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ما فوائد ال�صمن وهل هو طعام �صحي؟
تعترب تو�صيات التغذية ال�صمن طعاماً �صحياً مقارنة بالزبدة، فعلى 
الرغم من اأن كالهما من م�صادر حيوانية ويحتويان على الدهون، 
اإل اأن دهون ال�صمن اأف�صل. ونظراً لأن ال�صمن يتعّر�ض للتلف �صريعاً 
عند التخزين تتم اإ�صافة م�صادات اأك�صدة عديدة له، ما يجعله �صحياً 
بف�صل هذه امل�صادات التي ي�صتفيد منها اجل�صم يف حماربة اللتهابات 
من  الأك�صدة  مل�صادات  النباتية  امل�صادر  نوعية  وتختلف  والتجاعيد. 

ُم�صّنع لآخر، ولذلك يعترب “ال�صمن البلدي” الأف�صل.
���ص��ع��رة ح���راري���ة، وال�����ص��م��ن خ���اٍل من   130 وت��وف��ر ك��ل ملعقة �صمن 
الكربوهيدرات، ويحتوي على دهون ب�صكل اأ�صا�صي، وبروتني، وح�صة 
جيدة من فيتامني “اأ”، وفيتامينات اأخرى قابلة للذوبان يف الدهون 
النحا�ض  م��ن  �صئيلة  وكمية  و”د”،  و”ك”  “اإي”  فيتامني  مثل 

واحلديد. وحتتوي الزبدة على معادن اأكرث من ال�صمن.
وحتث تو�صيات التغذية ال�صحية على تناول الإن�صان 65 غراماً من 
الدهون يومياً، لكن ينبغي اأن يكون 45 منها من دهون �صحية نباتية 
ولي�صت م�صبعة، اأي اأن احلد الأق�صى من الدهون امل�صبعة )ال�صلبة( 
فقط. ونظراً لأن الزبدة غنية بالدهون امل�صبعة، وكذلك  غراماً   20
ال�صمن يف مرتبة تالية لها، ينبغي عدم ا�صتهالك الكثري من ال�صمن 
للفرد  )15 غراماً(  يومياً، والكتفاء مبا ل يزيد عن ملعقة يومياً 

مق�صمة على كل الوجبات.

رائحة اجل�صم الكريهة تنذر بهذه الأمرا�ض
“اأبوتيكن اأوم�صاو” الأملانية اأن رائحة اجل�صم الكريهة  اأوردت جملة 

تدق ناقو�ض اخلطر، اإذ تنذر بالإ�صابة مبر�ض خطري.
واأو�صحت املجلة املعنية بال�صحة اأن رائحة اجل�صم، التي ت�صبه رائحة 

البول اأو الأمونيا، قد ت�صري اإىل الإ�صابة باأمرا�ض الكلى.
ن�صاط  فرط  اإىل  النفاذة  العرق  ورائحة  ال�صديد،  العرق  يرجع  وقد 

الغدة الدرقية، والذي يعمل على زيادة اإفراز العرق. 
وم��ن الأع��را���ض الأخ���رى ال��دال��ة على ف��رط ن�صاط ال��غ��دة الدرقية، 

فقدان الوزنن وا�صطرابات النوم، و�صعف الرتكيز، والع�صبية.
وقد ُت�صري الرائحة الكريهة التي ت�صبه رائحة ال�صمك من الأع�صاء 
التنا�صلية، اإىل الإ�صابة بعدوى فطرية، اأو بكتريية اأو مبر�ض جن�صي. 
وغالباً ما تكون الرائحة الكريهة م�صحوبة بحكة واحمرار وحرقان 
و�صيالن.   اأما الرائحة الكريهة املنبعثة من الفم فرتجع اإىل التهاب 

اللثة، اأوالتهاب الأمعاء، اأوالرجتاع املريئي، وح�صا�صية الطعام.
الفاكهة  رائحة  اأو  الأ�صيتون  رائحة  ت�صبه  التي  الفم،  رائحة  وت�صري 

املعطوبة، اإىل الإ�صابة بال�صكري. 

ما  خماطر ارتداء العد�صات الال�صقة اأثناء النوم؟
تعد العد�صات الال�صقة و�صيلة فعالة ومريحة لت�صحيح الروؤية دون 
ال�صحيحة  بالطريقة  بها  العناية  الف�صل يف  لكن  للنظارات،  احلاجة 

ميكن اأن يوؤدي اإىل حالت خطرية كالتهابات العني. 
قبل  ج��ي��داً  وجتفيفها  و�صطفها  الأي�����دي  بغ�صل  اخل����رباء  وي��ن�����ص��ح 
عليها  اللعاب  اأو  امل��اء  و�صع  مثل  اأ�صياء  و�صع  وجتنب  العد�صات  مل�ض 

مبا�صرة. 
كما ين�صح اخلرباء بعدم ارتداء العد�صات الال�صقة اأثناء النوم لأنها 
الرغم  قد حتجب الأك�صجني ال�صروري ل�صحة قرنية العني، وعلى 
اإىل  الأك�صجني  مب��رور  ت�صمح  احلديثة  الال�صقة  العد�صات  اأن  م��ن 
القرنية اأثناء النهار، اإل اأن العني تكون مقفلة اأثناء النوم مما يقلل 

من الأك�صجني املتاح وي�صبب م�صاكل �صحية للعينني. 
وبح�صب اخلرباء، فاإن ارتداء العد�صات الال�صقة اأثناء النوم ميكن اأن 
يزيد من خطر حدوث م�صاعفات مثل قرحة القرنية التي قد تكون 

موؤملة للغاية. 
تكون  ما  وغالباً  ج��داً  ن��ادرة  حالة  العني  قرحة  اأن  من  الرغم  وعلى 
قابلة للعالج، اإل اأنها عادة ما تت�صبب بندوب ترتك اآثار طويلة الأمد 

على الروؤية، بح�صب ما ورد يف �صحيفة اإك�صرب�ض الربيطانية.
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األعاب الهواتف الذكية 
غري منا�صبة لالأطفال 

قالت الهيئة الأملانية لختبار ال�صلع اإن األعاب الهواتف الذكية غري منا�صبة 
يف الغالب لالأطفال، وذلك بعد اختبار اأجرته الهيئة.

ُت��ربر ه��ذا العتقاد، منها حماية  اأن عوامل ع��دة  واأو���ص��ح اخل��رباء الأمل��ان 
تراقب  اأو  البيانات  الكثري من  التطبيقات  العديد من  اإذ جتمع  البيانات، 

امل�صتخدم مع الو�صول اإىل الدرد�صات والر�صائل ال�صوتية.
�صيا�صات اخل�صو�صية لي�صت وا�صحة لالأطفال، ف�صاًل عن  بيانات  اأن  كما 

نقل تطبيقات بيانات ال�صتخدام حتى بعد اإلغاء خا�صية التتبع
ومن الأ�صباب الأخرى اأي�صاً التكاليف، اإذ قد توقع هذه الألعاب عن طريق 
ما يعرف بامل�صرتيات داخل التطبيق »In-App Purchases« مثل 

امللحقات الرقمية على غرار الأزياء، التي ُت�صرتى ل�صخ�صيات اللعبة. 
ويف هذه احلالت ين�صح اخلرباء الأملان بحظر امل�صرتيات داخل التطبيق، 

بتحديد كلمة مرور غري معروفة للطفل يف متجر “غوغل بالي«. 
ويف اأجهزة اأبل، فتعطل عمليات ال�صراء عن طريق الإع��دادات يف الوظيفة 

.)Screen Time(
اأن بع�ض الأل��ع��اب قد تعر�ض حمتويات  اإىل  واأ���ص��ار خ��رباء املعهد الأمل��اين 
ين�صح  لذلك  العنف.  اأو  اجلن�صية،  امل�صاهد  مثل  لالأطفال  منا�صبة  غري 
ي�صمح  التطبيق  كان  اإذا  بالإنرتنت،  ات�صال  دون  باللعب  للطفل  بال�صماح 
بذلك. ويجب فح�ض الإعدادات ب�صكل منتظم، لتفادي تغيريها من جانب 
ملعرفة  لآخ��ر  اآن  الطفل من  اللعب مع  الوالدين  على  يتعني  كما  الطفل، 

حقيقة اللعبة. 

�صعوبات البلع تنذر 
بالتهاب املريء

ال�صحية  للتوعية  الأمل����اين  امل��رك��ز  ق���ال 
بالإ�صابة  ت���ن���ذر  ال��ب��ل��ع  ���ص��ع��وب��ات  اإن 
امل����������ريء  “بالتهاب  ُي�������ع�������رف  مب�������ا 
 EOSINOPHILIC ال���ي���وزي���ن���ي« 
اأي�صاً  امل���ع���روف   ESOPHAGITIS

بالتهاب املريء التح�ص�صي.
اأن���ه اإىل جانب  واأو����ص���ح امل��رك��ز الأمل����اين 
التهاب  اأع��را���ض  تتمثل  البلع  �صعوبات 
املعدة،  ُح���رق���ة  يف  ال��ت��ح�����ص�����ص��ي،  امل�����ريء 
عظم  خلف  واآلم  والتقيوؤ،  احلمو�صة، 
ال�������ص���در، ورج�����وع حم��ت��وى امل�����ريء اإىل 

الفم.
مالحظة  فور  الطبيب  ا�صت�صارة  ويجب 
ه������ذه الأع������را�������ض ل���ل���ع���الج يف ال���وق���ت 
مثل  الأدوي������ة  ي�صمل  وال����ذي  امل��ن��ا���ص��ب، 
النظام  وت��ع��دي��ل  ك��ورت��ي��ك��و���ص��ت��ريوي��د، 
الغذائي بالبتعاد عن الأطعمة املحتوية 
القمح،  مثل  احل�صا�صية  م�صببات  على 
واملك�صرات،  الأب��ق��ار،  وحليب  والبي�ض، 

واملاأكولت البحرية، وال�صويا.
للجراحة  اخل�صوع  الأم��ر  ي�صتلزم  وق��د 
لتو�صعة املريء ببالون على �صبيل املثال. 

تعرفوا على
�ص 23 اأ�صباب الإ�صهال 

الأدوية الوهمية تعالج 
القلق من المتحانات

على  ي�صاعد  اأن  ميكن  الوهمية  الأدوي����ة  ت��ن��اول  اأن  على  حديثة  درا���ص��ة  اأك���دت 
حتتوي  ل  اأنها  متعاطوها  علم  لو  حتى  المتحانات،  من  القلق  من  التخل�ض 

على اأي مواد فّعالة.
ووجد الباحثون اأن اإعطاء طالب اجلامعة قر�صني فارغني يومياً ملدة اأ�صبوعني، 
ميكن اأن يقلل خماوفهم ب�صاأن المتحانات. وجنحت هذه التجربة، على الرغم 
فعالة لعالج  م��ادة  ه��ذه احلبوب ل حتتوي على  اأن  يدركون  امل�صاركني  اأن  من 

القلق.
وكانت العديد من الدرا�صات التي ترجع اإىل عقود من الزمن، قد اأظهرت اأن 
تنجح  اأنها  يعتقد  ك��ان  ولكن  بتح�صن،  ي�صعرون  النا�ض  يجعل  الوهمي  ال��دواء 

فقط اإذا كان املري�ض يعتقد اأنه يتناول اأدوية فعالة.
من  العديد  لعالج  ا�صتخدامه  ميكن  املفهوم  ه��ذا  اأن  الآن،  الباحثون  ويعتقد 

الأمرا�ض املختلفة، بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.
 58 من  مبجموعة  الطبية  برلني  كلية  من  فريق  ا�صتعان  ال��درا���ص��ة،  وخ��الل 
طالباً كانوا قريبني من امتحانات نهاية الف�صل الدرا�صي، ومت تق�صيمهم اإىل 
جمموعتني، حيث اأعطي اأفراد املجموعة الأوىل قر�صني من دواء غري فعال مع 

اإخبارهم بذلك، يف حني مل يتناول اأفراد املجموعة الأخرى اأية اأدوية.

ن�صائح للتخل�ض من اكتئاب اخلريف
منزلك  لإعطاء  النهار  اأثناء  ال�صتائر  فتح  على  احلر�ض 
املزيد من الإ�صراق الذي ي�صاهم يف التخل�ض من الكتئاب

الهتمام بنوعية الغذاء، حيث يوؤكد خرباء التغذية اأهمية 
تناول الأطعمة التي حتتوي:

احلم�ض الأميني )الرتبتوفان( الذي يعترب مكون اأ�صا�صي 
للناقل الع�صبي “ال�صريوتونني” يف املخ، ويوجد يف الدجاج 

وال�صمك واجلبنة البي�صاء وال�صوفان
الكربوهيدرات املعقدة التي تتوفر يف الأرز الكامل واخلرب 
الأ���ص��ود وال��ف��واك��ه واخل�����ص��راوات وال��ب��ق��ول��ي��ات. وحتافظ 

الكربوهيدرات على م�صتوى اجللوكوز يف الدم،
ال��ك��ال�����ص��ي��وم واحل���ف���اظ ع��ل��ى م�����ص��ت��واه يف ال����دم، ح��ي��ث اأن 
الدم،  يف  م�����ص��ت��واه  تقلل  والع�صبية  النف�صية  ال�����ص��غ��وط 

ويوجد يف احلليب ومنتجات الألبان
الدهون غري امل�صبعة التي توجد يف زيت الذرة، زيت دوار 

ال�صم�ض
فيتامينات “ب1 وب2” والناي�صن وفيتامني اأ، فيتامني ج، 
التي حت�صن وظائف اجلهاز الع�صبي يف الإن�صان، وجميعها 
ال��ربوت��ي��ن��ات احل��ي��وان��ي��ة واخل���م���رية واحلبوب  ت��ت��وف��ر يف 

الكاملة واخل�صراوات والفاكهة
يف  وي��وج��د  ب��الك��ت��ئ��اب،  نق�صه  يت�صبب  ال���ذي  املغني�صيوم 

اخل�صراوات الورقية والبذور واملك�صرات والبقوليات
ومن طرق التخل�ض من اكتئاب اخلريف اخلروج يف نزهات 

خارج البيت حتى واإن كانت ملدة ق�صرية، حاول اأن مت�صي اأو 
تتناول الغداء اأو اجللو�ض يف احلديقة.

جتُنب تناول امل�صروبات التي حتتوي على الكافيني كالقهوة 
وال�صاي؛ كونها من املنبهات.

اأهم الأم��ور للتخل�ض من  واأخ��ريا، ممار�صة الريا�صة من 
الطاقة ال�صلبية املوجودة لديك.

ما عالقة االأطعمة الغنية بالدهون باالكتئاب؟
عن  اأ�صكتلندا  يف  غال�صكو  جامعة  يف  طبية  درا�صة  ك�صفت 
نظام غذائي غني  تناول  مبا�صرة بني  �صببية  �صلة  وج��ود 

بالدهون والكتئاب.
واأو�صح البحث اجلديد الذي ن�صر يف جملة الطب النف�صي 
اإىل  ت��دخ��ل  اأن  ال��غ��ذائ��ي��ة مي��ك��ن  ال��ده��ون  اأن بع�ض  ك��ي��ف 
الدماغ، وتعطل م�صار اإ�صارات حمددة يف منطقة ما حتت 

املهاد، وبالتايل حتفز عالمات الكتئاب.
ولحظ العلماء منذ فرتة طويلة وجود عالقة قوية بني 

ال�صمنة والكتئاب.
اأن الث��ن��ني مرتبطان  ي��ب��دو  اأن����ه ق��د  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 
بع�ض  اأن  اإل  وا�صحة،  نف�صية  �صالت  خالل  من  بب�صاطة 
الدرا�صات بداأت ت�صري اإىل اأن الرتباط رمبا يكون مدعوًما 

باآليات بيولوجية.
ووجدت درا�صة عام 2018 اأن الفئران التي اأعطيت نظام 
قبل  اكتئابية  �صلوكيات  اأظ��ه��رت  ب��ال��ده��ون  غني  غ��ذائ��ي 

اإعطائها م�صادات حيوية لتعود اإىل طبيعتها.
عالية  الغذائية  ال��وج��ب��ات  اأن  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  وا�صتنتجت 
الأمعاء  بكترييا  من  معينة  جمموعات  ت��زرع  قد  الدهون 
ت��غ��ي��ريات كيميائية  اإح������داث  ال���ق���درة ع��ل��ى  ل��دي��ه��ا  ال��ت��ي 
بيلي،  ويقول جورج  الكتئاب.  اأعرا�ض  اإىل  توؤدي  ع�صبية 
الباحث الرئي�صي يف الدرا�صة: “هذه هي املرة الأوىل التي 
يالحظ فيها اأي �صخ�ض التاأثريات املبا�صرة التي ميكن اأن 
اإ�صارات  بالدهون على مناطق  يحدثها نظام غذائي غني 
املخ املرتبطة بالكتئاب«. و”قد يبداأ هذا البحث يف �صرح 
بالكتئاب وكيف ميكننا عالج  ال�صمنة  ترتبط  وملاذا  كيف 
اأف�صل.«  ب�صكل  احل��الت  ه��ذه  من  يعانون  الذين  املر�صى 
ولبع�ض الوقت، لحظ العلماء اأن مر�صى ال�صمنة الذين 
يعانون من الكتئاب ي�صتجيبون ب�صكل �صعيف للعالجات 

امل�صادة لالكتئاب مقارنة باملر�صى النحيفني.
اإىل  الدرا�صة فر�صية مثرية لالهتمام، ت�صري  وتثري هذه 
التي  وج��ود جيل جديد حمتمل م��ن م�����ص��ادات الك��ت��ئ��اب 
خا�ض،  ب�صكل  الع�صبية  الآل��ي��ة  ه��ذه  ت�صتهدف  اأن  ميكن 
وتقدمي دواء فعال جديد ملر�صى يعانون من زيادة الوزن 

اأو ال�صمنة ومن الكتئاب ال�صديد.
الدهنية  الأط��ع��م��ة  ن�صتخدم  م��ا  “غالًبا  ب��ي��ل��ي:  وي��ق��ول 
لتهدئتنا لأن مذاقه جيد حًقا، ولكن على املدى الطويل، 
بطريقة  ال�صخ�ض  م��زاج  على  ذل��ك  يوؤثر  اأن  املحتمل  من 

�صلبية«.

ال�صاي اأم القهوة.. اأيهما 
اأف�صل لتن�صيط اجل�صم؟

اأيهم�ا اأف�ص�ل كوب ال�صاي اأم فنجان 
القه�وة، �صوؤال رمب�ا لن يح�صم لأن 
جواب�ه، وبكل ب�صاط�ة، يتع�لق بذوق 

الإن�صان وثقافته ال�صعبية.
ت���اأث���ر على  ال�����ذوق  ه����ذا  اأن  رغ�������م 
ال��ث��ق��ايف، فتجد  بالتالقح  ال����دوام  
ال�صاي،  اآ�صيا، ح�يث موطن  �صعوب 
�صبه  و���ص��ك��ان  ال��ق��ه�����وة،  ع��ل��ى  تقبل 
حيث  واإثيوبيا،  العربية  اجل��زي��رة 

ظهر النب، يحبون ال�صاي.
الإجن��ل��ي��زي، جورج  الأدي���ب  وكتب 
مقومات  م��ن  “ال�صاي  اأوروي�������ل: 
لك�ن  ال���ربي���ط���ان���ي�������ة،  احل���������ص����ارة 
الإجن�ليز  نح�ن  نعرتف  اأن  يج�ب 
يواجه  ال���ق���وم���ي  م�����ص��روب��ن�����ا  اأن 
الإ�صربي�صو  من  �صر�ص�ة،  مناف�صة 
التي  وال��الت��ي�����ه،  وال��ك��اب��وت�����ص��ي��ن��و 

جتتاح حدودن�ا«.
العلمية  الأدل�����ة  ت��ق��ول  م�����اذا  لك�ن 
القوا�صم  ب��ي�����ن  امل���ق���ارن���ة  ب����اب  يف 
الذي�ن  ل��ل��م�����ص��روب��ني،  امل�����ص��رتك�����ة 
اخلام�ل  اجل��ص�م  ماكين�ة  يحرك�ان 
ك�ل �ص�باح، وما هي الآث�ار امللمو�ص�ة 
البدنية  �صحتن�ا  على  منهم�ا  لك�ل 

والعقلي�ة.
الق�هوة  اإل�ى  مت�ي�ل  الكافيي�ن  كفة 
على اعتب�ار اأنه�ا حتتوى على ن�صب�ة 
عالية من هذه املادة احليوي�ة، لكن 
ال�ص�اي ه�و الآخ�ر يحتوى على هذه 

املادة ول�و بن�ص�ب اأقل من القه�وة.
كمية  تناول  درا���ص��ات،  ح�صب  لك�ن 
م�����ص��اوي��ة يف تركيزها  ال�����ص��اي  م��ن 
اأثبت  ال��ق��ه��وة  م��ن  الكمية  لنف�ض 
من  اأك���رث  تنبيهي  اأث���ر  لل�صاي  اأن 
عندم�ا  لك�ن  �صب�اح�ا  هذا  القهوة، 
اأن  اإذ  يتغي�ر،  فالأمر  امل�ص�اء،  ياأت�ي 
ال�صاي والقهوة   الفرق الأكرب بني 

يظهر عند خلودنا اإىل النوم.
جامعة  يف  الباحثون  تو�صل  فقد 
اأن  اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف  “�صوري” 
يف  �صعوبة  يجدون  القهوة  �صاربي 
النوم اأكرث ممن يحت�صون ال�صاي.

هذا  يف  ال�������ص���اي  اأن  واخل���ال����ص�������ة 
امل�����ص��ت��وى ي��وف��ر ك��ث��ريا م��ن فوائد 
اأثناء  اأرق  ب�����دون  ل��ك�����ن  ال���ق���ه���وة، 

الليل.
ق�د تذهب هن�ا التهامات مبا�صرة 
ال���درا����ص���ات  ل��ك�����ن  ال���ق���ه�������وة،  اإىل 
ال�صاي  م���رك���ب���ات  اأن  اأو����ص���ح�������ت 
بالطبق�ة  ت��ل��ت�����ص��ق  ال��ط��ب��ي��ع��ي�����ة 
اخل��ارج�����ي�����ة ل��الأ���ص��ن�����ان، اأك�����رث من 
للقه�وة،  ال��ط��ب��ي��ع��ي�����ة  امل����رك����ب����ات 
الأ�صنان  ت��ل��ون  ت�����ص��ب��ب  وب��ال��ت��ايل 

بن�صبة اأكرب.

ن�صائح للتخل�ض من اكتئاب اخلريف.. تعرف عليها

ف�صل  يف  النا�س  من  الكثري  ت�صيب  نف�صية  حالة  اخلريف  اكتئاب  يعدُّ 
باحلزن  ال�صخ�س  خالله  ي�صعر  ال�صتاء،  ف�صل  حتى  وت�صتمر  اخلريف 

ال�صديد واخلمول وامللل واالحباط
ال�صهر  قدوم  ترافق  التي  الطق�س  تقلبات  مع  احلالة  هذه  وترتبط 

وتغيري التوقيت من ال�صيفي اإىل ال�صتوي، كما اأن الليل يطول ويق�صر 
وحتدث  البيت،  من  اال�صخا�س  خ��روج  �صاعات  فتتقيد  النهار 

وتناول  الن�صاط  قلة  يرافقه  النوم  مواعيد  يف  ا�صطرابات 
املزيد من االأطعمة وي�صيب االكتئاب اخلريفي االأعمار كافة 
باخلفيفة  تبداأ  درج��ات  �صمن  وي�صنف  اجلن�صني  كال  ومن 

االأ�صخا�س حول  الكثري من  وال�صديدة، وي�صيب  فاملتو�صطة 
العامل ولي�س خمت�س مبكان اأو منطقة معينة

اكتئاب  م��ن  ي��ع��ان��ون  ه����وؤالء مم��ن  وي��ب��ح��ث 
ون�صائح  ط���رق  ع��ن  اخل��ري��ف 
التخل�س  ت�صاعدهم يف  �صحية 

من هذا ال�صعور بعيدا عن تناول 
االأدوية امل�صادة لالكتئاب
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�ش�ؤون حملية

جامعة اأبوظبي و  يف بي ا�ض للرعاية ال�صحية  وم�صاركة يف رفع الوعي ب�صرطان الدم بني الطلبة

�صرطة  اأبوظبي ت�صارك يف اليوم العاملي للقلب

لبحث التعاون االإن�صاين

وفد موؤ�ص�صة بيل غيت�ض اخلريية يزور حممد بن حم 

م�صت�صفى الرحبة يفتتح وحدة الرعاية طويلة الأمد ملر�صى الإقامة الطويلة

•• اأبوظبي - الفجر

اأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع “يف ب��ي ا�ض 
حملة  الطبية،  برجيل  ومدينة  ال�صحية”  للرعاية 
ل���ل���ت���ربع ب����ال����دم وور�����ص����ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ب�������ص���رط���ان ال����دم 
الدم  ل�صرطان  ن��وع��اً   130 م��ن  ب��اأك��رث  ال��وع��ي  ورف���ع 
اللوكيميا،  ذل��ك  يف  مب��ا  ب��ه،  املرتبطة  وال���ص��ط��راب��ات 
والتي  النخاعي،  وال����ورم  الليمفاوية  ال��غ��دد  ���ص��رط��ان 
الإمارات  ال�صرطان �صيوعاً يف دول��ة  اأن��واع  اأك��رث  تعترب 

العربية املتحدة واملنطقة.
ب���ال���دم، ق����دم الدكتور  ال���ت���ربع  وع���ل���ى ه��ام�����ض ح��م��ل��ة 
برجيل  م��دي��ن��ة  يف  الأورام  ا���ص��ت�����ص��اري  احل���ق،  ع��رف��ان 
التدري�ض  هيئة  واأع�����ص��اء  اجل��ام��ع��ة  لطلبة  ال��ط��ب��ي��ة، 
توؤثر على  التي  ال��دم  �صرطان  اأن��واع  نظرة عامة حول 

اأبرز  ي�صتعر�ض  اأن  قبل  ووظيفتها،  ال��دم  خاليا  اإنتاج 
النوع  هذا  من  والعالج  الت�صخي�ض  وكيفية  الأعرا�ض 
اخلطورة  عوامل  على  ال�صوء  م�صلطاً  ال�صرطان،  من 
وال�صبل  اللمفاوية،  والأورام  ال��دم  ل�صرطان  املحتملة 

املمكنة للحد من احتماليات الإ�صابة باملر�ض.  
وح��ول اأهمية رف��ع ال��وع��ي مبثل ه��ذه الأم��را���ض، قال 
من  الآلف  ت�صخي�ض  �صنوياً  “يتم  احل���ق:  ال��دك��ت��ور 
ح��الت الإ���ص��اب��ة ب�صرطان ال���دم، وب��ال��رغ��م م��ن ق�صوة 
اأنه حقيقة يجب علينا اتخاذ ما يلزم  اإل  الواقع،  هذا 

جتاهها.« 
واأعرب الدكتور احلق عن اعتزازه بتعاون “يف بي ا�ض 
للرعاية ال�صحية” ومدينة برجيل الطبية مع جامعة 
اأبوظبي وبنك الدم ل�صت�صافة حمالت وندوات التربع 

بالدم لزيادة الوعي بهذا النوع من ال�صرطان.  

رفع  اأن  من  يقني  على  “نحن  احل��ق:  الدكتور  اأ�صاف 
ال���دم و�صبل  ���ص��رط��ان  ب��اأع��را���ض  املجتمع  اأف����راد  وع���ي 
الت�صخي�ض والعالج وعوامل اخلطورة، �صي�صهم ب�صكل 
كبري من رفع م�صتويات الك�صف املبكر، كما اأن التثقيف 
ب��امل��ر���ض ي�����ص��اع��د يف رف���ع م��ع��ن��وي��ات وع��زمي��ة مر�صى 

�صرطان الدم واأ�صرهم.« 
جامعة  يف  ال��ت��دري�����ض  هيئة  واأع�����ص��اء  الطلبة  ومت��ك��ن 
اأب��وظ��ب��ي م��ن ال��ت��ربع ب��ح��وايل 50 وح���دة لبنك الدم 
اأبوظبي.  من جهتها، قالت دينا ال�صوري، م�صاعد  يف 
عميد كلية العلوم ال�صحية يف جامعة اأبوظبي: “نحن 
املبادرة  باعتبارها  بالدم  التربع  حملة  بتنظيم  �صعداء 
اجلديدة،  ال�صحية  ال��ع��ل��وم  لكلية  الأوىل  املجتمعية 
حيث نعي اأن نق�ض الإمدادات يف بنوك الدم هو حتدي 
كبري على م�صتوى العامل، اإذ يعاين العديد من املر�صى 

من احلاجة املا�صة للدم.«
افتتاح  املقرر  من  التي  الطبية،  برجيل  مدينة  ومتتد 
ق��دم مربع  مليون   1.2 تبلغ  م�صاحة  على  العام،  ه��ذا 
اأ�ض  بي  “يف  اأح��دث من�صاآت  �صرير، وهي   400 وت�صم 
زايد.  بن  حممد  مدينة  يف  وتقع  ال�صحية”  للرعاية 
اأبوظبي، يعد ال�صرطان امل�صبب  ووفقاً لدائرة ال�صحة 
الثاين للوفاة يف الإمارات، حيث متثل حالت الإ�صابة 
ال�صرطان  ح��الت  اإج��م��ايل  %18 من  ال��دم  ب�صرطان 
بالدم حتى يونيو  املتربعني  اأن عدد  ُيذكر  الدولة.  يف 
بالدم يف  متربع   12،000 من  اأكرث  بلغ  قد   2019
دولة الإمارات، فيما ي�صدد الأطباء على اأهمية موا�صلة 
للتقدم  ن��ظ��راً  امل��ت��زاي��دة  ب��ال��دم ل�صد احل��اج��ة  ال��ت��ربع 
يف  والتطور  ال�صحية  املن�صاآت  اأع���داد  وارت��ف��اع  الطبي 

برامج زراعة الأع�صاء. 

••  اأبوظبي - الفجر

بقطاع  العامة  وال�صالمة  ال��ط��وارئ  مديرية  �صاركت 
توعوية  مببادرة  اأبوظبي  ب�صرطة  املركزية  العمليات 
عالجية مبنا�صبة  اليوم العاملي للقلب الذي ي�صادف 

كل عام، يف يا�ض مول اأبوظبي. من  �صبتمرب   29
اهتمام   ، العامة  وال�صالمة  الطوارئ  واأك��دت مديرية 
الإن�صاين  ال��ع��م��ل  ب��ت��ع��زي��ز  امل�صتمر  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة 
والوقائية   ال��ت��وع��وي��ة  امل���ب���ادرات  احل��م��الت  اإط����الق  و 

ل��رت���ص��ي��خ ث��ق��ة امل��ج��ت��م��ع  ب��اخل��دم��ات  ال��ت��ي  تقدمها 
الأمن  ا�صتدامة  ت�صهم  يف  والتي  الإيجابية  وال�صورة 

والريادة وفق اأف�صل املمار�صات .
واأو�صحت اأن املبادرة  ركزت  على ن�صر وتعليم  ثقافة 
الإ�صعافات الأولية والإنعا�ض القلبي الرئوي وا�صتخدام 
القلب  توقف  ح��الت  القلبي يف  الرجفان  جهاز مزيل 
الثقافة  وتعزيز  العامة  امل��راف��ق  يف  ت��واج��ده  واأم��اك��ن 
ال�صحية لدى الأفراد وتعليمهم املمار�صات الإ�صعافية 

ال�صحيحة.

