ع��دي��د من 

وهي  امل��ج��اورة،  اجلغرافية  املناطق 
ل��غ��ة ال���ق���راآن ال��ك��رمي ال���ذي يتلوه 
يف  امل�شلمني  م��ن  م��ل��ي��اري��ن  ق��راب��ة 
مكون  وهي  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
21 دولة  ثقايف واأدب���ي الأك��رث م��ن 
عربية يتحدثون بها ب�شكل يومي. 
يف من�شات خم�ش�شة ، وقد �شكلت 
لغتنا العربية مرتكزا رئي�شيا للعلم 
اأبنائها  بجهود  وارت��ق��ت   ، واملعرفة 
لتعزيز  وم����ب����ادرات����ه����م  احل���ث���ي���ث���ة 
فهي   ، ال��ع��امل  ل��غ��ات  ب��ني  مكانتها 
وتعزيز   ، العقول  بناء  اأدوات  اأب��رز 
لبناء  فيها  واال���ش��ت��ث��م��ار  امل��واط��ن��ة 

االن�شان واالأجيال القادمة  ..
الدعوى  يف  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  وق�����دح   
العربية ترتاجع  اللغة  اأن  الباطلة 
تبقى  ال�����ش��م��ات  م���ن  ل��دي��ه��ا  الأن  ؛ 
وت��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى حت���دي���ات ���ش��خ��م��ة ، 
وظ��ل��ت غ�شة ط��ري��ة .. واأ���ش��ار اإىل 
الأننا   لي�ص  للغة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  اأن 
نن�شاها ؛ فنحن نذكرها كلما قلنا 
وقراأنا  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم 

القراآن ونذكر جاللها  ..

اإ�شكاليات  امل���ج���ي���د  ع���ب���د  وو�����ش����ح 
بع�ص  اإل����ي����ه  وم�����اذه�����ب  ال�����ق�����راءة 
فكرية  روؤى  ت��ب��ن��ي  اإىل  امل��ث��ق��ف��ني 
اإىل  ت����ه����دف  وف��ل�����ش��ف��ي��ة ح���دي���ث���ة 
القدمي  امل������وروث  ع���ن  االن��ف�����ش��ال 
امل�شطلحات  تعريب  يف  وبخا�شة 
املجيد  ع��ب��د  وت���ن���اول   .. ال��ع��ل��م��ي��ة 
ع����دة ج���وان���ب ل��غ��وي��ة ل��ي��دل��ل من 

خاللها على خلود لغتنا مع مرور 
اأهم ميزاتها يف  الزمن م�شريا اىل 
الف�شاحة ، والرتادف ، وعلم املعاين 
والتخفيف    ، امل����ف����ردات  وك�����رثة   ،
..ب���ع���ده���ا ع���ر����ص ال���دك���ت���ور عبد 
التي  التحديات  اأب���رز  اإىل  املجيد  
ممثلة  اليوم  العربية  اللغة  تواجه 
ومزاحمة  احل�������ش���اري���ة  ب����االأزم����ة 

اللغات االأخرى،  ف�شال عن املناهج 
االجتماعية  واملعايري   ، الدرا�شية 

اخلطاأ،  واالإعالم االإلكرتوين  ..
واملبادرات  ال��ط��م��وح��ات  �شياق  ويف 
ا�شتح�شر عبد املجيد دور االإمارات 
نه�شتها  البارز يف  املتحدة  العربية 
لت�شكل  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة  وح��م��اي��ت��ه��ا 
اأمنوذجا عربيا اأ�شيال يف منظومة 
على  ال�����ش��اد  لغة  م�����ش��ارات  تطوير 
امل�������ش���ت���وي���ني ال����داخ����ل����ي وال���ع���امل���ي 
املبادرات  خ���الل  م��ن  ذل���ك  وظ��ه��ر 
ال��ر���ش��ي��دة التي  ال���ق���ي���ادة  وج���ه���ود 
ا�شتعر�شها املحا�شر ومنها ت�شكيل 
العربية  للغة  اال�شت�شاري  املجل�ص 
وتاأ�شي�ص   ، العربية  اللغة  وميثاق 
لغري  العربية  اللغة  لتعليم  معهد 
الناطقني بها بجامعة زايد ، ف�شال 
ع����ن اإط��������الق م���ع���ج���م حم���م���د بن 
الذي  املعا�شرة  العربية  را�شدللغة 
ومبادرة   .. �شنويا   معجما  اأ�شبح 
ال�شيخ �شلطان حاكم  لغتي برعاية 
العربية  اللغة  وجممع   ، ال�شارقة 
حاليا  ي��ع��ك��ف  ال�����ذي  ال�����ش��ارق��ة  يف 

اإع��داد املعجم التاريخي  للغة  على 
ال��ع��رب��ي��ة ال����ذي ي��ن��ه�����ص يف اإع����داد 
العربي     الوطن  من  اأكفياء  اأ�شاتذة 

 ..

واأ�شار عبد املجيد اإىل  تاريخ اللغة 
التاريخ  عرب  وحتدياتها  وتطورها 
الهوية  رم�����ز  اأن����ه����ا  ع���ل���ى  م����رك����زا 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رب ع��ن ح�شارة 

..هذا  زم��ان ومكان   اأي  الدولة يف 
امل��ح��ا���ش��رة مداخالت  اأع��ق��ب  وق���د 
العربية  اأفا�شت يف حب  للح�شور  

ومتجيدها  ....

