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دقيق التفاح .. �شر الر�شاقة 
وخف�ض الكولي�شرتول

مفتاح  مبثابة  يعد  التفاح  دقيق  اأن  الأملانية   "Elle" جملة  اأوردت 
بف�ضل  طويلة  ملدة  بال�ضبع  ال�ضعور  على  ي�ضاعد  اإن��ه  حيث  الر�ضاقة، 

حمتواه العايل من الألياف الغذائية.
13 غراما  100 غرام من دقيق التفاح على ما ي�ضل اإىل  ويحتوي 
القمح  لدقيق  بالن�ضبة  غ��رام   2.8 ب�  مقارنة  الغذائية،  الألياف  من 

التقليدي.
واأ�ضافت املجلة املعنية بال�ضحة واجلمال، اأن الألياف الغذائية تعمل 
م�ضتوى  �ضبط  يف  وت�ضهم  ال�ضار،  الكولي�ضرتول  خف�ض  على  اأي�ضا 

ال�ضكر بالدم.
كما يعد دقيق التفاح غنيا بالفيتامينات واملعادن املهمة لل�ضحة مثل 
"البكتني"،  اأنه يحتوي على مادة  "�ضي" والبوتا�ضيوم، كما  فيتامني 
تقي  ثم  الأمعاء، ومن  فلورا  وتدعم  اله�ضم  تعمل على حتفيز  التي 

من النتفاخ، ح�ضبما نقلت وكالة الأنباء الأملانية.

تخ�شر 70 كيلو بعدما علقت يف مقعد القطار
 70 �ضيدة بريطانية لتباع حمية قا�ضية خ�ضرت من خاللها  جلاأت 

كيلوغرام من وزنها، بعد اأن تعر�ضت ملوقف حمرج يف القطار. 
اأدركت  العمل، عندما  اإىل  ريبونز )40 عاماً( م�ضافرة  �ضيلي  وكانت 
اأنها عالقة يف املقعد وهي حتاول النهو�ض، وكان عليها اأن تطلب من 
حمطات،  اأرب��ع  النتظار  اإىل  املطاف  بها  وانتهى  م�ضاعدتها،  الركاب 

قبل اأن تتمكن من حترير نف�ضها من املقعد.
حاولت  "عندما  وال��رع��ب  ب��احل��رج  ت�ضعر  ك��ان��ت  ال��ت��ي  �ضيلي  وق��ال��ت 
راكبان على جانبي، مما  ذل��ك، وك��ان هناك  اأمتكن من  النهو�ض، مل 

يعني اأنني بقيت حمتجزة يف املنت�ضف".
نه�ض  اإ�ضافية، حتى  اأرب��ع حمطات  ال�ضفر  اإىل  "ا�ضطررت  واأ�ضافت 
اأحد الراكبني، ومتكنت من النهو�ض من حتت م�ضند الذراع. فوعدت 
اأ�ضرتي مالب�ض  اأنني لن  نف�ضي يف ذلك الوقت والدموع متالأ عيني 

مقا�ض 28 ثانية".
ونظامها  حياتها  اأ�ضلوب  باإ�ضالح  �ضيلي  تعهدت  احل��ني،  ذل��ك  ومنذ 
الغذائي واتباع روتني �ضحي، وتوقفت عن تناول الوجبات ال�ضريعة 

والأطعمة ال�ضكرية التي اعتادت عليها.
اإىل  اأدى  ال��وزن نقطة حتول بالن�ضبة لها، مما  اإنقا�ض  وكان برنامج 

تغيري �ضامل يف حياتها وعالقتها بالطعام اإىل الأبد.

روح الدعابة ت�شاعد العالقة الزوجية
باأن  الأمريكية،  كان�ضا�ض  جامعة  يف  باحثون  اأجراها  درا�ضة  اأظهرت 
روح الدعابة لدى الزوجني وال�ضحك ي�ضاهم ب�ضكل فعال يف ا�ضتمرار 

العالقة الزوجية لفرتة اأطول. 
اأ�ضتاذ يف  ه��ول، وه��و  للدرا�ضة جيفري  الرئي�ضي  امل��وؤل��ف  اأج��رى  وق��د 
جامعة نيو مك�ضيكو، حوايل 39 درا�ضة �ضغرية على مدار 30 عاماً، 
���ض��ارك فيها اأك���ر م��ن 15000 رج��ل وام�����راأة. وق��د ���ض��اع��دت هذه 
تاأثريات  حول  قوية  ا�ضتنتاجات  اإىل  التو�ضل  يف  الكثرية،  الدرا�ضات 

روح الدعابة على ا�ضتمرارية العالقة الزوجية. 
اأكر  الإن�ضان  جتعل  الدعابة  روح  ف��اإن  اجل��دي��دة،  الدرا�ضة  وبح�ضب 

جاذبية للطرف الآخر مما ي�ضاهم يف توطيد العالقة معه. 
ال��زوج��ني على  ي�ضاعد  وامل����زاح  ال�ضحك  ب���اأن  ال��درا���ض��ة  ك��م��ا وج���دت 
الزوجية  امل�ضاكل  عن  الناجم  النف�ضي  وال�ضغط  التوتر  على  التغلب 
ذلك  يف  مبا  املنزلية  املهام  عن  الناجم  والإج��ه��اد  العمل،  و�ضغوطات 

تربية الأطفال. 
اإ�ضافة اإىل ما �ضبق، ي�ضاهم ال�ضحك يف تقريب امل�ضافات بني الزوجني، 
وامل�ضوؤوليات  وال��واج��ب��ات  امل�ضاغل  ع��ن  ع��ادة  تنجم  التي  ال��ه��وة  وردم 

الزوجية، وفق ما ورد يف �ضحيفة تاميز اأوف اإنديا اأونالين. 
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كيف حتيي مالب�شك 
ال�شتوية القدمية؟

يف الكثري من الأحيان ن�ضطر ل�ضراء املالب�ض اجلديدة لدى حلول ف�ضل 
ال�ضتاء، ب�ضبب العيوب التي قد حتتوي عليها مالب�ضنا القدمية، ما يوؤدي 

اإىل اإنفاق املزيد من املال. 
وللتقليل من نفقات �ضراء املالب�ض اجلديدة، واإعادة تاأهيل املالب�ض القدمية، 

ميكن اتباع الن�ضائح التالية التي اأوردها موقع "ميرتو" الإلكرتوين: 
الأو�ضاخ  اإزال���ة  القدمية عرب  املالب�ض  اإح��ي��اء  اإع���ادة  البقع: ميكن  اإزال���ة   -  
الرخي�ضة  املنتجات  من  الكثري  احلا�ضر  وقتنا  يف  تتوفر  اإذ  عنها،  والبقع 

التي ت�ضاعد على اإزالة البقع العالقة ب�ضهولة. 
 - ا�ضتخدام �ضفرة احلالقة: ميكن ا�ضتخدام �ضفرة احلالقة يف اإزالة الزغب 
والوبر الذي ين�ضاأ على ال�ضرتات ال�ضوفية القدمية، واإعادتها اإىل ما كانت 

عليه. 
اإ���ض��الح الأحذية  الأح��ذي��ة: لتفادي �ضراء ح��ذاء جديد، ميكن  اإ���ض��الح   - 
القدمية وتنظيفها واإعادة طالء جلودها لدى اأ�ضخا�ض خمت�ضني، باأ�ضعار 

زهيدة. 
الكريهة  املالب�ض  روائ���ح  م��ن  التخل�ض  ميكن  ال��روائ��ح:  م��ن  التخل�ض   -  
الناجتة عن العفن، عرب و�ضع كوب من اخلل الأبي�ض يف الغ�ضالة، اإ�ضافة 

اإىل ب�ضع قطرات من الزيت العطري. 
اجللدية  ال�����ض��رتات  �ضباغة  اإع���ادة  اجل��ل��دي��ة: ميكن  ال�����ض��رتات  �ضباغة   -  
على مالب�ض  واحل�ضول  امل�ضبغة،  اإىل  اأخذها  اأو عرب  بنف�ضك،  والقما�ضية 

باألوان جديدة.

كيف حتمي نف�شك من 
اإ�شعاعات الهواتف الذكية؟ 
اأو�����ض����ى امل��ك��ت��ب الحت�������ادي ل��ل��ح��م��اي��ة من 
باتخاذ بع�ض  اأمل��ان��ي��ا،  الإ���ض��ع��اع يف  خم��اط��ر 
خماطر  من  للحماية  الوقائية،  التدابري 

الإ�ضعاع الناجت عن الهواتف اجلوالة.
واأو�ضح خرباء املكتب الأملاين، اأن اأوىل هذه 
التدابري هو عدم ا�ضتعمال الهاتف اجلوال 
يف الأماكن، التي ت�ضعف فيها ال�ضبكة، فكلما 
�ضعفت �ضبكة الهاتف، زادت احلاجة لت�ضغيل 
الهاتف ب�ضكل اأقوى. وين�ضح اأي�ضا بتجنب 
اإجراء املكاملات الهاتفية يف حال ال�ضتقبال 
ال�ضيارات  اأو  املرتو  اأو  القطارات  يف  ال�ضيء 
الأماكن،  اإىل  بالإ�ضافة  املثال،  �ضبيل  على 
جيد.  ب�ضكل  اخل��دم��ة  فيها  تتوفر  ل  التي 
وي���رى اخل���رباء اأن���ه م��ن ال�����ض��روري اأي�ضا 
اإبعاد الهاتف عن الأذن قدر الإمكان، حيث 
تتناق�ض كثافة احلقول الكهرومغناطي�ضية 
ب�ضرعة مع بعد امل�ضافة، لذا يو�ضى باإجراء 
املكاملات با�ضتخدام �ضماعات الراأ�ض ال�ضلكية 
ومن  الال�ضلكية.  ال�ضماعات  طريق  عن  اأو 
ج��ه��ة اأخ����رى، ي��و���ض��ي اخل����رباء ق��ب��ل �ضراء 
معدل  بقيمة  يعرف  مما  بالتحقق  الهاتف 
وهو   ،)SAR( ال���ن���وع���ي  الم���ت�������ض���ا����ض 
يتم  ال��ت��ي  ال����رتدد،  عالية  ال��ط��اق��ة  مقيا�ض 

امت�ضا�ضها بوا�ضطة اأن�ضجة اجل�ضم.

خلطـات مـاء الـورد 
لتبيي�ض اجل�شم �ص 23

البقول درع حماية 
للقلب وال�شرايني

واأبحاث  درا�ضات  عدة  مراجعة  فيها  متت  ا�ضتعادية  درا�ضة  نتائج  قالت 
�ضابقة اإن البقوليات مفيدة ل�ضحة القلب، واإن النظام الغذائي املتوازن 
والفواكه  اخل�ضروات  جانب  اإىل  البقول  يت�ضمن  القلب  يحمي  ال��ذي 
الطازجة. وتت�ضمن البقول احلم�ض والبازلء والعد�ض والفول واللوبيا 

ذات العني ال�ضوداء والفا�ضوليا البي�ضاء.
نيوتري�ضن" متتاز  اإن  "اأدفان�ضز  دوري��ة  ن�ضرته  ال��ذي  التقرير  وبح�ضب 
والدهون.  ال�ضكر  قليلة  واأنها  والربوتني  بالألياف  غنية  باأنها  البقول 
وال��ده��ون يف  ال�ضكر  زي��ادة  وا�ضحة بني  وج��ود �ضلة  الدرا�ضة  ور���ض��دت 

النظام الغذائي وبني تزايد خطر الإ�ضابة باأمرا�ض القلب.
يرتبط  اأك��ر  اأو  يومياً  البقول  من  ح�ضة  تناول  اأن  الدرا�ضة  ولحظت 

مبزيد من الوقاية للقلب.
القلب الأمريكية والكندية والأوروبية  وحتث تو�ضيات كل من جمعية 
اأن زي����ادة ح�����ض��ة ال��ب��ق��ول ك��م�����ض��در ل��ل��ربوت��ني ي����وؤدي اإىل خف�ض  ع��ل��ى 
�ضبط  على  ال��ق��درة  وحت�ضني  امل��رت��ف��ع��ني،  ال���دم  و�ضغط  ال��ك��ول�����ض��رتول 

م�ضتوى ال�ضكر بالدم.

ال�شمندر
هذه الأعجوبة الغذائية احلمراء القانية، مليئة باملغذيات، 
وهي قابلة لالأكل على �ضكل �ضلطة، كما ميكن اإ�ضافتها اأي�ضا 
اإىل عدد من املاأكولت مثل احل�ضاء و�ضرائح اللحم امل�ضوية.

ال�ضافية"، فاإن  "الأطعمة  "هيلينغ فوودز" اأو  ووفقا لكتاب 
ال�ضمندر الأحمر جيد لتحقيق التوازن فيما يتعلق ب�ضغط 

الدم، فهو يعزز الدورة الدموية ويخفف من الإم�ضاك.
كذلك ي�ضتخدم ال�ضمندر، الغني مب�ضادات الأك�ضدة، ب�ضكل 
تقليدي يف اأنحاء كثرية من اأوروبا كغذاء مغذي لالأ�ضخا�ض 
مكافحة  يف  وللم�ضاعدة  م���ا،  م��ر���ض  م��ن  ي��ت��ع��اف��ون  ال��ذي��ن 

التعب، وحت�ضني اله�ضم، ودعم املناعة.

اجلزر
بالألياف  ال��غ��ن��ي��ة  ال��زراع��ي��ة  امل��ح��ا���ض��ي��ل  م��ن  اجل���زر  يعترب 
واملعادن والفيتامينات والبيتا كاروتني، وبالتايل فهو يتمتع 

بقيمة غذائية عالية.
من  العديد  يف  م�ضافة  غذائية  �ضحية  قيمة  اجل��زر  ويعد 

الوجبات والأطباق، �ضواء اأكان ذلك ح�ضاء اأو ع�ضائر.
واجل����زر م��ف��ي��د ب�ضكل خ��ا���ض لأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون يف 
اإنقا�ض الوزن، كما قد ي�ضاعد م�ضتوى البيتا كاروتني العايل 
واللوتني على حت�ضني �ضحة العني ومناعة املناعة اإىل حد 

كبري.

ال�شبانخ
يحبها  ال��ت��ي  ال�ضتوية  امل���اأك���ولت  م��ن  واح���دا  ال�ضبانخ  يعد 

النا�ض من جميع الفئات العمرية.
ويحتوي ال�ضبانخ "على اأكر من 10 مركبات خمتلفة من 
مركبات الفالفونويد امل�ضادة لالأك�ضدة التي متثل عنا�ضر 

املناعة، كما  تقوية جهاز  وت�ضاعد على  م�ضادة لاللتهابات، 
اأنها غنية بالفيتامينات واملعادن.

الدم  �شغط  تخف�ض  متاحة  اأغذية   5
الدم  ارتفاع �ضغط  يعانون من  الذين  الأ�ضخا�ض  ي�ضتطيع 
اأن يخف�ضوا م�ضتوياته من خالل حت�ضني طبيعة وجباتهم 

الغذائية، مثل تقليل امللح واملواد الدهنية.
اأن  ميكن  الغذائية  ال��وج��ب��ات  يف  التغيريات  بع�ض  اأن  غ��ري 
ت�ضاعد على خف�ض امل�ضتويات املرتفعة من �ضغط الدم، بل 
وتعيده اإىل طبيعته، بح�ضب ما ذكرت �ضحيفة "اإك�ضرب�ض" 

الربيطانية.
يت�ضبب  اأن  ال����دم مي��ك��ن  ���ض��غ��ط  ارت���ف���اع  اأن  امل���ع���روف  وم���ن 
عليه  ويطلق  الوفاة،  وبالتايل  القلبية  والنوبات  باجللطات 

ال�ضامت". "القاتل 
ومن هنا فمن ال�ضروري بالن�ضبة للم�ضابني مبر�ض ارتفاع 
�ضغط الدم اأن يتخذوا خطوات من �ضاأنها خف�ض م�ضتويات 

ال�ضغط لديهم.
ومن هذه اخلطوات معرفة بع�ض الأطعمة واملاأكولت التي 

من �ضاأنها اإعادة ال�ضغط اإىل م�ضتوياته الطبيعية.
ماري  الغذائية،  واخلبرية  ال�ضحية  الخت�ضا�ضية  وتقول 
كوتر، اإن هناك 5 اأطعمة اأو غذائية تتمتع بخ�ضائ�ض تعيد 
�ضغط الدم اإىل طبيعته، وبالتايل ت�ضاعد على حت�ضني �ضحة 

املري�ض وحت�ضينه.
الثوم   .1

يحتوي الثوم على امل�ضاد احليوي الطبيعي "األي�ضني"، الذي 
ارتبط طبيا بتح�ضني �ضغط الدم ب�ضورة كبرية.

وتن�ضح اخلبرية الغذائية كوتر باأن يتم تناول الثوم نيئا مع 
زيت الزيتون وع�ضري الليمون.

)البنجر( الأحمر  ال�ضمندر   .2
التي  النيرتات  على  البنجر  اأو  الأح��م��ر  ال�ضمندر  يحتوي 
تعمل على متدد وتو�ضع الأوعية الدموية، الأمر الذي يقلل 

من �ضغط الدم.
وتو�ضي اخلبرية الغذائية بتناول ع�ضري ال�ضمندر املخلوط 
مع اجلزر والربتقال والزجنبيل، وميكن خلطه مع �ضلطة 

اخل�ضار
 3. الرمان

ت�ضاعد  فوائد عديدة  له  الرمان  ف��اإن  كوتر،  تقوله  ملا  وفقا 
يف حتلل ومنع ت�ضكل اللويحات يف الأوردة وال�ضرايني، الأمر 

الذي ي�ضاعد يف حت�ضني �ضحة القلب ب�ضكل عام.
الرمان  بحبات  خلط  اأي�ضا  التغذية  اخت�ضا�ضيو  وين�ضح 
يوميا من ع�ضري  كاأ�ض �ضغرية  و�ضرب  الطبيعي  اللنب  مع 

الرمان من دون اإ�ضافة ال�ضكر.
4. الأغذية التي حتتوي على املغني�ضيوم

بعد  ال��ت��م��دد  اأج����ل  م��ن  املغني�ضيوم  اإىل  ال��ع�����ض��الت  حت��ت��اج 
انقبا�ضها، وقد ت�ضاعد مع احلماية من �ضغط الدم.

الورقية  اخل�ضروات  من  املغني�ضيوم  على  احل�ضول  وميكن 
الكينوا  مثل  احل��ب��وب  اأو  ال�ضغري  وال��ك��رن��ب  ال�ضبانخ  مثل 

والأرز البني واملك�ضرات والبذور.
الألياف على  حتتوي  التي  الأغذية   .5

واملك�ضرات  ال�ضعري  ح�ضاء  اأو  الع�ضيدة  الأغ��ذي��ة  ه��ذه  وم��ن 
لالألياف،  جيدة  م�ضادر  كلها  وتعترب  واخل�ضار،  والفواكه 
بالإ�ضافة  ال��دم،  م�ضتويات �ضغط  على خف�ض  ت�ضاعد  التي 

اإىل م�ضاعدة اجلهاز اله�ضمي يف اأداء وظائفه.
الأوعية  تو�ضيع  يف  اخل�ضو�ض  وجه  على  الكرف�ض  وي�ضاعد 
ال���دم���وي���ة، ك��م��ا ي�����ض��اع��د ال�����ض��وف��ان ع��ل��ى خ��ف�����ض م�ضتوى 

الكولي�ضرتول يف اجل�ضم.

حقيبة �شفر �شفافة
اأط��ل��ق��ت ���ض��رك��ة ���ض��اوم��ي اإ����ض���داراً 
 Mi ض��ف��اف��اً م���ن ح��ق��ي��ب��ة ال�����ض��ف��ر���
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دولراً اأمريكياً.
اأن  ال�ضينية  ال�����ض��رك��ة  واأو���ض��ح��ت 
احل��ق��ي��ب��ة اجل���دي���دة ت���اأت���ي م���زودة 
على  اإن��ت��اج��ه��ا  ويقت�ضر  ب��ع��ج��الت 

اأعداد حمدودة فقط. 

حيل الفنادق لزيادة 
الرفاهية يف الغرف

الداخليون  امل�ضممون  ي�ضتخدم 
لأرق�����ى ف���ن���ادق اخل��م�����ض جن����وم يف 
ال��ع��امل ح��ي��اًل ت��زي��ني ذك��ي��ة لعقود 
م����ن ال����زم����ن، مم����ا مي���ن���ح ال������زوار 

جتربة اإقامة ل تن�ضى. 
اإىل  املحيطة"  "الإ�ضاءة  م����ن 
هذه  ت���دول  الذكي"،  "التق�ضيم 
احل��ي��ل ح���ول ج��ع��ل غ��رف��ت��ك تبدو 
واأو����ض���ع، ومي��ك��ن تبني هذه  اأك���رب 

الطريقة اأي�ضاً يف املنزل.
اإذا كانت غرفتك بالفندق ت�ضعرك 
ب��ف��خ��ام��ة اأك����رب ب��ك��ث��ري م���ن غرفة 
ن��وم��ك اخل��ا���ض��ة، فقد ي��ك��ون ذلك 
امل��ن��زل، كل  لأن���ه على عك�ض م��ا يف 
�ضحيفة  بح�ضب  مكانه،  ل��ه  �ضيء 

ديلي ميل الربيطانية.
الراحة هي الأهم: مت ت�ضميم كل 
لراحتك،  الفندق  غ��رف��ة  يف  ���ض��يء 
ومي���ك���ن ل���الأ����ض���ي���اء ال�����ض��غ��رية اأن 
حت����دث ف���رق���اً ك����ب����رياً، ح��ي��ث يتم 
ونوعية  الأث��������اث  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 
امل�ضتخدمة  والأق��م�����ض��ة  ال�����ض��ت��ائ��ر 
لأغ��ط��ي��ة ال�����ض��ري��ر وال���ع���دي���د من 

التفا�ضيل الأخرى.
الإ�����ض����اءة امل��ح��ي��ط��ة: ل���ن جت���د اأن 
امل�ضدر  ه����ي  ال�����ض��ق��ف  م�����ض��اب��ي��ح 
فندق  يف  ل�����الإ������ض�����اءة  ال����وح����ي����د 
خ��م�����ض جن�����وم، وب������دًل م���ن ذل���ك، 
ا�ضتخدام  املحيطة  الإ���ض��اءة  تعني 
وامل�ضابيح  ال���ط���اول���ة  م�����ض��اب��ي��ح 
بالهدوء  �ضعور  لإن�ضاء  اجلانبية، 
ال�����ض��يء نف�ضه يف  وال�����دفء. اف��ع��ل 
"م�ضادر  دم���ج  م���ن خ���الل  امل���ن���زل 
الإ�ضاءة املختلفة" يف غرفة نومك 

للح�ضول على جو �ضاحر.
اأي�ضاً  ال�����ض��ري��ر  امل���ث���ايل:  ال�����ض��ري��ر 
فاخمة غرفة  يف  ج��داً  ه��ام  عن�ضر 
ال����رتك����ي����ز على  وي����ج����ب  ال�����ن�����وم، 
اختيار ت�ضميم منا�ضب، والعتناء 

بالأغطية والو�ضائد وغري ذلك.
اأي�ضاً  ميكن  ال�ضغرية:  امللحقات 
اإ�ضافة مزيداً من اأجواء الرفاهية، 
ع������ن ط�����ري�����ق ب���ع�������ض امل���ل���ح���ق���ات 
واملنا�ضف  ك��ال��ت��ح��ف  ال�������ض���غ���رية، 

الراقية والأزهار.
تلجاأ  امل���خ�������ض�������ض���ة:  الأق����م���������ض����ة 
ل�ضتخدام  اأي�ضاً  الفاخرة  الفنادق 
املفرو�ضات،  يف  بها  خا�ضة  اأقم�ضة 
ومي��ك��ن��ك ف��ع��ل ذل���ك ب��زي��ارة حمل 
اأقم�ضة وطلب كتالوجات الأقم�ضة 

لإلهامك.

