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عد�صات ل�صقة تبطئ فقدان الب�صر لدى الأطفال
ق�صر  من  يعانون  الذين  ال�صن  ل�صغار  اأمللًا  جديدة  درا�للصللة  قدمت 
النظر عرب العد�صات الا�صقة التي تو�صف لكبار ال�صن، والتي ميكن 

اأن توقف ق�صر النظر اأو تبطئ الإ�صابة لديهم.
ووجدت الدرا�صة، التي ُن�صرت يف جملة اجلمعية الطبية الأمريكية، 
القوة  عالية  البوؤر  متعددة  الا�صقة  العد�صات  با�صتخدام  العاج  اأن 

يقلل ب�صكل كبري من معدل تطور ق�صر النظر.
اإ�صافية  قللوة  توفر  ل�صقة  عد�صات  هللي   Add power عد�صات 
على  مرتديها  ت�صاعد  اأنللهللا  كما  الللقللراءة.  مثل  القريبة،  لاأن�صطة 
الب�صريات جيفري والني،  اأخ�صائي  اأو�صح  املدى، كما  بعيدة  الروؤية 
الرئي�صي  واملللوؤلللف  اأوهلللايلللو،  وليلللة  بجامعة  الب�صريات  كلية  عميد 

للدرا�صة.
وقال الدكتور والني يف مقابلة مع ميديكال ديلي: "العد�صات الا�صقة 
من  م�صتويات   3 يف  العد�صات  تاأتي  الللبللوؤرة.  ثنائية  النظارات  ت�صبه 
القوة امل�صافة.نعتقد اأن ما يبطئ تقدم ق�صر النظر هو تركيز ال�صوء 

اأمام �صبكية العني"
وقد اأجريت الدرا�صة على 294 طفًا ترتاوح اأعمارهم بني 7 و 11 
الب�صر  التغريات يف  الباحثون  وثق خالها  �صنوات،  ملدة ثاث  عاماً 
العد�صات  قللوة  مع  العادية  العد�صات  تاأثري  وقللارنللوا  امل�صاركني  لللدى 
�صاهمت يف احلد من ق�صر  العد�صات اجلديدة  باأن  اجلديدة. وتبني 

النظر لدى ن�صبة كبرية من امل�صاركني يف الدرا�صة.
لدى  الب�صر  ل�صعف  �صيوعاً  الأكللر  الأ�صباب  اأحللد  النظر  ق�صر  يعد 
عندما  ويحدث  عاماً.  اأربعني  عن  اأعمارهم  تقل  الذين  الأ�صخا�ص 
املراهقة،  اأو  الطفولة  مرحلة  يف  طويلة  لللفللرتة  الللعللني  مقلة  تنمو 

ح�صبما ورد يف موقع "ميديكال ديلي"

كمامة من ال�صيليكون تعالج م�صاكل الب�صرة
منع  طريق  عن  كللورونللا  فريو�ص  انت�صار  وقللف  على  الكمامات  تعمل 
انتقال اجلزيئات املعدية احلاملة للفريو�ص، وتو�صي الهيئات ال�صحية 

بارتداء الكمامات عندما يكون التباعد الجتماعي غري ممكن.
وتقوم األي�ص مني �صو �صون وهي اأ�صتاذة �صابقة يف الت�صميم املعماري 
بت�صميم  وفريقها  وبار�صونز  كولومبيا  جامعة  يف  املللواد  وتكنولوجيا 
كمامة Seeus95 وهي عبارة عن قناع �صفاف من �صيليكون �صفاف 
لإنتاج  التمويل  كيك�صتارتر جلمع  واأطلقت حملة على موقع  ل�صق، 
هذه الكمامة على نحو وا�صع، وجمعت حتى الآن اأكر من 300 األف 

دولر.
القابلة  غللري  الكمامات  "�صباط" انت�صار  فللربايللر  يف  �صون  ولحللظللت 
لإعادة التدوير يف �صوارع نيويورك، كما لحظت م�صاكل الب�صرة التي 
لوقت  الكمامات  ارتللداء  من  الطبي  املجال  يف  العاملون  منها  يعاين 
�صون  لذلك، قررت  ونتيجة  ال�صباب.  تهيج اجللد وحب  طويل، مثل 
الرتداء،  و�صهولة  الراحة  على  الرتكيز  مع  كمامة جديدة،  ت�صميم 

ومع ميزات مثل و�صادة الأنف ملنع تهيج الب�صرة.

ال�صتخبارات تتحدى مهارة اجلوا�صي�س ب�صورتني
تويرت،  على  الأمللريكلليللة  املللركللزيللة  ال�صتخبارات  وكللالللة  ح�صاب  ن�صر 
�صورة حريت الكثري من امل�صتخدمني، اإذ حتدتهم على اإيجاد الفروق 

الع�صرة، ليمتحنوا قدرتهم على التج�ص�ص.
املركزية  ال�صتخبارات  وكالة  ن�صرتهما  اللتان  ال�صورتان  يف  وظهر 
الأمريكية، �صارع ي�صم مبان على الطراز الأوروبية، وبهما جمموعة 
من الفروق، معلقة عليهما بالقول: "امتحنوا قدرتكم على املاحظة. 

هل باإمكانكم ماحظة الفروق الع�صرة يف ال�صورة؟".
اأن  وما  التايل.  اليوم  يف  الإجابة  بانتظار  متابعيها  الوكالة  وطالبت 
�صعوبة  بع�صها  اأكللد  التي  التعليقات  انهالت  حتى  ال�صورتان  ُن�صرت 

اإيجاد الفروقات الع�صرة كلها، فيما وجد اآخرون اأكر من 10.
الفروق  حتديد  مت  وقللد  ال�صورتان،  احل�صاب  ن�صر  التايل  اليوم  ويف 
اإذا  وجللللدمت؟..  الللفللروقللات  مللن  "كم  بللالللقللول:  عليهما  وعلللللق  فيهما. 
عرمت على اأكر من 10 فقد قدمتم اأداء جيدا.. ابحثوا دائما عن 

فر�ص لتعلم املزيد".
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بوز تطلق نظارات 
�صم�صية ب�صماعات مدجمة

اأطلقت �صركة بوز )Bose( ثاث نظارات �صم�صية جديدة مزودة ب�صماعات 
مدجمة.

تتيح  اجلللديللدة  ال�صم�صية  الللنللظللارات  اأن  الأمللريللكلليللة  اللل�للصللركللة  واأو�للصللحللت 
واإجراء  ال�صوتي  امل�صاعد  وا�صتعمال  املو�صيقى  اإىل  ال�صتماع  للم�صتخدم 

املكاملات الهاتفية دون احلاجة اإىل ا�صتعمال �صماعة الراأ�ص.
واأو�صحت �صركة بوز اأن املوديات اجلديدة من النظارات ال�صم�صية حتمل 
اأ�صماء Tenor وSoprano وTempo، وتروج ال�صركة الأمريكية 
كربونات  البويل  عد�صات  قللدرة  خللال  من  اجلللديللدة  ال�صم�صية  للنظارات 
على  عللاوة  البنف�صجية،  فللوق  الأ�صعة  من   99% فلرتة  على  امل�صتقطبة 

حت�صني جودة ال�صوت يف جميع املوديات الثاثة.
رفيعة  بخطاطيف   Sopranoو  Tenor املللوديلللللني  جتهيز  مت  وقللد 
بينما متتد  �صاعة فقط،  5ر5  ملدة  البطارية  ت�صغيل  لللاأذن، ومتتد فرتة 
�صاعات   8 حتى   Tempo الريا�صي  املوديل  يف  البطارية  ت�صغيل  فللرتة 
الريا�صية  ال�صم�صية  النظارة  اإعللادة �صحن  اأعلى، وتتم  وميتاز ب�صدة �صوت 

.USB-C عن طريق منفذ
تلبية  اإىل  اجلللديللدة  ال�صم�صية  الللنللظللارات  خللال  مللن  بللوز  �صركة  وتللهللدف 
الراأ�ص  �صماعات  ا�صتعمال  يف  يرغبون  ل  الذين  امل�صتخدمني،  متطلبات 
ال�صتماع اإىل املو�صيقى وا�صتقبال املكاملات  خال  من  وذلك   ،In-Ears
�صماعات  اإىل  ال�صوتي دون احلاجة  امل�صاعد  وا�صتعمال تطبيقات  الهاتفية 

الراأ�ص.

اأمازون تطلق متاجر 
اإلكرتونية للمنتجات الفاخرة 
اإلكرتونية  ك�صفت "اأمازون" عن متاجر 
فيها  �لللصللليلللقلللدم  الللللفللللاخللللرة  للللللمللنللتللجللات 
للزبائن  ابتكاراتهم  مبا�صرة  امل�صممون 
حللول الللعللامل. ويف بلللادئ الأمللللر، �صتكون 
اخلدمة متاحة ح�صرا مل�صرتكي "اأمازون 
الذين  امللللتلللحلللدة  الللللوليللللات  يف  برامي" 
�صيتمكنون من الإفللادة من هذه املتاجر 
بناء على دعوات. و�صتكون عامة اأو�صكار 
دي ل رينتا التجارية اأوىل املاركات التي 
على  �صتقدم جمموعاتها ل�صنة 2020، 
الأ�صابيع  يف  اأخللللللرى  جلللهلللات  تللللليللهللا  اأن 
الللتللاللليللة، علللللى ملللا اأكلللللدت املللجللمللوعللة يف 
التي  الأوىل  املللللرة  لي�صت  وهللللذه  بلليللان. 
حتلللللاول فلليللهللا املللجللمللوعللة الللعللمللاقللة يف 
�صوق  الإلكرتونية خو�ص غمار  التجارة 
املنتجات الفاخرة، لكنها ت�صعى هذه املرة 
اإىل تقدمي جتربة جديدة مع دور راقية 
للم�صتهلكني  تتيح  تقنيات  وبا�صتخدام 
روؤيللللة البللتللكللارات مللن كللل اللللزوايلللا عرب 

نظرة بانورامية �صاملة.
و�للصللتللتللمللكللن اللللعلللاملللات اللللتلللجلللاريلللة من 
خمزونها  على  �صيطرتها  على  الإبللقللاء 
للبيع  املتاحة  وخياراتها  الب�صائع  مللن 

والأ�صعار.

الريا�صــة مهمــة للغــاية 
للتعــــايف بعـــد الـــولدة �ص 23

املوز النا�صج اأم املوز غري النا�صج .. اأيهما الأف�صل؟
يحر�صون  الريا�صيني  اأن  كما  املللوز.  تناول  يحبون  كثريون 
على تناول كميات كبرية منه، �صواء يف �صكله العادي كثمرة اأو 
على �صكل ع�صري اأو حتى كخليط مع احلليب "ميلك �صيك". 
النا�صج.  غللري  مللن  النا�صح  امللللوز  حللول  تتباين  الآراء  ولللكللن 

فاأيهما اأف�صل؟
الللعللامل، فهذه  و�صعبية يف  �صيوعاً  الأكلللر  الللفللواكلله  مللن  امللللوز 
الثمرة ال�صتوائية تدخل يف و�صفات عديدة ومتنوعة، وميكن 
اأنها  الأطعمة واحللويات. كما  الكثري من  ا�صتخدامها لعمل 
ملا  للريا�صيني،  الغذائية  احلمية  يف  الرئي�صية  العنا�صر  من 
حتتويه من مواد غذائية قيمة. ولكن اآراء حمبي املوز تتباين 
اأو  نا�صج  غري  وتناوله  اللون  اأ�صفر  نا�صجاً  املللوز  تناول  بني 

اأخ�صر. فاأيهما اأكر �صحة لاإن�صان؟
على  يجيب  بالتغذية  املللعللنللي  بانيت"  غللريللن  "وان  مللوقللع 
هلللذه الللتلل�للصللاوؤلت، بللعللر�للص مللزايللا وعلليللوب كللل نلللوع مللن املوز. 
ن�صبة  باحتوائه على  يتميز  النا�صج،  اأو غري  الأخ�صر،  فاملوز 
عالية من الن�صا املقاوم، وهو الن�صا �صعب اله�صم والتفكيك 
ملن  الأف�صل  املللوز  هللذا  يعترب  لذلك،  ال�صكرية.  مكوناته  اإىل 
كما  ال�صكر.  من  عالية  ن�صبة  حتتوي  ل  فاكهة  عن  يبحثون 
تناول  ميكنهم  الللثللاين  الللنللوع  مللن  بال�صكري  امل�صابني  اأن 
اإىل  اإ�صافة  الللعللادي.  املللوز  عللن  النا�صج كبديل  غللري  املللوز 
ذلك، يحتوي املوز الأخ�صر على بكترييا الأمعاء املفيدة 
القولون.  �صامة  على  حتافظ  والتي  "بروبيوتيك"، 
واأخرياً، ي�صاعد تناول املوز غري النا�صج على امت�صا�ص 
اأما  الكال�صيوم.  ل�صيما  اأفلل�للصللل،  ب�صكل  الغذائية  امللللواد 
عيوب املوز الأخ�صر غري النا�صج، فهي اأنه يحتوي كمية 
اأقل من املواد امل�صادة لاأك�صدة مقارنة باملوز النا�صج، 
املللوز كلما زاد ن�صجه.  املللواد تزيد يف  وذلللك لأن تلك 

ورغللم وجللود اأكللر من طعام مفيد جللداً يف فرتة احلمل، 
اإل اأن الرمان فاكهة تو�صف بل"اخلارقة" يف فرتة احلمل، 
ملا لها من فوائد على الأم وجنينها يف نف�ص الآن. وت�صري 
للن�صاء"،  بريغهام  "م�صت�صفى  يف  باحثون  اأجراها  درا�صة 
التابع جلامعة هارفارد الأمريكية العريقة، اأن �صرب املراأة 
احلامل يوميا لع�صري الرمان، ي�صاعد على حت�صني عملية 
منو دماغ اجلنني، وفق ما ذكر املوقع العلمي املتخ�ص�ص 

ديلي". "�صاين�ص 
وي�صري موقع "اإم اإ�ص اإن" اأن �صرب ع�صري الرمان، يح�صن 
يولد  الللذي مل  )ة(  الطفل  دمللاغ  ال�صبكي خلايا  الربط 
احلمل  اأثناء  الرمان  ع�صري  ا�صتهاك  اأن  واأ�للصللاف  بعد. 
من  نوعاً  اجلنني  يطور  حيث  للغاية،  اإيجابي  تاأثري  له 
عند  حتى  حياته  تنقذ  قد  التي  الوقائية"،  "الوظيفة 

الولدة.
يتعر�ص  اأن  اللللولدة ميكن  اأثللنللاء  اأنلله  امل�صدر  نف�ص  وتابع 
الطفل )ة( خلطر نق�ص الأك�صجني، ما يعد اأمراً خطرياً 
للغاية على الدماغ، الذي قد يتعر�ص ل�صرر دائم يف حال 

كان هناك نق�ص يف الأك�صجني.

الرمان...فوائد جمة
ويتمتع الرمان بفوائد مذهلة للغاية على �صحة الإن�صان، 
من  اأي�صاً  ويقلل  الكول�صرتول  م�صتوى  مللن  يخف�ص  اإذ 
مواد  على  يحتوي  لأنلله  القلب،  باأمرا�ص  الإ�صابة  خطر 
م�صاد لاأك�صدة ت�صاعد على منع تراكم ال�صفائح الدموية 
وتخفيف �صغط الدم، وفق ما اأورد موقع "غيزوندهايت 

هويته"الأملاين.
اآلم  من  كذلك  يخفف  الللرمللان  اأن  امل�صدر  نف�ص  وي�صري 
التهاب املفا�صل، التي يعاين منها ب�صكل خا�ص كبار ال�صن. 
ي�صار اإىل اأن درا�صة �صابقة خل�صت اإىل اأن الرمان يحتوي 

على اإنزمي معني ي�صاعد يف اإبطاء عملية تلف الغ�صروف، 
الذي يوؤدي لاإ�صابة به�صا�صة العظام.

كلللذللللك، ل تللتللوقللف فللقللط مللنللافللع اللللرملللان علللللى ال�صحة 
اجل�صدية بل متتد اأي�صا لل�صحة النف�صية، اإذ يعد الرمان 
النباتية  املركبات  بف�صل  لاكتئاب  امل�صادة  الفواكه  من 
اإيللجللابللاً على الدماغ  تللوؤثللر  فلليلله، والللتللي  املللوجللودة  القوية 

وتخف�ص م�صاعر الياأ�ص والكتئاب.

فوائد مهمة 
اإذن  بال�صباب لأطللول مدة ممكنة؟ عليك  اأن تتمتع  تريد 
الثقافات  كثري من  تعد يف  الثمرة  هللذه  الللرمللان.  بتناول 
رملللللزا للللللحللب واخلللل�لللصلللوبلللة، وللللهلللا فلللوائلللد علللديلللدة تغري 
بتناولها ب�صكل يومي، نتعرف عليها وعلى اأف�صل طريقة 

ل�صتخا�ص حبات الرمان.
وال�صباب  واخل�صوبة  للحب  رمللز  الغالب  يف  هللو  الللرمللان 
الدائم واجلمال، ف�صا عن اأن الرمان يعد من بني اأقدم 
القدمية حتدثت  الثقافات  فالكثري من  املعروفة،  الثمار 
عن الرمان وفوائد ا�صتخدامه. ومن يحب الرمان عليه 

انتظار قدوم اخلريف.
واإىل جانب طعمه اللذيذ، يعد الرمان غني بالفيتامينات 
والفو�صفور  احللللديلللد  مللثللل  لللللل�للصللحللة  املللفلليللدة  واملللللعللللادن 
اأن  والكربيت والكل�ص والبوتا�صيوم واملنغنيز. ف�صا عن 
10 باملئة مللن املواد  الللرمللان حتللتللوي على حلللوايل  ثللمللرة 
باملئة  و84  الليمون  حام�ص  من  باملئة  وواحللد  ال�صكرية 

من الربوتينات و3 باملئة من الألياف.
بتناوله  ويبداأ  راأيلله  يغري  اأن  الرمان ميكنه  وملللن ليحب 
بعد اأن يتعرف على فوائده املذهلة، فموقع "غيزوندهايت 
ما  ال�صحة،  على  الللرمللان  فوائد  اأهللم  هويته" ا�صتعر�ص 

يدفعنا رمبا لتناول املزيد من هذه الثمرة املفيدة.

فوائد الرمان:
باأمرا�ص  الإ�صابة  خطر  ويقلل  الكول�صرتول  يخف�ص   .1
القلب: اأظهرت الدرا�صات اأن ع�صري الرمان يقلل من م�صكلة 
 50 �صرب  واأن  الللدهللون.  عن  تنتج  التي  ال�صرايني  ت�صلب 
مليلرت من ع�صري الرمان يوميا يخف�ص ن�صبة بريوك�صيد 
اأجريت  اأخللرى  لدرا�صات  ووفقا  باملئة.   32 بن�صبة  الدهون 
الرمان يق�صي على  اأن ع�صري  ال�صكري تبني  على مر�صى 
الكول�صرتول لديهم اأي�صا. كما اأظهرت درا�صات �صابقة على 
ان الرمان يحتوي على مواد قوية م�صادة لاأك�صدة متنع 
ما  الللدم،  �صغط  تخفف  اأي  الدموية  ال�صفائح  تراكم  من 

ي�صاعد على منع النوبات القلبية وال�صكتات الدماغية.
الرمان  اأن  خمربية  اأبحاث  اأثبتت  لل�صرطان:  م�صاد   .2
الثدي  �صرطان  مثل  ال�صرطانية  الأورام  بع�ص  منو  يعيق 
درا�صة  ففي  اأي�صا.  الللدم  و�صرطان  والقولون  والربو�صتات 
ب�صرطان  ملل�للصللابللني  رجلللللال  علللللى   2009 عللللام  اأجللللريللللت 
الربو�صتات وخ�صعوا لعملية جراحية اأو عاج �صعاعي ورغم 
الربو�صتات"  "م�صاد  اأي   "PSA" مللادة  قيم  بقيت  ذلللك 
من  ميلرت   250 ب�صرب  تو�صيتهم  مّت  لللديللهللم،  مرتفعة 
ع�صري الرمان، ليتبني اأن قيم "م�صاد الربو�صتات" لديهم 
"م�صاد  اأن  اإىل  وي�صار  تقريبا.  �صهرا   13 بعد  انخف�صت 
الربو�صتات  من  طبيعي  ب�صكل  تفرز  مادة  الربو�صتات" هو 
عند  احللللللالت، كمثا  بع�ص  يللللزداد يف  تللركلليللزهللا  وارتلللفلللاع 

الإ�صابة ب�صرطان الربو�صتات.
امل�صادة  امللللواد  ت�صاعد  املفا�صل:  التهاب  اآلم  تخفيف   .3
عن  امل�صوؤول  اللتهاب  من  احلد  على  الرمان  يف  لاأك�صدة 
اإحلاق ال�صرر باملفا�صل. ووفقا لدرا�صة اأجريت عام 2005 
يبطئ  اإنلللزمي معني  على  الللرمللان حتللتللوي  حللبللات  اأن  تبني 
به�صا�صة  الإ�صابة  اإىل  توؤدي  والتي  الغ�صاريف  تلف  عملية 

العظام.

�صعرك يتاألق بهذا 
اللون يف اخلريف

 Chocolate" لللللللللللون  ميلللللثلللللل 
األوان  Almond" اأحدث �صيحات 
املراأة  ليمنح  اخلريف  هللذا  ال�صعر 
اإطالة "لذيذة" تخطف الأنظار.

�صتايل" اأن  "اإن  جملة  واأو�للصللحللت 
هذا اللون هو اإحدى درجات اللون 
البني، وهو يعد - كما يت�صح من 
ا�للصللملله – مللزيللجللا بللني للللون اللوز 
ولون ال�صوكولتة، م�صرية اإىل اأنه 

ميتاز مبظهر طبيعي دايفء.
واأ�للللللللصللللللللافللللللللت امللللللجلللللللللللة املللللعللللنلللليللللة 
اللللللللون  اأن  واجللللللملللللال  بلللامللللو�لللصلللة 
 "Chocolate Almond"
ذات  املللللراأة  الأول  املللقللام  يللغللازل يف 
ال�صعر الداكن، لفتة اإىل اأنه مينح 
ال�صعر بريقاً �صاحراً ياأ�صر الألباب 

على نحو طبيعي.

اأبل تك�صف اأجهزتها اجلديدة.. 
وكرث يت�صاءلون: اأين اآيفون 12؟

خيبت اأبل اآمال الكثري من ع�صاقها 
كلللانلللوا  اإذ  الللل�لللصلللنلللوي،  مللللوؤمتللللر  يف 
يرتقبون اأن تك�صف فيه عن هواتف 
اأجهزة  بللعللر�للص  مللكللتللفلليللة  جلللديلللدة، 

اإلكرتونية اأخرى.
ونللللظللللمللللت اللللل�للللصللللركللللة الأمللللريكلللليللللة 
موؤمترها ال�صنوي التقليدي، م�صاء 
كاليفورنيا  وليلللللة  يف  اللللثلللاثلللاء، 
التي  الأجللهللزة  اأحلللدث  عللن  للك�صف 
تللبللتللكللرهللا، لللكللن املللوؤمتللر هلللذا العام 
املوؤمترات  بللخللاف  افرتا�صيا  كللان 
جائحة  اأزملللللللة  بلل�للصللبللب  الللل�لللصلللابلللقلللة، 
كلللورونلللا. وكلل�للصللفللت �للصللركللة اأبللللل عن 
نللل�لللصلللخلللتلللني مللللللن �للللصللللاعللللة جللللديللللدة 
)اآيباد(  لوحيني  حا�صوب  وجهازي 
املعقولة  بللاأ�للصللعللارهللا  متللتللاز  فللقللط، 
واملنخف�صة. وقال م�صوؤولو ال�صركة 
6 حتمل  اأبللل  �صاعة  اإن  الأمللريكلليللة 
مزايا جديدة، مثل م�صت�صعر �صحي 
الأك�صجني  يقي�ص م�صتوى  متطور، 
15 ثللانلليللة. ووردت  اللللدم خللال  يف 
الرتويجية  الفيديوهات  اإحللدى  يف 
باملوؤمتر عبارة "م�صتقبل �صحتك يف 
حت�صينات  اأبل  واأدخلت  مع�صمك". 
على ال�صاعة الرقمية من اأجل جعل 
بالن�صبة  �صهولة  اأكللر  ا�صتخدامها 

اإىل الأطفال.
اإي"  "�صي  �صاعة  عللن  اأبلللل  وك�صفت 
دولرا،   279 ثللمللنللهللا  يللبلللللغ  اللللتلللي 
وقللالللت اإنللهللا الأرخلل�للص مللن نوعها، 
تللل�لللصلللعلللى ملللللن ورائلللللهلللللا  يف خلللللطلللللوة 
اجلمهور  ملللن  ملللزيلللد  ل�للصللتللقللطللاب 

لهذه التكنولوجيا.
اجلديدة،  "اآيباد"  اأجللهللزة  ومتللتللاز 
ذات الألوان املتعددة، بحجم ال�صا�صة 
الكبرية، فالأول يبلغ حجم �صا�صته 
في�صل  الثاين  اأمللا  بو�صة،   10.2
بو�صة،   10.9 اإىل  �صا�صته  حللجللم 

كما اأنها اأ�صرع من الن�صخ ال�صابقة.

الرّمان...فاكهة �صحرية لفرتة احلمل

لدى  املُف�ضلة  الفواكه  قائمة  الرّمان  فاكهة  تت�ضدر 

واإمكانية  اللذيذ  مذاقها  بف�ضل  النا�س  من  الكثري 

هذه  اأن  اإال  وال�ضلطات،  االأطباق  لتزيني  ا�ضتخدامها 

الفاكهة "ال�ضحرية" لها اأي�ضًا فوائد جمة على �ضحة 

الن�ضاء وخ�ضو�ضا يف فرتة احلمل. فما هي؟

يعد احلمل من بني املراحل ال�ضعبة واملعقدة لدى كثري 

من الن�ضاء يف العامل. فهذه املرحلة، التي تدوم ت�ضعة 

املراأة احلامل، وقد  الكثري من طاقة  ت�ضتنزف  اأ�ضهر 

اأي�ضًا على نف�ضيتها ومزاجها، يف انتظار حلظة  توؤثر 

االإجناب وخروج الطفل )ة( الأول مرة للعامل.

متنوعة  اأغذية  تناول  على  احلامل  املراأة  وحتر�س 

الالزمة،  بالطاقة  ت�ضحنها  بالفيتامينات  وغنية 

وت�ضمن ح�ضول طفلها على كل ما يحتاجه من غذاء، 

م�ضاعفات  دون  وم��ن  طبيعي،  ب�ضكل  من��وه  اأج��ل  من 

خطرية الحقًا.
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�ش�ؤون حملية
بح�ضور معايل الرئي�س االأعلى للجامعة

جامعة الإمارات تعقد لقاءها ال�صنوي عن بعد للعام اجلامعي 2021-2020

اإك�صبوجر 2021 يفتح باب املناف�صة ملوظفي حكومة 
ال�صارقة من ع�صاق الت�صوير و�صناعة الأفالم

�صارة الأمريي �صيفة اأوىل جل�صات حوارات دبي الفرتا�صية للمراأة

اإجراء طبي نادر  ينقذ حياة مري�س 

جناح تقنية تفتيت احل�صى داخل الأوعية يف الإمارات 
يفتح الباب اأمام عالج حالت النوبات القلبية ال�صعبة 

•• العني-الفجر:

اأحمد غبا�ص -الرئي�ص  �صعيد  اأكد معايل 
العربية  الإملللللللللللارات  جللللاملللعلللة  الأعلللللللللللى 
الباحثني  م�صاركة  اأهمية  على  املللتللحللدة، 
واأعلل�للصللاء هلليللئللة الللتللدريلل�للص بللاجلللامللعللة يف 
اأهللداف جامعة الإمللارات وروؤيتها  حتقيق 
امل�صتقبل  �للصللنللاعللة  يف  ال�للصللرتاتلليللجلليللة 
تتطلع  موؤ�ص�صات  اجلللامللعللات  اأن  باعتبار 
تعزيز  اأ�صا�صي يف  دور  ولها  امل�صتقبل،  اإىل 
البحث  اأن  كما  الللقللادمللة  الأجلليللال  ثقافة 
الحتياجات  خلدمة  فقط  لي�ص  العلمي 
امللل�للصللتللقللبللللليللة فللحلل�للصللب ، بلللل لللو�للصللع اآفللللاق 
والهيكل  الحتياجات  تلك  حللول  جديدة 
العاقة  والللرتكلليللز على جللوانللب  املللعللريف 
والدور الذي يجب اأن تقوم به اجلامعة يف 
امل�صتقبل. جاء ذلك خال اللقاء ال�صنوي 
لأ�صرة اجلامعة للعام اجلامعي 2020-

2021 الذي عقد �صباح اأم�ص -عن بعد- 
الكليات  وعمداء  اجلامعة  اإدارة  بح�صور 

واأعلل�للصللاء هيئة  البحثية  املللراكللز  وملللدراء 
التدري�ص والإداريني باجلامعة.

رحللللب معايل  األلللقلللاهلللا  اللللتلللي  كلللللمللتلله  ويف 
اللللرئللليللل�لللص الأعلللللللللى جللللاملللعلللة الإمللللللللارات 
العربية املتحدة، باأ�صرة اجلامعة، متمنياً 
العام  بللدايللة  "مع  والنجاح  التوفيق  لهم 
اجلللامللعللي اأوؤكللللللد لللكللم بلللاأنللله حلللان الوقت 
حتديد  و  احلللاللليللة  التجربة  مللن  للتعلم 
املثابرة  على  لقدرتنا  الأ�صا�صية  العنا�صر 
الإن�صاين  جللانللبللنللا  اإظللللهللللار  و  والللتللكلليللف 
خا�صة  لي�صت  العنا�صر  هللذه  واإن  للعامل 
العربية  الإملللارات  جامعة  اأو  باجلامعات 
وت�صاركها  تو�صيحها  مت  ولكن   ، املتحدة 
الر�صيدة  القيادة  روؤيللة  الدولة ككل، وفق 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.
 وقللللال الللرئلليلل�للص الأعلللللللى للللللجللامللعللة: اإن 
يقت�صر  ل  الإملللللارات  جامعة  يف  التعليم 
امل�صتقبلية  لأدوارهلللم  الطلبة  تعليم  على 
كمتعلمني  قللدراتللهللم  اإثللللراء  بللل   ، فح�صب 
وتللطللويللر اآفللاقللهللم ومتللكلليللنللهللم مللن و�صع 

واأ�صاف  حلياتهم،  جديدة  وتوقعات  روؤى 
" يف هذا العام اجلامعي ، ين�صب تركيزنا 
يف جامعة الإمللارات على �صمان احلفاظ 
العمل  و  جلامعتنا  الللقلليللادي  اللللدور  على 
نخلق  واأن  امل�صتقبل  لقيادة  تطويره  على 
ونللر�للصللم حلللللدوًدا جللديللدة ملللا هللو معروف 
، وملللا هلللو مللتللوقللع ، وملللا هلللو مللطلللللوب يف 

امل�صتقبل."