•• اأبوظبي-الفجر:

ال��������دورة  معر�ص421  ي����ق����دم   
التجريد«،  اأغ��وار  »�شرب  الق�شرية 
والتي تاأتي يف اإطار برنامج مو�شم 
فر�شة  للم�شاركني  وتتيح  ال�شتاء 
ت��ط��وي��ر ب�����ش��م��ت��ه��م اخل���ا����ش���ة من 
خ���الل ال��ر���ش��م ال��ت��ج��ري��دي. ومن 
الق�شرية  ال��دورة  اأن تنطلق  املقرر 
معر�ص421  يف  ي��ن��اي��ر   14 ي���وم 

مبنطقة ميناء زايد.
وت�شرف على الدورة زهرة جوجني، 
دولة  يف  املقيمة  واملعلمة  الفنانة 
يف  امل�شاركون  و�شيتعلم  االإم���ارات. 
الدورة اخلطوات الثالث الرئي�شة 
ال��ت��ج��ري��دي، وال���ت���ي ت�شهل  ل��ل��ف��ن 
عملية الر�شم نف�شها، وهي البحث 

والتطوير والتنفيذ.
�شيبداأ امل�شاركون باأ�شا�شيات الر�شم 
�شريعة،  ر�����ش����وم����ات  خ������الل  م����ن 
واإيجاد  ال��ت��ك��وي��ن  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
ط����رق م���ت���ع���ددة ل����ه، االأم������ر ال���ذي 
الر�شم،  م���ن  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  ج����زءا  ي��ع��د 
ودرجات  القيم،  �شي�شتك�شفون  ثم 
اخلفيفة،  واالأل������������وان  االأل������������وان، 
وال��ظ��الل، ودرج��ة احل���رارة، ومزج 
االألوان، لينتقلوا بعدها اإىل تنفيذ 
عمل فني جتريدي ملون باأطراف 
التحريف  ومي�����ار������ش�����ون  ح���������ادة، 
األوان  ن��ظ��ام  با�شتخدام  الب�شري 

مت�شابه. 

امل�شاهد  امل�����ش��ارك��ون  و�شي�شتخدم 
جتريدية  اأعمال  لعمل  احل�شرية 
ت��ع��رب ع���ن االأمن�������اط امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
ذل���ك،  اإىل  وب���االإ����ش���اف���ة  ال���ر����ش���م. 
الفنان  م���ن���ه���ج���ي���ة  ����ش���ي���در����ش���ون 
ال��ت��ج��ري��دي، و���ش��ت��ت��اح ل��ه��م فر�شة 
م�����راج�����ع�����ة من���������اذج م������ن اأع�����م�����ال 
القدماء  من  جتريديني  الفنانني 
وامل��ع��ا���ش��ري��ن. وب��ن��ه��اي��ة ال�����دورة، 
امل�شاركون بتطوير م�شروع  �شيقوم 
املجموعة  اأم����ام  وت��ق��دمي��ه  ن��ه��ائ��ي 

امل�شاركة.

•• دبي-وام:

الن�شائية  النه�شة  جمعية  نظمت 
من  ال�11  ال����دورة  اللي�شيلي  ف���رع 
الثقايف  ال��رتاث��ي  النه�شة  مهرجان 
مب��ن��ط��ق��ة امل����رم����وم يف دب����ي وال����ذي 
ال�شهر  م���ن  ال��ع��ا���ش��ر  ح��ت��ى  ي�شتمر 
اجل����اري حت��ت رع��اي��ة ح���رم �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
بن  مكتوم  بنت  هند  ال�شيخة  �شمو 
املهرجان  وافتتح  مكتوم.  اآل  جمعة 
العزيز  ع��ب��د  ال�شيخ  ح�����ش��ره  ال���ذى 
ب���ن ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ص جمل�ص 
اخلريية  االح�������ش���ان  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
املن�شوري  ن��اع��م��ة  ���ش��ع��ادة  ب��ع��ج��م��ان 

االحت���ادي.  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  ع�شو 
قيم  تر�شيخ  اإىل  امل��ه��رج��ان  وي��ه��دف 
الوطنية يف  التوعية  االأ�شالة ون�شر 
داللة على اعتزاز االإم��ارات بهويتها 
العربية واإبراز روح الرتاث والعادات 
والتقاليد االأ�شيلة من خالل تنظيم 
الفعاليات املجتمعية التي ت�شاهم يف 
تعريف االأجيال اجلديدة على قيمنا 

وكذلك  احل�����ش��اري��ة 
املهارات  لتطوير 

املهرجان  واح���ت�������ش���ن  احل���ي���ات���ي���ة. 
ال���ك���ث���ري م�����ن ال����ف����ق����رات اجل�����اِذب�����ة 
ل����الأط����ف����ال وال����ك����ب����ار ت���ن���وع���ت بني 
وامل�شابقات  والرتفيهية  التثقيفية 
ال����رتاث����ي����ة واالأل������ع������اب واالأه�����ازي�����ج 
ال�شعبية و�شم العديد من الفعاليات 

الثقافية والرتاثية واملجتمعية 
ك�����م�����ا ع�������������ززت ج����ه����ات 

ح��ك��وم��ي��ة وت���وع���وي���ة ت���واج���ده���ا يف 
واأعمالها  خدماتها  باإبراز  املهرجان 
اىل  ا���ش��اف��ة  وم�شاركتها  للجمهور 
م�����ش��ارك��ة اجل��ال��ي��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة التي 
وثقافية  فنية  ا�شتعرا�شات  قدمت 

وتعبريية.

وت��ك��م��ن ال���ر����ش���ال���ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف امل���ه���رج���ان يف 
االحتفاء باالأفكار اخلالقة واملبدعة �شمن قطاع 
اأو�شاع  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت�شليط  وال��ع��ل��وم  ال��ف��ن��ون 
اأكرث  العامل الراهنة بح�شور جمهور ينتمي اإىل 
ويعك�ص  لغات..  ب�شبع  ويتحدث  جن�شية   20 من 
هذا الربنامج تنوع م�شهد املجتمعات يف اأبوظبي، 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  من  الكّتاب  ذلك  يف  مبا 
وبنغالدي�ص  وباك�شتان  والهند  اأفريقيا  و�شمال 
املهرجان  ويكّر�ص  واأوروب����ا.  ونيجرييا  وال�شني 
اأكرث  مب�شاركة  يرحب  حيوياً  تعليمياً  برناجماً 
اآالف  اإلهام  70 مدر�شة حملية، مبا ي�شمن  من 
و16   7 ال���  اأعمارهم بني  ت��رتاوح  الطالب ممن 
واالإجنليزية  العربية  باللغات  الناطقني  ع��ام��اً 