ل�شتاء بدون اأمرا�ض.. 3 اأغذية تعزز مناعة اجل�شم 

خالل مو�شم ال�شتاء، تزخر اأ�شواق اخل�شار والفواكه باملنتجات 
املو�شمية والتي يتوجب علينا اال�شتفادة منها يف زيادة م�شتويات 
مناعة اجل�شم اإىل حد كبري، خ�شو�شا، يف هذا الوقت من العام 
ال�شتاء،  ف�شل  اأي  العام،  من  الوقت  هذا  ويف  ال�شتاء.  مبو�شم 
ميكن القول اإن الوقت حان لبع�ض االأطباق اأو املاأكوالت، ال�شيما 

احل�شاء وال�شوكوالتة ال�شاخنة وكل االأ�شياء الدافئة.
ويف هذا الف�شل بالذات، تكون الفر�شة متاحة، لنزالت الربد 
ال�شائعة والفريو�شات وغريها، مع تكرر نوبات الربد وال�شعال، 

جراء تراجع املناعة عند االإن�شان.
ومن هنا، ي�شبح من ال�شروري ا�شتهالك الطعام ال�شحي الأن اتباع 

نظام غذائي متوازن، �شروري للوقاية 
املو�شمية.  االأنفلونزا واحل�شا�شية  من 

وفيما يلي قائمة بـ3 اأطعمة �شتوية 
املناعة،  حت�شني  يف  ت�شاعد  قــد 

تغني  ال  ن�شائح  جمــرد  ولكنها 
بالتاأكيد عن الراأي الطبي املوؤهل، 

وفق ما ذكر موقع اإن دي تي يف فود:
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�ش�ؤون حملية

�شمت اأوبريت وطني و اأم�شيات فنية

العني منطقة  يف   48 الوطني  اليوم  الحتفاالت  زائر  األف   40

اأ�شاد مب�شرية النه�شة احل�شارية 

جمل�ض حممد بن ركا�ض يكرم اأبناء العوامر  امل�شاركني يف م�شرية االحتاد

حممد بن حم يفتتح معر�ض »روائع العني«  احتفاال بالعيد الوطني الـ48

•• العني -  الفجر

احتفلت بلدية منطقة العني بفعاليات اليوم الوطني 
الثامن و الأربعني يف ا�ضتاد هزاع بن زايد يف الثاين و 
الثالث من دي�ضمرب ، و �ضهد الفعاليات 40 األف زائر 
على مدى يومني ، يف احتفالت متنوعة حيث افتتح 
ال�ضيخ هزاع بن طحنون اآل نهيان وكيل ديوان ممثل 
احلاكم يف منطقة العني  فعاليات اليوم الوطني 48 
عام  مدير  القمزي  خليفة  علي  املهند�ض  جانب  اإىل 

بلدية منطقة العني بالإنابة و عدد من امل�ضوؤولني .

الحتفال  فعاليات  ح�ضر  ال��ذي  اجلمهور  ا�ضتمتع  و 
مبناطق األعاب الأطفال و املحال التجارية و املطاعم 
اأقامت  ك��م��ا   ، ال�ضعبية  ال��ف��ن��ون  ف��ق��رات  و  امل��ت��ن��وع��ة 
الإم���ارات  "هنا  اأوب��ري��ت  يف  متثلت  فعاليات  البلدية 
جنوم  فيها  �ضارك  فنية  حفالت  و  نارية  األعاب  "و 
و  ماغي  رقية  و  ح��داد  دي��ان��ا  و  الو�ضمي  مثل  الغناء 
عي�ضة املنهايل .  و قال �ضلطان ال�ضام�ضي مدير اإدارة 
العالقات العامة و الت�ضالت يف بلدية منطقة العني 
،  تنظم البلدية هذا الحتفال ملدة 12 عام مع تنوع 
مكان اإقامة الفعاليات ح�ضب التوجهات و التطورات 

التي ت�ضهدها دولتنا الغالية ، مبا ي�ضاهم يف احتفال 
ت�ضهد  حيث   ، امل��ط��ل��وب  بال�ضكل  اجل��م��ه��ور  ���ض��ع��ادة  و 
الفعاليات ح�ضور كبري من جمهور من داخل و خارج 
اإقامة الحتفالت  : مت  ال�ضام�ضي  اأ�ضاف  و   . املدينة 
هذا العام يف ا�ضتاد هزاع بن زايد نظراً للمكانة املتميزة 
التي يحتلها ال�ضتاد يف قلب مدينة العني و ال�ضهرة 
ال�ضتاد  اإدارة  قامت  كما   ، بها  يتمتع  التي  الكبرية 
و  الفنية  اجلوانب  من  الالزمة  الت�ضهيالت  بتقدمي 
الأمنية ل�ضتخدام امللعب ب�ضكل مريح للجمهور من 
حيث ان�ضيابية الدخول و راحة احل�ضور لال�ضتمتاع 

بالفعاليات .
و اأكمل ال�ضام�ضي : ح�ضر جمهور غفري الحتفالت 
ال�ضتيعابية  ال��ط��اق��ة  زائ���ر ح�ضب  األ���ف   40 ب���   ق��در 
يف ا���ض��ت��اد ه���زاع ب��ن زاي���د ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني ، و قد 
ال�ضركاء  م��ن  ع��دد  ال��ع��ني  منطقة  بلدية  م��ع  �ضاهم 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رك��ة  م��ث��ل  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ني 
ال�ضحية – �ضحة ، و مركز اأبوظبي لإدارة النفايات 
ع��دد من  و  التطوعي  البلدية  ف��ري��ق  و  ت��دوي��ر   –
الذين  الجتماعي  التوا�ضل  م��واق��ع  على  الن�ضطاء 

�ضاهموا يف دعم الفعاليات.

•• العني - الفجر

بن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د  امل�����ض��ارك��ون يف جم��ل�����ض  ا�ضتح�ضر 
الوطني  ال�ضت�ضاري  املجل�ض  ع�ضو  العامري،  ركا�ض 
لإمارة اأبوظبي يف منطقة اليحر مبدينة العني، �ضرية 
وم�����ض��رية ال��ق��ادة امل��وؤ���ض�����ض��ني ل��دول��ة الحت����اد، وتوقف 
احلا�ضرون عند فكر ومبادىء القائد املوؤ�ض�ض املغفور 
اآل نهيان-طيب اهلل ثراه-  �ضلطان  زايد بن  ال�ضيخ  له 
واإر�ضاء  ال�ضبع  الإم���ارات  �ضمل  وجمع  الوحدة  باأهمية 
اأ�ضبحت منارة  التي  املتطورة  الع�ضرية  الدولة  دعائم 
الدول يف العامل، م�ضيدين مب�ضرية النه�ضة احل�ضارية 
ل��دول��ة الإم������ارات ال��ت��ي ت��ت��وا���ض��ل ع��ل��ى اأر�����ض الوطن 

وتتج�ضد عاماً بعد عام.
اأقيم مبنا�ضبة تكرمي  ال��ذي  املجل�ض  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
يف  امل�ضاركني  العوامر  واأب��ن��اء  املنظمة  اللجنة  اأع�ضاء 
م�����ض��رية الحت����اد لأب��ن��اء ال��ق��ب��ائ��ل ال��ت��ي اأق��ي��م��ت �ضمن 

فعاليات اليوم الوطني الثامن والأربعني.  
وقال ال�ضيخ حممد بن ركا�ض يف كلمته يف املجل�ض اإن 
اأبناء قبيلة العوامر حري�ضون يف كل عام على التعبري 
عن روح النتماء للوطن والولء للقيادة الر�ضيدة التي 
مب�ضاركة  منوهاً   الإم����ارات،  �ضعب  اإ�ضعاد  على  عملت 
اأب��ن��اء ال��ع��وام��ر احل��ا���ض��دة يف م�����ض��رية  الحت����اد لأبناء 
القبائل التي �ضهدتها العا�ضمة  اأبوظبي منذ يومني.  
واأ�ضاف قائاًل:  نحمد اهلل العلي القدير على ما ننعم 

جهود  بف�ضل  وازده���ار   وتقدم  وا�ضتقرار  اأم��ن  من  به 
وحياة  زاه���ر  مل�ضتقبل  تتطلع  ال��ت��ي  الر�ضيدة  قيادتنا 
كرمية راغدة لأبناء الوطن وحتقيق الريادة يف خمتلف 

املجالت .
كما تخلل املجل�ض اإلقاء كلمات وق�ضائد يف حب الوطن، 
ب���ن رك���ا����ض وال�ضيخ  ال�����ض��ي��خ حم��م��د  ق���ام  ويف اخل���ت���ام 

الدكتور �ضامل حممد بن ركا�ض ع�ضو املجل�ض الوطني 
الحتادي �ضابقاً بتقدمي الدروع و�ضهادات التقدير على 

املكرمني.

••  العني - الفجر

العامري  ح��م  ب��ن  م�ضلم  حممد  الدكتور  ال�ضيخ  افتتح 
مول  بالعني  العني  لفناين   " العني  "روائع  معر�ض   "
املقام تزامنا من احتفالت الدولة بالعيد الوطني 48، 
، والعديد من  بح�ضور ال�ضيخ �ضعيد بن حممد بن حم 
و   ، ع���ام  ب�ضكل  الت�ضكيلية  وال��ف��ن��ون  ب��ال��ر���ض��م  املهتمني 
الدولة  لقادة  فنًيا  55 عماًل  اأكر من  املعر�ض  ت�ضمن 
له،  عبارة عن ر�ضومات ت�ضورية، منها لوحات للمغفور 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان،و موؤ�ض�ضي احتاد دولة 

الإمارات العربية املتحدة ولوحات لرئي�ض الدولة ال�ضيخ 
لنائب  نهيان- حفظه اهلل- ولوحات  اآل  زايد  بن  خليفة 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، ولوحات لويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي، ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�ضلحة 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، اإ�ضافة 

اإىل العديد من ال�ضيوخ.
ومن جانبها قالت مها الأديب امل�ضوؤولة عن املعر�ض اأن 
الدولة  احتفالت  من  تزامنا  ج��اءت  املعر�ض  ه��ذا  فكرة 
الحتفاء  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���دة   48 ال��وط��ن��ي  ب��ال��ع��ي��د 

تاأ�ضي�ض  خ��الل  ال��دول��ة  مالمح  ر�ضمت  التي  بالقيادات 
الحتاد وبعده، وكان لهم الف�ضل يف وجود الإن�ضان على 
اأر�ض هذه الدولة، وكذلك الذين عملوا ويعملون خلدمة 
الإمارات و�ضعبها، اإذ تاأتي مثل هذه املبادرة مبثابة واجب 
العظماء  ه����وؤلء  الإم������ارات،  ذك���رى رم���وز  وط��ن��ي يخلد 
الإم����ارات  ت��اري��خ  يف  م��ه��م��اً  �ضيا�ضياً  دوراً  ل��ع��ب��وا  ال��ذي��ن 
وب���ذل���وا ح��ي��ات��ه��م م��ن اأج����ل اإع����الء وط��ن��ه��م وت��وح��ي��ده.

اأن هذا املعر�ض ياأتي مبثابة اعرتاف باجلميل  مو�ضحاً 
لآل نهيان، وتكرمياً لالإمارات يف عيدها، بالإ�ضافة اإىل 
القيمة التاريخية املتزايدة لر�ضم ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية 

والزعماء والقادة.
واأ���ض��ارت الأدي���ب  حر�ض فناين الإم���ارات  على جت�ضيد 
منوذج القيم الإماراتية الأ�ضيلة عرب م�ضاركتها الفعالة 
يف املنا�ضبات واملحافل الوطنية واملجتمعية كافة، واأن اليوم 
الوطني �ضيظل منا�ضبة خالدة يف قلوبنا جميعاً ن�ضتذكر 
اإجن��ازات وجناحات الدولة، ونوؤكد من خالله على  فيه 
معاين النتماء للوطن والولء لقيادته، متوجه بال�ضكر 
والعرفان اإىل ال�ضيخ بن حم ولكل اجلهات امل�ضاركة اليوم 
وتفاعلهم  ودعمهم  بتعاونهم  م�ضيداً  الحتفال،  هذا  يف 

الكبري لإجناح الربامج وخروجها بال�ضورة امل�ضرفة.

موؤ�ش�شة اأبوظبي للفنون تهنئ قيادة 
و�شعب االإمارات بالعيد الوطني

•• العني - الفجر

العربية  الإم���ارات  لدولة  خا�ضة  تهنئة  للفنون  اأبوظبي  موؤ�ض�ضة  وجهت 
الثامن  الوطني  العيد  مبنا�ضبة  وذل��ك  وح��ك��ام��اً،  وحكومًة  �ضعباً  املتحدة 

والأربعني للدولة.
ال�ضويدي" رئي�ض  "حامد بن حممد خليفة  الدكتور  اأكد  املنا�ضبة،  وبهذه 
جمل�ض اأمناء موؤ�ض�ضة اأبوظبي للفنون، اأن اليوم الوطني لالإمارات �ضيظل 

رمزا لوحدة الدولة.
واأ�ضاف يف ت�ضريحات خا�ضة: "اليوم الوطني لدولة الإمارات ميثل عالمة 

دولتنا  ت���اري���خ  يف  ف���ارق���ة 
و���ض��ي��ظ��ل هذا  ال���غ���ال���ي���ة، 
ال��ي��وم رم���زاً ل��وح��دة دولة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات 
الر�ضيدة  قيادتها  وطموح 

واإرادة �ضعبها الويف".
"ال�ضويدي"  واأب������������دى 
اأم�����ن�����ي�����ات�����ه ب�����������اأن ي�������دوم 
ال����ض���ت���ق���رار والأم���������ان يف 

الإمارات، م�ضيفا:
اأع������وام������اً  اهلل  "اأعاده 
ترفلون  واأن����ت����م  م����دي����دة 
والعافية..  ال�ضحة  بوافر 
ر�����ض����خ����ت����م خ���������الل ه�����ذه 
ال�ضامية  القيم  ال�ضنوات 
الدولة  عليها  بنيت  التي 

ح�ضارياً  من���وذج���اً  لت�ضكل 
وجل  عز  امل��وىل  "اأ�ضاأل  وتابع:  اأ�ضيلة".  وتقاليد  اأع��راف  جوهره  م�ضرقاً، 
وال�ضعادة  وال�ضتقرار  الأم��ن  الغالية  دولتنا  و�ضعب  قيادة  على  ي��دمي  اأن 

والرخاء".
اأبوظبي  موؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  ا�ضتح�ضر  ت�ضريحاته،  ختام  ويف 

للفنون، م�ضرية املغفور له ال�ضيخ  "زايد"، قائال:
"ن�ضتح�ضر بكل فخر واعتزاز م�ضرية موؤ�ض�ض الدولة، املغفور له- باإذن اهلل 
-ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- ون�ضتذكر اإخوانه حكام 

الإمارات الكرام الذين و�ضعوا اأ�ضا�ضات دولة نفتخر بانتمائنا اإليها".

مركز العني لرعاية وتاأهيل 
املعاقني – الفوعة يحتفل 

باليوم الوطني ويوم ال�شهيد
•• العني - الفجر

اليوم  مبنا�ضبة  الفوعة   – املعاقني  وتاأهيل  لرعاية  العني  مركز  احتفل 
احتفالية داخل  اإقامة  وذل��ك من خالل  ال�ضهيد  وي��وم  الإم��ارات��ي  الوطني 
العرو�ض  م��ن  بتقدمي جمموعة  امل��رك��ز  ط��الب  فيها  ���ض��ارك  ال��ت��ي  امل��رك��ز 
العرو�ض اخلا�ضة بتاريخ دولة  التي تنوعت ما بني  الرتاثية والرتفيهية 
الطالب  اأق���ام  كما   ، الإم����ارات  ل�ضهداء  وف��ق��رة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
والفنية  امل�ضرحية  ال��ف��ق��رات  ب��ني  م��ا  تنوعت  ال��ت��ي  الأن�ضطة  م��ن  العديد 
بالإ�ضافة اىل الأن�ضطة املختلفة مثل التدريب على مهارات البيع وال�ضراء 
املهني  والتاأهيل  املهنية  التهيئة  ق�ضم  خ��الل  من  اجلمهور  مع  والتعامل 
الفنية  بالور�ض  ت�ضنيعها  مت  التي  الطالب  ملنتجات  معر�ض  بعمل  وذل��ك 
 ، الق�ضب  ال�����ض��ل��ك،  ال��ن��ج��ارة،  ك��ور���ض��ة  امل��رك��ز  امل��ت��واج��دة يف م��ق��ر  املختلفة 
العطور ، ال�ضل�ضال و الور�ضة الفنية ، هذا وقد ح�ضر الفعالية وفد رفيع 
العديد  اإىل  بالإ�ضافة  العني  والبلدية من منطقة  ال�ضرطة  من م�ضوؤويل 
الداعمة  واأي�ضا جمموعة من اجلهات اخلا�ضة  الطالب  اأم��ور  اأولياء  من 

وح�ضور ممثلي للفرق التطوعية ..



خلطات ماء ورد للتبيي�ض
ماء الورد مع الن�شاء

الكمية   ( الن�ضاء  ن�ضع  �ضغري  طبق  يف   -
ح�ضب منطقة التبيي�ض( و نعجنها مع 
الورد ثم ن�ضيف قطرات ليمون  ماء 

.
العجينة  ن�ضع  و  جيدا  من��زج   -
عليها مع احلر�ض  املتح�ضال 
على ان تكون الطبقه رقيقة 

.
ن���رتك���ه���ا ح���ت���ى جت����ف ثم   -
نفرك بلطف و نقوم بالغ�ضل 

مباء بارد فقط .
- نقوم بدهن املنطقه بزيت 

الورد .
اخللطة    : -م����الح����ظ����ة 
تو�ضع على منطقة نظيفه 

و جافة .

ــة مـــــاء الـــــورد  ــط ــل خ
والفازلني

- نحتاج كمية من ماء 
الورد و الفازلني .

ب���ت���دف���ئ���ة  ن�����ق�����وم   -
الفازلني .

كميه  رب����ع  ن�����ض��ي��ف   -
الفازلني ماء ورد .

- منزج جيدا .
الم�����اك�����ن  ن�����ده�����ن   -
ت��ب��ي��ي�����ض��ه��ا قبل  امل�����راد 

النوم .

خلطة ماء الورد و كرميات التخل�ض من االثار
- نختار اي مرهم للتخل�ض من الثار .

- ن�ضيف اليه القليل من ماء الورد .
- منزج جيدا و ندهن اجل�ضم جيدا

مالحظة:  ا�ضافة ماء الورد للمراهم هذه ي�ضاعد على 
تفتيح الثار و التخل�ض من البقع الداكنة .

ا�شتعماالت اخرى ملاء الورد
بارد  م��اء  ك��وب  يف  خمففة  منه  يوميا  ملعقة  ���ض��رب   -

�ضباحا ينعك�ض على ا�ضراقة الوجه .
- جت������ميده يف مكع�����بات الثل�����ج و مت������ريره على الوج������ه 
بع�����د غ�ضل������ه ي�ض�����اعد عل������ى غل�����ق امل�ضام����ات و التخل�ض 

من البثور
ال��ن��وم يخفف م��ن الهالت  - مت��ري��ره حت��ت العني قبل 

ال�ضوداء.
ال�ضعر  ازال���ه  بعد  الب�ضرة  اح��م��رار  ح���دوث  ح��ال��ة  يف   -

فا�ضتعماله يوقف تهيج الب�ضرة .

ــة  ازال و  للتبيي�ض  الع�شل  و  ـــورد  ال ــاء  م قــنــاع   
التجاعيد

-كل ما نحتاجه ماء الورد و الع�ضل الطبيعي .
- منزجهم جيدا

- ندهن الوجه و الرقبه .
- نرتكه حوايل 40 دقيقة

- يجب ان يكون اجل�ضم و الوجه يف حاله ا�ضرتخاء و 
راحة .

- ن�ضطف باملاء البارد .
- تكرر العمليه من مرتني اىل ثالثة يف ال�ضبوع .

ن�شيحة 
عند �ضراء ماء الورد احلر�ض على

امللونات  م���ن  خ����ايل  اب��ي�����ض  ل���ون���ه  ي���ك���ون  ان  ي��ج��ب   -
املفيد  هو  فذلك  لل�ضرب  �ضالح  يكون  ان  ال�ضناعية.- 

للب�ضرة .- خال من املواد احلافظة .
- معباأ يف قارورة زجاجية.

الحتف��اظ  الف�����ض��������������ل   -
للفائدة  الثالجة  يف  بها 

اكر .

اأ�شا�ض اأغلى املاركات العاملية

خلطـات مـاء الـورد لتبيي�ض اجل�شم
ماء الورد او ماء اجلمال من الرثوات الطبيعية و الثورات يف عامل اجلمال فهو ا�شا�ض اغلى املاركات 
العاملية النه يرتبع عر�ض اجلمال �شواء ا�شتعمل لل�شعر او الوجه او باقي اجل�شم و حتى لو �شرب 
فانعكا�شه يعطي جماال دافئا و اليوم على جملة رجيم �شنقدم لكم كيف ملاء الورد ان مينح للج�شم 
بيا�شا من خالل تطبيق خلطات طبيعية و قبل عر�ض اخللطات ننوه ان ا�شتعمال اي خلطة يجب ان 

يكون 3 ا�شهر للح�شول على نتائج رائعة .

�شعرها  على  احلفاظ  ب�شبب  ليلة  كل  بــاالأرق  الفتيات  غالبية  ت�شعر 
اأثناء النوم، حيث ت�شتيقظ يف ال�شباح لتجد �شعرها مت�شابكا وي�شعب 

عليها ت�شفيفه.
املزعج  الت�شابك  التي حتمي �شعرك من  ال�شعر  تعريف على ت�شريحات 

الذي جتديه يف ال�شباح.