واأ�صار معاليه اإىل خطة التحول جلامعة 
قمنا  "لقد  املللتللحللدة:   العربية  الإمللللارات 
بتطوير ا�صرتاتيجية جديدة تتبنى نقاط 
قوتنا وقدرتنا على التكيف والتوجه نحو 
جامعة  ا�صرتاتيجية  اأن  حيث  امل�صتقبل. 
الإمارات ت�صتند اإىل روؤية م�صتقبلية هي: 
تعزيز املعرفة وخدمة املجتمع واأن تكون 
جامعة مبتكرة من خال متابعة البحث 
العلمي والتجارب العلمية التي تركز على 

املتعلم وخلق روح الريادة يف الأعمال.
اجلامعي  الللعللام  هلللذا  يف  مهمتنا  اأن  كللمللا 
املهمة.  وحتقيق  الللروؤيللة  اإىل  التطلع  هي 
الكفاءة  �صامًا لرفع  برناجًما  بداأنا  لقد 
وتقدمي  للللللجللامللعللة  واملللاللليللة  الت�صغيلية 
خدمات ذات م�صتوى عاملي لأع�صاء هيئة 
واجلهات  والطلبة  واملوظفني  التدري�ص 
احلكومية واملراكز البحثية. وكذلك قبول 
الطاب الذين ميتلكون القدرات ولديهم 
ال�صهادة  على  للح�صول  الأعلللللى  الفر�ص 
العلمية بحيث  ميتلك خرجونا القدرات 

اإىل  بالإ�صافة  للم�صتقبل  توؤهلهم  التي 
والعمل   ، والإبلللداع  البتكار  على  قدرتهم 

مع الآخرين لبناء م�صتقبل املجتمع.
اأهمية طريقة عر�ص  و�صدد معاليه على 
املنهج  بجامعة الإمللارات  من حيث اإعادة 
الربامج لأكرب عدد  اإتاحة  ت�صكيل كيفية 
التكنولوجيا  وا�للصللتللخللدام  الللطلللللبللة  ملللن 
مبزاياها للم�صاعدة اأكر يف تنوع ومرونة 
الو�صول  يللتلليللح  ، مملللا  الللعللر�للص  طللريللقللة 
املعرفة  ملللن  هللائللل  اإمللللللداد  اإىل  اللللفلللوري 
التكنولوجيا  هذه  وا�صتخدام  واملعلومات 

خلدمة العقل الب�صري.
وختم الرئي�ص الأعلى كلمته: " ي�صعدين 
، ورواد  لللديللنللا  اأبللطللال البللتللكللار  اأكللللرم  اأن 
اأتطلع  ، واإين  الأعمال  واأ�صحاب الأفكار 
اإىل الللعللمللل بلللروح الللفللريللق الللواحللد واإىل 
يف  و�صغفكم  واإبللداعللكللم  الللعللاللليللة  هممكم 
والتعليم" كما   ، والللتللدريلل�للص   ، الأبلللحلللاث 
قدم �صكره لأ�صرة جامعة الإمارات متمنياً 

للجميع عاماً اأكادميياً موفقاً.

•• ال�شارقة - وام

»اإك�صبوجر«  للت�صوير  الللدويل  املهرجان  جدد 
الإعللللامللللي حلكومة  املللكللتللب  يللنللظللملله  اللللللذي 
ال�صارقة  ملللوظللفللي حللكللومللة  الللدعللوة  اللل�للصللارقللة 
وامل�صاركة  للتقدم  بالت�صوير  ال�صغوفني  مللن 
العاملية  اجللللوائلللز  ملللن  اخلللاملل�للصللة  الللللللدورة  يف 
الق�صرية  والأفللللام  الللفللوتللوغللرايف  للت�صوير 
اإطلللار  يف  وذلللللك  اجللللللاري  �صبتمرب   23 حللتللى 
الإبداعية  مواهبهم  عن  الك�صف  على  حر�صه 

يف جمال الت�صوير الفوتوغرايف.
وي�صرتط على املتقدمني �صمن فئة »موظفي 
حللكللومللة اللل�للصللارقللة« اأن يللكللونللوا ملللن الأفلللللراد 
العاملني يف املوؤ�ص�صات احلكومية بالإمارة وقت 
النتائج  اإعلللان  امللل�للصللاركللة وعللنللد  تللقللدمي طلب 

والهواة  املللحللرتفللني  للم�صاركني  ميكن  حيث 
اأو فيلم من  من جميع الأعمار تقدمي �صورة 
والت�صجيات  الت�صوير  فنون  اأنلللواع  خمتلف 
نوع  اأي  وبا�صتخدام  الفنية  واملللدار�للص  املرئية 

كامريا.
وتلل�للصللم اجللللوائلللز علل�للصللرة فللئللات اأخلللللرى هلللي : 
يف  للمتخ�ص�صني  ق�صري«  فيلم  »اأفلل�للصللل  فئة 
الللفللوتللوغللرافلليللة يف  ت�صوير الأفللللام واللل�للصللور 
و«البورتريه«  الطبيعية«  »املللنللاظللر  مللن:  كللل 
املعماري«  و«الت�صوير  الللرحللات«  و«ت�صوير 
و«الت�صوير ال�صحفي« وغريها حيث �صتتوىل 
جلللنللة الللتللحللكلليللم اخللتلليللار فللائللزيللن اثللنللني عن 
ويتوج  مر�صحني،  م�صورين  وخم�صة  فئة  كل 
املهرجان املر�صح الذي ح�صل على اأعلى تقييم 
من اأع�صاء اللجنة باملركز الأول على م�صتوى 

فئات اجلوائز كافة.
وميللكللن الطلللللاع علللللى الإر�للللصللللادات و�صروط 
بفئة  اخلللا�للصللة  الت�صجيل  وطللريللقللة  امل�صابقة 
الأخرى  والفئات  ال�صارقة«  حكومة  »موظفي 
جلوائز اإك�صبوجر 2021 من خال الدخول 
https://awards. اللللللرابلللللط  علللللرب 
xposure.ae/international-

.  /contest
تر�صيخ  ملللن  متللكللن  امللللهلللرجلللان  اأن  اإىل  يلل�للصللار 
الت�صوير  فللعللاللليللات  اأبللللرز  مللن  واحللللدا  مكانته 
الأو�صط  اللل�للصللرق  مللنللطللقللة  يف  اللللفلللوتلللوغلللرايف 
كبار  مللن  نخبة  وي�صت�صيف  اأفريقيا  و�صمال 
الت�صوير  وعلل�للصللاق  والإعلللامللليلللني  امللل�للصللوريللن 
جميع  من  واملعلمني  والللطللاب  الفوتوغرايف 

اأنحاء العامل.

•• دبي-وام: 

الأمريي  يو�صف  بنت  �للصللارة  مللعللايل  اأكلللدت 
رئي�ص  املتقدمة  للتكنولوجيا  دولللة  وزيللرة 
للف�صاء  الإملللللللارات  وكلللاللللة  اإدارة  جمللللل�للص 
مللل�للصللروع الإمللللارات  الللفللريللق العلمي  وقللائللد 
ل�صتك�صاف املريخ "م�صبار الأمل".. اأهمية 
الإمللللارات يف  دولللة  العلمي يف  املجتمع  دور 
ال�صيطرة جائحة فريو�ص كورونا امل�صتجد 
"كوفيد – 19" ..م�صرية اإىل اإجناز اأكر 
حول  الدولة  م�صتوى  على  بحثا  من 60 
التغلب علللللى اجلللائللحللة و�للصللبللل الللتللطللور يف 

جمال مكافحة الأوبئة.
وتوجهت معاليها بال�صكر والتقدير حلرم 
�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة 
را�صد  بن  حممد  بنت  منال  ال�صيخة  �صمو 
اآل مكتوم رئي�صة جمل�ص الإمارات للتوازن 

للمراأة  دبي  موؤ�ص�صة  رئي�صة  اجلن�صني  بني 
للمراأة  الذي تقدمه  املتوا�صل  الدعم  على 
املجالت  خمتلف  يف  بقدراتها  ولللارتللقللاء 
احلكومي  بللالللقللطللاعللني  متثيلها  وتللعللزيللز 

واخلا�ص.
"حوارات  جل�صات  اأوىل  خلللال  ذللللك  جلللاء 
تنظمها  للمراأة" الللتللي  الفللرتا�للصلليللة  دبللي 
الوعي  تعزيز  بهدف  للمراأة  دبللي  موؤ�ص�صة 
املراأة الإماراتية يف خمتلف قطاعات  بدور 
من  الللعللديللد  ت�صم  من�صة  لتمثل  الللدولللة 
املحلي  امل�صتويني  امللهمة على  ال�صخ�صيات 
"املراأة  بللعللنللوان  اجلل�صة  اأدارت  والللللدويل. 
الإماراتية والف�صاء" املها الب�صتكي مديرة 

نادي دبي لل�صيدات بالإنابة.
اإن فريق  �للصللارة الأملللللريي  وقللالللت مللعللايل 
من  اللللعلللديلللد  واجلللللله  الأمل"  "م�صبار 
اأن  اأثتاء اجلائحة لكنه ا�صتطاع  التحديات 
وم�صروعه  التخطيط  مبللرونللة  يتجاوزها 

اأتللاح و�صع  اإدارة املخاطر الذي  املتكامل يف 
جللللدول زمللنللي ملللرن لللنللقللل امللل�للصللبللار ملحطة 
 20 على  الإبللقللاء  مع  اليابان  يف  انطاقه 
م�صتجدات... لأي  حت�صبا  احتياطيا  يوما 
الحتادية  اجلهات  جهود  بت�صافر  م�صيدة 
بنجاح  امل�صبار  نقل  مهمة  لإجنللاز  واملحلية 
و�للصللط اإجلللللراءات كللورونللا امللل�للصللددة واإغاق 
لفريق  بال�صكر  تللوجللهللت  كللمللا  امللللطلللارات.. 
عمل "م�صبار الأمل" الذين �صحوا بوقتهم 
وتلللركلللوا عللائللاتللهللم ملللللدة 4 اأ�للصللهللر خال 
امل�صروع  هلللذا  لإجنلللللاز  "كورونا"  جللائللحللة 
موؤكدة اأنهم قدوة يف العمل ومثال لل�صباب 
ل�صتثمار  انعكا�ص  واأنهم  املنجز  الإماراتي 
الب�صرية  اللللكلللوادر  يف  الللر�للصلليللدة  قلليللادتللنللا 

كاأولوية وطنية.
للتكنولوجيا  اللللدوللللة  وزيلللللرة  واأو�لللصلللحلللت 
كللللوادر  الإملللللللللارات  دوللللللة  اأن يف  املللتللقللدمللة 
بقدراتهم  يتميزون  اجلن�صني  من  ب�صرية 

متثيل  ن�صبة  اأن  اإىل  ...لفللتلله  واإجنازاتهم 
الأمل"  "م�صبار  ملل�للصللروع  فللريللق  يف  املللللراأة 
ب�صكل عام ت�صل اإىل 34 باملائه وتبلغ ن�صبة 
 50 بامل�صروع  العليا  املنا�صب  يف  متثيلها 
يف  حا�صرة  كانت  املللراأة  اأن  باملائة...موؤكدة 
امل�صبار من مهند�صات  كل خطوات تطوير 
على  يعملن  اللواتي  اإىل  البيانات  حتليل 
الإلكرتونية  والتقنيات  الأجللهللزة  تطوير 
الللعلللللمللي يف  الللفللريللق  بللاملللائللة مللن   80 واأن 

امل�صروع من الن�صاء.
وزاري خا�ص  ا�صتحداث ملف  اإن  واأ�صافت 
توجهات  يج�صد  املتقدمة  بالتكنولوجيا 
اللللقللليلللادة لللتللطللويللر اقلللتللل�لللصلللاد مللبللنللي على 
املعرفة والرتكيز على �صناعات مبنية على 
تناف�ص  اأن  ميكن  املتقدمة  التكنولوجيا 
للتحديات  حلول  اإيللجللاد  يف  وت�صهم  عاملياً 
يف  تواجهنا  قد  والتي  اليوم  بها  منر  التي 
موارد  تنويع  اأهمية  اإىل  اإ�صافة  امل�صتقبل 

العلوم  على  بالإ�صتناد  ومرونته  القت�صاد 
والتكنولوجيا.

وقالت اإن العامل اليوم خمتلف عن ما قبل 
"كوفيد 19" ومررنا جميعا بامتحان ومن 
امل�صتفادة  الللدرو�للص  يتعلم  مللن  هللو  �صيفوز 
والدرا�صات حول  البحوث  اأن  اإىل  ...لفتة 
الذاتي  والكتفاء  املناخي  والتغري  الأوبئة 
مللن اللللغلللذاء واملللللاء اأ�للصللبللح مللن الأوللللويلللات 
دولة  حللكللومللة  ا�للصللتللجللابللة  ملللوؤكلللدة  العلمية 
التحديات  ملللجللابللهللة  اللل�للصللريللعللة  الإملللللللارات 

وو�صع ال�صرتاتيجيات املنا�صبة لها.
العلمي  الللفللريللق  اإن  مللعللاللليللهللا  واأ�لللصلللافلللت 
لل"م�صبار الأمل" ي�صم كفاءات من خمتلف 
اأنللحللاء الللعللامل واأن هللنللاك اأكلللر مللن 200 
الأمل..  م�صبار  مللن  ت�صتفيد  علمية  جهة 
م�صبار  و�للصللول  " نركز حاليا على  وقللالللت 
املقبلة  والأ�لللصلللهلللر  امللللريلللخ  لللكللوكللب  الأملللللل 

�صتحمل لنا حتديات كبرية".

•• دبي - الفجر

الزهراء  مب�صت�صفى  طللبللى  فللريللق  جنلللح 
 68 العمر  مللن  يبلغ   ، مري�ص  اإنللقللاذ  يف 
ت�صببت  حلللادة  قلبية  بنوبة  اأ�صيب  عللامللاً 
ال�صريان  مللن   90% بن�صبة  انلل�للصللداد  يف 
الللتللاجللي واأو�لللصلللوا بلللاإجلللراء جللراحللة فتح 
جملللرى جللانللبللي لللللل�للصللريللان. ولللكللن كونه 
، رف�ص  ملللزملللنلللة  اأملللللرا�لللللص  مللللن  يلللعلللاين 
الللراأب الوعائي باعتباره  اإجللراء   الأطباء 
حمللفللوًفللا بللاملللخللاطللر ويلل�للصللكللل خللطللر على 
حللليلللاة امللللريللل�لللص. وخللللل�للص الأطللللبللللاء اإىل 
تقنية  خللال  من  املري�ص  عللاج  اإمكانية 
غري جراحة . ويف حماولة لإنقاذ حياته 

يف  التداخلي  القلب  طللب  فريق  اأجلللرى   ،
م�صت�صفى الزهراء بدبي اإجراًء ما ي�صمى 
تللفللتلليللت احللل�للصللى داخللللل الأوعللليلللة ، وهي 
الكلى  لتفتيت ح�صى  اختبارها  تقنية مت 
لأكر من 3 عقود. وهو عبارة عن نظام 
تو�صيل ُم�صّغر ُمعّدل ُمركب يف ق�صطرة 
بللالللون اللل�للصللريللان الللتللاجللي وهلللذه التقنية  
يف  ومتاحة  الغرب  يف  للتجارب  خ�صعت  

الإمارات العربية املتحدة. 
والدكتور  لو�صان  راجيف  الدكتور  اأجرى 
بلللهلللراد اإللللهلللي واللللدكلللتلللور عللامللر �للصللريللف ، 
دبي  الللزهللراء  القلب يف م�صت�صفى  اأطللبللاء 
ق�صطرة  با�صتخدام  اجلللديللدة  التجربة   ،
�صم   3 بطول  متكل�ص  حللاد  ان�صداد  لفتح 

و تفتيت احل�صى داخل الأوعية الدموية  
كما مت اإجراء خمطط �صدى القلب حتت 
م�صاكل  وجللود  عللدم  مللن  للتحقق  اجلهد 
يف اأداء القلب بعد الإجللراء واأتللت النتائج 

�صليمة والقلب يعمل ب�صكل طبيعي.
"هذه التقنية اجلديدة نادراً ما ت�صتخدم 
، وهي غري موؤملة ، وكان املري�ص م�صتيقًظا 
،حيث  الطبي  الطاقم  مع  توا�صل  وعلى 
القلب  �للصللرايللني  قلل�للصللطللرة يف  اإدخللللللال  مت 
تعمل باملوجات الت�صادمية لك�صر وتفتيت 

التكل�ص "تر�صب الكال�صيوم". 
لكنه    ، ب�صرعة  لل�صفاء  املللريلل�للص  متللاثللل 
ثم  يومني  ملدة  للمراقبة  للخ�صوع  اأبقي 

خرج من امل�صت�صفى 

حتت �ضعار اعرف مهنتك يف �ضبع دقائق
اأبوظبي التقني يطلق نظام املوجه املهني 

اجلديد عرب من�صة  اخلدمات احلكومية »مت«
مبارك ال�ضام�ضي: منكن ال�ضباب من حتديد 

م�ضاراتهم املهنية امل�ضتقبلية وفق قدراتهم وميولهم
•• اأبوظبي-الفجر

حتت �صعار "اعرف مهنتك املنا�صبة ل�صخ�صيتك يف �صبع دقائق" اأطلق مركز 
اجلديد  اللكرتوين  النظام  واملهني،  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
املهني" وذلك على من�صة اخلدمات احلكومية" مت" الذي ميكن  "املوجه 
الدرا�صية  التخ�ص�صات  نحو  حتديداً  والطلبة  ال�صباب  اإر�صاد  خاله  من 
ال�صناعية والتكنولوجية واملهنية املطلوبة يف �صوق العمل، مبا ي�صمن لهم 
الوظائف والأعمال التي ميكنهم اإجنازها على الوجه الأكمل والعمل على 

تطويرها م�صتقبًا.
وقال �صعادة مبارك �صعيد ال�صام�صي مدير عام مللركللللللز اأبللوظللبللللي للتللعللليللللم 
والتللدريللللب التللقللنللللي واملهللنللللي، اأن نظام "املوجه املهني" هو مبادرة جديدة 
واملواطنني، من  ال�صباب  لتمكني   مللرة؛   التقني" لأول  "اأبوظبي  يطلقها 

امل�صتقبلية؛  املللهللنلليلله  ملل�للصللاراتللهللم  حتللديللد 
تللتللوافللق ملللع  قللدراتللهللم وميولهم،  الللتللي 
حيث يبداأ الربنامج با�صتبيان مدته �صبع 
دقائق، ويت�صمن 42 �صوؤال، تغطي كافة 
اجلوانب ال�صخ�صية للطالب؛ مبا يعك�ص 
والعقلي،  واملللهللنللي،  الللنللفلل�للصللي،  ا�للصللتللعللداده 
التي  ال�صخ�صية،  اجلللوانللب  مللن  وغللريهللا 
ميكن من خالها؛ تر�صيح وبدقة؛ اأف�صل 
الللتللي ميكن  واملهنية  الللدرا�للصلليللة  امللل�للصللارات 

للطالب الإبداع فيها بجدارة ومتكن.
واأو�للللصللللح �للصللعللادة ملللبلللارك اللل�للصللاملل�للصللي اأن 

برنامج "املوجه املهني" ياأتي كنظام جديد 
اأمناط  ت�صنف   التي  هولند  التقني" لنظرية  "اأبوظبي  قبل  من  مطور 
النا�ص اإىل 6 فئات، وبيئات العمل اإىل 6 اأ�صناف، ومن ثم يتم من خاله 
ربط اأمناط ال�صخ�صية مع اأمناط البيئة املهنية التي تتوافق معها، حيث 
تتمثل ال�صمات ال�صخ�صية يف الواقعي، وامل�صتك�صف، والفنان، والجتماعي، 
والتقليدي، واملبادر، اأما الأمناط املهنية فهي ال�صناعية، والبحثية، والفنية، 
واخلدمية، واملهن املكتبية، وال�صت�صارية، وهو الأمر الذي يحقق ال�صتقرار 
التح�صيل  مللن  وميكنهم  واملتخ�ص�صني  العاملني  لللدى  والنف�صي  املهني 

والإجناز يف خمتلف املجالت و التخ�ص�صات املطلوبة يف �صوق العمل.
واختتم مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني حديثه 
الأملللور،  اأوللليللاء  كللذلللك يف متكني  بلللدوره  املهني" يللقللوم  "املوجه  اأن  قللائللا 
امل�صارات  اخللتلليللار  عملية  يف  الطلبة  ملل�للصللاعللدة  مللن  املللهللنلليللني؛  واملللر�للصللديللن 
الدرا�صية واملهنية التي تنا�صبهم؛ وذلك وفقا لنتائج التقييم ال�صادر على 
الذي  املهني"،  "املوجه  يت�صمنه  الللذي  ال�صتبيان  م�صدره  علمي  اأ�صا�ص 
يقوم بثاث مهام رئي�صية وهي معرفة نوع ال�صخ�صية، واكت�صاف املجالت 
الوظائف  وحتديد  �صخ�ص،  لكل  املنا�صبة  املهنية  الدرا�صية  والتخ�ص�صات 

التي ميكن الإبداع فيها واإجنازها وفق اأعلى املعايري العاملية.

يقام برعاية حمدان بن حممد
تاأجيل الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون دبي 2020

•• دبي-الفجر

دبي  داون  ملللتللازمللة  الللعللاملللي  للكونغر�ص  املنظمة  الوطنية  اللجنة  قلللررت 
كرمية  برعاية  يحظى  الللذي  الكونغر�ص  انعقاد  موعد  تاأجيل    2020
من �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص 
 2020 نوفمرب  يف  عقده  املقرر  من  كللان  والللذي  بدبي  التنفيذي  املجل�ص 
العاملي،  الللتللجللاري  دبللي  مللركللز  يف   2021 نوفمرب   )18-16( تللاريللخ  اإىل 
وذلك يف �صوء التطورات التي ي�صهدها العامل مع جائحة كورونا. �صرحت 
بذلك الدكتورة منال جعرور رئي�ص الكونغر�ص  رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية 
الإمارات ملتازمة داون واأردفت قائلة: لقد عقدت اللجنة الوطنية املنظمة 
للكونغر�ص  اجتماعاً طارئاً  بحثت فيه كافة امل�صتجدات واخليارات املتاحة 
التوجهات  مع  ومتا�صياً  داون  ملتازمة  العاملية  املنظمة  مع  الللتللداول  وبعد 
العاملية ب�صاأن تنظيم املوؤمترات والفعاليات تقرر تاأجيل الكونغر�ص. واأ�صافت 
واأن  اأولوياتنا،  امل�صاركني يت�صدر قائمة  باأن �صمان �صحة و�صامة  جعرور 
التاأجيل جاء حلماية امل�صاركني من اأية خماطر �صحية حمتملة ، عاوة على 
البلدان  ال�صفرالتي تطبقها معظم  املفرو�صة على  ال�صارمة  القيود  جتنب 
املوؤمتر.  ح�صور  من  امل�صاركني  بع�ص  قللدرة  من  حتد  اأن  �صاأنها  من  والتي 
واأكدت جعرور وعلى الرغم من تاأجيل موعد الكونغر�ص فاإن ال�صتعدادات 
داون  ملتازمة  العاملي  للكونغر�ص  املنظمة  اللجنة  واأن  للكونغر�ص م�صتمرة 
امل�صاركني وتقدمي  الكونغر�ص جتربة ثرية وفريدة جلميع  ملتزمة بجعل 
كل ما هو جديد ومميز من اخلربات والأبحاث وق�ص�ص النجاح امللهمة وكل 
ما يتعلق مبتازمة داون وفق اأحدث امل�صتجدات واملمار�صات العاملية ب�صورة 
الهمم  اأ�صحاب  جمال  يف  الدولة  اإليها  و�صلت  التي  واملكانة  التقدم  تعك�ص 
يف  ودجمهم  ومتكينهم  لهم  اأف�صل  حياة  و�صمان  دون  متازمة  ذوي  من 
املجتمع ومن اجلدير بالذكر اأن الكونغر�ص العاملي ملتازمة داون يقام للمرة 
الأوىل يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، يف ظاهرة عاملية جتمع اخلرباء 
واملخت�صني والباحثني وذوي متازمة داون واأ�صرهم، ملناق�صة اأهم واأحدث 
التطورات والأبحاث خال ال�صنتني الأخريتني يف املجالت الرئي�صية ذات 
الهمم  لأ�صحاب  العاملية  املعايري  اأعلى  وفللق  داون  متازمة  بللذوي  ال�صلة 
والتي ت�صمل ال�صحة، التعليم، التوظيف، امل�صتوى املعي�صي الائق، احلماية 
الجتماعية، العرتاف القانوين، امل�صاركة يف احلياة العامة واحلياة امل�صتقلة 

بالإ�صافة اإىل الدمج املجتمعي والثقايف وامل�صاركات الريا�صية وغريها.
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ت�ضعر املراأة بعد الوالدة بالتعب، وهذا طبيعي، اإذ 
اإن ج�ضدها مل يقم بعمل مذهل فقط، ولكن لديها 
لرعايتها  يحتاج  ال��والدة  حديث  طفل  اأي�ضا  االآن 
املتطلبات  من  الكثري  هناك  امل�ضتمرين.  واهتمامها 
ت�ضعر  قد  لذلك  وبعدها،  الوالدة  اأثناء  اجل�ضدية 
بعد  التمارين  ملمار�ضة  وق��ت  يوجد  ال  اأن��ه  امل��راأة 

الوالدة اأو االهتمام بنف�ضها.

التمارين  اإن  �للصللايللكلليللاريللو  األلليللكلل�للصللنللدرا  الللكللاتللبللة  وتللقللول 
لي�ص  اللللولدة،  بعد  امللللراأة  لتعايف  للغاية  مهمة  الريا�صية 
بعد  الزائد  الللوزن  من  التخل�ص  يف  ت�صاعدها  لأنها  فقط 

الولدة،
 ولكن التمرين املنتظم خال فرتة التعايف ي�صاهم بتقوية 

اجل�صم واإعادة تدريبه.
وتوؤكد يف تقريرها املن�صور مبوقع )بيبي غاغا( الأمريكي، 
اأهمية فهم اأهمية التمارين الريا�صية يف تعايف املراأة بعد 
اأمانا  الأكللر  الطريقة  ملعرفة  اإ�صافة  عللام،  ب�صكل  الللولدة 

وفعالية ملمار�صتها.
وتو�صح الكاتبة اأن متارين ما بعد الولدة ل حتتاج اإىل اأن 
تكون مكثفة ب�صكل مبالغ به لتحقيق النتائج، لكن الهدف 
باأنها يف  املللراأة  �صعور  العمل لأجله هو  الللذي يجب  الأهللم 

اأف�صل حالتها وتقوم بذلك بطريقة �صحية وم�صتدامة.

احلمل ي�ضعف ع�ضالت احلو�س
اأحد الأ�صباب الرئي�صية ملمار�صة التمارين بعد الولدة هو 
اأن احلمل يوؤثر على الع�صات الأ�صا�صية وي�صعف ع�صات 

احلو�ص،
 مما قد يوؤدي مل�صاكل يف حالت معينة.

اخت�صا�صية طب  روبلللللز،  بللريللتللاين  الللدكللتللورة  واأو�للصللحللت 
الن�صاء والتوليد ومدربة �صخ�صية معتمدة من الأكادميية 

الوطنية للطب الريا�صي،
احلو�ص  قللاع  ع�صات  اأن  يعرفن  اأن  يجب  )الن�صاء  اأن   
والع�صات الأ�صا�صية ت�صعف طوال فرتة احلمل. ويحدث 
البطن،  ع�صات  حتت  املوجود  الرحم  ات�صاع  ب�صبب  هللذا 

وال�صغط الواقع على قاع احلو�ص من وزن الطفل(.
عللللل�لللللصلللللات وحلللللللذرت الللللدكللللتللللورة روبلللللللللز مللللن اأن 

اأن  اللل�للصللعلليللفللة ميلللكلللن  احلللللو�للللص 
تللللللوؤدي مللل�للصللاكللل �للصللحلليللة، حللتللى يف 
امل�صتقبل البعيد، مثل تديل اأع�صاء 
انفراق  اأو  الللبللول  و�صل�ص  احلللو�للص 

امل�صتقيمة  اللللعللل�لللصلللللللة 

الكامل  اأو  اجلللزئللي  والف�صل   )Diastasis recti(
لع�صلة البطن امل�صتقيمة. لذلك، يعد دمج التمارين التي 
على  للح�صول  ذكية  طريقة  احلو�ص  ع�صات  ت�صتهدف 

اللياقة بعد احلمل.

اإعادة و�ضعية اجل�ضم
ع�صات احلو�ص لي�صت وحدها التي تعاين اأثناء احلمل، 
لت�صعة  بعد حملها  منحنية  اأي�صا  املللراأة  و�صعية  ت�صبح  اإذ 
اأ�صهر، ولهذا من املهم النخراط بالتدريبات التي حت�ّصن 

الو�صع اجل�صدي على وجه التحديد.
العاج  اخت�صا�صية  �صاما�ص،  �صتيفاين  الدكتورة  وتوؤكد 
برنامج  وموؤ�ص�صة  الطبيعي 

امللل�للصللاكللل املتعلقة  اأهللملليللة مللعللاجلللة  تلل�للصللللل�للصللي(،  )طللريللقللة 
بللالللو�للصللعلليللة بللعللد احللللملللل. واأو�لللصلللحلللت �للصللامللا�للص اأن )من 
وعيهن  وتعزيز  حركاتهن  تللدريللب  اإعلللادة  لللاأمللهللات  املهم 
اأمناط  اأن  علما  احلللمللل،  اأثللنللاء  تتغري  الللتللي  بو�صعيتهن 
احلركة اخلاطئة امل�صتمرة ت�صاهم يف العديد من ال�صكاوى 
الع�صلة  انللفللراق  مثل  اللللولدة،  بعد  مبا  املتعلقة  ال�صحية 

امل�صتقيمة و�صل�ص البول وتديل الأع�صاء وغريها(.