والهندية والفلبينية.
اأي��ام - �شل�شلة  اأربعة  وي�شم احل��دث - على م��دار 
وا�شعة من احلوارات املثمرة بح�شور نخبة دولية 
الذين  املعا�شرين  وامل��ف��ك��ري��ن  ال��ك��ت��اّب  اأب���رز  م��ن 
قد  التي  وال�شورة  اليوم  العامل  واق��ع  ير�شدون 
يوؤول اإليها م�شتقباًل .. كما �شي�شت�شيف املهرجان 
�شي  ب��ي  “بي  م��ع  بال�شراكة  �شينمائية،  ع��رو���ش��اً 
االجتماعية  امل��واق��ف  �شتعك�ص  والتي  العربية”، 
�شتكون  بينما  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

البداية  حمطتا  وال�شعرية  املو�شيقية  العرو�ص 
امل���ه���رج���ان، يف ح���ني �شيتم  ل��ف��ع��ال��ي��ات  وال��ن��ه��اي��ة 
املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  م�����ش��اح��ة  تخ�شي�ص 
�شي�شتك�شفون  ح��ي��ث  جم��ان��اً  ب��اجل��م��ه��ور  ت��رح��ب 
مكتبة مكّر�شة بهدف رفع الوعي حول املهرجان 

على نطاق اأو�شع بني اجلمهور.
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  وق��ال 
اأبوظبي”  “هاي  م��ه��رج��ان  اإن  ال��ت�����ش��ام��ح  وزي����ر 
والتبادل  ب��ال��ت�����ش��ام��ح  م��ه��م��اً  اح���ت���ف���ااًل  ���ش��ي��ك��ون 
اأنه �شيكون عالمة مهمة يف  الثقايف الهادف، كما 
�شعينا الدائم يف االإم��ارات من اأجل بناء عالقات 
ثقة  على  نحن  م�شيفا  اجل��م��ي��ع..  م��ع  اإي��ج��اب��ي��ة 
كاملة باأن املهرجان �شيكون احتفااًل بقيم االأخوة 
االإن�شانية التي جعلت من االإمارات دولة ناجحة 
املكانة  دع��م  يف  املهرجان  و�شي�شهم  املقايي�ص  بكل 
املرموقة لدولة االإمارات، باعتبارها مركزاً عاملياً 

للثقافة والفنون.
ح�شور  اإىل  اجلميع  “ اأدع���و   : معاليه  واأ���ش��اف 
مهرجان هاي اأبوظبي بعقل م�شتنري وقلب مفعم 
الفر�شة من  باحليوية واال�شتب�شار واغتنام هذه 
واملناق�شات  االأفكار  يف  واال�شرتاك  امل�شاهدة  اأجل 
واالأن�شطة والتي ناأمل اأن تكون مثرية لالهتمام 

مع اال�شتمتاع بفعاليات املهرجان مبا ي�شمله من 
مناخ حيوي وفريد”.

“مهرجان  مدير  فلورن�ص،  بيرت  قال  جانبه  من 
ن�شخته  يف  املهرجان  برنامج  “ي�شتقطب  هاي”: 
االأوىل عدداً من اأبرز االأ�شوات املعروفة والعقول 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اإل���ه���ام���اً  االأك�����رث  ال��الم��ع��ة 

باأ�شره”.
ول��ي��اٍل حافلة  اأي���ام  اأرب��ع��ة  اأم���ام  واأ�شاف:” نحن 
تتالقى  ه���ادف���ة،  وف��ع��ال��ي��ات  ح�����وارات  �شتتخللها 
العالية  وال��ط��م��وح��ات  ال���ف���ري���دة  االأف����ك����ار  ف��ي��ه��ا 
جتاه  واأحالمنا  الرائعة  الق�ش�ص  فيها  ونتبادل 
االأبرز  املهرجان حمطة هي  وي�شكل هذا  العامل. 

يف ال���ذاك���رة احل��ّي��ة ل����الأدب ال��ع��رب��ي امل��ع��ا���ش��ر، اإذ 
���ش��ي��ك��ون م��ع��ر���ش��اً ل��ل��ك��ت��اب��ات امل��ت��م��ي��زة م��ن اأنحاء 
الراأي  اأ�شحاب  الإل��ه��ام  ومن�شًة  العربي،  ال��ع��امل 
من خمتلف الثقافات واللغات، وملتقًى قد يلعب 
دوًرا يف ا�شت�شراف عامل امل�شتقبل.” بدورها قالت 
ل�  ال����دويل  امل��دي��ر  الرو������ص،  فوينت�ص  كري�شتينا 

اإىل منطقة  “�شت�شكل عودتنا  “مهرجان هاي”: 
ا�شتثنائية  ل�شل�شلة  ان��ط��الق��ة  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق 
�شتتخللها  التي  املمتعة  والفعاليات  الق�ش�ص  من 
حوارات حول اأزمة املناخ واالأو�شاع اجليو�شيا�شية 
واآخ�����ر م���ا ج�����ادت ب���ه ال��ع��ل��وم واأح������دث االأع���م���ال 
البارزين  ال��روائ��ي��ني  كبار  تاأليف  م��ن  االإب��داع��ي��ة 
ب��ال��دع��وة اإىل  ن��ت��وّج��ه  ال�����ش��غ��ار. وبينما  وال��ك��ّت��اب 
عدد من اأف�شل الكّتاب واأملع املفكرين من الوطن 
ت���ب���ادل االأفكار  ال��ع��رب��ي وخ���ارج���ه حل��ّث��ه��م ع��ل��ى 
وكباراً  فاإننا نرحب باجلمهور �شغاراً  والتجارب، 
و�شتجعل  امل��ث��م��ر.  احل����وار  ه���ذا  اإىل  ل��الن�����ش��م��ام 
اأبوظبي  ه��اي  م��ه��رج��ان  م��ن  امل�شائية  ال��ع��رو���ص 
“مهرجان  ُتن�شى بكل تاأكيد.” ويهدف  حلظة ال 
هاي” اإىل تاأ�شي�ص ح�شور طويل االأمد يف العامل 
العربي انطالقاً من من�شته االأحدث يف اأبوظبي، 
ال�شابقة  ال��ث��الث  دورات����ه  اإىل جن��اح  وب��اال���ش��ت��ن��اد 
خمتاراته  ون�����ش��ر   2012-2009 ب����ريوت  يف 
الكّتاب  الق�شرية الأف�شل  الق�ش�ص  ال�شهرية من 
والذين   - وال��ث��الث��ني  التا�شعة  �شن  دون  ال��ع��رب 
و�شحفيني  موؤلفني  اليوم  منهم  العديد  اأ�شبح 
بارزين - بالتعاون مع احتفالية “بريوت عا�شمة 

عاملية للكتاب 2009”.