الكيميائية  التق�شري  طــرق  اإىل  الن�شاء  من  العديد  تلجاأ 
للح�شول على وجه ن�شر وم�شرق، 

اإال ان مفعول هذه املواد تزول مع الوقت وتعود اخلاليا امليتة 
اىل الظهور جمددًا لتف�شد االطاللة. 

ولذلك نقدم لك عددًا من املا�شكات الطبيعية لتق�شري الوجه 
بكلفة اأقل وليدوم فرتة اأطول.

الطريقة االأوىل:
ولفيه حول  لالأ�ضف،  كله  �ضعرك  قومي بجمع 
لفه  وا���ض��ت��م��ري يف  ال��ع��ل��وي  الجت����اه  بع�ضه يف 
حتى نهاية �ضعرك، ثم ثبتيه من الأعلى متاما 
اأثناء  ت�ضايقك  ل  حتى  بن�ضة  اأو  �ضعر  برابطة 

النوم على ظهرك.

الطريقة الثانية:
يف  به  لتخرجي  مموجا  �ضعرا  تتمنني  كنِت  اإذا 
من  خ�ضلة  كل  لف  ميكنك  عناء،  دون  ال�ضباح 
�ضعرك حول الإ�ضفنج ال�ضغري املخ�ض�ض لعمل 
ال�����ض��ع��ر ك����رييل، ول��ف��ي��ه ب��ط��رح��ة ث���م ف��ك��ي��ه يف 
ال�ضباح لت�ضتمتعي ب�ضعر كرييل باأ�ضهل طريقة 

دون ت�ضابك �ضعرك يف الليل.

الطريقة الثالثة:
ارفعي �ضعرك كله اإىل الأعلى متاما، ثم قومي 

بلفه حول بع�ضه،
 وبعد ذلك عمله كحكة علوية، فتلك الطريقة 
اإذا  خا�ضة  �ضعرك  حلماية  الطرق  اأف�ضل  من 
مموج  �ضعر  لتجدي  فت�ضتيقظني  مبلل،  ك��ان 

طبيعي دون اأي ت�ضابك.

الطريقة الرابعة:
ال�����ض��ف��ريت��ان اجل��ان��ب��ي��ت��ان ي�����ض��اع��دان��ك ج���دا يف 
اأثناء  والتق�ضف  الت�ضابك  م��ن  �ضعرك  حماية 
يف  النوم  وقت  مريحني  اأي�ضا  اإنهم  كما  النوم، 
اأي و�ضع، فال ت�ضعري اأن هناك كتلة ت�ضايقك 

اأثناء النوم.

الطريقة اخلام�شة:
التقليدية  ذيل احل�ضان  ت�ضريحة  بعمل  قومي 
ل��ك��ن ل ت���رتك���ي ���ض��ع��رك م��ن�����ض��اب��ا ه���ك���ذا لأن���ه 
النوم،  يف  و�ضي�ضايقك  ب��ال��ت��اأك��ي��د  �ضيت�ضابك 
وات��رك��ي ح���وايل 5 ���ض��م م��ن ب��داي��ة ���ض��ع��رك ثم 
اآخ���ري���ن واربطيه  5 ���ض��م  ارب��ط��ي��ه، ث��م ات��رك��ي 

وهكذا حتى نهاية �ضعرك.

الطريقة ال�شاد�شة:
ذو  ال�ضباح  يف  مم��وج��ا  �ضعرا  تتمنني  ك��ن��ِت  اإذا 

مظهر كثيف جدا،
ال��ع��ادي��ة ثم   اخ��ت��اري ت�ضريحة ذي���ل احل�����ض��ان 
ا�ضنعي ال�ضفرية، عند فكها يف ال�ضباح �ضتجدي 
اأن رفعك �ضعرك لالأعلى ت�ضبب يف خلق مظهر 

كثيف ل�ضعرك.

ملعقة  ت�����ض��اف  ال�����ذرة:  ودق��ي��ق  ال��ت��ف��اح  – خ��ل 
ال�������ذره وع�ضري  ال��ع�����ض��ل ودق����ي����ق  ����ض���غ���رية م����ن 
القوام  ي�����ض��ب��ح  ال��ت��ف��اح ح��ت��ى  ال��ل��ي��م��ون اىل خ���ّل 
ثم  دقائق  ع�ضرة  الوجة مدة  على  عجينة يرتك 

يتم �ضطف الوجه باملاء الدافىء حيث تعمل الذرة 
ال�ضوائب واجللد  التق�ضري والليمون لزالة  على 

امليت اما الع�ضل فائدته فى الرتطيب والتنعيم
ثالث  وت�ضاف  م��وزة  تهر�ض  وامل���وز:  ال�ضكر   –

من  القليل  واإ�ضافة  ال�ضكر  من  �ضغرية  مالعق 
ال��ع��ط��ر ث���م ت��و���ض��ع ع��ل��ى ال���وج���ه ب�����ض��ك��ل دائ����ري 
ال�ضكر  يعمل  حيث  ال��دم��وي��ة،  ال����دورة  لتن�ضيط 

على ازالة طبقات اجللد امليت.
الذي  اخل�ضن  ال�ضكر  وال�ضكر: يخلط  – النعناع 
ب��اإ���ض��اف��ة زي���ت جوز  ي��ق��وم ع��ل��ى تق�ضري ال��ب�����ض��رة 
بع�ض  م��ع  الب�ضرة  برتطيب  ي��ق��وم  ال���ذي  الهند 
ال��ن��ع��ن��اع وذل���ك للتخل�ض من  ال��ق��ل��ي��ل م��ن زي���ت 

بقايا اجللد امليت.
الو�ضفة  ت�����ض��اع��د  ال�����ض��ك��ر:  م��ع  ال��ه��ن��د  – ج���وز 
ع��ل��ى ت��ن��ع��ي��م ب�����ض��رة ال���وج���ه ح��ي��ث اأن زي���ت جوز 
اأثناء  ي�ضتخدم  للب�ضرة  وم��رط��ب  منعم  ال��ه��ن��د 
ال����ض���ت���ح���م���ام، وك����ل م���ا ع��ل��ي��ك ف��ع��ل��ه ه���و خلط 
الهند مع ملعقة �ضغرية  ملعقة كبرية من جوز 
من ال�ضكر وملعقة �ضغرية من زيت الكاميليا او 

اي زيت طبيعي اخر يفيد يف الرتطيب.
اأح�ضن  اإن ملح البحر  – الالفندر وملح البحر: 
الالفندر  وزي����ت  ال��وج��ه  بتنعيم  وي��ق��وم  مق�ضر 

ي�ضاعد على تعطري اجل�ضم،
 لذا ف��اإّن خلطهما �ضوياً من اف�ضل الم��ور التي 

ميكن القيام بها
اخللطة  ه��ذه  ان  اخل��ب��ز:  و���ض��ودا  ال�ضوفان   –
للوجه حيث  املق�ضرات  اأف�ضل  الطبيعية هي من 
انها يحتوي على الكثري من الأك�ضدة وفيتامينات 
اإ�ضافة  الب�ضرة مع  تغذية  ت�ضاعد على  “اأ” التى 
ال�ضوفان والع�ضل الذي يقوم بتغذية ب�ضرة الوجه 
مع الزيت املعطر وذلك للق�ضاء على اجللد امليت 

وتنعيمه.

ت�شريحات حتمي �شعرك من 
الت�شابك املزعج اأثناء النوم

ما�شكات طبيعية لتق�شري الوجه 
بكلفة اأقل وليدوم فرتة اأطول

مــــــــــــــر�أة
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�ملال و�لأعمال

»اجلمارك العاملية« و»موؤ�ش�شة املوانئ االأندوني�شية« 
توقعان مذكرة تفاهم لال�شتفادة من »اجلواز اللوج�شتي«

•• دبي-وام:

عززت اجلمارك العاملية التابعة ملوؤ�ض�ضة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة 
ال�ضديقة  ال���دول  يف  والقت�ضادية  اجلمركية  الهيئات  لتعريف  جهودها 

بتجربة تطوير اخلدمات اجلمركية واللوج�ضتية يف دبي.
وت��وج��ت ه��ذه اجل��ه��ود م��ن خ��الل زي���ارة ج��دي��دة ق��ام��ت بها ن��ادي��ة عبداهلل 
الندوني�ضية  العا�ضمة  اإىل  العاملية  للجمارك  التنفيذي  امل��دي��ر  ك��م��ايل 
من  الندوني�ضيني  ال�ضركاء  اأب���رز  م��ن  ع��دد  م��ع  خاللها  والتقت  جاكرتا 
من  التجارة  بت�ضهيل  الكفيلة  ال�ضبل  ومناق�ضة  واخلا�ض  العام  القطاعني 
الأ�ضواق  التي اطلقتها دبي لتعزيز دورها يف ربط  الرائدة  امل�ضاريع  خالل 
البند الأول يف  العاملية ويف مقدمتها م�ضروع خط دبي للحرير  القليمية 
اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقها  التي  اخلم�ضني  وثيقة 

مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.
لل�ضركاء  ال��ع��امل��ي  اللوج�ضتي  اجل���واز  م��ب��ادرة  ع��ر���ض  ال��زي��ارة  خ��الل  ومت 
للحرير  دبي  خط  ل�ضرتاتيجية  تنفيذا  اطالقها  مت  التي  الندوني�ضيني 
حيث يتيح اجلواز اللوج�ضتي للتجار وال�ضركات ووكالء ال�ضحن احل�ضول 
وحت�ضني  التكلفة  وتخفي�ض  الإج����راءات  ت�ضهيل  من  متكنهم  مزايا  على 

كفاءة العمليات التجارية وال�ضتفادة من فر�ض فتح اأ�ضواق جديدة.
وال��ت��ق��ت ن��ادي��ة ع��ب��داهلل ك��م��ايل م��ع ه��ريو ب��ام��ب��ودي م��دي��ر ع��ام اجلمارك 
الندوني�ضية حيث مت عر�ض امل�ضروع الرائد الذي طورته اجلمارك العاملية 
لأمتتة  ال��ع��امل  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل  ال��ذك��ي��ة  “رايز”  مبن�ضة  وامل��ت��م��ث��ل 
للجمارك  التنفيذي  امل��دي��ر  ق��ام��ت  كما  ب��ال��ك��ام��ل،  اجلمركية  الإج�����راءات 
العاملية بجولة على مرافق اجلمارك الندوني�ضية وا�ضتمعت اإىل �ضرح حول 

الإجراءات والعمليات اجلمركية املقدمة فيها.
اجلمارك  اجتماعا مع ممثلي  العاملية  للجمارك  التنفيذي  املدير  وعقدت 
واملوانئ ووزارة املالية ووزارة التجارة يف اندوني�ضيا والتقت برئي�ض رابطة 
ال�ضحن واخلدمات اللوج�ضتية الندوني�ضي ووقعت معه مذكرة تفاهم بني 
واخلدمات  ال�ضحن  وراب��ط��ة  احل��رة  واملنطقة  واجل��م��ارك  امل��وان��ئ  موؤ�ض�ضة 
الندوني�ضية  التجارة  ا�ضتفادة  دع��م  اإىل  تهدف  الندوني�ضية  اللوج�ضتية 
من مزايا اجلواز اللوج�ضتي والعمل على تطوير الفر�ض اجلديدة وتبادل 
املعلومات من اأجل تعزيز التبادل التجاري بني دولة الإمارات وجمهورية 
�ضعادتها  ع��ن  العاملية  للجمارك  التنفيذي  امل��دي��ر  واأع��رب��ت  اندوني�ضيا. 
باإ�ضتكمال خطة اطالق اجلواز اللوج�ضتي اإىل العاملية عرب توقيع مذكرة 
تفاهم مع رابطة ال�ضحن واخلدمات اللوج�ضتية يف اإندوني�ضيا حيث يوفر 
للم�ضتفيدين منه وذلك من خالل ربط  اللوج�ضتي مزايا عديدة  اجلواز 
اخلدمات اللوج�ضتية بني اجلهات احلكومية كجمارك دبي ودبي التجارية 
بني  التجارة  لتي�ضري  ودن��ات��ا  العاملية  دب��ي  كموانئ  اللوج�ضتية  امل��راك��ز  مع 
لدعم  التجارية  الكيانات  ب��ني  التعامالت  وت�ضهيل  املختلفة  القطاعات 

قدرتها على حتقيق ازدهار حركة التجارة.

الواحة كابيتال تبيع ح�شتها املتبقية 
يف اإيركاب مبكا�شب 40 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

اإيركاب  �ضركة  اأ�ضهم  من  املتبقية  ح�ضتها  بيع  عن  كابيتال  الواحة  اأعلنت 
مليون   40 بلغت  �ضافية  نيويورك مبكا�ضب  بور�ضة  املدرجة يف  القاب�ضة 
درهم. وكانت الواحة كابيتال - وهي اأحد امل�ضتثمرين يف اإيركاب منذ عام 
بهدف  الأخ��رية  ال�ضنوات  خ��الل  تدريجياً  ح�ضتها  خّف�ضت  قد   -  2010
املقدمة  القيمة  لتح�ضني  ا�ضتثمارات متنوعة  امل��ال يف  راأ���ض  اإع��ادة توظيف 
للم�ضاهمني حيث يتما�ضى هذا التخارج مع ا�ضرتاتيجية التحول التي مت 
كابيتال من  الواحة  وت�ضتثمر  اجل��اري.  العام  �ضابق من  وقت  اإطالقها يف 
املالية  الطاقة واخلدمات  ال�ضتثمارات اخلا�ضة يف جم��الت  وح��دة  خالل 
والرعاية ال�ضحية والبنية التحتية وغريها من القطاعات ذات الإمكانات 
العالية للنمو يف حني تقدم وحدة اإدارة الأ�ضول يف ال�ضركة �ضناديق ائتمان 

واأ�ضهم اإىل امل�ضتثمرين من الأطراف الأخرى.

اأكادميية اأدنوك الفنية تنظم يوما مفتوحا 
خلريجي املرحلة الثانوية واأولياء اأمورهم ال�شبت

•• اأبوظبي - وام:

ال�ضوامخ  يوما مفتوحا مبقرها يف منطقة  الفنية  اأدن��وك  اأكادميية  تنظم 
باأبوظبي يوم ال�ضبت املقبل. ياأتي تنظيم هذه الفعالية التي تتوا�ضل ما بني 
الثامنة �ضباحا والثانية ظهرا يف اإطار جهود اأدنوك امل�ضتمرة التي تهدف 
لتلبية  تخ�ض�ضا  اأك��ر  ك���وادر  لإع���داد  امل��واط��ن��ني  ق���درات  وتطوير  لتنمية 

احتياجات التو�ضعات التي ي�ضهدها قطاع النفط والغاز يف الدولة.
تهدف هذه الفعالية اإىل تعريف خريجي املرحلة الثانوية واأولياء اأمورهم 
الأكادميية  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  املتخ�ض�ضة  وال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��درا���ض��ي��ة  ب��ال��ربام��ج 
لتدريب وتطوير ال�ضباب الإماراتي وتاأهيلهم للح�ضول على فر�ضة العمل 
املنا�ضبة يف قطاع النفط والغاز وحتقق تطلعاتهم ومتكنهم من امل�ضاهمة يف 

م�ضرية التنمية والتطور التي ت�ضهدها دولة الإمارات.
ويت�ضمن هذا احلدث عرو�ضا تو�ضيحية عن الربامج التدريبية يف املجالت 
جولت  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ب��الأك��ادمي��ي��ة  ال��درا���ض��ة  ومم��ي��زات  املتخ�ض�ضة  الفنية 
العمل  وور���ض  الدرا�ضية  القاعات  ت�ضم  التي  الأكادميية  مبرافق  تعريفية 
التدريب  وحمطات  والتوزيع  التحكم  لأنظمة  حماكاة  وم��راك��ز  املختلفة 

التجريبية ف�ضال عن �ضكن املتدربني واملرافق الرتفيهية.

من خالل برنامج والء فيزا

اقت�شادية دبي وفيزا توقعان مذكرة
 التفاهم لرتويج التجارة غري النقدية

دبي ت�شت�شيف معر�ض ال�شرق االأو�شط للمنتجات الع�شوية والطبيعية مب�شاركة 200 عار�ض من 57 دولة

الإمارات. وتتمثل امليزة الثانية يف توفري 
وهو  ال�ضاملة  الع�ضوية  ال�ضحة  م��رك��ز 
متثيل ديناميكي ل�ضناعة الطب التكميلي 
حيويا  جمتمعا  ي�ضتعر�ض  و  املنطقة  يف 
للتعايف يقدم عينات من خطط الوجبات 

•• دبي-وام:

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأحمد 
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزي���ر  ال��زي��ودي 
للمنتجات  الأو�����ض����ط  ال�������ض���رق  م��ع��ر���ض 
املن�ضة  الع�ضوية والطبيعية الذي ميثل 
الأهم يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط لإطالق 
املنتجات الع�ضوية املتخ�ض�ضة يف جمالت 

ال�ضحة واجلمال والبيئة.
ميتد املعر�ض الذي يحت�ضنه مركز دبي 
التجاري العاملي يف الفرتة من 3 اإىل 5 
دي�ضمرب اجلاري وي�ضم يف دورته احلالية 
م�����ض��ارك��ات م��ن 200 ���ض��رك��ة مت��ث��ل 56 
بالدول  16 جناحا خا�ضا  ويحوي  دولة 
اإ�ضافة  م��ال��ي��زي��ا وغ��ان��ا  م��ن��ه��ا  امل�����ض��ارك��ة 
للمرة  ت�ضارك  التي  اجلنوبية  كوريا  اإىل 
املتحدة  الأمم  مركز  مظلة  حتت  الأوىل 

للتجارة الدولية.
ال�����دورة احل��ال��ي��ة من���وا بن�ضبة  و���ض��ه��دت 
امل�ضبق  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  ���ض��ع��ي��د  ع��ل��ى   22%
ما  امل�ضاركات  اإج��م��ايل  وبلغ  للم�ضاركني 
�ضراء جتارية،  اآلف جهة   10 يزيد عن 
وما يتجاوز 500 م�ضرت من كبار التجار 
وم�����ض��وؤويل ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف منطقة 

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا.
وت�ضم الدورة احلالية من املعر�ض عددا 
من املزايا الفريدة.. فقد �ضهد هذا العام 
�ضاملتني  ت��ف��اع��ل��ي��ت��ني  م��ي��زت��ني  اإط�����الق 
– منتجات  املحلي  امل��ذاق  “جناح  الأوىل 
ي�ضتعر�ض  وال��ذي  الع�ضوية”  الإم���ارات 
املرموقة والنا�ضئة  املزارع  اأبرز  عددا من 
ويتيح  وامل��ائ��ي��ة..  الع�ضوية  امل����زارع  م��ن 
املبا�ضر  التفاعل  اإمكانية  للزوار  اجلناح 
يف  الع�ضوية  للمزارع  املتزايد  العدد  مع 

ون�ضائح مفيدة لل�ضحة والغذاء ال�ضحي 
املفاهيم  م��ن  بعدد  التعريف  جانب  اإىل 
الفردية كمقايي�ض الطاقة التي تتنا�ضب 

بدقة مع �ضحتك.
يوفرها  ال��ت��ي   O2O من�ضة  اأث��ب��ت��ت  و 
والفعلي  الإل��ك��رتوين  للتوا�ضل  املعر�ض 
اللقاءات  وامل�ضرتين عرب  العار�ضني  بني 
املرتبة م�ضبقا، جناحها من خالل ترتيب 
املعر�ض  ق��ب��ل  ل��ق��اء   4000 م���ن  اأك����ر 
الزوار  اأم���ام  امل��ج��ال  اتاحتها  اإىل  اإ�ضافة 
التن�ضيق  م��ك��ت��ب  م���ع  امل��ب��ا���ض��ر  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
اإىل  التوجيه  امل��وق��ع وط��ل��ب  امل��ت��واج��د يف 
العار�ضني الذين يقدمون املنتجات التي 

تواكب اهتماماتهم.
اأن  املعر�ض  م��دي��ر  وب��ي��الي  ي��رى �ضني  و 
جناح معر�ض ال�ضرق الأو�ضط للمنتجات 
اأ�ضواق  منو  يعك�ض  والطبيعية  الع�ضوية 

 “ “ املنتجات الع�ضوية يف املنطقة وقال 
لحظنا اأن العار�ضني الدوليني يواجهون 
�ضعوبة خالل اإجراء �ضفقات الأعمال يف 
منتجاتهم  ت�ضجيل  �ضعيد  على  املعر�ض 
حمليا لتكون جاهزة للبيع.. وقد اأدركنا 
حاجتهم لوجود �ضريك حملي ما جعلنا 
ن��ق��دم ح��زم��ة ال��ت��وزي��ع امل��ت��ك��ام��ل��ة �ضمن 
�ضاملة  خدمات  تت�ضمن  والتي  املعر�ض 
لت�ضجيل واعتماد املنتجات حمليا والدفع 
حتى  والتو�ضيل  والتخزين  الإلكرتوين 
اأ�ضهل  الأم��ر  يجعل  ما  النهائية  الوجهة 
و  ك��ذل��ك..  املحليني  للم�ضرتين  اأي�ضر  و 
باأن  و�ضعدنا  ووا�ضعا  اإقبال فوريا  �ضهدنا 
نكون �ضريكا فعليا للعار�ضني مما يجعل 
لأولئك  متكاملة  حم��ط��ة  امل��ع��ر���ض  م��ن 
الذين يتطلعون اإىل دخول �ضوق املنتجات 

احليوية باملنطقة«.

•• دبي-الفجر: 

توقيع  ع����ن  دب�����ي  اق���ت�������ض���ادي���ة  اأع���ل���ن���ت 
فيزا  �ضركة  م��ع  م��وؤخ��ًرا  تفاهم  م��ذك��رة 
اأ�ضو�ضيي�ضن  ���ض��ريف��ي��ز  اإن��رتن��ا���ض��ون��ال 
)ف���ي���زا(، ب�����ض��اأن ال��رتوي��ج ل��ل��ت��ج��ارة غري 
ال��ت��ج��اري��ة من  الأع��م��ال  النقدية ومن��و 
تهدف  ف����ي����زا(.  ولء  )ب���رن���ام���ج  خ����الل 
والتعاون  ال��ت��ن�����ض��ي��ق  اإىل  امل���ذك���رة  ه���ذه 
الأعمال  لت�ضهيل مزاولة  الطرفني  بني 
وق���ي���ادة الق��ت�����ض��اد غ���ري ال��ن��ق��دي عرب 
وت�ضجيعهم  ال���ت���ج���ار  م����ع  ال�������ض���راك���ة 
املنتجات  ل�����ض��راء  ح���واف���ز  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
الإنرتنت،  وع��رب  املتاجر  يف  بالبطاقات 
وحتفيز امل�ضتهلك لختيار طرق ال�ضراء 
غ��ري النقدي يف دب��ي وخ��ارج��ه��ا، ويكون 
الت�ضجيل يف هذه املبادرة جمانًيا جلميع 

التجار املوؤهلني.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم التي جرت 
يف مبنى اقت�ضادية دبي بقرية الأعمال، 
كل من علي اإبراهيم حممد، نائب مدير 
عام اقت�ضادية دبي؛ و�ضاهباز خان، مدير 
عام فيزا يف دولة الم��ارات، اإىل ح�ضور 

عدد من امل�ضوؤولني لكال الطرفني.