متارين ما بعد الوالدة
هناك جمموعة متنوعة من التمارين الب�صيطة التي ميكن 
اأن ت�صاعد ب�صكل كبري بتح�صني و�صعية ما بعد الولدة اإذا 

مت تكرارها بانتظام.
الكرة(،  على  الطائر  )و�صعية  ت�صمى  التمارين  هذه  اأحللد 
ح�صب موقع )هيلث لين(، ويقول املوقع اإن هذا التمرين 
مفيد ب�صكل خا�ص للم�صاعدة يف الثبات 

اإىل  الأمهات  و�صتحتاج  الظهر.  واآلم  الو�صعية  وحت�صني 
كرة مترين لتكرار هذه احلركة.

وللقيام بذلك، اتبعي اخلطوات التالية:
-1 ا�صتلقي وبطنك على الكرة واجعلي ج�صمك م�صتقيما 
اإىل  الو�صول  من  وراحتيك  قدميك  اأ�صابع  تتمكن  حتى 

الأر�ص.
الي�صرى  لقدمك  مللدك  اأثللنللاء  الأر�لللص  اإىل  انللظللري   2-

وذراعك الأمين.
و�صت�صعرين  ثللوان  لعدة  الو�صعية  هللذه  على  ابقي   3-

باإح�صا�ص خفيف بالأمل اأو ال�صد.
-4 ارجعي اإىل و�صعية البداية، والآن �صتقومني باحلركة 

نف�صها ولكن مع اليد وال�صاق املعاك�صتني.
30 مرة، مع زيادة  اإىل   20 التمرين من  -5 كرري هذا 

عدد تكرار احلركة يوميا.

ال�ضحة النف�ضية والعقلية
الللريللا�للصلليللة مللفلليللدة لل�صحة  الللتللمللاريللن  اأن  امللللعلللروف  مللن 
العقلية، ولكن مع خطر الإ�صابة باكتئاب ما بعد الولدة، 
تللكللون الأمللهللات على درايلللة ب�صحتهن  اأن  اللل�للصللروري  مللن 

العقلية، خا�صة بعد الولدة مبا�صرة.
الللريللا�للصللة يف اجلللللدول اليومي  تللكللون لللدمللج  اأن  وميللكللن 
)مايو  لللل  ووفللقللا  العقلية.  لل�صحة  الللفللوائللد  مللن  جملة 
كلينك( )Mayo Clinic(، ميكن لاأمهات 
التقليل  الللولدة  بعد  التعايف  اللواتي يف فرتة 
من التوتر واحل�صول على نوم اأف�صل يف الليل 
اأو  اللللولدة  بعد  مللا  اكتئاب  احتمالية  وتقليل 
من  منتظما  جللزءا  التمرين  اأ�صبح  اإذا  القلق، 

منط حياتهن.

كوين لطيفة مع ج�ضدك بعد الوالدة
حتتاج  التي  اجل�صدية  املناطق  جميع  معرفة  ال�صعب  من 
لل�صفاء خال فرتة التعايف بعد الولدة، ولكن هذا ل يعني 
اأن الأمهات يجب اأن ي�صارعن لعتماد روتني مترين جديد 
دون تللوخللي احللللذر، فكلما كللان تللاريللخ و�للصللع املللللراأة ملولود 

حديثا، كان ج�صدها اأكر ح�صا�صية.
واأمرا�ص  التوليد  لأطللبللاء  الأمللريكلليللة  )الكلية  وتللو�للصللي 
املا�صي  العام  يف  طفا  اأجنللن  اللواتي  الأمللهللات  الن�صاء(، 
150 دقلليللقللة علللللى الأقللللل مللن الن�صاط  بللاحللل�للصللول علللللى 

الهوائي املعتدل يف الأ�صبوع.
اأن ت�صري الأمللور ببطء عند بدء متارين  لذلك، من املهم 
اأكر  متللاريللن  لعتماد  الطريق  وت�صهيل  اللللولدة  بعد  مللا 
بدء  بللعللدم  الأحلليللان  مللن  كثري  يف  اأيلل�للصللا  �صرامة.وين�صح 
بعد  اأ�صبوعني  حتى  الريا�صية  التمارين  ممار�صة  الن�صاء 

الولدة، خا�صة اإذا اأجرين عملية قي�صرية.
مرتكزا  البدنية  اللياقة  حت�صني  يللكللون  اأن  يجب  ل  كما 
على الو�صول اإىل رقم معني على املقيا�ص. فعلى الأمهات 
التاأكد من عدم ممار�صة الكثري من ال�صغط على اأنف�صهن 

اأو ال�صعور بالإحباط اإذا مل يتغري ج�صمهن ب�صرعة.
وتف�صر الكاتبة اأن جميع الأج�صام تتغري بعد احلمل، وبدل 
من حماولة العودة ل�صكل اجل�صد قبل احلمل، يكون الأهم 
هو قبول اجل�صم اجلديد كما هو والعمل على جعله ب�صحة 
لن  وبالتايل  تختلف  الأج�صام  ولأن  �صيء.  كل  قبل  جيدة 
تعطي جميع التمارين النتيجة نف�صها للكل. وقبل البدء 
بنظام مترين جديد، يو�صى بالتحدث اإىل طبيبك واتباع 

ن�صائحه حول كيفية التعايف الآمن والفعال بعد الولدة.

ت�ضاهم بتقوية اجل�ضم واإعادة تدريبه

الريـــا�صة مهمــــة للغــــاية للتعــــايف بعـــد الـــولدة

ملللللوقلللللع  ذكلللللللللللللر  الللللللللل�لللللللللصلللللللللدد،  هلللللللللللللذا  يف 
امل�صي  اأهمية   )clevelandclinic(
فائدتها  لأن  يللوملليللاً  خللطللوة  اآلف  ع�صرة 
الدموية،  الللللللدورة  بللتللعللزيللز  تللنللحلل�للصللر  ل 
اأعلللللرا�لللللص  تلللخلللفللليلللف  اإىل  تلللتلللعلللداهلللا  بلللللل 
وال�صكري  اللللدم  �صغط  ارتلللفلللاع  اأملللرا�لللص 
طرق  اأربللع  تقدم  لذلك،  والكولي�صرتول. 

�صهلة لتحقيق هذا الهدف. 

من  ب��ع��ي��دًا  ���ض��ي��ارت��ك  اوق����ف   1-
وجهتك

�صواء  التي تق�صدها،  الوجهة  مهما كانت 
مللكللان عملك  اأو  الللتللجللاري  امللللركلللز  كللانللت 
�صيارتك  ركللن  حلللاول  مللاركللت،  ال�صوبر  اأو 

مب�صافة بعيدة ولو قليًا عنها.

امل�ضعد من  بداًل  ال�ضلم  ا�ضعد   2-
ت�صاعد  بامل�صعد،  ال�صامل  ا�صتبدال  عند 
جلل�للصللمللك يف حتللقلليللق اللللهلللدف ملللن خال 
ممار�صة ريا�صة اأمرا�ص القلب والمرا�ص 

الدموية. 

عن  االأب��ع��د  احل��م��ام  ا�ضتخدم   3-
مكتبك

كللبللري، ميكنك  مللبللنللى  تللعللمللل يف  كللنللت  اإذا 
ا�صتخدام احلمامات يف الطوابق الأخرى، 
يف حال كان املبنى يتاألف من طبقات عّدة. 
كما ميكنك ا�صتخدام الدرج للو�صول اىل 
هذه الطبقات بدًل من امل�صعد. وبالتايل، 

تكون قد حققت هدفك دون معاناة.

الغداء �ضاعة  خالل  ام�ِس   4-
عند وقت الغداء، قم بتق�صيم هذه ال�صاعة 
وامل�صلللللللي  وجبتك  بللتللنللاول  لا�صتمللللللتاع 
اأو  عملك  مكللللللان  جلللللوار  يف  دقلللللللائق   10

داخله. 
ويف نهاية ال�صبوع، تكون قد حققت على 
ملللن احلركة  دقلليللقللة   150 تللقللديللر  اأقللللل 
تتبع جللدوًل منظماً  ان  دون  املتتالية من 

يومياً.

 10 الف خطوة يوميًا  للحفاظ على �صحتك
يعّد امل�ضي من اأهم االأن�ضطة الريا�ضية التي ميار�ضها الفرد من اأجل خ�ضارة وزنه اأو احلفاظ عليه. 
للح�ضول  يوميًا  خطوة  االف  ع�ضرة  نحو  بال�ضري  العاملية  املنظمات  بع�س  تن�ضح  ال�ضياق،  هذا  ويف 
على اأف�ضل فائدة منها. هذا وي�ضتطيع الفرد خ�ضارة ما بني 35 و120 وحدة حرارية يف امليل اأثناء 

ممار�ضته امل�ضي. كما يختلف جتاوب اجل�ضم مع عملية امل�ضي من فرد اإىل اآخر.
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العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2014/715 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:غوبالكري�صنان فاتاكات - واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد  - مبنى مكاتب ال�صاحة ب - �صقة جناح رقم 313 - برج خليفة 
املنفذ �صده : �صركة بافاريا جلف �صاندوفال ليمتد وميثلها ال�صريك الوحيد ال�صيد / راميوند ليفيفر - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج جروفرن هاو�ص التجاري - �صقة مكتب رقم 1308 
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : قطعة ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 546  - املنطقة : الرب�صاء جنوب الرابعة - رقم املبنى : 10 - امل�صاحة 

: 316.15 مرت مربع - التقييم )2.900.000( درهم يباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2018/317 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �ص م ع 

عنوانه : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�صت�صارات القانونية الكائن اإمارة دبي - منطقة بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية �صما 
تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105 - هاتف رقم 04/3588444 فاك�ص رقم 04/3588445 

املنفذ �صده : �صعيد خلفان �صعيد بوقراعه احلمريي - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الرب�صاء الثانية - قطعة ار�ص رقم 637 
)637 - 1075( �صندوق بريد رقم 42732 دبي - رقم مكاين : 1896077982 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
1393.55 مرت مربع -  637 - امل�صاحة :  نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�صاء الثانية - رقم الر�للص 

التقييم : 6000000 درهم.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2019/125 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري )�ص م ع( 

عنوانه : الإمارات اإمارة دبي- ديرة - منطقة بور �صعيد - جوار ديرة �صيتي �صنرت - بناية ملك بنك دبي التجاري ، �صندوق بريد 
رقم : 2668 ، هاتف رقم 042121423 - فاك�ص رقم : 04/2121911 مكاين رقم : 3191694239 . 

املنفذ �صده : حممد مهدي روح اله مهدي زادكان  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة نخلة جمريا - رقم الر�ص 1997 
- بناية مارينا ابارمتنت�ص 3 - رقم الوحدة 1110 - �ص ب 181743 - مكاين رقم 1289575512 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ص 1997 - رقم البلدية : 0 - 381 - امل�صاحة : 165.19 مرت مربع - رقم 

املبنى : 3  - ا�صم املبنى : مارينا ابارمتنت�ص 3 - رقم الوحدة : 1110 - مببلغ 1.778.088 درهم ، يباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2018/186 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة ابوظبي - املركز الرئي�صي - الدور ال�صاد�ص ع�صر - دائرة معاجلة الديون واملخاطر 
املنفذ �صده : ا�صياتك ل�صناعة الن�صاءات املعدنية - �ص ذ م م 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - جممع دبي لا�صتثمار الثانية - م�صتودع ملك جممع دبي لا�صتثمار - قطعة رقم 597 - 275 - 
هاتف رقم : 043386131 - فاك�ص رقم 043384641 - هاتف متحرك : 0552408888 - �ص ب 10921 دبي 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة على ار�ص ينتهي بتاريخ 2036/5/27 م - رقم الر�ص : 275 - املنطقة : جممع دبي لا�صتثمار الثاين 

- امل�صاحة : 7529.30 مرت مربع - التقييم )13.000.000( يباع لعلى عطاء - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

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

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

G04 عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة الرو�صة - مبنى الرتية - �صقة
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�ص - 19 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : توريا - رقم الوحدة - 

درهم   2.024.043.00  - التقييم   - مربع  مرت   188.04  : امل�صاحة   -  G04
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2018/35 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: م�صرف ابوظبي ال�صامي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - ابوظبي - اخلالدية - �صارع عبداهلل بن عبدالعزيز ال �صعود - مبنى ال�صيخه فاطمة 
املنفذ �صده : �صاروان �صينغ لل �صينغ بهوجال - �صريك �صامن - واآخرون  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �صارع 

ال�صوق الكبري - مبنى ملك بطي غبيد بطي املا - حمل رقم 1 - قطعة رقم 3121307 
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : وادي ال�صفا 2 - رقم الر�ص 1329 - رقم البلدية : 7599 - 643 - امل�صاحة : 82.59 

مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 27 - رقم الوحدة : 112 - مببلغ )622.293( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2018/17 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�صرف ابوظبي ال�صامي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي 
املنفذ �صده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - برج خليفة - منطقة بوليفارد حممد بن را�صد - الوحدة رقم 2805 زون رقم 82 - 4 رقم 
مكاين )2606987878( - املنفذ �صده : �صركة نيبون لندن - ذ م م  

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  نوع 
العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : ور�صان الوىل - رقم الر�ص : 178 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : Q09 - رقم الطابق G- رقم 

العقار : S03 - التقييم : 473.611 درهم يباع لعلى عطاء.  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2019/203 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد 

 : هاتف   - لل�صيارات  الني�صان  وكللالللة  خلف   401 رقللم  مكتب  بوينت  البزن�ص  بناية   - بور�صعيد   - ديللرة   - دبللي  اإملللارة   : عنوانه 
 94826  32445 مكاين  رقم   -  0508650437  : هاتف   04/2946945

املنفذ �صده : مهدي توافق  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�صى دبي - مبنى برج المرية 1 - العقار رقم 3901 
رقم مكاين : 1312076063 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�صا�صي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  ايداع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ص على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل 
او�صاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�صروفات خزينة  املعرو�ص  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  الثمن على  الزيادة  عن ع�صر  هذه 
 121.21  : امل�صاحة   -  392  -  192  : البلدية  رقللم   - 22 رقللم الر�للص   - دبللي  : مر�صى  املنطقة   - �صكنية  �صقة    : املمتلكات  
درهم.    )1.174.223.00( - مببلغ    3901  : الللوحللدة  رقللم   - الملللرية  بللرج   : املبنى  ا�صم   -  1  : املبنى  رقللم   - مربع  مللرت 

ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2014/715 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:غوبالكري�صنان فاتاكات - واآخرون 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد  - مبنى مكاتب ال�صاحة ب - �صقة جناح رقم 313 - برج خليفة 
املنفذ �صده : �صركة بافاريا جلف �صاندوفال ليمتد وميثلها ال�صريك الوحيد ال�صيد / راميوند ليفيفر - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج جروفرن هاو�ص التجاري - �صقة مكتب رقم 1308 
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : قطعة ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 546  - املنطقة : الرب�صاء جنوب الرابعة - رقم املبنى : 10 - امل�صاحة 

: 316.15 مرت مربع - التقييم )2.900.000( درهم يباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2018/317 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �ص م ع 

عنوانه : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�صت�صارات القانونية الكائن اإمارة دبي - منطقة بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - بناية �صما 
تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105 - هاتف رقم 04/3588444 فاك�ص رقم 04/3588445 

املنفذ �صده : �صعيد خلفان �صعيد بوقراعه احلمريي - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة الرب�صاء الثانية - قطعة ار�ص رقم 637 
)637 - 1075( �صندوق بريد رقم 42732 دبي - رقم مكاين : 1896077982 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
1393.55 مرت مربع -  637 - امل�صاحة :  نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�صاء الثانية - رقم الر�للص 

التقييم : 6000000 درهم.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم 2019/125 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري )�ص م ع( 

عنوانه : الإمارات اإمارة دبي- ديرة - منطقة بور �صعيد - جوار ديرة �صيتي �صنرت - بناية ملك بنك دبي التجاري ، �صندوق بريد 
رقم : 2668 ، هاتف رقم 042121423 - فاك�ص رقم : 04/2121911 مكاين رقم : 3191694239 . 

املنفذ �صده : حممد مهدي روح اله مهدي زادكان  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة نخلة جمريا - رقم الر�ص 1997 
- بناية مارينا ابارمتنت�ص 3 - رقم الوحدة 1110 - �ص ب 181743 - مكاين رقم 1289575512 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ص 1997 - رقم البلدية : 0 - 381 - امل�صاحة : 165.19 مرت مربع - رقم 

املبنى : 3  - ا�صم املبنى : مارينا ابارمتنت�ص 3 - رقم الوحدة : 1110 - مببلغ 1.778.088 درهم ، يباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2018/186 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة ابوظبي - املركز الرئي�صي - الدور ال�صاد�ص ع�صر - دائرة معاجلة الديون واملخاطر 
املنفذ �صده : ا�صياتك ل�صناعة الن�صاءات املعدنية - �ص ذ م م 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - جممع دبي لا�صتثمار الثانية - م�صتودع ملك جممع دبي لا�صتثمار - قطعة رقم 597 - 275 - 
هاتف رقم : 043386131 - فاك�ص رقم 043384641 - هاتف متحرك : 0552408888 - �ص ب 10921 دبي 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة على ار�ص ينتهي بتاريخ 2036/5/27 م - رقم الر�ص : 275 - املنطقة : جممع دبي لا�صتثمار الثاين 

- امل�صاحة : 7529.30 مرت مربع - التقييم )13.000.000( يباع لعلى عطاء - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

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

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

G04 عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة الرو�صة - مبنى الرتية - �صقة
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�ص - 19 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : توريا - رقم الوحدة - 

درهم   2.024.043.00  - التقييم   - مربع  مرت   188.04  : امل�صاحة   -  G04
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2018/35 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: م�صرف ابوظبي ال�صامي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - ابوظبي - اخلالدية - �صارع عبداهلل بن عبدالعزيز ال �صعود - مبنى ال�صيخه فاطمة 
املنفذ �صده : �صاروان �صينغ لل �صينغ بهوجال - �صريك �صامن - واآخرون  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �صارع 

ال�صوق الكبري - مبنى ملك بطي غبيد بطي املا - حمل رقم 1 - قطعة رقم 3121307 
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : وادي ال�صفا 2 - رقم الر�ص 1329 - رقم البلدية : 7599 - 643 - امل�صاحة : 82.59 

مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : مزايا 27 - رقم الوحدة : 112 - مببلغ )622.293( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2018/17 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�صرف ابوظبي ال�صامي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي 
املنفذ �صده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - برج خليفة - منطقة بوليفارد حممد بن را�صد - الوحدة رقم 2805 زون رقم 82 - 4 رقم 
مكاين )2606987878( - املنفذ �صده : �صركة نيبون لندن - ذ م م  

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  نوع 
العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : ور�صان الوىل - رقم الر�ص : 178 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : Q09 - رقم الطابق G- رقم 

العقار : S03 - التقييم : 473.611 درهم يباع لعلى عطاء.  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2019/203 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد 

 : هاتف   - لل�صيارات  الني�صان  وكللالللة  خلف   401 رقللم  مكتب  بوينت  البزن�ص  بناية   - بور�صعيد   - ديللرة   - دبللي  اإملللارة   : عنوانه 
 94826  32445 مكاين  رقم   -  0508650437  : هاتف   04/2946945

املنفذ �صده : مهدي توافق  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�صى دبي - مبنى برج المرية 1 - العقار رقم 3901 
رقم مكاين : 1312076063 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�صا�صي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  ايداع  ال�صراء  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ص على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية 
جلل�صة البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل 
او�صاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  خزينة  وامل�صروفات  املعرو�ص  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  على  الثمن  ع�صر  عن  الزيادة  هذه 
 121.21  : امل�صاحة   -  392  -  192  : البلدية  رقللم   -  22 الر�للص  رقللم   - دبللي  : مر�صى  املنطقة   - �صكنية  �صقة   : املمتلكات  
درهم.    )1.174.223.00( - مببلغ    3901  : الللوحللدة  رقللم   - الملللرية  بللرج   : املبنى  ا�صم   -  1  : املبنى  رقللم   - مربع  مللرت 

ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2018/256 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

1 - الطابق  عنوانه : الإمللارات - اإمللارة دبي - الكفاف - بردبي - دبي - �صارع املنامة - بالقرب من �صركة دنيا للتمويل - رقم 
الثاين - �صندوق بريد رقم  12808 - فاك�ص رقم 043348000 تلفون رقم 043345000 

املنفذ �صده : علري�صا ح�صني بورمتني -  عنوانه : مالوي 
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ص 33 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : ابراج ت�صر�صل 2 �صكني - رقم العقار : 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   )1.143.029( بللل  املقدرة   - مربع  مرت   117.99  : امل�صاحة   -  4705
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2019/145 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الرقة - ديرة -�صارع عمر بن اخلطاب - بناية بنك امل�صرق - جانب الغرير مول 
 HDS املنفذ �صده : هيتي�صكومار ت�صينوباي ميهتا  - عنوانه : الإمللارات - اإمللارة دبي - بردبي - اأبللراج بحريات جمريا - برج

التجمع F الطابق  37 - بجانب برج ايقونة النيلي 
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ص : 1069 - رقم البلدية : 931 - 393 - امل�صاحة : 98.45 مرت مربع - 

رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : فورت�صن ايكزيكتيف تاور - رقم الوحدة : 2206 - مببلغ )741.794.00( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2018/262 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع خالد بن الوليد بناية ام القيوين الوطني هاتف رقم 04376655 
املنفذ �صده : عبداهلل جمعه ماجد ال�صري - واآخرون -  عنوانه :  اإمارة ال�صارقة �صارع امليناء متفرع من �صارع الليا برج الهورايزن 

تاور - برج طاق الفق - الطابق الر�صي - �صرك جيجكو هاتف رقم : 065029999
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
ار�ص - مبنطقة : الرب�صاء الوىل - رقم الر�ص 305 - امل�صاحة : 00/ 16.000 قدم مربع - القيمة التقديرية 70000000 

درهم يباع لعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2019/135 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الرقة - ديرة - �صارع عمر بن اخلطاب - بناية بنك امل�صرق - جانب الغرير مول 
 HDS املنفذ �صده : هيتي�صكومار ت�صينوباي ميهتا - عنوانه :  الإمللارات - اإمللارة دبي - بردبي - اأبللراج بحريات جمريا - برج

التجمع F - الطابق 37 - بجانب برج ايقونة النيلي  
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ص : 1069 - رقم البلدية : 931 - 393 - امل�صاحة : 126.65 مرت مربع 

- رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : فورت�صن ايكزيكتيف تاور - رقم الوحدة : 702 - مببلغ )817.948.00( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2018/256 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

1 - الطابق  عنوانه : الإمللارات - اإمللارة دبي - الكفاف - بردبي - دبي - �صارع املنامة - بالقرب من �صركة دنيا للتمويل - رقم 
الثاين - �صندوق بريد رقم  12808 - فاك�ص رقم 043348000 تلفون رقم 043345000 

املنفذ �صده : علري�صا ح�صني بورمتني -  عنوانه : مالوي 
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ص 33 - رقم املبنى : 2 - ا�صم املبنى : ابراج ت�صر�صل 2 �صكني - رقم العقار : 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   )1.143.029( بللل  املقدرة   - مربع  مرت   117.99  : امل�صاحة   -  4705
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2019/145 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الرقة - ديرة -�صارع عمر بن اخلطاب - بناية بنك امل�صرق - جانب الغرير مول 
 HDS املنفذ �صده : هيتي�صكومار ت�صينوباي ميهتا  - عنوانه : الإمللارات - اإمللارة دبي - بردبي - اأبللراج بحريات جمريا - برج

التجمع F الطابق  37 - بجانب برج ايقونة النيلي 
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ص : 1069 - رقم البلدية : 931 - 393 - امل�صاحة : 98.45 مرت مربع - 

رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : فورت�صن ايكزيكتيف تاور - رقم الوحدة : 2206 - مببلغ )741.794.00( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2018/262 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع خالد بن الوليد بناية ام القيوين الوطني هاتف رقم 04376655 
املنفذ �صده : عبداهلل جمعه ماجد ال�صري - واآخرون -  عنوانه :  اإمارة ال�صارقة �صارع امليناء متفرع من �صارع الليا برج الهورايزن 

تاور - برج طاق الفق - الطابق الر�صي - �صرك جيجكو هاتف رقم : 065029999
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
ار�ص - مبنطقة : الرب�صاء الوىل - رقم الر�ص 305 - امل�صاحة : 00/ 16.000 قدم مربع - القيمة التقديرية 70000000 

درهم يباع لعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2019/135 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الرقة - ديرة - �صارع عمر بن اخلطاب - بناية بنك امل�صرق - جانب الغرير مول 
 HDS املنفذ �صده : هيتي�صكومار ت�صينوباي ميهتا - عنوانه :  الإمللارات - اإمللارة دبي - بردبي - اأبللراج بحريات جمريا - برج

التجمع F - الطابق 37 - بجانب برج ايقونة النيلي  
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ص : 1069 - رقم البلدية : 931 - 393 - امل�صاحة : 126.65 مرت مربع 

- رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : فورت�صن ايكزيكتيف تاور - رقم الوحدة : 702 - مببلغ )817.948.00( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
اخلميس  17  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13039  
Thursday   17  September   2020   -  Issue No   13039

تراجع اأ�صعار الفائدة ي�صاهم 
بتن�صيط �صوق الئتمان يف الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

�صجلت اأ�صعار الفائدة على التعامات بالدرهم بني البنوك “الإيبور” مزيدا 
من الرتاجع يف الإمللارات حيث �صمل النخفا�ص جميع الآجللال وذلك وفقا 

لأحدث الأرقام التي ن�صرها م�صرف الإمارات املركزي ام�ص.
وعادة ما تنعك�ص حركة اأ�صعار “اليبور” �صواء جلهة الرتفاع اأو النخفا�ص 
على اأ�صعار الفائدة التي تقدمها البنوك للعماء ،علما باأن بلوغ الفائدة لهذا 
املحلي  ال�صوق  الئتمان يف  �صوق  تن�صيط  ي�صاهم يف  املغري  ال�صعري  امل�صتوى 
خا�صة بالن�صبة لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. وتظهر الأرقام ال�صادرة عن 
امل�صرف املركزي اأن �صعر الفائدة على الأجل ملدة 6 اأ�صهر و�صل اإىل 0.57 
% بتاريخ اليوم 16 �صبتمرب 2020 مقارنة مع 0.87 % يف التاريخ ذاته 
يف �صهر يونيو املا�صي. وعلى م�صتوى �صعر الفائدة على الأجل ملدة عام فقد 
بلغ %0.78 مقارنة مع 1.21 % خال فرتتي الر�صد ال�صابقتني فيما 
انخف�ص من 0.65 % اىل %0.41 على اجلل ملدة 3 اأ�صهر. ومن املتوقع 
اأ�صعار  املزيد من النخفا�ص يف  العام اجلللاري  املتبقية من  الأ�صهر  اأن ت�صهد 
الفائدة على جميع الآجال وذلك بح�صب املعطيات التي تعك�صها اح�صائيات 
امل�صرف املركزي. ي�صار اىل �صهادات الإيللداع التي ي�صدرها امل�صرف املركزي 
للبنوك العاملة يف الدولة متثل اأداة ال�صيا�صة النقدية التي يتم من خالها 

نقل اآثار تغيري اأ�صعار الفائدة اإىل النظام امل�صريف يف الدولة.

مليار درهم قيمة التداول على اأ�صهم   29.5
7 �صركات يف اأبوظبي منذ بداية 2020 

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة ال�صفقات املربمة على ا�صهم 7 �صركات مدرجة يف �صوق اأبوظبي 
2020 وحتى  العام  بداية  درهللم منذ  29.5 مليار  املالية نحو  لللاأوراق 
نهاية الن�صف الأول من �صهر �صبتمرب احلايل وذلك بح�صب الح�صائيات 

ال�صادرة عن ال�صوق.
وتظهر الح�صائيات اأن ال�صيولة املتداولة على ا�صهم ال�صركات ال�صبع ت�صكل 
ا�صهم  جميع  على  امل�صجلة  الللتللداول  �صيولة  اجللمللايل  مللن  % تقريبا   80
خال  درهللم  مليار   37 قيمتها  بلغت  والتي  ال�صوق  يف  املدرجة  ال�صركات 
فرتة الر�صد ذاتها. ويت�صدر بنك اأبوظبي الوطني قائمة الأكر ن�صاطا يف 
اأ�صهمه 7.453 مليارات  �صوق العا�صمة حيث بلغت قيمة التداولت على 
درهم منذ بداية العام اجلاري وحتى نهاية الن�صف الأول من �صبتمرب، فيما 
بتداولت  الثاين  املركز  للتوزيع يف  الوطنية  ابوظبي  �صركة برتول  جاءت 
قيمتها 5.242 مليار درهم ونحو 5.217 مليار درهم على ا�صهم �صركة 

الدار العقارية.
 4.236 اأ�صهمها  التداولت على  بلغت قيمة  ات�صالت فقد  اأما جمموعة 
مللللليللارات درهلللم و4 مللللليللارات درهلللم علللللى اأ�للصللهللم بللنللك اأبللوظللبللي التجاري 
 3.318 بقيمة  تللللداولت  القاب�صة  العاملية  ال�صركة  ا�صهم  وا�صتقطبت 
مليارات درهم يف حني بلغت على �صهم م�صرف ابوظبي الإ�صامي 2.425 
مليار درهم. وقال وائل اأبو حمي�صن اخلبري يف الأ�صواق املالية يف ت�صريح 
خا�ص لوكالة اأنباء الإمارات “وام” اإن تركز غالبية �صيولة التداولت على 
ال�صريحة من الأ�صهم هو نتيجة كونها الأكر جاذبية للم�صتثمرين  هذه 
�صواء من حيث ن�صبة العوائد ال�صنوية التي متنحها للم�صاهمني اأو �صهولة 
الدخول واخلروج ال�صريع منها ملن يتاجرون يف ال�صوق على املدى الق�صري. 
املحافظ  انظار  حمط  با�صتمرار  يجعلها  املميزات  هذه  توافر  اإن  واأ�صاف 
اأ�صهمها  دوران  م�صتوى  مللن  يللعللزز  ممللا  والأجللنللبلليللة  املحلية  واللل�للصللنللاديللق 
عليها  يوجد  التي ل  الأ�صهم  بع�ص  بعك�ص  وذلللك  الللتللداول  خللال جل�صات 
اإل من قبل امل�صتثمرين على املدى  اقبال وبالتايل ل يتم ال�صتثمار فيها 

الطويل.