مهرجان »هاي اأبوظبي« يك�سف عن برنامج دورته الفتتاحية

مركز الأمري عبد املح�سن بن جلوي للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية يف ال�سارقة بالتعاون مع جمعية حماية اللغة العربية ينظم حلقة نقا�سية عن اللغة العربية 

»معر�س421« ي�ستك�سف خبايا الر�سم التجريدي من خالل 
دورة »�سرب اأغوار التجريد« مع الفنانة زهرة جوجني

ن�سائية دبي تنظم مهرجان النه�سة الرتاثي الثقايف

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي(  هاي  )مهرجان  ل�  املنّظمة  اللجنة  اأعلنت 
الأوىل  ال��دورة  واأح��داث  فعاليات  برنامج  عن  ام�ض 
من املهرجان املقرر تنظيمه يف اأبوظبي خلل الفرتة 
من 25 – 28 فرباير 2020 بدعم من وزارة الت�شامح 
ومب�شاركة جمموعة بارزة من احلائزين على اجلوائز 
الأف��لم  و�شّناع  وامل��وؤرخ��ني  وال�شحفيني  الكّتاب  من 
العاملي  ال��ط��راز  من  حافل  برنامج  خ��لل  والفنانني 

تتخلله نحو 100 فعالية.
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ال�شنة(  • كيف ترين عر�ص فيلمك اجلديد )راأ�ص 

يف مهرجان مراك�ص؟
- بالطبع اأنا �شعيدة لعر�ص هذه التجربة املهمة، 
بعد ما  اأن��ه��ا ج��اءت يف مهرجان مميز،  واالأه���م 
ي��ق��رب م��ن ع���ام ك��ام��ل م��ن ت��اأج��ي��ل��ه، ح��ي��ث كان 
املا�شية،  ال�شنة  راأ���ص  العمل  عر�ص  املقرر  من 
التجاري يف م�شر،  العر�ص  ب�شغف  اأنتظر  كما 

واأمتنى اأن يعر�ص وينال ر�شا امل�شاهدين.
الرقابة  وق��رارات  الفيلم  تاأجيل  اأم��ر  هل   •

نابع مع وجود م�شاهد خارجة؟
ولي�ص  - على االإط��الق فالفيلم طبيعي جداً 
ال�����ش��ب��ب احلقيقي  اأع�����رف  ي���ق���ال، وال  م���ا  ب���ه 
مع  معينة  فئة  حياة  يناق�ص  فهو  للتاأجيل، 
وتدور  خ��ا���ص،  واأ���ش��ل��وب  طقو�ص  لها  ال�شعب 
االأح��داث يف ليلة راأ�ص ال�شنة، وهناك اأكرث من 
النجوم،  من  مميز  مميز  ع��دد  به  والفيلم  ق�شة، 

وكنت �شعيدة للوجود معهم يف هذا العمل.
جعلك  م��ا  اأك��رث  م��ا  للتجربة...  حتم�شك  م��ع   •

تت�شجعني له؟
- حني قدمته مع ممثلني مل اأعمل معهم 
بالوجود  ا�شتمتعت  ف��اإن��ن��ي  ق��ب��ل  م��ن 
م��ع��ه��م، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل وج����ودي يف 
فيلم حتت اإدارة خمرج يقدم عمله 
االأول كان مميزاً يف عمله، ووجود 
�شغف كبري بالفيلم، وكان مميزاً 

اأن نقدم مثل هذه التجربة.
• براأيك كيف ترين دور الرقابة 

على الفن؟
اأنا ل�شت مع فكرة  - بوجهة نظري 
عام،  ب�شكل  الفن  على  رق��اب��ة  وج��ود 
واأريد ك�شناع لهذه االأعمال اأن تكون 
يكون  واأن  خاللنا،  من  نابعة  الرقابة 
اأو  مر�شد  جم��رد  احل��ايل  الرقابة  دور 
موجه لنا يف االجتاه ال�شحيح، ولي�ص 

رقيبا مينع اأو يجرب اأحداً على �شيء.
كبطولة  ال���ف���ي���ل���م  يف  ت�������ش���ارك���ني   •
ج��م��اع��ي��ة... ه���ل ي��ف��رق م��ع��ك وج���ودك 

كبطلة منفردة؟
اأقدم  اأن  يهمني  م��ا  ذل���ك.  يهمني  ال   -
دورا  اأق���دم  اأن  يهمني  وال  مهما  عمال 
ي���ك���ون مهما  اأن  ي��ج��ب  ول���ك���ن  ك���ب���ريا، 
ودعني  م�شهدا،  ك��ان  ول��و  وفعاال حتى 
ب���ه يف اجلزء  اإن ه���ذا م���ا ق��م��ت  اأق�����ول 
الثاين من )الفيل االأزرق( موؤخراً مع 

كرمي عبدالعزيز.
• ت�شيد البع�ص كلماتك وت�شريحاتك 
موؤخراً، واأ�شبحت مثار جدل و�شخرية 

على ال�شو�شيال ميديا... فما ردك؟
التوا�شل  مل����واق����ع  اأ����ش���ب���ح  م�����وؤخ�����راً   -
م��ن خالل  �شريعة  ت��اأث��ريات  االج��ت��م��اع��ي 
وبالن�شبة  االإي��ج��اب��ي،  اأو  ال�شلبي  اجل��ان��ب 
ل��ف��ك��رة ال����رد ع��ل��ى ك��ل��م��ات��ي ف���اأن���ا يف معظم 
اأن��واع املزاح واأقدمها  اأكتب كنوع من  الوقت 
بح�شن نية وال اأق�شد اأي اإ�شاءة، لكن هناك 
�شحيحة،  ب��ط��ري��ق��ة  ك���الم���ي  ي��ف��ه��م  م���ن 

وموؤخراً  خاطئة،  بطريقة  كالمي  يفهم  م��ن  ومنهم 
�شاعدت مواقع التوا�شل االجتماعي يف زيادة ال�شائعات 