اأنها  ال��ع��ام��ة   وال�صالمة  ال��ط��وارئ  مديرية  واأ���ص��ارت 
ال��ت��ي تعنى  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  الر�صمية يف  ت��ع��د اجل��ه��ة 
بتقدمي خدمات الإ�صعاف الطارئ اإىل جانب اهتمامها 
بالتعليم الطبي وتطوير الكادر الإ�صعايف مو�صحة اأن 
الأول  ال�صبب  تعد  الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�ض 
على  ال�صيطرة  متت  اإذا  ولكن  ال��ع��امل،  ح��ول  للوفيات 
عوامل اخلطورة الرئي�صية فاإنه ميكن جتنب ما ل يقل 
%80 من الوفيات املبكرة الناجمة عن اأمرا�ض  عن 
القلب وال�صكتة الدماغية موؤكدة اأهمية احلفاظ على 

اتباع نظام غذائي �صحي ومتوازن.
برامج توعوية وور�ض، و�صارك  املبادرة على  وا�صتملت 
للح�صور  احليوية  العالمات  قيا�ض  يف  العمل  فريق 
الن�صائح  واإع���ط���اء  ،وال��ن��ب�����ض،  ،وال�����ص��ك��ر  ،ال�����ص��غ��ط 
املفاجئة  ال�صحية  ال��ظ��روف  م��ع  للتعامل  الإر���ص��ادي��ة 
وفقا  القلب  واإنعا�ض  اأول��ي��ة   اإ�صعافات  ت�صتدعي  التي 
، و�صهدت  املبادرة م�صاركة  لأف�صل املمار�صات الطبية 
واإن�صانيا  وطنيا  عمال  اجلمهورباعتبارها  من  وا�صعة 

وجمتمعياً.

•• العني - الفجر

حم  ب��ن  م�صلم  ب��ن  حممد  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ا�صتقبل 
وم��ي��ل��ن��دا غيت�ض  ب��ي��ل  موؤ�ص�صة  م��ن  وف����داً  ال��ع��ام��ري 
التعاون  اأُ�ص�ض  بن حم،  مع  الوفد  وبحث   ، اخلريية، 

امل�صرتك يف خدمة العمل الإن�صاين.
 واطلع والوفد وال��ذي �صم كل من بارا�صتو يو�صفي 
مديرة ال�صراكات اخلريية يف موؤ�ص�صة بيل وميليندا 
يف  العاملية  ال�صيا�صة  م�صت�صار  را���ص��د  ك��ويف  و  غيت�ض 
النوعية  الإن�صانية  والربامج  امل�صاريع  املوؤ�ص�صة، على 

التي يقوم بها بن حم. 
حيث مت تبادل الأحاديث الودية حول قيمة الإن�صان 
امل�صت�صعفة  ال��ف��ئ��ات  جت���اه  الأخ��الق��ي��ة  وامل�����ص��وؤول��ي��ة 
املحرومة من حقوق الرعاية الإن�صانية والجتماعية 
كل  العمل  و���ص��رورة  ال��ث��ال��ث،  ال��ع��امل  دول  خا�صة يف 
الرتقاء  اأج��ل  اأو�صاعهم من  يف موقعه علي حت�صني 
واأمناً  عدًل  اأكرث  اأف�صل  م�صتقبل  و�صمان  بالب�صرية 

لالأجيال القادمة.
وق��د اأك��د بن حم خ��الل اللقاء اأن العمل اخل��ريي يف 

الإمارات هو ثقافة �صعب وقيمة اإن�صانية قائمة على 
زايد  ال�صيخ  اأبناء  اأ�صكاله ونحن  العطاء والبذل بكل 

العطاء  ع��امل��ي��ة يف  ي��ع��د قيمة  ال���ذي  ث���راه  ط��ي��ب اهلل 
واخل���ري والأع���م���ال الإن�����ص��ان��ي��ة ف��اأع��م��ال زاي���د اخلري 

زاي��د غر�ض  ال��ع��امل ونحن عيال  ب��الد  ك��ل  جتدها يف 
ف��ي��ن��ا امل��غ��ف��ور ل���ه ���ص��ف��ات اخل���ري وع���ط���اء وم�صاعدة 
املحتاج اإذ تعلمنا من ال�صيخ زايد اأن العطاء ل حدود 
له واأن م�صاعدة املحتاج واجب وفر�ض، وتقدمي العون 
لكل بني الب�صر بغ�ض النظر عن اللون اأو اجلن�ض اأو 
العقيدة ، واليوم نكمل امل�صرية ون�صاأل اهلل اأن يقدرنا 

على فعل اخلري .
بيل  موؤ�ص�صة  اأن  يو�صفي  ب��ارا���ص��ت��و  ق��ال��ت  وب���دوره���ا 
جيت�ض تعمل من خالل روؤية خريية خال�صة خدمة 
ل��ل��ج��وان��ب الإن�����ص��ان��ي��ة ب��ق��ارة اأف��ري��ق��ي��ا وال��ع��دي��د من 
ا�صتعدادها  مبديا  ب��ال��ع��امل   الأخ���رى  العمل  م��واق��ع 
ال�صيخ الدكتور حممد  لدعم الن�صطة والتعاون مع 
بن م�صلم بن حم العامري يف الأعمال الإن�صانية التي 

تفيد الب�صرية.
ال��زي��ارة معرفة خارطة  اأن ه��دف ه��ذه  اإىل  واأ���ص��ارت 
اإن دولة  ومنهجيات العمل اخلريي والإن�صاين حيث 
خدمة  الفاعلة  امل�صاهمات  من  العديد  لها  الم��ارات 
لالإن�صانية جمعاء ولها العديد من امل�صاركات النافذة 

يف هذا املجال .

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��اب��ع  ال��رح��ب��ة  م�صت�صفى  اف��ت��ت��ح 
للخدمات ال�صحية »�صحة« املرحلة الأوىل من وحدة 
اأول  الرحبة  م�صت�صفى  يعد  اإذ  الأم��د،  طويلة  الرعاية 
ترخي�صها  “�صحة” يتم  ل�صركة  تابعة  �صحية  من�صاأة 
م����ن دائ�������رة ال�����ص��ح��ة يف اأب���وظ���ب���ي مل���ر����ص���ى الإق����ام����ة 

الطويلة.
الأوىل  املرحلة  مرحلتني،  على  امل�����ص��روع  تق�صيم  ومت 
التي مت ت�صغيلها وحتتوي على 7 اأ�صرة ملر�صى التنف�ض 
الثانية  املرحلة  ويف  الطويل،  امل��دى  على  ال�صطناعي 
���ص��ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإ���ص��اف��ة اأ����ص���رة وت��و���ص��ع��ة امل�صروع 
م�صتقباًل.  ويتكون فريق العمل لوحدة الرعاية طويلة 
الأمد من الأطباء ال�صت�صاريني بوحدة العناية املركزة، 
بالإ�صافة  اخل��ربة،  ع��ال من  م�صتوى  على  وممر�صني 
واخ�صائي  املر�صى،  ق�صم من�صقي حالة  اإىل فريق من 
وم��ع��ال��ج اجلهاز  ال��ت��اأه��ي��ل،  اإع����ادة  و  الطبيعي  ال��ع��الج 

من  غريهم  و  الأ���ص��ّرة،  وادارة  وال�صيديل،  التنف�صي، 
املتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية الذين لديهم اخلربة 

ال�صريرية يف تقييم ال�صحة و تخطيط الرعاية.
وقال حممد �صامل الهاملي املدير التنفيذي مل�صت�صفى 
الرحبة بالإنابة: اإن اإن�صاء وحدة خا�صة ملر�صى الإقامة 
الكثري  يحقق  عاملياً  عليه  متعارف  ه��و  كما  الطويلة 
وال�صحية،  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة  الأه�����داف  م��ن 
وه���و ح��ل ا���ص��رتات��ي��ج��ي ل��ت��ف��ادي الزدح�����ام يف العنابر 
الإقامة  ذات  احل���الت  ت�صتقبل  ك��ان��ت  وال��ت��ي  الأخ���رى 
و  ال�صحية  الرعاية  ج��ودة  على  ينعك�ض  مما  الطويلة 
الدكتورة هيفاء  اأكدت  باملر�صى. من جانبها  الهتمام 
الرحبة  اأن م�صت�ص�صفى  بالنابة  الطبي  املدير  النهدي 
اأبوظبي،  يف  ال�صحة  دائ���رة  م��ن  املعتمدة  امل��راك��ز  م��ن 
على  احلفاظ  �صمان  بهدف  احل��الت،  ه��ذه  ل�صتقبال 
بتحديد  فريقنا  يقوم  حيث  مر�صانا  و�صالمة  ج��ودة 
الحتياجات ال�صحية و الجتماعية و م�صاعدة الأ�صر 

على فهم خياراتهم املتوفرة.

يف يوم الرتجمة العاملي
�صرطة اأبوظبي تطلق مركزا 

وبرناجما للرتجمة 
•• اأبوظبي - الفجر

اأطلقت �صرطة اأبوظبي مركز الرتجمة وبرنامج الرتجمة املركزي، وذلك 
تزامًنا مع اليوم العاملي للرتجمة والذي ي�صادف ال� 30 من �صبتمرب من 

كل عام، يف قاعة ال�صهداء يف القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي.
اأن  الب�صرية،  امل���وارد  قطاع  مدير  النعيمي،  �صاهني  �صامل  ال��ل��واء  واأو���ص��ح 
لعر�ض  فر�صة  ياأتي  املركزي  الرتجمة  وبرنامج  الرتجمة  مركز  اإط��الق 
اأهمية يوًما عن الآخر، وتذكري امل�صتخدمني  مزايا هذه املهنة التي تزداد 
لالأعمال املرتجمة بالدور الكبري الذي يقوم به املرتجمون،  م�صرياً  اإىل  
العامة  القيادة  الرتجمة يف  لأعمال  الرئي�صي  املنفذ  هو  �صيكون  املركز  اأن 

ل�صرطة اأبوظبي.
واأ���ص��اف : ن�صعى م��ن خ��الل امل��رك��ز ال��و���ص��ول اإىل الح��رتاف��ي��ة م��ن خالل 
تطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية يف تقدمي خدمات ذات جودة عالية تتوائم 
مهنة  تنظيم  وق��ان��ون  اأبوظبي،  ل�صرطة  العامة  القيادة  ا�صرتاتيجية  مع 

الرتجمة.
املوارد  بقطاع  التدريب  اإدارة  مدير  العفريت،  اأحمد  �صامل  العقيد  واأ���ص��ار 
الرتجمة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  اإىل  ي��ه��دف  ال��رتج��م��ة  م��رك��ز  اأن  ال��ب�����ص��ري��ة، 
ملركز  الريادة  املركزية، وحتقيق  الرتجمة  برنامج  الحرتافية من خالل 
الرتجمة من خالل ال�صتخدام الأمثل للموؤهالت والكفاءات يف جمالت 
جمال  يف  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  وتبني  وال�صرطية،  الأمنية  الرتجمة 

الرتجمة من خالل احل�صول على العتمادات الدولية.
ب�����اإدارة التدريب،  ال��ع��ام��ر، رئ��ي�����ض م��رك��ز ال��رتج��م��ة  امل��ق��دم �صمية  وذك����رت 
اأن امل��رك��ز ي��ق��دم ال��ع��دي��د م��ن اخل���دم���ات، وه���ي ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال الرتجمة 
وللمواد  القانونية  والوثائق  والعقود  لالتفاقيات  القانونية  التحريرية 
والجتماعات  للموؤمترات  ال��ف��وري��ة   الرتجمة  باأعمال  والقيام  العلمية، 
التحريرية  الرتجمة  فح�ض  اإج��راءات  على  والإ���ص��راف  الر�صمية،  للوفود 
ملرتجمي  الداخلية  اجلهات  مع  والتن�صيق  اجلدد،  للمرتجمني  وال�صفوية 
املرتجمني(  الب�صرية )جميع  امل��وارد  وال�صراف على تطوير  ال�صارة،  لغة 
من خالل و�صع برامج تعززالتعلم امل�صتمروتطوير وتدريب وحتفيز فرق 
العمل  اأ�صاليب  وتطوير  ج���ودة،  باأعلى  اخل��دم��ات  تقدمي  ل�صمان  العمل 
الرتجمة  فاعلية  يح�صن  مبا  اللكرتونية  والنظم  املعلوماتية  واأ�صتخدام 
متابعة  دوري��ة عن  وتقارير  بيانات  قاعدة  واإع��داد  العاملية،  للمعايري  وفًقا 

اأعمال الرتجمة وتقييم واقرتاح �صبل تطويرها.

جمموعة ذا اإت�ض ُتعلن عن 
تعيني اأوته �صلتنربغر مديرة 

للموارد الب�صرية 
•• اأبوظبي الفجر

اأعلنت جمموعة ذا اإت�ض العاملية لل�صيافة عن تعيني اأوته �صلتنربغر مديرة 
دوًرا حيوًيا  تلعب  �صوف  دبي”، حيث  اإت�ض  “ذا  فندق  الب�صرية يف  للموارد 
للمجموعة،  الب�صرية  امل���وارد  وم��ب��ادرات  برامج  تطوير  على  الإ���ص��راف  يف 

التنفيذي  الفريق  �صتدرب  كما 
يف امل�����ص��ائ��ل امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل���وارد 
الب�صرية مبا يف ذلك التوظيف 
وتقدير  وامل��زاي��ا  الأداء  واإدارة 
والتطوير. والتعلم  املوظفني 
���ص��ل��ت��ن��ربغ��ر م���ن اأ����ص���ل اأمل����اين 
درا�صتها  ���ص��ل��ت��ن��ربغ��ر  وت��ل��ّق��ت 
يف  ال����ف����ن����ادق  اإدارة  ك���ل���ي���ة  يف 
����ص���وت�������ص���ي، وع���م���ل���ت يف ع���امل 
الفنادق وال�صفر لأكرث من 20 
املهنية  حياتها  واأ���ّص�����ص��ت  ع��اًم��ا 
املجموعات  م���ن  ال���ع���دي���د  م���ع 
الفندقية الرائدة يف اأوروبا مثل 

جمموعة فنادق �صتاينربجر وجمموعة فنادق رادي�صون بلو على م�صتوى 
العامل  ويف املنطقة بحيث جمعت مقاربة فريدة للموارد الب�صرية من كافة 
جوانبها. قبل ان�صمامها اإىل جمموعة اآت�ض هو�صبيتاليتي، عملت كمديرة 
اإقليمية للموارد الب�صرية يف ال�صرق الأو�صط يف جمموعة فنادق رادي�صون.
وتعليقاً على ذلك قال كالوديو كابا�صويل، الرئي�ض التنفيذي ملجموعة ذا 
اإىل  �صلتنربغر  اأوت��ه  ان�صمام  مع  غامرة  ب�صعادة  “ن�صعر  لل�صيافة:  اإت�ض 
الوا�صعة. لقد  الديناميكي، ونحن واثقون من قدراتها ومهاراتها  فريقنا 
اأثبتت جناحات ومتيز يف كافة الأدوار التي اأوكلت اإليها يف ال�صابق، و�صتكون 

م�صريتها مكللة بالنجاح نف�صه يف املجموعة«.



ا�صباب اال�صهال: الفريو�صات
تت�صمن الفريو�صات التي قد ت�صبب الإ�صهال فريو�ض 
والتهاب  ل��ل��خ��الي��ا،  امل�صخم  وال��ف��ريو���ض  ن����ورووك 

الكبد الفريو�صي. 
ال�صائعة  الأ�صباب  اأحد  العجلية  الفريو�صة  وتعدُّ 

لالإ�صهال احلاّد لدى الأطفال.

البكترييا والطفيليات
امللوث،  امل�����اء  اأو  ال��ط��ع��ام  ي��ن��ق��ل  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن 

البكترييا والطفيليات اإىل اجل�صم. 
اللمبلية  اجل���ي���اردي���ة  م��ث��ل  ط��ف��ي��ل��ي��ات  وت������وؤدي 

وخفّية الأبواغ، 
اإىل حدوث الإ�صهال.

البكتريية  الأ���ص��ب��اب  تت�صمن 
ال�����������ص�����ائ�����ع�����ة ل�����الإ������ص�����اب�����ة 

بالإ�صهال،
 ك��������الاًّ م������ن ال���ب���ك���ت���ريي���ا 
وال�صاملونيال  العطفية 
وال�صيغيال والإ�صريكية 

القولونية:
 غ����ال����ًب����ا م����ا ُي���ع���رف 
الإ��������ص�������ه�������ال ال�������ذي 
البكترييا  ينجم عن 
عند  وال����ف����ط����ري����ات 
البلدان  اإىل  ال�����ص��ف��ر 

النامية،
وميكن  امل�صافرين.  باإ�صهال   
بعدوى  الإ�����ص����اب����ة  حت�����دث  اأن 

بكترييا املطثية الع�صرية، 
امل�صادات  م��ن  دورة  بعد  بخا�صة 

احليوية.

امل�صادات  مثل  االأدوي��ة  بع�س 
احليوية 

اأدوي����������ة ال���������ص����رط����ان وم���������ص����ادات 

احلمو�صة وامل�صادات احليوية
عدد من الأدوية، مثل امل�صادات احليوية، ميكن اأن ت�صبب 
النافعة  البكترييا  احل��ي��وي��ة  امل�����ص��ادات  ت��دم��ر  الإ���ص��ه��ال. 

وال�صاّرة على حٍدّ �صواء، 
داخل  للبكترييا  الطبيعي  التوازن  اختالل  اإىل  ي��وؤدي  ما 
الأم����ع����اء. الأدوي������ة الأخ�����رى ال��ت��ي ت�����ص��ب��ب الإ����ص���ه���ال هي 
على  حتتوي  التي  احلمو�صة  وم�صادات  ال�صرطان  اأدوي��ة 

املغني�صيوم.

 عدم القدرة على حتمل الالكتوز
الالكتوز هو ال�صكر املوجود يف احلليب ومنتجات الألبان 
عليهم ه�صم  ي�صعب  الذين  الأ�صخا�ض  ي�صاب  الأخ��رى. 

الالكتوز بالإ�صهال بعد تناول منتجات الألبان.

القدرة على حتمل  اال�صهال قد تكون عدم  ا�صباب 
الالكتوز

الفركتوز
قد يت�صبب الفركتوز، وهو ال�صكر الذي يوجد يف الفاكهة 
والع�صل ب�صورة طبيعية، وُي�صاف كمادة حتلية اإىل بع�ض 
الذين  الأ�صخا�ض  ل��دى  الإ���ص��ه��ال  امل�����ص��روب��ات، يف ح��دوث 

يواجهون �صعوبة يف ه�صمه.

املحّليات ال�صناعية
اأو  ال�صوربيتول  م��واد  لتناول  نتيجًة  الإ�صهال  يحدث  قد 
املانيتول، وهي حمّليات �صناعية توجد يف العلكة واملنتجات 

الأخرى اخلالية من ال�صكر.

اجلراحة 
ي�صاب البع�ض بالإ�صهال بعد اخل�صوع جلراحة يف البطن، 

اأو جراحة ا�صتئ�صال املرارة.

ا�صطرابات اجلهاز اله�صمي
مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي، والداء البطني، 

والتهاب القولون املجهري،
 ومتالزمة الأمعاء املتهّيجة

قد ي�صبب اجلفاف يف اجل�صم

تعرفوا على اأ�صباب الإ�صهال 
ي�صبب اجلفاف يف اجل�صم  ما بقي من دون عالج، قد  اإذا  واالإ�صهال  االإ�صهال خمتلفة وعديدة.  اأ�صباب 
الذي ميكن اأن يكون مهدًدا حلياة االإن�صان. لذا، اإذا ا�صتمر االإ�صهال لفرتة خم�صة اأيام من دون حت�صن، 
ا لدى  رغم اّتباع الطرق الطبيعية التي ت�صاعد على ال�صفاء، فمن ال�صروري ا�صت�صارة الطبيب خ�صو�صً

كبار ال�صن واالأطفال والذين يعانون �صعف جهاز املناعة لديهم.
تعّرفوا يف ما يلي على اأ�صباب االإ�صهال بح�صب عيادة "مايو كلينك":

املزمن  الكلوي  الق�صور  حالة  ويف 
متقدًما  ال���ك���ل���وي  ال��ت��ل��ف  ي�����ص��ب��ح 
الت�صرف  اإىل  احل��اج��ة  وي�صتدعي 
اإىل  الأعرا�ض  بالغة. ومن  ب�صرعة 
ال��ت�����ص��خ��ي�����ض، اك��ت�����ص��ف��ي يف م��ا يلي 
ك��ي��ف مي��ك��ن��ِك ع����الج ه����ذا املر�ض 

ال�صامت.
حوايل ثلث مر�صى الق�صور الكلوي 
اخت�صا�صي  اإىل  حت��وي��ل��ه��م  ي��ت��م 
النهائية  املرحلة  يف  الكلى  اأمرا�ض 
م�����ن امل������ر�������ض، يف ال�����وق�����ت ال�����ذي 
عملية  اإىل  احل��اج��ة  فيه  ت�صتدعي 
طارئة لغ�صل الكلى. ولكي يتفادى 
الفيزيولوجية  ال�صدمة  املري�ض 
�صيكون  ال��ذي  العالج  وم�صاعفات 

م���ك���ل���ًف���ا، م����ن ال���������ص����روري اإج������راء 
الت�صخي�ض مبّكًرا.

يف  امل���ر����ض  ت�صخي�ض  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
وقت مبّكر بينما ل تظهر الأعرا�ض 
اإل يف مرحلة متقدمة من املر�ض؟ 
هذه هي م�صكلة اإدارة مر�ض الكلى. 
فقد يبقى ال�صخ�ض امل�صاب بحالة 
ا، بينما تعمل  �صحية جيدة ظاهرياًّ
الكلى بن�صبة 10 اإىل 20 يف املئة من 
قدرتها الطبيعية. ورغم ذلك فقد 
ي�صعر املري�ض ببع�ض العالمات اأو 
قد  اأنه  رغم  التحذيرية،  الإ�صارات 
ل يكون لها عالقة باأمرا�ض الكلى 
املتكررة  احل���اج���ة  م��ث��ل  حت����دي����ًدا: 
الليل،  يف  ��ا  وخ�����ص��و���صً ال��ت��ب��ّول  اإىل 

وفقدان  ال��ف��م،  يف  ال�صّيىء  وامل���ذاق 
والغثيان،  الأك�������ل،  اإىل  ال�����ص��ه��ي��ة 
امل�صتمرة،  واحلّكة  التنف�ض،  و�صيق 
وال��ت�����ص��ن��ج��ات ال��ل��ي��ل��ي��ة، وت������ورم اأو 
الكاحلني. اأو  و/  اجل��ف��ون  ان��ت��ف��اخ 
وبالإ�صافة اإىل الأعرا�ض الظاهرة، 
بوجود  ي�صتبه  ق��د  ال��ط��ب��ي��ب  ف����اإنَّ 
حالة  ك��ان��ت  اإذا  ال��ك��ل��ى  يف  م��ر���ض 
)الربوتني  طبيعية  غ���ري  ال��ك��ل��ي��ة 
ال��ب��ول، مر�ض يف نظام  ال��دم يف  اأو 
التهاب  ت���ك���رار  ال��ك��ل��ي��ة،  اأو  ال���ب���ول 
جمرى البول وغريها ( اأو يف حال 
باأمرا�ض  لالإ�صابة  خماطر  وج��ود 
لأمرا�ض  العائلي  )التاريخ  الكلى 
�صغط  وارت��ف��اع  وال�����ص��ك��ري،  الكلى 

الكبد  وف�صل  القلب،  الدم، وق�صور 
ب�صكل  اأدوية  وا�صتهالك  والنقر�ض، 
منتظم ت�صبب ت�صّمم الكلى..(. ويف 
قد  الطبيب  ف���اإنَّ  الأح���ي���ان،  بع�ض 
يطلب فح�ض الكليتني قبل و�صف 
اأدوية معينة مثل الأمينوغليكوزيد 
)من امل�صادات احليوية( اأو العالج 
الكيميائي ال�صام للكلى، اأو منتجات 
الت�صوير  لتقنيات  ب��ال��ي��ود  اأخ���رى 
ت�صوهات معينة  ح��دوث  اأو  الطبي، 

يف الأي�ض.
ن�صيحة: ل تهملوا اأّي عار�ض ولو 
كان ب�صيًطا. قوموا باإجراء فحو�ض 
ل��ل��ت��اأك��د من  الطبيب  ل���دى  دوري����ة 

ح�صن �صري عمل الكلى.

اأعرا�ض التهاب الكلى... 
تعّرفوا عليها

تعمل  ال  وعندما  وا�صحة.  تكون  ال  قد  الكلى  التهاب  اأعرا�س 
الكلى بال�صكل ال�صحيح، فاإّن اأج�صامنا تتعر�س اإىل الت�صمم �صيًئا 

ف�صيًئا، ب�صبب الف�صالت التي مل يتم التخل�س منها متاًما.

تعريف مر�س ال�صكري
و ال�صكري هو الّداء الذي تكوُن فيه 
جداً،  ع��ال��ي��ًة  ال���ّدم  ���ُص��ّك��ر  م�صتويات 
وهو عبارة عن مر�ض مزمن يحدث 
اإنتاج  عن  البنكريا�ض  يعجز  عندما 
مادة الأن�صولني بكمية كافية، وذلك 
البنكريا�ض،  لوجود خلل يف وظيفة 
لهذا  اجل�����ص��م  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ل���ع���دم  اأو 
مما  ال�صحيح،  بال�صكل  ال��ه��رم��ون 
على  ال�����ص��ي��ط��رة  ع�����دم  اإىل  ي�������وؤدي 

م�صتوى ال�صكر يف الدم.
الأن�صولني يف �صبط  وتتمثل مهمة 
م�صتويات ال�صكر يف الدم من خالل 
املوجودة  امل�صتقبالت  بفتح  قيامها 
على اخلاليا ل�صتقبال مادة ال�صكر، 
البنكريا�ض  يف  خ��ل��ل  ح���دوث  وع��ن��د 
يدخل  فال  الأن�صولني  دور  يتوقف 
اجللوكوز "ال�صكر" يف اخلاليا التي 
حت��ول��ه اإىل ط��اق��ة؛ مم��ا ي���وؤدي اإىل 

موت اخلاليا.

اأعرا�س مر�س ال�صكري
ال�صكري  م��ر���ض  اأع��را���ض  وتختلُف 
ب����اخ����ت����الف درج�������ة الإ�����ص����اب����ة ب���ه، 
وجت����اوب اجل�����ص��د ل��ل��م��ر���ض، ونظام 
احل���ي���اة امل��خ��ت��ل��ف م���ن ���ص��خ�����ٍض اإىل 
اآخر، ولكن ب�صكٍل عاّم تعترُب اأعرا�ض 
مر�ض ال�ّصكر �صائعًة وماألوفًة لدى 

وم��ن��ه��ا خ�صارة  امل�����ص��اب��ني  خم��ت��ل��ف 
امل�صتمر  والظماأ  كبري  ب�صكل  ال��وزن 
و�صرب كمّياٍت كبرية من املاء وكرثة 
زيادة  ب�صبب  وذل��ك  للتبّول  احلاجة 

والذي  معدل اجللوكوز يف اجل�صم، 
اأن�صجة  املياه من  خ��روج  يعمل على 

اجل�صم وي�صعرك باجلفاف.
ال�صكري  اأعرا�ض مر�ض  كما ت�صمل 

تدهور النظر كثرياً؛ وظهور بع�ض 
الل��ت��ه��اب��ات على اجل��ل��د م��ع حدوث 
الأذن  ك��ال��ت��ه��اب  اأخ�����رى  ال��ت��ه��اب��اٍت 

الو�صطى .

كيف تعرف اأنك م�صاب مبر�ض 
ال�صكري قبل التحليل؟

يعترب مر�س ال�صكري من اأكرث االأمرا�س املزمنة انت�صارًا ب�صكل 
كبري حول العامل بنوعيه االأول والثاين، ووفقًا ملنظمة ال�صحة 
يف  ن�صمة  مليون  بال�صكري422  امل�صابني  عدد  يتجاوز  العاملية 
جميع اأنحاء العامل. وهو اأحد االأ�صباب الرئي�صية للوفاة؛ نظرًا 
ملا ي�صببه من م�صاعفات خطرية، مثل تلف االأع�صاب واالأوعية 

الدموية، والعينني، والكلى، واأع�صاء اجل�صم االأخرى.

طـــــــــــــــب
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املال والأعمال

حاكم اأم القيوين يوجه بتخفي�ض 
ر�صوم الرخ�ض التجارية بالإمارة

•• اأم القيوين-وام:

ال�صمو  ����ص���اح���ب  وج������ه 
ب��ن را�صد  ���ص��ع��ود  ال�����ص��ي��خ 
املجل�ض  ع�������ص���و  امل����ع����ال 
الأعلى حاكم اأم القيوين، 
دائرة التنمية القت�صادية 
تخفي�ض  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 
التجارية  الرخ�ض  ر�صوم 
ب����امل����ئ����ة   20 ب����ن���������ص����ب����ة 
القت�صاد  ع��ج��ل��ة  ل��دف��ع 
امل�صتثمرين  وت�����ص��ج��ي��ع 
الإمارة  اإىل  الإقبال  على 
فيها.  امل�����ص��اري��ع  واإق���ام���ة 
وث��م��ن ال�����ص��ي��خ ���ص��ي��ف بن 
دائرة  رئي�ض  املعال  را�صد 

التنمية القت�صادية باأم القيوين التوجيهات ال�صامية ل�صاحب ال�صمو حاكم 
اأم القيوين بتخفي�ض ر�صوم الرخ�ض التجارية، واأ�صار اإىل اأن ذلك ياأتي يف 
اإطار الدعم املتوا�صل ل�صاحب ال�صمو حاكم اأم القيوين لقطاعات الأعمال 
املختلفة بالإمارة وحر�صه على اإيجاد بدائل وحلول فعالة لت�صجيعها على 
�صاأنه  التجارية من  الرخ�ض  اإن تخفي�ض ر�صوم  ن�صاطاتها. وقال  ممار�صة 
وتظهر  القيوين  اأم  اإم���ارة  تقدمها  التي  باخلدمات  امل�صتثمر  ثقة  تعزيز 
التزام احلكومة بدعم الأعمال من خالل توفري الت�صهيالت والإمكانيات 
القيوين  اأم  اقت�صادية  اأن  واأك��د   . باأدائه  والرت��ق��اء  اخلا�ض  القطاع  لدعم 
على  وتعمل  اأول��وي��ات��ه��ا  قائمة  �صمن  وامل�صتثمرين  الأع��م��ال  رج��ال  ت�صع 
اإيجاد احللول التي ت�صهم يف ت�صهيل مزاولة الأعمال يف الإم��ارة والتو�صع 
بال�صتثمار والنمو مما ي�صاهم يف توفري مزيد من فر�ض العمل اجلديدة.

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي   1.3
•• دبي-وام:

حققت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي و الأمالك يف دبي اأم�ض اأكرث 
بقيمة  301 مبايعة  ت�صجيل  الدائرة  �صهدت  دره��م حيث  1.3 مليار  من 
650 مليون درهم منها 23 مبايعة لالأرا�صي بقيمة 350 مليون درهم 
اأهم  300 مليون درهم . و جاءت  278 مبايعة لل�صقق و الفلل بقيمة  و 
مبايعات الأرا�صي بقيمة 198 مليون درهم يف منطقة الثنية الثالثة تليها 
مبايعة بقيمة 21 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا تليها مبايعة بقيمة 
21 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا . و ت�صدرت منطقة وادي ال�صفا 
5 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ماليني 
52 مليون درهم  3 مبايعات بقيمة  درهم وتلتها نخلة جمريا بت�صجيلها 
مبايعات   3 بت�صجيلها  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  حدائق  منطقة  يف  وثالثة 
بقيمة 18 مليون درهم . وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل جاءت 
املبايعات  كاأهم  الثالثة  �صقيم  اأم  درهم مبنطقة  5 ماليني  بقيمة  مبايعة 
تلتها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة مر�صى دبي و اأخريا مبايعة 
بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة مر�صى دبي. و ت�صدرت منطقة املركا�ض 
املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق و الفلل اإذ �صجلت 52 مبايعة بقيمة 
مبايعة  بت�صجيلها41   2 ال�صفا  وادي  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   39
30 مبايعة  5 بت�صجيلها  14 مليون درهم وثالثة يف وادي ال�صفا  بقيمة 
بقيمة 43 مليون درهم. و�صجلت الرهون قيمة قدرها 650 مليون درهم 
37 ره��ن فلل و�صقق  550 مليون دره��م و  اأرا���ض بقيمة  23 ره��ن  منها 
بقيمة  التجاري  اأهمها مبنطقة اخلليج  كان  و  دره��م  100 مليون  بقيمة 
275 مليون درهم واأخرى يف منطقة الثنية الثالثة بقيمة 142 مليون 

درهم.