موانئ اأبوظبي تقل�س ن�صف انبعاثاتها 
الكربونية عرب اإطالق مبادرة احلاوية الذكية

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي عن اإطاق مبادرة احلاوية الذكية، التي يتم  اأم�ص موانئ  اأعلنت 
�صديقة  متنقلة  بيانات  كمراكز  احلاويات  وا�صتخدام  جتهيز  خالها  من 
اأبوظبي احلثيثة لتبني  للبيئة، يف خطوة تندرج �صمن اإطار جهود موانئ 

احللول الرقمية وتقّل�ص ن�صف انبعاثاتها الكربونية.
من  م�صنوعة  خا�صة  حاويات  ا�صتخدام  الذكية  احلاويات  مبادرة  وت�صمل 
احلديد والأملنيوم ومزودة باألواح الطاقة ال�صم�صية لتحقيق اأعلى م�صتويات 
ما  اخلللوادم  داخل  تقنيات تربيد خا�صة  وتعتمد على  البيئية،  ال�صتدامة 
ي�صهم يف خف�ص ا�صتهاك الطاقة باأكر من %20 والنبعاثات الكربونية 
وامل�صممة �صمن  ال�صنع  البيانات م�صبقة  �صتقوم مراكز  كما  الن�صف،  اإىل 
املهام  تطبيقات  مللن  وا�للصللعللة  جمموعة  مبعاجلة  الللذكلليللة  احلللاويللات  هللذه 
احليوية، ومن �صمنها عمليات املوانئ، وت�صاريح دخول الزوار، وجمموعة 
ال�صام�صي،  جمعة  حممد  الكابنت  وقللال  الرقمية.  املتعاملني  خدمات  من 
الرئي�ص التنفيذي – موانئ اأبوظبي اإن موانئ اأبوظبي حتر�ص دائماً على 
امل�صتقبلية للقطاع  املتطلبات  الرقمية ملواكبة  تطوير عملياتها وخدماتها 
يف  التي حتتل موقعاً حمورياً  البيئية،  ال�صتدامة  ومن �صمنها متطلبات 
ا�صرتاتيجيتها متا�صياً مع توجيهات حكومتنا الر�صيدة يف موا�صلة تر�صيخ 
التميز والبتكار يف العمل، وال�صتثمار الأمثل للموارد يف دفع عجلة التنمية 

امل�صتدامة.

ح�ضرها ممثلون عن خمتلف االأطراف املعنية باالقت�ضاد االإ�ضالمي وم�ضتثمرون و�ضركات عاملية

»دافزا« تنظم ندوة عن ُبعد للتعريف بفر�س النمو
 يف القت�صاد الإ�صالمي وبدليل �صناعات احلالل ال�صامل

•• دبي-الفجر: 

“دافزا”  دبللي  مبطار  احلللرة  املنطقة  �صلطة  نظمت 
القت�صاد  يف  النمو  بفر�ص  للتعريف  ُبعد  عن  نللدوة 
الإ�صامي ، وذلك من خال اإطاق الن�صخة الثانية 
– بوابة  “دبي  ال�صامل  احلللال  �صناعات  دليل  مللن 
بخطوة”  خطوة  دليلك  احللللال:  ل�صناعات  عاملية 
واللللللذي يلل�للصللتللعللر�للص اأبلللللرز الللتللوجللهللات الللتللي �صترتك 
عن  اأو�للصللح  �صورة  لر�صم  املنطقة  اقت�صاد  على  اأثلللراً 
القت�صاد الإ�صامي الوطني والعاملي. ح�صر الندوة 
والعاملية  املحلية  وال�صركات  املعنية  الأطللراف  ممثلو 
التي تتطلع لا�صتثمار يف اقت�صاد و�صناعات احلال 
وغريهم من رواد الأعمال واملتخ�ص�صني واخلرباء. 

و�صلطت الندوة ال�صوء على اأهمية الدور الذي تلعبه 
اإمارة دبي يف دفع تدفقات التجارة احلال مبا ُير�صخ 
الإ�صامي،  لاقت�صاد  عا�صمة  بو�صفها  مكانتها 
قلب  ال�صتثنائي يف  املوقع  الللدور  هللذا  يدعم  والللذي 
والعاملي،  الإقليمي  الإ�للصللامللي  القت�صاد  منظومة 
حيث تف�صلها �صاعتني جواً عن حوايل 455 مليون 
دولر  مليار   587 يعادل  ما  اأي  اإ�صامي  م�صتهلك 

اأمريكي من قيمة �صوق ال�صتهاك احلال. 
وتعمقت الندوة يف منظومة �صناعات وجتارة احلال 
يف الإمللارة وخمتلف الأطللراف املعنية على امل�صتويات 
احلكومية والتنظيمية وغريها من الهيئات التجارية 
امل�صتثمرين  متكني  عنا�صر  جانب  اإىل  وال�صناعية، 
الإ�صامي،  القت�صاد  منو  فر�ص  من  ال�صتفادة  من 
احلال،  واعتمادات  �صهادات  على  احل�صول  واآللليللات 
ف�صًا عن اأثر الإجراءات املرتبطة بجائحة )كوفيد 
التمكني،  منظومة  و  احللللال،  قللطللاع  على   )19  –
دليل  ي�صتعر�صها  الللتللي  احللللال  الللتللجللارة  وتللدفللقللات 

�صناعات احلال ال�صامل ب�صكل ُمف�صل، والذي جرى 
القت�صاد  لتطوير  دبي  مركز  مع  بالتعاون  اإ�للصللداره 
احلال”  والت�صويق  الللتللجللارة  و”مركز  الإ�للصللامللي 

و”دينار �صتاندارد«.
الدليل  واأقلل�للصللام  مللامللح  اأبللللرز  الللنللدوة  وا�صتعر�صت 
العديدة  وت�صعباته  احلللال  قطاعات  يتناول  الللذي 
ال�صخمة  ال�صتثمارية  الفر�ص  على  ال�صوء  م�صلطاً 
منها،  ال�صتفادة  الأجانب  للم�صتثمرين  ميكن  التي 
وبالتايل تفعيل م�صاهمتهم احلقيقية يف دفع عجلة 
التي  ف�صوله  جانب  اإىل  الإ�للصللامللي،  القت�صاد  منللو 
يف  احلللال  �صوق  ا�صتك�صاف  مللن  امل�صتثمرين  مُتكن 
دبي ور�صم ماحمه ال�صرتاتيجية وخطواته املقبلة 
من  يتخلله  مللا  عللن  فلل�للصللًا  امل�صتقبلية،  وتللوجللهللاتلله 
الللقللطللاع مثل  عللامللليللة �صمن  للل�للصللركللات  ق�ص�ص جنلللاح 
كما  وغللريهللا.  و”فونتريا”  و”اأبوت”  “هر�صيز” 
اللل�للصللركللات خطوة  مللل�للصللاعللدة  الللدللليللل منلللوذج  يت�صمن 
بخطوة على تقييم جاهزيتها لدخول �صوق احلال 
واعتمادات  �لللصلللهلللادات  كللافللة  علللللى  احللل�للصللول  و�للصللبللل 

احلال. 
كًا  فيها  �صارك  جل�صة حوارية  اأي�صاً  الندوة  وتخلل 
من توما�ص غرييرو مدير مركز التجارة والت�صويق 
احلال، واأبن عربي الغوين رئي�ص ق�صم املنتجات يف 
و�صريف  الإ�صامي،  لاقت�صاد  الإلكرتونية  البوابة 
حممد املدير العاملي للم�صرتيات يف �صركة ال�صامي 
“دينار  يف  الأبللحللاث  واإميللللان علي حملل  لللاأغللذيللة، 
والتي جرى خالها التاأكيد على اأهمية  �صتاندارد”، 
خا�صة  الإ�صامي،  القت�صاد  يوفرها  التي  الفر�ص 
قطاعات  �صمن  الإ�صامي  الإنفاق  قيمة  و�صول  مع 
 2018 العام  احلياة يف  واأ�صلوب  والأدويلللة  الأغللذيللة 
اإىل 2.2 تريليون دولر اأمريكي ما يعادل %12 من 

 ،6.2% تراكمي  �صنوي  العاملي مبعدل منو  النفاق 
الإ�صامي  القللتلل�للصللاد  “واقع  تقرير  بح�صب  وذللللك 

العاملي للعام 2020-2019«.  
وبهذا ال�صدد، قال عبدالعزيز اأحمد احلمادي، مدير 
املنطقة  املوؤ�ص�صي يف �صلطة  الت�صويق والت�صال  اإدارة 
“اأكدت الفرتة املا�صية  “دافزا”:  احلرة مبطار دبي 
التي �صهدت العديد من التحديات القت�صادية اأهمية 
اإمارة  تقودها  التي  وامل�صادر  القت�صاد  تنويع  جهود 
اإىل  للو�صول  الرامية  م�صاعيها  جنللاح  ل�صمان  دبللي 
الإ�صامي  القت�صاد  ذلك  يف  مبا  م�صتدام،  م�صتقبل 
نظراً  ا�صتثنائية  منللو  مللعللدلت  مللوؤخللراً  �صهد  اللللذي 
ملللا يللوفللره مللن فللر�للص ا�صتثمارية هللامللة يف عللدد من 

املجالت مثل الأغذية والأدوية والأزياء وغريها«. 
كللبللرية لنمو  اأهللملليللة  دبلللي  اإملللللارة  “اأعطت  واأ�لللصلللاف: 
�صناعات احلال ب�صكل عام، وزيادة تدفقات التجارة 
احلال ب�صكل خا�ص والتي اأ�صبحت الإمارة بف�صلها 
مللركللز الللتللجللارة كلل�للصلللللة و�للصللل وملللدخلللل رئلليلل�للص اإىل 
57 دولللة من  اأ�للصللواق القت�صاد الإ�للصللامللي حلللوايل 
ما  اأي  الإ�صامي،  التعاون  منظمة  يف  الأع�صاء  دول 
ميثل 296 مليار دولر اأمريكي من واردات �صناعات 
احلال، ومن هنا تاأتي اأهمية دليل �صناعات احلال 
ال�صامل الذي يقوم بفهر�صة املنظومة القت�صادية يف 
�صبل  واأف�صل  والزدهلللار،  للنماء  الداعمة  دبي  اإمللارة 
اأ�صواق املنطقة،  التو�صع يف  ال�صوق ومنها  دخول هذه 

وغريها التي ُت�صهم يف تعزيز جتربة امل�صتثمرين«. 
وقالت و�صحة بطي الغفلي، مدير اإدارة ا�صرتاتيجية 
القت�صاد  لللتللطللويللر  دبلللللي  ملللركلللز  يف  والللتللخللطلليللط 
الإ�صامي: “ي�صعدنا يف مركز دبي لتطوير القت�صاد 
ال�صرتاتيجيني  �للصللركللائللنللا  ملللع  الللعللمللل  الإ�لللصلللاملللي 
ملللن املللنللطللقللة احلللللرة مبللطللار دبلللي )دافلللللللزا(، ودينار 

على  والت�صويق،  للتجارة  احلللال  ومللركللز  �صتاندرد 
مللركللز احلال  دللليللل  مللن  الللثللانلليللة  الن�صخة  اإطللللاق 
للتجارة والت�صويق. ويقدم الدليل نظرة عامة حول 
دبي  اإملللارة  يف  الإ�للصللامللي  لاقت�صاد  البيئي  النظام 
احلال  �للصللهللادات  اإ�للصللدار  عمليات  على  الرتكيز  مللع 
و�صمان المتثال. ويعترب الدليل مرجعاً مهماً كونه 
ت�صعى  التي  لل�صركات  ودقيقاً  ًا  مف�صّ حتليًا  يوفر 

لانخراط يف قطاعات القت�صاد الإ�صامي.«
الذي  الللدللليللل  ملللوؤخلللراً  اأطلللللقللت  “دافزا”  اأن  يللذكللر 
على  اأثلللراً  �صترتك  التي  التوجهات  اأبلللرز  ي�صتعر�ص 
القت�صاد  عن  اأو�للصللح  �صورة  لر�صم  املنطقة  اقت�صاد 
الإ�للصللامللي الللوطللنللي والللعللاملللي، حلليللث تللوقللع و�صول 
3.2 تريليون دولر  اإىل نحو  اقت�صاد احلال  قيمة 
“دافزا”  وتلللقلللدم   .2024 اللللعلللام  بللحلللللول  اأمللريللكللي 
احلال  قطاع  يف  لا�صتثمار  تتطلع  التي  لل�صركات 
التي  والإمكانيات  اخلللدمللات  من  متنوعة  جمموعة 
كما  وب�صيط،  �صهل  ب�صكل  الأعللمللال  تاأ�صي�ص  ت�صمن 
توفر اإمكانية الو�صول اإىل جمموعة كبرية ومتنوعة 
كما  العاملية،  �صبكتها  عرب  واخلللدمللات  ال�صركات  من 
تدعم عمليات ال�صركات يف قطاع احلال من خال 
البنية التحتية املتطورة التي متتلكها مل�صاعدتها على 

تنمية اأعمالها.

•• اأبوظبي -وام: 

الللثللالللث مللن منظومة  املللاللليللة املل�للص اجللليللل  اأطلللللقللت وزارة 
الدرهم الإلكرتوين، وذلك بالتعاون مع جمموعة جديدة 
عملية  لت�صهيل  الوطنية  والبنوك  احلكومية  اجلهات  من 
حتلل�للصلليللل ر�لللصلللوم وعلللوائلللد اللللدوللللة وتلللوفلللري خللليلللارات اأكر 
للمتعاملني متكنهم من ت�صديد ر�صوم اخلدمات احلكومية 
اأمن  درجللات  اأعلى  و�صمن  مي�صر  ب�صكل  معاماتهم  واأداء 
املللعلللللومللات وذلللللك انللطللاقللا مللن جللهللودهللا اللللدوؤوبلللة لرفع 
وتوفري  احلكومية  اجلهات  يف  اخلدمات  تقدمي  م�صتويات 
التحول  ملواكبة  ومتطورة  جديدة  اإلكرتونية  دفللع  قنوات 
واأ�لللصلللارت وزارة  املللاللليللة.  الللرقللمللي علللللى م�صتوى اخلللدمللات 
دفع  الآن  باإمكانهم  اأ�صبح  املتعاملني  جميع  اأن  اإىل  املالية 
ر�صوم اخلدمات احلكومية با�صتخدام الدرهم الإلكرتوين 
وزارتي  للمنظومة  اجلللديللدة  املللرحلللللة  و�صملت  اجلللديللد.. 

القت�صاد واملالية، وم�صرف الإمارات للتنمية، ودائرة املالية 
يف عللجللمللان، وغللرفللة جتلللارة و�صناعة دبلللي، وجللامللعللة زايد، 
بالإ�صافة اإىل العديد من البنوك الوطنية منها بنك دبي 
الإ�صامي،  اأبوظبي  الأول، وبنك  اأبوظبي  التجاري، وبنك 
يون�ص  �صعادة  وقللال  الفجرية.  وبنك  اخليمة،  راأ�للص  وبنك 
منظومة  “ �صهدت  املللاللليللة..  وزارة  وكيل  اخللللوري،  حاجي 
الدرهم الإلكرتوين منذ اإطاقها تطورا مت�صارعا جم�صدة 
اأف�صل املمار�صات املتبعة عامليا يف اأنظمة التكنولوجيا املالية 
واعللدة حيث وفرت  اآفللاق  نحو  وانطلقت  الرقمي،  والللدفللع 
والأمان  املرونة  من  م�صبوقة  غري  م�صتويات  للمتعاملني 
مع  يتما�صى  مبللا  و�صعادتهم،  ر�صاهم  مب�صتوى  لارتقاء 
 “ �صعادته  واأ�صاف   .«  2021 الإملللارات  روؤيللة  م�صتهدفات 
مع  والتن�صيق  العمل  موا�صلة  على  املالية  وزارة  حتر�ص 
اخلدمات  م�صتويات  لرفع  ال�صرتاتيجيني  �صركائها  كافة 
قنوات  وتللوفللري  احلكومية  واجلللهللات  الهيئات  خمتلف  يف 

دفع اإلكرتونية جديدة ومتطورة ت�صاهم يف تعزيز التحول 
يف  وعامليا  اإقليميا  مكانتها  من  وتعزز  الللدولللة،  يف  الرقمي 
الذكية  احلكومة  وجملللالت  العاملية  التناف�صية  مللوؤ�للصللرات 
توجيهات  مللع  يتما�صى  مبللا  والللرقللمللي،  املللعللريف  والقت�صاد 
 2071 الإمللارات  الر�صيدة ووفقا ملرتكزات مئوية  القيادة 
ملنظومة  الرقمي  التحول  م�صتويات  يف  الرتللقللاء  ومللع   .«
الدرهم الإلكرتوين، اأ�صبح باإمكان املتعاملني الآن ت�صديد 
الللدفللعللات واإجنللللاز املللعللامللات مللبللا�للصللرة مللن خلللال حتميل 
تطبيق الدرهم الإلكرتوين “مبا�صر” على هاتفهم الذكي 
واإمكانية  عالية  كللفللاءة  لهم  يللوفللر  ممللا  بللطللاقللات  دون  مللن 
ربللط ح�صابهم  هللو  مللا عليهم  وكللل  غللري م�صبوقة،  و�للصللول 
امل�صريف يف اأحد البنوك امل�صاركة يف املنظومة مع التطبيق. 
وي�صمل اجليل اجلديد من الدرهم الإلكرتوين 3 بطاقات 
ذات مزايا خمتلفة منها؛ “بطاقة ها” وهي بطاقة تنا�صب 
املتعاملني اجلدد من الأفراد الراغبني يف الدفع ملرة واحدة 

حيث ل تتطلب الت�صجيل ول حتى تقدمي الوثائق وميكن 
اأق�صى،  بحد  درهللم   3،500 لغاية  ي�صل  بر�صيد  تعبئتها 
و”البطاقة الذهبية” وهي بطاقة م�صبقة الدفع بخيارات 
متعددة لتعبئة الر�صيد وتنا�صب معامات الدفع املتعددة 
م�صتوى  لإتاحة  الت�صجيل  وتتطلب  املنتظمة  واملدفوعات 
م�صبقة  بطاقة  وهللي  املتميزة”  و”البطاقة  اإ�للصللايف،  اأملللان 
وتنا�صب  الت�صجيل،  وتتطلب  للتخ�صي�ص  قابلة  الللدفللع 
الأر�صدة  اأ�صحاب  من  وال�صركات  الأفلللراد  من  املتعاملني 
اأن  يللذكللر  الللر�للصلليللد.  لتعبئة  اأقلل�للصللى  حللد  دون  مللن  العالية 
الدرهم الإلكرتوين كان قد �صهد منذ العام 2016 منوا 
هائا فيما يتعلق باإيرادات اخلدمات احلكومية الحتادية 
 7.6 املح�صلة بالدرهم الإلكرتوين حيث تراوحت حوايل 
مليار درهم يف عام 2016 وجتاوزت حاجز 22 مليار درهم 
يف عام 2019، كما مت اجناز 49 مليون معاملة با�صتخدام 

بطاقات الدرهم الإلكرتوين يف العام 2019.

كهرباء ومياه دبي تختتم حملة »لنجعل هذا ال�صيف اأخ�صر«

وزارة املالية تطلق جيال جديدا من منظومة الدرهم الإلكرتوين

مركز »�صعيد« يوفر خدمات كاتب العدل لت�صهيل اإجراءات امل�صتثمرين

من 81 جهة حكومية وخا�صة وو�صلت 
ن�صبة �صعادة املتعاملني عن احلملة هذا 
�صعيد  مللعللايل  وقلللال   .96% اإىل  الللعللام 
الرئي�ص  املنتدب  الع�صو  الطاير  حممد 
الللتللنللفلليللذي لللهلليللئللة كللهللربللاء ومللليلللاه دبي 
اجلهات  خمتلف  مللع  تتعاون  الهيئة  اإن 
مفهوم  لرت�صيخ  واخلللا�للصللة  احلكومية 
جمتمعية  ثللقللافللة  للليلل�للصللري  الللرت�للصلليللد 

روؤية  مللع  ين�صجم  مبللا  يللوملليللا  و�للصلللللوكللا 
را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
الللدولللة رئي�ص  نللائللب رئلليلل�للص  اآل مللكللتللوم 
“رعاه  دبلللللي  حلللاكلللم  اللللللللللوزراء  جمللللل�للص 
عاملية  عا�صمة  دبللي  اإملللارة  بجعل  اهلل” 
لاقت�صاد الأخ�صر والتنمية امل�صتدامة 
على  الطلب  لإدارة  دبللي  وا�صرتاتيجية 
اإىل  التي تهدف   2030 واملياه  الطاقة 

واملياه  الكهرباء  على  الطلب  تخفي�ص 
 .2030 الللعللام  بللحلللللول   30% بن�صبة 
وت�صري ال�صتجابة الوا�صعة التي حتظى 
ارتفاع م�صتوى  اإىل  الهيئة  بها مبادرات 
اأفراد املجتمع حول  الوعي بني خمتلف 
�صرورة حماية البيئة واملوارد الطبيعية 
واتللللبللللاع منلللط حللليلللاة واٍع ومللل�لللصلللوؤول يف 
للمحافظة  وامللليللاه  الكهرباء  ا�صتهاك 

•• ال�شارقة - وام:

اأعلللللللللللللن ملللللركلللللز اللللل�للللصللللارقللللة خلللللدمللللات 
اللللتلللابلللع ملكتب  امللل�للصللتللثللمللريللن )�للصللعلليللد( 

/ املبا�صر  الأجنبي  لا�صتثمار  ال�صارقة 
ا�صتثمر يف ال�صارقة/ عن توفري خدمات 
املركز  مللبللنللى  �للصللمللن  العدل”  “كاتب 
امل�صتثمرين  مللعللامللات  اإجنلللللاز  بللهللدف 

باملحاكم  اخلللا�للصللة  والأجلللانلللب  املحليني 
وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

ومبللوجللب هلللذا الللتللعللاون يللقللدم “كاتب 
اخلدمات  )�للصللعلليللد(  مللركللز  يف  العدل” 

اخللللا�لللصلللة بللالللتلل�للصللديللق علللللى امللللحلللررات 
والتنازل  البيع  وعللقللود  الللوكللالت  مثل 
اأن ي�صتغرق  والقرارات والتعهدات على 
تتجاوز  مللللدة ل  اخللللدملللة  اإجنلللللاز  وقللللت 

اخلم�ص دقائق.
العام  املدير  العجلة  وقال مروان �صالح 
امل�صتثمرين  خلللدمللات  اللل�للصللارقللة  ملللركللز 
العدل  وزارة  مللع  الللتللعللاون  اإن  )�صعيد( 
كلللاتلللب العدل  لللتللوفللري خلللدملللات  يلللاأتلللي 
ت�صهيل  يف  )�صعيد(  مللركللز  روؤيلللة  �صمن 
خطوات  وت�صريع  امل�صتثمرين  اإجلللراءات 
اإجنللاز كافة  تاأ�صي�ص الأعمال من خال 
معامات امل�صتثمرين حتت �صقف واحد 
اإمارة  مكانة  يعزز  مبللا  قيا�صية  وبللفللرتة 
الأعمال  للللرواد  جللاذبللة  كبيئة  اللل�للصللارقللة 

وامل�صتثمرين.
واأو�صح العجلة اأن هذه اخلدمة ت�صاف 
يوفرها  التي  اخلدمات  من  �صل�صلة  اإىل 
مع  و�صراكاته  تعاونه  خللال  من  املركز 
احلكومية  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  عدد من 

•• دبي- وام:

ال�صيف  هللللذا  “لنجعل  حللملللللة  حللقللقللت 
كهرباء  هلليللئللة  نظمتها  الللتللي  اأخ�صر” 
�صعار  حتت  اخلام�صة  لل�صنة  دبي  ومياه 
“ابداأ بالرت�صيد الآن” جناحاً كبرياً يف 
رفع م�صتوى وعي املتعاملني حول اأهمية 
ال�صتهاك  تللر�للصلليللد  �للصلللللوكلليللات  تللبللنللي 
اأ�صهر  الللهللدر خا�صة خللال  واحللللد مللن 

ال�صيف.
وا�صتملت احلملة - التي اأطلقتها الهيئة 
رقمياً لأول مرة هذا العام - على تقدمي 
والن�صائح  الإر�للللصللللادات  ملللن  جمللمللوعللة 
الكهرباء  ا�للصللتللهللاك  لللرت�للصلليللد  الللعللامللة 
واملياه اإىل جانب تعريف املتعاملني ب�صبل 
ال�صتفادة من برنامج “نهجي امل�صتدام” 
الذي يندرج حتت مظلة مبادرة “احلياة 
وتر�صيد  اللللوفلللورات  لتحقيق  الذكية” 

ا�صتهاك الكهرباء واملياه.
وا�صتمرت احلملة على مدار ثاثة اأ�صهر 
عرب من�صات الهيئة الر�صمية على مواقع 
التوا�صل الجتماعي وقنواتها الداخلية 
واخلارجية كما نظمت الهيئة �صل�صلة من 
املحا�صرات واللقاءات الفرتا�صية التي 
ا�صتهدفت القطاع احلكومي وال�صناعي 
والتجاري عاوة على املن�صاآت التعليمية 
وامل�صت�صفيات حيث قدم فريق الرت�صيد 
العربية  باللغتني  حما�صرات  الهيئة  يف 
موظفا   4839 مب�صاركة  والإجنليزية 

على هذه الروة الوطنية.
من جانبها قالت خولة املهريي النائب 
التنفيذي للرئي�ص لقطاع ال�صرتاتيجية 
والتللل�لللصلللال احللللكلللوملللي يف الللهلليللئللة.. “ 
ثقافة  لن�صر  بالغة  اأهمية  الهيئة  تللويل 
املجتمع  اأفللللللراد  بلللني جللملليللع  الللرت�للصلليللد 
الإيلللجلللابلللي بينهم  الللتللنللافلل�للص  وتلل�للصللجلليللع 
الب�صمة  وخف�ص  ال�صتهاك  لرت�صيد 
اأحدث  على  الهيئة  وتعتمد  الكربونية. 
تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة لتقدمي 
اإدارة  علللللى  املتعاملني  ت�صاعد  خللدمللات 
قلللرارات  واتللخللاذ  ا�صتهاكهم  ومللراقللبللة 
ومعلومات  بلليللانللات  على  بللنللاء  مللدرو�للصللة 
البيوت  مع  املقارنة  خللال  من  حمدثة 
العالية  الللكللفللاءة  ذات  والللبلليللوت  املماثلة 
اأكر  اإىل الطللاع  اإ�صافة  يف منطقتهم 
من  للمتعاملني  التعرفة  �للصللرائللح  على 
ارتفاع  اأ�صباب  ومعرفة  ال�صكني  القطاع 
واإر�صال  متعامل  كللل  لللدى  ال�صتهاك 
بناًء  تر�صيد خم�ص�صة  اإر�للصللادات وخطة 

على منط ا�صتهاكه«.
الرت�صيدية  الهيئة  توجيهات  اأن  يذكر 
يف حملة “لنجعل هذا ال�صيف اأخ�صر” 
ا�صتملت على �صبط درجة حرارة مكيف 
درجة مئوية ومعاجلة   24 الهواء عند 
امل�صابيح  وا�لللصلللتلللبلللدال  املللليلللاه  تلل�للصللربللات 
للطاقة  ملللّوفلللرة  مب�صابيح  التقليدية 
وغللري ذلللك من اإر�للصللادات ب�صيطة ميكن 

جلميع اأفراد املجتمع اتباعها.

وملللنلللهلللا ملللديلللنلللة الللل�لللصلللارقلللة لللللاإعللللام 
للهوية  الحتلللاديلللة  والللهلليللئللة  )�للصللملل�للص( 
واجلللنلل�للصلليللة بللحلليللث يللقللدم امللللركلللز كافة 
للم�صتثمرين  والللرتاخلليلل�للص  اخلللدمللات 
مبدينة  �صركاتهم  تاأ�صي�ص  يف  الراغبني 
امل�صتثمرين  تللزويللد  وكللذلللك  )�للصللملل�للص( 
باخلدمات التي ت�صمن اإمتام الإجراءات 
احلكومية املتعلقة باجلوازات والإقامات 
املتعلقة  واخلللللللدمللللللات  والللللتللللاأ�للللصللللريات 
امل�صتفيدين  وطلبات  واملن�صاآت  بالكفاء 

من اإعفاءات الغرامات.
خلدمات  اللل�للصللارقللة  مللركللز  اأن  اإىل  ي�صار 
من  يتخذ  اللللذي  )�صعيد(  امل�صتثمرين 
الق�صباء مقراً له يندرج �صمن حمفظة 
ال�صارقة  هلليللئللة  ومللللللبللللللادرات  �لللصلللركلللات 
ويعمل  )�صروق(  والتطوير  لا�صتثمار 
مع  ا�صرتاتيجية  ب�صراكة  مظلتها  حتت 
بالتعاون  للخدمات”  “اإجنازات  �صركة 
ال�صارقة لا�صتثمار الأجنبي  مع مكتب 

املبا�صر )ا�صتثمر يف ال�صارقة(.
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بنك الإمارات دبي الوطني وبنك 
لئومي يوقعان مذكرة تفاهم

•• دبي-وام: 

وقع بنك الإمللارات دبي الوطني، - البنك الرائد يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
 ..- اإ�صرائيل  يف  الللرائللدة  البنوك  اأحللد   - لئومي،  و”بنك   ، اأفريقيا  و�صمال 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  القا�صم،  عبداهلل  ه�صام  من  كل  بح�صور  تفاهم  مذكرة 
الإدارة والع�صو املنتدب ملجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، و�صاين نيل�صون، 
�صامر  والدكتور  الوطني،  دبللي  الإملللارات  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص 
الرئي�ص  وحنان فريدمان،  “بنك لئومي”،  اإدارة  حاج يحيى، رئي�ص جمل�ص 
التنفيذي يف بنك لئومي، وعدد من امل�صوؤولني. وتعد هذه ثاين اتفاقية يوقعها 
بنك الإمارات دبي الوطني مع بنك اإ�صرائيلي يف اأعقاب بدء العاقات املالية 
والقت�صادية بني دولة الإمارات العربية املتحدة واإ�صرائيل التي ي�صتحوذ بنك 
لئومي حاليا على ح�صة تقدر بنحو %30 تقريبا من نظامها امل�صريف. وقال 
ه�صام عبداهلل القا�صم، نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة والع�صو املنتدب ملجموعة 
بنك الإمارات دبي الوطني.. “ مع توقيع هذه التفاقية مع بنك بحجم وثقل 
امل�صرتك”..  والتجاري  القت�صادي  التعاون  اآفاق  نتطلع ل�صتك�صاف  لئومي، 
اجلانبني  بللني  امل�صرفية  العاقات  لتعزيز  متهد  التفاقية  اأن  اإىل  م�صريا 
مبا يعود باملنفعة على عامتنا التجارية وعمائنا واقت�صاد دولة الإمارات 
من  والتجارة”.  لاأعمال  وذلك من خال فر�ص جديدة  املتحدة،  العربية 
جانبه، قال الدكتور �صامر حاج يحيى، رئي�ص جمل�ص اإدارة “بنك لئومي”.. 
“ نهنئ احلكومة الإ�صرائيلية على اإجنازها املتميز بتوطيد عاقاتنا مع دولة 
الإمارات العربية املتحدة، وقد جاء التوقيت املثايل للبدء باخلطوات العملية 
الكبرية  التعاون  اإمكانات  حتقيق  �صت�صمن  التي  القت�صادية  القنوات  وفتح 
بني البلدين.. وي�صعدنا توقيع هذه التفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، 
وا�صع  امل�صتقبلي  التعاون  عليها  �صيقوم  التي  الأ�ص�ص  اإر�صاء  �صاأنها  والتي من 
النطاق بني قطاعات الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة واإ�صرائيل”. 
ويعد بنك الإمارات دبي الوطني اأكرب بنك يف دبي من حيث الأ�صول، وي�صغل 
وال�صركات  لللاأفللراد  امل�صرفية  اخلللدمللات  كبرية يف قطاع  امللتلليللازات جتللاريللة 
والهند  وم�صر  وال�صعودية  املتحدة  العربية  الإمللللارات  دولللة  يف  واملوؤ�ص�صات 
وتركيا و�صنغافورة واململكة املتحدة والنم�صا واأملانيا ورو�صيا والبحرين، ولديه 

مكاتب متثيلية يف ال�صني واإندوني�صيا.