والتنمر اإىل حد بعيد.
البيطري  بالطب  املخت�شني  مع  اأزمتك  انتهت  • هل 

على غرار ت�شريحاتك االأخرية؟
اأخ��ذ املو�شوع كل هذا احلجم الناجم  اأع��رف مل��اذا  - ال 
عن انفعال حول اأمر موجود بالفعل، وقدمت اعتذارا 
عن كلمة رمبا مل ترق اإىل عدد من البيطريني، ولكن 
منا�شب،  اأراه غري  فعل  نابعا من  ه��ذا  ك��ان  النهاية  يف 
فامل�شكلة الكربى اأرى اأن بع�ص االأطباء اأخذوا التدوينة 
وطرق  اأق�����ش��ده،  م��ا  اإىل  ال��ن��ظ��ر  دون  �شخ�شي  ب�شكل 

التخل�ص غري الرحيمة من احليوانات.
ا�شرتاكك  عرب  مهمة  جتربة  من  انتهيَت  اأيام  • منذ 

يف جلان حتكيم مهرجان القاهرة ال�شينمائي؟
وك��ان��ت جتربة  ال��ت��ج��رب��ة،  ب��داي��ة  ك��ن��ت متحم�شة يف   -
مم��ي��زة مل�����ش��اه��دة 17 ف��ي��ل��م��ا م��ه��م��ا ل��ع��دد م���ن �شناع 
املميزين، وراقبت كيف حكى خمرج كل عمل  ال�شينما 
هذه التجربة التي جعلتني م�شتمتعة جدا اأثناء القيام 
لكن  التجربة  يف  �شاأتعب  اأن��ن��ي  اأع���رف  وك��ن��ت  بعملي، 
هذا  ع��ام  ب�شكل  وامل��ه��رج��ان  اأك���رث،  ك��ان  بها  ا�شتمتاعي 
اإدارته  واأ�شكر  حرفية،  واأك��رث  تنظيما  اأك��رث  كان  العام 
على كل هذا الكم من ال�شباب والفكر اجلديد، وح�شور 
جناحا  حققت  التي  ال��دورة  لهذه  جديداً  فيلما   35

كبريا.
ال�شعيف  وجودها  ظل  يف  ال�شينما  يف  فكرت  كيف   •

باملهرجان؟
- بالطبع مع كل جت��ارب البالد االأخ��رى املميزة التي 
ال�شينمائي،  بلدي  اإن��ت��اج  على  بغرية  �شعرت  �شاهدتها 
واننا لي�ص لدينا جتارب قوية متثلنا حاليا، ولكن دعنا 
نقول اإننا يف مرحلة انتقالية يف اأ�شلوب ال�شينما، وقلة 
ولي�شت  بها  مررنا  ظ��روف  عن  نابعة  احلالية  اإنتاجنا 
لقلة الكوادر وال االإمكانات الب�شرية، وهذا ال يقلل من 
الفرتة  وخ��الل  املا�شية،  الفرتة  ما قدمناه خالل  كل 

القادمة �شنعود جمددا.
اإليه من  وما و�شلت  العربية  لل�شينما  تقييمك  • ما   

خالل وجودك يف املهرجان؟
اإليه بع�ص الدول يف ال�شينما  - كنت �شعيدة ملا و�شلت 
وت��ف��وق��ه��ا، وه��و م��ا وج��دن��اه يف امل��ه��رج��ان، وامل��ه��م اأنها 
اأفالم لعدد من ال�شباب الذين عربوا احلدود، وقدموا 
جت���ارب مهمة ع��ر���ش��ت ع��ل��ى االأج���ان���ب يف ال��ع��امل كله 
جعلنا  ما  وه��و  لها،  وي�شفقون  بها  ينبهرون  جعلتهم 

فخورين بها اأي�شا.
القادمة؟ الفرتة  يف  لديك  اجلديد  • ما 

لكن حتى  بتجارب مهمة ومو�شوعات جديدة،  اأع��د   -
االآن ال توجد اأ�شماء بعينها، و�شتك�شف الفرتة القادمة 

عن االأعمال التي �شاأدخلها.
نظرتك  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  يف  وج������ودك  غ����رّي  ه���ل   •
الفرتة  تنوين تقدميها خالل  التي  لالأفكار اجلديدة 

القادمة؟
بع�ص  ع��ن  اأع��م��ال  ت��ق��دمي  اأمت��ن��ى  �شخ�شية  ب�شفة   -
الوظائف التي ال نفكر فيها دوما مثل طبيب بيطري، 
لي�ص للعالج، ولكن اأي�شا مل�شاعدة احليوانات، باالإ�شافة 
اإىل عدة اأدوار اأخرى مثل الفالحة، كما اأمتنى تقدمي 
فنون اأخرى من ال�شينما مثل االإخراج، ولكن مل ي�شمح 

الوقت يل بعد.

عبدالعزيز خميون ين�سم
 اإىل فريق عمل )الربن�س(

"الربن�ص"،  م�شل�شل  اأ���ش��رة  اإىل  خميون  عبدالعزيز  القدير  الفنان  ان�شم 
من  املقبل،  رم�شان  لعر�شه  رم�شان،  حممد  النجم  بطولته  يلعب  ال��ذي 
اإنتاج �شركة �شيرنجي، حيث يج�شد خميون �شخ�شية حمورية خالل اأحداث 

امل�شل�شل، الذي يكتبه ويخرجه حممد �شامي.
وي�شور خميون حاليا دوره يف م�شل�شل "كل اأ�شبوع يوم جمعة" مع النجوم 
اآ�شر يا�شني ومنة �شلبي، واإخراج حممد �شاكر خ�شري، وي�شارك يف بطولته 
خالد اأنور، �شو�شن بدر، مي الغيطي، واآخرون، ويتكون من 10 حلقات، ومن 

املقرر اأن يعر�ص على اإحدى املن�شات الرقمية.
املخرج  بني  الثاين  التعاون  ي�شهد  الذي  للم�شل�شل،  نهائي  "الربن�ص" ا�شم 
التلفزيونية، حيث قدما  الدراما  �شامي والنجم حممد رم�شان يف  حممد 
الثنائي  قرر  لذلك   ،2016 عام  "االأ�شطورة" ونال جناحا كبريا  م�شل�شل 
تكرار التجربة من خالل "الربن�ص" الذي ي�شارك يف بطولته اأحمد زاهر، 
نور اللبنانية، روجينا، جنالء بدر، رمي �شامي، دنيا عبدالعزيز، اأحمد حامت، 

وغريهم من الفنانني.