الإمارات الأوىل عربيا يف جتارة ال�صلع الغذائية بـ92 مليار درهم

 التنمية القت�صادية تطلق كتيب ال�صارقة لال�صتثمار ال�صناعي باللغتني الهندية وال�صينية

انطالق الدورة اخلام�صة
 من »اأ�صبوع دبي لال�صتثمار« 

•• دبي-وام:

اخلام�صة  ال��دورة  اأعمال  اأم�ض  انطلقت 
لال�صتثمار”  دب�������ي  “اأ�صبوع  م�����ن 
لتنمية  دب���ي  “موؤ�ص�صة  ت��ن��ّظ��م��ه  ال����ذي 
ال�صتثمار” اإحدى موؤ�ص�صات “اقت�صادية 
حتت �صعار “ال�صتثمار يف مدينة  دبي”، 
امل�صتقبل” مب�صاركة نخبة من القيادات 

احلكومية وعدد من الوفود الدولية .
و ق���ال ���ص��ع��ادة ���ص��ام��ي ال��ق��م��زي، مدير 
افتتاحية  كلمة  يف  دب��ي  اقت�صادية  ع��ام 
النفتاح  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي  دب���ي  اق��ت�����ص��اد  اإن 
ا�صرتاتيجية  خ��ط��ط  وع��ل��ى  ال��ع��امل  م��ع 
. وحتدث عن موقع  وا�صحة ومف�صلة. 
دب��ي امل��ت��ق��دم ب��ني اأف�����ص��ل امل���دن اجلاذبة 
مدار  على  املبا�صر  الأجنبي  لال�صتثمار 
ال�صنوات اخلم�ض املا�صية والذي يعك�ض 
يف  اجلديدة  ال�صتثمارية  الفر�ض  تنوع 

خمتلف القطاعات القت�صادية احليوية 
“ توا�صل  ب���الإم���ارة. واأ���ص��اف ال��ق��م��زي 
على  العمل  وموؤ�ص�صاتها  دبي  اقت�صادية 
ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة ا���ص��ت��ث��م��اري��ة م��ت��ط��ورة هي 
الأعمال  مم��ار���ص��ة  يف  ���ص��ه��ول��ة  الأك�����رث 
يعززها التطور امل�صتمر وفتح اآفاق رحبة 
لال�صتثمار بالإمارة حا�صراً وم�صتقباًل. 
اإنه  اإىل  دبي،  اقت�صادية  درا�صات  وت�صري 
من املتوقع اأن ت�صل معدلت منو الناجت 
اإىل  دب��ي  الإج��م��ايل احلقيقي يف  املحلي 
 2019 احل��������ايل،  ال����ع����ام  يف   2.1%
 2020 ال����ع����ام  يف   3.8% وب��ن�����ص��ب��ة 
و%2.8 يف عام 2021 ، مبا يعزز من 

ثقة امل�صتثمرين يف واقع منو اأعمالهم.
املدير  القرقاوي،  فهد  ق��ال  وم��ن جهته 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صتثمار: 
اإمارة دبي على ريادتها العاملية  حافظت 
جاذبة  ع��امل��ي��ة  م���دن   10 اأف�����ص��ل  �صمن 

ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات اجل����دي����دة، ع��ل��ى م���دار 
وا�صتقطبت  املا�صية  اخلم�ض  ال�صنوات 
الن�صف  %139خالل  ب  ت��ق��در  زي���ادة 
الأول من العام احلايل باجمايل 46.6 
مليار درهم، وهو اإجناز كبري، يوؤكد على 
الإم���ارة  اقت�صاد  ت��ن��وع وج��اه��زي��ة  م��دي 

ل��ت��وظ��ي��ف ت���دف���ق���ات روؤو���������ض الأم�������وال 
من  العديد  يف  وامل��واه��ب  والتكنولوجيا 
القطاعات  يف  ال��ن��وع��ي��ة  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
تواكب  ال��ت��ي  امل�صتقبلية  الق��ت�����ص��ادي��ة 

تطورات القرن احلادي والع�صرون.
دب����ي  “اأ�صبوع  ف����ع����ال����ي����ات  »ت�������ص���ل���ط 

به  تزخر  م��ا  على  ال�صوء  لال�صتثمار” 
اإم���ارة دب��ي م��ن اآف���اق واع���دة لال�صتثمار 
ال�صتثمار  بفر�ض  التعريف  خ��الل  من 
بيئة  ت�صهده  وم��ا  وامل�صتقبلية،  احلالية 
تطورات  م���ن  الإم��������ارة  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار 

اإيجابية.

•• اأبوظبي-وام:

�صادرات  يف   26% بن�صبة  من��واً  الإم����ارات  دول��ة  حققت 
الأغذية وامل�صروبات يف عام 2018 مقارنة بعام 2017، 
اإجمايل  %28.. وبلغ  اإع��ادة ال�صادرات بن�صبة  ومنواً يف 
النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  يف  القطاع  م�صاهمة 
للدولة  اخلارجية  التجارة  اإجمايل  %5.7..و  للدولة 
مليار   92 من  اأك��رث  وامل�صروبات  الأغ��ذي��ة  منتجات  من 
واردات،  دره���م  مليار   62 منها   ،2018 ع��ام  يف  دره���م 
اإعادة  دره��م  ���ص��ادرات، و15.2 مليار  دره��م  و15 مليار 

ت�صدير.
وزارة  وكيل  الكيت،  حممد  جمعة  �صعادة  اأع��ل��ن  ح�صبما 
الق��ت�����ص��اد امل�����ص��اع��د ل��ق��ط��اع ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة خالل 
مع  الق��ت�����ص��اد  وزارة  نظمته  م�صتديرة  ط��اول��ة  اج��ت��م��اع 
بالتعاون مع جمموعة  الغذائية،  املواد  �صركات  عدد من 

الإمارات لل�صناعات الغذائية وامل�صروبات.
ال��ذي عقد يف دبي كل من �صالح لوتاه  ح�صر الجتماع 
رئي�ض جمموعة الإمارات لل�صناعات الغذائية، وما�صيمو 
لئتمان  الحت��اد  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  فالت�صوين 
امل��دي��ر التنفيذي  ن��ائ��ب  ال��ك��م��ايل  ال�������ص���ادرات، وحم��م��د 
حمدان  نا�صر  وحممد  ال�صادرات،  لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ص�صة 
الزعابي مدير اإدارة الرتويج التجاري بوزارة القت�صاد، 

وامل�صروبات  الأغ��ذي��ة  �صركات  وممثلي  جت��ار  م��ن  وع���دد 
الوطنية والعاملة يف الدولة.

ا�صتعر�ض الجتماع الجتاهات الراهنة يف اإنتاج وت�صدير 
واملبادرات  ال��ت��ع��اون  �صبل  وب��ح��ث  وامل�����ص��روب��ات،  الأغ��ذي��ة 
امل�صرتكة بني وزارة القت�صاد و�صركات الأغذية يف الدولة 
الغذائية  لل�صناعات  الإم����ارات  جمموعة  م��ع  بالتن�صيق 
م�صدري  جهود  ودع��م  القطاع  ه��ذا  لتنمية  وامل�صروبات، 
يف  املناف�صة  على  ق��درت��ه��م  وتو�صيع  ال��غ��ذائ��ي��ة  املنتجات 

الأ�صواق الإقليمية والعاملية.
وقال �صعادة جمعة الكيت يف كلمته خالل افتتاح اجتماع 
الطاولة امل�صتديرة اإن قطاع الأغذية وامل�صروبات ينطوي 
على اأهمية بالغة يف القت�صاد العاملي اليوم، حيث متثل 
�صادرات هذا القطاع ما ن�صبته %8 من اإجمايل اأن�صطة 
يلعب  ال��ق��ط��اع  اأن  �صعادته  واأ���ص��اف  ال��ع��امل��ي��ة.  الت�صدير 
دوراً حيوياً يف تعزيز القت�صاد الوطني لدولة الإمارات 
ال��دول��ة للتنمية  الرئي�صية يف روؤي��ة  امل��ح��اور  اأح��د  وميثل 

امل�صتقبلية.
التجارية  املوؤ�صرات  اأبرز  الكيت  �صعادة جمعة  وا�صتعر�ض 
ال��ق��ط��اع ح��ي��ث تبواأت  ال���دول���ة يف ه����ذا  ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا 
الأغذية  جت��ارة  يف  عربياً  الأوىل  املرتبة  الإم���ارات  دول��ة 
جتارة  اإجمايل  من   18% على  م�صتحوذة  وامل�صروبات، 
اأكرب م�صدر  الغذائية، وهي  ال�صلع  العربية من  البلدان 

 26% ع��ل��ى  ت�صتحوذ  اإذ  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف  اأي�����ص��اً  ع��رب��ي 
املنطقة  من  وامل�صروبات  الأغ��ذي��ة  ���ص��ادرات  اإجمايل  من 

العربية اإىل العامل.
اأنه بالنظر اإىل وترية احلركة  واأكد �صعادة جمعة الكيت 
التجارية املتنامية يف هذا القطاع، فاإن احلاجة ملحة اإىل 
اخلا�ض  والقطاع  احلكومة  بني  امل�صرتك  العمل  تعزيز 
لتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة جتارة الأغذية 
التعاون  اأهمية  اإىل  م�صرياً  وعاملياً،  اإقليمياً  وامل�صروبات 
يف  ال�صرتاتيجية  امل�صتقبلية  امل�صاريع  م��ن  لال�صتفادة 
“�صلة اخل�صراوات”  املجال مثل م�صروع  الدولة يف هذا 
يف اإط���ار م��ب��ادرة احل���زام وال��ط��ري��ق، ف�صاًل ع��ن الفر�ض 
دبي  اإك�صبو  معر�ض  ا�صت�صافة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  الوا�صعة 
حمدان  نا�صر  حممد  ا�صتعر�ض  جانبه،  وم��ن   .2020
الزعابي، مدير اإدارة الرتويج التجاري بوزارة القت�صاد، 
اأن  اإىل  م�صرياً  امل�صتديرة،  الطاولة  لقاء  اأع��م��ال  ج��دول 
اأبرز التحديات التجارية  الجتماع �صريكز على مناق�صة 
التي تواجهها ال�صركات الوطنية واحللول املقرتحة لها، 
وحتديد الوجهات التجارية والأ�صواق الواعدة لل�صركات 
الغذائية  املنتجات  نفاذ  تعزيز  التعاون يف  ليتم  الغذائية 
الوطنية اإليها، وكيفية رفع الوعي وبناء القدرات يف هذا 
القطاع احليوي، لبناء خطة عمل م�صرتكة بني الوزارة 
وامل�صروبات  الغذائية  لل�صناعات  الإم����ارات  وجمموعة 

لتحفيز ودعم هذا القطاع خالل املرحلة املقبلة. وطرح 
نقا�ض  خالل  وامل�صروبات  الغذائية  امل��واد  �صركات  ممثلو 
مفتوح عدداً من الق�صايا والتحديات التي تواجه عملهم 
من الناحية التجارية، مبا يف ذلك العقبات �صمن الأ�صواق 
املحلية واأهمية التعاون ملواجهة املمار�صات التجارية غري 
العوائق  وك��ذل��ك  ال��ع��ادل��ة،  باملناف�صة  املخلة  اأو  ال�صليمة 
و�صبل  اخل��ارج��ي��ة  الأ���ص��واق  يف  التعرفية  غ��ري  التجارية 
تعزيز ح�صة �صادرات الإمارات من ال�صلع الغذائية فيها 
توقعها  التي  احل��رة  التجارة  اتفاقيات  م��ن  وال�صتفادة 
الدولة، ف�صاًل عن طرح اأفكار لفتح اأ�صواق جديدة وبناء 
�صراكات عاملية مثمرة لل�صركات الوطنية العاملة يف هذا 

املجال.
اأن هذه  ال��ك��ي��ت يف خ��ت��ام الج��ت��م��اع  ���ص��ع��ادة جمعة  واأك����د 
التوا�صل  لتعزيز  مهمة  من�صة  هي  امل�صتديرة  الطاولة 
ب��ني ال�����وزارة وامل�����ص��ن��ع��ني وال��ت��ج��ار وامل�����ص��دري��ن يف هذا 
ب�صورة  ومتطلباتهم  حتدياتهم  اإىل  وال�صتماع  القطاع 
مبا�صرة والعمل معهم على اأر�ض الواقع لإيجاد احللول 
املالئمة لها، وتهيئة مناخ اقت�صادي وجتاري داعم لهذا 
لقاءات  �صل�صلة  و�صتليها  عملية  خ��ط��وة  وه��ي  ال��ق��ط��اع، 
مماثلة ان�صجاماً مع توجيهات القيادة الر�صيدة ور�صائل 
املو�صم اجلديد باأهمية تكثيف العمل امليداين يف خمتلف 

القطاعات التنموية يف الدولة.

•• ال�شارقة -وام:

القت�صادية  التنمية  دائ����رة  اأ����ص���درت   
ال�صناعي  لال�صتثمار  ال�����ص��ارق��ة  كتيب 
ليقدم  ال�صينية  و  ال��ه��ن��دي��ة  باللغتني 
املتبعة  جمموعة اخلدمات والإج��راءات 
تعريف  اأداة  ي��ع��ت��رب  ح��ي��ث  ال����دائ����رة  يف 
ل�صمان  وذل������ك  ل���ل���خ���دم���ات  وت���وث���ي���ق 
مراجعة  خ��الل  م��ن  امل�صتمر  التح�صني 

الإج��راءات والعمليات املنفذة يف تقدمي 
�صعادة  واأك�����د  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني.  اخل���دم���ات 
ال�صويدي  ه����ده  ب���ن  ع���ب���داهلل  ���ص��ل��ط��ان 
القت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة  رئ���ي�������ض 
ودوره  ال�صناعة  قطاع  اأهمية  بال�صارقة 
ال�صارقة  اقت�صاد  دع��م من��و  ال��ري��ادي يف 
ال����ذي مي��ث��ل قاطرة  ودول�����ة الإم��������ارات 
ركائزها  واأح��د  القت�صادية  القطاعات 
الإنتاجية مبعدل 17 باملائة من الناجت 

امل��ح��ل��ي ل���الإم���ارة ومل���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه اإم����ارة 
مثالية  ا�صتثمارية  بيئة  م��ن  ال�����ص��ارق��ة 
تقدمه  مل��ا  ن��ظ��راً  ال�صناعي  ال��ق��ط��اع  يف 
وخدمات  للم�صتثمرين  ت�صهيالت  م��ن 
الإم���ارة  متتلكه  م��ا  اإىل  اإ���ص��اف��ة  نوعية 
املتخ�ص�صة  امل�صاحات  اأك��رب  من  لواحدة 
وموقعها  الإم�����ارات  دول���ة  يف  لل�صناعة 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي وم��وان��ئ��ه��ا امل��ط��ل��ة على 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي وخ��ل��ي��ج ع��م��ان. وقالت 

م����رمي ن��ا���ص��ر ال�����ص��وي��دي ن���ائ���ب مدير 
الدائرة  يف  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ال�����ص��وؤون  اإدارة 
ل��غ��ات منها  ل��ع��دة  ال��ك��ت��ي��ب  ت��رج��م��ة  اإن 
ياأتي  وال�صينية  والهندية  الإجنليزية 
بهدف الو�صول اإىل خمتلف امل�صتثمرين 
التعريف  اأجل  ال�صناعي من  القطاع  يف 
به وجذبهم للعمل فيه حيث و�صل عدد 
من  للم�صتثمرين  ال�صناعية  الرخ�ض 
اجلن�صية الهندية يف اإمارة ال�صارقة اإىل 

876 يف حني و�صلت الرخ�ض ال�صناعية 
 36 اإىل  ال�صينية  اجلن�صية  ملالكها من 
الأم�����ر ال�����ذي ي����دل ع��ل��ى ازده������ار ومنو 
وتتوفر  ال�صارقة.  اإم��ارة  يف  القطاع  هذا 
الدائرة  ه���ذه الإ�����ص����دارات ع��ل��ى م��وق��ع 
وذلك   www.sedd.ae ال��ر���ص��م��ي 
لت�صهيل اآلية الو�صول وتوفري املعلومات 
الإمارة  يف  امل�صتثمرين  ملختلف  الالزمة 

وخارجها.
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املعر�ض الرائد يف القطاع البحري ي�صتعر�ض جمموعة من اليخوت الفاخرة والأن�صطة املائية املده�صة 
•• اأبوظبي-الفجر 

اأعلن معر�ض اأبوظبي الدويل للقوارب 
ع���ن ب����دء ع��م��ل��ي��ة ب��ي��ع ت���ذاك���ر معر�ض 
 ،2019 ل���ل���ق���وارب  ال�����دويل  اأب���وظ���ب���ي 
ت�صت�صيفه  ال������ذي  امل��ن��ت��ظ��ر  امل���ع���ر����ض 
 16 ال��ف��رتة م��ن  اأب��وظ��ب��ي يف  العا�صمة 
حتى 19 اأكتوبر القادم يف مركز اأبوظبي 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض )اأدن����ي����ك(. ومن 
الثانية من  الدورة  اأن ت�صتعر�ض  املقرر 
والت�صاميم  البتكارات  اأح��دث  املعر�ض 
يف عامل اليخوت الفاخرة ومعدات �صيد 
يف  وذل��ك  املائية،  والريا�صات  الأ�صماك 
املر�صى التابع لأدنيك والبالغة م�صاحته 

31000 مرت مربع. 
املوقع  ع���ل���ى  ال���ت���ذاك���ر  �����ص����راء  ومي���ك���ن 
اأبوظبي  ملعر�ض  الر�صمي  الإل��ك��رتوين 
اإمكانية  ع��ن  ف�صاًل  ل��ل��ق��وارب،  ال���دويل 

�صرائها عند مدخل املعر�ض. 
مل�صاهدة  ب���الإ����ص���اف���ة  امل��ع��ر���ض  وي���ق���دم 
املتطورة،  ال��ط��ائ��رة  اليخوت  جمموعة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، واملراكب  ال��ت��زل��ج  واأل�����واح 
والقوارب  ال�صريعة،  وال��زوارق  املنزلية، 
املختلفة واملتعددة ال�صتخدامات، �صوف 
ُيتاح لزوار املعر�ض اأي�صاً اإمكانية خو�ض 
املائية  والن�صاطات  ال��ري��ا���ص��ات  جت��رب��ة 
ب��اأن��ف�����ص��ه��م. و���ص��ي��ت��وف��ر كذلك  امل���ث���رية 

ال��ع��دي��د م���ن ال���ع���رو����ض امل��ائ��ي��ة احلية 
وعرو�ض املجازفة والفعاليات املو�صيقية 
من  وغريها  امل�صائية  والعرو�ض  احلية 
الأن�صطة التي �صتجذب الزوار. وباإمكان 
احل�صور اأي�صاً ال�صتمتاع بجولة مائية 
وح�صور  تقليدية  ت��راث��ي��ة  زوارق  على 
مبادئ  وت��ع��ل��م  الإب���ح���ار  تعليم  جل�صات 

واملوؤثرين  الأ�صماك من اخل��رباء  �صيد 
املعر�ض  اأن  يذكر  البحري.   القطاع  يف 
ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه اأدن����ي����ك، ك����ان ق���د �صهد 
ح�صوراً  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  ان��ط��الق��ت��ه  يف 
ك���ب���رياً م���ن و���ص��ائ��ل الإع������الم وال�����زوار 
خرباء  اإىل  اإ�صافة  املنطقة،  اأن��ح��اء  من 
وال�صركاء من  البحري،  الرتفيه  قطاع 

وال�صركات  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني 
املركز  اإىل  ت��ق��اط��روا  ال��ذي��ن  ال��ع��ار���ص��ة 
مرت   133000 م�����ص��اح��ت��ه  ال��ب��ال��غ��ة 
الفاخرة  ال���ي���خ���وت  مل�������ص���اه���دة  م����رب����ع 
والتقنيات  وامل���ع���دات  ال�����ص��ي��د  وق�����وارب 
ال�صيخ  �صمو  وك��ان  احلديثة.   البحرية 
نهيان بن زايد اآل نهيان، رئي�ض جمل�ض 

اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
رئي�ض  والإن�صانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
جمل�ض اأبوظبي الريا�صي، قد افتتح يف 
العام املا�صي الدورة الأوىل من املعر�ض 
التي احت�صنت يف مر�صى اأدنيك ما يزيد 
من  جتارية  وعالمة  �صركة   270 عن 
اأن��ح��اء املنطقة واأوروب����ا  25 دول���ة م��ن 

واأمريكا. 
و���ص��ي��ك��ون زوار م��ع��ر���ض ه���ذا ال��ع��ام من 
واجلهات  ال��ب��ح��ري  ب��ال��ق��ط��اع  املهتمني 
امل��ع��ن��ي��ة وال�������ص���رك���ات ال���ع���ار����ص���ة على 
خا�صة  وخ�صومات  ع��رو���ض  م��ع  موعد 
ع���ل���ى رح������الت ال����ط����ريان والإق�����ام�����ات 
الفندقية واجلولت العائلية والن�صطة 
الرتفيهية بف�صل ال�صراكة بني معر�ض 
اأب���وظ���ب���ي ال�����دويل ل���ل���ق���وارب والحت����اد 

للعطالت.
الدويل  اأبوظبي  معر�ض  يوفر  و�صوف 
مميزة  م���ن�������ص���ة   2019 ل�����ل�����ق�����وارب 
وخارجها  ال�����دول�����ة  م����ن  ل���ل���ع���ار����ص���ني 
منتجاتهم  اأح�����������دث  ل�����ص����ت����ع����را�����ض 
اأنحاء  اأم�����ام ج��م��ه��ور م���ن  وخ��دم��ات��ه��م 
اأن يعزز  امل��ع��ر���ض  ���ص��اأن  ال���ع���امل. وم���ن 
امل��ت��ن��ام��ي��ة يف قطاع  اأب���وظ���ب���ي  ق������درات 
للعا�صمة  ي��رّوج  واأن  البحرية  ال�صياحة 
الإماراتية ب�صفتها مركزاً عاملياً لقطاع 

الرتفيه البحري. 

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2017/418 تنفيذ مدين
التجاره  ن��ي��دا  �صركة   -2 جون�صون  ي��وم��ي  ���ص��ده��م��ا/1-اولي��دي  املنفذ  اىل 
)منطقة حرة دبي( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة ذات 
وميثله:فهد  باتني  الل  فينندر  قانونا/�صيكار  وميثلها  حم��دودة  م�صوؤولية 
�صلطان علي لوتاه قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )818854.97( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف �لدعوى رقم 2018/31 بيع عقار مرهون
بهوجال  �صينغ  لل  �صينغ  �صاروان   -2 ذ.م.م  برولوجيك�ض  �صركة  �صده/1-  املنفذ  اىل 
اأبوظبي  التنفيذ/م�صرف  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  ���ص��ام��ن  جم��ه��ول حم��ل  �صريك   -
قيمة  ل�صداد  اعالنكم  بتاريخ:2019/6/10  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت  ال�صالمي. 
املطالبة وقدرها )730.000( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف 
التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 من 
رقم   -  2 ال�صفا  املنطقة:وادي   - �صكنية  العقار:�صقة  )ن��وع  املدنية  الج���راءات  قانون 
الوحدة  الطابق 6 - رق��م  املبنى مزايا 4 - رق��م  ا�صم  املبنى 1 -  الر�����ض:1337 - رق��م 

608 - م�صاحة العقار 92.61 مرت مربع  (
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

جهة ت�صارك يف من�صة حكومة ال�صارقة   33
اللكرتونية بـ » جيتك�ض 2019« 

•• ال�شارقة-وام:

دائرة   33 م�صاركة  عن  ال�صارقة  يف  الإلكرتونية  احلكومة  دائ��رة  اأعلنت 
وجهة حكومية تابعة لإمارة ال�صارقة يف “ معر�ض اأ�صبوع جيتك�ض للتقنية 
 6 “ الذي يقام يف مركز دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من   2019
اإىل 10 من اأكتوبر املقبل وذلك انطالقاً من حر�صها على مواكبة اأحدث 
اآليات واأنظمة  التطورات التقنية والذكية ودعم التحول الرقمي وتطوير 

العمل يف اجلهات احلكومية يف ال�صارقة.
جاء ذلك خالل امللتقى التح�صريي الأول للجهات احلكومية امل�صاركة يف 
اأ�صبوع جيتك�ض للتقنية 2019 والذي عقد بح�صور ال�صيخ خالد بن اأحمد 
القا�صمي مدير عام دائرة احلكومة الإلكرتونية يف حكومة ال�صارقة و�صعادة 
امل�صاركة  الدائرة وعدد من ممثلي اجلهات احلكومية  النومان مدير  نور 
بالإ�صافة اىل الور�صة الإعالمية للجهات امل�صاركة يف جيتك�ض وفريق العمل 
الإعالمي يف الدائرة. و�صي�صهد جناح حكومة ال�صارقة هذا العام ا�صتعرا�ض 
�صت�صهم  اجلديدة  وامل�صاريع  الإط��الق��ات  من  كبري  لعدد  امل�صاركة  اجلهات 
لتحقيق  الإلكرتونية  احلكومية  اخلدمات  جودة  تطوير  يف  مبا�صر  ب�صكل 
ر�صى املتعاملني وتي�صري كافة جوانب احلياة الرقمية. وقال ال�صيخ خالد 
بن اأحمد القا�صمي “ اإن م�صاركة الدائرة يف اأ�صبوع جيتك�ض للتقنية 2019 
التي حققناها  الإجن��ازات  اأب��رز  ال�صوء على  ي�صكل فر�صًة متجددة لإلقاء 
الروؤية  لتحقيق  ال�صارقة  يف  م�صتمر  ف�صعينا  الرقمي  التحّول  جم��ال  يف 
القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة 
ع�صو املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة يف التحول الرقمي وما يرافقها من 
اأن مكانة ال�صارقة  تطوير لكافة اخلدمات اللكرتونية املقدمة«. واأ�صاف 
امل�صوؤولية  من  مزيداً  ي�صفي  رائ��دة  كمدينة منوذجية  ب�صمعتها  والرتقاء 
للتقنية  جيتك�ض  اأ�صبوع  يف  وم�صاركتنا  الإلكرتونية  احلكومة  دائ��رة  على 
2019 يعد التزاماً منا بتقدمي خدمات اإلكرتونية ابتكارية باأيدي وكوادر 
م�صددا  الإم��ارة،  التنمية يف  م�صرية  لدعم  تقنية متطورة  واأنظمة  موؤهلة 
على امل�صاهمة الفاعلة يف بناء جمتمع املعرفة يف اإمارة ال�صارقة وفق روؤية 
الرقمية  والنه�صة  امل�صتدامة  التنمية  يدعم م�صرية  الر�صيدة مبا  القيادة 

على ال�صعيدين القت�صادي والجتماعي وغريهما.

مايكرو�صوفت ت�صتعر�ض قدرات 
�صحابتها الذكية يف جيتك�ض 2019 

•• دبي-وام:

ت�صارك �صركة مايكرو�صوفت يف اأ�صبوع جيتك�ض للتقنية التا�صع والثالثني 
يف دبي ال�صهر اجلاري حتت �صعار “الثقة والبتكار والتاأثري” حيث �صتقدم 
الثورة  مع  املتوافقة  والب��ت��ك��ارات  التقنيات  اأح��دث  من  جمموعة  ال�صركة 
اأق�صى  حتقيق  م��ن  املنطقة  موؤ�ص�صات  متكني  بهدف  ال��راب��ع��ة  ال�صناعية 
طاقاتها وم�صاعدتها على بلوغ اأهدافها امل�صتقبلية. و�صتقدم مايكرو�صوفت 
خالل اأ�صبوع جيتك�ض 2019 جمموعة من العرو�ض التفاعلية املخ�ص�صة 
لك�صاب العمالء والزوار جتارب وخربات مبا�صرة تدور حول تقنيات الذكاء 

ال�صطناعي ؛وانرتنت الأ�صياء و الأمن ال�صيرباين .

 ال�صارقة لإدارة الأ�صول ت�صتعد لتطوير 

واإدارة اأ�صواق املنطقة الو�صطى
•• ال�شارقة-وام:

ال�صايغ  وليد  �صعادة  برئا�صة  الأ�صول  لإدارة  ال�صارقة  �صركة  وفد من   بحث 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ص��رك��ة خ���الل زي���ارت���ه ام�����ض م���دن امل�����دام، ومليحة، 
والذيد، والبطائح اإجراءات حتديث وتطوير اأ�صواق هذه املدن وذلك تنفيذا 
لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
اإدارة  الأ���ص��ول  لإدارة  ال�صارقة  �صركة  بتويل  ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ض 
جميع الأ�صواق يف املنطقة ال�صرقية والو�صطى لالإمارة والبالغ عددها ثمانية 
الزيارات  املرافق له خالل هذه  ال�صايغ والوفد  �صعادة وليد  والتقى  اأ�صواق. 
امليدانية كاًل من �صامل عبيد امليالة مدير بلدية املدام وم�صبح الكتبي مدير 
وعبيد  ال��ذي��د  مدينة  بلدية  مدير  الطنيجي  وعلي  مليحة  منطقة  بلدية 
الطنيجي مدير بلدية منطقة البطائح اإىل جانب كبار امل�صوؤولني واملوظفني 
وليد  وق��ال  ال�صارقة.  لإم���ارة  الو�صطى  للمنطقة  التابعة  البلديات  ه��ذه  يف 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  توجيهات  و�صع  بهدف  ال��زي��ارات  ه��ذه  تاأتي   : ال�صايغ 
ال�صارقة  اإم��ارة  اأ�صواق  وادارة  بتحديث  يتعّلق  فيما  التنفيذ  مو�صع  ال�صارقة 
ذات  و�صلع  متميزة  خدمة  لتقدمي  والو�صطى  ال�صرقية  املنطقتني  يف  خا�صة 
هذه  اإدارة  م�صوؤولية  الأ���ص��ول  لإدارة  ال�صارقة  �صركة  وت��ت��وىل  عالية  ج��ودة 
بلديات مدن  روؤ�صاء  مع  لقاءاته  واأك��د خالل  اجلبيل.  ب�صوق  اأ�صوة  الأ���ص��واق 
املنطقة الو�صطى اأن �صركة ال�صارقة لإدارة الأ�صول تتطلع اإىل تعزيز تعاونها 
مع البلديات باعتبارها �صريكاً ا�صرتاتيجياً لل�صركة ومكماًل لدورها ..م�صرياً 
اإىل اأن التعاون بني الفريقني �صي�صهم يف ت�صهيل اإدارة الأ�صواق ويرفع م�صتوى 
اخلدمة حيث �صتلتزم ال�صركة بتطبيق نف�ض الأنظمة واملعايري العاملية املتبعة 
يف اإدارة �صوق اجلبيل يف �صائر هذه الأ�صواق مثل التكييف والتربيد والتهوية 
وغريها من التجهيزات واخلدمات. و�صملت الزيارات الطالع على الأ�صواق 
لت�صهيل  اتباعها  �صيتم  التي  والإج���راءات  تطويرها  �صبل  ومناق�صة  القائمة 
وت�صريع نقل اإدارتها اإىل �صركة ال�صارقة لإدارة الأ�صول. واأكد الوفد اأن اإدارة 
و�صراء  الأ���ص��واق  ه��ذه  يف  الأ�صماك  اأق�صام  اإدارة  مهام  �صتتوىل  اجلبيل  �صوق 
يف  ال�صتمرار  على  وت�صجيعهم  لدعمهم  املواطنني  ال�صيادين  من  الأ�صماك 
يف  الأ�صماك  و�صوي  وتقطيع  تنظيف  خدمات  توفري  جانب  اإىل  املهنة  ه��ذه 

جميع الأ�صواق يف مكان واحد.