اقت�صادية دبي: اإجمايل ال�صركات العاملة يف 
منطقة الرب�صاء ي�صل اإىل 7,112 �صركة

•• دبي-الفجر: 

اأظهر تقرير �صادر عن قطاع الت�صجيل والرتخي�ص التجاري يف اقت�صادية 
دبي اأن اإجمايل ال�صركات الفعالة والعاملة يف منطقة الرب�صاء حتى اليوم 
ح�صب  على  بتنوعها  الرخ�ص  هللذه  وامللتللازت  �صركة.   7112 اإىل  و�للصللل 
وبلغت   )3،602( التجارية  الأن�صطة  مقدمتها  يف  جللاء  حيث  الن�صاط 
 ،)47%( ح�صتها  وبلغت   )3،341( املهنية  ثللم   ،)50.6%( ح�صتها 
ويو�صح  وال�صناعية.  ال�صياحية  الأنلل�للصللطللة  على  الن�صب  بللاقللي  وتللوزعللت 
التقرير حجم الن�صاط التجاري يف الرب�صاء لإعطاء جمتمع الأعمال ملحة 

تعريفية عن واقع الأعمال والفر�ص املتوفرة يف تلك املنطقة.
الرب�صاء،  منطقة  يف  الفاعلة   للرخ�ص  الللقللانللوين  بال�صكل  يتعلق  وفيما 
تاأتي رخ�ص املوؤ�ص�صات ذات امل�صوؤولية املحدودة اأوًل بن�صبة %46.3، تليها 
 .18.5% بن�صبة  اأعمال مدنية  ثم   ،28.6% بن�صبة  الفردية  املوؤ�ص�صات 
وت�صم الأ�صكال القانونية اأي�صاً �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة - ال�صخ�ص 
الواحد، فرع ل�صركة مقرها يف اإمارة اأخرى، فرع �صركة خليجية، فرع �صركة 
م�صاهمة  ت�صامنية،  حللرة،  منطقة  مقرها  موؤ�ص�صة  �صركة/  فللرع  اأجنبية، 

عامة، وتو�صية ب�صيطة.
اإىل  الرب�صاء  مبنطقة  العاملة  ال�صركات  يف  الأعمال  رجللال  ن�صبة  وو�صلت 
بن�صبة  واللل�للصللركللات   ،2.5% بن�صبة  الأعلللملللال  �للصلليللدات  تليها   ،95.3%
%2.1. وت�صم اأبرز جمموعات الأن�صطة للرخ�ص يف منطقة الرب�صاء كل 
اجلاهزة؛  املاب�ص  عامة؛ جمموعة  بها؛ جتارة  يتعلق  وما  املقاولت  من: 
املللطللاعللم واملللقللاهللي؛ اأنلل�للصللطللة جتللاريللة اأخلللللرى؛ �للصلليللانللة املللبللاين واحلرا�ص 
والتنظيف؛ خدمات التنظيف؛ جمموعة الإلكرتونيات؛ العقارات؛ وتقنية 

املعلومات.
والرب�صاء   2 والرب�صاء   ،1 الرب�صاء  اإىل  دبي  الرب�صاء يف  وتنق�صم منطقة 
ال�صكنية  املباين  معظم  وتقع  جنوب.  الرب�صاء  منطقة  اإىل  بالإ�صافة   ،3
بقية  يف  الفلل  غالبية  تنت�صر  بينما   ،1 الللرب�للصللاء  يف  واملللطللاعللم  واملللتللاجللر 
من  واحلللدة  لت�صبح  ملحوظ  ب�صكل  الللرب�للصللاء  منطقة  ومنللت  املللجللمللعللات. 
املنا�صب بالقرب من العديد من املدار�ص  ملوقعها  اأكر املناطق طلباً نظراً 
واملراكز  وامل�صت�صفيات  املطاعم  واأفخم  ت�صويقية  متاجر  من  املرافق  واأهللم 
الرتفيهية، الأمر الذي جعلها خياراً رائعاً للعائات، كما تتميز بحيويتها 
وبن�صاط حركتها التجارية.  وتعمل اقت�صادية دبي ب�صكل مبا�صر على تعزيز 
التن�صيق مع  دبللي مللن خللال  بللاإمللارة  التجارية  الأعللمللال  مللزاولللة  وت�صهيل 
اجلهات املعنية يف الإمارة لت�صخري كافة اجلهود والإمكانيات التي ت�صمن 
املعامات  اإجلللراءات  وت�صهل  الفعلي  التطبيق  حيز  ال�صرتاتيجيات  و�صع 
والرتاخي�ص التجارية يف دبي، وذلك للتمكن من تطبيق اأف�صل املمار�صات 
ت�صكل  التي  التجارية،  الرتاخي�ص  اإجلللراءات  وحت�صني  العمل  منهجية  يف 

عامًا اأ�صا�صياً يف تناف�صية الأعمال وا�صتدامتها. 
هو  ما  كل  مواكبة  على  التجاري  والرتخي�ص  الت�صجيل  قطاع  ويحر�ص 
للمتعاملني  قيمة م�صافة  ذات  ومبادرات  وتوفري خدمات  لتطوير  جديد 
�صمن معايري عالية اجلودة للو�صول اإىل الهدف الأ�صا�صي وهو تربع اإمارة 

دبي �صدارة املدن الذكية على امل�صتوى العاملي.

جمل�س اإدارة غرفة عجمان يعقد اجتماعه الثالث للعام 2020

•• دبي- وام:

اأطلقت هيئة دبي للطريان املدين وبلدية دبي م�صروع 
اآفاق دبي يف اإطار خطة دبي احل�صرية 2040 وذلك 
خال لقاء افرتا�صيا ح�صره �صمو ال�صيخ اأحمد بن 
و�صعادة  للطريان  دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  اآل  �صعيد 
حممد عبداهلل اأهلي مدير عام الهيئة و�صعادة داوود 
املديرين  مللن  وعلللدد  البلدية  عللام  مللديللر  الللهللاجللري 

التنفيذيني لدى اجلهتني.
مدير  املللهللريي  عبيد  مللرمي  املهند�صة  وا�صتعر�صت 
مركز نظم املعلومات اجلغرافية يف بلدية دبي نظام 
اإىل دعم  والذي يهدف  الوا�صعة  واإمكانياته  امل�صروع 
خطط دبي امل�صتقبلية يف جمال التنقل اجلوي خللق 
الهام  القطاع  هللذا  يف  ال�صتثمار  على  حمفزة  بيئة 
 Master مللن خلللال اإعلللللداد املللخللطللط الللرئلليلل�للصللي
للبنية التحتية لنظام القبة اجلوية ل�صماء   Plan
دبي والذي يت�صمن حتديد مواقع امل�صارات ومرافق 
املللنللاولللة الأر�للصلليللة واجللللويلللة وامللللطلللارات وحمطات 
الحتياجات  درا�لللصلللة  علللللى  بللنللاء  وغلللريهلللا  اللل�للصللحللن 
التخطيطية  وامللللعلللايلللري  والقللتلل�للصللاديللة  اللل�للصللكللانلليللة 
الأخرى والتكامل بني املخططات الرئي�صية الأر�صية 
واجلللويللة والللتللوافللق بللني ال�للصللرتاطللات التخطيطية 

لكل نوع من التخطيط.
مركز  لللدى  التقنية  الإمكانيات  ا�صتعرا�ص  مت  كما 
نللظللم املللعلللللومللات اجلللغللرافلليللة يف بلللللديللة دبلللي لإعلللداد 
الداعمة  اجللليللومللكللانلليللة  الإلللكللرتونلليللة  الللتللطللبلليللقللات 
وربطها  الأبللعللاد  ثاثي  اجلللوي  التخطيط  لعمليات 

مع نظام “دبي هنا«.
اآل مكتوم �صكره  اأحمد بن �صعيد  ال�صيخ  ووجه �صمو 

لفريق العمل القائم على م�صروع اآفاق دبي .. داعيا 
اإىل مزيد من العمل امل�صتمر والتعاون ما بني الهيئة 
ال�صرتاتيجية  الللللروؤى  حتقيق  �صبيل  يف  والللبلللللديللة 
قطاع  الدولية يف  دبي  مكانة  وتر�صيخ  دبي  حلكومة 

الطريان املدين.
من جهته اأعرب �صعادة داوود الهاجري عن اأمله يف اأن 
يحقق م�صروع اآفاق دبي الفوائد املرجوة منه اإ�صافة 
اإىل لدوره يف امل�صاهمة بحفظ اأمن و�صامة املاحة 
اجلّوية يف الإمارة و ودعم دور الهيئة بتنظيم عمليات 
ال�صتخدام  وحتقيق  طّيار  بللدون  الطائرات  ت�صغيل 
الأمثل لها وفقا لأف�صل املعايري واملمار�صات العاملية 
اجلّوي  النقل  جمال  يف  لابتكار  مركزا  دبي  وجعل 

القطاع  هللذا  يف  ال�صتثمار  على  حمفزة  بيئة  وخلق 
الهام واأن تكون باكورة للمزيد من التعاون والتن�صيق 

فيما يخدم جميع اجلهات احلكومية.
امللل�للصللروع جللاء انطاقا مللن حر�ص  اأن هللذا  واأ�للصللاف 
اإر�صاء  على  املللدين  للطريان  دبللي  وهيئة  دبللي  بلدية 
امللل�للصللرتك بينهما  اللللتلللعلللاون ال�للصللرتاتلليللجللي  دعلللائلللم 
وال�صتفادة من اخلدمات التي يقدمانها مبا ي�صمن 
اأهمية  اأن  وحيث  بينهما  املوؤ�ص�صي  التكامل  حتقيق 
هذا التعاون تكمن يف دعم بلدية دبي لدور اجلهات 
احلكومية يف تطبيق اأحكام القانون رقم /4/ ل�صنة 
2020 بلل�للصللاأن تللنللظلليللم اللللطلللائلللرات بللللدون طلليللار يف 
هامة  بيانات  قاعدة  البلدية  لدى  تتوفر  حيث  دبي 

وا�صتعمالتها  لاأرا�صي  تت�صمن معلومات متكاملة 
القائمة  املللبللاين  وارتللفللاعللات  وامل�صتقبلية  احلللاللليللة 
التحتية  البنية  بلليللانللات  اإىل  بللالإ�للصللافللة  واملخططة 
وامل�صورات اجلوية ت�صاعد يف اختيار اأف�صل امل�صارات 
بالتن�صيق مع  املهابط اجلوية  ويف تخ�صي�ص مواقع 
اجلهات املعنية و�صمان املواءمة بني متطلبات هيئة 
دبلللي للللللطللريان املللللدين وبلللني خللطللة دبلللي احل�صرية 
حتقيق  نحو  بينهما  التكامل  ي�صمن  ومبللا   2040
اأهداف وتطلعات التنمية العمرانية امل�صتقبلية باإمارة 
دبي واإعداد الت�صريعات التخطيطية و البنائية التي 

تخدم تطبيق القانون.
جهود  اأهلي  عبداهلل  حممد  �صعادة  ثمن  جانبه  من 
البلدية واإ�صهاماتها املتميزة يف خدمة روؤية اإمارة دبي 
.. معربا عن ثقته باأن هذا امل�صروع �صري�صم م�صتقبا 
جلعل  والإجنلللاز  التميز  من  املزيد  وي�صيف  م�صرقا 
دبي من بني املدن ال�صباقة عامليا يف ا�صت�صراف و�صنع 
امل�صتقبل يف جمال التنقل اجلوي داخل املدن واأن هذا 
التعاون امل�صرتك �صيخلق �صورة اإيجابية �صت�صاهم يف 

جعل دبي مركزا لابتكار يف جمال النقل اجلوي.
واأ�صاف �صعادته : “ اإننا يف هيئة دبي للطريان املدين 
احلكومية  اجلللهللات  كافة  مللع  جنب  اىل  جنبا  نعمل 
جلللعللل دبلللي ملللنلللارة يللحللتللذى بللهللا يف كللافللة املجالت 
ور�صالتنا يف ذلك حتقيق الريادة و�صمان ال�صتدامة 
يف جمال الأمللن وال�صامة وحماية البيئة يف قطاع 
اجلاذبة  ال�صتثمارية  البيئة  ودعللم  املللدين  الطريان 
ل�صناعة الطريان يف الإمارة حتقيقا لروؤية �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 

بجعل دبي مطارا للعامل«.

•• عجمان - الفجر: 

رئي�ص  املويجعي  عبداهلل  �صعادة  تراأ�ص 
و�صناعة  جتللللارة  غللرفللة  ادارة  جمللللل�للص 
الدارة  جمللللللل�لللص  اجللللتللللمللللاع  علللجلللملللان 
لللللاإطللللاع   ،2020 للللللللعلللام  اللللثلللاللللث 
وا�صتعرا�ص  الللعللمللل  ملل�للصللتللجللدات  علللللى 
تنفذها  التي  والعللمللال  امل�صاريع  اأهللم 

الغرفة.
�صيدات  مللبللنللى  يف  الجلللتلللملللاع  حلل�للصللر   
عجمان  لغرفة  التابع  عجمان  اأعللمللال 
يف منطقة اجلللللرف،  �للصللعللادة حللمللد بن 
را�صد النعيمي و�صعادة �صامل بن اأحمد 
الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائبي  النعيمي 
الإدارة، و�صعادة �صامل  واأع�صاء جمل�ص 

ال�صويدي مدير عام غرفة عجمان.
ترحيبية  بللكلللللمللة  الجلللتلللملللاع  اإ�للصللتللهللل 
للل�للصللعللادة علللبلللداهلل امللللويلللجلللعلللي، واأ�لللصلللاد 
وحر�صها  الر�صيدة  القيادة  بتوجيهات 
املحفزات  وتللقللدمي  الللدعللم  توفري  على 
الإقت�صادية لنمو العمال واإ�صتدامتها 
اأن غللرفللة عجمان  يف الإملللللارة، مللوؤكللداً 
حتر�ص على توفري خدمات ومبادرات 

تلبي تطلعات اع�صائها. 
على  الع�صاء  اإطللاع  الإجتماع  تناول 
الثاين  حم�صر اجتماع جمل�ص الدارة 
وا�صتعرا�ص  واعللتللمللاده،   2020 للعام 
حمللل�لللصلللر اجللللتللللمللللاعللللي جلللللنللللة املللللللللوارد 
الب�صرية الثاين والثالث للعام اجلاري 
و اعتمادهما ، كما مت تناول املركز املايل 
نهاية  الللعللام وحتى  بللدايللة  مللن  للغرفة 

�صهر اغ�صط�ص 2020.
مبنى  حللللول  تللقللريللر  اإ�للصللتللعللرا�للص  ومت 

�لللصللليلللدات اأعللللمللللال عللجللمللان واجللللللدوى 
من  يللوفللره  ملللا  املبنى  مللن  القت�صادية 
مللنلل�للصللة ملل�للصللتللدامللة للللللللرواد ورائلللللللدات 
العمال بحيث ي�صم املبنى 64 حمًا 
املجهزة  القاعات  من  عللدداً  جانب  اإىل 
للللللملللللتللقلليللات وامللللللوؤمتلللللرات واللللللللدورات 
الللتللدريللبلليللة، كللمللا يللوفللر املللبللنللى 164 

مكتباً لل�صركات ومراكز التدريب«.   
علللللللى تقرير  واإطلللللللللع احلللل�لللصلللور  هلللللذا 
عجمان  غرفة  خطة  م�صتجدات  حللول 
املعتمدة للتوا�صل مع الع�صاء حلثهم 

التحفيزية  احلللزم  من  الإ�صتفادة  على 
القيادة  بها  وجللهللت  الللتللي  والعلللفلللاءات 
الر�صيدة، واإ�صتعرا�ص نتائج الإ�صتبيان 
عجمان  غرفة  اأع�صاء  بلللراأي  اخلا�صة 

من املن�صاآت حول احلزم التحفيزية.
الزيارات  نتائج  على  الإطلللاع  مت  كما 
امليدانية مل�صانع الإمارة، وجهود غرفة 
مع  املبا�صر  توا�صلها  لتعزيز  عجمان 
والتحديات  املقرتحات  لر�صد  امل�صانع 
و�صبل تذليل ال�صعوبات التي تعرت�ص 
مع  بالتعاون  ال�صناعي   الللقللطللاع  منللو 

اجلهات احلكومية املعنية.
م�صروع  الإجللتللمللاع  اإ�صتعر�ص  وخللتللامللاً 
لاأع�صاء  الأعللللمللللال  منلللللاذج  تللطللويللر 
عجمان  غرفة  اع�صاء  بتوجيه  واملعني 
لللللاإ�للللصللللتللللفللللادة ملللللن فللللر�للللص اللللتلللجلللارة 
وتطورها  العللمللال  لنمو  الإلكرتونية 
التجارة  من�صات  اإىل  الإنلل�للصللمللام  عللرب 
الغرفة  �للصللعللي  واأهللملليللة  اللللكللرتونلليللة، 
لتعزيز التعاون مع املن�صات الرائدة يف 
هذا املجال من خال توقيع اتفاقيات 
و�صرورة  للمعلومات،  وتللبللادل  �صراكة 

بالتعاون  تللوعللويللة  عمل  ور�لللص  تنظيم 
الأع�صاء على  بهدف حث  املن�صات  مع 
التجارة  ملللن  وال�للصللتللفللادة  الللتلل�للصللجلليللل 

الإلكرتونية.
اإدارة  جمللللل�للص  اأعلللل�للللصللللاء  نلللاقللل�لللص  كلللملللا 
لتطبيق  الغرفة  خطة  عجمان  غرفة 
املبادرات  وتبني  البتكار  اإ�صرتاتيجية 
امللللوظلللفلللني يف هذا  املللبللتللكللرة وتلللاأهللليلللل 
امللللجلللال، مللوؤكللديللن علللللى اأهللملليللة �صعي 
الإبتكار  مفهوم  لنقل  عجمان  غللرفللة 

اإىل جمتمع العمال يف الإمارة. 

اإطالق م�صروع اآفاق دبي لدعم اخلطط امل�صتقبلية يف جمال التنقل اجلوي

يف �ضوء بدء العالقات بني اجلانبني 

موانئ دبي العاملية وجمارك دبي و�صركة دوفرتاوار ي�صتك�صفون فر�س تطوير العالقات التجارية بني الإمارات واإ�صرائيل
توقيع مذكرات تفاهم حول اإمكانية تطوير املوانئ واملناطق احلرة والبنى التحتية للتجارة

•• دبي -وام:

املزود  العاملية”؛  دبللي  “موانئ  وقعت 
الذكية  اللوج�صتية  للحلول  الللرائللد 
العامل،  حول  التجارة  لتدفق  واملمكنة 
�صركة  التفاهم مع  عددا من مذكرات 
تقييم  اإطللللار  يف  وذللللك  “دوفرتاوار” 
فر�ص تطوير البنية التحتية الازمة 
العربية  الإمللللارات  دوللللة  بللني  للتجارة 
تعزيز  وكلللذللللك  واإ�لللصلللرائللليلللل  امللللتلللحلللدة 

احلركة التجارية يف عموم املنطقة.
وقد وقع �صلطان اأحمد بن �صليم، رئي�ص 
التنفيذي  والللرئلليلل�للص  الإدارة  جمل�ص 
ملجموعة “موانئ دبي العاملية”، ثاث 
دوفرتاوار،  �صركة  مع  تفاهم  مذكرات 
فوغيل،  �صلومي  ميلكها  �صركة  وهللي 
واإ�صاح  بللنللاء  اأحلللوا�لللص  يف  اللل�للصللريللك 

ال�صفن الإ�صرائيلية وميناء اإيات.
وتللغللطللي ملللذكلللرات الللتللفللاهللم جمالت 
دبي  “موانئ  قللليلللام  تلل�للصللمللل:  تلللعلللاون 
امللللوانلللئ  تلللطلللويلللر  بللتللقلليلليللم  العاملية” 
مناطق  تطوير  وكذلك  الإ�صرائيلية، 
حلللرة واإمللكللانلليللة اإنلل�للصللاء خلللط ماحي 
اإيللات وميناء جبل  مبا�صر بني ميناء 

لتطوير  امل�صرتكة  امل�صاريع  مبداأ  على 
اأحوا�ص  منتجات  وت�صويق  وت�صنيع 

بناء واإ�صاح ال�صفن.
رئي�ص  �صليم،  بن  اأحمد  �صلطان  وقللال 
التنفيذي  والللرئلليلل�للص  الإدارة  جمل�ص 
 “  : العاملية”  دبللي  “موانئ  ملجموعة 
العاملية”  دبللي  “موانئ  يف  مهمتنا  اإن 

يف  دبي”  “جمارك  وم�صاهمة   .. علي 
ت�صهيل التجارة بني املوؤ�ص�صات اخلا�صة 
من اجلانبني من خال تطبيق اأف�صل 
املمار�صات اجلمركية ال�صل�صة واملبتكرة 
اجلافة  “الأحوا�ص  وا�للصللتللكلل�للصللاف   ..
اأحوا�ص  مللع  العمل  فللر�للص  العاملية” 
الإ�صرائيلية  اللل�للصللفللن  واإ�لللصلللاح  بللنللاء 

العاملية،  اللللتلللجلللارة  متللكللني  يف  تللتللمللثللل 
خطوط  بللنللاء  يف  م�صاعينا  و�صت�صهم 
جتللاريللة بللني اجلللانللبللني وغللريهللمللا من 
الللللللدول يف دعللللم عللمللائللنللا علللرب جعل 
املنطقة  التجارية يف  الأعمال  ممار�صة 

اأكر �صهولة وكفاءة«.
فوغيل،  �للصلللللومللي  قلللللال  جلللانلللبللله،  مللللن 

دوفرتاوار  �صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اأحوا�ص  ميناء  يف  وال�صريك  ومالكها، 
يف  الإ�صرائيلية  ال�صفن  واإ�للصللاح  بناء 
 “ اإيللللات:  حيفا واللل�للصللريللك يف ملليللنللاء 
�صعادة  مللع  والللتللعللاون  الللعللمللل  ي�صرفنا 
�صلطان اأحمد بن �صليم، رئي�ص جمل�ص 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ص  الإدارة 

“موانئ دبي العاملية”.
املتبادلة  وروؤيتنا  بتعاوننا  اإنني فخور   
لللتللاأ�للصلليلل�للص �للصللراكللة ا�للصللرتاتلليللجلليللة من 
على  اإيللجللابللي  ب�صكل  تللوؤثللر  اأن  �للصللاأنللهللا 
امل�صتوى  علللللى  والقلللتللل�لللصلللاد  اللللتلللجلللارة 
بني  التجارية  العاقة  وتقوية  العاملي 

اجلانبني«.
التفاق  هلللذا  اأن  “ اأعللتللقللد  واأ�لللصلللاف: 
وطويل  متبادل  لتعاون  بللدايللة  جمللرد 
الأمد، و�صيتبعه املزيد من التفاقيات 
بني موانئ دبي العاملية ودوفرتاوار يف 
اأن  ي�صعدين  كما  القطاعات.  خمتلف 
واأحوا�ص  العاملية  دبي  اأن موانئ  اأعلن 
الإ�صرائيلية  اللل�للصللفللن  واإ�لللصلللاح  بللنللاء 
�صتتعاونان يف تاأ�صي�ص م�صروع م�صرتك 
�صي�صارك يف مناق�صة خ�صخ�صة ميناء 

حيفا«.
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دبي للتطوير متنح �صركة فارنك عقد
 خدمات اإدارة املرافق ملدة ثالث �صنوات

•• دبي-الفجر:

التطوير  �صركة  للتطوير،  دبللي  وقللعللت 
اخلا�صة التي اأ�ص�صها �صمو ال�صيخ حمدان 
بللن را�للصللد اآل مللكللتللوم، نللائللب حللاكللم دبي 
العربية  الإملللارات  املالية يف دولللة  وزيللر 
مع  �صنوات  ثللاث  مدته  عللقللداً  املتحدة، 
الرائدة يف قطاع خدمات  فارنك  �صركة 

اإدارة املرافق والبتكار وال�صتدامة. 
خدماتها  فارنك  �صتقدم  ذلللك،  مبوجب 
املرافق  من  جمموعة  اإدارة  يف  املتكاملة 
عقارات  اأربللللعللللة  ذلللللك  يف  مبلللا  دبلللللي،  يف 
رئي�صية �صمن حمفظة “دبي للتطوير” 
املتنوعة، والتي ت�صمل قطاعات التجزئة 
واملباين  والتجارية  ال�صكنية  والعقارات 

ذات ال�صتخدام املتعدد.  
املهند�ص  �للصللعللادة  قلللال  املللنللا�للصللبللة،  بللهللذه 
دبي  ل�صركة  العام  املدير  امليدور،  عي�صى 
اإ�صرتاتيجية  مللن  “كجزء  للللللتللطللويللر: 

خدماتها  لللتللحلل�للصللني  للللللتللطللويللر  دبلللللي 
اتفاقية  اإبلللرام  قررنا  عمائها،  واإ�صعاد 
املرافق  اإدارة  �صركات  اإحللدى  مع  �صراكة 
املوثوقة. يف �صوء ذلك، ا�صتعر�صت دبي 
والقدرات  التقنية  الإمكانات  للتطوير 
ملللللزودي اخلدمات،  ملللن  لللعللدد  الللفللنلليللة 
قبل اأن يقع الختيار على �صركة فارنك 
التي حتظى مبكانة مرموقة يف ال�صوق، 
لدبي للتطوير يف  ناجحاً  لتكون �صريكاً 

موا�صلة تقدمي خدماتها املميزة«. 
فارنك  �للصللتللخلل�للصلل�للص  الإطللللللللار،  هللللذا  يف 
100 موظف وفني، لتقدمي جمموعة 
واأعمال  الفنية  اخلللدمللات  مللن  وا�للصللعللة 
ال�صيانة مبا يف ذلك الأعمال امليكانيكية 
والكهربائية وخدمات التكييف والتهوية 
والأنظمة املتخ�ص�صة وعمليات التنظيف 
خدمات  عن  ف�صًا  والعامة،  اخلارجية 
واأعمال  والآفللللللات  احللل�للصللرات  مللكللافللحللة 

الب�صتنة والعناية باحلدائق. 

�صرتكز فارنك على اأربعة اأبنية رئي�صية 
دبي  ل�صركة  الللعللقللاريللة  املحفظة  �صمن 
تاور”  بلللللللو  “مبنى  وهلللللي  للللللتللطللويللر، 
ال�صكني الذي يتاألف من 72 طابقاً ويقع 
على �صارع ال�صيخ زايد، وجممع املروج يف 
مللركللز دبلللي امللللايل الللعللاملللي والللللذي ي�صم 
بخدمات  �صكنية  �صقة   140 مللن  اأكللر 
بها،  متكاملة مع مرافق عامة حميطة 
ف�صًا عن “مركز ذا فيلج التجاري” يف 
يف  التجاري  احل�صيبة  وجممع  جمريا، 
الللذي يتاألف مللن ثاثة مباين  بللر دبللي 

ي�صم كل واحٍد منها ت�صعة طوابق. 
الرئي�ص  اأوبللرلللني  قللال ماركو�ص  بللدوره 
“هذا هو  فلللارنلللك:  للل�للصللركللة  الللتللنللفلليللذي 
العقد الأول الذي نوقعه مع �صركة دبي 
للتطوير، حيث نتطلع اإىل اإقامة �صراكة 
تتجاوز  الأمللللللد  طللويلللللة  ا�للصللرتاتلليللجلليللة 
م�صلحة  يف  ي�صب  مبا  �صنوات،  الثاث 

الطرفني معاً«. 