وقال علي اإبراهيم: “متثل هذه املذكرة 
توفري  اإىل  الهادفة  جهودنا  م��ن  جانًبا 
حد  على  وال��ت��ج��ار  للم�ضتهلكني  ال��دع��م 
التي  التحفيزية  احل��زم  واإط��الق  �ضواء، 
ت���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ط����ريف ال��ع��الق��ة يف 
ال�ضركاء  مع  تعاوننا  �ضاأن  ومن  ال�ضوق. 
على  امل�ضاعدة  “فيزا”،  مثل  العامليني 
تر�ضيخ مكانة الإمارة، كواحدة من اأبرز 
وجهات الت�ضوق يف العامل، واأف�ضلها من 
ت�ضاعدنا  كما  وامل�ضداقية،  الثقة  حيث 
يف جمع الكثري من البيانات واملعلومات 
وال�ضتهالك،  ال��ت�����ض��وق  اأمن�����اط  ح����ول 
خططنا  ���ض��ي��اغ��ة  يف  منها  وال���ض��ت��ف��ادة 
وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات��ن��ا امل��وج��ه��ة ل��دع��م بيئة 

الأعمال يف دبي«.
اقت�ضادية  �ضتقوم  التفاقية  ومب��وج��ب 
الت�ضجيل  ق����ط����اع  خ�������الل  م�����ن  دب�������ي 
وال��رتخ��ي�����ض ال��ت��ج��اري ب��ت��زوي��د )فيزا( 
نظامها  يف  امل�ضجلة  ال�ضركات  ببيانات 
ليتم حتديد معايري ا�ضرتاك التجار يف 
هذه املبادرة، مبا يف ذلك احلدين الأدنى 
والأق�ضى للخ�ضم، وفئات التجار، واأدنى 
كما  العر�ض،  مل��دة  زمنية  ف��رتة  واأق�ضى 
التجار غري  رف�ض  باحلق يف  يحتفظان 

امل��ت��واف��ق��ني م���ع م��ع��اي��ري ال����ض���رتاك يف 
املبادرة وعرو�ضهم غري املنا�ضبة. وتتيح 
املذكرة للطرفني تنظيم برامج توعوية 
ح��ول امل��ب��ادرة، وت��ق��دمي ال��دع��م املتعلقة 
بجهود العالقات العامة والت�ضويق عرب 
قنوات الرتويج العائدة ل�ضركة “فيزا” 
وجهات  والتجار  للم�ضتهلكني  ح�ضرياً 
اإ�����ض����دار ال��ب��ط��اق��ة، وامل�������ض���ارك���ة م���ع���اً يف 
املتوقع  التجار  قائمة  ومراجعة  حتديد 

�ضمهم لهذه املبادرة.
وتتوىل اقت�ضادية دبي من خالل قطاع 
امل�ضتهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة 
ال��ت��ج��ار للعرو�ض  ام��ت��ث��ال  ال��ت��اأك��د م��ن 
�ضكاوى  تدعم  كما  قبلهم،  من  املقدمة 
وم�ضكالت العمالء التي قد تن�ضاأ نتيجة 
لهذه املبادرة مع فريق حماية امل�ضتهلك 
ا�ضتالم  حال  ويف  الأول.  للطرف  التابع 
اإ�ضعار  امل�ضتهلك  وحماية  الرقابة  فريق 
ب��ان��ت��ه��اك �ضروط  ال��ت��اج��ر  ح����ول ق���ي���ام 
“فيزا”  ت��ق��وم  امل����ب����ادرة،  ه����ذه  واأح����ك����ام 
بانتهاكه  املعني  التاجر  باإ�ضعار  ر�ضمياً 
لل�ضروط والأح��ك��ام وات��خ��اذ الإج���راءات 

الت�ضحيحية ب�ضاأنه.
من جهته، قال �ضاهباز خان، مدير عام 

“تاأتي مذكرة  الإم����ارات:  دول��ة  فيزا يف 
الرا�ضخة مع  �ضراكتنا  اإط��ار  التفاهم يف 
اق��ت�����ض��ادي��ة دب���ي وت��اأك��ي��داً ع��ل��ى جهودنا 
امل���ت���وا����ض���ل���ة ل����دع����م ط����م����وح����ات دول�����ة 
�ضعيد  على  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الرقمية  فاملدفوعات  الرقمية.  التجارة 
تقدمي  ع��ل��ى  ال��ت��ج��ار  م�����ض��اع��دة  بو�ضعها 
لأعلى  وفقاً  جتارب جمزية وخم�ض�ضة 
املتميزة  ال��ق��ي��م��ة  وت���وف���ري  ال����درج����ات، 
بالتايل  �ضت�ضهم  التي  لقاعدة عمالئهم 
وب��دوره��م، ميكن  اإي��رادات��ه��م.  يف تعزيز 
بتجربة  ال��ت��م��ت��ع  ال��ب��ط��اق��ات  حل��ام��ل��ي 
مقارنة  و�ضال�ضة  اأم��ن��ا  اأك��ر  مدفوعات 
املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  ال��ن��ق��دي.  بالتعامل 
جانب  اإىل  ك���ث���ب  ع����ن  ب��ال��ع��م��ل  ن���ل���ت���زم 
اعتماد  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع  دب����ي  اق��ت�����ض��ادي��ة 
وت���وف���ري معادلة  ال��رق��م��ي��ة  امل���دف���وع���ات 

•• ال�شارقة-وام:

رئي�ض  ال�ضويدي  ه��ده  ب��ن  اهلل  عبد  �ضلطان  �ضعادة  بحث 
دائرة التنمية القت�ضادية بال�ضارقة خالل لقائه وفدا من 
التن�ضيق بني  و  التعاون  تعزيز  �ضبل  الأمريكية  القن�ضلية 

اجلانبني مبا يعود بالنفع عليهما.
���ض��م ال��وف��د الأم��ري��ك��ي ك��ال م��ن ب��ي��رت م��ه��راف��اري ملحق 
امللكية الفكرية الأمريكية ملنطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 
اأفريقيا حمامي براءات الخرتاع وديلون كالن�ضي م�ضوؤول 

ال�ضوؤون القت�ضادية يف القن�ضلية العامة للوليات املتحدة 
اقت�ضادي يف  اخ�ضائي  يا�ضمني عبد احلميد  و  الأمريكية 
اللقاء ودوره يف  ه��ذا  اأهمية  ال��دائ��رة  اأك��دت  و   . القن�ضلية 
تعزيز عالقات التعاون املختلفة وت�ضريع عمليات التطوير 
وح���ر����ض ال��ط��رف��ني ع��ل��ى امل�����ض��اه��م��ة ال���ب���ن���اءة يف حتقيق 
التنمية القت�ضادية امل�ضتدامة لإمارة ال�ضارقة وذلك عرب 
وتوفري  والب�ضرية  التقنية  ل��ل��م��وارد  الأم��ث��ل  ال�ضتخدام 
ومكافحة  امل�ضتثمرين  على  وت�ضهيلها  اخل��دم��ات  جميع 
ظاهرة الغ�ض التجاري والتعدي على العالمات والوكالت 

والتجارية  الإداري�������ة  ال���ض��ت�����ض��ارات  وت���ق���دمي  ال��ت��ج��اري��ة 
لو�ضع  الدائرة  جهود  الجتماع  ا�ضتعر�ض  و  والقانونية. 
و  الإم��ارة  اأ�ضواق  مبراقبة  اخلا�ضة  والقوانني  ال�ضيا�ضات 
مت�ض  قد  للقانون  خمالفة  �ضلبية  ممار�ضات  اأي  مكافحة 
حقوق اأ�ضحاب العالمات التجارية . و اأو�ضح �ضعادة �ضلطان 
بن هده ال�ضويدي اأن الدائرة اأخذت على عاتقها منذ وقت 
خالل  م��ن  الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  حماية  ق�ضية  ط��وي��ل 
الت�ضدي بكل حزم للب�ضائع واملنتجات املقلدة واملزيفة وكل 
ما من �ضاأنه اأن ي�ضر بال�ضحة وال�ضالمة العامة للمجتمع 

املحلي اأو ينتق�ض من حقوق املنتجني واأ�ضحاب العالمات 
ال��ت��ج��اري��ة. م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال���وف���د الأم���ري���ك���ي حر�ضه 
يف  ي�ضهم  مبا  ال��دائ��رة  مع  والتن�ضيق  التعاون  تعزيز  على 
تطوير منظومة العمل امل�ضرتك لإيجاد خمرجات تخدم 
املقدمة  اخل��دم��ة  مب�����ض��ت��وي��ات  للنهو�ض  اجل��ه��ات  ج��م��ي��ع 
بناء  نحو  ال��دول��ة  توجه  يف  ي�ضب  م��ا  وه��و  للم�ضتثمرين 
ويدعم  وال�ضتدامة  باملعرفة  يتميز  ومتني  قوي  اقت�ضاد 
جذب ال�ضتثمارات الأجنبية يف القطاعات كافة و يعزز من 

تناف�ضية الدولة على امل�ضتوى العاملي.

وامل�ضتهلكني  التجار  على  باملنفعة  تعود 
يف الدولة«. 

ولتنفيذ هذه املذكرة على النحو الأمثل، 
دبي  اقت�ضادية  بتزويد  “فيزا”  تلتزم 
وعالوة  دوري�����اً.  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن  بن�ضخة 
لدعم  من�ضة  “فيزا”  توفر  ذل��ك،  على 
لهذه  التوزيع  وع��ر���ض  التجار  ت�ضجيل 
امل����ب����ادرة، ك��م��ا ت���ت���وىل اإدارت�����ه�����ا، بحيث 
ت�ضتخدم هذه املن�ضة كبوابة الكرتونية 
اأو  ب��ي��ان��ات  وك��ق��اع��دة  ال��ت��ج��ار،  لت�ضجيل 
حمفظة للعرو�ض املقدمة للم�ضتهلكني 
وال�����ض��رك��اء امل�����ض��رف��ي��ني يف ال���ع���امل، اإىل 
الرتويج  لت�ضهيل  واج��ه��ة  كونها  جانب 
لهذه  التجار  ان�ضمام  قبول  ويتم  لهم. 
املبادرة واإجراءات ت�ضجيلهم وم�ضاركتهم 
واإنهاء م�ضاركتهم من دون حتملهم لأي 

ر�ضوم. 

 605 كم طول املرحلة الثانية

�شبكة ال�شكك احلديدية االإماراتية  تعمل وفقًا الأحدث التقنيات املعتمدة الأنظمة الت�شغيل
م�شروع عمالق ميتد على م�شافة 1200 كم وي�شاهم يف ت�شريع العملية التنموية

••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر

م�ضروعات  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  ���ض��ه��دت   
ال����ق����ط����اع����ات  خم����ت����ل����ف  يف  ع����م����الق����ة 

واخل���دم���ات ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ظ��ف��رة على 
ال�ضكك  ���ض��ب��ك��ة  م�������ض���روع  م����ع  م����وع����د 
احل��دي��دي��ة ال��وط��ن��ي��ة الإم��ارات��ي��ة الذي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ره وت�����ض��غ��ي��ل��ه �ضركة 

الحت�����اد ل��ل��ق��ط��ارات، ح��ي��ث مي��ت��د على 
م�ضافة 1200 كيلومرت، وعند النتهاء 
ي��زداد حجم  اأن  املتوقع  امل�ضروع من  من 
النقل من 7 مليون طن �ضنوياً يف املرحلة 

م��ل��ي��ون طن   50 م��ن  اأك���ر  اإىل  الأوىل 
�ضنوياً، وتغطي �ضبكة ال�ضكك احلديدية 
خ�ضو�ضاً  ال��دول��ة  اإم����ارات  ك��ل  الوطنية 
الت�ضنيع  ون����ق����اط  ال��رئ��ي�����ض��ة  امل����وان����ئ 
والإنتاج واملراكز ال�ضكانية، وت�ضكل جزءاً 
احلديدية  ال�ضكك  �ضبكة  من  يتجزاأ  ل 
اإىل  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  يف 
ج��ان��ب دوره����ا احل��ي��وي يف ال��ع��دي��د من 
الظفرة  منطقة  ومنها  ال��دول��ة  مناطق 
ال�ضرتاتيجية  خ��ط��ت��ه��ا  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي 
يف  �ضت�ضرع  ال�ضبكة  اأن  ح��ي��ث   ،2030
العملية التنموية، وت�ضهل نقل الب�ضائع. 
ويبلغ طول املرحلة الثانية من م�ضروع 
نحو  الوطنية  احلديدية  ال�ضكك  �ضبكة 
605 كيلو مرتات، ومتتد من الغويفات 

اإىل الفجرية على ال�ضاحل ال�ضرقي.
املرحلة  م���ن  ب��ن��ج��اح  الن���ت���ه���اء  وق����د مت 
الأوىل التي مت ت�ضغيلها وت�ضليمها وفقاً 
وتقدر  امل��ح��ددي��ن،  وال��وق��ت  للميزانية 
خم�ض�ضة  وه�����ي  ك����م   264 مب�����ض��اف��ة 
م�ضادره  م��ن  ال��ك��ربي��ت  ح��ب��ي��ب��ات  لنقل 

الت�ضدير  نقطة  اإىل  وحب�ضان  ���ض��اه  يف 
الحتاد  �ضركة  وقعت  وق��د  الروي�ض،  يف 
مع  و�ضيانة  ت�ضغيل  اتفاقية  للقطارات 
�ضركة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك( 
اإىل  وحب�ضان  ���ض��اه  م��ن  ال��ك��ربي��ت  لنقل 
الروي�ض. كما تخو�ض الحتاد للقطارات 
مراحل  يف  وتقنية  جت��اري��ة  م��ف��او���ض��ات 

متقدمة مع �ضركاء اآخرين حمتملني.
و����ض���وف ت��ع��م��ل ���ض��ب��ك��ة ال���ق���ط���ارات وفقاً 
لأنظمة  امل��ع��ت��م��دة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  لأح������دث 
امل�ضتويات  لأع���ل���ى  وط��ب��ق��اً  ال��ت�����ض��غ��ي��ل، 
النمو  ب���ذل���ك ع��ج��ل��ة  ال���ع���امل���ي���ة، داف���ع���ة 
التنمية  واق��ع  م��ن  وم��ع��ززة  القت�ضادي 
اكتمال  وع��ن��د  امل�ضتدامة،  الجتماعية 
احلديدية  ال�ضكك  تغري  �ضوف  امل�ضروع 
من طبيعة اخلدمات اللوج�ضتية والنقل 
حديثة  �ضبكة  �ضتوفر  حيث  املنطقة،  يف 
اآمنة وفعالة وم�ضتدامة من �ضاأنها ربط 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  مناطق  جميع 
املتحدة بدول جماورة يف جمل�ض التعاون 

لدول اخلليج العربية. 

اقت�شادية ال�شارقة تناق�ض مع وفد اأمريكي �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك
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�ملال و�لأعمال

نا�شداك دبي ت�شهد اإدراج 
�شكوك خ�شراء بقيمة مليار يورو

•• دبي-وام:

رحبت نا�ضداك دبي ام�ض باإدراج �ضكوك خ�ضراء بقيمة مليار يورو من قبل 
البنك الإ�ضالمي للتنمية - املوؤ�ض�ضة متعددة الأطراف - التي تقوم بتمويل 

م�ضاريع تنموية يف 57 بلدا ع�ضوا فيها.
ويعد هذا اأول اإدراج لل�ضكوك اخل�ضراء من قبل البنك الإ�ضالمي للتنمية 
والتي جاء اإ�ضدارها �ضمن برنامج البنك اخلا�ض بالتمويل امل�ضتدام وهو 
ثالث اإدراج لل�ضكوك يجريه البنك هذه ال�ضنة يف نا�ضداك دبي بعد اإدراجني 
�ضابقني قيمة كل منهما 1.5 مليار دولر اأمريكي يف �ضهري اأبريل واأكتوبر 
2019. و اأ�ضبح لدى البنك 11 من ال�ضكوك املدرجة حاليا يف نا�ضداك 

دبي تبلغ قيمتها الإجمالية 13.65 مليار دولر اأمريكي.
ال�ضراكات بني احلكومات  بناء  للتنمية  الإ�ضالمي  البنك  اأن�ضطة  ت�ضمل  و 
والقطاع اخلا�ض واملجتمع املدين وتعزيز املهارات وتبادل املعرفة والرتكيز 
على العلوم والتكنولوجيا والبتكار لإيجاد حلول لتحديات التنمية وتعزيز 
لأحكام  ومطابقة  م�ضتدامة  متويل  هياكل  على  القائمة  العاملية  التنمية 
على  للرتكيز  الأع�����ض��اء  ال���دول  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ودع��م  الإ�ضالمية  ال�ضريعة 

حت�ضني اأو�ضاع الإن�ضانية.
يوؤكد  ما  دب��ي  نا�ضداك  يف  باليورو  للبنك  اإدراج  ث��اين  الإدراج  ه��ذا  ويعترب 
اإذ  العمالت..  مبختلف  ل���الإدراج  كمركز  ال�ضوق  يلعبه  ال��ذي  الهام  ال��دور 
اأكرب املراكز عامليا لإدراج ال�ضكوك من حيث القيمة،  تعد دبي واحدة من 
والتي تبلغ حاليا 65.4 مليار دولر اأمريكي. يعترب هذا الإدراج من قبل 
البنك الإ�ضالمي للتنمية رابع �ضك اإ�ضالمي اأخ�ضر يدرج يف نا�ضداك دبي 
يف عام 2019 ما يوؤكد تنامي دور ال�ضوق يف دعم عمليات اإدراج ال�ضكوك 

وال�ضندات اخل�ضراء.

 موانئ دبي العاملية ت�شتحوذ على ح�شة
 ن�شبتها 77 % مبجموعة فيدرتك جروب 

•• دبي - وام:

اأعلنت يوين فيدر وهي �ضركة مملوكة بالكامل ل�ضركة موانىء دبي العاملية 
املائة يف جمموعة فيدرتك جروب  77 يف  ن�ضبتها  ا�ضتحواذها على ح�ضة 
اإمتامها يف الربع الأول من عام  . ت�ضّكل هذه ال�ضفقة - التي من املتوقع 
2020 - اخلطوة الأحدث �ضمن روؤية “موانئ دبي العاملية” لبناء قدرات 
و  الب�ضائع.  ومالكي  ال�ضحن  خطوط  احتياجات  تلبي  �ضاملة  لوج�ضتية 
ال�ضركة  ع��رو���ض  ن��ط��اق  تو�ضيع  “ يف  “ فيدرتك  على  ال���ض��ت��ح��واذ  ي�ضهم 
البحري  والنقل  احلاويات  ل�ضحن  احلجم  متو�ضطة  ال�ضفن  خدمات  من 

ال�ضاحلي ق�ضري املدى اإىل مناطق جغرافية متعددة.
و تدير “ فيدرتك جروب” التي تاأ�ض�ضت عام 2003 وتتخذ من �ضنغافورة 
يف  متخ�ض�ضة  م�ضتقلة  �ضركة  وه��ي  “فيدرتك”  هما  �ضركتني  لها  مقراً 
خدمات ال�ضفن متو�ضطة احلجم ل�ضحن احلاويات و”بريما” وهي �ضبكة 
اإقليمية للنقل البحري ال�ضاحلي ق�ضري املدى. وتعمل ال�ضركتان يف ال�ضوق 
اآ�ضيا وال�ضرق  بني  الأ�ضرع منواً  التجاري  الطريق  نف�ضه وت�ضاهمان بربط 
الأو�ضط عرب �ضبه القارة الهندية.. وتر�ضو �ضفن جمموعة “فيدرتك” يف 
50 ميناء وتدّر عائدات تبلغ حوايل 200 مليون دولر اأمريكي �ضنوياً من 
األف حاوية   600 اأكر من  �ضنوياً  العمالء وتنقل  جمموعة متنوعة من 

منطية قيا�ض 20 قدماً.
عام  العاملية”  دب��ي  “موانئ  عليها  ا�ضتحوذت  التي  فيدر”  “يوين  وتعد 
2018 �ضركة للخدمات اللوج�ضتية املتكاملة ومتتلك اأكرب �ضبكة خدمات 
ال�ضفن متو�ضطة احلجم ل�ضحن احلاويات والنقل البحري ال�ضاحلي ق�ضري 

املدى واأف�ضلها ترابطاً يف �ضمال اأوروبا اإذ تربط بني نحو 100 ميناء.
و �ضتتمّكن “يوين فيدر” من خالل “فيدر تك” و”بريما” من تقدمي 
البحري  وال��ن��ق��ل  احل���اوي���ات  ل�ضحن  احل��ج��م  متو�ضطة  ال�����ض��ف��ن  خ��دم��ات 
ال�ضاحلي الإقليمي ق�ضري املدى يف �ضمال اأوروبا والبحر الأبي�ض املتو�ضط 

و�ضمال اأفريقيا وحالياً يف اآ�ضيا و�ضبه القارة الهندية.
وتهدف “موانئ دبي العاملية” اإىل الإبقاء على من�ضة م�ضتقلة للم�ضتخدم 
تكاماًل  اأك��ر  لوج�ضتي  ح��ل  لتقدمي  الفعالية  تعزيز  ع��ن  ف�ضاًل  ال��ع��ادي 

جلميع عمالئها.
يف خلق قيمة  “موانئ دبي العاملية”  ومتّثل الهدف ال�ضرتاتيجي ل�ضركة 
لتكرار  فيدر”  “يوين  ل�ضركة  الإداري����ة  اخل���ربة  ا�ضتخدام  ع��رب  اإ�ضافية 
النموذج خفيف الأ�ضول يف مناطق اأخرى.. وتعترب �ضفقة جمموعة “فيدر 

تك جروب” املرحلة الأوىل يف العملية املتوا�ضلة خللق القيمة.