انطالق فعاليات الدورة اخلريفية من معر�س ال�صرق االأو�صط لل�صاعات واملجوهرات هذا اليوم

اإك�صبو ال�صارقة يحت�صن خامتا ي�صم 7777 قطعة اأملا�ض م�صجال مبو�صوعة جيني�ض بقيمة 4.9 مليون دولر 
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صمو  �صاحب  من  كرمية  رعاية  حتت 
ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي، 
ال�����ص��ارق��ة، ي��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم ال���ث���الث���اء يف 
ال�صرق  “معر�ض  ال�صارقة  اإك�صبو  مركز 
يف  واملجوهرات”  ل��ل�����ص��اع��ات  الأو����ص���ط 
دورته ال�47، التي ُتقام فعالياته خالل 
م�صاركة  و���ص��ط  اأك��ت��وب��ر،   5-1 ال��ف��رتة 
500 �صركة وعالمة جتارية  اأكرث من 
وطنية وعاملية، والتي تعر�ض منتجاتها 
مربع  األ��ف مرت   30 تبلغ  م�صاحة  على 
العر�ض  م�صاحات  اأك��رب  من  تعد  والتي 

على م�صتوى املعار�ض املتخ�ص�صة.
واأكد مركز اإك�صبو ال�صارقة اكتمال كافة 
الدورة  فعاليات  لنطالق  ال�صتعدادات 
اخل���ري���ف���ي���ة م����ن امل���ع���ر����ض ال������ذي يقام 
ب��دع��م م��ن غ��رف��ة جتارة  م��رت��ني �صنوياً 
الأول  ُيعترب  وال��ذي  ال�صارقة،  و�صناعة 
املعار�ض  اأجندة  والأك��رب من نوعه على 
الإمارات  دول��ة  يف  املتخ�ص�صة  التجارية 

لعر�ض  دولية  من�صة  ويوفر  واملنطقة، 
واملجوهرات  ال�صاعات  ت�صاميم  اأح���دث 

والأملا�ض والأحجار الكرمية.
مر�صع ب�7777 قطعة من املا�ض

وحتت�صن الدورة اخلريفية من املعر�ض  
خامت مت اعتماده من مو�صوعة جيني�ض 
لالأرقام القيا�صية كاأكرث خامت ي�صم عدد 
2019، كما  العام  من قطع الأملا�ض يف 
حاز على اعتماد جمل�ض الذهب العاملي، 
7777 قطعة  ب���  ح��ي��ث ي��ت��زي��ن اخل���امت 
املمنوحة من  لل�صهادة  الأملا�ض وفقاً  من 
الكرمية  لالأحجار  ال���دويل  املعهد  قبل 

مبومباي.
“زهرة  وجاء ت�صميم اخلامت على �صكل 
بتلة   27 مغلقة ومكونة من  اللوت�ض” 
من الرخام، وقد اأبدعه امل�صمم وال�صائغ 
دار  موؤ�ص�ض  ب��ه��ان��داري  برن�ض  ال��ه��ن��دي 
اأن  م��ع��ت��ربا  للمجوهرات”  “لك�صيكا 
والنقاء،  للجمال  رم���زاً  اللوت�ض  زه���رة 
ولإجن������از ه���ذه ال��ت��ح��ف��ة ال��ف��اخ��رة فقد 
عمل على ت�صميمها بالتعاون مع فريق 
مدار18  ع��ل��ى  ح����ريف   12 م���ن  م���ك���ون 

يبلغ  حيث  املتوا�صل،  العمل  من  �صهراً 
وزنها 70.42 جرام وتبلغ قيمتها 4.9 

مليون دولر اأمريكي.
وتعترب دار لك�صيكا للمجوهرات اإحدى 
الرائدة يف ت�صنيع جموهرات  ال�صركات 
اأف�صل  وت���ق���دم  م���وم���ب���اي،  يف  ال����زف����اف 
امل���ج���وه���رات م���ن ح��ي��ث احلرفية  ق��ط��ع 

والت�صميم.

�صحوبات يومية 
بجوائز قيمة

جانب  اإىل  املعر�ض  زوار  �صيحظى  كما 
املجوهرات  م��ع  مم��ي��زة  برحلة  متعتهم 
عامل  يف  احل�صرية  والعرو�ض  ال�صاحرة 
م���ن الإب���ه���ار امل���ت���الأل���ئ، ب��ف��ر���ص��ة الفوز 
قيمة،  ب��ج��وائ��ز  اليومية  ال�صحوبات  يف 
الذي  ال��ك��ب��ري  ال�����ص��ح��ب  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ال��ي��وم الأخ���ري م��ن املعر�ض على  يتم يف 
كيلوجرام من الذهب، مقابل كل عملية 
وذل���ك حتت  دره���م   500 ���ص��راء مببلغ 
يف  القت�صادية”  التنمية  دائ��رة  اإ�صراف 

ال�صارقة.

نخبة جديدة من العار�صني
واملجوهرات،  ال�صاعات  معر�ض  وي�صهد 
ال�صركات  ك����ربى  م���ن  ن��خ��ب��ة  م�����ص��ارك��ة 
�صناعة  ورواد  ال����رائ����دة  وال���ع���الم���ات 
وال�صاعات  املجوهرات  وجت��ارة  وت�صميم 
واإيطاليا  وال���ه���ن���د  ك���ون���غ  ه���ون���غ  م����ن 
وال���ي���اب���ان و���ص��ن��غ��اف��ورة وت���اي���الن���د، اإىل 
جانب م�صاركة عدد كبري من العار�صني 
واإيطاليا  البحرين  مملكة  م��ن  اجل���دد 
واململكة  والكويت  ال��ربازي��ل  و  واليابان 
وتركيا،  وت��اي��الن��د  ال�صعودية  العربية 
ف�������ص���ال ع�����ن م�������ص���ارك���ة ال����ع����دي����د من 
جلميع  يوفر  مما  الإماراتية،  ال�صركات 
الزوار والعار�صني فر�صة الطالع على 
الذهب  م��ن  امل��ج��وه��رات  اأرق���ى ت�صاميم 
التجارية  العالمات  واملا�ض من كربيات 

يف �صناعة املجوهرات وال�صاعات.

جناح خا�س للم�صممني
تخ�صي�ض  ال�47  الن�صخة  �صت�صهد  كما 
�صي�صت�صيف  وال���ذي  للم�صممني  جناح 
املجوهرات،  م�صممي  اأب����رز  م��ن  نخبة 

احل�صول  اإم��ك��ان��ي��ة  ل��ل��زوار  �صيتيح  مم��ا 
دور  ك��ب��ار  م��ن  ح�����ص��ري��ة  ت�صاميم  ع��ل��ى 
امل��ج��وه��رات والأمل���ا����ض، اإىل ج��ان��ب ذلك 
لالأحجار  الأم����ريك����ي  امل��ع��ه��د  ���ص��ي��ق��دم 
لالأحجار  ال������دويل  وامل���ع���ه���د  ال���ك���رمي���ة 
خالل  م��ن  تثقيفية،  دورات  ال��ك��رمي��ة، 
الذين  امل����درب����ني اخل������رباء  م���ن  ن��خ��ب��ة 
�����ص����ي����زودون ال���������زوار ب���امل���ع���ل���وم���ات عن 
الكرمية  الأح��ج��ار  من  خمتلفة  جوانب 
وكيفية  واللوؤلوؤ  والأمل��ا���ض  واملجوهرات، 
قراءة تقارير وت�صنيفات ون�صائح املعهد 
الأمريكي لالأحجار الكرمية عند �صراء 

املجوهرات.
ويفتح املعر�ض اأبوابه يوميا من ال�صاعة 
با�صتثناء  م�صاء،   10 لغاية  ظ��ه��راً   12
ظهراً   12 ال�����ص��اع��ة  م��ن  اخلمي�ض  ي���وم 
ول��غ��اي��ة 11 م�����ص��اء، وي���وم اجل��م��ع��ة من 
م�صاء.   11 ول���غ���اي���ة  ال���ظ���ه���ر  ب���ع���د   3
ويخ�ص�ض املعر�ض فرتة لل�صيدات فقط 
12 ظهراً  ال�����ص��اع��ة  ي���وم الأرب���ع���اء م��ن 
والدخول  الظهر،  بعد  الرابعة  ولغاية 

جماين للجميع.

 �صتكون اأكرب من�صة متخ�ص�صة بت�صدير االأ�صمدة النيرتوجينية عامليا

 اأدنوك و اأو �صي اآي ت�صتكمالن اتفاقية تاأ�صي�ض �صركة فرتيجلوب لإنتاج الأ�صمدة النيرتوجينية

لالطالع على جتربة ال�صوق االأبرز يف قطاع جتارة ال�صيارات باملنطقة

�صوق احلراج لل�صيارات بال�صارقة ي�صتقبل وفدًا من املوؤ�ص�صة العليا للمناطق القت�صادية املتخ�ص�صة

•• اأبوظبي-وام:

 اأعلنت �صركة برتول اأبوظبي الوطنية 
اأدنوك و�صركة  اأو �صي اآي اإن يف املدرجة 
  OCI بالرمز  يورونك�صت  بور�صة  يف 
عن اإجناز اتفاقية �صراكة ا�صرتاتيجية 
يتم مبوجبها دمج اأ�صول �صركة اأدنوك 
اآي  �صي  اأو  �صركة  من�صة  يف  لالأ�صمدة 
منطقة  يف  النيرتوجينية  ل��الأ���ص��م��دة 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا لإن�صاء 
���ص��رك��ة رائ����دة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال��ع��امل . 
لل�صركة  ال�����ص��ن��وي��ة  الإي�������رادات  وت��ق��در 
ا�صم فرتيجلوب  التي حتمل  اجلديدة، 
بنحو  العاملي،  اأبوظبي  �صوق  ومقرها 
وذل����ك  اأم���ري���ك���ي  دولر  م���ل���ي���ار   1.7
بح�صب التقارير املبدئية لعام 2018، 
حتقيق  ع���ل���ى  اآي  ����ص���ي  اأو  و���ص��ت��ع��م��ل 
التكامل والدمج بني العمليات لل�صركة 

اجلديدة ب�صكل كامل.

•• ال�شارقة –الفجر 

بال�صارقة  احل���راج  ���ص��وق  اإدارة  ناق�صت 
املوؤ�ص�صة  م��ع  امل�����ص��رتك  ال��ت��ع��اون  �صبل 
العليا للمناطق القت�صادية املتخ�ص�صة، 
امل�صغل الأكرب للمناطق القت�صادية يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
وا�صتعر�صت اإدارة ال�صوق خالل اجتماع 
�صم كبار م�صوؤويل الطرفني، التجربة 
ال���ط���وي���ل���ة ل�������ص���وق احل�������راج يف اإم������ارة 
التي  العمل  وا�صرتاتيجية  ال�����ص��ارق��ة، 
وتوفري  املعار�ض،  اإدارة  يف  ت�صتخدمها 
ك���ل م���ا حت��ت��اج��ه م���ن ال��ب��ي��ئ��ة املالئمة  

اأك�����رب من�صة  ف��رت��ي��ج��ل��وب  و���ص��ت�����ص��ب��ح 
لت�صدير الأ�صمدة النيرتوجينية عامليا، 
لها على م�صتوى منطقة  واأك��رب منتج 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا بطاقة 
من  طن  ماليني  خم�صة  تبلغ  اإنتاجية 
اليوريا، و1.5 مليون طن من الأمونيا 
ال�صركة  ومت���ت���ل���ك  ل��ل��ب��ي��ع.  ال���ق���اب���ل���ة 
وحديثة  م��ت��ط��ورة  اأ����ص���ول  اجل���دي���دة 
تدعمها بنية حتتية للتخزين والتوزيع 
تتيح لها الو�صول اإىل املوانئ الرئي�صة 
الأحمر،  املتو�صط، والبحر  البحر  على 
مواقع  وت�����ص��ه��م   .. ال��ع��رب��ي  واخل��ل��ي��ج 
تعزيز  يف  املتكاملة  وال��ت��وزي��ع  الإن���ت���اج 
واإمكانية  لل�صركة  اجل���غ���رايف  ال��ت��ن��وع 
يعود  مبا  جديدة،  اأ�صواق  اإىل  و�صولها 
بالنفع على العمالء اجلدد واحلاليني. 
ال�صراكة،  ات��ف��اق��ي��ة  ا���ص��ت��ك��م��ال  وب���ع���د 
�صرتكز فرتيجلوب على حتقيق الدمج 
ب����ني اأع����م����ال ال�������ص���رك���ت���ني م����ن خالل 

ال����ص���ت���ف���ادة م���ن ج���وان���ب ال��ت��ك��ام��ل يف 
الأعمال يف املجالت التجارية والفنية.

الدكتور  م��ع��ايل  ق���ال  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دولة  ب��ن  �صلطان 
ل�����ص��رك��ة برتول  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
اأبوظبي الوطنية “ اأدنوك “ وجمموعة 
�صركاتها رئي�ض جمل�ض اإدارة فرتيجلوب 
: مت���ا����ص���ي���ا م����ع ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
ا�صرتاتيجية  �صراكات  ببناء  الر�صيدة 
ممكنة  قيمة  اأق�صى  حتقيق  يف  ت�صهم 
م����ن امل����������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة والأ������ص�����ول 
ال�صفقة  ه��ذه  اإمت���ام  ي�صرنا  ال��ق��ائ��م��ة، 
امل��ه��م��ة ب��وق��ت ق��ي��ا���ص��ي وب��ك��ف��اءة عالية 
 ، مبا يعك�ض منهجية عمل فرتيجلوب 
وي�صكل منوذجا ملا ن�صعى لتحقيقه من 
“اأدنوك لالأ�صمدة”  خالل دمج اأ�صول 
لالأ�صمدة   “ اآي  ���ص��ي  اأو   “ من�صة  يف 
النيرتوجينية يف املنطقة .. وتعد هذه 
اإجن��ازا جديدا �صمن جهودنا  اخلطوة 

املتكاملة  اأدن���وك  ا�صرتاتيجية  لتنفيذ 
2030 للنمو الذكي، وكذلك خططنا 
التكرير  جم��ال  يف  للتو�صع  الطموحة 

والبرتوكيماويات«.
“ جنحنا من خالل  واأ�صاف معاليه : 
اإر�صاء  “ يف  اآي  �صي  “ اأو  م��ع  ال��ت��ع��اون 
التكامل  ل�صمان  ال�����ص��روري��ة  الأ���ص�����ض 
اأ����ص���ول الإن���ت���اج و�صبكة  ب���ني  وال���دم���ج 
ال����ت����وزي����ع وال�����ص����ت����ف����ادة م����ن امل����واق����ع 
ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ل���ه���ذه الأ������ص�����ول .. 
“ اأو  ال��ت��ع��اون م��ع  ونتطلع م��ن خ��الل 
�صي اآي “ اإىل تطوير اأعمالنا يف جمال 
اإنتاج الأ�صمدة النيرتوجينية، مبا يتيح 
ويحقق  ج��دي��دة،  اأ���ص��واق  اإىل  الو�صول 

فوائد كبرية جلميع العمالء«.
�صاوير�ض،  ن��ا���ص��ف  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
�صي  اأو   “ ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض 
اآي اإن يف “ والرئي�ض التنفيذي ل�صركة 
ا�صتكمال  “ ي�صرنا   : “ فرتيجلوب   “

اأف�صل  ت��وف��ري  م��ن  وامل�����ص��رتي،  للبائع 
احللول اخلدمية.

يف  ميدانية  بجولة  الج��ت��م��اع  واخ��ت��ت��م 
اخلدمات  كافة  على  لالطالع  ال�صوق، 
كالفح�ض  احل��راج،  �صوق  يوفرها  التي 
امل���رك���ب���ات، وخمتلف  ال��ف��ن��ي وت�����ص��ج��ي��ل 
الأخ���رى من بنوك ومكاتب  اخل��دم��ات 
ال�صرافة، والتاأمني، ومطاعم، ما يوفر 
على اأ�صحاب املعار�ض والزبائن الكثري 
م���ن ال���وق���ت واجل���ه���د، وت��ل��ب��ي��ة الطلب 
الراغبني  ال�����ص��ي��ارات  جت��ار  م��ن  الكبري 
مب���زاول���ة ن�����ص��اط��ه��م ال���ت���ج���اري يف هذا 

املوقع ال�صرتاتيجي املتميز.

ه���ذه ال�����ص��راك��ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة �صمن 
واأنها  خ�صو�صا  ق�����ص��ري،  زم��ن��ي  اإط����ار 
نف�ض  يتقا�صمان  �صريكني  ب��ني  جتمع 
 “  : واأ���ص��اف  ال�صتثمارية«.  الأه���داف 
ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ة  ه���ذه  ت��وؤك��د 
قطاع  يف  ال���ق���ي���م���ة  ب���خ���ل���ق  ال���ت���زام���ن���ا 
الأ����ص���م���دة، وت�����ص��اه��م يف ال���وق���ت ذات���ه 
لعمالئنا،  ك��ف��اءة  اأك���رث  ���ص��وق  بتطوير 
مايل  بو�صع  اجل��دي��دة  املن�صة  وتتمتع 
النمو  لتحقيق  كبرية  واإم��ك��ان��ات  ق��وي 
وخلق القيمة م�صتقبال بدعم وتوجيه 
من م�صاهميها الرئي�صيني«. ومبوجب 
دمج  �صيتم  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة،  ال�����ص��راك��ة 
لل�صناعات  امل�صرية  “ال�صركة  اأ���ص��ول 
امل�صرية  و”ال�صركة  الأ�صا�صية”، 
و”فرتيل  و”�صورفريت”،  لالأ�صمدة”، 
“اأدنوك لالأ�صمدة” �صابقا حتت مظلة 
ل�صركتي  “ امل��م��ل��وك��ة  ف��رت��ي��ج��ل��وب   “

“اأدنوك” و” اأو �صي اآي » .
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املال والأعمال

غرفة عجمان توقع مذكرة تفاهم مع هيئة جيوجنييدو لت�صريع الأعمال والعلوم

»اأدنوك للتوزيع« توزع اأرباحا مرحلية بقيمة 1.194 مليار درهم على امل�صاهمني

منطقة عجمان احلرة ُت�صلط ال�صوء على تكنولوجيا امل�صتقبل
 �صمن م�صــاركتهـا مبعر�ض اأ�صــبوع جيتكـــ�ض للتقنيـة  2019 

•• عجمان- الفجر:

عجمان،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  وقعت 
جيوجنييدو  هيئة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
كوريا   � وال���ع���ل���وم  الأع����م����ال  ل��ت�����ص��ري��ع 
اجلنوبية، بهدف تعزيز ال�صتفادة من 
لتعزيز  املتاحة  والفر�ض  الإمكانيات 
الطرفني  ب��ني  وال���ص��ت��ث��م��ار  ال��ت��ج��ارة 
ول���ق���اءات م�صرتكة  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 

تعزز ال�صراكات وتبادل اخلربات.
مقر  يف  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  �صهد 
املهريي  خليفة  غ��ال��ب  �صعادة  الغرفة 
عجمان،  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و 
ووقع مذكرة التفاهم من جانب غرفة 
عجمان حممد علي اجلناحي - املدير 
التنفيذي لقطاع الرتويج وال�صتثمار، 
ومن جانب هيئة جيوجنييدو لت�صريع 
الأعمال والعلوم، كيجون كيم  � الرئي�ض 

التنفيذي للهيئة. 
�صرورة  على  التفاهم  م��ذك��رة  ون�صت 
ت�صجيع  ب���ه���دف  امل�������ص���رتك  ال���ت���ع���اون 
وزي��ادة التعاون القت�صادي من خالل 
بني  وال�صتثمار  التجارة  حجم  زي���ادة 
جم��ت��م��ع��ات الأع�����م�����ال اخل���ا����ص���ة بكل 
العالقات  تو�صيع  ج��ان��ب  اإىل  منهما، 

الأع���م���ال يف كال  ب��ني رواد  ال��ت��ج��اري��ة 
واأهمية  ذل��ك،  يف  وامل�صاهمة  البلدين 
تبادل املعلومات والآراء حول اإمكانيات 
املجالت  يف  امل�صرتك  التعاون  تو�صيع 
مذكرة  اأك��������دت  ك���م���ا  الق���ت�������ص���ادي���ة. 
اللقاءات  تنظيم  اأهمية  على  التفاهم 
للقاء  ال���ف���ر����ص���ة  وات����اح����ة  امل�������ص���رتك���ة 
العمال  واأ�صحاب  والتجار  امل�صوؤولني 
التنظيم  ج���ان���ب  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن،  م���ن 
الوطنية  امل����ع����ار�����ض  يف  وامل���������ص����ارك����ة 
واملعار�ض التجارية الدولية واملعار�ض 
املتخ�ص�صة والندوات واملوؤمترات التي 

يتم ينظمها الطرفان.
وع��ل��ى ه��ام�����ض ال��ت��وق��ي��ع، رح���ب �صعادة 
واأك���د على  امل��ه��ريي، باحل�صور  غ��ال��ب 
وكوريا  الم���ارات  ب��ني  العالقات  عمق 
مذكرة  ب��اأه��م��ي��ة  م�����ص��ي��دا  اجل��ن��وب��ي��ة 
التعاون  ���ص��ت��ع��زز  وال��ت�����������������ي  ال��ت��ف��اه��م 
عجم�������ان  اإم�����������������������ارة  ب���ني  امل�������ص���رتك 
وم���ق���اط���ع���ة ج���ي���وجن���ي���ي���دو ال���ك���وري���ة، 
عجمان  غرف��������ة  ح��ر���ض  اإىل  م�صريا 
على التوا�صل الدائم وتكوين عالقات 
اإ�صتثمارية  ف��ر���ض  ل��ت��وف��ري  خ��ارج��ي��ة 
كافة  ي��خ��������������دم  وت�����ب�����ادل جت�����������������������اري 

الطراف.

املدير  اجل��ن��اح��ي-  حممد  وا�صتعر�ض 
التنفيذي لقطاع الرتويج وال�صتثمار، 
القت�صادية  امل��ق��وم��ات  اأه���م  للح�صور 
املعنية  لإمارة عجمان وجهود اجلهات 
على  الر�صيدة  القيادة  من  بتوجيهات 
املمكنة  وال��ت�����ص��ه��ي��الت  امل���زاي���ا  ت��وف��ري 
ملجتمع العمال وخا�صة للم�صتثمرين 

من اخلارج.
الفعاليات  اه�����م  احل�������ص���ور  وت����ن����اول 
من  ال��ت��ع��اون  ميكن  وال��ت��ي  امل�صتقبلية 
لرجال  الفر�صة  تتيح  والتي  خاللها، 
والتعاون  ال�صراكة  تعزيز  العمال من 
املتاحة  اخل�������ربات  م����ن  وال����ص���ت���ف���ادة 

والتعرف على اف�صل املمار�صات.
ال�صكر  كيم،  كيجون  وج��ه  جانبه  م��ن 
على حفاوة ال�صتقبال وقدم للح�صور 
لت�صريع  نبذة حول هيئة جيوجنييدو 
الأعمال والعلوم، ودورها يف ا�صتهداف 
فر�ض العمل من خالل تعزيز القدرة 
ال�صغرية  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
واملتو�صطة يف مقاطعة “ جيوجنييدو” 
وت�������ص���ج���ي���ع ال����ب����ح����ث وال����ت����ط����وي����ر يف 
التكنولوجيا العلمية من خالل الدعم 

ال�صامل واملنهجي..
مهما  دورا  تلعب  الهيئة  اأن  واأ���ص��اف   

بالعلوم،  الأعمال  ربط  دعم  يف  للغاية 
توظيف  يف  اجل�����ه�����ود  ت����وح����ي����د  م�����ع 
اإمكانيات الثورة ال�صناعية الرابعة من 
خالل الندماج والبتكار لكل �صناعة 

وجمال..
من�صة  بناء  على  الهيئة  تعمل  كذلك   
والتكنولوجيا  لالأعمال  موحدة  دع��م 
بيئي  نظام  و�صط  املقاطعة  يف  العلمية 
ال�صركات  ل��ت��م��ك��ني  ل���الأع���م���ال  ���ص��ل��ي��م 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ���ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  واف����ق 
للتوزيع”  “ اأدن��وك  للتوزيع  الوطنية 
مرحلية  اأرب����اح  ت��وزي��ع  بالتمريرعلى 
 “ �صهم  لكل  دره��م   0.0955 بقيمة 
مليار   1.194 تقارب  اإجمالية  قيمة 
الأ�صهر  ع��ن  امل�صاهمني  على   “ دره���م 

. ال�صتة الأوىل من العام 2019 
املجل�ض بعد الجتماع  وجاءت موافقة 
�صبتمرب   29 ب���ت���اري���خ  ع���ق���ده  ال������ذي 
بح�صب  وذل�����ك  اأب���وظ���ب���ي  يف  اجل������اري 
م���ا اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى املوقع 
لالأوراق  اأبوظبي  ل�صوق  الإل��ك��رتوين 

املالية.
وحددت ال�صركة تاريخ اآخر يوم لل�صراء 

ل���ص��ت��ح��ق��اق احل�������ص���ول ع��ل��ى الأرب������اح 
2019 يف حني جرى  اأكتوبر   7 ي��وم 
8 م��ن ال�صهر ذات���ه لبدء  ي��وم  حت��دي��د 
تداول ال�صهم بعد خ�صم الأرباح واليوم 
ال�صجل  لإغ������الق  اأك���ت���وب���ر   9 ال���ت���ايل 

اخلا�ض بامل�صاهمني.
ارتفعت  ال�����ص��رك��ة  اأرب����اح  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
اإىل 1172.8 مليون درهم “ 0.09 

الن�صف  ن��ه��اي��ة  “ يف  “ لل�صهم  دره���م 
قدرها  ب��اأرب��اح  مقارنة   2019 الأول 
حتقيقها  مت  دره��م  مليون   1123.3
خالل الفرتة نف�صها من عام 2018.

اأرب��اح ال�صركة خالل  وجاء الرتفاع يف 
الن�صف الأول من العام اجلاري بدعم 
من زيادة هام�ض الربح اإىل 24.1 % 
مقابل 23.8 % خالل الن�صف الأول 

النا�صئة من النمو نحو العاملية.
مقاطعة   ح��������ول  ن�����ب�����ذة  ق��������دم  ك����م����ا 
منو  حم���رك  ب��اع��ت��ب��اره��ا  جيوجنييدو 
رئي�صي يف كوريا وعدد املقومات واملزايا 

التي متتلكها املقاطعة.
ويف اخلتام تبادل �صعادة غالب املهريي 
عجمان  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض   � ك��ي��م   ك��ي��ج��ون  و 

للهيئة الدورع والهدايا التذكارية.

التكاليف  انخفا�ض  نتيجة   ،2018
اأ�صهم  ك���م���ا   7% ب��ن�����ص��ب��ة  امل���ب���ا����ص���رة 
والتوزيع  الإدارية  امل�صاريف  انخفا�ض 
 1293.3 اإىل  % لت�صل   13 بن�صبة 
 1492.2 ب����  م��ل��ي��ون دره����م م��ق��ارن��ة 
ال���ف���رتة نف�صها  م��ل��ي��ون دره����م خ���الل 
اأرباح  ارتفاع  يف   .. ال�ص�����ابق  العام  من 

ال�صركة .

•• اأبوظبي الفجر

باأ�صبوع  ت�صارك منطقة عجمان احلرة   
وتعر�ض   2019 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ج��ي��ت��ك�����ض 
التي  التقنية  التطبيقات  جتربتها حول 
التحول  م��ف��ه��وم  ل��ت��ع��زي��ز  ا���ص��ت��ح��دث��ت��ه��ا 
امل�صتثمرين  جت��رب��ة  واإث�������راء  ال��رق��م��ي 

بهدف ا�صتقطاب ال�صتثمارات العاملية. 
وع��ل��ى ه��ام�����ض ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
اأك��ت��وب��ر مبركز  ال��ف��رتة م��ا ب��ني 10-6 
املنطقة  تك�صف  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري  دب���ي 
ع�����ن اأح���������دث اإ�����ص����دارت����ه����ا م�����ن ُط�����رق 
التوا�صل مع امل�صتثمرين عرب ا�صتخدام 
ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة وال���ت���ي ت��رت��ك��ز على 
واأمتتة  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ا�صتخدام 
التزام  �صمن  ي��ن��درج  م��ا  وه��و  املعامالت 
البتكار وتعزيز جتربة  باأجندة  املنطقة 

امل�صتثمرين. 
ُت�صارك منطقة عجمان احلرة مبعر�ض 
مظلة  حت��ت   2019 للتقنية  جيتك�ض 
خالل  املنطقة  و�صعت  عجمان،  حكومة 
ال�����ص��ه��ور الأخ�����رية ع��ل��ى ت�����ص��ري��ع عملية 
تاأ�صي�ض  وت�����ص��ه��ي��ل  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
ب��الإ���ص��اف��ة لإط����الق تطبيق  الأع���م���ال، 
اإل����ك����رتوين ل��ت��م��ك��ني امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن من 
ت�صجيل  اإع������ادة  اأو  اأع��م��ال��ه��م  ت��اأ���ص��ي�����ض 

�صركاتهم بالنظام اجلديد يف 4 خطوات 
ل�صتقطاب  املنطقة  ت�صعى  ُم��ب�����ّص��ط��ة.  
الإقليمية  ����ص���واء  ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
الذي  ال��ن��م��و  م��ن��ه��ا يف ظ���ل  ال��ع��امل��ي��ة  او 
ي�صهده القطاع و�صعي ال�صركات لتو�صيع 
بالفعالية،  م�صاركتها  وخ��الل  اأعمالها. 
امل��ن��ط��ق��ة احل����رة ملقابلة  ي�����ص��ع��ى مم��ث��ل��و 
القرار  ��ن��اع  و���صُ املحتملني  امل�صتثمرين 
ورواد الأعمال بهدف اإطالعهم على ما 
وبيئة  ام��ت��ي��ازات  م��ن  املنطقة  ب��ه  تتمتع 

ا�صتثمارية جذابة. 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�صايع  حممد  وع��رّب 
عجمان  مبنطقة  التكنولوجيا،  لقطاع 
وا�صاف:  بامل�صاركة  �صعادته  عن  احل��رة 
ال�صناعية  الثورة  نعي�ض حالياً حقبة   “
الرابعة ما ي�صملها من ا�صتخدام للذكاء 
حياة  ت�صهيل  يف  والبيانات  ال�صطناعي 
النا�ض، ونحن يف منطقة عجمان احلرة 
نعمل بكل جد ل�صتغالل تلك التقنيات 
مبا يعود بالفائدة على كافة املتعاملني. 
وت�صهيل  بت�صريع  التقنيات  تلك  ت�صمح 
مبا  املنطقة  مع  امل�صتثمرين  معامالت 
ال�صتثمارية  البيئة  على  اإيجاباً  ينعك�ض 
امل�صتثمرين.  ا�صتقطاب  ع��ل��ى  وي�صجع 
كما نتطلع ل�صتخدام التقنيات احلديثة 
و�صال�صة  اإ�صراقاً  اأكرث  ل�صمان م�صتقبل 

لكافة امل�صروعات القائمة.« 
عام  مدير  �صامل  فاطمة  �صعادة  وت��ق��ول 
 “ ب��ال��ت��ك��ل��ي��ف:  منطقة ع��ج��م��ان احل����رة 
جيتك�ض  مب���ع���ر����ض  م�����ص��ارك��ت��ن��ا  مت���ّث���ل 
لدعم  عظيمة  فر�صة   2019 للتقنية 

الإم�������ارة ويف ذات  ���ص��م��ن  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
التقنية  ال�صركات  مع  التوا�صل  الوقت 
بهدف ا�صتقطابها  وال�صتفادة من املزايا 
للم�صتثمرين.  ن��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
م�صاركتنا  ب�����اأن  ت����ام  ي��ق��ني  ع��ل��ى  ن��ح��ن 

مزيد  ا�صتقطاب  يف  �صُت�صهم  بالفعالية 
العاملني  الأعمال  رواد  امل�صروعات،  من 
ال�صطناعي  وال���ذك���اء  التقنية  ب��ق��ط��اع 
بها  اأعمالهم والنطالق  تاأ�صي�ض  بهدف 

لآفاق النجاح والتميز .« 

ال�صردين ال�صغري االأكرث طلبًا من امل�صتهلكني
مبيعات �صوق اجلبيل من الأ�صماك ت�صل 

اإىل 1.9 مليون طن يف ثمانية اأ�صهر
•• ال�شارقة-الفجر:

اإىل  و�صلت  مبيعات  حتقيق  من  بال�صارقة،  اجلبيل  �صوق  يف  الأ�صماك  ق�صم  متكن 
الأ���ص��م��اك املحلية وامل�����ص��ت��وردة خالل  اأن���واع  1.9 مليون ط��ن م��ن خمتلف  ح��وايل 
هذا  على  الإق��ب��ال  ق��وة  على  موؤ�صر  يف  اجل���اري،  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  اأ�صهر  الثمانية 
ال�صنف من املنتجات الطازجة من قبل املواطنني واملقيمني. وبح�صب اأحدث بيانات 
�صادرة عن ال�صوق التابع ل�صركة ال�صارقة لإدارة الأ�صول، فقد ا�صتاأثر �صهر يناير 
املا�صي باجلزء الأكرب من مبيعات الأ�صماك التي و�صلت اإىل اأكرث من 266 األف 
األف   213 اأغ�صط�ض هو الأق��ل، حيث جتاوزت املبيعات  كيلو غرام، فيما كان �صهر 
كيلو غرام، وتراوحت يف بقية الأ�صهر ما بني 250 و222 األف كيلو غرام �صهرياً. 
وال�صردين  الكبري،  وال�صعري  وال�صوبرمي،  ال�صغري،  ال�صردين  اأ�صناف  وت�صدرت 
الكبري، والبلطي، املراكز اخلم�صة الأوىل من حيث املبيعات، اإىل جانب نحو 250 
�صنفاً اآخر من الأ�صماك املحلية، اإ�صافة اإىل الأ�صناف امل�صتوردة من عمان، م�صر، 
�صريالنكا، والرنويج، وبع�ض الدول الأخرى يف املنطقة والعامل. وينظم ال�صوق مزاداً 
يومياً لالأ�صماك، حيث تقوم جمعّية ال�صارقة التعاونية ل�صّيادي الأ�صماك بالإ�صراف 
املبا�صر على املزاد من خالل دللني مواطنني مّت تعيينهم من قبل اإدارة اجلمعية، 
ويقام املزاد يومياً بعد �صالة الع�صر، بح�صور التجار، ومُمثلي املطاعم وال�صركات، 
اإ�صافة اإىل الأفراد من املواطنني واملقيمني. ويعد �صوق اجلبيل الذي افتتح يف �صهر 
دي�صمرب 2015، وجهة عائلية ترفيهية، اإىل جانب توفريه لحتياجات املواطنني 
والفواكه،  الطازجة، واخل�صراوات،  والأ�صماك  اللحوم،  اأنواع  واملقيمني من جميع 
اأكرب  ال�صوق  وي�صم  تناف�صية.  باأ�صعار  الأخ���رى،  الغذائية  املنتجات  من  والعديد 
ق�صم لبيع الأ�صماك يف ال�صارقة وق�صماً لبيع اللحوم والدواجن، واآخر للخ�صراوات 

والفواكه، كما يحتوي على ق�صم خا�ض لتنظيف و�صوي الأ�صماك.