•• دبي -وام: 

منواً  لللدبللي  اجلللمللركلليللة  املللعللامللات  �صجلت 
 7.2 اإىل  لت�صل  باملائة   38.5 بواقع  قوياً 
من  الأول  الن�صف  خللال  معاملة  مليون 
5.2 معاملة  مللع  مللقللارنللًة  اجلللللاري  الللعللام 
للللللفللرتة ذاتللهللا مللن الللعللام املللا�للصللي. ويظهر 
الللذي تقوم  اللللدور  اأهمية  هللذا النمو مللدى 
الدولية  الللتللجللارة  يف  عاملي  كمحور  دبللي  بلله 
والتوريد  الإملللللداد  �صا�صل  انللتللظللام  ودعلللم 
وقدرة بنيتها القت�صادية من احتواء الآثار 
املرتتبة على الإجراءات الحرتازية العاملية 
“كوفيد  امل�صتجد  كورونا  فريو�ص  ملواجهة 
اقت�صاد  مبللكللانللة  عللامللليللة  �للصللهللادة  ويف   .»19
بالإجراءات  امل�صتثمرين  ثقة  وزيللللادة  دبللي 
القطاعات  لتحفيز  احلكومة  اأقرتها  التي 
للللللبللدء يف عمليات  القللتلل�للصللاديللة، ومتللهلليللداً 
ارتلللفلللعلللت طلبات  والللتلل�للصللديللر  ال�لللصلللتلللرياد 
اأجنزتها  التي  وال�صركات  الأعمال  ت�صجيل 
جمارك دبي بن�صبة 109 باملائة اإىل 134 
األف خال الن�صف الأول من العام اجلاري 
مقارنة مع 64 األف طلب للفرتة ذاتها من 
التحفيزية  احلللزم  وت�صمنت  املا�صي.  العام 
الللتللي اأطلللللقللتللهللا حللكللومللة دبلللي لللدعللم قطاع 
20 باملائة  التجارة اخلارجية رد ما قيمته 
من الر�صوم اجلمركية الجمالية املح�صلة 
الب�صائع  قلليللمللة  ملللن  بللاملللائللة   5 والللبللالللغللة 
ال�صمان  واإلللغللاء  حملياً  املُللبللاعللة  امللل�للصللتللوردة 
البنكي اأو النقدي ملزاولة ن�صاط التخلي�ص 
من  واعللفللاءات  تخفي�صات  ومنح  اجلمركي 
الللر�للصللوم علللللى علللدد مللن اخلللدمللات املقدمة 
القطاع  لتمكني  اخلارجية،  التجارة  لقطاع 
على  الللتللغلللللب  يف  احلللليلللوي  دوره  اأداء  ملللن 
القت�صادية  ال�صحية  الأزملللللة  انللعللكللا�للصللات 
بللثللقللة لتعزيز  الللراهللنللة والللتللقللدم  الللعللامللليللة 
امل�صتدامة.  القللتلل�للصللاديللة  التنمية  ملل�للصللرية 
و�صجلت البيانات اجلمركية منواً قوياً خال 
الن�صف الأول من العام اجلاري بن�صبة 48 
باملائة لت�صل اإىل 6.2 مليون بيان جمركي 
مقارنًة مع 4.2 مليون للفرتة ذاتها خال 
العام املا�صي اأي مبتو�صط اأكر من مليون 
بيان جمركي �صهرياً وهو رقم �صخم يوؤ�صر 
اقت�صادها  وديناميكية  دبي  اإمارة  اإىل قدرة 
التحديات  على  املرتتبة  الآثلللار  احللتللواء  يف 
العاملي،  القللتلل�للصللاد  تلل�للصللرب  الللتللي  املختلفة 
حيث �صهد الن�صف الأول من العام اجلاري 
الإجراءات  نتيجة  كبرياً  اقت�صادياً  تباطوؤاً 
من  للحد  الللعللامل  دول  معظم  يف  املت�صددة 
وحتتل  كلللورونلللا.  فللريو�للص  وانللتلل�للصللار  تف�صي 
خللدمللة تللقللدمي بلليللان جللمللركللي اللل�للصللدارة يف 
جمارك  تقدمها  التي  اجلمركية  اخلدمات 
تقدمي  ت�صريع  على  الدائرة  وحر�صت  دبي 
اخلدمة عرب تطوير من�صة “م�صاحة العمل 
اإجناز  مللن  العماء  متكن  والللتللي  الذكية” 

اأي وقللت ومن  دقللائللق فقط يف   4 البيان يف 
مطالبة  تقدمي  خدمة  و�صجلت  مكان.  اأي 
األف   432 الللر�للصللوم اجلللمللركلليللة  ا�لللصلللرتداد 
طلب وخدمة طلب �صهادة وتقارير 262.3 
األف معاملة وحجز موعد معاينة وتفتي�ص 
173.6 األف طلب وذلك للن�صف الأول من 
اأحمد  �صلطان  �صعادة  وقللال  اجللللاري.  العام 
الرئي�ص  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �صليم  بللن 
العاملية  دبلللي  ملللجللمللوعللة مللوانللئ  الللتللنللفلليللذي 
واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  موؤ�ص�صة  رئي�ص 
اأفرزتها تداعيات  التي  التحولت  اإن  احلرة 

من  �صاحبها  وما  امل�صتجد  كورونا  فريو�ص 
وا�صطراب  القت�صادية  الأن�صطة  اإغلللاق 
اأظهرت  واللللتلللوريلللد  الملللللللداد  �للصللا�للصللل  يف 
الرئي�صية  للمراكز  املللحللوري  اللللدور  اأهمية 
دبلللي وفق  اأدت  الللعللامللليللة حلليللث  الللتللجللارة  يف 
توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�صد 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” دوراً 
حيوياً يف ربط الأ�صواق ودعم �صل�صلة الإمداد 
وتللر�للصلليللخ مللوقللعللهللا كللمللحللور رئي�صي  عللامللليللاً 
يف الللتللجللارة الللدوللليللة وكللذلللك رفلللد ال�صوق 

الغذائية  ال�صلع  مللن  بللاحللتلليللاجللاتلله  املللحلللللي 
الغذائي  الأمللن  لتحقيق  الازمة  والطبية 
وال�صحي. واأ�صاف اأن النمو يف الطلب على 
جمارك  تقدمها  التي  اجلمركية  اخلدمات 
دبللي يف ظللل ظلللروف اأزملللة كللورونللا اأظهرت 
حر�ص الدائرة على اأداء مهامها احليوية يف 
خدمة املجتمع والقت�صاد الوطني وحماية 
احللللللدود يف كللافللة اللللظلللروف حلليللث اأجنلللزت 
 7 اأكللر مللن  املتطورة  دبللي  اأنظمة جللمللارك 
مايني معاملة يف 6 اأ�صهر ما يظهر مدى 
وبكفاءة  ال�صريعة  ال�صتجابة  على  الللقللدرة 

يحتاجها  التي  امل�صتجدة  للمتطلبات  عالية 
اجلمركية  معاماتهم  لإجنلللاز  املتعاملون 
دون تاأخري لتمكينهم من خف�ص الُكلفة يف 
ظل الظروف العاملية ودون الإخال بجودة 
اخللللدملللات املللقللدمللة والللتللي تللتللم مللن خال 
القنوات الذكية على مدار ال�صاعة بالرتابط 
مع اأنظمة �صلطات املناولة و�صلطات املناطق 
احللللللرة ..كلللملللا �لللصلللارعلللت جلللملللارك دبللللي اإىل 
اأطلقتها  التي  للمبادرات  الفوري  التطبيق 
التجاري  الللقللطللاع  لللتللحللفلليللز  دبللللي  حللكللومللة 
ودعم جمموعات العمل والتجارة لتمكينهم 
على  املرتتبة  لللاآثللار  ال�صريع  التعايف  مللن 
اجللللائلللحلللة. ملللن جللهللتلله قللللال �للصللعللادة اأحمد 
حمبوب م�صبح املدير العام جلمارك دبي اإن 
الدائرة متكنت من تلبية متطلبات مرحلة 
ملللواجللهللة »كوفيد  الإجللللللراءات الحلللرتازيلللة 
الللعللمللل على  بللالللكللامللل ملللع مللوا�للصلللللة   »19
الإجراءات  بهذه  التاأثر  دون  ال�صاعة  مللدار 
الكفوؤة  الب�صرية  واملللللوارد  الللقللدرات  بف�صل 
وكذلك بف�صل ال�صتثمار ال�صخم واملرتاكم 
الللللذي حتللقللق خلللال اللل�للصللنللوات املللا�للصلليللة يف 
اأنظمة وتطبيقات تقنية  تطوير وا�صتخدام 
القيادة  لتوجيهات  وفقاً  الذكية  املعلومات 
الر�صيدة بالتحول الذكي الكامل للخدمات 
املعامات  ح�صة  �صجلت  حيث  احلكومية 
القنوات  علللرب  اأجنللللللزت  اللللتلللي  اجلللمللركلليللة 
باملائة   99.3 ن�صبة  والإلكرتونية  الذكية 
بواقع 60 باملائة للذكية و 39.28 باملائة 
معامات  ن�صبة  بلغت  فيما  لاإلكرتونية 
 0.7 زيارة مراكز اخلدمة عرب »الكاونرت« 
باملائة. واأ�صاف اأنه بلغة الأرقام فقد متكنت 
 40 اإجناز ما يفوق  اأنظمتهم املتطورة من 
األللف معاملة يومياً وهو رقم كبري مل يكن 
منذ  امللل�للصللتللدام  ا�للصللتللثللمللارهللم  للللول  ليتحقق 
املتطورة  التكنولوجيا  يف  طللويلللللة  �للصللنللوات 
الإجللللراءات  لأمتللتللة  ال�صطناعي  والللذكللاء 
�للصللهللولللة ويلل�للصللر وتقدمي  بللكللل  اجلللمللركلليللة 
خللدمللات ذكلليللة مللرتابللطللة بللللدءاً مللن خدمة 
البيان جلمركي وخدمة املعاينة والتفتي�ص 
اجلمركية  الللر�للصللوم  بللرد  املطالبة  وخللدمللة 
اجلمارك  منظمة  بللاإ�للصللادة  حللظلليللت  والللتللي 
تطبيق  و  كللورونللا  مرحلة  وخلللال  العاملية 
اإجللراءات العمل عن ُبعد ومن املنزل وفرت 
اإلللكللرتونلليللاً ذكلليللاً متكامًا  الللدائللرة نللظللامللاً 
مّكن املوظفني من اجناز اأعمالهم بالكامل 
عن ُبعد وبدون اأي �صعوبات ُتذكر حيث مت 
حتقيق م�صتويات الإنتاجية امل�صتهدفة وفق 
الإنتاجية  لللزيللادة  نطبقها  الللتللي  اخلللطللط 
ووفللللر الللنللظللام قللللدرات مملليللزة علللللى �صعيد 
والع�صف  والجتماعات  ُبعد  عن  التدريب 
الإلكرتوين  التلل�للصللال  بللوا�للصللطللة  الللذهللنللي 
امل�صتويات  حتقيق  ا�للصللتللمللرار  يف  انعك�ص  مللا 
امل�صتهدفة وحتفيز البتكار يف اأنظمة العمل 

اجلمركي.

نظمت ندوة اإلكرتونية مب�ضاركة 35 �ضركة 
غرفة دبي توجه ال�صركات الإماراتية لكيفية

 ال�صتفادة من التجارة الإلكرتونية يف ال�صوق ال�صينية
•• دبي-الفجر: 

نظمت غرفة جتارة و�صناعة دبي ممثلًة مبكتبها التمثيلي يف ال�صني موؤخراً 
ندوة اإلكرتونية مل�صاعدة ال�صركات يف الإمارات على ال�صتفادة من التجارة 
الإلكرتونية لتو�صيع ح�صورها يف ال�صوق ال�صينية، وكيفية ال�صتفادة من 
التجارية  العامة  لبناء  املعروفة  ال�صينية  الإلكرتونية  التجارة  من�صات 

بال�صوق ال�صينية. 
الإلكرتونية  ال�صوق  لدخول  عملية  اإر�للصللادات  توفري  اإىل  الللنللدوة  وهدفت 
العامات  ت�صاعد  جللديللدة  ا�صتثمارية  فللر�للص  علللللى  والللتللعللرف  ال�صينية، 
انت�صار فريو�ص  اأزمة  وتاأثريات  تداعيات  الدولة على تخطي  التجارية يف 
كوفيد-19 على قطاع الأعمال. و�صارك يف الندوة الفرتا�صية 35 �صركة 

من بينها عامات معروفة مثل بات�صي وباتيل وكاميلي�صي�ص.
واأ�صار عمر خان، مدير املكاتب اخلارجية يف غرفة دبي اإىل اأهمية الندوة 
يف تعريف جمتمع الأعللمللال الإمللاراتللي على الجتللاهللات اجلديدة يف عامل 
الأعمال خ�صو�صاً مع حتول الن�صاطات القت�صادية اإىل املجال الإلكرتونية، 
معترباً ان ال�صوق الإلكرتونية ال�صينية تعترب من اأهم الأ�صواق يف العامل، 
واإذا ما اأمكن ال�صتفادة الكاملة منها، فاإنها �صتحدث نقلة نوعية يف ن�صاط 

ال�صركات التي تنجح يف هذه ال�صوق الكبرية.
التجارية يف  العامات  الدائم مب�صاعدة  التزام غرفة دبي  اإىل  ولفت خان 
موؤكداً  ال�صتثمارية،  بالفر�ص  وتعريفها  ناجحة،  اأ�صواق  دخللول  على  دبي 
ال�صركات  على  وينبغي  والذكية،  الإلكرتونية  للن�صاطات  هو  امل�صتقبل  ان 
بات  الذي  امل�صتهلك  خلدمة  ا�صرتاتيجياتها  وو�صع  املتغريات  مع  التكيف 

اليوم اأكر انتقائية يف اختياره ملن�صات ت�صوقه ملختلف الب�صائع وال�صلع.
ولفت عمر اإىل ان الغرفة جنحت من خال مكتبيها التمثيليني يف ال�صني 
يف ت�صهيل دخول �صركات اإماراتية اإىل ال�صوق ال�صينية واأبرزهم مياه العني 
تتعاون  اأخللرى  اأن هناك عامات جتارية  وم�صنع �صابون اجلمل يف حني 
العامات  جتللذب  حيث  ال�صينية،  ال�صوق  يف  للتو�صع  الغرفة  مللع  وتن�صق 
نظراً  ال�صيني  امل�صتهلك  اهتمام  الإملللارات  يف  العاملة  لل�صركات  التجارية 

لرتباطها باجلودة وحملها ل�صعار “�صنع يف الإمارات«.

معامالت دبي اجلمركية تنمو 38 باملائة اإىل 7 ماليني يف الن�صف الأول 2020

•• عجمان-وام:

اأعلنت دائرة املالية يف عجمان عن ربط خدمات بوابة 
عللجللمللان للللللدفللع الللذكللي ببطاقة اجللليللل الللثللالللث من 
الدرهم الإلكرتوين لت�صبح بذلك اأول جهة حكومية 
الثالث خيارا للدفع يف  حملية توفر بطاقات اجليل 
اجلهات  خلدمات  املايل  املقابل  لتح�صيل  منظومتها 
هذه  وتتما�صى  عجمان.  اإمللارة  يف  املحلية  احلكومية 
عجمان  يف  املللاللليللة  دائلللرة  ا�صرتاتيجية  مللع  اخلللطللوة 
الللراملليللة اإىل دعللم الللتللحللول الللرقللمللي وتللوفللري قنوات 
دفع جديدة تتاءم مع متطلبات املتعاملني وتقدمي 
جتربة مميزة وفق اأعلى م�صتويات ال�صهولة والراحة 

ودرجللللة عللاللليللة مللن الأملللللان، كللمللا تتكامل مللع جهود 
الدائرة للم�صاهمة يف حتقيق اقت�صاد اأخ�صر م�صتدام 
اخلدمات  نحو  كبرية  ب�صعادة  املتعاملون  فيه  ي�صعر 
علي،  اآل  اأحمد  مللروان  �صعادة  وقللال  اإليهم.  املقدمة 
اأن  “ ي�صعدنا  املللاللليللة يف عللجللمللان:  مللديللر عللام دائلللرة 
اأول منظومة دفع  تكون بوابة عجمان للدفع الذكي 
الثالث من  حلكومة حملية تربط خدماتها باجليل 
الدرهم الإلكرتوين، والذي ميثل نقلة نوعية ترتقي 
�صا�صة  اأكلللر  لت�صبح  الإلللكللرتوين  الللدفللع  بعمليات 
واأمانا، ونحن نثمن جهود وزارة املالية يف الدولة يف 
امل�صتقبلي  للتحول  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  ا�صتكمال 
دائرة  ت�صعى  واأ�صاف  الإلكرتوين«.  الدرهم  ملنظومة 

املالية يف عجمان اإىل تطوير منظومة بوابة عجمان 
للللللدفللع اللللذكلللي بلل�للصللكللل ملل�للصللتللمللر ملللن خللللال توفري 
املعايري  اأحللدث  تواكب  متعددة  دفع  وقنوات  خيارات 
الللعللامللليللة وتللائللم خمللتلللللف فللئللات املللتللعللاملللللني لتحقق 
بللذلللك ملل�للصللاعللي اللللدائلللرة يف تللوفللري الللوقللت واجلهد 
اخلدمات  وكللفللاءة  بللجللودة  والرتللقللاء  املتعاملني  على 
املقدمة لهم، و�صمان منحهم جتربة �صل�صة عند دفع 
يون�ص  �صعادة  قال  جانبه،  من  احلكومية.«.  الر�صوم 
وزارة  “ ت�صعى  املالية:  وزارة  وكيل  اخلللوري،  حاجي 
اإىل  الر�صيدة،  القيادة  توجيهات  املالية، ومتا�صيا مع 
ال�صتثمار  الإلكرتوين عرب  الدرهم  تطويرمنظومة 
يف اأحللللدث الللتللقللنلليللات، وتللعللزيللز تللرابللط املللنللظللومللة مع 

الدولة  املالية واخلدمية يف  والأنظمة  الدفع  اأنظمة 
لللتللقللدمي اأفلل�للصللل احللللللول الللرقللملليللة ومللواكللبللة اأحدث 
تطوير  بهدف  الللدفللع  اأنظمة  يف  العاملية  الللتللطللورات 

وت�صهيل �صبل دفع ر�صوم اخلدمات احلكومية«.
الإلكرتوين  الللدرهللم  منظومة  تلعب   “  : واأ�لللصلللاف 
الدفع  عمليات  كفاءة  وتعزيز  ت�صهيل  يف  حيويا  دورا 
الانقدي لر�صوم اخلدمات احلكومية، وهوما يدعم 
اجلهود الرامية لارتقاء بالبنية التحتية لاقت�صاد 
املللاللليللة يف  تللكللون دائلللرة  اأن  الللرقللمللي، وي�صعدنا  امللللايل 
بطاقات  تللوفللر  حملية  حكومية  جللهللة  اأول  عللجللمللان 
لتح�صيل  منظومتها  يف  للدفع  خيارا  الثالث  اجليل 

املقابل املايل للخدمات احلكومية«.

بوابة عجمان للدفع الذكي اأول منظومة حملية تربط خدماتها باجليل الثالث من الدرهم الإلكرتوين

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 605
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ كبري ا�صام - بنغادي�ص  اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 50% وذلك اىل ال�صيد: حممد �صيف ال�صام جميب 
الرحمن - بنغادي�ص اجلن�صية يف الرخ�صة )حممد �صيف خلياطة العبايات وال�صيل( 
دائرة  من  ال�صادرة   )724039( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي 
التنمية الإقت�صادية بال�صارقة.  وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان 
للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 
العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 603

الرخ�صة  ميلك  الهند   اجلن�صية   - كونداين  علي  �صيد  كونداين  منري  ال�صيد/  بان:  للجميع  معلوما  ليكن 
رقم  برخ�صة جتارية  بال�صارقة  الإقت�صادية  التنمية  دائرة  ال�صادرة من  الذيد(  نور  )بقالة  امل�صماة  التجارية 
)623513( يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )100%(   اىل كا من : ال�صيد/ عبداهلل خليل علي 

ال�صائغ املازمي - اجلن�صية الإمارات  
ال�صيد/ �صيف ال�صام بن حاجي طوفايل احمد - اجلن�صية بنغادي�ص 

ال�صيد / �صاج الدين ب�صري علي - اجلن�صية بنغادي�ص 
تغيري ال�صكل القانوين من وكيل خدمات اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة.   تغيري ال�صم التجاري من )بقالة 
نور الذيد( اىل )بقالة نور الذيد ذ م م( وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 599

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ا�صرف باليبوزا ا�صماعيل حاجي ، الهند اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% وذلك اىل ال�صيد/ �صرياكادات 
بوراغيل حممد ، الهند اجلن�صية يف الرخ�صة امل�صماة )بقالة بيت الريف( ال�صادرة من 
دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة برقم الرخ�صة رقم )751328(  تعديات اخرى 
: تنازل �صاحب الرخ�صة لخر.  وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان 
للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا 
العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اإخطار عديل 
رقم الت�سديق 2020/14791

املنذر : بنك دبي ال�صامي
امل�صدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�صية مبوجب   ، / رميا اجلر�صي  املحامية  وكيا عن  ب�صفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�صيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�صفتها وكليه عن بنك دبي الإ�صامي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�صعيد - بناية بزن�ص بوينت 

- الطابق الأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه / ارافيندا رووان كومارا راجاجي دون - �صريلنكا اجلن�صية - وعنوانه اإمارة اأبوظبي - مدينة اأبوظبي - �صارع خليفة - A S39 - فيا 

رقم 4 - متحرك رقم 0563355266
املو�صوع / اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 14666 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ ال�صيارة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �صداد 
اق�صاط ال�صيارة ل�صالح املنذر حتى تر�صده بذمته 14666 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ اإل اأن املنذر 

اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�صيارة املرهونة اليه واتخاذ الإجراءات القانونية على ال�صيارة الآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اأعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الإخطار ، واإل �صن�صطر اآ�صفني لتخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامات  172 من قانون  و   175 املللادة  ، وذلللك وفقا لن�ص  القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا  الإجللرات  كافة 

املنذر / اأحمد حممد عبدالنبي حممدامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�صنة ال�صنع  لون ال�صيارة       جهة الرتخي�ص  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2016 ف�صي  تويوتا ياري�ص  اأبوظبي  9852116

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اإخطار عديل 

رقم الت�سديق 2020/14796
املنذر : بنك دبي ال�صامي

امل�صدقة  القانونية  الوكالة  اإماراتية اجلن�صية مبوجب   ، / رميا اجلر�صي  املحامية  وكيا عن  ب�صفته  اأحمد حممد عبدالنبي  ال�صيد/  وميثله 
لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2018/1/188057 بتاريخ 2018/9/4 ، ب�صفتها وكليه عن بنك دبي الإ�صامي مبوجب الوكافة 
القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل باإمارة دبي برقم 2019/1/4646 ، وعنوانه اإمارة دبي - منطقة ديره بور�صعيد - بناية بزن�ص بوينت 

- الطابق الأول مكتب رقم 101 متحرك 0544145222 
املنذر اليه /  كا�صاندرا جني �صريي دافيز - امريكية اجلن�صية - وعنوانها اإمارة ابوظبي - مدينة العني - �صارع الطوية - جممع او بناية رقم 

0569194774 رقم  متحرك   -  1 رقم  وحدة   -  2
املو�صوع / اإخطار عديل ب�صرورة �صداد مبلغ 32370 درهم 

حيث تعاقد املنذر اليها مع املنذر بق�صد متويل الخري مبلغ ال�صيارة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن �صداد 
اق�صاط ال�صيارة ل�صالح املنذر حتى تر�صده بذمته 32370 درهم وحيث ان املنذر طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�صرعة �صداد املبلغ اإل اأن املنذر 

اليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع ال�صيارة املرهونة اليه واتخاذ الإجراءات القانونية على ال�صيارة الآتي بياناتها :

لذلك يخطركم املنذر اليه ب�صداد املبلغ املبني اأعاه خال مدة اأق�صاها ا�صبوع من تاريخ ت�صليمكم هذا الإخطار ، واإل �صن�صطر اآ�صفني لتخاذ 
، مع حتميلكم  التجارية  املعامات  172 من قانون  و   175 املللادة  ، وذلللك وفقا لن�ص  القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا  الإجللرات  كافة 

املنذر / اأحمد حممد عبدالنبي حممدامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

�صنة ال�صنع  لون ال�صيارة       جهة الرتخي�ص  نوع املركبة     الفئةرقم املركبة 

2016 ا�صود ميت�صوبي�صي باجريو اأبوظبي  7508716

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم: 330787 تاريخ: 2020/06/10
بيانات الأولوية: 

ال�صم: هوجن كوجن تريمينو�ص هولدينج ليمتد 
وعنوانه: جناح 3101 ، مركز ايفربرايت، 108 �صارع جلو�صي�صرت، وان�صاي، هوجن كوجن.

�ضورة العالمة  

        
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:45

ال�صامة  يف  ال�صت�صارات  احلرا�صة،  خدمات  الليليون،  احلرا�ص  خدمات  التحقيق،  وكللالت  خدمات  ال�صخ�صية،  احلرا�صة 
الجتماعية،  احلفات  يف  املرافقة  اأمنية،  لغايات  الأمتعة  تفتي�ص  ال�صرقة،  �صد  والإنللذار  الأمللان  اأجهزة  مراقبة  البدنية، 
خدمة التدبري املنزيل، تاأجري املاب�ص، خدمات حرق جثث املوتى، فتح اأقفال احلماية، خدمات املرافقة الجتماعية، خدمات 
اأ�صماء النطاق،  �صبكات التوا�صل الجتماعي عرب النرتنت، تاأجري اخلزنات، التخطيط والرتتيب ملرا�صم الزفاف، تاأجري 
اإدارة حقوق الن�صر والتاأليف، ترخي�ص امللكية الفكرية، الأبحاث القانونية، ترخي�ص برامج الكمبيوتر )خدمات قانونية( 

الإدارة القانونية للرتاخي�ص، الرتخي�ص يف اإطار ن�صر الربامج )اخلدمات القانونية(.
و�صف العامة: العامة عبارة عن ر�صم مميز لندفة ثلج داخل دائرة غري مكتملة.

  ال�صرتاطات: 
بالربيد  اإر�صاله  اأو  الإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�ص على  لديه  فعلى من 

امل�صجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س 17  �سبتمرب  2020 العدد 13039 
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العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2019/162 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اأم القيوين الوطني - �ص م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �صارع خالد بن الوليد - بناية بنك ام القيوين 
املنفذ �صده : كو�صرتا للدعاية والإعان - �ص ذ م م

 C15/C17 عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - املدينة العاملية لانتاج العامي
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  - اأر�ص 
وما عليها من بناء حق منفعة - رقم الر�ص 16 - املنطقة : معي�صم الول  - رقم البلدية : 0 - 685 - امل�صاحة : 11999.99 

مرت مربع - القيمة التقديرية : 22000000 درهم يباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2017/75 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - �ص م ع  - عنوانه : الإمللارات - اإمللارة دبي - دبي - ديرة - �صارع بني يا�ص - بجوار دوار 
ال�صاعة - امتداد �صارع املكتوم - مبنى ال�صاملية - خلف فندق مو�صكو - الطابق الر�صي 

املنفذ �صده : انيل كابور �صايندا�ص كابور -  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الرفاعة - بردبي - �صارع الرفاعة - مبنى ملك 
الدكتور جي ا�ص فريناندا�ص - �صقة مكتب 503 - �صركة بان جلوبال التجارية - ذ م م  

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ص 25 - رقم البلدية : 1371 - 682 - امل�صاحة : 227.74 مرت مربع - 

رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : رويال ريزيدني�ص 1 - رقم الوحدة : 1209 - مببلغ )1.470.822( درهم يباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2019/701 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: دروي�ص حمدان �صعيد حممد العامري  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �صارع املطار - فيا رقم 
 5088191404 مكاين  رقم  نزوه  بقالة  من  بالقرب   - الثانية  اخلوانيج   -  16

املنفذ �صده : حمد حمدان �صعيد حممد العامري - واآخرون - عنوانه : الإمللارات اإمارة دبي - ديرة - منطقة اخلوانيج 
الثانية - �صارع اخلوانيج - بالقرب من �صوبرماركت زمزم  - رقم مكاين 5138591176 

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
:  عبارة عن ح�صة  املمتلكات   او�صاف  بيان  يلي  البيع. وفيما  التالية جلل�صة  ايام  وامل�صاريف خال ع�صرة  الثمن  كامل 
 : الر�للص  رقم   - الثانية  : اخلوانيج  املنطقة   - 1.250 قدم مربع   : امل�صاحة   - العامري  �صعيد حممد  دروي�ص حمدان 

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   320000  : التقديرية  القيمة   -   75
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2018/9 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: م�صرف ابوظبي ال�صامي 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة- �صارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي 

املنفذ �صده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - ابوهيل - ديرة 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/23 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من 
م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : ور�صان الوىل - رقم الر�ص : 415  - ا�صم املبنى : T02 - رقم العقار : S 17 - امل�صاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة  عطاء.   لعلى  ويباع  درهم   )742.709( بللل  املقدرة   - مربع  مرت   69
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر )املنفذ �سده(

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2034 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�صون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر )املنفذ �سده(

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2044 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 279.999 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�صون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر )املنفذ �سده(

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2091 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 160،000.00 )مائة 

و�صتون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر )املنفذ �سده(

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2027 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 353.592 مرت مربع - القيمة التقديرية : 290،000.00 

)مائتان وت�صعون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر )املنفذ �سده(

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2108 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 395.937 مرت مربع - القيمة التقديرية : 225،000.00 

)مائتان وخم�صة وع�صرون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر )املنفذ �سده(

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2039 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 294.483 مرت مربع - القيمة التقديرية : 168،000.00 

)مائة وثمانية و�صتون  الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر )املنفذ �سده(

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2107 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 280.001 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�صون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر )املنفذ �سده(

فى الدعوى رقم 2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2100 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�صون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر )املنفذ �سده(

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2057 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 309.256 مرت مربع - القيمة التقديرية : 175،000.00 

)مائة وخم�صة و�صبعون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر )املنفذ �سده(

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2064 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 280.001 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�صون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2034 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�صون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2039 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 294.483 مرت مربع - القيمة التقديرية : 168،000.00 

)مائة وثمانية و�صتون  الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2044 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 279.999 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�صون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2091 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 160،000.00 )مائة 

و�صتون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2027 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 353.592 مرت مربع - القيمة التقديرية : 290،000.00 

)مائتان وت�صعون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2108 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 395.937 مرت مربع - القيمة التقديرية : 225،000.00 

)مائتان وخم�صة وع�صرون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2107 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 280.001 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�صون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2100 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�صون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2057 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 309.256 مرت مربع - القيمة التقديرية : 175،000.00 

)مائة وخم�صة و�صبعون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  العقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�صا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املا وطارق ال�صام�صي واإميان اأ�صد ورا�صد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �صده : �صركة ت�صابال وورلد - ذ م م 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  12.00ظهرا  ال�صاعة   2020/9/21 املللوافللق  الإثللنللني  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :  
اأو�صاف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�صرقي - رقم الر�ص 2064 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�صماة �صابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�صاحة 280.001 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�صون الف درهم(.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�سف حممد بن خر�سم 
مدير اخلدمات الق�سائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/200 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع 

777 دبي الهاتف :  1 - مكاتب امليدان ، بلوك P - الطابق الثاين ، �صندوق الربيد :  اإمللارة دبي - ند ال�صبا  عنوانه : 
  2866283267 رقم  مكاين    04/  2221110  : الفاك�ص   04/  2222555

املنفذ �صده : كمل نافاين برمي كومار نافاين  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي- �صارع الحمدية ، بناية الراأ�ص  - �صقة 
رقم 213 ، هاتف رقم 0506530577 ، مكاين رقم 2826495764 

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�ص - 48 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : جرو�صفينور بيزن�ص تاور - رقم 

العقار : 1009 - امل�صاحة : 90.70 مرت مربع - املقدرة بلل )965.844( درهم ويباع لعلى عطاء. 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/10 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: م�صرف ابوظبي الإ�صامي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي 
املنفذ �صده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - ابوهيل - ديرة 

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  �صقة �صكنية - رقم 
الر�ص : 415 - املنطقة : ور�صان الوىل - رقم املبنى  : 1 -  ا�صم املبنى : T02 - رقم العقار : S16 - امل�صاحة : 51 