يزور  لال�شتثمار  االآ�شيوي  البنك  من  وفد 
االإمارات ويبحث تعزيز التعاون امل�شرتك

•• اأبوظبي-وام:

قام وفد من البنك الآ�ضيوي لال�ضتثمار يف البنية التحتية برئا�ضة �ضعادة 
داين األيك�ضاندر نائب رئي�ض البنك بزيارة لدولة الإمارات العربية املتحدة 
�ضبل  و  اجلانبني  ب��ني  امل�ضرتكة  ال��ع��الق��ات  جممل  خاللها  بحث  م��وؤخ��را 

تنميتها وتطويرها.
دولة  وزير  اأحمد اجلابر  بن  �ضلطان  الدكتور  قال معايل  املنا�ضبة  بهذه  و 
التحتية  البنية  الآ�ضيوي لال�ضتثمار يف  البنك  الإم��ارات يف  دولة  حمافظ 
تبذل دولة الإمارات جهودا كبرية بالتعاون مع البنك الآ�ضيوي لدعم   :“
اإىل ت�ضجيع ال�ضتثمار لأغرا�ض  اإ�ضافة  اآ�ضيا  التنمية القت�ضادية يف قارة 
قدراتها  لتطوير  ال���دول  تلك  يف  املتاحة  امل���وارد  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة  التنمية 

التنموية والقت�ضادية«.
و اأ�ضاف معاليه : “ تاأتي عملية التن�ضيق امل�ضتمرة مع اإدارة البنك الآ�ضيوي 
اإط��ار ال��دور الذي ت�ضطلع به دولة الإم��ارات كع�ضو موؤ�ض�ض يف البنك،  يف 
النامية  ال��دول  م�ضاعدة  يف  الر�ضيدة  القيادة  روؤي��ة  حتقيق  على  وحر�ضها 
القارة  يف  لل�ضكان  احلياة  ج��ودة  وحت�ضني  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق  على 
الآ�ضيوية«. من جانبه قال �ضعادة حممد �ضيف ال�ضويدي مدير عام �ضندوق 
اأبوظبي للتنمية نائب حمافظ دولة الإمارات يف البنك اإن زيارة وفد البنك 
الآ�ضيوي لال�ضتثمار يف البنية التحتية لدولة الإمارات و�ضندوق اأبوظبي 
للتنمية توؤكد متانة العالقات التي تربطنا مع البنك وتاأتي يف اإطار توحيد 
اجلهود الهادفة اإىل دعم الدول النامية وزيادة الفر�ض املتاحة للتعاون بني 
الأطراف كافة. و اأ�ضار �ضعادته اإىل حر�ض دولة الإمارات على متكني البنك 
م�ضاريع  متويل  على  الأوىل  ال��درج��ة  يف  ترتكز  التي  اأه��داف��ه  حتقيق  من 
بامل�ضاريع  التمويل، والهتمام  الفجوة يف عمليات  لتغطية  التحتية  البنية 

الإنتاجية، ذات الأثر القت�ضادي«.

مطارات اأبوظبي تخ�ش�ض م�شاحات لتجارة التجزئة ملجموعة لولو يف مبنى املطار اجلديد

 االحتاد لتدريب الطريان وجامعة خليفة يف �شراكة لتطوير برامج تدريب مبتكرة لطياري اجليل التايل

•• اأبوظبي-الفجر: 

تخ�ضي�ض  عن  اأبوظبي  مطارات  اأعلنت 
م�����ض��اح��ت��ني ل��ت��ج��ارة ال��ت��ج��زئ��ة يف مبنى 
ال�ضركة  لولو،  ملجموعة  اجلديد،  املطار 
امل���ت���ع���ددة اجل��ن�����ض��ي��ات ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ من 
ل��ه��ا، وحت��ظ��ى بح�ضور  اأب��وظ��ب��ي م��ق��راً 
دولة  التجزئة يف  ���ض��وق جت���ارة  ق��وي يف 
ومنطقة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 

اخلليج العربي وحول العامل.
مطارات  ب��ني  التفاقية  توقيع  وج���رى 
اأب��وظ��ب��ي وجم��م��وع��ة ل��ول��و خ��الل حفل 
19 نوفمرب،  اأُقيم يوم الثالثاء املوافق 
الوحدة  املجموعة  منح  مبوجبها  ومّت 
�ضة ملتجر الهدايا،  املخ�ضّ  RU 2064
ملتجر  امل�ضّممة   RU 202 وال��وح��دة 
متتدان  واللتان  الغذائية،  غ��ري  لل�ضلع 
 1،833 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة  م�����ض��اح��ة  ع��ل��ى 

مرتاً مرّبعاً.
وُت�ضيف هذه التفاقية ’جمموعة لولو‘ 
التجارية  ال��ع��الم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
ال���ك���ربى الأخ������رى ال���ت���ي ���ض��ت��ت��واج��د يف 
يت�ضّمن  ال����ذي  امل���ط���ار اجل���دي���د  م��ب��ن��ى 
�ضة  م�ضاحة 28 األف مرتاً مرّبعاً خم�ضّ
مطار  مل�ضافري  وتوّفر  التجزئة،  ملتاجر 
املعفّي  الت�ضوق  فر�ضة  ال��دويل  اأبوظبي 

الطعام  وتناول  اجلمركية  الر�ضوم  من 
واحل�ضول على الراحة والرتفيه لتلبية 

احتياجاتهم املتنوعة.
’جمموعة  م���ع  ال�����ض��راك��ة  ه����ذه  وت���اأت���ي 
’مطارات  لل�����ت�����زام  ك��ن��ت��ي��ج��ة  لولو‘ 
اأبوظبي‘ بتطوير �ضراكات ا�ضرتاتيجية 
امل��ح��ّل��ي يف دولة  ال��ق��ط��اع  ���ض��رك��ات  م���ع 
الإم�������ارات مب���ا ي�����ض��م��ن ح�����ض��وراً ب����ارزاً 
�ضمن  الوطنية  واخل��دم��ات  للمنتجات 
جت��رب��ة ع��امل��ي��ة امل�����ض��ت��وى ي��ق��ّدم��ه��ا مبنى 
املطار اجلديد للم�ضافرين. وقال معايل 
اآل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد  ال�ضيخ 
مطارات  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان، 
اجلديد  امل��ط��ار  مبنى  “يعد  اأب��وظ��ب��ي: 
اأهم م�ضاريع البنية التحتية  واحداً من 
يف قطاع الطريان على م�ضتوى املنطقة، 
ل��واح��دة من  وه��و م��ا يجعل منه وجهة 
اأبرز واأجنح العالمات التجارية العاملية 
لتتو�ضع يف مطار اأبوظبي الدويل، حيث 
تعترب �ضراكتنا مع جمموعة لولو ركيزة 
اأ�ضا�ضية ل�ضرتاتيجيتنا طويلة الأمد يف 
ونتطلع  بالتجزئة،  البيع  قطاع  تعزيز 
اإىل العمل مع املجموعة عن قرب خالل 

الأ�ضهر وال�ضنوات املقبلة«.
ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة، ق���ال برايان  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
ملطارات  التنفيذي  الرئي�ض  تومب�ضون 

اأب��وظ��ب��ي: ن��ح��ن ���ض��ع��داء ب�����ض��راك��ت��ن��ا مع 
جمموعة لولو والتي تاأتي بالتزامن مع 
املطار  مبنى  لإجن��از  القائمة  العمليات 
ال�ضفقة  ه��ذه  �ضت�ضّلط  حيث  اجل��دي��د، 
نقدمها  التي  العمل  بيئة  على  ال�ضوء 
يف  وال�ضاملة  املتنوعة  التجزئة  لتجارة 
باأن  ثقة  وكّلنا  ال���دويل،  اأبوظبي  مطار 
�ضت�ضهم  التجارية  لولو  عالمة  اإ�ضافة 
نوفرها  ال��ت��ي  ال�ضفر  جت��رب��ة  تعزيز  يف 

للم�ضافرين يف املطار.
تتما�ضى  ت����وم����ب���������ض����ون:  واأ���������ض��������اف 
يف  املبتكرة  ومنهجيتنا  ا�ضرتاتيجيتنا 
املطار  ملبنى  التجزئة  م�ضاحات  جتهيز 
اجلديد مع م�ضتويات الفخامة والتمّيز 
ال��ت��ي ي��ت��م��ّت��ع ب��ه��ا امل��ب��ن��ى، الأم�����ر الذي 
ي�ضمن جتاوزنا توّقعات امل�ضافرين، عرب 

تقدمي جتربة �ضهلة ومريحة لهم.
وحر�ضاً منها على تقدمي �ضورة مماثلة 
ملبنى  واحل���دي���ث  ال��ع�����ض��ري  للت�ضميم 
’جمموعة  ت���ع���اق���دت  اجل����دي����د،  امل���ط���ار 
املهند�ضني على م�ضتوى  اأهم  مع  لولو‘ 
مبفاهيم  م��ت��اج��ره��ا  لت�ضميم  ال���ع���امل 
اأعلنت  كما  امل�ضتقبل.  حت��اك��ي  ع�ضرية 
التجزئة  جت��ارة  يف  املتخ�ض�ضة  ال�ضركة 
عالية  املنتجات  بتخزين  التزامها  ع��ن 
ح�ضرياً  لُتباع  بعناية  واملُنتقاة  اجل��ودة 

املطار  مبنى  يف  ’لولو‘  م��ت��اج��ر  �ضمن 
اجلديد وباأ�ضعار مدرو�ضة.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ي��و���ض��ف ع���ل���ي، رئي�ض 
“نحن  ل��ول��و:  جم��م��وع��ة  اإدارة  جمل�ض 
م�ضاحات  ع��ل��ى  ب��ح�����ض��ول��ن��ا  ف����خ����ورون 
البيع بالتجزئة يف مبنى املطار اجلديد 
واملعايري  امل�ضتويات  باأعلى  يتمتع  ال��ذي 
ال��ع��امل��ي��ة. وم���ن امل��وؤك��د اأن ت��راث��ن��ا الذي 
قطاع  يف  ع���ق���ود   4 م����ن  لأك������ر  مي���ت���د 

الإم��ارات ودول جمل�ض  بدولة  التجزئة 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي وم���ن���اط���ق اأخ����رى 
تقدمي  فر�ضة  لنا  �ضيتيح  ال��ع��امل،  م��ن 
حيث  م��ن  ���ض��واء  ا�ضتثنائية  منتجاتنا 
�ضنوفرها.  التي  العرو�ض  اأو  الت�ضميم 
واأ�ضاف علي:اإننا لن ناأل جهداً يف �ضبيل 
امل�ضتوى  ت�����ض��وق ع��امل��ي��ة  ت��ق��دمي جت��رب��ة 
اأبوظبي  مطار  عرب  امل�ضافرين  ملاليني 

الدويل يف املبنى اجلديد«.

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�ضهد �ضركات الطريان التجارية الكثري 
م���ن ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، وي��ج��ب اأن 
التطور  ه��ذا  الطيارين  م��ه��ارات  ت��واك��ب 
ل��ق��ي��ادة ال��ط��ائ��رات احل��دي��ث��ة. ل��ك��ن ومع 
اأ�ضاليب  ت��ت��م��ك��ن  مل  ال���ط���ائ���رات،  ت��ط��ور 
ال���ت���دري���ب م���ن جم���ارات���ه���ا، وب���ات���ت غري 
الذين  ال��ي��وم  لطياري  بالن�ضبة  جمدية 

كربوا يف الع�ضر الرقمي.
واأع���ل���ن���ت الحت�������اد ل���ت���دري���ب ال���ط���ريان 
والتكنولوجيا-  للعلوم  خليفة  وجامعة 
اأب����وظ����ب����ي، ام�������ض خ�����الل م���ع���ر����ض دبي 
درا�ضة  اإط����الق  ع��ن   ،2019 ل��ل��ط��ريان 
اأ�ضاليب  لتطوير  ���ض��ن��وات   3 على  متتد 
ت��دري��ب اأك���ر اب��ت��ك��اراَ وت��ف��اع��اًل، ترتكز 
التايل  للجيل  ال��ع�����ض��ب��ي  الإدراك  ع��ل��ى 
اأعلن  املنا�ضبة،  ه��ذه  يف  ال��ط��ي��اري��ن.  م��ن 
ان����رتلن����دي، مدير  ال��ك��اب��ن ف��ربي��زي��و 
 NextGen ن��ك�����ض��ت��ج��ني  م���������ض����روع 
قائاًل  ال����ط����ريان،  ل��ت��دري��ب  الحت�����اد  يف 
وما  الألفية  جيل  من  هم  الغد  “طيارو 
التطبيقات،  م��ع  ت��رع��رع��وا  وق���د  ب��ع��ده. 
اللكرتونية  الألعاب  املحمولة،  الأجهزة 
الأبحاث  وت�ضري  الف��رتا���ض��ي.  وال��واق��ع 
اأنهم يحللون املعلومات بطريقة خمتلفة 
ولديهم  ال�ضابقة  الأج��ي��ال  طريقة  ع��ن 
الهدف  اإن  التعّلم.  جتاه  خمتلف  موقف 
م���ن ه����ذه ال���درا����ض���ة ه���و حت���دي���د طرق 
الطيارين  ل��ت��دري��ب  ج��دي��دة  واأ���ض��ال��ي��ب 

ي�ضهل  تكنولوجيا  با�ضتخدام  ال�����ض��ب��اب، 
عليهم التفاعل معها، بدل من العتماد 
التقليدية«.  التعليم  وط��رق  الكتب  على 
جلامعة  التابعة  الهند�ضة  كلية  و�ضتقوم 
كلية  مع  بالتعاون  الدرا�ضة  بهذه  خليفة 
الإم�������ارات ل��ل��ت��ط��وي��ر ال���رتب���وي ووح����دة 
اأبوظبي.  يف  الع�ضبي  امل��ع��ريف  الت�ضوير 
الطريان  ل��ت��دري��ب  الحت�����اد  و���ض��ت��ت��وىل 
يف  للم�ضاركة  واملدربني  املتدربني  توفري 
واأجهزة  املطلوبة  واملعلومات  ال��درا���ض��ة، 

حماكاة الطريان املتطورة.
بروفي�ضور  كينغ،  نيل�ضون  الدكتور  وقال 

ال�ضناعية  ال��ه��ن��د���ض��ة  ق�����ض��م  يف  م�����ض��اع��د 
خليفة،  جامعة  م��ن  الأن��ظ��م��ة  وهند�ضة 
ك���ل���ودي���ن ح���ب���ق م����ن كلية  وال����دك����ت����ورة 
ال����رتب����وي، وهما  ل��ل��ت��ط��وي��ر  الإم���������ارات 
برنامج  اأن  ال���درا����ض���ة،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ان 
التدريب احلالية غالبا ما ل تاأخذ بعني 
العتبار الفرق يف اخلربة بني الطيارين 
املتمر�ضني والطيارين اجلدد ذوي �ضاعات 

طريان قليلة.
“اجلميع  وت��اب��ع ال��دك��ت��ور ك��ي��ن��غ ال��ق��ول 
التدريبي  ال����ربن����ام����ج  يف  م���ت�������ض���اوون 
�ضتاأخذ  درا����ض���ت���ن���ا  ل���ك���ن  ال���ت���ق���ل���ي���دي. 

ب���الع���ت���ب���ار الخ���ت���الف���ات ب���ني الأج���ي���ال 
والتطور الدماغي بني الطيارين اجلدد 
وال��ط��ي��اري��ن ال��ق��دام��ى، م��ع امل��ق��ارن��ة بني 
ط��رق ال��ت��ع��ّل��م. نحن ن��ري��د حت��دي��د اأكر 
الأ�ضاليب فعالية لي�ض لتعليم الطيارين 
اجل�����دد ف��ح�����ض��ب ب���ل ل��ل��ت��اأك��د م���ن اأنهم 

�ضيحتفظون باملعلومات احليوية«.
“هدفنا خلق  ف��ق��ال��ت  ح��ب��ق  دك���ت���ور  اأم����ا 
جت��رب��ة ت���دري���ب م��ب��ت��ك��رة ت����الءم ق���درات 
امل��ق��ب��ل��ة، وق����د تت�ضمن  الأج����ي����ال  وث��ق��ة 
تطبيقات خمتلفة اأو الواقع الفرتا�ضي 
اأو حتى الألعاب وتقنيات التعلم اجلزئي. 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت اقت�ضادية دبي عن توقيع مذكرة تفاهم موؤخًرا مع 
�ضركة فيزا اإنرتنا�ضونال �ضريفيز اأ�ضو�ضيي�ضن )فيزا(، ب�ضاأن 
التجارية  الأع��م��ال  ومن��و  النقدية  غري  للتجارة  ال��رتوي��ج 
امل��ذك��رة اإىل  من خ��الل )برنامج ولء ف��ي��زا(. تهدف ه��ذه 
التن�ضيق والتعاون بني الطرفني لت�ضهيل مزاولة الأعمال 
التجار  مع  ال�ضراكة  عرب  النقدي  غري  القت�ضاد  وق��ي��ادة 
وت�ضجيعهم على توفري حوافز ل�ضراء املنتجات بالبطاقات 
يف املتاجر وعرب الإنرتنت، وحتفيز امل�ضتهلك لختيار طرق 
ال�ضراء غري النقدي يف دبي وخارجها، ويكون الت�ضجيل يف 

هذه املبادرة جمانًيا جلميع التجار املوؤهلني.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم التي جرت يف مبنى اقت�ضادية 
نائب  اإبراهيم حممد،  علي  كل من  الأع��م��ال،  بقرية  دب��ي 
م��دي��ر ع���ام اق��ت�����ض��ادي��ة دب����ي؛ و���ض��اه��ب��از خ����ان، م��دي��ر عام 

امل�ضوؤولني  م��ن  ع��دد  اإىل ح�ضور  الم����ارات،  دول��ة  فيزا يف 
املذكرة  “متثل هذه  اإبراهيم:  علي  وقال  الطرفني.  لكال 
جانًبا من جهودنا الهادفة اإىل توفري الدعم للم�ضتهلكني 
التي  التحفيزية  احل��زم  واإط��الق  �ضواء،  والتجار على حد 
�ضاأن  ال�����ض��وق. وم��ن  ال��ع��الق��ة يف  بالنفع على ط��ريف  ت��ع��ود 
امل�ضاعدة على  تعاوننا مع ال�ضركاء العامليني مثل “فيزا”، 
تر�ضيخ مكانة الإمارة، كواحدة من اأبرز وجهات الت�ضوق يف 
العامل، واأف�ضلها من حيث الثقة وامل�ضداقية، كما ت�ضاعدنا 
يف ج��م��ع ال��ك��ث��ري م��ن ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات ح���ول اأمناط 
الت�ضوق وال�ضتهالك، وال�ضتفادة منها يف �ضياغة خططنا 

وا�ضرتاتيجياتنا املوجهة لدعم بيئة الأعمال يف دبي«.
ومب��وج��ب الت��ف��اق��ي��ة �ضتقوم اق��ت�����ض��ادي��ة دب���ي م��ن خالل 
)فيزا(  ب��ت��زوي��د  ال��ت��ج��اري  وال��رتخ��ي�����ض  الت�ضجيل  ق��ط��اع 
ببيانات ال�ضركات امل�ضجلة يف نظامها ليتم حتديد معايري 
ا���ض��رتاك ال��ت��ج��ار يف ه���ذه امل���ب���ادرة، مب��ا يف ذل���ك احلدين 

واأق�ضى  واأدن��ى  التجار،  وفئات  للخ�ضم،  والأق�ضى  الأدن��ى 
العر�ض، كما يحتفظان باحلق يف رف�ض  فرتة زمنية ملدة 
املبادرة  يف  ال���ض��رتاك  معايري  مع  املتوافقني  غري  التجار 
وعرو�ضهم غري املنا�ضبة. وتتيح املذكرة للطرفني تنظيم 
برامج توعوية حول املبادرة، وتقدمي الدعم املتعلقة بجهود 
العائدة  الرتويج  قنوات  عرب  والت�ضويق  العامة  العالقات 
وجهات  وال��ت��ج��ار  للم�ضتهلكني  ح�ضرياً  “فيزا”  ل�ضركة 
اإ�ضدار البطاقة، وامل�ضاركة معاً يف حتديد ومراجعة قائمة 

التجار املتوقع �ضمهم لهذه املبادرة.
وتتوىل اقت�ضادية دبي من خالل قطاع الرقابة التجارية 
للعرو�ض  التجار  امتثال  م��ن  ال��ت��اأك��د  امل�ضتهلك  وحماية 
املقدمة من قبلهم، كما تدعم �ضكاوى وم�ضكالت العمالء 
امل���ب���ادرة م��ع ف��ري��ق حماية  ت��ن�����ض��اأ نتيجة ل��ه��ذه  ال��ت��ي ق��د 
فريق  ا�ضتالم  ح��ال  ويف  الأول.  للطرف  التابع  امل�ضتهلك 
التاجر  ق��ي��ام  ح���ول  اإ���ض��ع��ار  امل�ضتهلك  وح��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة 

بانتهاك �ضروط واأحكام هذه املبادرة، تقوم “فيزا” ر�ضمياً 
باإ�ضعار التاجر املعني بانتهاكه لل�ضروط والأحكام واتخاذ 

الإجراءات الت�ضحيحية ب�ضاأنه.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���ض��اه��ب��از خ���ان، م��دي��ر ع���ام ف��ي��زا يف دولة 
الإمارات: “تاأتي مذكرة التفاهم يف اإطار �ضراكتنا الرا�ضخة 
لدعم  املتوا�ضلة  جهودنا  على  وتاأكيداً  دبي  اقت�ضادية  مع 
ط��م��وح��ات دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى �ضعيد 
م�ضاعدة  بو�ضعها  الرقمية  فاملدفوعات  الرقمية.  التجارة 
التجار على تقدمي جتارب جمزية وخم�ض�ضة وفقاً لأعلى 
الدرجات، وتوفري القيمة املتميزة لقاعدة عمالئهم التي 
ميكن  وب��دوره��م،  اإي��رادات��ه��م.  تعزيز  يف  ب��ال��ت��ايل  �ضت�ضهم 
اأمنا  اأك��ر  مدفوعات  بتجربة  التمتع  البطاقات  حلاملي 
املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  النقدي.  بالتعامل  مقارنة  و�ضال�ضة 
لدفع  دب��ي  اقت�ضادية  جانب  اإىل  كثب  ع��ن  بالعمل  نلتزم 