مي �سليم تبحث 
عن اأغنية 
لعيد احلب

عقدت الفنانة مي �شليم موؤخرا جل�شات عمل مع اأكرث 
وت�شجيلها لطرحها  اأغنية جديدة  من ملحن الختيار 
ب�شهر فرباير  )الفالنتني(  اأو  احلب  يوم  احتفاالت  يف 
املقبل، اإ�شافة اإىل اختيار اأغنية اأخرى لطرحها ال�شيف 
القادم، حيث قررت مي تقدمي اأغاين �شينغل كل فرتة 
ل��ل��ح��اف��ظ ع��ل��ى ال����واج����ود ب����دال م���ن االأل���ب���وم���ات التي 

ت�شتغرق وقتاً طوياًل.
)حواديت  م�شل�شلها  ت�شوير  م��ن  اأخ���ريا  م��ي  وان��ت��ه��ت 
ال�شانزليزيه( املعرو�ص حالياً على قناة on e وتعمل 
على متابعة ردود الفعل على دورها بعد عر�ص احللقات، 
العمل  يف  تقدمها  التي  )فتنة(  �شخ�شية  اأن  خ�شو�شا 
ومتابعي  امل�شل�شل  م�شاهدي  من  كبرية  اإ���ش��ادات  الق��ت 
املختلفة عن  ال� )�شو�شيال ميديا(، لطبيعتها  مي عرب 

بقية ال�شخ�شيات.
)حواديت ال�شانزليزيه( بطولة اإياد ن�شار، ومي �شليم، 
وداليا م�شطفى، واإجني املقدم، واإدوارد، وعايدة ريا�ص، 
وف��ري��دة �شيف ال��ن�����ش��ر، واأم����اين ك��م��ال، و���ش��ارة عادل، 
ح��م��دان، ومن  ودان���ا  ال�شرنوبي، ومنة ج��الل،  وه��اج��ر 
تاأليف اأمين �شليم ونهى �شعيد، واإنتاج �شركة �شيرنجي.

مواقع التوا�شل الجتماعي �شاعدت يف زيادة ال�شائعات والتنمر

�سريين ر�سا: البطولة املطلقة ل ت�سغلني
تنتظر الفنانة �شريين ر�شا عر�ض جتربتها ال�شينمائية اجلديدة 
ن�شار،  واإي��اد  املقدم،  اإجني  الفنانة  مع  ال�شنة(  )راأ���ض 
مهمة  من  اأيام  منذ  وانتهت  النجوم،  من  كبري  وعدد 
العمل اجلديد عليها كع�شو جلنة حتكيم مبهرجان 

القاهرة، وكان معها هذا هذا اللقاء:

لطيفة ت�ستعد لطرح جديدها 
)اأقوى واحدة( و)اأنت ياه(

التي  امل�شرية،  اأغنياتها  اأح��دث  من  اثنتني  لطرح  لطيفة  املطربة  ت�شتعد 
تتعاون فيها مع ال�شاعر عمرو امل�شري �شمن األبومها اجلديد.

واقرتبت لطيفة من االنتهاء من اأغنيتيها )اأقوى واحدة(، للملحن �شامر 
اأحمد عاطف، ومك�ص  وت��وزي��ع  للملحن حممدي،  ي��اه(  و)اأن���ت  اأب��وط��ال��ب، 

وما�شرت يا�شر اأنور.
ومل تكن هذه املرة االأوىل التي يتعاون فيها عمرو امل�شري مع لطيفة، اإذ 
تعاونا م�شبقاً يف عدد من االأغاين، من �شمنها اأغنية )كل اللي حبوا(، من 

اأحلان علي نور، وتوزيع مونتي.
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للحامل : الكرة املطاطية 
تخّل�سك من اآلم الظهر

اآالم الظهر من االأعرا�ص املزعجة للحمل، وهناك العديد من احليل التي 
ين�شح بها االأطباء لتخفيف اآالم الظهر التي تعاين منها احلوامل، ولكن 

تو�شيات جديدة ظهرت ب�شاأن هذا العر�ص املزعج.
 ف��ق��د ن�����ش��رت جم��ل��ة ELLE ت��ق��ري��راً ط��ب��ي��اً ي��و���ش��ي ال�����ش��ي��دات احلوامل 
مبمار�شة التمارين الريا�شية با�شتخدام الكرة املطاطية، حيث اإّن التمارين 
الريا�شية املعتمدة على الكرة املطاطية تعمل على تقوية ع�شالت الظهر، 

وع�شالت االأرداف، والبطن.
املطاطية  الكرة  با�شتخدام  الريا�شية  التمارين  اأن  اأي�شاً  االأطباء  اأ�شاف 
قد يكون عاماًل م�شاعداً على ت�شهيل الوالدة الطبيعية، باالإ�شافة اإىل اأنه 
مهم بعد الوالدة اأي�شاً، الأنه يعمل على تقوية ع�شالت اجلزء ال�شفلي من 
ج�شم امل��راأة.  اأما عن اختيار الكرة املطاطية املنا�شبة، فقد اأو�شى االأطباء 
باأن تكون الكرة ذات قطر منا�شب لطول قامة ال�شيدة احلامل، على �شبيل 
65 �شم، تنا�شب ال�شيدات اللواتي تراوح اأطوال  املثال، فاإن كرة ذات قطر 
قاماتهن بني 155 اإىل 175 �شم. واأ�شار التقرير اإىل اأهمية اختيار كرة 

مطاطية متينة، تتحّمل اأوزاناً بني 250 اإىل 500 كغم.