مرت مربع - املقدرة بللل )548.958( درهم يباع لعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2020/49 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك را�ص اخليمة الوطني - �ص ذ م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق - بناية نهال - الق�صي�ص 2 - الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز
املنفذ �صده : جمتبى جعفر منزوي 

عنوانه :  اإمارة دبي - احلبية اخلام�صة - جممع رمرام - مبنى الثمام 2 - �صقة رقم 303 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : احلبية اخلام�صة - رقم الر�ص 43 - ا�صم املبنى : الثمام 2 - رقم املبنى : 2 - رقم العقار : 303 

- امل�صاحة : 107.40 مرت مربع - املقدرة بللل )635.823( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/21 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: م�صرف اأبوظبي الإ�صامي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي 
املنفذ �صده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ور�صان الوىل 

املنفذ �صده : �صركة نيبون لندن - ذ م م  - املنفذ �صده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : ور�صان الوىل - رقم الر�ص : 415  - امل�صاحة : 38 مرت مربع - رقم  املبنى : 1 - ا�صم 

املبنى : T02 - رقم الوحدة : S26 - القيمة الكلية - )409.028.00( درهم يباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/279 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: م�صرف الإمارات ال�صامي م�صاهمة عامة 

اإملللارة دبللي - عللود ميثا - مدينة دبللي الطبية - مقابل حديقة اخلللور - بناية رقللم )16( )املكتب  عنوانه : الإملللارات - 
التنفيذي( - الطابق الثالث - مكاين رقم )3135291835( 

املنفذ �صده : حممد اأ�صعد توفيق عبده  - عنوانه :  الإمللارات - اإمللارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �صارع الأ�صيل 
- بارك �صنرتال - مبنى رقم )1( املقام على قطعة الر�ص رقم )64( رقم البلدية )580 - 346( الطابق رقم )14( - 

�صقة )1408( - مكاين 25792 - 85867 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  - �صقة �صكنية - املنطقة 
: اخلليج التجاري - رقم الر�ص : 64 - ا�صم املبنى : بارك �صنرتال - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 1408 - امل�صاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم    )397.962( بلل  املقدرة   - مربع  مرت   41.08

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/200 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع 

777 دبي الهاتف :  1 - مكاتب امليدان ، بلوك P - الطابق الثاين ، �صندوق الربيد :  اإمللارة دبي - ند ال�صبا  عنوانه : 
  2866283267 رقم  مكاين    04/  2221110  : الفاك�ص   04/  2222555

املنفذ �صده : كمل نافاين برمي كومار نافاين  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي- �صارع الحمدية ، بناية الراأ�ص  - �صقة 
رقم 213 ، هاتف رقم 0506530577 ، مكاين رقم 2826495764 

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : الثنية الوىل - رقم الر�ص - 48 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : جرو�صفينور بيزن�ص تاور - رقم 

العقار : 1009 - امل�صاحة : 90.70 مرت مربع - املقدرة بلل )965.844( درهم ويباع لعلى عطاء. 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2018/10 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: م�صرف ابوظبي الإ�صامي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي 
املنفذ �صده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين - واآخرون  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - ابوهيل - ديرة 

املنفذ �صده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين - املنفذ �صده : �صركة نيبون لندن 
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال 
ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  �صقة �صكنية - رقم الر�ص : 415 - املنطقة : ور�صان 
الوىل - رقم املبنى : 1 -  ا�صم املبنى : T02 - رقم العقار : S16 - امل�صاحة : 51 مرت مربع - املقدرة بللل )548.958( درهم 

يباع لعلى عطاء  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2020/49 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك را�ص اخليمة الوطني - �ص ذ م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - �صارع 5 متفرع من �صارع دم�صق - بناية نهال - الق�صي�ص 2 - الطابق الر�صي - بجوار فندق تاميز
املنفذ �صده : جمتبى جعفر منزوي 

عنوانه :  اإمارة دبي - احلبية اخلام�صة - جممع رمرام - مبنى الثمام 2 - �صقة رقم 303 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : احلبية اخلام�صة - رقم الر�ص 43 - ا�صم املبنى : الثمام 2 - رقم املبنى : 2 - رقم العقار : 303 

- امل�صاحة : 107.40 مرت مربع - املقدرة بللل )635.823( درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/21 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: م�صرف اأبوظبي الإ�صامي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �صارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي 
املنفذ �صده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ور�صان الوىل 

املنفذ �صده : �صركة نيبون لندن - ذ م م  - املنفذ �صده : عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : ور�صان الوىل - رقم الر�ص : 415  - امل�صاحة : 38 مرت مربع - رقم  املبنى : 1 - ا�صم 

املبنى : T02 - رقم الوحدة : S26 - القيمة الكلية - )409.028.00( درهم يباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/279 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: م�صرف الإمارات ال�صامي م�صاهمة عامة 

اإملللارة دبللي - عللود ميثا - مدينة دبللي الطبية - مقابل حديقة اخلللور - بناية رقللم )16( )املكتب  عنوانه : الإملللارات - 
التنفيذي( - الطابق الثالث - مكاين رقم )3135291835( 

املنفذ �صده : حممد اأ�صعد توفيق عبده  - عنوانه :  الإمللارات - اإمللارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �صارع الأ�صيل 
- بارك �صنرتال - مبنى رقم )1( املقام على قطعة الر�ص رقم )64( رقم البلدية )580 - 346( الطابق رقم )14( - 

�صقة )1408( - مكاين 25792 - 85867 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  - �صقة �صكنية - املنطقة 
: اخلليج التجاري - رقم الر�ص : 64 - ا�صم املبنى : بارك �صنرتال - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 1408 - امل�صاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم    )397.962( بلل  املقدرة   - مربع  مرت   41.08

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2019/81 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ديرة -�صارع ابوبكر ال�صديق - بجواز مركز القبائل للتخفي�صات وعنوانه املختار : مكتب علي حبيب 
وم�صاركوه الكائن باإمارة دبي - منطقة دبي - �صارع ال�صيخ زايد �صما تاور - الطابق الأول - مكتب رقم 105  

املنفذ �صده : داوود �صيف الدين يعقوب اليعقوب  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة منخول - �صارع رقم 8B - لندن كراون 1 
لل�صقق الفندقية - هاتف رقم 050/7777779 

العقار  بيع  �صيجرى  اقت�صى احلال  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( املللو�للصللحللة او�للصللافلله ادنللللاه للللدى اجلللهللة الللتللى انلليللط بللهللا الللبلليللع )�للصللركللة الملللللارات للللللمللزادات وعلللللى موقعها الللللكلللرتوين

املزايدة ولكل  الأ�صا�صي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�صراء  emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل 
�صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن 
على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  قطعة ار�ص  وما عليها من 
بناء - رقم الر�ص : 471  - املنطقة : املرقبات - امل�صاحة : 2675.61 مرت مربع - املقدرة بلل )50.000.000( درهم ويباع لعلى 
عطاء ،  قطعة ار�ص  وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 663  - املنطقة : املنخول - امل�صاحة : 2971.04 مرت مربع - املقدرة بلل 

)120.000.000( درهم ويباع لعلى عطاء  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2019/171  بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�صعيد - ديرة - بناية البزن�ص بوينت - مكتب  رقم 401 - وكالة الني�صان لل�صيارات 
املنفذ �صده : انوبهاف اجاروال كايا�ص كومار اجاروال 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة نخلة  جمريا - العقار رقم 796  
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ص : 796 - امل�صاحة: 622.44 مرت مربع - التقييم 

: 9000000 درهم -  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2015/625 تنفيذ عقاري    

طالب التنفيذ:قرية جمريا - �ص ذ م م  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة ال�صفوح الوىل العقارية اإن ايه - مركز مبيعات نخيل - هاتف رقم 043903333 

املنفذ �صده : ايه ايه للتثمني - ايه ايه لتنظيم املزادات العلنية واإدارتها �صابقا ل�صاحبتها رنا عبداهلل الأ�صرف واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - القوز ال�صناعية - ملك فاك�صون للعقارات - �ص ب 72585 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ص ف�صاء - املنطقة : الرب�صاء - جنوب الرابعة - رقم الر�ص : 1089 - رقم البلدية : 300 - 681 - امل�صاحة : 

عطاء   لعلى  يباع  درهم   24.792.818.00  - الكلية  القيمة   - مربع  مرت   5484.12
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2018/257 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي - ال�صوق الكبري - بناية بنك برودا ، مقابل للعربة بالقرب من الديوان 

- مكتب رقم 201 )مكاين 2809195296( 
املنفذ �صده : فارلني تيمبريز - م م ح 

عنوانه :  اإمارة دبي - املنطقة : احلرة بجبل علي - قطعة ار�ص رقم ا�ص 60514 - مكاين : 0724764803 
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي- رقم الر�ص : S60514 - امل�صاحة : 20.254 مرت مربع - التقييم 

)12.000.000.00( درهم يباع لعلى عطاء   - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2019/201 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد 

لللللل�للصلليللارات - هللاتللف :  401 - خلللللف وكللالللة الني�صان  بللويللنللت رقلللم  الللبللزنلل�للص  بللنللايللة  اإمللللارة دبلللي - ديلللرة - بور�صعيد -  عللنللوانلله : 
 94826  32445 مكاين  رقم   0508650437  : هاتف   04/2946945

3 - العقار رقم   اإمللارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�صة - مبنى ارمللادا  املنفذ �صده : لياين �صابونبون باتي  - عنوانه : 
 1293874532  : مكاين  رقم   -  1810

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ص : 53 - رقم املبنى : 3 - ا�صم املبنى : ارمادا 3 - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم   615662  - التقييم   - مربع  مرت   81.71  : امل�صاحة   -  1810

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2017/1762 تنفيذ جتاري    

طالب التنفيذ:زتا�ص زمني تكنولوجي�صي اأنونيم �صريكيتي - فرع دبي  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لاإ�صتثمار 
الأول - �صارع دبي لا�صتثمار - مبنى ملك �صركة بوحميد للم�صاريع - م�صتودع رقم )5( 

املنفذ �صده : �صركة جلف تكنيكال كون�صرتك�صن )�ص ذ م م( - واآخللرون  - عنوانه :  الإمللارات - اإمارة دبي - دبي - جممع دبي 
لاإ�صتثمار الأول - �صارع دبي لا�صتثمار - بناية دراك اند �صكول - مكتب رقم 304 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  م�صاء ويف   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربللعللاء  يللوم  انلله يف 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
1196.58 مرت مربع - القيمة التقديرية :  368 - املنطقة : ور�صان الرابعة - امل�صاحة :  ح�صة يف ار�ص - رقم الر�للص : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة   - درهم   1802050

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2019/25 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: دلتا الإمارات ملقاولت البناء - �ص ذ م م 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - الرب�صاء - بناية ملك عبداهلل حممد علي املا - مكتب رقم 705 ، 706 ، 707
املنفذ �صده : ام ئي للتطوير - �ص ذ م م  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - اعمار �صكوير - داون تاون دبي -�صارع ال�صيخ زايد - بناية 

رقم )4( الطابق الأول - مكتب رقم 106 - هاتف رقم : 04/4320966 
بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  نوع 
العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ص : 5  - رقم البلدية : 108 - 682 - امل�صاحة : 693.17 مرت 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : RED RESIDENCE - رقم الوحدة : 2212 - مببلغ )5.222.848( درهم. 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم 2016/37 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: م�صرف الإمارات ال�صامي - �ص م ع - واآخرون 
عنوانه : دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 ، الطابق الثالث 

املنفذ �صده : علي علي اكرب نيك رو�ص متني - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة مارينا - تقاطع �صارع الغربي 
مع �صارع الهبوب - بناية املجرة - قرب نادي مارينا يات�ص - قرب كافيه تيم هورتنز - الطابق 6 �صقة 605 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص 184 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم الوحدة 

: 510 - امل�صاحة : 129.88 مرت مربع واملقدرة قيمتها بللل )1162309( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم 2019/25 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: دلتا الإمارات ملقاولت البناء - �ص ذ م م 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - الرب�صاء - بناية ملك عبداهلل حممد علي املا - مكتب رقم 705 ، 706 ، 707

املنفذ �صده : ام ئي للتطوير - �ص ذ م م  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - اعمار �صكوير - داون تاون دبي -�صارع ال�صيخ زايد - بناية 
رقم )4( الطابق الأول - مكتب رقم 106 - هاتف رقم : 04/4320966 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  نوع 
العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ص : 5  - رقم البلدية : 108 - 682 - امل�صاحة : 693.17 مرت 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : RED RESIDENCE - رقم الوحدة : 2212 - مببلغ )5.222.848( درهم. 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2016/37 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: م�صرف الإمارات ال�صامي - �ص م ع - واآخرون 
عنوانه : دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم 16 ، الطابق الثالث 

املنفذ �صده : علي علي اكرب نيك رو�ص متني - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة مارينا - تقاطع �صارع الغربي 
مع �صارع الهبوب - بناية املجرة - قرب نادي مارينا يات�ص - قرب كافيه تيم هورتنز - الطابق 6 �صقة 605 

بيع  �صيجرى  احلللال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2020/9/23 املللوافللق  الأربللعللاء  يللوم  يف  انلله 
www.( العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص 184 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : بوليفارد واك 8 - رقم الوحدة 

: 510 - امل�صاحة : 129.88 مرت مربع واملقدرة قيمتها بللل )1162309( درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/170 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك برودا  

بنك  بجانب   - دبللي  - خلف متحف  الللقللدمي  ال�صوق  - مقابل  الفهيدي  �للصللارع   - بللردبللي  - منطقة  دبللي  اإملللارة   : عنوانه   
miodubai@miolawfirm.com  : الللكللرتوين  بللريللد   -  044238050  : هللاتللف   ، مللبللا�للصللرة   الإملللللارات 

املنفذ �صده :  منوج كومار جارج جاي كي�صان جارج - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - اخلبي�صي - بناية �صين�صرى 21 - مكتب 103 

 042397467 ت   GLENSGLUBAL@YAHOO.COM
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
قطعة ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ص 719 - امل�صاحة : 604.80 مرت مربع - املقدرة 

بلل )3.000.000( درهم -  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2018/2019 تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ:بنك امل�صرق - �ص م ع  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - الرقة - �صارع الرقة بالقرب مركز الغرير التجاري بجانب فندق ارجان من روتانا بناية بنك امل�صرق 

- �ص ب : 1250 - الهاتف : 04/2223333 - فاك�ص رقم 04/2215720 - رقم مكاين : 30467 95772 
املنفذ �صده : براتيك للتجارة العامة )�ص ذ م م ( - واآخللرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة الرا�ص ، �صارع رقم 40 
ال�صاطع للتجارة  امل�صتقبل  ، بجوار �صركة   2 راأ�للص اخليمة ، حمل رقم  112 ملك عقارات   -  258 القطعة رقم   ، الحمدية 

العامة - �ص ب 125720 ، هاتف رقم 0506506390 ، مكاين رقم 2842295886  
املنفذ �صده : براتيك للتجارة  العامة - املنفذ �صده : �صاكيت جينتال �صوبا�ص �صانت جيندال - املنفذ �صده : �صوبا�ص �صاند 
اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربللعللاء  يوم  انه يف   - جللورالل جندال  
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المللارات للمزادات وعلى موقعها 
عن  يقل  ل  تاأمني  ايللداع  الللدولللة   مواطني  من  ال�صراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللللكللرتوين 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الثمن الأ�صا�صي قبل دخول  %20 من 
301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  �صقة �صكنية - املنطقة 
: الثنية اخلام�صة - رقم الر�ص : 910 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : جمريا باي تاور اك�ص - 2 - رقم العقار : 3302  - 

امل�صاحة : 105.73 مرت مربع - املقدرة بللل )796.647( درهم - ويباع لعلىعطاء.   ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
فى الدعوى رقم  2017/170 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �صارع الفهيدي - مقابل ال�صوق القدمي - خلف متحف دبي - 
miodubai@miolawfirm.com : بجانب بنك الإمارات مبا�صرة ، هاتف : 044238050 - بريد الكرتوين 
اإمللارة دبي - ديللرة - �صارع ابوبكر ال�صديق -  املنفذ �صده :  منوج كومار جللارج جاي كي�صان جللارج - واآخلللرون  عنوانه : 

اخلبي�صي - بناية �صين�صرى 21 - مكتب 103
 042397467 ت   GLENSGLUBAL@YAHOO.COM

املنفذ �صده : منوج كومار جارج جاي كي�صان جارج - املنفذ �صده : �صركة جلينت�ص جلوبال ليمتد 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  : 
قطعة ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ص 719 - امل�صاحة : 604.80 مرت مربع - املقدرة 

بلل )3.000.000( درهم -  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13039 بتاريخ 2020/9/17   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2018/2019 تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ:بنك امل�صرق - �ص م ع  
 عنوانه : اإمللارة دبي - ديرة - الرقة - �صارع الرقة بالقرب مركز الغرير التجاري بجانب فندق ارجان من روتانا بناية بنك 
امل�صرق - �ص ب : 1250 - الهاتف : 04/2223333 - فاك�ص رقم 04/2215720 - رقم مكاين : 30467 95772 
املنفذ �صده : براتيك للتجارة العامة )�ص ذ م م ( - واآخللرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - منطقة الرا�ص ، �صارع رقم 40 
ال�صاطع للتجارة  امل�صتقبل  ، بجوار �صركة   2 راأ�للص اخليمة ، حمل رقم  112 ملك عقارات   -  258 القطعة رقم   ، الحمدية 

العامة - �ص ب 125720 ، هاتف رقم 0506506390 ، مكاين رقم 2842295886  
املنفذ �صده : براتيك للتجارة  العامة - املنفذ �صده : �صاكيت جينتال �صوبا�ص �صانت جيندال - املنفذ �صده : �صوبا�ص �صاند 
اقت�صى  ان  التالية  الثاث  اليللام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2020/9/23 املوافق  الأربللعللاء  يوم  انه يف   - جللورالل جندال  
احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المللارات للمزادات وعلى موقعها 
عن  يقل  ل  تاأمني  ايللداع  الللدولللة   مواطني  من  ال�صراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللللكللرتوين 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  الثمن الأ�صا�صي قبل دخول  %20 من 
301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :  �صقة �صكنية - املنطقة 
: الثنية اخلام�صة - رقم الر�ص : 910 - رقم املبنى : 1 - ا�صم املبنى : جمريا باي تاور اك�ص - 2 - رقم العقار : 3302  - 

امل�صاحة : 105.73 مرت مربع - املقدرة بللل )796.647( درهم - ويباع لعلىعطاء.   ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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على  قلللادرة  �صغرية  روبللوتللات  بت�صميم  علماء  فكر  لطاملا 
التنقل يف بيئات ل ي�صلها الإن�صان اأو اأنها ت�صكل خطرا كبريا 
م�صتحيا  كللان  بالطاقة  ملدها  طريقة  اإيللجللاد  اأن  اإل  عليه 
كاليفورنيا  �للصللاذرن  جماعة  يف  فريقا  اأن  بيد  الآن.  حتى 
حقق اخرتاقا يف هذا املجال مع ت�صميمه روبوتا على �صكل 
خنف�صاء وزنه 88 ميلغراما يعمل على امليثانول )الكحول 
للزحف  ا�صطناعية  ع�صات  نللظللام  وي�صتخدم  امليثيلي( 
تقريبا. �صاعتني  ملدة  ظهره  على  �صحنات  وحمل  والت�صلق 
مللا يجعله  15 مليمرتا فقط  الللروبللوت  هللذا  ويبلغ طللول 
من "اأخف الروبوتات التي �صممت حتى الآن ومن اأكرها 
لوكالة  يانغ  �صيوفنغ  خمرتعه  اأكللد  مللا  على  ا�صتقالية" 
فران�ص بر�ص. واأ�صاف يانغ املعد الرئي�صي ملقالة ت�صف هذا 
اأن  "اأردنا  روبوتيك�ص"،  "�صاي�صن  جملة  ن�صرتها  الخللرتاع 
بح�صرات حقيقية".  �صبيهني  بوزن وحجم  روبوتات  نبتكر 
وتكمن امل�صكلة يف اأن الروبوتات حتتاج اإىل حمركات تكون 
يجعل  مللا  كهربائي  تيار  اإىل  وحتللتللاج  احلجم  كبرية  عللادة 

وجود البطاريات �صروريا.
وتلللزن اأ�للصللغللر الللبللطللاريللات املللتللاحللة حللاللليللا حلللوايل 10 اإىل 
ع�صرين مرة اأكر من اخلنف�صاء النمرية وهي ح�صرة وزنها 
50 ميلغراما ا�صتخدمها فريق العلماء مرجعا يف عملهم. 
ولتجاوز هذه امل�صكلة، اخرتع يانغ وزماوؤه نظام ع�صات 
امليثانول  فاختاروا  ال�صائل  الوقود  اإىل  ي�صتند  ا�صطناعية 
الذي يحوي طاقة اأكر بع�صر مرات من اأي بطارية بالوزن 

نف�صه.
النيكل-تيتانيوم  مللن  اأ�للصللاك  مللن  "الع�صات"  و�صنعت 
طولها  يتقل�ص  الللتللي  "نينتينول"  با�صم  اأيلل�للصللا  املللعللروفللة 

الأخلللرى  املللعللادن  لغالبية  خللافللا  للللللحللرارة  تعر�صها  عند 
الذي  الباتينوم  مب�صحوق  ال�صلك  وغطي  تتمدد.  التي 
يللعللمللل كمحفز ل�للصللتللعللال بللخللار امللليللثللانللول. وملللع احلللرتاق 
البخار املت�صاعد من خزان الوقود يف "الروبوت اخلنف�صاء 
)روبيتل(، على م�صحوق الباتينوم، يتقل�ص ال�صلك فيما 
اللل�للصللغللرية جلللدا لوقف  اللل�للصللمللامللات  تنغلق جمللمللوعللة مللن 
الحللرتاق، فيربد عندها ال�صلك ويتمدد ما يللوؤدي جمددا 
ا�صتهاك  حللني  اإىل  العملية  لتتكرر  ال�صمامات  فتح  اإىل 

الوقود بالكامل.
مو�صولة  وتتقل�ص  فتتمدد  ال�صطناعية  الع�صات  اأمللا 
لها  ت�صمح  نقل  اآلية  عرب  للروبوت  الأمامية  الأرجلللل  اإىل 
بالزحف. واخترب الفريق الروبوت على م�صاحات م�صطحة 
ومنحنية م�صنوعة من مواد ناعمة مثل الزجاج اأو خ�صنة.

جماالت ا�ضتخدام اخلنف�ضاء الروبوت
واأو�صح يانغ اأن "روبيتل" قادر على نقل حمولة تزيد 2،6 
مرة عن وزنه على الظهر واأن يتنقل مدة �صاعتني بخزان 
روبوت  اأ�للصللغللر  وزن  يبلغ  "باملقارنة  واأكللللد  ممللتلللللئ.  وقلللود 
زاحف يعمل ببطارية، غراما واحدا ويعمل ملدة 12 دقيقة 

تقريبا".
ال�صغري جدا يف  الروبوتات  ت�صتخدم هذه  امل�صتقبل قد  يف 
جمموعة من الأمور مثل التحقق من من�صاآت اأو يف عمليات 

تفتي�ص وانقاذ بعد كوارث طبيعية.
اأو  ال�صطناعي  التلقيح  مثل  مهام  يف  اأي�صا  ت�صاعد  وقللد 
الروبوتات راين تروبي  اإ�صراف بيئية. وكتب عاملا  عمليات 
للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ص  معهد  مللن  يل  و�صونغوانغ 

اأن  الللتللوايل، يف تعليق مللرافللق  اآي تللي( وهللارفللرد على  ) ام 
علم  يف  لاهتمام  جدا  مثرية  "حمطة  ي�صكل  "روبيتل" 

اأي�صا.  حت�صن  هللاملل�للص  وجلللود  مللع  ال�صغرية"  الللروبللوتللات 
فعلى �صبيل املثال، تقت�صر حركة الروبوت على التقدم اإىل 

الأمام ب�صكل متوا�صل، بينما يخفف عدم جتهيزه مبعدات 
اإلكرتونية من قدرته على امتام مهام معقدة.

 Survival( كللللونللللدو  �لللصلللريفلللايلللفلللال  يف  بللللك  ملللرحلللبلللا 
حتولت  الللتللي  اللل�للصللابللقللة  اللل�للصللومللعللة  هلللذه   ،)Condo
اإىل جمللمللع �صكني فللاخللر يللوفللر لللاأثللريللاء والأقلللويلللاء يف 
نهاية  النهائي، خمباأ  احلياة  على  التاأمني  فر�صة  العامل 
اللللعلللامل الللللذي يللعللد مبللزيللج مللثللايل ملللن امللللللاأوى والأناقة 

والتكنولوجيا.

الوقاية من ال�ضتاء النووي 
التجهيزات  من  الكثري  على  كوندو  �صريفايفال  يحتوي 
 61 اإنه حتت الأر�ص على عمق نحو  املعروفة للماجئ. 
كيلومرت من   322 بعد نحو  ريللف على  و�صط  مللرتا، يف 
الباردة )كمرفق  بناوؤه خال احلرب  كن�صا�ص. مت  مدينة 
بجدران  تعديله  مت  كما  الللنللوويللة(.  اللل�للصللواريللخ  لإطلللاق 
2.7 مرت م�صممة لتحمل كل  خر�صانية م�صلحة ب�صمك 
التي  النووية  احلربية  الروؤو�ص  اإىل  الأعا�صري  من  �صيء 
وت�صقط  األللف طن(  يعادل  )الكيلوطن  كيلوطنا   12 تزن 

على بعد 800 مرت من امللجاأ.
يعترب ال�صتاء النووي الكابو�ص العاملي الذي يخ�صى النا�ص 
مواجهته، حيث ت�صتمر درجات احلرارة ال�صبيهة بالع�صر 
اجلليدي ل�صنوات، ويهلك ال�صكان واحلياة كما ن�صاهد يف 

اأفام اخليال العلمي، وهو ما �صجع لبناء هذا امللجاأ.
ويقول براين تون اأ�صتاذ علوم الغاف اجلوي واملحيطات 
النووية  العاملية للحرب  الآثار  ب�صاأن  يف جامعة كولورادو 
كيلوطن   100 وزنللله  نلللووي  �للصللاح  و�صقط  حللدث  مللا  اإذا 
)اإذا قطعت م�صافة ميل اأو نحو ذلك، فاإن موجة ال�صغط 
�صديدة لدرجة اأنها �صتن�صف املباين اخلر�صانية، ويف مكان 

ما يف تلك املنطقة هناك انفجار من الإ�صعاع… ون�صف 
الأ�صخا�ص املعر�صني لذلك ميوتون على مدى اأ�صبوع اأو 
اأ�صبوعني ب�صبب احلروق الإ�صعاعية على جلدهم والت�صمم 

الإ�صعاعي(.
من  قطعة  )اإحلل�للصللار  ي�صبه  نللوويللا  انفجارا  اإن  تللون  يقول 
ال�صم�ص اإىل الأر�ص(، وي�صبب ذلك النوع من النفجارات 
تللدفللع هللذه احلللرائللق كميات  يف حلللدوث حللرائللق �صخمة، 
هائلة من الدخان اإىل اأعلى طبقة ال�صرتاتو�صفري. ولأنها 
ل متطر اأبدا يف ال�صرتاتو�صفري، ل ميكن ل�صوء ال�صم�ص 

الو�صول اإىل الأر�ص مما ينتج عنه ف�صل ال�صتاء النووي.

لالأغنياء فقط
هذا هو بال�صبط �صبب وجود �صريفايفال كوندو للحماية 
من دمار احلرب النووية العاملية، ولكن لي�ص لأي �صخ�ص، 
فا ميكنك اأنت وعائلتك الختباء يف اأحد هذه الوحدات 
الللعللامل دون دفلللع مبلغ مللللليللون دولر يف  نللهللايللة  ومللتللابللعللة 
لتغطية  �صهريا  دولر   2500 اإىل  بللالإ�للصللافللة  الللبللدايللة، 
وجميع  والإنرتنت  واملياه  الكهرباء  من  معي�صتك  نفقات 
اأقوى  اأن  مللن  للتاأكد  بلله،  حتلم  قللد  الللذي  املعلب  الطعام 
العي�ص براحة، بدل من  العامل ميكنهم  النا�ص يف  واأغنى 
انتظار م�صريهم  القاحلة، يف  الأرا�صي  برد  الرتعا�ص يف 
املحتوم.من اخلارج ل يبدو املبنى جميل الت�صميم. حار�ص 
تدور  ريللاح  وتوربينات  ال�صائكة  الأ�صاك  من  �صياج  خلف 
بعناية،  املو�صوعة  املراقبة  وكامريات  الن�صيم،  يف  بهدوء 
داخلها  يف  �صخمة  قبة  يف  اأطللنللان   8 وزنهما  يبلغ  وبللابللان 

واحد من اأفخم املجمعات ال�صكنية التي قد جتدها.

يللتللكللون املللبللنللى ملللن 15 طللابللقللا وبللعللمللق 61 ملللرتا حتت 
ت�صم  وا�صعة  قبة  توجد  العلوي،  امل�صتوى  على  الأر�لللص. 
هو  هللذا  اجلماعية.  الرتفيه  ومللرافللق  الرئي�صي  املللدخللل 
املكان الذي �صتجد فيه حديقة احليوانات الأليفة وجدار 

الت�صلق وامل�صبح )كامل مع زلقة مائية(.
حتت القبة، حتتوي ال�صومعة الأ�صطوانية على 14 طابقاً 
�صتجد  الللذي  املكان  هي  الأوىل  الثاثة  الطوابق  اأخللرى، 
الطعام  وخمزن  الطبية  واملرافق  امليكانيكية،  الغرف  فيه 
الأحياء  واإعللداد تربية  الكاملة  املائية  الزراعة  )كامل مع 
املائية( ، يليه 7 م�صتويات من ال�صقق ال�صكنية. يف الأ�صفل، 
حتتوي الطوابق الأربعة الأخرية على الف�صول الدرا�صية 

واملكتبة و�صينما ومقهى وغرفة مترين )مع �صاونا(.
تعمل  )الللتللي  الرئي�صية  اللللدخلللول  غللرفللة  بللجللانللب  يللوجللد 
كموقف �صيارات حممي اإذا كان ال�صكان بحاجة اإىل تفريغ 
الإ�صعاعي،  التطهري  غللرفللة  الإغلللللاق(  اأثللنللاء  مركبتهم 
بكل  تعتني  اأن  ميللكللن  هللنللا  امللللوجلللودة  الكيميائية  فللاملللواد 
�صيء، حبوب اليود لعاجك من الإ�صعاع، وعدادات جيجر 
لك�صف الإ�صعاع، ومواد كيميائية خا�صة ل�صتخراج كل من 

امللوثات البيولوجية والإ�صعاعية منك.
عللن غرفة  كللونللدو  مللالللك �صريفايفال  هلللول،  يللقللول لري 
التطهري )اإذا كانت هناك اأعمال �صغب اأو نق�ص يف الغذاء، 
فهذا �صيء طبيعي(، يف اإ�صارة اإىل نوع من حالت الطوارئ 
التي قد حتدث يف نهاية العامل. )ولكن ماذا لو كان هناك 
اإىل هذه  الذهاب  قللذرة؟ يجب عليك  اإ�صعاع ب�صبب قنبلة 

الغرفة(.
تنظيف  الللغللرف  يف  خا�صة  تقنيات  بوا�صطة  اأي�صا  ميكن 
الرماد الربكاين من الهواء يف حالة انفجر بركان وت�صبب 

بنهاية العامل.
يف الطوابق الأخرية حيث توجد ال�صينما و�صالة الألعاب 
الللريللا�للصلليللة وغلللرفلللة اللل�للصللاونللا. تللوجللد املللدر�للصللة املجهزة 

باحلوا�صيب احلديثة و�صبكة الإنرتنت.
باهتماماته  قللائللمللة  امللللللجللاأ  يف  للللوحلللدة  امللل�للصللرتي  ويلللقلللدم 
وهللوايللاتلله مللن الللنللجللارة واحللليللاكللة اإىل الللربجمللة وبناء 
الروبوتات، ويغذي هول وفريقه هذه املعلومات حلوا�صيب 
الللويللب لكل  املللعلللللومللات ومللواقللع  تللقللوم بتنزيل وتللخللزيللن 

مقيم.
يقول هول )يف حالة وقوع كارثة حيث تتعطل الإنرتنت، 
البقاء  ومعلومات  الطبية  املعلومات  من  الكثري  �صننزل 
حمرك  ا�صتخدام  من  يتمكنوا  حتى  ل�صكاننا  والللهللوايللات 

البحث اخلا�ص بهم(.