منو قطاع الإ�صاءة يف ال�صرق 
الأو�صط بقيمة تتجاوز 2 مليار دولر 

•• دبي-وام:

ال�صرق  “معر�ض  ل�  املنظمة  اجلهة  الأو���ص��ط  ال�صرق  فرانكفورت  مي�صي  اأعلنت 
ليت”  “ثينك  ملوؤمتر  اجلديدة  ال��دورة  تنظيم  عن  لالإ�صاء2019”  الأو���ص��ط 
يف  الذكية  الإ���ص��اءة  قطاع  اأم��ام  الهائلة  النمو  فر�ض  لبحث  للمعر�ض  امل�صاحب 
الأربعة  الأع���وام  خ��الل  باملئة   25 بن�صبة  من��واً  ُي�صجل  اأن  يتوقع  ال��ذي  املنطقة 
املقبلة. وينعقد موؤمتر “ثينك ليت” يف مركز دبي التجاري العاملي يف الفرتة بني 
50 خبريا يبحثون يف الآفاق  اأكتوبر املقبل وي�صهد م�صاركة اأكرث من   17-15
املحتملة لثالثة حماور رئي�صة وهي: الت�صميم الحرتايف لالإ�صاءة وفن العمارة 
واإنرتنت الأ�صياء والإ�صاءة الذكية وتكنولوجيا الأبنية املتكاملة. وينعقد املوؤمتر 
هذا العام حتت �صعار: “التكّيف مع التغيري: ر�صم امل�صار يف ع�صر التحّول” وياأتي 
يف ظل التوقعات بتحقيق �صوق الإ�صاءة الذكية يف ال�صرق الأو�صط لنمو كبري من 

حيث القيمة ليتجاوز حاجز 2 مليار دولر اأمريكي بحلول عام 2030.

 دبي للخدمات املالية ت�صارك يف اأ�صبوع امل�صتثمر العاملي 
•• دبي-وام:

العاملي  امل�صتثمر  اأ�صبوع  فعاليات  يف  املالية  للخدمات  دبي  �صلطة  ت�صارك   
ال�صنوي الثالث الذي انطلق اأم�ض الأول يف مركز دبي املايل العاملي بتنظيم 
�صتايروولت  ب��راي��ان  واأ���ص��ار  املالية.  الأوراق  لهيئات  الدولية  املنظمة  من 
�صلطة  م�صاركة  اأن  اإىل  املالية  للخدمات  دب��ي  ل�صلطة  التنفيذي  الرئي�ض 
دبي للخدمات املالية ياأتي يف اإطار حر�صها ب�صفتها اجلهة الرقابية املالية 
يف مركز دبي املايل العاملي على ت�صهيل وتعزيز تعليم امل�صتثمرين ليكونوا 

قادرين على اتخاذ القرارات املالية املنا�صبة.

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/4062 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- حممد املختار بن خليل العا�صق جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/انديغو رنت ايه كار م.د.م.�ض وميثلها مديرها/خ�صر 
ايوب الطاف وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى 
وق��دره )57839(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
�صتبا�صر  املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/3025 تنفيذ عمايل
ابراهيم مك�صب جمهول حمل القامة  املنفذ �صده/1- كامل عمر  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/مركز جتميل ان فوغ م.د.م.�ض وميثله:موزة عبيد 
ربيع اخلظر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )77811( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية بحقك يف  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة  املحكمة   وعليه فان 
تاريخ ن�صر هذا  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  حالة عدم اللتزام 

العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  1  �أكتوبر  2019 �لعدد 12745 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  1  �أكتوبر  2019 �لعدد 12745 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  1  �أكتوبر  2019 �لعدد 12745 

فقد املدعو / مالك �صاهباز 
خان وحيد احمد ، باك�صتان   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )TY4118542( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ص����ال 

0582342037

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د امل��دع��و/ ن���وره قيدان 
اليمن   ، ال��ع��ام��ري  ال����ربك 
رقم  �صفره  ج��واز  اجلن�صية 
)04934686(   يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  اليمنية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د امل���دع���و/ اح��م��د حممد 
اح����م����د حم���م���د م�����ص��ط��ف��ي ، 
�صفره  ج���واز  اجلن�صية  م�صر 
رقم )15503839( يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�����ص��ري��ة  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

ف��������ق��������د امل�������������دع�������������و/ �������ص������اه 
ب���اك�������ص���ت���ان   ، ب�����رك�����ت  ب���������رام 
 اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم

يرجى   )ub3955411(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده

فى �لدعوى رقم  2018/305 بيع عقار مرهون 
                            طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي الأول - �ض م ع 

عنوانه : بدبي ، �صارع ال�صيخ زايد - بناية �صما  اور ، الطابق الأول مكتب رقم 105 ، هاتف رقم : 04/3588444 
فاك�ض رقم 04/3588445 - الربيد الإلكرتوين : Dubai@ahlegal.ae - مكاين رقم 3183395262 

القد�ض  �صارع   ، دب��ي  املنطقة احل��رة مبطار   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : م ح - عنوانه  م   - دياموند  �صتار  : فاير  املنفذ �صده 
فاك�ض   ،   0429804441 رق��م  هاتف   3635294798 رق��م مكاين   37 رق��م  مبنى   )221( رق��م  ار���ض  ، قطعة 
046091949 - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال 
 20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين  موقعها 
من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخ��ول  قبل  الأ�صا�صي  الثمن  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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 

املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات : 
"1 - نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 247 - امل�صاحة : 42.03 مرت مربع - رقم املبنى : 1

- ا�صم املبنى : برج النجوم - رقم الوحدة : 2610 - القيمة الكلية : 452.406.00 درهم 
"2 - نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض : 957 - امل�صاحة : 160.99 مرت مربع - رقم املبنى : 2

- ا�صم املبنى : ال�صراع - رقم الوحدة : 3005 - القيمة الكلية : 1.559.592.00  درهم
"3 - نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 247 - امل�صاحة : 41.21 مرت مربع - رقم املبنى : 1

- ا�صم املبنى : برج النجوم - رقم الوحدة : 2603 - القيمة الكلية : 443.580.00 درهم
"4 - نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 247 - امل�صاحة : 140.07 مرت مربع - رقم املبنى : 1

- ا�صم املبنى : برج النجوم - رقم الوحدة : 2606 - القيمة الكلية : 1.507.699.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س �لق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2018/305 بيع عقار مرهون 
                            طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي الأول - �ض م ع 

عنوانه : بدبي ، �صارع ال�صيخ زايد - بناية �صما  اور ، الطابق الأول مكتب رقم 105 ، هاتف رقم : 04/3588444 
فاك�ض رقم 04/3588445 - الربيد الإلكرتوين : Dubai@ahlegal.ae - مكاين رقم 3183395262 

القد�ض  �صارع   ، دب��ي  املنطقة احل��رة مبطار   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : م ح - عنوانه  م   - دياموند  �صتار  : فاير  املنفذ �صده 
فاك�ض   ،   0429804441 رق��م  هاتف   3635294798 رق��م مكاين   37 رق��م  مبنى   )221( رق��م  ار���ض  ، قطعة 
046091949 - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى 
وعلى  للمزادات  الم��ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال 
 20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�صراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين  موقعها 
من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�صه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه  من  ولكل  املزايدة  دخ��ول  قبل  الأ�صا�صي  الثمن  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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 

املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات : 
"1 - نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 247 - امل�صاحة : 42.03 مرت مربع - رقم املبنى : 1

- ا�صم املبنى : برج النجوم - رقم الوحدة : 2610 - القيمة الكلية : 452.406.00 درهم 
"2 - نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض : 957 - امل�صاحة : 160.99 مرت مربع - رقم املبنى : 2

- ا�صم املبنى : ال�صراع - رقم الوحدة : 3005 - القيمة الكلية : 1.559.592.00  درهم
"3 - نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 247 - امل�صاحة : 41.21 مرت مربع - رقم املبنى : 1

- ا�صم املبنى : برج النجوم - رقم الوحدة : 2603 - القيمة الكلية : 443.580.00 درهم
"4 - نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 247 - امل�صاحة : 140.07 مرت مربع - رقم املبنى : 1

- ا�صم املبنى : برج النجوم - رقم الوحدة : 2606 - القيمة الكلية : 1.507.699.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س �لق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/1741 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �صدهما/1- دانا دابول 2- راين ناجي �صليك جمهول حمل 
من  )ف��رع  دب��ي   - المريكي  التنفيذ/امل�صت�صفى  طالب  ان  مبا  القامة 
حممد وعبيد املال( �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
به وق��دره )2122189(  املنفذ  املبلغ  بالت�صامن  بدفع  اعاله والزامكما 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2004/1833 تنفيذ �حكام

حمل  جم��ه��ول  امل��ح��ريب��ي  �صعيد  بطي  ���ص��امل  �صاحي  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  ال��ت��ج��اري  اب��وظ��ب��ي  التنفيذ/بنك  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3314426.27(
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2019/4003 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- �صريف عبداحلكيم حممد زكي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حمدان ال�صام�صي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )53045.10( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/4000 تنفيذ جتاري
البلو�صي جم��ه��ول حمل  را���ص��د حممد خ��ريي  ���ص��ده/1- خ��ال��د  املنفذ  اىل 
م.د.م.������ض وميثلها  ك��ار  اي��ه  رن��ت  التنفيذ/انديغو  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
مديرها/خ�صر ايوب الطاف وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان  وق��دره )28320( دره��م اىل طالب 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2019/4068 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- عمران حاجي دواد باتان جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/داي�صي راين بك�صي وميثله:اميان ح�صن علي حممد اآل علي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )6313( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2019/162 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- حميد عبداهلل حميد ال�صني العامري جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/وليد حممد حممد ثابت وميثله:حممد 
احمد حممد عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )292012.50(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
       �عالن �أمر �أد�ء بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/1773  �أمر �أد�ء
اىل املدعي عليه / 1- ي�صري حممود عبدالنبي ابراهيم جمهول حمل القامة 

مبا ان املدعي/حممود جمعة ح�صني علي اهلي
طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/9/4 
للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  اب��راه��ي��م  ي�صري حم��م��ود عبدالنبي  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
القانونية  والفوائد  دره��م   )100.000( مبلغ  اهلي  علي  ح�صني  جمعة  حممود 
بواقع 9% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك يف 2017/8/29 وحتى ال�صداد التام 
والر�صوم وامل�صاريف .  ولكم احلق يف ا�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/1225  ��شتئناف جتاري    

حمل  جمهول  ع�صكر   ا�صماعيل  حممد   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / علي حممد �صامل ابو عد�ض وميثله:جابر 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  ق��د  ال�صالمي   را���ص��د  حممد جابر  را���ص��د 
ال�صادر بالدعوى رقم 2018/1490 جتاري كلي بتاريخ:2019/6/12  
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2019/10/9 ال�صاعة 10.00 
او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  �صباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/1552  ��شتئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ح�صن بن حممد  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف / كونكورد �صتار�ض للمقاولت �ض.ذ.م.م وميثله:را�صد 
�صعيد را���ص��د ع��ل��ي  ق��د ا���ص��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2019/2902 عمايل جزئي بتاريخ:2019/3/26  
ال�صاعة   2019/10/10 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
11.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�صي ح�صوركم 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
  �عالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف �لطعن 2019/617  طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

�صليمان  حمد  نا�صر   / وميثله  ع  م  �ض   - التجاري  دب��ي  بنك  الطاعن/ 
جابر ال�صام�صي - باعالن املطعون �صده/1- ندهي للمجوهرات )م م ح( 

موؤ�ص�صة منطقة حرة - جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�صور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة 

�صدكم.
رئي�س �لق�شم  

حماكم دبي

حمكمة �لتمييز
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فقد علي عبداهلل ماجد ال�صام�صي ، 
الإمارات اجلن�صية ، �صهادة ملكية عقار 
بالرقم )343333( ، جهة الإ�صدار 
: الإمارات ، يرجى ممن يعرث عليها 

لقرب مركز �صركة بالمارات 

فقد�ن �شهادة ملكية عقار 
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�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/2723  عمايل جزئي

نعلنكم  القامة  م.م.ح جمهول حمل  ينغ ومبني كونرتولز  املحكوم عليه/1-  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/4 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/ماجنو بها�صيني ناندا كومار كري�صان بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )74335( درهم )اربعة و�صبعون الفا 
الدرجة  على  موطنها  اىل  ع��ودة  وبتذكرة  درهما  وث��الث��ون(  وخم�صة  وثالثمائة 
ال�صياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل تلتحق بخدمة رب عمل اخر وال��زام املدعي 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  وامل�صاريف.  بالر�صوم  عليها 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/3241  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع����ادل اأم���ني حممد اأم���ني جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
مو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  حممد  الطاهر  جعفر  املدعي/هيثم  ان 
بالدرهم  او ما يعادل قيمتها  امريكي  املطالبة مببلغ وقدره )48.348( دولر 
الماراتي )179915( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
ي��وم الحد  لها جل�صة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�صداد  ال��دع��وى وحتى  ت��اري��خ قيد  م��ن 
فاأنت  لذا    ch1.C.13:بالقاعة �ض  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2019/10/13 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/2362  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد عمران ذو الفقار علي الي�ض بوتو جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/�صركة الحتاد للتاأمني �ض.م.ع - فرع دبي قد اأقام عليك 
الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6.000( درهم 
ال�صداد  وحتى  املطالبة  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صارف  والر�صوم 
�ض  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2019/10/6  الح��د  يوم  جل�صة  لها  التام.وحددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.B.10:بالقاعة
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/1337  جتاري كلي

اج����روال رام كومار  ذ م م 2-ف��ي��ك��ا���ض  �����ض.م.ح   ا�صبيت  ع��ل��ي��ه/1-ا���ص��ي��ا  امل��دع��ي  اىل 
اغ���اروال  جمهول حمل القامة مبا  اغ���اروال بن رام كومار  اج��روال 3- برادييب 
املدعي  بالزام  املطالبة  مو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ب��رودا  املدعي/بنك  ان 
والر�صوم  دره��م   )390293307.46( وق���دره  مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما 
ال�صداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
الثنني  ي��وم  جل�صة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  ال��ت��ام 
املوافق:2019/10/14 ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عـالن تغيري ��شـم
املن�صوري(  نا�صر عبداهلل �صالح  املواطنة )حم�صنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�صم  البتدائية  يا�ض  بني  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�صمها من )حم�صنة( اىل)دانه(
املذكور خالل 15  الق�صم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�صر العالن
حممد �شعيد �لعدوي - كاتب عدل

عبد�لإله �ملتني - قا�شي �إبتد�ئي  

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق
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�عـالن تغيري ��شـم
تقدمت املواطنة )افراح احمد حممد احمد ال�صعيدي( بطلب 
اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�صم التوثيقات بتغيري ا�صمها 

من )افراح( اىل)عفراء(
املذكور خالل 15  الق�صم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�صر العالن
عو�طف �ل�شريف - كاتب عدل

�لقا�شي / حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي �لتوثيقات  

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق
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  �عالن بالن�شر

املرجع : 1112
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد �صفقت رحمت خان - باك�صتان اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ خالد حممود حاجي 
تاأ�ص�صت  والتي  عرب(  باك  )بقالة  الرخ�صة  يف  وذلك  اجلن�صية  باك�صتان   - خان  رحمت 

باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )116462( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 1114
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ حممد خليفة كورى كونومال - الهند اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ حا�صم �صادماراكاث 
بازهيا بوريل - الهند اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة )الف لتجارة قطع غيار ال�صيارات( والتي 
تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )868326(  التعديالت الأخرى : ل يوجد.  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
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  �عالن بالن�شر
املرجع : 1116

ا�صالم - بنغالدي�ض  رافيقول  �صليمان ميه مد  ال�صيد/ حممد  بان  ليكن معلوما للجميع 
ال�صيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
�صاجنوى �صاندرا�صيل بابول �صاندرا�صيل - بنغالدي�ض اجلن�صية  وذلك يف الرخ�صة )�صالون 
 )756240( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  للحالقة(  اجلمال  باب 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف  وعمالبن�ض 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

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

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
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  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة     

ا�صم ال�صركة : 4 بوينت تكنولوجي�س - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 2305 ملك بناية العامري - تيكوم - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية 
حمدودة. رقم الرخ�صة: 738514  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1181431 مبوجب هذا 
لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/9/24   املذكورة  ال�صركة  باإنحالل 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/9/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة العنوان :  مكتب 
العنز - هاتف  2389721-04 فاك�ض:  دي��رة - هور  ال�صعايل -  رقم 204 - ملك عبداهلل 
2389722-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
العنز  ه��ور   - دي���رة   - ال�صعايل  ع��ب��داهلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2389722 فاك�ض:   04-2389721  : ه��ات��ف   -
 التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية
4 بوينت تكنولوجي�س - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/9/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/24  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : زد يف اورينت للتجارة - �س ذ م م   
العنوان : حمل TDM-FF-020- 2 ملك جمموعة اعمار مولز/دبي مول - ال�صيخ 
زايد - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 609465 رقم القيد 
بال�صجل التجاري : 1026974 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
ق���رار حم��اك��م دب��ي بتاريخ 2019/9/4 وامل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي بتاريخ 
�صجاد  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/9/4
 O-08A-005 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  قانونيون  حما�صبون  و�صركاهم  حيدر 
ملك �صمو ال�صيخ احمد بن را�صد بن �صعيد ال مكتوم - ديرة - رقة البطني -  هاتف : 
2222126-04  فاك�ض : 2238881-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �صجاد حيدر و�صركاهم حما�صبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم O-08A-005 ملك �صمو ال�صيخ احمد بن را�صد بن �صعيد 
ال مكتوم - دي��رة - رقة البطني -  هاتف : 2222126-04  فاك�ض : 04-2238881  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور 
اأعاله لت�صفية  زد يف اورينت للتجارة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ  2019/9/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/4 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية
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  �ل�شماء           

ال�صيد  امل��دع��وة/ فاطمة  ب��اأن  راأ���ض اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
م�صمى  تعديل  بطلب  تقدمت   ، البحراين  حممد  ال�صيد  خليل 
القبيلة ل�صمها من )البحراين( اىل )الها�صمي( ، ليكون ا�صمها 
الها�صمي.   حممد  ال�صيد  خليل  ال�صيد  فاطمة   / التعديل  بعد 
وان من له م�صلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�صة ع�صر 
راأ�ض  ام��ام ق�صم ال�صهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ الع��الن 

اخليمة.
  قا�شي حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية
 ه�شام �بر�هيم حممد

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

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�لدعوى  رقم :2019/1304 مدين ، كلي ، جتاري 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية �ملدنية �لتجارية

املرفوعة من/بنك اأبوظبي التجاري - �صد/جابر عبداهلل جابر حميد اآل علي
اىل املدعي عليه : ال�صيد/ جابر عبداهلل جابر حميد اآل علي )جمهول حمل الإقامة( 

مبا اأن املدعي : بنك ابوظبي التجاري - بوكالة : مكتب بيت احلكمة للمحاماة وال�صت�صارات القانونية  - قد 
اقام عليكم الدعوى الق�صائية رقم 2019/1304 م ، مدين - كلي - جتاري - ابوظبي - فانتم مكلفون او وكيلكم 
، يوم  باذن اهلل   ، املحكمة جلل�صة اخلربة الوىل  املكلف من عدالة  امل�صريف  امام اخلبري  القانوين باحل�صور 
الأحد املوافق 2019/10/6م ، ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ، مكتب اخلبري)دار البيان للح�صابات وال�صت�صارات( 
دبي ، ديرة ، �صارع الحتاد ، خلف "حمطة القيادة ملرتو دبي" منطقة اأبوهيل مقابل القيادة العامة ل�صرطة 
دبي ، بناية اعمال ال�صيخ را�صد املكتوم KRM طابق امليزانني مكتب رقم 05 ، للتوا�صل هاتف : 6268245 04 
، فاك�ض : 6275685-02 ، او 2511318 04 م�صطحبني معكم ن�صخة عن كافة امل�صتندات املوؤيدة لدفوعكم ، وما 
ترونه منا�صبا لتي�صري اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال 

عدم احل�صور �صيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�صوؤولية.
�خلبري �مل�شريف  �لدكتور : حممد �لفقي 

�إعالن ح�شور �إجتماع �خلربة 
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 �إعالن �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �ملدنية رقم )2019/103) مدين جزئي خورفكان

)ن�شر� باللغة �لعربية و�للغة �لجنليزية)

املدعي / عبداهلل احمد عبداهلل احمد النقبي 
املدعية عليه / نذير مانارا تهودوفيل 

فيها  حكم  قد  اأع��اله  امل�صار  املدنية  الق�صية  ان  لديكم  معلوما  ليكن 
مبثابة احل�صوري بيوم 2019/9/30 امام  الدائرة املدنية الكلية بالآتي 
: باإخراج املدعي عليه من الرخ�صة املهنية امل�صماة ب�� �صالون ال�صاحل 

الذهبي للحالقة ذ م م  ، والزامه بالر�صوم وامل�صروفات. 
�لقا�شي / �شليمان ر��شد �شليمان �لكعبي 
رئي�س حمكمة خورفكان �لإحتادية �لإبتد�ئية  

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

حمكمة خورفكان �لحتادية �لبتد�ئية
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بناء على حكم حمكمة دبي الإبتدائية بتعيني م�صفي ق�صائي ل�صركة 
توما�ض بينيت اخلليج ذ م م  مبوجب احلكم

يف الدعوى 5017/2019 تنفيذ جتاري 
يعلن امل�صفي الق�صائي / ايزي�ض بطر�ض جماهد لكل من له حق اأو عليه 
التزام جتاه ال�صركة حتت الت�صفية ان يتقدم مب�صتنداته الثبوتية على 
العنوان التايل : دبي - ديرة - �صارع بور�صعيد - بناية مكاتب - مكتب 

ايزي�ض لتدقيق احل�صابات - الطابق التا�صع مكتب 910  - هاتف : 
042947002 فاك�ض : 042947003

 info@isisauditing.com : بريد الكرتوين
�مل�شفي �لق�شائي 
�يزي�س بطر�س جماهد  

�إعالن ت�شفية �شركة 
توما�س بينيت �خلليج ذ م م 

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10   
 �إعــــــالن بالن�شــــر 

�أعمال �خلربة �حل�شابية  
يف �لدعوى رقم 2018/496 مدين كلي 

املدعي عليها الثانية / لوؤي �صليم العام�صي 
املدعي عليها الثالثة / �صركة الراحة للنقليات العامة 

بالإ�صارة للمو�صوع اأعاله وعطفا علي قرار حمكمة دبي بتعييني خبريا ح�صابيا يف الدعوى 
املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر عن حمكمة دبي ، يقت�صي ح�صوركم او من 
ميثلكم قانونا لالإجتماع ومراجعة اخلبري احل�صابي / م�صعب من�صور )دبي - القرهود - بناية 
يوم    ،  04-2868836 رقم  هاتف   -  )312 مكتب   - قانونيون  حما�صبون  اأمانة   - ال�صارقة  بنك 
اخلمي�ض املوافق 2019/10/3 يف متام ال�صاعة العا�صرة والن�صف �صباحا ، وبخالف ذلك يكون 
موعد اق�صاه �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا العالن وذلك لتقدمي كافة وجميع ما لديكم من 

اوراق او م�صتندات بخ�صو�ض مو�صوع الدعوى.  
�خلبري �حل�شابي 
م�شعب من�شور 

�إجتمـــــــاع خبـــــــرة
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�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2019/7031)

املخطر : �صركة دبي الإ�صالمية للتاأمني واإعادة التاأمني )اأمان(
املخطر اليها : 1- الإختيار الأول للو�صاطة العقارية - موؤ�ص�صة فردية ملالكها / ح�صني حممد 

�صامل حممد امليزة  2- ح�صني حممد �صامل حممد امليزة - اإماراتي اجلن�صية
)جمهول حمل الإقامة( 

املديونية املرت�صدة لديكم مببلغ 3.000.000  �صداد  اليه - ب�صرورة  ينذر املخطر - املخطر 
درهم نظري ال�صيك املمنوح منكم لنا على ان يتم ال�صداد خالل )7 اأيام( وذلك تنفيذا لحكام 
قانون الإجراءات املدنية واإذا مل يتم ال�صداد خالل املدة القانونية 7 اأيام من تاريخ الإعالن 
بالن�صر عندها �صي�صطر املخطر اىل اتخاذ القانونية �صدكم للمطالبة ب�صداد قيمة الفواتري 

وما ي�صتجد عليه من فائدة قانونية حتى تاريخ احلكم والر�صوم وامل�صاريف.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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 �عـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيدة/ فاطمة 
�صيف بن احمد حممد النقبي - اجلن�صية : الإم��ارات  وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن 
)تنازل( يف ح�صته البالغة )100%( يف ال�صم التجاري ا�صتاذ كيك للحلويات ، ن�صاط الرخ�صة 
 - ال�صريعة  ال��وج��ب��ات  وت��ق��دمي  جتهيز   ، ال�صاخنة  وامل�����ص��روب��ات  والع�صائر  امل��رط��ب��ات  ت��ق��دمي 
يف   الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  م��ن  وامل��رخ�����ض   ، احل��ل��وي��ات  وت��ق��دمي  جتهيز   ، ال�صندوي�صات 
خورفكان رخ�صة مهنية رقم 611029 ال�صادر بتاريخ 2011/1/16 يف دائرة التنمية الإقت�صادية 
بخورفكان. اىل ال�صيدة/ نوره �صيف بن احمد حممد النقبي - اجلن�صية : الإم���ارات.  ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان

د. عائ�شة حممد علي 

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
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 �عـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيدة/ فاطمة 
�صيف بن احمد حممد النقبي - اجلن�صية : الإم��ارات  وطلب الت�صديق على حمرر يت�صمن 
)تنازل( يف ح�صته البالغة )100%( يف ال�صم التجاري ا�صتاذ كيك للحلويات - فرع 1 ، ن�صاط 
الرخ�صة تقدمي املرطبات والع�صائر وامل�صروبات ال�صاخنة ، جتهيز وتقدمي الوجبات ال�صريعة 
يف   القت�صادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�ض   ، احللويات  وت��ق��دمي  جتهيز   ، ال�صندوي�صات   -
خورفكان رخ�صة مهنية رقم 708176 ال�صادر بتاريخ 2013/9/19 يف دائرة التنمية الإقت�صادية 
بخورفكان. اىل ال�صيدة/ نوره �صيف بن احمد حممد النقبي - اجلن�صية : الإم���ارات.  ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان

د. عائ�شة حممد علي 

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

 �عـــــــالن       
ال�صيدة/   : خورفكان  والت�صديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
على  الت�صديق  الإم���ارات  وطلب   : اجلن�صية   - النقبي  احمد حممد  بن  �صيف  فاطمة 
نواره  مركز  التجاري  ال���ص��م  يف   )%100( البالغة  ح�صته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�صمن  حم��رر 
للتجميل ، ن�صاط الرخ�صة �صالون ن�صائي ، ق�ض وت�صفيف ال�صعر واحلالقة للن�صاء ، 
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم 525505 ال�صادر 
بتاريخ 2004/1/18 يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان. اىل ال�صيدة/ نوره �صيف بن 
احمد حممد النقبي - اجلن�صية : الإم��ارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى �لدعوى رقم  2019/182 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي 

املنفذ �صده : مهدي رم�صان جهانفر - عنوانه :  اإمارة دبي - يعلن على مقر عمله �صركة مام جولدن جلوبال للتجارة العامة ، 
�صارع ال�صيخ زايد ، برج ال�صيخ عي�صى ، الطابق الثاين ، مكتب رقم )203( بالقرب من برج ت�صل�صي لل�صقق الفندقية 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار 
1 - ا�صم املبنى : برج ليك هوتيل - العنوان : دون  : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر���ض : 157 - رقم املبنى : 