عجلة اعتماد املدفوعات الرقمية وتوفري معادلة 

�ضنكت�ضف كل هذا من خالل الدرا�ضة«.
ت��وف��ر الحت���اد ل��ت��دري��ب ال��ط��ريان حاليا 
طائرة  على  اأ�ضا�ضيني  تدريب  برناجمي 
رخ�ضة  ب���رن���ام���ج   :A320 اإي���رب���ا����ض 
وبرنامج  ال���ط���واق���م،  امل��ت��ع��دد  ال���ط���ريان 
الن���ت���ق���ال ال���ق���ي���ا����ض���ي ل���ل���م���ت���درب���ني من 
ال�����ض��رك��ات اخل���ارج���ي���ة. وي���ح���ت���اج ه���ذان 
الربناجمان اإىل عدد كبري من الدورات 
الدرا�ضة  �ضت�ضتك�ضف  ل��ذا  م��ت��درب،  لكل 
مبراقبة  وت��ب��داأ  خمتلفة  تعليم  اأ�ضاليب 
املتدربني واإجراء املقابالت معهم لتقييم 
قبل  النواق�ض  وحتديد  الربامج  فعالية 
الألعاب،  بوا�ضطة  التعليم  اإىل  النتقال 
وت��ط��وي��ر اأج���ه���زة حم���اك���اة خم��ت��ل��ف��ة ثم 
لتوفري  امل���الئ���م  ال��ربن��ام��ج  ت��ق��دمي  اإىل 
هذا  وي��وف��ر  للتقييم.   تعليم”  “نظام 
الطريان  لتدريب  الحت���اد  ب��ني  التعاون 
�ضراكة  لإق��ام��ة  فر�ضة  خليفة  وج��ام��ع��ة 
�ضناعية وتطوير برامج تدريب الطالب 
الإم���ارات���ي���ني. م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال الكابن 
الحتاد  يف  الرئي�ض  نائب  كافا،  ل  باولو 
الدرا�ضة  ه���ذه  “اإن  ال���ط���ريان  ل��ت��دري��ب 
م��ث��رية ل��اله��ت��م��ام وف���ري���دة م��ن نوعها، 
التي  ال��ق��وي��ة  الب��ت��ك��ار  م��واه��ب  وتعك�ض 
الأ�ضا�ضي  هدفنا  اإن  اأبوظبي.  بها  تتمتع 
هو �ضمان ح�ضول طياري امل�ضتقبل على 
التدرب باأف�ضل الطرق واأكرها فعالية، 
كذلك  ب��ل  فقط  ل��الحت��اد  بالن�ضبة  لي�ض 
اإلينا  ياأتون  الذين  امل�ضغلني  من  للعديد 

للتدريب.
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•• دبي- وام: 

القت�ضاد  ل��ت��ط��وي��ر  دب����ي  م���رك���ز  جن���ح 
�ضركائه  �ضبكة  ت��و���ض��ي��ع  يف  الإ���ض��الم��ي 
ال�ضرتاتيجيني من املوؤ�ض�ضات البحثية 
تعاون  اتفاقية  اإب��رام��ه  ع��رب  والعلمية 
مع معهد القت�ضاد الإ�ضالمي بجامعة 
العربية  اململكة  يف  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  امل��ل��ك 

ال�ضعودية.
تبادل  يف  التعاون  اإىل  التفاقية  تهدف 
القت�ضاد  جم��ال  يف  واخل���ربات  املعرفة 
جهود  تن�ضيق  اإىل  اإ���ض��اف��ة  الإ���ض��الم��ي 
الأب������ح������اث  جم����������الت  يف  ال�����ط�����رف�����ني 

وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري��ب وامل����ب����ادرات التي 
و  خ�ضو�ضا  الإ�ضالمي  بالتمويل  تعنى 

القت�ضاد الإ�ضالمي عموما .
العور  حممد  اهلل  عبد  الت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز دب���ي لتطوير  امل��دي��ر 
ع��ب��د اهلل قربان  وال��دك��ت��ور  الق��ت�����ض��اد 
القت�ضاد  م��ع��ه��د  ع��م��ي��د  ال��رتك�����ض��ت��اين 

الإ�ضالمي.
ي��اأت��ي ت��وق��ي��ع ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة انطالقا 
من �ضعي مركز دبي لتطوير القت�ضاد 
ال���ت���ع���اون مع  ت��ع��زي��ز  اإىل  الإ����ض���الم���ي 
اجلهات التي تعنى بالقت�ضاد الإ�ضالمي 
�ضواء على امل�ضتوى املحلي اأو الإقليمي اأو 

الدويل بهدف اإر�ضاء بنية حتتية متينة 
واإيجاد  الإ�ضالمي  القت�ضاد  جم��ال  يف 
اإطار �ضامل لتنفيذ املبادرات التي ت�ضاعد 
القت�ضاد  وم��ب��ادئ  ق��واع��د  تعزيز  على 
الإ���ض��الم��ي وت��ب��ادل امل��ع��ارف واخلربات 
بالإ�ضافة اإىل �ضعي املركز للم�ضاهمة يف 
الذين  املوؤهلني  املهنيني  من  جيل  بناء 
الالزمة  وال��ق��درات  باملهارات  يتمتعون 
القطاعات  ع���رب  ال��ن��م��و  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع 
الإ�ضالمي  لالقت�ضاد  ال�ضرتاتيجية 
امل�ضتدامة  التنمية  وامل�ضاركة يف حتقيق 

وال�ضاملة.
وي�������ض���ع���ى ال����ط����رف����ان م����ن خ�����الل هذا 

كل  معارف  من  ال�ضتفادة  اإىل  التعاون 
جمال  يف  ومعلوماته  وخ��ربات��ه  ط��رف 
عالقات  وتعزيز  الإ���ض��الم��ي  القت�ضاد 
القائمة  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  ال�������ض���راك���ة 
اأهدافهما  لتحقيق  فعال  ب�ضكل  بينهما 
املركز  اإن  العور  ق��ال  و  ال�ضرتاتيجية. 
ح��ري�����ض ع��ل��ى م��د ج�����ض��ور ال��ت��ع��اون مع 
البحثية  وامل���راك���ز  العلمية  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
اإنطالقا  الإ�ضالمي  بالقت�ضاد  املهتمة 
ا�ضتمرار  �ضمان  يف  املعرفة  اأهمية  م��ن 
من��و الق��ت�����ض��اد الإ���ض��الم��ي ع��ل��ى املدى 
ال��ط��وي��ل وم���ن ه��ن��ا تنبع اأه��م��ي��ة اإب���رام 
القت�ضاد  م��ع��ه��د  م���ع  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه 

العزيز  عبد  امل��ل��ك  بجامعة  الإ���ض��الم��ي 
ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف 
بغر�ض  واخل��������ربات  امل����ع����ارف  ل���ت���ب���ادل 
وامل��ع��ريف والوعي  العلمي  الإن��ت��اج  زي��ادة 

املجتمعي باأهمية القت�ضاد الإ�ضالمي.
قربان  عبداهلل  الدكتور  قال  جهته  من 
القت�ضاد  م��ع��ه��د  ع��م��ي��د  ت��رك�����ض��ت��اين 
خمرجات  يف  كبرية  ثقتي   : الإ�ضالمي 
مم��ي��زة ل��ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة ن��ظ��را جلدية 
وحرفية القيادات يف مركز دبي لتطوير 
القت�ضاد  ومعهد  الإ�ضالمي  القت�ضاد 
اأكادمييا  القطاع  خدمة  يف  الإ���ض��الم��ي 

وعمليا.
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�ملال و�لأعمال
تبداأ حمالتها التفتي�شية بالتعاون مع هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�ض

اقت�شادية دبي توجه التجار اإىل �شحب حافظات ال�شاي والقهوة
 الدالت التي حتتوي اال�شـب�شـتو�ض والغيـر املطابقـة للموا�شفـات 

وزارة االت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات امل�شرية تد�شن املركز التقني خلدمات االأ�شخا�ض ذوي االإعاقة

•• دبي-الفجر: 

وحماية  التجارية  ال��رق��اب��ة  ق��ط��اع  وج��ه 
امل�ضتهلك يف اقت�ضادية دبي، بالتعاون مع 
واملقايي�ض،  للموا�ضفات  الم���ارات  هيئة 
حافظات  ج��م��ي��ع  ���ض��ح��ب  �����ض����رورة  اإىل 
ال�ضاي والقهوة “الدلت” يف دبي، التي 
حتتوي مادة ال�ضب�ضتو�ض، التي قد توؤثر 
على �ضحة م�ضتخدميها يف جميع منافذ 
البيع ب��اإم��ارة دب��ي. وت��اأت��ي ه��ذه اخلطوة 
حر�ضا من اقت�ضادية دبي اإىل احلد من 
املمار�ضات ال�ضلبية التي توؤثر على �ضالمة 
امل�ضتهلكني، اإىل جانب رفع م�ضتوى وعي 
التجار، من خالل الرقابة على الأ�ضواق 
و�ضمان �ضري مزاولة الأعمال وفق اأرقى 
و�ضمعة  ملكانة  ت��ع��زي��زاً  املتبعة،  امل��ع��اي��ري 
�ضرائياً  مق�ضداً  باعتبارها  دب��ي  اإم����ارة 

لرجال الأعمال والأفراد وال�ضياح.
وتبداأ اقت�ضادية دبي بالتعاون مع هيئة 
حملة  واملقايي�ض،  للموا�ضفات  الم��ارات 
على  ال��ن��ط��اق  وا���ض��ع��ة  تفتي�ضية  ت��وع��وي��ة 
جميع املنافذ التجارية باإمارة دبي التي 
تزاول ن�ضاط وبيع الدلت، وذلك للتاأكد 
من �ضالمة احلافظات وعدم وجود مادة 
واأ�ضحاب  ال��ت��ج��ار  وع��ل��ى  الأ�ضب�ضتو�ض، 
الدلت  التخل�ض من  التجارية  املحالت 
الأ�ضب�ضتو�ض،  م���ادة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ال��ت��ي 
واإث����ب����ات خ��ل��و ال������دلت ال���ت���ي ت���ب���اع من 
ل�����ض��م��ان �ضالمة  امل������ادة اخل���ط���رة  ه����ذه 

 •• اأبوظبي-الفجر: 

وللمرة  الإم������ارات،  ق�ضر  ف��ن��دق  ح�ضد 
ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل، ج��ائ��زة الفندق 
لعام  ال���ع���امل  يف  ل���ل���م���وؤمت���رات  ال����رائ����د 
جوائز  ح���ف���ل  خ�����الل  وذل������ك   ،2019
2019”،الذي  الفاخرة  العاملية  ال�ضفر 

اأقيم موؤخراً يف �ضلطنة ُعمان موؤخراً . 
املدير  ك����رام����ر،  ال�����ض��ي��د م���ارت���ن  وق�����ال 
حتتفي  الإم�����ارات:  ق�ضر  لفندق  ال��ع��ام 
ج���وائ���ز ال�����ض��ف��ر ال��ع��امل��ي��ة ب��الم��ت��ي��از يف 

وُت�ضهم  ال�ضفر  �ضناعة  قطاعات  جميع 
بها.  للفائزين  عاملية  �ضهرة  حتقيق  يف 
مرموقة  جائزة  على  بح�ضولنا  ونفخر 
لل�ضنة الثالثة على التوايل، الأمر الذي 
املُتزايدة  الأه��م��ي��ة  على  ال�ضوء  ُي�ضّلط 
ل�����ض��ي��اح��ة ال���ف���ع���ال���ي���ات وامل������وؤمت������رات يف 

املنطقة«.
ُيعّد مبثابة جوائز  الذي  ح�ضر احلفل، 
وال�ضفر  ال�����ض��ي��اح��ة  ق��ط��اع  الأو���ض��ك��ار يف 
و�ضناعة ال�ضيافة، ح�ضداً كبرياً وممّيزاً 
والرائدة  البارزة  ال�ضخ�ضيات  كبار  من 

املحلي باإمارة دبي من هذه املنتجات التي 
قد توؤثر على �ضحة و�ضالمة امل�ضتهلكني، 
التجار  بتوجيه  العمل  ف��ري��ق  و�ضيقوم 
خالل  ودي  ب�����ض��ك��ل  ال����وع����ي  وت����ق����دمي 

احلمالت التفتي�ضية ». 
اقت�ضادية  يف  “ن�ضعى  ل��وت��اه:  واأ����ض���اف 
دبي اإىل احلفاظ على حقوق امل�ضتهلكني 
ويف مقدمتها �ضالمتهم، و�ضمان عدالة 
اإىل احلفاظ  نهدف  كما  وال�ضراء،  البيع 
على املكانة التجارية التي تتمتع بها دبي 
املحلي  النطاق  على  التجزئة  جت��ارة  يف 
والعاملي، وتعترب الإج��راءات املتخذة من 
ق��ب��ل��ن��ا، ���ض��روري��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ضمعة 
للتب�ضع  حم���ط���ة  ت���ع���د  ال���ت���ي  الإم���������ارة 
وال�������ض���رق  اخل���ل���ي���ج  دول  م����ن خم���ت���ل���ف 
اأكدت  وال���ع���امل«.  م��ن جهتها،  الو���ض��ط 
واملقايي�ض  للموا�ضفات  الإم����ارات  هيئة 
املالم�ضة  الأدوات  اأن  “موا�ضفات”، 
ل��الأغ��ذي��ة ال��ت��ي ت��ب��اع يف اأ���ض��واق الدولة، 
�ضارمة  لإج���������راءات  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت��خ�����ض��ع 
ب���الأ����ض���واق امل��ح��ل��ي��ة، ح�ضب  ال���ت���داول  يف 
املواد  على  للرقابة  الإماراتية  املتطلبات 
ق���رار جمل�ض  وف��ق  ل��الأغ��ذي��ة،  املالم�ضة 
ال��وزراء رقم )20( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن 
الأدوات  على  للرقابة  الإم��ارات��ي  النظام 
نظام  ي�ضمن  كما  ل��الأغ��ذي��ة،  املالم�ضة 
 »ECAS« الإم��ارات��ي  املطابقة  تقومي 
ال����ذي ���ض��الم��ة م���راح���ل احل�����ض��ول على 
يف  وت��وف��ريه��ا  املنتجات  مطابقة  �ضهادة 

وجود  من  التاأكد  و�ضرورة  امل�ضتهلكني. 
 »ECAS« الإماراتية  املطابقة  عالمة 
ال�ضادرة عن هيئة الإمارات للموا�ضفات 

واملقايي�ض، على الدلة قبل ال�ضراء.
وع��ل��ى ن��ح��و م��ت�����ض��ل، ق����ال حم��م��د علي 
را���ض��د ل��وت��اه، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
امل�ضتهلك  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة 
اقت�ضادية  داأب����ت  دبي:”  اق��ت�����ض��ادي��ة  يف 
متخ�ض�ض  عمل  فريق  ت�ضكيل  اإىل  دب��ي 
بالتعاون مع هيئة المارات للموا�ضفات 
وتوجيههم  التجار  ملخاطبة  واملقايي�ض، 
ب�ضرورة �ضحب الدلت التي حتتوي مادة 
ال�ضب�ضتو�ض، كما �ضيبداأ الفريق بتنظيم 
اعتباراً  والتوعوية  التفتي�ضية  الزيارات 
من اليوم، بهدف التاأكد من خلو ال�ضوق 

عبد  �ضعادة  وك�ضف  الوطنية.  الأ���ض��واق 
الإم���ارات  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  املعيني،  اهلل 
“موا�ضفات”،  واملقايي�ض  للموا�ضفات 
عن اأن اأحكام القرار الوزاري ت�ضري على 
التي  ل��الأغ��ذي��ة  املالم�ضة  الأدوات  كافة 
ت�ضنيعها  اأو  ا�ضتريادها  اأو  طرحها  يتم 
اأ����ض���واق دول���ة الإم�����ارات،  اأو ت��وزي��ع��ه��ا يف 
وامل�ضروبات  وال�ضاي  القهوة  دلل  ومنها 
ال�����ض��اخ��ن��ة، ف��ي��م��ا دع����ا امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني اإىل 
املطابقة  ع��الم��ة  ع���ن  ال��ب��ح��ث  ����ض���رورة 
للتاأكد  املنتجات،  �ضراء  قبل   »ECAS«

من جودة واأمان املنتج.
الإماراتي  ال��ن��ظ��ام  اأن  ���ض��ع��ادت��ه  واأو����ض���ح 
للرقابة على الأدوات املالم�ضة لالأغذية، 
ي����ف����ر�����ض جم����م����وع����ة م�����ن ال�������ض���واب���ط 

التمّيز  اأنحاء العامل لتكرمي  من جميع 
يف �ضناعة ال�ضيافة الدولية.

ل�ضناعة  ح��دث  اأرق��ى  لعتبارها  ون��ظ��راً 

الت�ضويت على  يتّم  العام،  ال�ضفر خالل 
�ضي  جوائز ال�ضفر العاملية من قبل ُمتخ�ضّ
ال�ضفر وال�ضياحة وامل�ضتهلكني يف جميع 

البيانات  ت��وف��ري  غ����رار  ع��ل��ى  ال�����ض��ارم��ة 
الإي�ضاحية للم�ضتهلكني على املنتج، واأن 
تكون هذه البيانات مطابقة للمتطلبات 
منا�ضبة  ع���ب���ارة  ت��ت�����ض��م��ن  واأن  ال��ف��ن��ي��ة، 
تت�ضمن  اأن  ك���ذل���ك  ال����غ����ذاء،  مل��الم�����ض��ة 
اإر�ضادات ال�ضتعمال والتحذيرات وتكون 
اإزالتها،  ي�ضعب  وبطريقة  وا�ضح  بخط 
املعلومات  كافة  تكون  اأن  اإل��زام��ي��ة  وك��ذا 
الإي�ضاحية  ال��ب��ي��ان��ات  يف  امل�����ض��ت��خ��دم��ة 

�ضحيحة ومثبتة علمياً وخمربياً.
ويتم اإ�ضدار �ضهادات املطابقة للمنتجات 
اأن تخ�ضع هذه  املالم�ضة لالأغذية، بعد 
املنتجات )امل�ضنعة اأو املعباأة اأو امل�ضتوردة( 
اإىل ال��ن��ظ��ام، ب��ع��د ف��ح�����ض امل��ن��ت��ج��ات يف 
خمتربات معتمدة واحل�ضول على كافة 
واملعلومات  وال�ضهادات  الفنية  الوثائق 
املنتج  م��ط��اب��ق��ة  ت��ث��ب��ت  ال���ت���ي  امل���وث���ق���ة 

ملتطلبات القرار الوزاري.
ودعا املعيني، امل�ضتهلكني اإىل التدقيق يف 
هذه املنتجات، والتاأكد من ح�ضولها على 
�ضهادة املطابقة من قبل الهيئة، واأن املنتج 
فاإن  كذلك   ،»ECAS« ب�ضعار  ممهور 
يح�ضلوا  اأن  ينبغي  وامل��وردي��ن  املنتجني 
للم�ضتهلكني  تثبت  التي  ال�ضهادة،  على 
اأن منتجاتهم حتمل مرجعية فنية، واأن 
املوردين قدموا الوثائق الفنية، والنتائج 
املوثقة  واملعلومات  وال�ضهادات  املخربية 
املالم�ض  امل������واد  واأم�������ان  ���ض��الم��ة  ح����ول 

لالأغذية.

•• القاهرة- الفجر: 

مت����ا�����ض����ي����اً م�����ع اجل�����ه�����ود امل���ت���وا����ض���ل���ة 
امل�ضرية  احل���ك���وم���ة  روؤي�������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ق��درات ودع��م ذوي  تعزيز  اإىل  الرامية 
رئي�ض  ال�ضيد  ملبادره  وتنفيذا  العاقه، 
الرئا�ضيه  للمبادره  وف��ق��اً  اجلمهوريه 
لن���������ض����اء امل�����رك�����ز ال���ت���ق���ن���ى خل���دم���ات 
د�ضنت  الإع�����اق�����ه،  ذوى  الأ����ض���خ���ا����ض 
وتكنولوجيا  الت�ضالت  وزارة  موؤخراً 
التقني  امل���رك���ز  امل�����ض��ري��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
الإع���اق���ة  ذوي  الأ����ض���خ���ا����ض  خل���دم���ات 
ال�����ض��رك��ة الرائدة  اأڤ��اي��ا  ب��ال��ت��ع��اون م��ع 
ويوفر  التكنولوجيا.   قطاع  يف  عاملياً 
امل��رك��ز ال��رائ��د م��ن ن��وع��ه ل���ذوي اإعاقة 
الو�ضول  اإمكانية  والتخاطب  ال�ضمع 
والنجده  الإ�ضعاف  الطوارئ،  خلدمات 
“وا�ضل” الذي  تطبيق  واملطافى عرب 
 « من�ضة  يف  املتطورة  التقنيات  يعتمد 
 ،»Avaya IX Workplace
وال����ت����ي ت��ت��ي��ح ال���ت���وا����ض���ل امل����رئ����ي مع 
با�ضتخدام  اجل��ه��ات  ه��ذه  يف  املوظفني 

لغة الإ�ضارة والعالمات املرئية.  وقالت 
الدكتورة عبري �ضقوير م�ضت�ضارة وزير 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الت�������ض���الت 
يف  املجتمعية  واخل��دم��ات  للم�ضوؤولية 
وزارة الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات 
امل�ضرية: “نفخر باإطالق املركز التقني 
الإع���اق���ة،  الأ���ض��خ��ا���ض ذوي  خل���دم���ات 
“وا�ضل”  تطبيق  ع��رب  ي��وف��ر  وال����ذي 
ال�ضمع  اإع���اق���ة  ذوي  و���ض��ول  اإم��ك��ان��ي��ة 
الرئي�ضية  اخل��دم��ات  اإىل  وال��ت��خ��اط��ب 
ذلك  وي�ضَكل  املتخ�ض�ضة،  اجل��ه��ات  يف 
تلك  توفره  اأن  ميكن  ملا  كبرية  اأهمية 
الكثري  يف  تتعلق  خدمات  من  اجلهات 
الأ�ضخا�ض  حياه  ب��اإن��ق��اذ  الأح��ي��ان  م��ن 
الأول  املركز  ه��ذا  ويعد  الإع��اق��ه،  ذوى 
من نوعه يف الدول العربيه والإفريقيه.  
ات�ضالت  اإج��راء  اإمكانية  املركز  ويوفر 
مرئية بني بلغه ال�ضاره بني ال�ضخ�ض 
التوا�ضل  مراكز  وموظفي  العاقه  ذو 
مراكز  اىل  امل���واط���ن���ني  ط��ل��ب��ات  ل��ن��ق��ل 
خ��دم��ات ال���ط���وارئ، ع����الوة ع��ن ذلك، 
املوقع  حتديد  تقنيات  التطبيق  ي�ضمل 

اجلغرايف ما يتيح ال�ضتجابة ال�ضريعة 
حل����الت ال���ط���وارئ م���ع احل���ف���اظ على 
املكاملات  جلميع  والأم���ن  اخل�ضو�ضية 

والتفاعل عرب التطبيق.
وم������ن ج���ه���ت���ه، اأع��������رب اأح����م����د ف���اي���د، 
امل����دي����ر الإق���ل���ي���م���ي ل�����ض��رك��ة اأڤ����اي����ا يف 
بالتعاون  ف��خ��ره  ع���ن  ول��ي��ب��ي��ا،  م�����ض��ر 
وتكنولوجيا  الت�������ض���الت  وزارة  م���ع 
احللول  تطوير  يف  امل�ضرية  املعلومات 
من  ال��رائ��د  امل��رك��ز  لهذا  التكنولوجية 
اإعاقة  نوعه واملتخ�ض�ض لتوا�ضل ذوي 
اأهمية  ع��ل��ى  م���وؤك���داً  وال��ن��ط��ق،  ال�ضمع 
ا�ضتثمار احللول التكنولوجية املتطورة 
لإحداث نقلة نوعية ملمو�ضة يف جتارب 
املجتمع،  و�ضمولية  واإث��راء  الأ�ضخا�ض 
كافة  احتياجات  تلبية  يف  ي�ضاهم  مب��ا 
الإعاقة.  ذوي  املجتمع وخا�ضة  �ضرائح 
املزيد  اإىل  اأڤ���اي���ا  “تتطلع  واأ�����ض����اف: 
ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات احلكومية  م��ن 
امل�ضرية، لتوفري احللول التكنولوجية 
املبتكرة  التي ت�ضاهم يف حتقيق امل�ضاواة 

يف جتارب جميع اأفراد املجتمع«. 