املولود الـذكر يزيد خطر 
اإ�سابتك باكتئاب ما بعد الولدة

ما  وك��ل  ال���والدة،  بعد  ما  باكتئاب  االإ�شابة  من  الن�شاء  من  الكثري  تعاين 
يحتجن اإليه يف معاناتهن، هو الدعم، لذا من ال�شروري معرفة االأ�شباب 
االأمر،  مع  للتعامل  اال�شتعداد  اأج��ل  من  االإ�شابة،  احتمال  تزيد من  التي 

واأخرياً، ظهرت درا�شة حديثة لت�شري باأ�شابع االتهام اإىل جن�ص املولود.
الن�شاء  اأن  اإىل  الباحثون  اأ���ش��ار   ،Kent جامعة  يف  اأج��ري��ت  درا���ش��ة  ففي 

احلوامل بذكور، ي�شبحن اأكرث عر�شة لالإ�شابة باكتئاب ما بعد الوالدة.
الدرا�شة �شملت بيانات 296 امراأة، من حيث جن�ص املولود، وحالتهن بعد 
اأن اإجناب الذكور يزيد احتمال االإ�شابة باكتئاب  الوالدة، وك�شفت النتائج 

ما بعد الوالدة بن�شبة ت�شل اإىل 79%.
واأعزى العلماء نتائج الدرا�شة اإىل اأن ا�شتجابة اجلهاز املناعي لاللتهابات، 
ت��زداد يف حال  االلتهابات  اأن  باالكتئاب، ومبا  االإ�شابة  مع  يتنا�شب طردياً 
الوالدة  بعد  م��ا  باكتئاب  االإ���ش��اب��ة  ن�شبة  ت���زداد  ب��ال��ت��ايل  ال��ذك��ور،  اإجن���اب 

لالأمهات احلوامل باأجنة ذكور.
النف�شي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  باأهمية  العلماء  اأو���ش��ى  ال��درا���ش��ة،  هام�ص  وع��ل��ى 
ال��والدة، و�شرعة  اأعرا�ص اكتئاب ما بعد  اأج��ل تخفيف ح��ّدة  لالأمهات من 
الدعم  لتقدمي  ا�شتعداد  على  باحلامل  املحيطون  يكون  واأن  منه،  ال�شفاء 

الكامل لها.

؟ اندثرت  قد  ال�شبع  العجائب  من  • اأي 
- منارة االإ�شكندرية يف م�شر 

؟ للم�شتمع  التلوة  �شجود  • ماحكم 
- �ش�����نة 

؟ النهي  وقت  يف  امل�شجد  حتية  • ماحكم 
- م�شروعة يف جميع االأوقات 

؟ البخاري  ال�شحيح  يف  الأحاديث  عدد  • كم 
- 2602 دون املكرر 

؟  عيذاب  �شحراء  تقع  • اأين 
- يف �شعيد م�شر

؟ هيبون  ت�شمى  قدميا  كانت  اجلزائر  يف  • مدينة 
- ب����ونة 

؟ دلتا  كلمة  اأ�شل  • ما 
- كلمة يونانية

ما. �شيء  يعرت�شه  حني  اإال  �شوت  له  لي�ص  • الريح 
1953م. عام  يف  ر�شمياً  بداأت  باأ�شماء  االإ�شتوائية  والعوا�شف  االأعا�شري  ت�شمية  • عادة 

 100،000 بحوايل  اأخرى،  دولة  اأي  من  واأكرث  الربيد  مكاتب  من  عدد  اأكرب  بها  الهند  اأن  تعلم  • هل 
مكتب بريد.

متتالية. مرات   7 من  اأكرث  ورقة  طي  ميكنك  ال  اأنه  تعلم  • هل 
1939م. �شنة  اإخرتاعها  مت  الكهربائية  االأ�شنان  • فر�شاة 

�شناعة  مل��ج��ال  دخولها  قبل  ت�شنعه  ماكانت  وه���ذا  اأي�شا  ال��زراع��ي��ة  اجل����رارات  ت�شنع  ب��ور���ص  �شركة   •
ال�شيارات.

االإ�شمنتية. اخلر�شانة  من  اأقوى  االإن�شان  فخذ  • عظم 
اآخر. طعام  اأي  اأكرث  احلليب  من  ح�شا�شية  لديهم  النا�ص  من  عدد  • اأكرب 

الثعابني  ل��دغ��ات  ب�شبب  مي��وت��ون  مم��ن  اأك��رث  ه��م  النحل  ل�شعات  ب�شبب  �شنويا  مي��وت��ون  ال��ذي��ن  ع��دد   •
ال�شامة.

اليوم. يف  مرات   10 ي�شحك  الطبيعي  • ال�شخ�ص 
الهادئ. املحيط  من  ملوحة  اأكرث  االأطل�شي  • املحيط 

يوميا. اللعاب  من  لرت   1 من  اأكرث  تنتج  فمك  يف  اللعابية  • الغدد 

�سر القزم
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فوائد اجلوز 
باحثون بجامعة  اأكد 
االأمريكية،  اإل��ي��ن��وي 
يعادل  م��ا  ت��ن��اول  اأن 
ثلث كوب من اجلوز، 
ُيقلل  اأ�شابيع،   6 ملدة 
االأحما�ص  اإنتاج  من 
الزائدة،  ال�شفراوية 
م�شتويات  ويخف�ص 
ال�����ك�����ول�����ي�����������ش�����رتول 

ال�شيئ.
وتو�شل الباحثون لهذه النتيجة، من خالل درا�شة قاموا خاللها بتحليل 
 30 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  ا  �شخ�شً  48 ل�  ال�شيئ  الكولي�شرتول  م�شتويات 

و65 عاًما على مدى �شتة اأ�شابيع.
التجربة؛ حيث مت  اأنظمة غذائية مت�شابهة طوال مدة  الباحثون،  وو�شع 
مع  الكاملة  للحوم  اإ�شافة  اململح،  غري  اجل��وز  من  جراًما   43 اإعطاوؤهم 
اجللد وغريها من الوجبات اخلفيفة وكعك املوز مع الزبدة كل يوم، وفًقا 

ل�)الديلي ميل(.
واكت�شف الباحثون، فائدة اجلوز ب�شكل كبري لالأمعاء، وحت�شني م�شتويات 
الكولي�شرتول اجليدة يف اجل�شم، وهذا رغم احتوائه على ن�شبة عالية من 

ال�شعرات احلرارية.