تاون - رقم الوحدة : 4016 - امل�صاحة : 86.86 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2.243.885( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2019/25 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

04/3874225 موبايل رقم  رق��م  ، هاتف  دب��ي  يا�ض - بجوار غرفة جت��ارة و�صناعة  �صارع بني   ، دي��رة   ، دب��ي  اإم��ارة   : عنوانه 
 Email/maliklaw@Emirates.net.ae  -  )3113783794( مكاين  رقم   055/7016552

املنفذ �صده : لينا يو�صف علي حممد- عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، تعلن على مقر عملها : متلك موؤ�ص�صة وادي املك�صرات )موؤ�ص�صة 
فردية( الكائنة باملنطقة ال�صناعية )1( بجبل على - م�صتودع رقم )60( تقاطع )�صارع ال�صايل مع �صارع جبل علي - لهباب( 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 512 - املنطقة : ال�صفا الثانية - رقم البلدية : 754 - 357 - امل�صاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   4000000: الكلية  القيمة   - مربع  مرت   729.10

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى �لدعوى رقم  2018/296 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الأول -�ض م ع )حاليا( - بنك اخلليج الأول )�صابقا(
رقم  هاتف   -  0504250774 رق��م  موبايل   - القبائل  مركز  بجوار   - ال�صديق  ابوبكر  �صارع   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

 Email/wael.younes@fgb.ae  -  3185095299 مكاين  رقم   04/6075105
املنفذ �صده : �صعيد ر�صا هو�صنك جا�صمي - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - مبنطقة الثنية الثالثة - تقاطع �صارع عبداهلل عمران 

ترمي مع �صارع 4 جممع ذا جرينز مبنى ال�صمر 3 - الطابق الثالث - �صقة رقم )B312( - على قطعة الر�ض رقم )23( 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : �صقة - رقم 
الر�ض : 223 - املنطقة : الثنية الثالثة - ا�صم املبنى �صمر 3 - رقم املبنى : 3 - رقم الطابق : 3 - رقم الوحدة : B 312 - رقم 

البلدية 1511 - 388 امل�صاحة : 40.72 مرت مربع - القيمة التقديرية 438306 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2019/182 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي 
املنفذ �صده : مهدي رم�صان جهانفر - عنوانه :  اإمارة دبي - يعلن على مقر عمله �صركة مام جولدن جلوبال للتجارة العامة ، 

�صارع ال�صيخ زايد ، برج ال�صيخ عي�صى ، الطابق الثاين ، مكتب رقم )203( بالقرب من برج ت�صل�صي لل�صقق الفندقية 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار 
1 - ا�صم املبنى : برج ليك هوتيل - العنوان : دون  : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر���ض : 157 - رقم املبنى : 

تاون - رقم الوحدة : 4016 - امل�صاحة : 86.86 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2.243.885( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2019/25 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

04/3874225 موبايل رقم  رق��م  ، هاتف  دب��ي  يا�ض - بجوار غرفة جت��ارة و�صناعة  �صارع بني   ، دي��رة   ، دب��ي  اإم��ارة   : عنوانه 
 Email/maliklaw@Emirates.net.ae  -  )3113783794( مكاين  رقم   055/7016552

املنفذ �صده : لينا يو�صف علي حممد- عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، تعلن على مقر عملها : متلك موؤ�ص�صة وادي املك�صرات )موؤ�ص�صة 
فردية( الكائنة باملنطقة ال�صناعية )1( بجبل على - م�صتودع رقم )60( تقاطع )�صارع ال�صايل مع �صارع جبل علي - لهباب( 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 512 - املنطقة : ال�صفا الثانية - رقم البلدية : 754 - 357 - امل�صاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   4000000: الكلية  القيمة   - مربع  مرت   729.10

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
فى �لدعوى رقم  2018/296 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الأول -�ض م ع )حاليا( - بنك اخلليج الأول )�صابقا(
رقم  هاتف   -  0504250774 رق��م  موبايل   - القبائل  مركز  بجوار   - ال�صديق  ابوبكر  �صارع   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

 Email/wael.younes@fgb.ae  -  3185095299 مكاين  رقم   04/6075105
املنفذ �صده : �صعيد ر�صا هو�صنك جا�صمي - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - مبنطقة الثنية الثالثة - تقاطع �صارع عبداهلل عمران 

ترمي مع �صارع 4 جممع ذا جرينز مبنى ال�صمر 3 - الطابق الثالث - �صقة رقم )B312( - على قطعة الر�ض رقم )23( 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : �صقة - رقم 
الر�ض : 223 - املنطقة : الثنية الثالثة - ا�صم املبنى �صمر 3 - رقم املبنى : 3 - رقم الطابق : 3 - رقم الوحدة : B 312 - رقم 

البلدية 1511 - 388 امل�صاحة : 40.72 مرت مربع - القيمة التقديرية 438306 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر

فى �لدعوى رقم  2018/266 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق الو�صط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. هاتف 
: 043904722  ، فاك�ض : 043906607 ، رقم مكاين : 141277660 

املنفذ �صده : يا�صمني عبدالعزيز ح�صني م�صطفى - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - تالل الإم��ارات 3 ، الثنية الرابعة العقار )فيال( رقم 232 ، قطعة الر�ض 3135 ، فيال رقم 40 ، الثنية 

الرابعة ، رقم البلدية 5239 - 394 ، دبي - الإمارات العربية املتحدة ، رقم مكاين : 1592272649 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( البيع )�صركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل 
�صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما 
عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 3135 - رقم املبنى : 232 - امل�صاحة : 357.12 مرت مربع - التقييم 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.    3000000

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

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

عنوانه : اإمارة دبي - بناية البزن�ض بوينت مكتب 401 - خلف وكالة الني�صان لل�صيارات - هاتف 2946945 - 04 
املنفذ �صده : نائل ال�صيد توفيق ال�صال 

عنوانه :  دبي - بردبي - منطقة مر�صى دبي - �صارع املم�صى - مبنى �صدف 6 - الطابق رقم 8 - ال�صقة رقم 810 ز 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض : 172 - رقم املبنى : 6 - ا�صم املبنى : ال�صدف 6 - رقم الطابق 8 - رقم العقار 

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

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2017/152 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�صان 

لل�صيارات - هاتف : 04/2946945 هاتف 0508650437  
املنفذ �صده : �صك�صي�ض دايفر �صيفايد هولدجن ليمتد - ب�صفتها �صامنة وكفيلة ملديونية �صركة �صكاي كوم اك�صربي�ض - ذ م م

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - منطقة الثنية اخلام�صة - ابراج بحريات جمريا - بناية فورت�صن ايكزيكتيف 
تاور رقم 1 - الطابق رقم 20 - املكتب رقم 2005 و 2006 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية : املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض : 1069 - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى : فورت�صن ايكزيكتيف تاور - رقم 

الوحدة : 2005 - امل�صاحة : 146.43 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )1.103.310.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/705 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: هوو يونيفري�صال ليمتد 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �صارع األ مكتوم - مبنى رقم ب 62 - بناية راك بنك - مكتب 302 - الطابق 3  
موؤ�ص�صة  �صجالت  يف  وامل�صجلة  )حاليا(  ليمتد  هولدجنز  تي  كيه  جي  )�صابقا(  ليمتد  تيكنولوجيز  كنج  جلوبال  �صركة   : �صده  املنفذ 
)التنظيم( العقاري با�صم �صركة ج - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - مدينة دبي - بردبي - �صارع : ال�صيخ زايد - مبنى : بناية وايت 

�صوان - �صقة : الطابق رقم 8 مكتب - بجوار بناية برج �صعيد 1 الكائن بها بنك الإمارات دبي الوطني 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
www.emiratesauction.( او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 1 - نوع العقار : �صقة �صكنية : املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض : 219 - 
 امل�صاحة : 123.15 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 1203 - القيمة الكلية : 1.723.246 درهم. 
 -   1  : املبنى  125.44 مرت مربع - رقم   : امل�صاحة   -  219  : : مر�صى دبي - رقم الر�ض  املنطقة   : �صكنية  �صقة   : العقار  نوع   - 2

ا�صم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 1202 - القيمة الكلية : 1.755.290 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى �لدعوى رقم  2018/934 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:بنك �صادرات ايران 

عنوانه : اإمارة عجمان - فرع عجمان - �صارع حميد بن عبدالعزيز - بناية بنك �صادرات ايران 
املنفذ �صده : غلوم احمد حممود حممد البلو�صي - مدير �صركة غلوم احمد البلو�صي - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - دبي - ديرة - �صارع الإحتاد - بور�صعيد - ملك عبدالرحمن وبدر اجلزيرى - الطابق الثاين - مكتب 205 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : مردف - رقم الر�ض : 3/490 - امل�صاحة : 650.32 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب�� )2.300.000.00( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/55 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ض م ع 

 : هاتف   - لل�صيارات  الني�صان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�ض  بناية   - بور�صعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
3244594826  : مكاين  رقم   0508650437  -  04-2946945

املنفذ �صده : فيدفيا�ض �صيفاندا�ض نارواين - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الثالثة -  مبنى الرتا 3 - الطابق 
الأول - �صقة رقم 117 رقم مكاين : 3080395337 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 6  - املنطقة : الثنية الثالثة - ا�صم املبنى : الأرتا 3 - رقم الوحدة : 117 - امل�صاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء   لأعلى  يباع   ، درهم   1.488.970.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   138.33

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/14 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي 

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 - اأبوهيل - ديرة  
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
حمل - رقم الر�ض : 415 - رقم البلدية : 1 - 621 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى T02 - رقم الوحدة : S13 - رقم 

الطابق G - امل�صاحة : 48 مرت مربع - القيمة التقديرية : 516.667.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/244 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مر�صى دبي ، �صارع ال�صيخ زايد ، ام ال�صيف ، مقابل حديقة الذهب ، ت : 043735200 ، �ض ب : 
  1295075110  : مكاين  رقم   ،  csd@habibbank.com  : الإلكرتوين  بريد   ، دبي   ،  3306

املنفذ �صده : �صركة نك ناك انرتنا�صيونال ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مر�صى دبي ، جممع مر�صى دبي ، مبنى املرجان ، 
الطابق رقم 3 ، ال�صقة 308 ، رقم مكاين : 1246275565 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : 
�صقة �صكنية : املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض : 17 - رقم املبنى : 4 - ا�صم املبنى : املرجان - رقم الوحدة : 308 - امل�صاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم     )2.542.486.00( ب���  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   157.47

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر

فى �لدعوى رقم  2018/266 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق الو�صط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. هاتف 
: 043904722  ، فاك�ض : 043906607 ، رقم مكاين : 141277660 

املنفذ �صده : حممد ام عبدالظاهر - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - تالل الإم��ارات 3 ، الثنية الرابعة العقار )فيال( رقم 232 ، قطعة الر�ض 3135 ، فيال رقم 40 ، الثنية 

الرابعة ، رقم البلدية 5239 - 394 ، دبي - الإمارات العربية املتحدة ، رقم مكاين : 1592272649 
بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( البيع )�صركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل 
�صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�ض وما 
عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض : 3135 - رقم املبنى : 232 - امل�صاحة : 357.12 مرت مربع - التقييم 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.    3000000

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر   

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

عنوانه : اإمارة دبي - بناية البزن�ض بوينت مكتب 401 - خلف وكالة الني�صان لل�صيارات - هاتف 2946945 - 04 
املنفذ �صده : نائل ال�صيد توفيق ال�صال 

عنوانه :  دبي - بردبي - منطقة مر�صى دبي - �صارع املم�صى - مبنى �صدف 6 - الطابق رقم 8 - ال�صقة رقم 810 ز 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض : 172 - رقم املبنى : 6 - ا�صم املبنى : ال�صدف 6 - رقم الطابق 8 - رقم العقار 

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

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    

فى �لدعوى رقم  2017/152 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك امل�صرق - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�صان 

لل�صيارات - هاتف : 04/2946945 هاتف 0508650437  
املنفذ �صده : �صك�صي�ض دايفر �صيفايد هولدجن ليمتد - ب�صفتها �صامنة وكفيلة ملديونية �صركة �صكاي كوم اك�صربي�ض - ذ م م

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - منطقة الثنية اخلام�صة - ابراج بحريات جمريا - بناية فورت�صن ايكزيكتيف 
تاور رقم 1 - الطابق رقم 20 - املكتب رقم 2005 و 2006 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية : املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض : 1069 - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى : فورت�صن ايكزيكتيف تاور - رقم 

الوحدة : 2005 - امل�صاحة : 146.43 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )1.103.310.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2018/705 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: هوو يونيفري�صال ليمتد 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �صارع األ مكتوم - مبنى رقم ب 62 - بناية راك بنك - مكتب 302 - الطابق 3  
موؤ�ص�صة  �صجالت  يف  وامل�صجلة  )حاليا(  ليمتد  هولدجنز  تي  كيه  جي  )�صابقا(  ليمتد  تيكنولوجيز  كنج  جلوبال  �صركة   : �صده  املنفذ 
)التنظيم( العقاري با�صم �صركة ج - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - مدينة دبي - بردبي - �صارع : ال�صيخ زايد - مبنى : بناية وايت 

�صوان - �صقة : الطابق رقم 8 مكتب - بجوار بناية برج �صعيد 1 الكائن بها بنك الإمارات دبي الوطني 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى بيع العقار املو�صحة 
www.emiratesauction.( او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 1 - نوع العقار : �صقة �صكنية : املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض : 219 - 
 امل�صاحة : 123.15 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 1203 - القيمة الكلية : 1.723.246 درهم. 
 -   1  : املبنى  125.44 مرت مربع - رقم   : امل�صاحة   -  219  : : مر�صى دبي - رقم الر�ض  املنطقة   : �صكنية  �صقة   : العقار  نوع   - 2

ا�صم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 1202 - القيمة الكلية : 1.755.290 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم  2018/934 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ:بنك �صادرات ايران 

عنوانه : اإمارة عجمان - فرع عجمان - �صارع حميد بن عبدالعزيز - بناية بنك �صادرات ايران 
املنفذ �صده : غلوم احمد حممود حممد البلو�صي - مدير �صركة غلوم احمد البلو�صي - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - دبي - ديرة - �صارع الإحتاد - بور�صعيد - ملك عبدالرحمن وبدر اجلزيرى - الطابق الثاين - مكتب 205 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : مردف - رقم الر�ض : 3/490 - امل�صاحة : 650.32 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب�� )2.300.000.00( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2018/55 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ض م ع 

 : هاتف   - لل�صيارات  الني�صان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�ض  بناية   - بور�صعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
3244594826  : مكاين  رقم   0508650437  -  04-2946945

املنفذ �صده : فيدفيا�ض �صيفاندا�ض نارواين - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الثالثة -  مبنى الرتا 3 - الطابق 
الأول - �صقة رقم 117 رقم مكاين : 3080395337 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 6  - املنطقة : الثنية الثالثة - ا�صم املبنى : الأرتا 3 - رقم الوحدة : 117 - امل�صاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء   لأعلى  يباع   ، درهم   1.488.970.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   138.33

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم  2018/14 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي 

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 - اأبوهيل - ديرة  
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
حمل - رقم الر�ض : 415 - رقم البلدية : 1 - 621 - املنطقة : ور�صان الوىل - ا�صم املبنى T02 - رقم الوحدة : S13 - رقم 

الطابق G - امل�صاحة : 48 مرت مربع - القيمة التقديرية : 516.667.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم 2018/244 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مر�صى دبي ، �صارع ال�صيخ زايد ، ام ال�صيف ، مقابل حديقة الذهب ، ت : 043735200 ، �ض ب : 
  1295075110  : مكاين  رقم   ،  csd@habibbank.com  : الإلكرتوين  بريد   ، دبي   ،  3306

املنفذ �صده : �صركة نك ناك انرتنا�صيونال ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مر�صى دبي ، جممع مر�صى دبي ، مبنى املرجان ، 
الطابق رقم 3 ، ال�صقة 308 ، رقم مكاين : 1246275565 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : 
�صقة �صكنية : املنطقة : مر�صى دبي - رقم الر�ض : 17 - رقم املبنى : 4 - ا�صم املبنى : املرجان - رقم الوحدة : 308 - امل�صاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم     )2.542.486.00( ب���  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   157.47

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2018/88 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك الإمارات لال�صتثمار - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي في�صتفال �صيتي - اخلريان 412 - في�صتفال تاور - الطابق 15 �ض ب 5503 دبي  
املنفذ �صده : جاري والكر  - عنوانه :  الإمارات - دبي - ابراج بحرية جمريا - الثنية اخلام�صة - 393 - اي اف ايه هوتيل اند 

ري�صورتز - املبنى رقم 1 - لجونا تاور - بنتاهو�ض رقم 4101
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : 
�صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض : 1250 - رقم املبنى : 1 ا�صم املبنى : جلونا تاور - رقم العقار : 4101 - 

رقم الطابق : 41 - امل�صاحة : 319.39 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )2.922.199.00( درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
فى �لدعوى رقم 2018/2302  تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع الإحتاد - بجوار مركز ديرة �صيتي �صنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 

املنفذ �صده : ال�صيخ / �صعيد بن عبيد األ مكتوم - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - 
مبنى بناية اتريوم الإمارات - �صقة مكتب رقم 115 - بالقرب من بنك ابوظبي ال�صالمي 

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :  ار�ض وما 
عليها من بناء - رقم الر�ض : 361 - املنطقة : ام �صقيم الأوىل - رقم البلدية : 605 - 356 - امل�صاحة : 3783.10 مرت 

مربع القيمة التقديرية : 26000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
فى �لدعوى رقم  2018/152 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�صرق الأو�صط ، مدينة دبي 
لالإنرتنت ، �ض ب 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، رقم مكاين : 1412776600 

املنفذ �صده : ابراهيم حممد حمدان الطر�ض  - عنوانه :  اإمارة دبي ، دبي ، جممع ند ح�صة ، بوابات ال�صيلكون 1 ، ال�صقة دي 1201 ، 
الطابق 12 ، على قطعة الر�ض : 1115 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، ت : 042958202 ، رقم مكاين : 3778478874  
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف   -
www.( البيع )�صركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع 
ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : حق منفعة ايجار 
15 - 12 - 2007 اىل 15 - 12 - 2106 رقم الر�ض : 1115 - املنطقة : ند ح�صة - ا�صم املبنى : �صيليكون جيت 1 - رقم 
 الوحدة D -1201 رقم املبنى : 1 - رقم الطابق : 12  - رقم البلدية : B1 - 148 - القيمة التقديرية : 970171 درهم  -

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
فى �لدعوى رقم  2018/235  بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - الق�صي�ض - �صارع دم�صق - بناية نهال - مقابل �صان رايز 
�صوبرماركت - وخلف فندق جراند بالزا - مكاين 3779397176 

3 - رقم العقار : ايه  اإم��ارة دبي - احلبية الأوىل - مبنى تريي�ض ابارمتنت  املنفذ �صده : م��روان عبداجلواد الديوك - عنوانه :  
 1290275602 مكاين   -  6 الر�ض  رقم   - الأول  الطابق   -  11

بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( البيع )�صركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل 
�صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر 

الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : احلبية الأوىل - رقم الر�ض : 6  - امل�صاحة : 405.12 مرت مربع - رقم املبنى : 3  - ا�صم املبنى 

: تريي�ض ابارمتنت 3 - رقم الوحدة : A-11 - القيمة الكلية : 3.052.469.00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2019/714 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: ام ايه كابيتال للتجارة العامة - �ض ذ م م  

عنوانه : حمله املختار وكليه القانوين ، مكتب كنعان للمحاماة ، اإمارة دبي ، اخلليج التجاري - باي ا�صكوير )ميدان اخلليج 
بناية رقم 11 - مكتب رقم 502( بوكالة املحامي / �صمري كنعان 

املنفذ �صده : كالبي�ض باتيل  - عنوانه :  اإمارة دبي  - مر�صى دبي - جمريا بيت�ض ريزدن�ض - جمموعة ابراج امواج - برج 
امواج 4 - املقام على قطعة ار�ض رقم 169 - الطابق 37 - �صقة 3705 

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/10/9 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�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية - رقم الر���ض : 169  - املنطقة : مر�صى دبي - رقم املبنى : 4 - الطابق 37 - رقم الوحدة : 3705 - 

امل�صاحة : 128.35 مرت مربع - رقم البلدية : 542 - 392 - القيمة التقديرية : 1657855 درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى �لدعوى رقم  2018/311 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الأول - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بردبي- �صارع ال�صيخ زايد - بناية �صما اور - الطابق الأول مكتب رقم 105 - هاتف رقم 

Dubai@ahlegal.ae  -  04/3588445 رقم  فاك�ض   04/3588444
املنفذ �صده : جوان ايفا هرني 

عنوانه :  اإمارة اأبوظبي - منطقة الحتاد - �صارع خليفة �صرق )7( قطعة ار�ض رقم )C2( - بناية ال�صيخة ودمية بنت 
�صعيد ال نهيان - طابق امليزانني - مكتب رقم )1( 

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/10/9 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�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض : 437 - املنطقة : ام ال�صيف- امل�صاحة : 1992.91 مرت مربع - املقدرة ب��� )8.580.593( 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن بيع  عقار بالن�شر  
فى �لدعوى رقم  2019/714 تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ: ام ايه كابيتال للتجارة العامة - �ض ذ م م  
عنوانه : حمله املختار وكليه القانوين ، مكتب كنعان للمحاماة ، اإمارة دبي ، اخلليج التجاري - باي ا�صكوير )ميدان اخلليج 

بناية رقم 11 - مكتب رقم 502( بوكالة املحامي / �صمري كنعان 
املنفذ �صده : كالبي�ض باتيل  - عنوانه :  اإمارة دبي  - مر�صى دبي - جمريا بيت�ض ريزدن�ض - جمموعة ابراج امواج - برج 

امواج 4 - املقام على قطعة ار�ض رقم 169 - الطابق 37 - �صقة 3705 
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/10/9 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�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية - رقم الر���ض : 169  - املنطقة : مر�صى دبي - رقم املبنى : 4 - الطابق 37 - رقم الوحدة : 3705 - 

امل�صاحة : 128.35 مرت مربع - رقم البلدية : 542 - 392 - القيمة التقديرية : 1657855 درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
فى �لدعوى رقم  2018/311 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الأول - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بردبي- �صارع ال�صيخ زايد - بناية �صما اور - الطابق الأول مكتب رقم 105 - هاتف رقم 

Dubai@ahlegal.ae  -  04/3588445 رقم  فاك�ض   04/3588444
املنفذ �صده : جوان ايفا هرني 

عنوانه :  اإمارة اأبوظبي - منطقة الحتاد - �صارع خليفة �صرق )7( قطعة ار�ض رقم )C2( - بناية ال�صيخة ودمية بنت 
�صعيد ال نهيان - طابق امليزانني - مكتب رقم )1( 

اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2019/10/9 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�ض على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات 
قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
ار�ض ف�صاء - رقم الر�ض : 437 - املنطقة : ام ال�صيف- امل�صاحة : 1992.91 مرت مربع - املقدرة ب��� )8.580.593( 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/174 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك - )�ض م ع( - )�صابقا - بنك نور ال�صالمي( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مكتب رقم 

بال�صارقة  الكائن  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  الثقة  مكتب  بوكالة  العقارية  اعمار  ملك   801
املنفذ �صده : حممد �صليم طاهر غالم ح�صني 

عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�صة - جزر جمريا - املجمع 11 - تالل الإمارات 1 - فيال رقم 9 - رقم الر�ض : 179 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - رقم الر�ض : 169 - املنطقة : مر�صى دبي - رقم املبنى : 4  - الطابق 37 - رقم الوحدة : 3705 - امل�صاحة : 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم    1657855  : التقديرية  القيمة   -   392  -  542  : البلدية  رقم   - مربع  مرت   128.35
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى �لدعوى رقم  2019/14 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ملي ايران - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�صان 

NFakheri@bmi.co.ae : لل�صيارات - هاتف 04/2946945 - الربيد الإلكرتوين
املنفذ �صده : �صركة كي تي �صي اي )كي تكنيرتونيك كوميونيكي�صن انرتنا�صيونال - �ض م ح( 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى بوليفارد بالزا تي 1 - العقار رقم 3001  - رقم مكاين : 26092 88186 
 hotmail.com@ktci : الربيد الإلكرتوين -

بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  الي����ام  ويف  م�����ص��اء   5.00 ال�����ص��اع��ة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي���وم  يف  ان���ه 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�صركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :  �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 165 
- املنطقة : برج خليفة - ا�صم املبنى : بوليفارد بالزا تي 1 - رقم املبنى : 1  - رقم الوحدة : 3001 - رقم البلدية : 894 - 345  - 

امل�صاحة : 276.34 مرت مربع - القيمة التقديرية : 7436240 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2016/34 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:م�صرف دبي - �ض م ع - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي ، مدينة دبي الطبية ، مبنى رقم 16 ، الطابق الثالث 
املنفذ �صده : احمد ح�صن �صابري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ديرة - �صارع املكتوم - برج اخلور - بجوار برج ات�صالت - �صقة رقم 2203 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
 : امل�صاحة   -  394  -  5090  : البلدية  رق��م   - الرابعة  الثنية   : املنطقة   -  6510  : الر���ض  رق��م   - بناء  وم��ا عليها من  ار���ض 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   2500000  : التقديرية  القيمة   -   850/224  : املبنى  رقم   -  418.65
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/437 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: �صمري حممد عودة القدومي ب�صفته مدير امار �صيتي- عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ 

زايد - مبنى برج ال�صقر لالعمال - �صقة الرابع 402 - بجوار حمطة مرتو ابراج الإمارات - بوكالة املحامي ابراهيم البناء 
املنفذ �صده : موؤ�ص�صة ار بي اي لال�صتثمار - منطقة حرة - موؤ�ص�صة فردية مبلكها ال�صيد/ ايجوزايزاف - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بور�صعيد - ديرة - �صارع بور�صعيد - مبنى جممه ا�صيكة لالعمال - �صقة ال�صاد�ض602 - 
جممع ا�صيكو لالعمال - بوكالة مكتب احمد ابراهيم للمحاماة وال�صت�صارات القانونية  

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض ف�صاء - املنطقة : ند ال�صبا الوىل - رقم الر�ض : 116  - امل�صاحة : 1393.52 مرت مربع - واملقدرة قيمتها 

ب��� )7.499.854.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2014/22 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - منطقة بور �صعيد - بجوار �صيتي �صنرت 
املنفذ �صده : جمتبى م�صعود كا�صف حقيقي  - عنوانه : اإمارة دبي - نزيل ال�صجن املركزي 

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  الأ�صا�صي قبل دخول  الثمن 
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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :  قطعة ار�ض )مبنية( 
- املنطقة  : وادي ال�صفا 6 - رقم الر�ض : 1133  - امل�صاحة : 704.02 مرت مربع - املقدرة ب��� )4200000( 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2019/1016 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج بارك بالي�ض - بالقرب من فندق 

فريمونت - الطابق ال�صابع ع�صر -  رقم مكاين : 2706990907 
املنفذ �صده : حممد اإ�صماعيل دو�صا  - عنوانه :  يعلن على وكيله القانوين حمدان الكعبي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية باإمارة 

اأبوظبي - مدينة العني - و�صط املدينة - �صارع عود التوبة - مبنى يافور الرميثي - الطابق الثالث - مكتب رقم 7 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية  - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 191  - رقم املبنى :  2  - ا�صم املبنى : بوليفارد �صنرتال 2 - رقم 

الوحدة : 1507 - امل�صاحة : 72.54 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )936.975.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/17 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�صرف ابوظبي الإ�صالمي 

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( 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث 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 ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 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 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من  ايام  وامل�صاريف خالل ع�صرة 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية : املنطقة : ور�صان الأوىل - رقم 
 : التقييم   -  S03  : العقار  رق��م   -  G  : الطابق  رق��م   -  Q09  : املبنى  ا�صم   -   1  : املبنى  رق��م   -  178  : الر����ض 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    473.611

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2018/313 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - �صما تاور - الطابق الأول - مكتب رقم 105 
املنفذ �صده : في�صل اأ�صرف ملك 

عنوانه :  الإمارات دبي - ديرة - منطقة النهدة 2 - بناية الزرعوين - الطابق التا�صع - �صقة 902 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض : 49  - امل�صاحة : 89.36 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم 

املبنى : او 2 ريزيدين�ض - رقم الوحدة : 1602 - القيمة الكلية : 865.675.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر   

فى �لدعوى رقم  2018/174 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك - )�ض م ع( - )�صابقا - بنك نور ال�صالمي( - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - مكتب رقم 

بال�صارقة  الكائن  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  الثقة  مكتب  بوكالة  العقارية  اعمار  ملك   801
املنفذ �صده : حممد �صليم طاهر غالم ح�صني 

عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�صة - جزر جمريا - املجمع 11 - تالل الإمارات 1 - فيال رقم 9 - رقم الر�ض : 179 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
�صقة �صكنية - رقم الر�ض : 169 - املنطقة : مر�صى دبي - رقم املبنى : 4  - الطابق 37 - رقم الوحدة : 3705 - امل�صاحة : 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم    1657855  : التقديرية  القيمة   -   392  -  542  : البلدية  رقم   - مربع  مرت   128.35
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2019/14 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ملي ايران - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�صان 

NFakheri@bmi.co.ae : لل�صيارات - هاتف 04/2946945 - الربيد الإلكرتوين
املنفذ �صده : �صركة كي تي �صي اي )كي تكنيرتونيك كوميونيكي�صن انرتنا�صيونال - �ض م ح( 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى بوليفارد بالزا تي 1 - العقار رقم 3001  - رقم مكاين : 26092 88186 
 hotmail.com@ktci : الربيد الإلكرتوين -

بيع  �صيجرى  احل���ال  اقت�صى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  الي����ام  ويف  م�����ص��اء   5.00 ال�����ص��اع��ة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي���وم  يف  ان���ه 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�صركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�صافه  املو�صحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على 
ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :  �صقة �صكنية - رقم الر�ض : 165 
- املنطقة : برج خليفة - ا�صم املبنى : بوليفارد بالزا تي 1 - رقم املبنى : 1  - رقم الوحدة : 3001 - رقم البلدية : 894 - 345  - 

امل�صاحة : 276.34 مرت مربع - القيمة التقديرية : 7436240 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2016/34 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ:م�صرف الإمارات الإ�صالمي - �ض م ع - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي ، مدينة دبي الطبية ، مبنى رقم 16 ، الطابق الثالث 
املنفذ �صده : احمد ح�صن �صابري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ديرة - �صارع املكتوم - برج اخلور - بجوار برج ات�صالت - �صقة رقم 2203 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
 : امل�صاحة   -  394  -  5090  : البلدية  رق��م   - الرابعة  الثنية   : املنطقة   -  6510  : الر���ض  رق��م   - بناء  وم��ا عليها من  ار���ض 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   2500000  : التقديرية  القيمة   -   850/224  : املبنى  رقم   -  418.65
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم  2018/437 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: �صمري حممد عودة القدومي ب�صفته مدير امار �صيتي- عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ 

زايد - مبنى برج ال�صقر لالعمال - �صقة الرابع 402 - بجوار حمطة مرتو ابراج الإمارات - بوكالة املحامي ابراهيم البناء 
املنفذ �صده : موؤ�ص�صة ار بي اي لال�صتثمار - منطقة حرة - موؤ�ص�صة فردية مبلكها ال�صيد/ ايجوزايزاف - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بور�صعيد - ديرة - �صارع بور�صعيد - مبنى جممه ا�صيكة لالعمال - �صقة ال�صاد�ض602 - 
جممع ا�صيكو لالعمال - بوكالة مكتب احمد ابراهيم للمحاماة وال�صت�صارات القانونية  

بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض ف�صاء - املنطقة : ند ال�صبا الوىل - رقم الر�ض : 116  - امل�صاحة : 1393.52 مرت مربع - واملقدرة قيمتها 

ب��� )7.499.854.00( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم  2014/22 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - ديرة - منطقة بور �صعيد - بجوار �صيتي �صنرت 
املنفذ �صده : جمتبى م�صعود كا�صف حقيقي  - عنوانه : اإمارة دبي - نزيل ال�صجن املركزي 

احلال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�صيجرى بيع العقار املو�صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�صه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  الأ�صا�صي قبل دخول  الثمن 
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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :  قطعة ار�ض )مبنية( 
- املنطقة  : وادي ال�صفا 6 - رقم الر�ض : 1133  - امل�صاحة : 704.02 مرت مربع - املقدرة ب��� )4200000( 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم 2019/1016 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج بارك بالي�ض - بالقرب من فندق 

فريمونت - الطابق ال�صابع ع�صر -  رقم مكاين : 2706990907 
املنفذ �صده : حممد اإ�صماعيل دو�صا  - عنوانه :  يعلن على وكيله القانوين حمدان الكعبي للمحاماة وال�صت�صارات القانونية باإمارة 

اأبوظبي - مدينة العني - و�صط املدينة - �صارع عود التوبة - مبنى يافور الرميثي - الطابق الثالث - مكتب رقم 7 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية  - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 191  - رقم املبنى :  2  - ا�صم املبنى : بوليفارد �صنرتال 2 - رقم 

الوحدة : 1507 - امل�صاحة : 72.54 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )936.975.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2018/17 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�صرف ابوظبي الإ�صالمي 

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( 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/9 ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثالث 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 ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض 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 
املزايدة ان يزيد على الثمن خالل  التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من  ايام  وامل�صاريف خالل ع�صرة 
الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : نوع العقار : �صقة �صكنية : املنطقة : ور�صان الأوىل - رقم 
 : التقييم   -  S03  : العقار  رق��م   -  G  : الطابق  رق��م   -  Q09  : املبنى  ا�صم   -   1  : املبنى  رق��م   -  178  : الر����ض 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    473.611

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر     

فى �لدعوى رقم 2018/313  تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: يونايتد بنك ليمتد 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �صارع ال�صيخ زايد - �صما تاور - الطابق الأول - مكتب رقم 105 
املنفذ �صده : في�صل اأ�صرف ملك 

عنوانه :  الإمارات دبي - ديرة - منطقة النهدة 2 - بناية الزرعوين - الطابق التا�صع - �صقة 902 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض : 49  - امل�صاحة : 89.36 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�صم 

املبنى : او 2 ريزيدين�ض - رقم الوحدة : 1602 - القيمة الكلية : 865.675.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن بيع  عقار بالن�شر

فى �لدعوى رقم  2018/7 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�صرف ابوظبي الإ�صالمي 

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( 
بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
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�ض 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 خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة 
البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية لر�صوم املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�صر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : ور�صان الوىل - رقم الر�ض : 415 - رقم املبنى : 1  - ا�صم املبنى : T02 - رقم الوحدة : 

درهم   )721.181.00( ب��  قيمتها  واملقدرة   - مربع  مرت   67  : امل�صاحة   -  S15
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

 حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية / مكتب �إد�رة �لدعوى 
 �عالن للم�شتاأنف �شده ن�شر�  للح�شور �أمام �ملحكمة ن�شر� 

الدعوى ال�صتئنافية رقم )1695( ل�صنة )2018( م جتاري كلي. 
يف الق�صية رقم )382( ل�صنة )2019( م اإ�صتئناف 

امل�صتاأنف / بنك الإحتاد الوطني 
امل�صتاأنف �صده / �صامل �صامل اإبراهيم الكياي 

انت مكلف باحل�صور امام الدائرة املخت�صة يف حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية 
او  �صخ�صيا  �صباحا   9.00 ال�صاعة  مت��ام  يف  وذل���ك   2019/10/6 امل��واف��ق  الأح���د  ي��وم 
على  جوابية  مذكرة  �صمنها  وم��ن  امل�صتندات  كافة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة 
او  �صخ�صيا  ح�صورك  عدم  حال  ويف   ، امل�ص�تاأنف  من  املرفوعة  ال�صتئنافية  الدعوى 

بوا�صطة وكيلك املعتمد فان ال�صتئناف �صي�صمع يف غيبتك. 
حرر العالن يف : 2019/9/17 

 مكتب �د�رة �لدعوى�ل�شتئنافية  

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

  �ل�شماء 
تعلن دائرة حماكم راأ�ض اخليمة باأن املدعوة/ �صيخة حممد 
ال�صهرة  م�صمى  اإ���ص��اف��ة  بطلب  ت��ق��دم��ت   ، ال�صحي  اح��م��د 
حممد  �صيخة   / الإ���ص��اف��ة  بعد  ا�صمها  ليكون   ، )ح��م��اي��د( 
العرتا�ض  له م�صلحة يف  وان من  ال�صحي.  احمد حمايد 
ان يتقدم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ العالن امام 

ق�صم ال�صهادات يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
  قا�شي حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية
ه�شام طلعت ن�شيف

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

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/4241 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليهم/1- رود اوف ديل للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-فهد حممد ر�صول عبدالرحيم حممد زينل 
اخلوري - ب�صفته كفيل مت�صامن للت�صهيالت املمنوحة للمدعي عليه الأوىل رود اوف ديل للتجارة العامة 
3-عبداحلي احمد ابراهيم ال�صعدي - ب�صفته كفيل مت�صامن للت�صهيالت املمنوحة للمدعي عليه الأوىل / 
رود اوف ويل للتجارة العامة �ض ذ م م جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ  2018/9/18 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك الإحتاد الوطني - �صركة م�صاهمة عامة- اأول 
: قبول طلب ادخال / عبداحلي احمد ابراهيم ال�صعدي خ�صما يف الدعوى. ثانيا : بالزام املدعي عليهما 
و�صبعة  )مائتني  درهما   237705 مقداره  مبلغ  املدعي  اىل  والتكافل  بالت�صامن  ي��وؤدوا  ان  املدخل  واخل�صم 
وثالثون الفا و�صبعمائة وخم�صة درهم( وفائدة ب�صيطة بواقع 9% من تاريخ 2017/12/26 وحتى متام ال�صداد 
والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 

�صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/752 جتاري كلي                                                
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ع��ب��داهلل عي�صى حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ب��ل��و���ص��ي - جم��ه��ول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/5/30  يف الدعوى 
 : للمدعي عليه  �صركة م�صاهمة عامة  الوطني  الإحت��اد  بنك  ل�صالح/  اعاله  املذكورة 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 634.584.27 درهم "فقط �صتمائة واربعة 
وثالثون الف وخم�صمائة واربعة وثمانون درهم و 27 فل�ض" والفائدة القانونية بواقع  
9% �صنويا وذلك من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�صل يف 2018/4/9 وحتى ال�صداد 
التام والزمت املدعي عليه امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما 
عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/728 جتاري كلي                                                

ال ب�صر جمهول حمل القامة نعلنكم  اىل املحكوم عليه/1- م��روان احمد �صالح احمد 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/11/27  يف الدعوى املذكورة اعاله 
يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام   - عامة  م�صاهمة  �صركة   - الوطني  الإحت��اد  بنك  ل�صالح/ 
للبنك املدعي مبلغ 1.302.353.87 درهم )واحد مليون وثالثمائة واثنان الفا وثالثمائة 
�صنويا  بواقع %9  الفائدة  ، مع  اإماراتيا(  وثالثة وخم�صون درهما و�صبعة وثمانون فل�صا 
من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2018/4/5 وحتى متام ال�صداد ، وب�صمول احلكم 
احلاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�صروفات  والزمته   ، بكفالة  املعجل  بالنفاذ 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2019/885 جتاري جزئي                                                

نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  م  م  ذ  �ض  دياليت�ض  الفهيم  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2019/4/23  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان 
اعاله ل�صالح/ فري�ض اك�صرب�ض �ض ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ ت�صعة ع�صر الف و�صتمائة وثالثة دراهم فل�صا والفائدة القانونية بواقع %9 
من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2019/2/4 وحتى متام ال�صداد والزمتها 
امل��ح��ام��اة.  حكما مبثابة  ات��ع��اب  م��ق��اب��ل  دره���م  ب��امل�����ص��روف��ات ومب��ب��ل��غ خم�صمائة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12745 بتاريخ 2019/10/1   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2019/2848 جتاري جزئي                 

م  جمهول حمل  ذ  ذ  ���ض   - العامة  للتجارة  دي��ل  اوف  1-رود   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ ثريفتي لتاأجري ال�صيارات - ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى 
ي��وؤدوا للمدعية مبلغا  ومو�صوعها   الزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل بان 
وقدره )676.693.56 درهم( اإماراتي �صتمائة و�صتة و�صبعون الف و�صتمائة  وثالث 
�صنويا  بواقع %12  التاأخريية  الفائدة  و�صتة وخم�صون فل�ض / مع  وت�صعون درهم 
املوافق  الأح���د  ي��وم  ال�����ص��داد. وح���ددت لها جل�صة  ت��اري��خ املطالبة وحتى مت��ام  م��ن 
2019/10/20  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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اأنا�صي  املبادرة  اإطالق  اأنا�صي لالإعالم عن  اأعلنت موؤ�ص�صة 
لالإعالم تطلق مبادرة ثقافية فنية جديدة 

 الفنية اجلديدة  »بود كا�صت مروءة » والذي يبث على اآبل 
الرتاث  من  اأ�صيلة  قيم  على  ال�صوء  وي�صلط  كا�صت  ب��ود 
حول  ق�ص�صها  تتنوع  درام��ي��ة  حم���اورات  �صكل  يف  العربي 
عا�صتها  التي  امل��روءة  وق�ص�ض  معروفة  عربية  �صخ�صيات 
والقريب،  الغريب  مع  مواقفها  و�صهامة  بنبل  متيزت  و 
يهدف الربنامج اإىل اإثراء املحتوى الإعالمي العربي على 

الإنرتنيت.
، �صيناريو  اأنا�صي لالإعالم  الربنامج فكرة واإنتاج موؤ�ص�صة 
وتقدمي ذكرى وايل ، واإخراج اأنور العيا�صي ، ومتثيل اأنور 
العيا�صي و�صند�ض حمو وحممد جريجي وح�صونة الناجي 

، وتنفيذ �صركة ريل درمي كريي�صن .  
واحلديث  ال���درام���ا،  ب��ني  ال�صوتية  ال�صل�صلة  ه��ذه  ت���راوح 
اأن نر�صخها  ل��ن��ا  ال��ع��رب��ي��ة وك��ي��ف  امل�����روءة  ال��ع��ف��وي ح���ول 

ون�صتعيد بريقها وتاأثرياتها على اجليل املعا�صر.
املعا�صر  ال��واق��ع  اإىل  امل���روءة  تنزيل  اإىل  احلديث  ويتطور 
“اأيزو_اخلري”-  ا���ص��م  عليها  اأط��ل��ق  م��ب��ت��ك��رة  ب��ط��ري��ق��ة 
“ وترمي هذه املبادرة اإىل توخي اجلودة  “اأيزو_املروءة 
يف فعل اخلري وتخري اأف�صل واأميز التعابري اجل�صدية عند 
ملا  ومتابعات  بتفاعالت  واملتبوعة  اخلري،  وفعل  الإح�صان، 

بعد موقف “املروءة.«
يف  املتدخلني  بني  وعفوية  مرنة  بطريقة  احلديث  ي��دور 
اأبطال املوقف الدرامي  الأ�صتديو والذين هم يف احلقيقة 
وتقدم  النقا�ض  تدير  التي  واملذيعة-الكاتبة  حلقة،  كل  يف 

وتختم لكل حلقة.
الف�صيحة  بالعربية  ت���دور  ال��ت��ي  احل����وارات  ه��ذه  ت�صحب 
الذي  ال��زم��ن اجلميل  ذل��ك  اإىل  ت��اأخ��ذك  ه��ادئ��ة  مو�صيقى 
املروءة  تدفعك ل�صتجالء  اأخرى  واأحيانا  الدراما،  ترويه 

واخلري بداخلك، فتنف�ض الغبار من عليها . 
مروة اإنتاج اإعالمي متزن وعميق بديل ، وفيه الكثري من 

الإ�صقاط والتنزيل اإىل واقعنا احلايل.
تتميز الدراما بقوة الإخراج، ودقة املوؤثرات ال�صوتية التي 

جتعلك ت�صمع وكاأنك ترى.
للم�صاركة  الرتويجية  خطتها  �صمن  م��روة  وت�صعى  ه��ذا 
املتخ�ص�صة  العاملية  واملهرجانات  اجلوائز  من  العديد  يف 
املوؤمترات  ويف  “البودكا�صت”،  ال�صوتية  امل��دون��ات  فئة  يف 
العربية  باللغة  الإعالمية  بالإنتاجات  تهتم  التي  العربية 

الف�صيحة 

نبذة عن فريق العمل
ذكرى وايل

اإذاعة وتلفزيون
���ص��ن م��ب��ك��رة ج����داً )11�صنة( دخ��ل��ت دن��ي��ا الإع����الم  م��ن��ذ 
ال��ك��ب��رية، وذل���ك م��ن خ��الل ت��ق��دمي ال��ع��دي��د م��ن الربامج 
)على  ال�صينما”  “نادي  مثل:  وامل��راه��ق  للطفل  املوجهة 
اأن  الف�صائية ت7(، عامل الطفولة )اإذاع��ة املن�صتري(، اإىل 
انطلقت اإىل عامل ال�صباب من خالل الربنامج التلفزيوين 

الوثائقي “كامريا ال�صباب” )تون�ض 2( معاجلة واحدة من 
اأهم الق�صايا الجتماعية وهي الفجوة بني ال�صباب والآباء 
القطاعات  »ك��اأح��د  التقليدية  ال�صناعات  على  وت��اأث��ريه��ا 
التي توقف توارثها«. ومتيزت بالربنامج الإذاعي املبا�صر 
احلا�صل  التون�صية(  الوطنية  )الإذاع��ة  ال�صباب«  »منتدى 
عن   96 دورة  والتلفزيون  الإذاع���ة  مهرجان  جائزة  على 
فئة الإع����داد وال��ت��ق��دمي. م��ن جت��ارب��ه��ا الإذاع��ي��ة امل�صيئة 
الديبلوما�صيني  لعقيالت  الرم�صانية  ا�صت�صافتها  اأي�صاً 
الوطنية  )الإذاع�����ة  ع��رب��ي��ة«  »�صيافة  ب��رن��ام��ج  م��ن خ��الل 
ال��ت��ون�����ص��ي��ة(، و«احل��ق��ي��ب��ة الق��ت�����ص��ادي��ة«، وم�����ص��اك��ل اجليل 

الثاين من املغرتبني من خالل برنامج: »عبري بالدي«.
�صحافة مكتوبة

الكتابة  موهبة  ت��وظ��ف  اأن  ق���ررت  ع�صرة  الثامنة  �صن  يف 
بعد  التون�صية  ال�صحافة  �صفحات  على  لديها  وال�صعر 
ال�صحف  من  العديد  حترير  اأ�صر  اإىل  لالن�صمام  دعوتها 
واملجلة  و«اأ����ص���واء«  اجل��م��ه��وري��ة«  »اأخ��ب��ار  مثل  التون�صية 

املوجهة لالأطفال »عرفان«
اإدارة ق�صم االإعالم

تراأ�صت اإدارة الإنتاج والتوزيع التلفزيوين بال�صركة امل�صرية 
-مقرها تون�ض-« النور�ض لالإنتاج الفني« ومن ثم »املدى« 

لالإنتاج التلفزيوين، واأ�صرفت على اإدارة الإعالم والتدريب 
.CEREFI مبركز البحوث والدرا�صات يف املعلوماتية

�صاهمت كل هذه املهارات واخل��ربات يف متيزها من خالل 
ال�صحافة  مبعهد  ال��ب�����ص��ري  ال�����ص��م��ع��ي-  الإع�����الم  درا����ص���ة 
وعلوم الإخبار بتون�ض، كما دفعها حبها للغات احلية  اإىل 
احلية  للغات  بورقيبة  مبعهد  الإجنليزية  اللغات  درا���ص��ة 

والإيطالية باملجمع الثقايف الإماراتي.

حمرر اأول يف جملة مودة #�صندوق_الزواج 
ويف الإمارات العربية املتحدة حيث حطت الرحال، كمحطة 
جديدة لالإنتاج والإبداع، �صاهمت يف تاأ�صي�ض املجلة الأوىل 
ال��ف��ري��دة م���ن ن��وع��ه��ا يف ال�����ص��ح��اف��ة الج��ت��م��اع��ي��ة والتي 
موؤ�ص�صة  عن  وال�صادرة  »م��ودة«  الأ�صرية  بالعالقات  تعنى 
الجتماعي  بالقطاع  اهتمامها  وب���داأ  ال����زواج«  »���ص��ن��دوق 
دورة  املئة  يزيد عن  فيما  �صاركت  يت�صكل حيث  والرتبوي 
وور�صة يف خمتلف املجالت الجتماعية والأ�صرية وتطوير 

الذات.
ثم  »حطة«،  اإماراتية  اإلكرتونية  جملة  اأول  اإىل  وان�صمت 

اأنيطت لها اإدارة حترير جملة »املجهر«.
دورة  م��ث��ل  املتخ�ص�صة  ال�����دورات  م��ن  ال��ع��دي��د  ���ص��ارك��ت يف 

احلوارية  ال��ربام��ج  تقدمي  وم��ه��ارات  ال�صوئي،  الت�صوير 
باإ�صراف »مركز قناة اجلزيرة للتدريب«.

 قدمت العديد من الدورات يف تنمية مهارات احلوار لدى 
الطفل، واكت�صاف املواهب املبكرة وال�صتقرار الزواجي.

ح�صلت �صنة 2008 على ع�صوية اجلمعية العاملية لل�صينما 
يف  للبحوث  اأول��ت��ه  ال��ذي  البالغ  الهتمام  بعد  الوثائقية، 
ميدان الأفالم الوثائقية، وال�صتبيانات والبحوث العلمية 

التي اأجرتها يف جمال العالقات الأ�صرية والجتماعية.
اإدارة اإنتاج خارجية

لقناة  التلفزيونية  ال��ربام��ج  من  العديد  وقدمت  اأنتجت 
الر�صالة الف�صائية منها »طريق النور«، وبرنامج »العالج 
ب��ال��ق��راآن ب��ني ال��دي��ن وال���ط���ب«، اأوك���ل���ت ل��ه��ا مهمة منتج 
منفذ للعديد من الربامج الأخرى منها برنامج الداعية 

الدكتور عمر عبد الكايف »اأخالقنا يف امليزان«.
اإنتاج  واأدارت  الوثائقية،  الأف���الم  ن�صو�ض  بكتابة  ب��رزت 
الإح�صان«،  »���ص��رية  احل����دث:  ال��ع��امل��ي  ال��وث��ائ��ق��ي  ال��ف��ي��ل��م 

»البخور«، و«الطفولة املبكرة«. 

تدريب على الثقافة الزوجية
اإع��داد العديد من الربامج التفاعلية املوجهة  تعكف على 

لالآباء والأبناء والأزواج.
اإدارة مهرجان �صينمائي عاملي

الوثائقي  امل��ه��رج��ان  اإدارة  لها  اأوك��ل��ت   2008 م��ار���ض  يف 
ال����دويل »ج���وائ���ز ال��وث��ائ��ق��ي��ة« م��ن ق��ب��ل م��وؤ���ص�����ص��ة اأنا�صي 
لالإنتاج الإعالمي، وقامت باختيار اأع�صاء جلان التحكيم، 
وا�صتقبال  للجوائز  الرتويجية  احلمالت  على  والإ�صراف 

امل�صاركات، وفرز النتائج النهائية والإعالن عنها.
كما اأدارت الدورة الثانية منها يف اأبريل 2010.

توزيع �صينمائي 
�صركة  املتحدة  العربية  ب���الإم���ارات   2013 �صنة  اأ�ص�صت 
الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  واإدارة  الإع��الم��ي  ل��الإن��ت��اج 
وال��ن�����ص��ر الإل���ك���رتوين وت���دري���ب الأط���ف���ال وال�����ص��ب��اب على 
الإنتاج ال�صمعي-ب�صري، كانت اأول موزعة لأفالم اإماراتية 
منها  املهرجانات  اإط��ار  خ��ارج  ال�صينما  قاعات  على  طويلة 
فيلم: مزرعة يدو )1و2(، ثوب ال�صم�ض، حب ملكي، وزعت 
ال�صحراء،  جن��وم  منها:  الوثائقية  الأف���الم  م��ن  العديد 
وحجاب الذي قامت بالعمل على عر�صه يف قاعات �صينما 

اأمريكية وتر�صيحه جلائزة الأو�صكار..
اإعداد وتقدمي الربامج االإذاعية

�صاهمت يف تقدمي الربنامج املبا�صر »عندي اأمل« على اإذاعة 
الزيتونة بتون�ض بداية من 19 �صبتمرب 2016 وبرنامج« 
و�صاحبهما« موجه للعناية ال�صاملة بكبار ال�صن منذ �صهر 

ماي وحتى نوفمرب 2016. 
خدمات وا�صت�صارات اإعالمية

وال�صت�صارات  للخدمات  �صركة   2016 �صنة  منذ  اأ�ص�صت 
ال�صت�صارات  اأن��واع  كل  بتقدمي  تهتم  تون�ض  يف  الإعالمية 
الت�صويق  جمال  يف  ال�صرتاتيجية  والدرا�صات  الإعالمية 
وتنظيم  الج��ت��م��اع��ي،  الإع����الم  م��واق��ع  واإدارة  والإع�����الم، 

التظاهرات والفعاليات املحلية والعاملية.
https://www .l inkedin .com/in/

dhekra-ouali-7419

اأنور العيا�صي
خمرج/ ممثل/ ورئي�ض م�صلحة الدراما بالإذاعة الوطنية 

التون�صية
�صنة  م��ن  ل��الأط��ف��ال  15 عمل م�صرحي  م��ن  اأك���رث  اأخ���رج 
 20 م��ن  اأك��رث  على  وحا�صل   2016 �صنة  اإىل   1986

جائزة يف الإخراج والعمل املتكامل 
50 م�صل�صل درام���ي، كوميدي،  اأك��رث من  ل��الإذاع��ة  اأخ��رج 

تاريخي، اجتماعي ولالأطفال.  
ح�صل على 7 جوائز كمخرج يف املهرجان العربي لالإذاعة 
تاريخية،  درام��ا  �صنف  القاهرة:  ومهرجان  التلفزيون  و 

دراما اأطفال، وبرامج لالأطفال
 اأخرج للتلفزة الوطنية التون�صية �صل�صلة تاريخية بعنوان 
“اأعالم يف الذاكرة” (15 حلقة)، و�صل�صلة تاريخية دينية 
�صنة  حنبعل  قناة  لفائدة  الر�صول”   “مدر�صة  بعنوان 

2016
الإ�صهارية  ال��وم�����ص��ات  م���ن  ال��ع�����ص��رات  ون��ف��ذ  اأخ�����رج  ك��م��ا 
الداخلية،  ووزارة  ال��ري��ا���ص��ة  وزارة  ل��ف��ائ��دة  التح�صي�صية 

وفيلم “اإمنا الأمم” �صنة 2010 
اخت�صا�صات اأخرى: 

وثائقي  �صريط   50 لأك��رث من  ن�صو�ض ووم�صات  ق��راءة 
وفني وتاريخي وديني 

�صند�س حمو:  
امل�صاركات  م��ن  ال��ع��دي��د  ل��ه��ا  حم��رتف��ة،  م�صرحية  ممثلة 
اأغ��ل��ب��ه��ا م��ع ���ص��رك��ة الفردو�ض،  امل�����ص��رح��ي��ة امل��ح��رتف��ة ك���ان 
حا�صلة على العديد من اجلوائز يف التمثيل يف مهرجانات 
اأك����ودة، املهرجان  حملية وع��رب��ي��ة م��ث��ل: م��ه��رج��ان ق��رب��ة، 

املتو�صطي مل�صرح الطفل، ومهرجان الرباط الدويل. 
الدرامية  التلفزية  امل�صاركات  من  العديد  لها  كانت  كما 
اأخو  “دعبل  و  “احل�صاد”  م�صل�صل  اأهمها  م��ن  الناجحة 

دهبل »و”منامة عرو�صية” وغريها.
اإذ �صاركت يف  اأي�صا جتربة مهمة يف امل�صرح الإذاع��ي،  ولها 
اأدوار  متقم�صة  اإذاع��ي��ة  و�صل�صلة  م�صل�صل   50 م��ن  اأك��رث 

البطولة.
حممد اجلريجي: 

التجارب  م��ن  العديد  ول��ه  عربية  لغة  واأ���ص��ت��اذ  ح��ر  ممثل 
وقطاع  اجلمهور  م�صرح  و�صمن  الهواية  م�صرح  يف  املهمة 
الح�����رتاف. ب���رز يف ال��ع��دي��د م��ن الأع���م���ال وم���ن اأهممها 
وعدة  التون�صي  الوطني  للم�صرح  “الرهيب”  م�صرحية 
اأما  ال��ف��ردو���ض.   �صركة  �صمن  لالأطفال  م�صرحية  اأع��م��ال 
تلفزيونياً فيقدم الآن مواقف متثيلية كما يقوم بالدوبالج 

يف عديد 
امل�صل�صالت العاملية �صمن قناة ن�صمة، اإ�صافة اإىل التجربة 
ال��ك��ب��رية يف ال���درام���ا الإذاع���ي���ة يف ع�����ص��رات الأع���م���ال بني 

م�صل�صالت وم�صرحيات تلفزية.

اأنا�صي لالإعالم تطلق مبادرة ثقافية فنية جديدة »بود كا�صت مروءة«

•• ال�شارقة-الفجر: 

بني واقع يروى، واآخر يعا�ض، وبني اأحاديث خمفية بني ال�صطور، واأخرى 
ال�صينمائي  ال�صارقة  مهرجان  ينقل  ع��اٍل،  ب�صوٍت  الأب��ط��ال  حكاية  تق�ّض 
املخرجني  من  ملجموعة  �صينمائية  اإب��داع��ات  وال�صباب  لالأطفال  ال��دويل 
يعر�ض غالبيتها  فيلماً   59 العامل، من خالل  دول  ال�صباب من خمتلف 
الأو�صط والعامل،  الإم��ارات واخلليج وال�صرق  الأوىل على م�صتوى  للمرة 
وذلك خالل دورته ال�صابعة التي ت�صتعد لالنطالق يف 13 اأكتوبر املقبل. 
من  تطرحه  ملا  عاملية  جوائز  على  حائزة  �صتعر�ض  التي  الأف��الم  غالبية 

ال�صباب  اأن  والالفت  الإبداعية.  ولتميزها يف مقارباتها  موا�صيع جديدة 
فنية متنوعة  اإىل مدار�ض  ينتمون  الأف��الم  واأنتجوا هذه  اأخرجوا  الذين 
والإخ����راج  والت�صميم  ال��ر���ص��م  يف  خا�صة  وم��ه��ارات  تخ�ص�صات  ول��دي��ه��م 

الرقمي.  
هذه نبذة عن بع�ض الأفالم ومبدعيها ال�صباب: 

املحطة.. عندما يكون االنتظار جافًا
احلياة حمطات ... من منا ت�صاءل هل هو يف املحطة ال�صحيحة؟ وكيف 
ورهبة؟ وما  اكتظاظاً  واأك��رث  اأك��رب  يبدو  �صيء  كّل  كان  كّنا �صغاراً  عندما 
الت�صاوؤلت وغريها التي يطرحها فيلم  اإىل البعيد؟ هذه  الذي ذهب بنا 
دقائق  اأرب��ع  ام��ت��داد  على  وات،  جو�صلني  الربيطانية  ملخرجته  »املحطة« 
مكّثفة يف ال�صرد واحلبكة والإبداع ال�صينمائي، لريوي حكاية اجلّدة التي 
بقيت تنتظر حفيدها على املحطة يف �صباق مع الزمن لنهاية دراماتيكية 

�صيتعرف عليها جمهور ال�صارقة ال�صينمائي الدويل لالأطفال وال�صباب.  
جو�صلني وات، هي املخرجة واملنتجة واملحررة وم�صممة ال�صوت واملو�صيقى 
هونغ  يف  تعي�ض  متحركة  ر�صوم  وم�صممة  ر�صامة  وهي  »املحطة«.  لفيلم 
مبرتبة  املتحركة  ال��ر���ص��وم  يف  بكالوريو�ض  ���ص��ه��ادة  على  وحا�صلة  ك��ون��غ، 

ال�صرف من الدرجة الأوىل. 

نادي امللّطخني.. الندبة التي توا�صل ال�صعور بالذنب
ت�صارك يف  الذي  الفيلم  ا�صتثنائية ومعاجلة مده�صة يطرحها هذا  فكرة 
�صناعته جمموعة من ال�صبان املحرتفني يف الإخراج الرقمي من جامعة 
فالن�صيان بفرن�صا. ويتمحور الفيلم حول الفني »فني« الذي يفرح عندما 
يكت�صف اأن فتية مثله لديهم ندب ويبدون رائعني لأنهم ي�صعرونه بالألفة 
وبالنتماء. لكن �صرعان ما يكت�صف اأن لديهم  لطخات وندب خفية خمتلفة 

متاماً عما لديه. هل تعر�صوا للعنف؟ وما �صر اللطخات لدى »فني«؟ 

تقّفي اأثر عدي« مقاربة ل� الولد ال�صائع 
وخّلفت  باآخر،  اأو  ب�صكل  الإن�صان  على  اأّث��رت  العامل  ح��ول  ال�صراعات  كل 
�صحاياها من الأبرياء، هذه �صريبة احلرب التي يدفعها النا�ض الذين ل 
�صاأن لهم بها، لكن يوجد جانب معتم من هذه الق�صايا، فهناك من ينخرط 
ب�صكل اأعمى، ويزحف نحو املوت باحثاً عن �صراب الإجابة. هذه الت�صابكات 
امل�صريية ي�صيء عليها فيلم »تقّفي اأثر عدي«، ملخرجته الأملانية »ا�صتري 
نيماير«، الذي يروي ق�صة ال�صاب الأملاين »عدي« ذو الثالثني عاماً، الذي 

ترك بيته وغادر فجاأة اإىل �صورية للقتال. وعمدت نيماير من خالل حبكة 
الفيلم اإىل الرتكيز على الدوافع التي اأدت به ليخترب هذه احلياة، فلماذا 

ذهب؟ وماذا ح�صل له؟
»تقفي  املتحدة.  واململكة  اأملانيا  نيماير، خمرجة ومنتجة تعمل يف  اإ�صتري 
اأثر عدي« هو فيلم التخرج لنيماير وقد �صاركت يف متويله هيئة الإذاعة 

الأملانية. 

فوي�س نوت.. احلياة على �صريط ت�صجيل
راآه،  اإليه من ثقب الباب، لقد  ال��ذي يزحف  ب��اًل للموت  مل يلِق »ح�صني« 
و�صمعه، وهو مي�صي خفيفاً يدّب على اأربع، ويوازي م�صريه حفيف الأ�صجار 
م��ن مر�صه  ب��ه  يتعالج  ال��ت��ي  امل�صفى  ن��اف��ذة  م��ن  يتابعها  وه��و  اخل���ارج  يف 
الع�صال، فهو يتعامل مع وجوده يف غرفته كاأنه يف منزله، ويهرب من هذا 
الواقع من خالل ت�صجيل الأفكار التي متر يف باله على �صريط ت�صجيل 
�صغري، اإىل اأن ياأتي اإىل غرفته »خالد« ال�صاب الغا�صب، فما الذي �صيدور 
بينهما؟ وماذا اأرادت ال�صعودية لولوة عبد الواحد على امتداد 16 دقيقة 

اأن تو�صل لنا؟
املرئي  الإخ���راج  يف  بكالوريو�ض  �صهادة  على  حا�صلة  ال��واح��د،  عبد  لولوة 
الآن  وتعمل  الن�صو�ض  وكتابة  البحث  جم��ال  يف  وتخ�ص�صت  وامل�صموع، 

كمخرجة �صينمائية م�صتقلة وكاتبة �صيناريو. 