املُن�ضاآت وال�ضركات  العامل، لإبراز  اأنحاء 
الثني  الأ�ضهر  خالل  بالتفوق  املُلتزمة 

ع�ضر املا�ضية.

االحتاد الئتمان ال�شادرات حت�شل على 
ت�شنيف AA- من فيت�ض للت�شنيف االئتماين

•• دبي - وام:

الئتمان  حماية  �ضركة  وه��ي  ال�����ض��ادرات  لئتمان  الحت���اد  �ضركة  ح�ضلت 
والقدرة  للتاأمني  املالية  للقوة  ت�ضنيف  على  الحتادية  للحكومة  التابعة 
الئتمانية بدرجة AA- قوي جدا مع نظرة م�ضتقبلية م�ضتقرة من وكالة 
فيت�ض للت�ضنيف الئتماين. يعك�ض هذا الت�ضنيف اأهمية الدور الذي تقوم 
العربية  الإم��ارات  لدولة  الوطني  القت�ضادي  التنويع  دعم  ال�ضركة يف  به 
امل�ضدرين  حماية  على  وقدرتها  لل�ضركة  امل��ايل  املركز  قوة  ويوؤكد  املتحدة 
وامل�ضتثمرين يف الدولة عند العمل يف الأ�ضواق العاملية. وذكر تقرير وكالة 
فيت�ض للت�ضنيف الئتماين اأن ال�ضركة التي تاأ�ض�ضت حلماية ال�ضركات التي 
تتخذ من دولة الإم��ارات مقرا لها والعاملة يف الن�ضاطات واملجالت غري 
ال�ضتثمارات خارج  امل�ضرتين وحماية  قبل  ال�ضداد من  النفطية �ضد عدم 
املناق�ضات  ودع��م  ال�ضيا�ضية  املخاطر  �ضد  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
غري  الإم�����ارات  ���ض��ادرات  تعزيز  يف  مهما  دورا  تلعب  لل�ضركات،  ال��دول��ي��ة 
مبا  ال�ضرتاتيجية  القطاعات  وتطوير  وا�ضتثماراتها  وجتارتها  النفطية 
بنك  وق���ام   .2021 الإم����ارات  ل��روؤي��ة  القت�ضادية  الأج��ن��دة  م��ع  يتما�ضى 
الإمارات دبي الوطني كابيتال وهي �ضركة فرعية مملوكة %100 لبنك 
املالية ومقرها يف  للخدمات  دبي  ل�ضلطة  الوطني، خا�ضعة  دبي  الإم��ارات 
مركز دبي املايل العاملي، وتقدم ال�ضتثمارات امل�ضرفية وحلول متويل راأ�ض 
املال بدور م�ضت�ضار الت�ضنيف ل�ضركة الحتاد لئتمان ال�ضادرات. وللتاأكيد 
على الدور بالغ الأهمية الذي تلعبه ال�ضركة يف دعم القت�ضاد الإماراتي قال 
ما�ضيمو فال�ضيوين، الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة الحتاد لئتمان ال�ضادرات: 
“نحن فخورون باحل�ضول على ت�ضنيف AA- وهو اأحد اأقوى الت�ضنيفات 
الئتمانية لأي موؤ�ض�ضة مالية يف الإمارات واملنطقة.. ويعزز هذا الت�ضنيف 
القوي الثقة يف قدرة ال�ضركة على حماية امل�ضدرين وامل�ضتثمرين العاملني 
امل�ضي  على  �ضي�ضاعدهم  ال���ذي  الأم���ر  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة 
م�ضتفيدين  ل�ضادراتهم،  التجاري  والتمويل  التو�ضعية  خططهم  يف  قدما 
امل�ضريف  للقطاع  ال�ضادرات  لئتمان  الحت��اد  توفرها  التي  ال�ضمانات  من 

واملوؤ�ض�ضات املالية التمويلية«.

مهرجانات وفعاليات دبي تنع�ض قطاع 
التجزئة وتعزز منو اقت�شاد االإمارة

•• دبي- وام:

اأكد ال�ضركاء يف قطاع التجزئة من جمموعات الأعمال املتخ�ض�ضة بالبيع 
بالتجزئة - التي متثل عددا من اأ�ضهر العالمات التجارية العاملية وكذلك 
على  تقام  التي  الكربى  والفعاليات  املهرجانات  اأهمية   - الت�ضوق  مراكز 
مدار العام وت�ضتهدف �ضرائح خمتلفة من املت�ضوقني.. م�ضيدين يف الوقت 
التي تقوم بها موؤ�ض�ضة دبي للمهرجانات والتجزئة �ضمن  نف�ضه باجلهود 
هذا الإطار. وقالوا اإن تقومي دبي ال�ضنوي لقطاع التجزئة لعام 2020 - 
الذي مت الك�ضف عن تفا�ضيله موؤخرا وي�ضمل 18 مهرجاناً وفعالية كربى 
تنظم على مدار 248 يوما تتزامن مع التقومي العاملي للتجزئة والأزياء - 
ت�ضاهم يف الإرتقاء بتجربة �ضكان وزوار املدينة وتعزيز اقت�ضاد دبي ل�ضيما 
اأنها تقدم للمت�ضوقني عرو�ضا ترويجية وترفيهية ف�ضال عن تعزيز منو 
قطاع التجزئة ب�ضكل م�ضتدام ومتكني املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة من 
اإحدى   - والتجزئة  للمهرجانات  دب��ي  موؤ�ض�ضة  وحت��ر���ض  النمو.  حتقيق 
اأهمية الت�ضاور  موؤ�ض�ضات دائرة ال�ضياحة والت�ضويق التجاري بدبي - على 

والتعاون مع �ضركائها يف قطاع التجزئة لالإرتقاء بهذا القطاع.

دبي لل�شيليكون تطلق برنامج 
هادي للمحادثة الفورية مع العمالء

•• دبي -وام:

الفورية  للمحادثة  ه���ادي  من�ضة  لل�ضيليكون  دب��ي  واح���ة  �ضلطة  اأط��ل��ق��ت 
املتعاملني  ا�ضتف�ضارات  على  للرد  ال�ضطناعي  الذكاء  على  تعتمد  والتي 
على  للمتعاملني  متاحة  املن�ضة  و�ضتكون  توفرها.  التي  اخل��دم��ات  ب�ضاأن 
.. مدعومة  الذكية  التطبيقات  وعدد من  بها  اخلا�ض  الإلكرتوين  املوقع 
لتحاكي  ال�ضطناعي  والذكاء  الآيل  التعلم  خا�ضية  توظف  بخوارزميات 
مثل  خمتلفة  خدمة   146 للمتعاملني  املن�ضة  وتوفر  امل�ضتخدم.  جتربة 
املحفظة  �ضحن  اإع��ادة  و  الر�ضائل  و خدمات  الهوية  بطاقة  خدمة جتديد 
الإلكرتونية عالوة على ذلك تقوم مبعاجلة املعامالت و احلد من العتماد 

على اأي روابط اأو اأنظمة خارجية عند تقدمي اخلدمات .
ويعمل “هادي” على ال�ضتفادة من اخلدمات املعرفية لتحليل ا�ضتف�ضارات 
اأولوياتها بناء على  اإ�ضافة اإىل حتديد  العمالء وال�ضكاوى ودعم الطلبات 

املحتوى.
املوؤ�ض�ضي   و قال بدر بوهناد نائب رئي�ض تنفيذي الإ�ضرتاتيجية و الدعم 
واملخاطر يف �ضلطة واحة دبي لل�ضيليكون: “ تبحث الواحة با�ضتمرار عن 

التقنيات  اأح���دث  ج��دي��دة لدمج  ط��رق 
امل�����ض��ت��خ��دم .. ومن  وت��ع��زي��ز جت��رب��ة 
خ���الل الع��ت��م��اد ع��ل��ى من���اذج التعلم 
املتعاملني  ل��ت��زوي��د  امل��ت��ق��دم��ة  الآيل 
املن�ضة  ت����ق����وم  ك����اف����ة  ب����اخل����دم����ات 
ال�ضتف�ضارات  خم��ت��ل��ف  مب���ع���اجل���ة 
وامل��ع��ام��الت وامل�����ض��اع��دة ع��ل��ى توفري 
املعلومات املنا�ضبة لعدد من اخلدمات 
الآخرى املتعلقة باملرافق التي متلكها 
ال�ضلطة التي �ضتوا�ضل تطوير املن�ضة 
لتقدمي خدمات جديدة تعزز جتربة 

امل�ضتخدم وترتقي بها.

ق�شر االإمارات يح�شد جائزة 
الفندق الرائد للموؤمترات يف العامل

•• ال�شارقة -وام: 

بال�ضارقة  وال�ضياحي  التجاري  الإمن��اء  هيئة  خرّجت 
مّت  ال��ت��ي  التدريبية  ال����دورة  يف  املنت�ضبات  م��ن  ع���دداً 
لتمكني  اجل��وه��رة  “برنامج  �ضمن  م��وؤخ��راً  اإطالقها 
من  بالتعهد  الهيئة  ال��ت��زام  الربنامج  وميثل  امل���راأة. 
اأج����ل ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة اق��ت�����ض��ادي��ة داع��م��ة ل��ل��م��راأة وذلك 
للتمكني  العاملية  القمة  م��ن  الأوىل  الن�ضخة  خ��الل 
الذي نظمته موؤ�ض�ضة   2017 للمراأة يف  القت�ضادي 
مناء لالرتقاء باملراأة بالتعاون مع هيئة الأمم املتحدة 
ا�ضتجابًة  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  الهيئة  واأط��ل��ق��ت  ل��ل��م��راأة. 
�ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  لتوجيهات 
ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي ع�����ض��و امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى حاكم 
تعزيز  من  ومتكنيها  امل���راأة  دع��م  يف  املتمثلة  ال�ضارقة 
اأ�ضا�ضياً  �ضريكاً  باعتبارها  امل�ضتدامة  التنمية  عجلة 

يف نه�ضة املجتمعات. وقال �ضعادة خالد جا�ضم املدفع 
بال�ضارقة  وال�ضياحي  التجاري  الإمن���اء  هيئة  رئي�ض 
انطالقاً  ي��اأت��ي  امل����راأة  لتمكني  اجل��وه��رة  ب��رن��ام��ج  اإن 
بيئة  اأج��ل توفري  م��ن  ب��ه  تعهدنا  ال��ذي  التزامنا  م��ن 
اأهداف  لتحقيق  �ضعينا  ويف  للمراأة  داعمة  اقت�ضادية 
الأف��ق اجلامعية  كلية  بالتعاون مع  التعهد قمنا  هذا 
ال�ضياحي  بالتثقيف  ي��ب��داأ  متكامل  برنامج  لتقدمي 
تعزيز  اأه��م��ي��ة  ح��ول  ال��ربن��ام��ج  منت�ضبات  اإر���ض��اد  اإىل 
دور املراأة الإماراتية يف القطاع ال�ضياحي والتخطيط 
ا�ضتثمار  على  وت�ضجيعهن  امل�ضتقبلية  للفر�ض  املهني 
ال�ضياحة  جمال  يف  وم�ضاريعهن  واأفكارهن  طاقاتهن 

وال�ضفر وال�ضيافة.
واأ�ضاف املدفع اأن الربنامج ينبثق من الإميان باأهمّية 
ال�ضياحي  ال��ق��ط��اع  يف  الن�ضائية  ال��ك��وادر  دور  تفعيل 
لتلبية  امل��ط��ل��وب��ة  وم���ع���ارف���ه���ن  م���ه���ارات���ه���ن  وت���ع���زي���ز 

الفر�ض  م��ن  بكثري  ال��واع��د  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  احتياجات 
واأهمها  ال��ق��ط��اع��ات  ت���ع���زز خم��ت��ل��ف  ال���ت���ي  ال��ن��وع��ي��ة 
اجلامعية  الأف���ق  كلية  دور  ي��اأت��ي  وه��ن��ا  الق��ت�����ض��ادي��ة 
التثقيف  عملية  يف  معنا  ي�ضهم  اأك���ادمي���ي  ك�����ض��ري��ٍك 
والإر�ضاد ال�ضياحي ملنت�ضبات برنامج اجلوهرة لتمكني 
املراأة ونبارك جلميع خريجات الدفعة الأوىل من هذا 
اإماراتية  �ضابة  ل�60  و�ضل عددهن  وال��ذي  الربنامج 
املراأة  متكني  باعتبار  ال��دائ��م  التوفيق  لهن  ونتمنى 
من اأهم الأولويات التي ت�ضّرع عملية حتقيق التنمية 
الُعليا  القيادات  من  كبرياً  اهتماماً  وتلقى  امل�ضتدامة 
يف الدولة ونلتزم مبوا�ضلة توفري الفر�ض واملن�ضات 
والربامج  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  امل��ط��ل��وب��ة 
املراأة  باإمكانات  الرتقاء  �ضاأنها  من  التي  التطويرية 
فّعاًل يف م�ضرية  لتكون عن�ضراً  وتعزيز م�ضاركتها يف 
الربنامج  اأه��داف  وتتمثل  بالدولة.  والتنمية  البناء 

وال�ضياحة  ال�ضفر  قطاع  يف  الإن���اث  م�ضاركة  زي��ادة  يف 
يف  املهنية  ال��ف��ر���ض  ع��ل��ى  الإق���ب���ال  ع��ل��ى  وت�ضجيعهن 
القت�ضاد  يف  املهمة  الدعائم  من  لكونه  القطاع  ه��ذا 
الاّلزم  ال�ضياحي  والإر�ضاد  التدريب  وتوفري  الوطني 
للم�ضاهمة  واملهارات  باملعارف  وتزويدهن  للم�ضاركات 
يف دعم جهود تعزيز مكانة اإمارة ال�ضارقة على خريطة 

ال�ضياحة العاملية.
وت��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع ���ض��رك��ائ��ه��ا ك���اف���ة يف 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����ض ع��ل��ى دع���م خمتلف 
الإمارة  م�ضلحة  يف  ت�ضب  التي  والأه���داف  امل��ب��ادرات 
عرب تبني روؤى وتوجهات القيادات الر�ضيدة يف جمال 
التوطني ومتكني املراأة يف جمال ال�ضياحة وال�ضيافة 
وال�ضفر وذلك يف اإطار تعزيز القطاع ال�ضياحي وجعل 
�ضياحية  ووجهة  العامل  اأنظار  حمط  ال�ضارقة  اإم��ارة 

مف�ضلة للجميع.

�شياحة ال�شارقة تخرج الدفعة االأوىل من برنامج اجلوهرة لتمكني املراأة
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  دي�صمرب  2019 العدد 12798 

دولة االإمارات العربية املتحدة
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
قم�ضية للملكية الفكرية

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 34360
با�ض��م: انزا انرتنا�ضيونال ليمتد

ج��زر فريجن  ت��ورت��ول،  ت��اون  �ضارع   71 وعنوانه: كرايجموير جامربز، �ض ب 
الربيطانية

وامل�ضجلة بالرقم )27246( بتاريخ 2001/01/30
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/01/03 وحتى تاريخ : 2030/01/03
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�صمرب  2019 العدد 12798 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
قم�ضية للملكية الفكرية

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 319111           بتاريخ : 2019/10/21
با�ض��م: والتون انرتنا�ضيونال ليمتد 

وعنوانه: �ض. ب 1586، 24 �ضيدين رود، جورج تاون، جراند كاميان، كيه واي 1 - 1110، جزر كاميان
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ضابون، �ضابون معطر، عطور، ماء تواليت، ماء العطر، كولونيا، زيوت عطرية، مزيالت رائحة اجل�ضم، 
م�ضتح�ضرات  لليدين،  الهالمية  امل���واد  وال��ي��دي��ن،  واجل�ضم  للوجه  ج��ل  وال��ي��دي��ن،  واجل�ضم  للوجه  ك��رمي 
التجميل، ظالل العيون، غ�ضول )لو�ضن( للجلد اأو الب�ضرة، اأحمر ال�ضفاه، بودرة �ضلبة للمكياج، م�ضتح�ضرات 
جتميل لأغرا�ض واقية من ال�ضم�ض، م�ضتح�ضرات جتميل لأغرا�ض الت�ضمري باأ�ضعة ال�ضم�ض، م�ضتح�ضرات 
جتميل لأغرا�ض العناية بالب�ضرة املحرتقة بال�ضم�ض، �ضامبو، جل لت�ضفيف ال�ضعر والعناية بال�ضعر، بخاخات 
لت�ضفيف ال�ضعر والعناية بال�ضعر، مو�ض لت�ضفيف ال�ضعر والعناية بال�ضعر، بل�ضم لت�ضفيف ال�ضعر والعناية 

بال�ضعر، م�ضتح�ضرات التجميل للعناية بال�ضعر، وم�ضادات التعرق، م�ضتلزمات التجميل؛ معاجني ال�ضنان
بالفئة: 3

و�ضف العالمة: كلمة GIORDANO باحرف لتينية باللون ال�ضود
ال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  دي�صمرب  2019 العدد 12798 

الإعالناتكم
يرجى االت�شال على فــــي 

هاتف:024488300 

 فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
 اعالن بالن�صر

يف  االإ�صتئناف رقم 1656/2019/305 اإ�صتئناف جتاري  
رق��م 2018/402  ال��دع��وى  ال�����ض��ادر يف  اإ�ضتئناف احل��ك��م  الإ���ض��ت��ئ��ن��اف:  م��و���ض��وع 
: �ضويت�ض اوف  الإع���الن  وال��ر���ض��وم وامل�ضاريف والت��ع��اب   طالب  جت��اري كلي 
: فهد عبداهلل قمرب حممد  -  : م�ضتاأنف وميثله  بالق�ضية  ايفنت�ض - �ضفته 
�ضفته  بالق�ضية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- �ضركة ريجينال �ضتب�ض للتجارة 
- �ض ذ م م - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده. جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع 
الإعالن : قد ا�ضتاأنف القرار/احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2018/402 جتاري 
كلي بتاريخ 2019/7/30 وحددت لها جل�ضه يوم الثالثاء املوافق 2019/12/10  
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
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العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�ضم ال�ضركة : دار االملا�ض )�ض ذ م م(  
العنوان : حمل 36 ملك ال�ضيخ �ضعيد بن مكتوم بن را�ضد ال مكتوم - الو�ضل - بردبي - 
ال�ضكل القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 522648 رقم القيد بال�ضجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1005865  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/11/27 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
ايه  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2019/11/27
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
  04-2517721 : فاك�ض    04-2517720 : -  هاتف  املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات
 - دي���رة   - ال��زرع��وين  رق��م 602 ملك عبدالرحيم حممد  : مكتب  ال��ع��ن��وان 
املرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�ض : 2517721-04 مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة 
لت�ضفية دار االملا�ض )�ض ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
 2019/11/27 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/11/27
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ضم ال�ضركة: قمة املدينة للتنظيف واخلدمات الفنية - �ض ذ م م   
رقم الرخ�ضة : 741619 العنوان : مكتب رقم 04 ملك علي خليفة حممد - ديره 
- هور العنز - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة رقم القيد بال�ضجل 
التجاري : 1188802 تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي بانهاب�ضدد الغاء 
الرتخي�ض اخلا�ض بال�ضركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ض  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�ضادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�ضر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ضتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5516/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/4413 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )67999.91 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : موارد للتمويل - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- خالد عبدالرحمن مبارك بالل  - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )67999.91( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5521/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/406 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )357679.2 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : موارد للتمويل - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- بريق الذهب للتجارة العامة - �ض ذ م م  - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده

2- م�ضفر بن �ضالح بن �ضحمان  - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
جمهويل حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�ضامن  دره��م   )357679.2( وق��دره  به 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5541/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/783 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )81704 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : موارد للتمويل - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- خلفان �ضقر خلفان املزروعي - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )81704( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 5629/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/4693 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )79990.22 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : موارد للتمويل  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حميد عبداهلل �ضامل �ضياح اليماحي - �ضفته بالق�ضية : منفذ 

�ضده  - جمهويل حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�ضوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )79990.22( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5256/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/337 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 86468.84 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : موارد للتمويل - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- جمعه جوهر جمعه مبارك املنقوط - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )86468.84( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5625/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/407 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )109720.75 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : موارد للتمويل - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �ضعود عبدالعزيز عبدالرحمن امريي هرموزي - �ضفته بالق�ضية : 

منفذ �ضده - جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )109720.75( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 5517/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/4412 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 105630.3 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : موارد للتمويل - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد مبارك جمعة زايد املغيني - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )105630.3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 5519/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/4176 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 118751.03 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : موارد للتمويل - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �ضعيد خمي�ض را�ضد غافان  - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )118751.03( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 5660/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/4292 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )102286.50 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : موارد للتمويل - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل خمي�ض عبداهلل يو�ضف النقبي - �ضفته بالق�ضية : منفذ 

�ضده  - جمهويل حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�ضوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )102286.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 5627/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/3188 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )56629 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : موارد للتمويل - �ض م خ  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري -  �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 2- الو�ضل للنقل بال�ضاحنات الثقيلة - �ض ذ م م  - �ضفته بالق�ضية : منفذ 
�ضده 1- حممد احمد �ضامل ال�ضليج الفال�ضي - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 3- طارق حممد 