حماية وراحة ال�ضكان هي املهمة
نظرة  تلقي  اأن  امل�صرتكة، ميكنك  املرافق  التجول يف  بعد 
داخل ال�صقق نف�صها. وهي لي�صت غرف �صغرية بل وحدات 

اأو مانهاتن.  �صان فران�صي�صكو  �صكني جديد يف  يف جممع 
املقاوم  الللفللولذ  مللن  امل�صنوعة  بللالأجللهللزة  مليئة  املطابخ 
وطاولت  جديدة  اأرائللك  هناك  وطباخ.  وثاجة  لل�صداأ، 

قهوة واأ�صّرة مل مي�صها اأحد.

اأمناط حياة االأغنياء اخلائفني
املايني  اأ�للصللحللاب  مللن  �صعبنا  اأفللللراد  هللول )جميع  يللقللول 
الأطباء  للغاية،  ناجحون  )اإنهم  وي�صيف  الع�صاميني(، 

الدوليون..  الأعلللملللال  ورجللللال  واملللحللامللون  واملللهللنللد�للصللون 
جميعهم تقريبا لديهم اأطفال. وهم قلقون ب�صاأن �صيناريو 
وقوع كارثة(.وي�صري هول اإىل اأن قائمة املخاوف املحتملة 
ت�صمل العديد من الأ�صياء، من �صمنها عا�صفة رملية اأو 
ت�صونامي وزلزل املحيط الهادئ اأو الأعا�صري يف تك�صا�ص 
اأعمال �صغب  اأو  الغذاء  اأو نق�ص  العاملي  املناخ  ورمبا تغري 
ا�للصللطللدام نيزك  تللاأثللري  اأو  القللتلل�للصللادي،  النللهلليللار  نتيجة 

وغريها الكثري.

�ضومعة �ضابقة حتولت اإىل جممع �ضكني فاخر

يف حالت الكوارث .. الأغنياء �صيلجوؤون لأحدث خمباأ تقني يف العامل

روبوت على �صكل خنف�صاء يعمل مبادة كحولية بدل البطارية

ي�����ض��ع االأ���ض��خ��ا���س ت�����ض��ورات 
كيف  ح��ول  وقامتة  �ضوداوية 
ميكن اأن يق�ضوا اأوقاتهم داخل 
ملجاأ يف حاالت الكوارث ، ولكن 
قد ال تكون هذه ال�ضورة منا�ضبة 
�ضيلجوؤون  ال��ذي��ن  ل��الأغ��ن��ي��اء 
الأحدث خمباأ تقني يف العامل.

اأنه هذا الروبوت ال يحتاج لبطارية للعمل واإمنا  �ضمم علماء روبوتا بالغ ال�ضاآلة، يقارب اخلنف�ضاء ال�ضغرية يف احلجم، واملهم 
ي�ضتخدم مادة كحولية لكي يتمكن من الزحف والت�ضلق وحمل �ضحنات على ظهره ل�ضاعتني تقريبا.

حــ�ل العــامل
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انتقادات )�ضارب عليوي( كان مبالغا فيها ب�ضدة

م�صطفى �صوقي: اجتهد دائمًا لإر�صاء الغالبية

)ت�صليم اأهايل(.. دنيا �صمري 
غامن ت�صور م�صاهدها الخرية 

فيلمها  من  الأخللرية  م�صاهدها  ت�صوير  غامن  �صمري  دنيا  الفنانة  ت�صتاأنف 
تاأليف  من  والفيلم  بالعمل،  اخلا�ص  الديكور  يف  اأهايل"،  "ت�صليم  اجلديد 
�صريف جنيب واإخراج خالد احللفاوي، حيث يتبقى لها اأيام قليلة، وتنتهي 

من الت�صوير ب�صكل نهائي ا�صتعداداً لعر�صه يف ال�صينما.
وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لو�صي للبطلة الفيلم خال الأحداث، 
اأمام  البطولة  دور  يج�صد  الللذي  ماجد  له�صام  ال�صديد  حبها  ب�صبب  وذلللك 
دنيا، مما ي�صطرهما اإىل الهروب من لو�صي لكي يتزوجا، وتدور الأحداث 

بينهما يف اإطار كوميدي.
للدنيا،  ال�صينما  يف  الأوىل  املطلقة  البطولة  اأهايل" ي�صجل  "ت�صليم  وفيلم 
الفيلم  وي�صاركها  التلفزيونية،  الدراما  يف  بطولة  من  اأكللر  قدمت  بعدما 
ه�صام ماجد وبيومي فوؤاد ودلل عبدالعزيز وحممد اأوتاكا، على اأن يظهر 

عدد من النجوم �صيوف �صرف؛ منهم اإميي �صمري غامن ولو�صي واآخرون.
املا�صية، حيث قدمت  ال�صنوات الثاث  ال�صينما على مدار  وغابت دنيا عن 

اآخر اأعمالها فيلم "لف ودوران" عام 2016 مع الفنان اأحمد حلمي.

خال لقائها مع برنامج "Et بالعربي"، 
يو�صف  رانلليللا  امللل�للصللريللة  الللفللنللانللة  ك�صفت 
ظهرت  بعدما  اأخللللريا،  خطبتها  حقيقة 
م�صل�صلها  كوالي�ص  يف  "دبلة"  مللرتللديللة 
ي�صور  اللللللللذي   ،"9 "�صارع  اجلللللديللللد 
ال�صباق  خارج  عر�صه  املقرر  ومن  حاليا، 

الرم�صاين املقبل.
وردت رانيا على ال�صائعات التي لحقتها 
قائلة:  خطوبة"  "دبلة  ارتدائها  ب�صبب 
دبلتي،  ال�صخ�صية راجية م�ص  دبلة  "دي 
حتى  م�صاء  ال�صاد�صة  من  بن�صور  واإحنا 
العا�صرة �صباحا م�صاهد الأك�صن وانقاب 
ال�صيارات واحلوادث يف م�صل�صل �صارع 9، 
املعادي،  منطقة  يف  حقيقي  �للصللارع  وهللو 
وكلنا  احلللقلليللقلليللة،  بللالللقلل�للصلل�للص  ومللللللليء 

جريان نعرف بع�صنا خال الأحداث".
الق�صايا،  من  العديد  امل�صل�صل  ويتناول 
امل�صغولني  والأهللل  الإدملللان  م�صكلة  مثل 
الأعمال  فئة  اىل  وينتمي  اأولدهلللم،  عن 

املوؤلفة من 45 حلقة.

اأعلنت املمثلة نادين الرا�صي عودتها اإىل ال�صاحة الفنية بعد 
غياب ل�صنوات، من باب الكوميديا.

مواقع  على  �صفحاتها  اإحللدى  عرب  الرا�صي،  وك�صفت 
تلل�للصللويللره يف  �للصلليللبللداأ  اللللذي  امل�صل�صل  اأن  الللتللوا�للصللل، 

الت�صوير اىل  ينتقل موقع  اأن  بريوت قريبا، قبل 
باحلال"،  "ن�صوجني  ا�للصللم  يللحللمللل  اأبللوظللبللي، 
ويللجللمللعللهللا مللع بللاقللة مللن الللنللجللوم، مللنللهللم زياد 
بلللرجلللي، هللبللة نللللور، هلل�للصللام حلللللداد، حمللمللد خري 

اجلراح، مريفا قا�صي.
احلمد،  اأ�صامة  ال�صوري  املخرج  فكرة  وامل�صل�صل 

اللبناين  املخرج  وتوقيع  قنوع،  زهري  وتاأليف 
نللبلليللل لللّبلل�للص، واملللنللتللج الللفللنللي حلللملللادة جمال 
"غولدن لين"  اإنتاج �صركتي  الدين، ومن 

و"اأي �صي ميديا"، وما اإن ن�صرت الرا�صي 
املتابعني  تعليقات  تللوالللت  حللتللى  اخللللرب 
الذين باركوا لها على العمل ومتنوا لها 
التوفيق، خا�صة ان العمل �صيجمعها من 
ان  �صبق  الللذي  زيللاد برجي،  جديد مع 
"غلطة عمري" و"فر�صة  قدمت معه 

عيد"، وحققا معا جناحا كبريا.

اأثار الفنان م�ضطفى �ضوقي حالة من اجلدل بعد طرحه ن�ضخة جديدة من اأغنيته "�ضارب عليوي" بدون 
على  م�ضطفى  يرد  احلوار  هذا  ويف  االأغنية.  من  االأوىل  الن�ضخة  يف  ظهرت  التي  ليندا  الراق�ضة  م�ضاهد 

االنتقادات التي طالت اأغنيته اجلديدة وم�ضاريعه الفنية املقبلة. 

بعد غياب �ضنوات .. 

نادين الرا�صي تعود 
لل�صاحة الفنية 

رانيا يو�صف تك�صف حقيقة خطبتها

"�صارب  باأغنية  اخلا�ص  الكليب  على  تعديات  اإجراء  �صبب  • ما 
عليوي" وحذف م�صاهد الراق�صة ليندا منها؟

الفهم  مللع  الغللنلليللة  يف  ليندا  رقلل�للص  طريقة  يتقبل  مل  -البع�ص 
يكن  مل  فللالأمللر  الطريقة،  هللذه  نتيجة  الكلمات  لبع�ص  اخلاطئ 
اجنرافا وراء النتقاد على مواقع التوا�صل الجتماعي ولكن اإعادة 
نظر يف امل�صاألة خا�صة اأننا ن�صتمع اإىل جميع الراء، فالأمر ارتبط 
بطريقة الرق�ص التي مل تنا�صب الكلمات ومل يرتبط بالعرتا�ص 
"ملط�صة القلوب"  اأغنيتي ال�صابقة  اأن  على الرق�ص نف�صه خا�صة 

قدمتها مع راق�صة اأي�صاً.
لانتقاد؟ الأغاين  يعر�ص  الكليبات  يف  الرق�ص  اأن  ترى  • هل 

عبداحلليم  مللن  راق�صات  ومعهم  بالغناء  قللامللوا  املطربني  -كللبللار 
حافظ وفريد الطر�ص وحممد فوزي، فامل�صكلة لي�صت يف الرق�ص، 
النظر املختلفة دائماً لا�صتفادة  اإىل وجهات  املهم ال�صتماع  ومن 
منها، وعلى امل�صتوى ال�صخ�صي ا�صعر بالنتماء للمدر�صة القدمية 

يف وجود راق�صة بالأغاين التي اقدمها.
عديدة؟ لنتقادات  تعر�صت  الغنية  • لكن 

واأخذت  ب�صدة،  فيها  مبالغا  كان  النتقادات  اأن  ال�صخ�صي  -براأيي 
الازم،  مللن  اأكللرب  �صياقا 
الراغبني  من  خا�صة 
اأنا  لنا  الت�صيد  يف 
ن�صر  واملللللنللللتللللج 
حملللللللللرو�لللللللللص، 
ت  ق�صا ملنا ا و
حدثت  الللتللي 
بني ال�صوات 
اللللعلللاقلللللللة هي 
الللللللللتللللللللي 

جعلتنا بالأ�صا�ص نتخذ قرار اعادة النظر يف م�صاهد الراق�صة ليندا 
بطريقة  الكلمات  يفهم  البع�ص  جعلت  ال�صتعرا�ص  طريقة  لأن 
م�صطلحات  عليوي" �صمت  "�صارب  فاأغنية  نق�صدها،  التي  غري 

كثرية جديدة على الغناء.
الأغنية! حول  �صجة  لإثارة  مق�صود  المر  هذا  باأن  اآراء  • ثمة 

يقف  بالتاأكيد  التللهللامللات  وهللذه  الطلللاق،  على  �صحيحاً  -لي�ص 
الكليب جاءت  تللعللديللل  اأ�للصللخللا�للص مللغللر�للصللون، لن خللطللوة  وراءهللللا 
خطاأ،  و�صلت  اأنها  راأيللنللا  التي  ال�صورة  ت�صحيح  اأجللل  من  �صريعة 
اأنه يرتبط يف بع�ص  والنتقاد عرب النرتنت اجلميع اأ�صبح يعلم 
الحيان بلجان الكرتونية، ومن الطبيعي اأن يكون هناك اأ�صخا�ص 
ل يعجبهم ما تقوم بتقدميه وهذا حقهم، فمن امل�صتحيل اأن تر�صي 

اجلميع، لكن جتتهد دائماً لإر�صاء الغالبية.
اجلمهور  فهم  عدم  من  تقلق  اأمل  اجلديدة،  الكلمات  • مبنا�صبة 

لها؟
-على العك�ص هذا الأمر كان اأحد اأ�صبابي لتقدمي الغنية واحلما�ص 
العربية  اللغة  يف  مللوجللودة  امل�صتخدمة  فالكلمات  لللهللا،  ال�صديد 
جيداً،  بها  اخلا�صة  املعاين  افهم  ال�صعيدية  اأ�صويل  من  ولكوين 
اأ�صباب جناح الغنية، فاملفردات اجلديدة  اأحد  واعترب هذا المر 
مبعانيها ال�صلية تخرج الأغاين من منطية الكام، كما اأن هناك 
يعرفها  قللد  عما  تختلف  ال�صلية  معانيها  اللغة  يف  م�صطلحات 

البع�ص به الأمر، وبراأيي اأن هذه امل�صاألة مهمة ويجب مراعاتها.
املقبلة؟ الفرتة  خال  جديدك  • ما 

اللي غايب" التي قدمتها  "طمني على  اأغنية  مللوؤخللراً  -طللرح يل 
الفعل  ردود  واتللابللع  بتلحينها  قمت  اأغنية  وهللي  �للصللانللدرا  املطربة 
ل  لكن  قريباً  طرحهما  �صيتم  جللديللدتللان  اأغنيتان  ولللدي  عليها، 
ا�صتطع احلديث عن تفا�صيلهما يف الوقت احلايل، لكنني انتهيت 
من ت�صوير اإحداهما كاأغنية م�صورة والثانية اعمل على ت�صويرها 

قريباً، و�صيتم طرحهما تباعاً.
غنائي؟ األبوم  طرح  يف  تفكر  األ  ذلك  يعني  • هل 

-م�صاألة طرح األبوم غنائي اأمر لي�ص مرتبطا برغبتي 
من عدمها فح�صب، ولكن هناك روؤية فنية للمنتج 
ن�صر حمرو�ص، وهذه الروؤية الفنية تلعب دورا 
كبريا يف حتديد اخلطوة التالية التي يجب 
النجاح  على  املحافظة  اأجللل  من  اتخاذها، 
الذي مت حتقيقه خال الفرتة املا�صية، 
فامل�صاألة حتكمها عدة معايري والأهم 
بالن�صبة يل اأن تبقى اأعمايل ناجحة 
مع اجلمهور �صواء اأغان منفردة اأو 

األبومات غنائية.
تتحدث  التي  الثقة  �صبب  ما   •

بها عن املنتج ن�صر حمرو�ص؟
نعمل  فني،  م�صروع  لدينا  -لأنللله 
الكلمات  تللقللدمي  وهللو  �للصللويللاً  عليه 
ال�صعبي  الللقللامللو�للص  يف  املللللوجللللودة 
يعرفها  ل  رمبلللللا  والللللتللللي  املللل�لللصلللري 
الوقت  يف  اإليها  ي�صتمعوا  اأو  النا�ص 
اأفكار  احلايل، كما نعمل على تقدمي 
خمتلفة ونللوازن بني الأمرين، ون�صر 
لللديلله بللعللد نللظللر واثلللق فلليلله ويف قدرته 
على توقع مدى قبول وجناح ما نقدمه 
الللنللجللاح مرتبط  مللن  اأن جللللزءا  خللا�للصللة 
روؤية  املنا�صب وهو منتج لديه  بالتوقيت 
الأمر  وهلللذا  بتقدميه  يللقللوم  ملللا  متكاملة 
كللبللرية ويجعله  ميلليللزه عللن غللريه ب�صورة 

�صاحب ب�صمة حقيقية.
حميد  مع  الغنائي  م�صروعك  عن  ماذا   •

ال�صاعري؟
-يجمعني معه دويتو غنائي انتهينا بالفعل 
وهي  املللا�للصلليللة  الللفللرتة  خلللال  ت�صجيله  مللن 
اأغنية حتمل ا�صم "ترومبيل احلاوة" وزعها 

توما وحلنها ع�صام كاريكا وقام بكتابة كلماتها حممد هال، لكن 
اأعرف  ول  الآن،  حتى  بعد  حتديده  يتم  مل  الأغنية  طللرح  توقيت 
اأم �صمن اللبوم الذي يقوم  اإذا كانت �صتطرح كاأغنية منفردة  ما 
يفرق معي  لللن  الأملللر  وهللذا  لإ�للصللداره،  الآن  عليه  بالعمل  حميد 
غياب  بعد  ال�صاعري  حميد  مع  للعمل  عودتي  هو  فالأهم  كثرياً، 

طويل.
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فوائد وخماطر ال�صتفراغ عند حديثي الولدة
كانت  التقيوؤ  اأي  وال�صتفراغ  الللولدة،  حديث  الر�صيع  ي�صتفرغ  اأن  يحدث 
لدى  ال�صحة  مظاهر  مللن  ذلللك  اأن  يعتقدن  حيث  الأمللهللات  بلله  ت�صتب�صر 
املولود، وراجت عن ذلك عدة معتقدات مثل اأن املولود الذي ي�صتفرغ كثرياَ 
اإىل  ن�صري  كلمته،هنا  العلم  قللال  حتى  �صافية،  بي�صاء  ب�صرة  يكت�صب  فهو 

فوائد وخماطر ال�صتفراغ عند حديثي الولدة كالآتي... 

القيء الذي ال تخاف منه ويعترب طبيعيَا:
- اأن يكون تقيوؤاَ ب�صيطاَ ولي�ص على �صكل ر�صقات.

- يبت�صم املولود ويرتاح بعد التقيوؤ.
- ل ي�صاحبه اأي اأعرا�ص مثل �صيق التنف�ص اأو الختناق اأو الإ�صهال.

عالمات التقيوؤ واال�ضتفراغ املر�ضي املقلق:
- عدم زيادة وزن الر�صيع.

- الهزال وال�صعف العام.
- يبكي املولود ب�صبب القيء املزعج.

- يكون اأحياناً على �صكل ر�صقات يف حال احلميات.
- وجود ال�صعال و�صيق التنف�ص.

 
التقيوؤ الذي ي�ضفى تلقائيَا:

اأ�صهر من عمر املولود  التي تتح�صن بعد مرور �صتة  هناك بع�ص احلالت 
وهو التقيوؤ الطبيعي ولكن بع�ص احلالت ت�صتوجب العاج.

كيفية عالج التقيوؤ الذي ي�ضتمر مع املولود:
- يجب اأن تنظم الأم عدد الر�صعات.

- التج�صوؤ بعد كل ر�صعة من كل ثدي.
- عدم اإر�صاع املولود كلما بكى.

- ميكن اإر�صاع املولود بالتدريج لتقليل القيء والرتجيع.
- عدم ا�صتخدام املاب�ص ال�صيقة للمولود مثل الأحزمة التي كانت تربط 
بها اجلدات قدمياً بطن املولود خوفاً عليه من الربد حيث توؤدي للرتجيع 

وال�صتفراغ.
- ميكن ا�صتخدام احلليب املخ�ص�ص ال�صتفراغ يف حال تناول الطفل حلليب 

�صناعي ويكون وزنه قليًا اأي من الأطفال املبت�صرين.
 

االأمرا�س التي ت�ضبب اال�ضتفراغ عند حديثي الوالدة:
- التهاب املعدة والأمعاء.

- التعر�ص لعدوى بكتريية.
- التهاب ال�صحايا.

- التهاب الأذن الو�صطى.
- التهاب الكبد.

- التهاب البلعوم وتهيج املريء.
اآثللار جانبية لأي دواء  اأي  اأن تاحظ الأم  - تعاطي بع�ص الأدويللة ويجب 

ت�صتخدمه للمولود.
- حدوث الإم�صاك لدى املولود يوؤدي للقيء ب�صبب ان�صداد الأمعاء ويجب 

مراجعة الطبيب يف حال �صكت الأم من اأن القيء يكون مر�صياً.

اجلاذبية؟ قانون  و�ضع  • من 
- العامل الإجنليزي نيوتن

العامل؟ يف  خريطة  اأول  و�ضع  • من 
العامل الفلمنكي مركاتو

االحتمال؟ نظرية  اأ�ض�س  وا�ضع  هو  • من 
- العامل با�صكال

العامل؟ يف  املحيطات  اأكرب  • ما 
- املحيط الهادئ

باملربع؟ يق�ضد  ماذا  اجلرب  علم  • يف 
- حا�صل �صرب اأي كمية يف نف�صها

املحيطات. يف  يحدث  الربكاين  الن�صاط  جممل  من   90% •
التي  ال�صوئي  بالتحلل  تعرف  عملية  ب�صبب  اأف�صل،  تكون  ال�صم�ص  �صوء  حتت  املجففة  املاب�ص  • رائحة 

تزيل املركبات التي ت�صبب الروائح.
الهواء. من  اأكر  مرة   15 بل  ال�صلبة  الأج�صام  يف  اأ�صرع  ينتقل  • ال�صوت 

ظهورها. بداية  يف  بالري�ص  حم�صوة  وكانت  اجللد  من  ت�صنع  كانت  الغولف  • كرات 
غار�صيا. هو  �صيوعا  الأكر  الإ�صباين  • اللقب 

التن�صت. يحّبون  النا�ص  من   72% •
الغذاء. وجبة  يفّوتون  النا�ص  من   22% •

يوميا. الفم  غ�صول  ي�صتعملون  من  هم  النا�ص  من   45% •
اأمريكا. يف  توؤكل  التي  الفواكه  اأكر  هو  • املوز 

مئوية.  30-18 بني  ما  هي  فيها  لتغفو  املثالية  احلرارة  • درجة 
العامل. يف  اأخرى  دولة  من  واأكر  البحريات  من  عدد  اأكرب  بها  • كندا 

�صقلية. جزيرة  هي  املتو�صط  الأبي�ص  البحر  يف  جزيرة  • اأكرب 

التاجر الطيب
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الزبيب 
الزبيب مذاقا  ي�صفي 
ونللكللهللة مميزة  �للصللهلليللا 
علللللى الأطلللعلللملللة، كما 
بفوائد �صحية  يتمتع 

جمة.
واأو�صح خبري التغذية 
روتكوف�صكي  مللارتللن 
اأكللادميلليللة احلياة  مللن 
مدينة  يف  اللل�للصللحلليللة 
الأملانية،  اأوبللرور�للصللل 
فللوائللد الللزبلليللب: يعد 

الزبيب مبثابة حلوى �صحية غنية بالطاقة.
واأ�صاف روتكوف�صكي اأنه على الرغم من فقدان العنب للكثري من حمتوى 
اإل اأن ذلك ل يت�صبب يف ت�صقق  املاء املوجود فيه خال مرحلة التجفيف، 
الدقيقة  للكائنات  مُيكن  ل  ثللّم  ومللن  املللرنللة،  الرقيقة  اخلللارجلليللة  طبقته 

اخرتاقه ول يوجد اأي داع ل�صتخدام املواد احلافظة معه.
واأردف:  الإن�صان.  ل�صحة  املفيدة  مبكوناته  حمتفظاً  العنب  يظل  وبذلك 
بعد جتفيفه  العنب  داخللل  الغذائية  واملللواد  الكربوهيدرات  يللزداد حمتوى 

مبعدل يراوح بني اأربعة اإىل خم�صة اأ�صعاف.
 %  60 مللن  اأكلللر  مُيللثللل  والللغلللللوكللوز  الللفللركللتللوز  بنوعيه  ال�صكر  اأّن  يللذكللر 
ا�صتعامات  مركز  من  كاوفمان  جابريل  واأو�صحت  الزبيب.  مكونات  من 
الغلوكوز  امت�صا�ص  للج�صم  مُيكن  اأّنلله  الأملانية  بللون  مدينة  يف  امل�صتهلك 

ب�صكل مبا�صر من دون اأن تعمل الع�صارة اله�صمية على تفكيكه.

كان احمد تاجرا طيبا �صاحلا يفعل اخلري �صرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�صرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ،حتى جاء يوم كاد له �صديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل ال 
ار�صل حرا�صه ليقتادوه ايل ال�صجن ظلما وعدوانا .. وقبل ان يدق احلرا�ص بابه يف ذلك اليوم كان يجل�ص يف 
�صحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى 
بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ص الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر 

مب�صادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�صجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ص مدة طويلة هي �صنوات جاءت فيها ف�صول وذهبت ف�صول ومل يفكر احد من 
ا�صدقائه او ا�صحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�صة بعد ان متت م�صادرة كل ما يف البيت 

وا�صبح خاويا علي عرو�صه فجف الب�صتان ويب�ص .
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �صراح التاجر بعدما عرف انه حب�ص ظلما وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�صا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�صه يف احلديقة وماالقى فيها من جواهر فت�صاءل يا ترى هل هناك 
من �صئ منها ... فذهب اإىل املو�صع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�ص وجد احدى جواهره حتى 
وجدها كلها ومل ي�صع منها واحدة .. و�صبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ص ماله فحمد اهلل وعلم انه قد 

بقيت له اأعماله ال�صاحلة يف الدنيا .

العامل  حللول  الأ�صخا�ص  مايني  عللام  كللل  ُي�صاب 
مبر�ص ال�صكري من النوع الثاين، يف حني ميكن 
بح�صب  التعليمات،  بع�ص  باتباع  الإ�صابة  جتّنب 

نتائج درا�صة علمية جديدة.
وراثلللي؛ مبعنى  ال�صكري  اأن مر�ص  املللعللروف   من 
لكن  الإ�للصللابللة،  يف  دوراً  يلعب  الللوراثللي  العامل  اأن 
هللل بللالإمللكللان جتللّنللب الإ�للصللابللة مبللر�للص ال�صكري 
بعيداً عن جميع  اتباع منط حياة �صحي  يف حللال 

امل�صببات؟
كان هذا هو ال�صوؤال الذي عمل علماء بريطانيون 
على البحث والتجارب من اأجل الإجابة عنه، حيث 
اأبحاثهم خال املوؤمتر الأوروبي  متَّ عر�ص نتائج 
لأملللرا�لللص الللقلللللب والأوعلللليللللة الللدمللويللة 2020، 

بح�صب موقع DW الأملاين.

كيف جرى البحث؟
ا�صتخدم فريق البحث بيانات من النظام ال�صحي 
اأكر  بيانات  فح�ص  متَّ  حيث  املتحدة،  اململكة  يف 
وا�صتمر  اجلن�صني.  مللن  �صخ�ص  األلللف   450 مللن 
البحث ملدة خم�ص �صنوات، وقد متَّ تق�صيم البيانات 
والكتلة،  واجلن�ص  العمر  بح�صب  جمموعات،  اإىل 
بعد خم�ص  ال�صحية  للبيانات  مقارنة  اإجللراء  ومتَّ 

�صنوات، بح�صب موقع MDR الأملاين.
�صخ�صاً   31298 اأن  البيانات  مقارنة  واأظللهللرت 
ال�صكري خال  الثاين من مر�ص  بالنوع  اأ�صيبوا 
تلك الفرتة. وكان من املاحظ اأنَّ اأ�صحاب موؤ�صر 
كتلة اجل�صم الأعلى ازدادت لديهم فر�ص الإ�صابة 
11 �للصللعللفللاً، مللقللارنللة بللامللل�للصللاركللني الأقل  بللاملللر�للص 

وزناً.

رابط وثيق بني الوزن ومر�ص ال�صكري
اأظهرت التجارب الرابط بني كتلة اجل�صم واحتمال 
الإ�للصللابللة مبللر�للص اللل�للصللكللري، حلليللث تللزيللد فر�صة 
النظر  بغ�ص  اجل�صم،  كتلة  �صخامة  مع  الإ�صابة 
وعن  الوراثية،  بالأمرا�ص  الإ�صابة  خماطر  عن 

مدى اإ�صابة الأهل بال�صابق باأمرا�ص وراثية.
ويللو�للصللح مللديللر الللدرا�للصللة، بللريللان فللرييللنلل�للص، من 
الذين  "الأ�صخا�ص  اأن  كللللامللللربيللللدج،  جلللاملللعلللة 
يتجاوزون حداً معيناً ملوؤ�صر كتلة اجل�صم هم اأكر 
عر�صة لاإ�صابة مبر�ص ال�صكري، والبقاء يف نف�ص 
النظر عن  بغ�ص  وذلللك  املرتفع،  م�صتوى اخلطر 
التي يعانون فيها من زيادة الوزن"، بح�صب  املدة 

موقع "اإن فرانكني" الأملاين.

كيف تتجّنبني الإ�صابة مبر�س ال�صكري؟

عر�س ت�ضميمات ملونة على واجهة ج�ضر Oberbaumbruecke فوق نهر �ضربي كجزء من مهرجان االأ�ضواء ال�ضنوي يف برلني.ا ف ب