فتيات يلتقطن �شوًرا �شخ�شية اأثناء زيارتهن لعر�ض نحت للثلج يف �شنيانغ مبقاطعة لياونينغ ب�شمال �شرق ال�شني. ا ف ب

يحكي انه يف قدمي الزمان كان يعي�ص رجل طيب القلب هادئ النف�ص حلو الكالم يحبه كل من يعرفه لكنه كان 
فقريا ووحيدا مل يرزق من زوجته بطفل لكنه كان يحبها فبقي عليها، ويف احد االيام دعت الزوجة ربها ان 
يرزقها بطفل حتى لو كان قزما او اقل من القزم لكنه طفل فهل من جميب.. حملت الزوجة واجنبت بعدها 
طفال �شغريا بحجم الكف ا�شماه والده كركور عا�ص كركور وبقي علي هذا املقا�ص ال يكرب ابدا لكنه كان ميتاز 
بخا�شيته عجيبة وغريبة فبعد ان امت الع�شر �شنوات امتنع عن اال�شتحمام اال عند اول �شوء للفجر وقال لو 
و�شعتوا املاء على ج�شدي �شاأكرب جدا وال ي�شعني هذا البيت ف�شحكت االم و�شحك االب فقال كركور ح�شنا هيا 
�شريوا خلفي وعند نبع النهر و�شعت االم على كركور ملء كفيها ماء ويف احلال انتف�ص كركور وانتف�ص ليكرب 
ويكرب وي�شبح بحجم االب واالم ا�شعاف املرات ثم قال ب�شوت جهوري االن هذا �شري و�شركم.. كتم االب هذا 
ال�شر حتى جاء وقت طلب فيه احلاكم من اهايل القرية ان يرتكوها ويرحلوا النه �شيجعل منها ق�شرا عظيما 
وحدائق غناء ف�شيحة البنته االمرية فغ�شب النا�ص وثاروا لكنه اطلق عليهم كالبه وحرا�شه واول من تاأذى من 
ذلك كان والد كركور فقد �شربه احد احلرا�ص فادمي راأ�شه ففزعت ام كركور و�شرخت ومن بعيد جاء كركور 
يجري وعرف ماحدث فثار وتطاير ال�شرر من عينيه واق�شم ان يهد ق�شر احلاكم على راأ�شه فوقف احلرا�ص 
ي�شحكون ورف�شه اأحدهم بقدمه والقى به عند النهر وبالطبع مل متر اال حلظات حتى كان كركور ينتف�ص 
ويكرب وا�شبحت قدمه وحدها بحجم ثالث رجال فمد يده وجمع حرا�ص احلاكم وم�شى اإىل الق�شر والقاهم 
ثم مد كفيه واخذ ي�شرب الق�شر حتى هده هدا ودكه دكا وجعله مثل فطرية واخذ يرفع الرتاب واحلجارة 
ويلقي بها بعيدا حتى نظف املكان ثم �شرخ وقال االن ال يوجد حاكم فاحلاكم بينكم هو اهلل عي�شوا يف �شالم 

وا�شكروا اهلل وم�شى كركور واختفى يف الظالم حتى جف املاء وعاد كما كان كركور ال�شغري.

لطفلك الدرو�س  مذاكرة  اأثناء  فيها  تقعني  اأخطاء   7
ما ال تتوقعيه يكون هو اخلطاأ بعينه، فماذا يحدث لو كنت 
ال تعلمني اأنك على خطاأ؟، بالتاأكيد �شوف يرتاجع طفلك 
تي�شري  ح�شني  الرتبوي  املر�شد  ين�شحك  ولذلك  درا�شياً، 

باأن ت�شححي ما تقعني به من اأخطاء كاالآتي:
م��ن��ه، فاأنت  ب����اأن معلمه غ��ا���ش��ب��اً  ي��خ��ربك ط��ف��ل��ك  ع��ن��دم��ا 
والت�شرف  ك��ذل��ك،  و�شتبقى  وف��ا���ش��ل،  مهمل  اأن��ت  ت��ردي��ن: 
املعلم؟ تعال  ملاذا يغ�شب منك  اأن تقويل له:  ال�شحيح هو 
لنحل امل�شكلة معاً...... عندما يخربك باأنه يريد املذاكرة 
فرتدين بغ�شب: ذاكر وحدك، فهذا ت�شرف خاطئ، ولذلك 
اأن تقويل له: التلميذ املتفوق يذاكر درو�شه بنف�شه،  يجب 

ولكن احتجت م�شاعدة فاأنا موجودة.
تنهي  اأن  ق��ب��ل  ت��ت��ح��رك  االآن، ال  درو���ش��ك  ت��ذاك��ر  اأن  ي��ج��ب 
واجبك...... هذه التحذيرات خاطئة ويجب اأن تقويل له: 
متى �شتذاكر درو�شك، يجب اأن تخ�ش�ص وقتاً لكي تلعب، ال 

تذاكر طيلة الوقت، فاأنت هكذا ت�شجعينه على املذاكرة.
لو مل تذاكر درو�شك، �شوف يتفوق عليك زميلك، وحتددين 
ا�شمه؟، ولكن ال�شحيح اأن تقويل له: يجب اأن تذاكر لكي 

حتقق كل ما تتمناه، وتكون را�شياً عن نف�شك.
البيت،  من  باخلروج  لك  اأ�شمح  ،فلن  درو�شك  حتل  مل  اإذا 
اأدر����ص ج��ي��داً، وحل  ل��ه:  اأن تقويل  وه��ذا خ��ط��اأ، وال�شحيح 

واجباتك لكي تلعب مع رفاقك بعد ذلك.
عندما يحل درو�شه بطريقة خاطئة فاأنت ت�شيحني به: اأنت 
تقويل  اأن  وال�شحيح  م���راراً،  كثرياً  لك  �شرحت  الأين  غبي 
له: اأنت جيد الأنك حاولت، ويجب اأن جترب ثانية و�شوف 

اأ�شاعدك.
اأنه  والنتيجة  ال��ي��وم،  الواجبات  تنه  مل  اإن  اأ�شربك  �شوف 
�شوف يكره املذاكرة، وال�شحيح اأن تقويل له: بعد اأن تنهي 

واجباتك �شوف نقوم بن�شاط جميل �شوياً.