الطائرة الورقية.. جدال مع الريح
كيف تبني ذكرياتك م�صهداً تلو الآخر؟ كيف تعود يف امل�صاء اإىل منزل جدك 
وحت�صب خطواتك واأنت �صغري تلهو كالريح ؟ ما الذي يدفع الإن�صان اإىل 
ا�صماتانا،  مارتن  الت�صيكي  املخرج  بالغ  لقد  ووهنه؟  الآخ��ر  �صعف  تاأمل 
الورقية«  »الطائرة  فيلمه  خ��الل  من  العاطفي  الو�صف  ه��ذا  مقاربة  يف 
بجده، واأ�صابه حزن ملا حّل  متعلق  طفل  حكاية  يروي  الذي  دقيقة،   13

بالعجوز من وهن و�صعف، فكيف تعامل مع ذكرياته وحزنه؟ 
فيلم لالأطفال يف مهرجان تريك  اأف�صل  الفيلم احلائز على جائزة  هذا 
فيلم الدويل يف �صتوتغارت، هو لل�صاب مارتن �صمانتا من �صلوفاكيا، احلائز 
“رو�صو  الأول  فيلمه  وك��ان  املتحركة.  الر�صوم  يف  املاج�صتري  �صهادة  على 
جائزة   15 وح�صد  مهرجان   200 م��ن  اأك��رث  على  ج��ال  بابافريو” ق��د 

دولية. 

»الفيلة �صيكونون �صعداء«.. واالأر�س اإىل الهاوية

رجل اآيل ير�صم لوحة، ونبات ي�صري بهدوء، وكائنات تنقر�ض رويداً رويداً، 
يرويها  عميقة  م�صهدية  و�صوريالية  دايل،  �صلفادور  اأعمال  ت�صبه  توليفة 
جمموعة خمرجني فرن�صيني يف فيلم »الفيلة �صيكونون �صعداء«، ليقدموا 
لنا ثالث ملحات عن احلياة يف عامل ما بعد الكارثة، فرنى ح�صرات عمالقة 
تعي�ض بطرق بغي�صة كالب�صر على نحو غريب، واأر�ض خميفة ل نعرف اإىل 

اأي كوكب تنتمي. 
و�صارك يف اإنتاج هذا الفيلم الق�صري)7 دقائق(، �صتة خمرجني �صباب من 
فرن�صا وجميعهم حا�صلني على درجة املاج�صتري يف الإخراج الرقمي من 

جامعة فالن�صيان الفرن�صية. 

وال�صباب«  لالأطفال  الدويل  ال�صينمائي  »ال�صارقة  يعر�صها  �صباب  ملخرجني  فيلمًا   59"

اأنور العيا�صي حممد جريجي�صند�س حمو ذكرى -وايل
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االحرتام يحكم عالقتي باجلميع

زينة مكي: املمّثل يجذب املُ�صاِهد
 بالأداء ولي�ض بال�صكل

الثاين  اجل��زء  بت�صوير  قريباً  تبا�صرين   •
اأعمال  ي����وؤي����دون  ك���ث���ريون  ف���ي���ي(.  م���ن )م����ا 
اأنت  اأي�����ص��اً. فهل  َم��ن يعار�صها  الأج���زاء وه��ن��اك 

معها اأم �صدها؟
اأح���ب الأج����زاء يف الأع��م��ال العربية، ول��ك��ن يف  - ل 
حال كان اجلزء الثاين يت�صمن عن�صر املفاجاأة وكان 
ل تقدمي  اأف�صّ راأي��ي.  اأغ��رّي  اأن  التكرار، ميكن  بعيدا عن 
امللل،  ي�صبب  التكرار  لأن  جديدة  وق�صة  جديدة،  اأعمال 
اإل يف حال توافر عن�صر املفاجاأة الذي يغرّي م�صار اجلزء 

الأول.
2(؟ فيي  )ما  يف  �صيح�صل  ما  • وهذا 

- اإن �صاء اهلل.
عليه  اإجماٌع  وح�صل  لفتاً  كان  فيي(  )ما  يف  دورِك   •
الدور  اأنه  ترين  فهل  واجلمهور،  والنّقاد  ال�صحافة  من 

الأهّم يف م�صريتك الفنية؟
- هو لي�ض الدور الأه��ّم، بل من بني الأدوار املهمة التي 
ال�صوء على  �صّلط  الفنية، وهو  لعبُتها خالل م�صريتي 
مو�صوع مهّم وهو الإدم��ان على املخدرات، وتطّلب 

لعباً يف الأداء.
تبحثني  اأن���ك  عنك  ُي��ع��رف   •
الأدوار  ع�����ن  ع��������ادة 

ال�صعبة؟
- بل هي 
ْت  ر �صا
تبحث 

ع����ن����ي. 
ع���ن���دم���ا 
ت����������ك����������ون 
ه�������������ن�������������اك 
�صعبة  اأدواٌر 
فوراً.  بي  يّت�صلون 
حققُت  اأن���ن���ي  واأع��ت��ق��د 
ما اأريده من هذه الناحية. 
فكلما كان الدور �صعباً وخاّلقاً 

كلما كرثْت العرو�ض.
املمّثلة  اأن  تثبتي  اأن  حت��اول��ني  ه��ل   •

لي�صت جمّرد �صكل؟
يقّدم  واأن  �صكله  امل��م��ث��ل  ين�صى  اأن  م��ع  اأن���ا   -
احلالة بكل حذافريها وتفا�صيلها واأن يكون 
اأن  ي��ري��دون  النا�ض  ال��واق��ع، لأن  اإىل  اأق���رب 
يجذب  وامل��م��ّث��ل  حقيقياً،  �صيئاً  ي�����ص��اه��دوا 

املُ�صاِهد بالأداء ولي�ض بال�صكل.
اأنك جنمة يف ال�صينما، ولكنك  • ل �صك 
التلفزيونية،  ال���درام���ا  يف  ث��ان��ي��ة  جن��م��ة 
النجمة  ن�������ص���اه���دك  اأن  مي���ك���ن  م���ت���ى 

الأوىل يف اأعمالك؟

- الدور الثاين يف الأعمال التي ُتْعَر�ض علّي ُتْغنيني عن 
اأن يكون جنم  اأن يفر�ض  ال��دور الأول، واملمّثل ل ميكن 
اأول، فهذا قرار يعود للُمْنِتج. واأنا اأقبل باأعمال دور ثاٍن 
بطلة  فيها  اأك��ون  اأع��م��ال  علّي  وُعر�صْت  جتذبني،  لأنها 

اأوىل ولكنني اعتذرُت عنها لأنها م�صّطحة.
اأوىل  بطلًة  تطّلي  اأن  ال�صروري  من  اأن��ه  ترين  األ   •
الأعمال  يف  الأدوار  ه��ذه  مثل  تن�صحب  كي  عمل،  اأي  يف 

املقبلة؟
ولكنني  ال�صبحة،  لتكّر  واح��د  دور  يكفي  ه��ذا �صحيح،   -
بطولة  تهّمني  ول  كامل متكامل،  ب�صكل  العرو�ض  اأقّيم 
مطلقة يف ن�ّض �صعيف اأو اإنتاج �صعيف، بل اأريد اأن اأبداأ 

بقّوة وبعمٍل متكامل.
كانت لفتة وهي م�صتمّرة،  نادين جنيم  • ثنائيتك مع 
وهذا ما نالحظه من خالل تعاطيكما عرب )ال�صو�صيال 
ومل��اذا مل  اليوم،  م�صتمّرة حتى  �صداقتكما  فهل  ميديا(، 

نالحظها مع �صواها من الفنانات؟
اأح��رتم اجلميع واأتوا�صل  اأنني  اأختلط ع��ادًة مع  اأنا ل   -
معهم، ولكن ب�صكل حمدود ور�صمي. هناك كيمياء ميكن 
اأن تولد بني املمثلني خالل الت�صوير وميكن اأن ت�صتمر، 
نادين  هي  عائلتي  من  فرد  باأنها  اأ�صعر  التي  والوحيدة 
بيني  الكيمياء  اأم ل.  لقاءاتنا  النظر عن  جنيم، ب�صرف 
وب��ني ن��ادي��ن م��وج��ودة وا���ص��ت��م��ّرت، ول��و مل تكن وا�صحة 
النا�ض منها.  وتاأّكد  ب�صكل علني  مَلا كانت ظهرت  ولفتة 
احلقيقة تبدو وا�صحة وكذلك الت�صّنع. ثمة اأ�صياء ميكن 
اأن تولد بني النا�ض ب�صكل عفوي ول ميكن اأن نت�صّنعها.

غريها؟ فنانات  مع  تخلق  • ومل 
- الحرتام يحكم عالقتي باجلميع، ولكن بطبعي اأحب 

اأن اأر�صم حدوداً يف عالقتي مع الآَخر.
اأخرى؟ اأعمال  يف  ان�صجامكما  ت�صتثمرا  مل  • وملاذا 

اأن  ي�صتطيع  املمّثل  قريباً.  ذل��ك  يح�صل  اأن  اأم��ل  على   -
يفر�ض راأيه يف اأ�صياء معّينة، ولكن لي�ض يف كل �صيء ومن 
بينها خياراته يف املمثلني الذين َيت�صارك معهم اأعماله، 
ي��رام وف��ج��اأة يتغرّي كل  يكون كل �صيء على ما  واأح��ي��ان��اً 

�صيء.
املا�صية؟ الفرتة  طوال  ابتعادك  �صبب  • ما 

- م�صل�صل )ما فيي( تطّلب مني وقتاً طوياًل يف الت�صوير، 
واحتجُت من بعده اىل فرتة راحة. هو اأَخذ الكثري من 
حّملني  ك��م��ا  نف�صي،  اإىل  اأع����ود  اأن  ي��ج��ب  وك���ان  ط��اق��ت��ي 
باإ�صادٍة،  وح��ظ��ي  ج���داً  ق��وي��اً  ك���ان  ال����دور  م�����ص��وؤول��ي��ًة لأن 
وهذا ما تطّلب مني اأن اأفّكر جيداً بالدور الذي �صيليه. 
والأعمال التي ُعر�صت علّي لرم�صان مل تكن على قدر 
طموحاتي، ولذلك فكرُت اأن اأبتعد واأن اأ�صتغل على نف�صي 
كي اأدخل اجلزء الثاين من )ما فيي( واأنا بكامل طاقتي 

وحيويتي وتركيزي واأن اأقّدم دوري بقوِة اجلزء الأول.
جداً؟ ُمْتِعباً  الدور  كان  • وهل 

كنُت  معي.  تعاطفوا  والنا�ض  كثرياً  اأتعبني  هو  طبعاً،   -

تفا�صيل  بكل  اأ���ص��ع��ر  كنت  ال��وج��ع.  تفا�صيل  بكل  اأ���ص��ع��ر 
يحّكني  جلدي  واأن  ال��داخ��ل  من  اأح��رتق  وباأنني  الوجه 
العقل  املدمن.  بوجع  و�صعرُت  �صيء،  اإىل  بحاجة  لأنني 

اأعطى اأمراً كي اأمّر بهذا الوجع، والت�صوير كان ُمْتِعباً.
لل�صينما؟ ت�صتاقي  • اأمل 

ل. وهناك  - بلى، وتلقيُت عر�صاً خارج لبنان ولكنه موؤجَّ
عمل اآخر وّقعُت عليه و�صاأعلن عن تفا�صيله لحقاً.

)ما  من  الثاين  اجلزء  ت�صويُر  َيحول  اأن  ميكن  • هل 
فيي( دون تواجدك يف رم�صان 2020 على ال�صا�صة؟

- ل اأعتقد ذلك. 
عندما ننتهي من ت�صوير )ما فيي( يكون حان ت�صوير 
��ل اأن ت��ك��ون ه��ن��اك فرتة  اأع��م��ال رم�����ص��ان امل��ق��ب��ل، واأف�����صّ
لل�صخ�صية  ���ر  اأح�������صّ ك���ي  واآخ������ر  ع��م��ل  ب���ني  ا����ص���رتاح���ة 

اجلديدة.

ر املمثلة اللبنانية زينة مكي لت�صوير اجلزء الثاين من م�صل�صل )ما فيي( اإىل جانب فالريي اأبو �صقرا ومعت�صم النهار،  �صِّ َ حتحُ
ر�س العام املا�صي. بعد جناح اجلزء االأول الذي عحُ

ل اأعمال االأجزاء اإال اإذا توافر يف اجلزء اجلديد عن�صر املفاجاأة الذي يغرّي جمرى  وت�صري مكي اإىل اأنها يف املبداأ ال تف�صّ
االأحداث، وهذا ما تتوّقعه يف اجلزء الثاين من )ما فيي( الذي لعبْت فيه دور املحُْدِمنة وحظيْت باإ�صادة النّقاد واأهل ال�صحافة 
واالإعالم كما املحُ�صاِهدين.زينة التي تطّل باأدوار البطولة الثانية، اأكدت اأنها رف�صت عددًا من االأعمال، مع اأنها كانت بطلتها 
االأوىل الأنها كانت اأدوارًا م�صّطحة، بينما هي تريد اأن تدخل بقوة يف اأعمال من بطولتها، الفتة يف الوقت نف�صه اإىل اأن 

ْنِتج. املمّثل ال ميكن اأن يفر�س اأن يكون جنم اأول، فهذا قرار يعود للمحُ
كما اأ�صارت اإىل وجود م�صاريع �صينمائية بع�صها خارج لبنان ومت تاأجيله، باالإ�صافة اإىل فيلم ثان وّقعت عليه و�صتعلن عن 

تفا�صيله الحقًا.

)ديو غنائي( يجمع 
ب�صرى مع حممد رم�صان

ب�صرى  الفنانة  ف��اج��اأت 
باإعالنها  ج���م���ه���وره���ا 
جت���ه���ي���ز )دي���������و غ���ن���ائ���ي( 
ب���ال���ف���ن���ان حممد  ي��ج��م��ع��ه��ا 
رم�صان، لتاأكيد عم وجود خالفات 
اأّن رم�صان قرتح  اإىل  بينهما، لفتة 
عليها  للعمل  الأغ��اين  بع�ض  عليها 
والختيار منها، و"ننتظر الأغنية 

التي تنا�صبنا معاً لختيارها".
واأّكدت ب�صرى، يف لقاء تلفزيويّن، 
اأن��ه��ا ا���ص��رتط��ت يف ال��ت��ع��اون مع 
ال��ع��م��ل من  ي��ك��ون  اأْن  رم�����ص��ان 
خمتار  غنائّي"  "ديو  خ�����الل 
بعناية، يجعله يفوق جناح "ديو" 
"ان�صاي"،  ملجرد  و�صعد  رم�صان 

الذي لقى جناحاً كبرياً.
ونفت اأن يكون هناك خالف بينها وبني 
رم�صان، كي يتّم اإعالن ت�صاحلهما، متهًمة 

البع�ض بت�صخيم الأمور بينهما.
من  ن��وع  بينهما  ح��دث  م��ا  اأّن  اإىل  ولفتت 
املبارزة الفنية بالأغاين، وهو نوع معروف 
اأّن  على  م�صدًدة  املختلفة،  العامل  دول  يف 

تعامل رم�صان مع ت�صخيم الأمور كان يحمل ذكاء كبرياً.
واأعلنت اأّن خّطة عملها الفنية �صتكون بتقدمي اأغنية من فرتة 
العمل  قيمة  ع��ل��ى  التمثيلّي  ال��ظ��ه��ور  و�صيقت�صر  اأخ����رى،  اإىل 

و�صخامته، اإ�صافة اإىل عملها التمثيلّي يف اخلارج.

جويل الفرن مدمنة يف 
م�صل�صل )الزمن ال�صائع(

ت�صريحات  يف  ال��ف��رن  ج��وي��ل  اللبنانية  امل��م��ث��ل��ة  اأك����دت 
اأنها تبداأ ال�صهر املقبل ت�صوير م�صل�صل جديد  �صحفية 
جديدة  "�صخ�صية  وتقول:  ال�صائع"،  "الزمن  بعنوان 
�صعبة  بق�ص�ض  ت��دخ��ل  ف��ت��اة  وه���ي  يل  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ج����داً 

باملخدرات وهذه التفا�صيل ال�صعبة".
ياأتي ذلك بعد فرتة ال�صرتاحة الق�صرية التي ح�صلت 

اجلديد  امل�صل�صل  ال��ت�����ص��وي��ر  اإىل  ل��ت��ع��ود  ف���رن  عليها 
اأنه  موؤكدة  م��رة  لأول  تقدمه  ال��ذي  املختلف  وال��دور 

لنف�صها ومغايراً لكل ما قدمته من  �صيكون حتدياً 
قبل، و�صي�صكل مفاجاأة للم�صاهدين لحتوائه على 

العديد من التفا�صيل الدقيقة.
وع����ربت ج��وي��ل ال���ف���رن ع���ن ���ص��ع��ادت��ه��ا �صعيدة 
م�صل�صل  يف  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ب���الأ����ص���داء  ج�����داً 
"البا�صا" مع كل فريق العمل، اإذ حقق امل�صل�صل 
الأوىل  اللحظة  منذ  عالية  م�صاهدة  ن�صبة 
لنطالقته وهو من كتابة رازي وردة، واإخراج 

كنان اإ�صكندراين.
وي�صم نخبة من الفنانني من لبنان و�صورية، 
م��ن��ه��م: ر���ص��ي��د ع�����ص��اف، ون��ي��ك��ول معو�ض، 
ورانيا عي�صى،  نور،  واأن��ور  وجيهان خما�ض، 
ن��ون، ومنال طحان، وزي��اد �صابر،  وباميال 
وج���ه���اد ي��ا���ص��ني، وح�����ص��ن ح���م���دان، و�صهى 
قيقانو، وجورج دياب، ومينى �صري، وطوين 

ن�صري، واإيلي �صلهوب وجمانة �صمعون.
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الأخطاء الطبية تقتل 
خم�صة اأ�صخا�ض كل دقيقة

العاملي الأول ل�صالمة  اليوم  املا�صي  ال�صهر  العاملية  احيت منظمة ال�صحة 
املر�صى، وذلك وفقا  العاملي على م�صاألة �صالمة  املر�صى، مركزة الهتمام 

لبيان من�صور على موقع املنظمة.
وقالت املنظمة اإنه ُي�صاب ماليني املر�صى بالأذى كل عام نتيجة عدم �صالمة 
الرعاية ال�صحية يف خمتلف اأنحاء العامل، مما ي�صفر عن وفاة 2.6 مليون 
اأن  �صخ�ض �صنوًيا يف البلدان املنخف�صة واملتو�صطة الدخل وحدهما، علما 

معظم هذه الوفيات ميكن جتنبها.
ويوؤدي الأثر ال�صخ�صي والجتماعي والقت�صادي الناجم عن اإحلاق الأذى 

باملر�صى اإىل خ�صائر مبليارات الدولرات يف جميع اأنحاء العامل.
وقال املدير العام للمنظمة الدكتور تيدرو�ض اأدحانوم غربي�صي�ض، “ينبغي 
ذل��ك، ميوت  وم��ع  ال�صحية.  الرعاية  تلقيه  اأث��ن��اء  ب���الأذى  اأح��د  ُي�صاب  األ 
ال��رع��اي��ة غري  ب�صبب  ك��ل دقيقة  ع��ن خم�صة مر�صى  م��ا ل يقل  ال��ع��امل  يف 

املاأمونة”.
وا�صتطرد غربي�صي�ض، “نحن بحاجة اإىل اإر�صاء ثقافة �صالمة املر�صى التي 
تعزز ال�صراكة مع املر�صى وت�صجع الإبالغ عن الأخطاء والتعلم منها، وتتيح 
ن العاملون ال�صحيون من  اإر�صاء بيئة خالية من ال�صكوى واللوم حيث مُيَكّ

احلد من الأخطاء وُيدّربون على ذلك”.
اأثناء  ب���الأذى  مر�صى  ع�صرة  كل  من  اأرب��ع��ة  ي�صاب  ال�صحة  ملنظمة  ووفقا 
الأخطاء  معظم  وترتبط  والإ�صعافية.  الأولية  ال�صحية  الرعاية  تلقيهم 

ال�صارة بالت�صخي�ض والو�صفات الطبية وا�صتعمال الأدوية.
وتكلف الأخطاء املتعلقة بالأدوية وحدها حوايل 42 مليار دولر �صنويا، يف 
حني ت�صبب اإج��راءات الرعاية اجلراحية غري املاأمونة م�صاعفات ملا ي�صل 
اأثناء  �صنوًيا  وف��اة مليون �صخ�ض  اإىل  ي��وؤدي  املر�صى، مما  %25 من  اإىل 

العملية اجلراحية اأو بعدها مبا�صرة.
وقالت املنظمة، اإنه ميكن لال�صتثمار يف حت�صني �صالمة املر�صى اأن يحقق 
اأقل بكثري من تكلفة العالج  وف��ورات مالية معتربة. وتعد تكلفة الوقاية 
مرّكزة  اإج��راء حت�صينات  اأدى  املثال،  �صبيل  فعلى  ب��الأذى.  الإ�صابة  نتيجة 
على ال�صالمة يف الوليات املتحدة وحدها اإىل حتقيق وفورات تقدر ب�28 

مليار دولر يف م�صت�صفيات الرعاية الطبية بني عامي 2010 و2015.
ومبنا�صبة اليوم العاملي الأول ل�صالمة املر�صى، فاإن منظمة ال�صحة العاملية 
جتعل من �صالمة املر�صى اأولوية �صحية عاملية، وحتث العاملني يف جمال 
الرعاية ال�صحية ورا�صمي ال�صيا�صات وقطاع الرعاية ال�صحية على العمل 

من اأجل �صالمة املر�صى.
و�صيقوم العديد من املدن يف العامل اليوم الثالثاء باإ�صاءة معاملها باللون 
الربتقايل تعبريا منها على التزامها ب�صالمة املر�صى. وي�صمل ذلك نافورة 
القاهرة وبرج كوالملبور ودار  والأهرامات يف   )”Jet d’Eau“( جنيف

الأوبرا ال�صلطانية يف م�صقط وج�صر زاكيم يف بو�صطن، وغريها.
وال�صبعون  الثانية  العاملية  ال�صحة  املا�صي، حددت جمعية  اأي��ار  ويف مايو/ 

يوم 17 �صبتمرب/اأيلول يوما عامليا ل�صالمة املر�صى.

• من هو اأول �صهيد �صقط يف معركة يف تاريخ االإ�صالم؟
- عبيدة بن احلارث

القد�س؟ يف  ال�صخرة  قبة  باين  هو  • من 
- عبد امللك بن مروان

الوليد بعد ا�صالمه؟ بن  خالد  قادها  معركة  اأول  اأ�صم  • ما 
- معركة موؤته

يف ال�صعر اجلاهلي ؟ املعلقات  عدد  يبلغ  • كم 
- �صبع معلقات

دارت حول الكرة االأر�صية ؟ �صفينة  اأول  اأ�صم  • ما 
- فيكتوريا

. Marselllaise )ي�صّمى الن�صيد الوطني الفرن�صي )مار�صياز •
• الفرق بني اجل�ض واأقعد اأن اجل�ض تقال للنائم واأقعد تقال للقائم.

• الفرق بني الذكاء والفطنة اأن الذكاء متام الفطنة فهو اأعلى مرتبة منها.
• مثل ب�صمة ال�صابع فكل �صخ�ض له ب�صمة ل�صان خمتلفة.

• اللون املميز للزمرد هو الخ�صر.
• ال�صفة ال�صيئة للزمرد ان ثمنه مرتفع.

• ا�صم ا�صهر ما�صة هي الكوهنيور.
• اول �صعب ابتكر فكرة ان�صاء احلدائق هم ال�صينيون.

• العنرب ي�صتخرج من اأمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �صناعة العطور.
• البواخر ت�صري يف املياه الباردة ب�صكل اأ�صرع من املياه الدافئة.

• هل ت�صدق ان ابنة �صك�صبري البكر كانت جتهل القراءة والكتابة !!! 
• الوليد بن عبدامللك هو اأول من اأن�صاأ م�صت�صفى لالمرا�ض العقلية.

الطاوو�س واالمرية 
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الكمون
ال������ك������ّم������ون اأح�������د 
هندية  ال����ت����واب����ل 
الأ�صل، وله فوائد 
غ���������ري م����ت����وق����ع����ة 
ي���ع���رف���ه���ا  ل  ق�������د 
فهو  ال����ك����ث����ريون، 
لياًل،  الأرق  يقلل 
اله�صم  وي��ح�����ص��ن 
والقدرة اجلن�صية، 
فوائد  ج��ان��ب  اإىل 

اأخرى، اأهمها:
اله�صم: يحّفز الكّمون الغدد اللعابية ما يفيد عملية اله�صم والتي تبداأ 

من الفم.
ال�صغط: الكّمون غني مبعدن البوتا�صيوم الذي ي�صاعد على تنظيم �صغط 

الدم.
ال�صداع: من فوائد اإ�صافة الكّمون اأو غليه وتناول �صرابه اأنه يخّفف اأمل 

ال�صداع احلاد.
حماربة  على  ت�صاعد  للبكترييا  م�صادات  على  الكّمون  يحتوي  البكترييا: 

ميكروبات الربد وفطريات اجللد.
الإ�صابة  لعدم  ال�صروري  باحلديد  الغنية  التوابل  من  الكّمون  الأنيميا: 

بفقر الدم اأو الأنيميا.
الإم�صاك: يقلل الكّمون النفخة، ويح�ّصن الإخراج بف�صل الإنزميات التي 

يحتوي عليها.

ممثل بوليوود ريتي�س دي�صموخ اأثناء م�صاركته يف اإطالق الفيلم الهندي الكوميدي »Housefull 4« يف مومباي. اأ ف ب

طلبت المرية من اخلياط ان ي�صنع لها ف�صتانا جميال ليد ميالدها وبالفعل �صنع اخلياط الف�صتان الذي زاده 
جمال جمال المرية ال�صغرية لكنها بعد ان جربته مرة واثنتني وثالث قالت ملربيتها اين اح�ض بان ذا الف�صتان 
من املمكن ان يكون من لكن ل اعرف ؟ احبه لكن ل ا�صتطيع ان الب�صه ،ان عيد يقرتب �صاعديني فقالت لكن ل 

ا�صتطيع ان الب�صه ،ان عيد ميالدي يقرتب �صاعديني فقالت مربيتها ل اري ال انه جميل جميل جميل جدا .
بالطبع مل  لكن  الجابة  تنتظر منهم  م�صكلتها  وكانها  م�صكلتها  لزهورها  الم��رية حتكي  وقفت  ال�صباح  ويف 
جتيبها الزهور ويف تلك الثناء �صمعها الطاوو�ض وهو مي�صي يف حديقة الق�صر يختال بنف�صه ويزهو بري�صه 
وهي تقول امتني ان ير�صل اهلل يل ما يفرح قلبي وي�صعدين ،فانا اح�ض ب�صئ قريبا مني لكن ل اعرف ماهو 
..هنا جاد نظرها علي الطاوو�ض الذي وقف ين�صت لها وكانه ب�صر ولحظت كم يحرك را�صه وذيله فاقرتب منه 
وهي تقول امتني ان ير�صل يل ما يفرح قلبي وي�صعدين ،فانا اح�ض ب�صئ قريبا مني لكن ل اعرف ماهو ..هنا 
جاد نظرها علي الطاوو�ض الذي وقف ين�صت لها وكانه ب�صر ول حظت كم يحرك را�صه وزيله فاقرتبت منه 
وهي تدقق النظر لعيناه حني فوجئت به يتحدث اليها كما الب�صر ويقول خذي ري�صي كله وكلما اخذت واحدة 
بلليها باملاد و�صعيها علي ذيل ف�صتانك اجلديد فا�صتعجبت لكنها فعلت وكلما بللت ري�صة و�صعتها علي الف�صتان 
فتذوب فيه وتنطبع عليه وكانها حقيقية وا�صتمرت هكذا حتي انتهي الذيل فانتف�ض الطاوو�ض ليتحول ايل 
�صاب جميل �صاع �صحره واختفي مع ري�صه اجلميل فوق ف�صتان المري وفرحت المرية بالف�صتان الذي لي�ض له 

مثيل وبالفتي الذي ا�صبح بعد وقت ق�صري امري البالد .

كيف تفقدين وزنك دون التاأثري على �صحتك؟
ب�صكل  ال��وزن  اإنقا�ض   ب��اأن  اأف���ادت جملة بريجيتا 
النظام  اأ���ص��ا���ص��ني:  ع��ل��ى حم��وري��ن  ي��رت��ك��ز  �صحي 
الغذائي ال�صحيح،  وممار�صة التمارين الريا�صية 

ب�صكل كاٍف.
على  اجل�صم  وح�����ص��ول  ال�صليمة  التغذية  تعد  و 
العنا�صر الغذائية املهمة من  الركائز التي ميكن 

من خاللها احلد من ال�صمنة واإنقا�ض الوزن.
 وي�صمل النظام الغذائي ال�صليم -ح�صب اجلمعية 
الأمل��ان��ي��ة ل��ل��ت��غ��ذي��ة- ع��ل��ى  ال��ك��رب��وه��ي��درات التي 
الكاملة  احل���ب���وب  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا  مي��ك��ن احل�������ص���ول 
بال�صبع، ومتده  امل��رء  ت�صعر  اإنها   اإذ  والبطاط�ض؛ 
بالطاقة والألياف الالزمة خالل اليوم. وبجانب 
ال��ك��رب��وه��ي��درات ه��ن��اك ال��ده��ون ال�����ص��ح��ي��ة، التي 

ميكن احل�صول عليها من  زيت الزيتون والزيوت 
الدهنية  ب��الأح��م��ا���ض  الغنية  الأخ����رى  النباتية 
3 و6(، كما مت��د اجل�صم  )اأوم��ي��غ��ا  امل�صبعة  غ��ري  

بفيتامني “اإي”.
التي  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�صر  م��ن  ال��ث��ال��ث  والعن�صر   
يجب اأن يحتويها النظام الغذائي  هو الربوتني، 
الألبان،  ومنتجات  والأ�صماك  اللحوم  يف  املوجود 
الع�صالت  لبناء  املهمة  العنا�صر  من  يعد   ال��ذي 
واحلفاظ عليها.  ومن تو�صيات اجلمعية الأملانية 
اأك����رث م���ن �صتمئة  يف ه���ذا ال�����ص��دد، ع���دم ت���ن���اول 
الأ�صبوع، وتناول  اللحوم والأ�صماك يف  غرام  من 
الفواكه واخل�صراوات التي حتتوي  على املزيد من 
لرتين  �صرب  عن  ف�صال  والأل��ي��اف،  الفيتامينات 

على الأقل من  املاء يوميا.

الريا�صة
واأ�صارت املجلة الأملانية اإىل اأن الركيزة الثانية التي 
الريا�صة،  الوزن هي  اإنقا�ض  اإليها عملية   ت�صتند 
وت�صتهدف الريا�صة يف املقام الأول املحافظة على  
وبناء  ال�صعرات احلرارية  البدنية، وحرق  اللياقة 

الع�صالت.
دمج  يلزم  املنتظم،  الريا�صي  الربنامج   وبجانب 
التمارين الريا�صية يف املمار�صات اليومية  العادية 
وامل�صي  امل�صعد،  ا�صتعمال  بدل  ال�صلم  �صعود  مثل 
ال��ت��ي ميكن  للم�صافات  امل��وا���ص��الت  رك����وب   ب���دل 

قطعها �صريا على الأقدام.