احمد �ضامل ال�ضليج الفال�ضي - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )56629( درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4551   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- عبداهلل �ضعيد عبداهلل جمرن الكتبي - جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/موارد للتمويل وميثله/عي�ضى 
التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  �ضامل احمد احلر�ضي املهري - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )73515.92( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/4623   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضدهما/1- يه ا�ض تي تيلكوم �ض ذ م م 2-علي �ضليمان مراد 
ع��ب��داهلل ال��ط��اه��ر ال��ب��ل��و���ض��ي - جم��ه��ويل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان طالب 
التنفيذ/ موارد للتمويل - وميثله / عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
او  التنفيذ  بالت�ضامن اىل طالب  وق��دره )543567.98( درهم  به  املنفذ 
التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اخطار دفع بالن�صر
 رقم امللف 2019/1295 التنفيذ املدين 

بناء على طلب / املحكوم له / بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - اجلن�ضية   اىل املحكوم عليه / كوبارا كونهيمون �ضيدهارتهان 
كوبارا كونهي ب�ضفته ممثل قانوين لفروع ال�ضوكة الذهبية اجلن�ضية / الهند 

املحكوم عليه / مطعم ال�ضوكة الذهبية - �ض ذ م م - ميثلها قانونيا كوبارا كونهيمون �ضيدهارتهان اجلن�ضية 
املحكوم عليه / فندق �ضاندرا�ض ان - �ض ذ م م - ميثلها قانونيا كوبارا كونهيمون �ضيدهارتهان اجلن�ضية 

املحكوم عليه / مطعم ال�ضوكة الذهبية - �ض ذ م م  فرع مارينا  ميثلها قانونيا كوبارا كونهيمون �ضيدهارتهان اجلن�ضية 
املحكوم عليه / مطعم ال�ضوكة الذهبية - �ض ذ م م فرع الفجرية 2 - ميثلها قانونيا كوبارا كونهيمون �ضيدهارتهان اجلن�ضية 

املحكوم عليه / مطعم ال�ضوكة الذهبية - �ض ذ م م فرع ال�ضارقة - ميثلها قانونيا كوبارا كونهيمون �ضيدهارتهان اجلن�ضية 
املحكوم عليه / مطعم ال�ضوكة الذهبية - �ض ذ م م فرع الرب�ضاء  ميثلها قانونيا كوبارا كونهيمون �ضيدهارتهان اجلن�ضية 

املحكوم عليه /خمبز ال�ضوكة الذهبية - �ض ذ م م - ميثلها قانونيا كوبارا كونهيمون �ضيدهارتهان اجلن�ضية 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�ضدرت بحقك حكما بتاريخ 2018/3/13  يف الق�ضية )180/2017( جتاري 
كلي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 5187386.35 درهم �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع %11 
�ضنويا من تاريخ 2017/6/7 وحتى متام ال�ضداد،  ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�ضجل بالرقم امل�ضار 
اعاله. فاإنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم ، والر�ضوم املرتتبة عليك.  مالحظة : تنفيذ باقي منطوق احلكم. 
املالحظات : يجب الإعالن باللغة العربية والجنليزية 

رئي�س ق�صم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�ضم ال�ضركة : باب احلرير للتجارة العامة - �ض ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 311 ملك حممد �ضامل بخيت الفال�ضي - ديره - اخلبي�ضي - ال�ضكل 
القانوين : ذات م�ضوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�ضة : 746257 رقم القيد بال�ضجل التجاري 
التاأ�ضري يف  باأنه قد مت  : 1199630 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�ضركة املذكورة  ال�ضجل التجاري لديها 
 2019/11/28 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/11/28 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني ايه & ام االأن�شاري 
لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد بن 
�ضلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ض : 04-2955598 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي : ايه & ام االأن�شاري لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد بن �ضلطان ال 
نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ض : 04-2955598  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي 
باب احلرير للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك  اأع��اله لت�ضفية  املذكور 
العدل  بتاريخ  2019/11/28 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
اأو مطالبة  اعرتا�ض  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2019/11/28  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�ضر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

  اال�صماء 
ب���اأن امل��دع��و /م��اج��د حممد  تعلن دائ���رة حم��اك��م راأ����ض اخليمة 
الأول ل�ضمه  املقطع  ، تقدم بطلب تغيري  النعيمي  ماجد �ضامل 
من )ماجد( اىل )عبداهلل( ، ليكون ا�ضمه بعد التغيري/عبداهلل 

حممد ماجد �ضامل النعيمي. 
وان من له م�ضلحة يف العرتا�ض ان يتقدم خالل خم�ضة ع�ضر 
راأ�ض  ام��ام ق�ضم ال�ضهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ الع��الن 

اخليمة.
 قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
ه�صام طلعت ن�صيف

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8704(

املنذر : م�ضرف عجمان �ض م ع 
املنذر اليه : رولند روز�ضا - اجلن�ضية / هنغاريا / املجر 

بالإ�ضارة اىل املو�ضوع اأعاله نحيطكم علما باأن املنذر )م�ضرف عجمان( قد قام مبنحكم بتاريخ 2015/8/2 متويال �ضكنيا 
بلغت قيمت الإجمالية حتى تاريخ اليوم 1.382.706 مليون وثالثمائة واثنني وثمانون الف و�ضبعمائة و�ضتة درهم  وحيث 
انه للمنذر رهنا تاأمينا على العقار )فيال رقم 85 على الأر���ض رقم 601010046 بلوك رقم 01 مبنطقة الرفاعة برا�ض 
اخليمة مب�ضاحة 325.25 مرت مربع �ضمانا لدينه جتاهكم وذلك ح�ضب عقد الرهن املربم وبني املنذر بتاريخ 2015/8/2 

والذي مت ت�ضجيله لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك بتاريخ 2015/6/11 ح�ضب ال�ضهادة
ال�ضادرة من الدائرة ونظرا لعدم التزامكم ب�ضداد املبالغ امل�ضتحقة عليكم ل�ضالح املنذر ، فاإنه يحق للمنذر اتخاذ كافة 
الإجراءات الالزمة واملن�ضو�ض عليها يف القانون رقم )14( ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي ل�ضيما املادة 
املرهون ونزع ملكيته  العقار  اإج��راءات احلجز على  اإتخاذ  املنذر وعزمه على  بنية  ننذركم  25 منه وعليه جئنا مبوجبه 
وبيعه عمال باملادة )25( �ضالفة الذكر.  ووفقا للقانون امل�ضار اليه اأعاله فاإن لديكم مهلة اأق�ضاها )30( يوما من تاريخ 
اإعالنكم بهذا الإنذار ل�ضداد كافة املبالغ امل�ضتحقة للمنذر بذمتكم  واإل فاإن املنذر �ضيكون م�ضطرا لإتخاذ كافة الإجراءات 

القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه قبل املنذر اليه. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2019/150 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع  عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي -  دبي - مبنى ا�ضبكت تاور - �ضقة 

القانونية  وال�ضت�ضارات  للمحاماة  ال�ضام�ضي  نا�ضر  املحامي  مكتب   - الرابع  الطابق   - التجاري  اخلليج   -  404
املنفذ �ضده : حممد �ضهباز م�ضتاق احمد  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي مبنى ب د 29 بوليفارد مبنى 

رقم 2 - �ضقة 2305 - رقم الر�ض 190 - مبنطقة برج خليفة 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : -190 - ا�ضم املبنى : بوليفارد 29 ب د م 2 - رقم املبنى : رقم العقار 

: 2305 - امل�ضاحة : 78.98 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.530.239( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2019/12 بيع عقار مرهون   

اإم��ارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى  طالب التنفيذ: م�ضرف الإم��ارات الإ�ضالمي - م�ضاهمة عامة - واآخ��رون  عنوانه : 
Email/ - 3135291835 رقم 16 الطابق الثالث ، هاتف رقم 04/3834587 موبايل رقم 0504239566 مكاين رقم

 - دبي  اإمارة   : عنوانه  واآخرون    - �ضهينا�ضوامى  �ضوبرامانيان  ايبان   : �ضده  املنفذ    omer@emiratesislamicbank.ae
رقم  موبايل   )272( رق��م  ار���ض   )1318( رق��م  ال��وح��دة   13 رق��م  الطابق   c مبنى  كورت�ض  �ضكاي  جممع   - اخلام�ضة  ال�ضفا  وادي 
050/5080395 مكاين رقم )Email/iyappa76@eim.ae - )3729975873 -  املنفذ �ضده / ايبان �ضوبرامانيان 
�ضهينا �ضوامي  - املنفذ �ضده / بربها ايبان  - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل  ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�ضة  باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  التقدم  البيع  اعرتا�ض على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخول 
ايام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضاريف  الثمن  كامل  اي��داع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج���راءات  قانون  من   301 باملادة  املبينة  املواعيد 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات : 
اأر�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�ضفا 5 - رقم الر�ض : 272 - رقم البلدية : 9265 - 648 - امل�ضاحة : 78.29 مرت 
دره��م لعلى   589.894  : التقديرية  القيمة   -  1318  : ال��وح��دة  رق��م   -  C �ضكاي كورت�ض   : املبنى  ا�ضم   -  3  : املبنى  رق��م   - مربع 

عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2019/12 بيع عقار مرهون   

اإم��ارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى  طالب التنفيذ: م�ضرف الإم��ارات الإ�ضالمي - م�ضاهمة عامة - واآخ��رون  عنوانه : 
Email/ - 3135291835 رقم 16 الطابق الثالث ، هاتف رقم 04/3834587 موبايل رقم 0504239566 مكاين رقم

 - دبي  اإمارة   : عنوانه  واآخرون    - �ضهينا�ضوامى  �ضوبرامانيان  ايبان   : �ضده  املنفذ    omer@emiratesislamicbank.ae
رقم  موبايل   )272( رق��م  ار���ض   )1318( رق��م  ال��وح��دة   13 رق��م  الطابق   c مبنى  كورت�ض  �ضكاي  جممع   - اخلام�ضة  ال�ضفا  وادي 
050/5080395 مكاين رقم )Email/iyappa76@eim.ae - )3729975873 -  املنفذ �ضده / ايبان �ضوبرامانيان 
�ضهينا �ضوامي  - املنفذ �ضده / بربها ايبان  - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل  ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�ضة  باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات  التقدم  البيع  اعرتا�ض على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخول 
ايام  ع�ضرة  خ��الل  وامل�ضاريف  الثمن  كامل  اي��داع  عطاوؤه  يعتمد  من  وعلى  املدنية  الإج���راءات  قانون  من   301 باملادة  املبينة  املواعيد 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات : 
اأر�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�ضفا 5 - رقم الر�ض : 272 - رقم البلدية : 9265 - 648 - امل�ضاحة : 78.29 مرت 
دره��م لعلى   589.894  : التقديرية  القيمة   -  1318  : ال��وح��دة  رق��م   -  C �ضكاي كورت�ض   : املبنى  ا�ضم   -  3  : املبنى  رق��م   - مربع 

عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 3661/2019/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )148.056 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة.  
ال�ضيارات - �ضفته بالق�ضية : مدعي  وميثله :  ح�ضن  طالب الإع��الن / 1- فا�ضت فالكون لتاأجري 
ديزرت  يونيك  ور�ضة    -1   : اإعالنه  املطلوب  وكيل    : بالق�ضية  �ضفته    - العبدويل  حممد  عبداهلل 
ل�ضالح ال�ضيارات - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة  مو�ضوع الإعالن : قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )148.056 درهم( والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 
�ض   8.30 ال�ضاعة   2019/12/16 املوافق   الإثنني  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2019/91 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�ضعيد - ديرة - بناية البزن�ض 

بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات 
املنفذ �ضده : هيثم �ضوكت ح�ضني ح�ضني 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية اخلام�ضة - مبنى الرمث 39 - العقار رقم 106 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من 
م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع.  وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : �ضقة 
�ضكنية - املنطقة : احلبية اخلام�ضة - رقم الر�ض : 43 - ا�ضم املبنى : الرمث 39 - رقم العقار : 106 - امل�ضاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )1.047.327( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   139
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2019/287 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:البنك العربي - �ض م ع 

الثقة للمحاماة  املختار مكتب  ال�ضاد�ض وحمله  الطابق  ا�ضكوير رقم )2(  اإعمار  بناية  اإم��ارة دبي - بجوار دبي مول -   : عنوانه 
وال�ضت�ضارات القانونية - اإمارة ال�ضارقة- اخلان - �ضارع كورني�ض اخلان 

املنفذ �ضده : فرخ ا�ضلم حممد ا�ضلم بريوز - عنوانه : اإم��ارة دبي - منطقة معي�ضم الأول - مبنى ليك �ضايد �ضي - مبنى رقم 
   23 الر�ض  رقم   -  4304  -  685 البلدية  لدى  العقار  رقم   -  117 رقم  �ضقة   1- رقم  طابق   -  3

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : معي�ضم الأول - رقم الر�ض : 23 - رقم املبنى : 3 ا�ضم املبنى : ليك �ضايد �ضي - رقم الوحدة 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )255653( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   33.93  : امل�ضاحة   -  117

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2017/202 بيع عقار مرهون     
اإم��ارة دبي - دي��رة - بور�ضعيد - بجوار قرية الأعمال - �ضارع  طالب التنفيذ: بنك دبي ال�ضالمي - �ض م ع - عنوانه : 
 ، m.obid@saadpartners.ae 04/2953000 بريد اليكرتوين :  1080 - هاتف رقم  الإحت��اد - �ض ب 

هاتف متحرك : 050/9595154 رقم : مكاين 3171594535
املنفذ �ضده : �ضركة العني الأهلية للتجارة العامة - �ض ذ م م - فرع دبي - عنوانه : اإمارة دبي داون تاون - �ضوق البحر - 
�ضاحة A - الدور 3 ، مكتب رقم 313 ، هاتف : 050/2526171 هاتف : 050/5157776  بريد الكرتوين : 
87662  26323  : مكاين  رقم   marzooq.73@hotmail.com ، a.masoud@abyaar.com

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : ار�ض - رقم الر�ض 
 : التقديرية  القيمة   - 2623.02 مرت مربع   : امل�ضاحة   -  611  -  284  : البلدية  : بوكدرة - رقم  املنطقة   -  47  :

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - عطاء  لعلى  يباع   ، درهم   28233.924

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2018/118 بيع عقار مرهون   
اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت - بناية  طالب التنفيذ: م�ضرف ابوظبي الإ�ضالمي - عنوانه : 

م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي - خلف اجلامعة المريكية - هاتف 044372000 - رقم مكاين 3080395337 
املنفذ �ضده : الينا هاروتيوليان  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - جبل علي - منطقة : جبل علي الوىل - منطقة الفرجان - العقار 

رقم 2722 - رقم مكاين : 15407 76219  
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 2722 - امل�ضاحة : 224 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )2.200.000( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

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

عنوانه : اإمارة ابوظبي - املركز الرئي�ضي - الدور ال�ضاد�ض ع�ضر - دائرة معاجلة الديون واملخاطر 
املنفذ �ضده : ا�ضياتك ل�ضناعة الن�ضاءات املعدنية - �ض ذ م م 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - جممع دبي لال�ضتثمار الثانية - م�ضتودع ملك جممع دبي لال�ضتثمار - قطعة رقم 597 - 275 - 
هاتف رقم 043386131 - فاك�ض رقم : 043384641 - هاتف متحرك : 0552408888 - �ض ب 10921 دبي 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( البيع)�ضركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�ضحة او�ضافه 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة  البيع  من لديه اعرتا�ض على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : نوع 
العقار : حق منفعة على ار�ض ينتهي بتاريخ 2036/5/27 م - رقم الر�ض : 275 - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار الثاين - 

امل�ضاحة : 7529.30 مرت مربع - التقييم )14.000.000( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم 2018/2304 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: علي مهدي جواد

عنوانه : اإمارة دبي / الق�ضي�ض / املنطقة ال�ضناعية الثالثة / م�ضنع ارتورون / مقابل �ضركة مياه رومانا ، هاتف : 042672477/ 
فاك�ض 042672330 / بريد الكرتوين : droit@eim.ae/ بوكالة املحاميني را�ضد بوج�ضيم وعبا�ض املالكي 

اإم��ارة دبي / ديرة / �ضارع بور�ضعيد / بجوار بناية ال�ضريكال  املنفذ �ضده : �ضباح عبا�ض باقر - عنوانه :  ويعلن مبوطنه املختار / 
عي�ضى  حممد   / ال�ضتاذين   / املحاميني  بوكالة    0528037888  /  042946748 هاتف   /  401  / بوينت  بزن�ض  بناية   /
التالية ان  5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث  ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  انه يف يوم الأربعاء  ل�ضويدي و�ضبحي ح�ضني احمد - 
اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف 
ايام  الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  301 من قانون الإج��راءات  باملادة  املبينة  املواعيد 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات 
: ح�ضة يف عقار - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض : 48 - ا�ضم املبنى :  اليت ريزيدن�ض 1 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   )152262.14( احل�ضة  قيمة  مربع  مرت   20.21  : احل�ضة  م�ضاحة   -  614
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2013/360 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ:موؤ�ض�ضة الكو للتكييف وامليكانيكا ملالكها حممد غامن ابراهيم نا�ضر الذيب اآل علي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مركز حمر عني - الطابق الثالث - املدخل 10 
املنفذ �ضده : �ضركة الهدى للمقاولت ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة القرهود - قرب مطعم ت�ضيلي�ض - بناية الهدى - طابق امليزانني 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع 
تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. 
وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات :  ار�ض ف�ضاء - املنطقة : حمي�ضنة الثانية - رقم الر�ض 463 - امل�ضاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    )10.000.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   1878.87
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بيع  عقار بالن�صر
فى الدعوى رقم 2013/360 تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ:موؤ�ض�ضة الكو للتكييف وامليكانيكا ملالكها حممد غامن ابراهيم نا�ضر الذيب اآل علي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مركز حمر عني - الطابق الثالث - املدخل 10 

املنفذ �ضده : �ضركة الهدى للمقاولت ذ م م 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة القرهود - قرب مطعم ت�ضيلي�ض - بناية الهدى - طابق امليزانني 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع 
تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. 
وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات : ار�ض ف�ضاء - املنطقة : حمي�ضنة الثانية - رقم الر�ض 463 - امل�ضاحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم    )10.000.000( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   1878.87
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2019/91 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�ضعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات 
املنفذ �ضده : هيثم �ضوكت ح�ضني ح�ضني 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية اخلام�ضة - مبنى الرمث 39 - العقار رقم 106 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  
: �ضقة �ضكنية - املنطقة : احلبية اخلام�ضة - رقم الر�ض : 43 - ا�ضم املبنى : الرمث 39 - رقم العقار : 106 - امل�ضاحة : 139 

مرت مربع - املقدرة ب��� )1.047.327( درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2019/287 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ:البنك العربي - �ض م ع 

الثقة للمحاماة  املختار مكتب  ال�ضاد�ض وحمله  الطابق  ا�ضكوير رقم )2(  اإعمار  بناية  اإم��ارة دبي - بجوار دبي مول -   : عنوانه 
وال�ضت�ضارات القانونية - اإمارة ال�ضارقة- اخلان - �ضارع كورني�ض اخلان 

املنفذ �ضده : فرخ ا�ضلم حممد ا�ضلم بريوز - عنوانه : اإم��ارة دبي - منطقة معي�ضم الأول - مبنى ليك �ضايد �ضي - مبنى رقم 
   23 الر�ض  رقم   -  4304  -  685 البلدية  لدى  العقار  رقم   -  117 رقم  �ضقة   1- رقم  طابق   -  3

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : معي�ضم الأول - رقم الر�ض : 23 - رقم املبنى : 3 ا�ضم املبنى : ليك �ضايد �ضي - رقم الوحدة 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )255653( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   33.93  : امل�ضاحة   -  117

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/202 بيع عقار مرهون     
اإم��ارة دبي - دي��رة - بور�ضعيد - بجوار قرية الأعمال - �ضارع  طالب التنفيذ: بنك دبي ال�ضالمي - �ض م ع - عنوانه : 
 ، m.obid@saadpartners.ae 04/2953000 بريد اليكرتوين :  1080 - هاتف رقم  الإحت��اد - �ض ب 

هاتف متحرك : 050/9595154 رقم : مكاين 3171594535
املنفذ �ضده : �ضركة العني الأهلية للتجارة العامة - �ض ذ م م - فرع دبي - عنوانه : اإمارة دبي داون تاون - �ضوق البحر - 
�ضاحة A - الدور 3 ، مكتب رقم 313 ، هاتف : 050/2526171 هاتف : 050/5157776  بريد الكرتوين : 
87662  26323  : مكاين  رقم   marzooq.73@hotmail.com ، a.masoud@abyaar.com

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : ار�ض - رقم الر�ض 
 : التقديرية  القيمة   - 2623.02 مرت مربع   : امل�ضاحة   -  611  -  284  : البلدية  : بوكدرة - رقم  املنطقة   -  47  :

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - عطاء  لعلى  يباع   ، درهم   28233.924

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2018/118 بيع عقار مرهون   
اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت - بناية  طالب التنفيذ: م�ضرف ابوظبي الإ�ضالمي - عنوانه : 

م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي - خلف اجلامعة المريكية - هاتف 044372000 - رقم مكاين 3080395337 
املنفذ �ضده : الينا هاروتيوليان  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - جبل علي - منطقة : جبل علي الوىل - منطقة الفرجان - العقار 

رقم 2722 - رقم مكاين : 15407 76219  
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض : 2722 - امل�ضاحة : 224 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها ب��� )2.200.000( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

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

عنوانه : اإمارة ابوظبي - املركز الرئي�ضي - الدور ال�ضاد�ض ع�ضر - دائرة معاجلة الديون واملخاطر 
املنفذ �ضده : ا�ضياتك ل�ضناعة الن�ضاءات املعدنية - �ض ذ م م 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - جممع دبي لال�ضتثمار الثانية - م�ضتودع ملك جممع دبي لال�ضتثمار - قطعة رقم 597 - 275 - 
هاتف رقم 043386131 - فاك�ض رقم : 043384641 - هاتف متحرك : 0552408888 - �ض ب 10921 دبي 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( البيع)�ضركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�ضحة او�ضافه 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة  البيع  من لديه اعرتا�ض على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : نوع 
العقار : حق منفعة على ار�ض ينتهي بتاريخ 2036/5/27 م - رقم الر�ض : 275 - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار الثاين - 

امل�ضاحة : 7529.30 مرت مربع - التقييم )14.000.000( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2018/2304 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: علي مهدي جواد

عنوانه : اإمارة دبي / الق�ضي�ض / املنطقة ال�ضناعية الثالثة / م�ضنع ارتورون / مقابل �ضركة مياه رومانا ، هاتف : 042672477/ 
فاك�ض 042672330 / بريد الكرتوين : droit@eim.ae/ بوكالة املحاميني را�ضد بوج�ضيم وعبا�ض املالكي 

اإم��ارة دبي / ديرة / �ضارع بور�ضعيد / بجوار بناية ال�ضريكال  املنفذ �ضده : �ضباح عبا�ض باقر - عنوانه :  ويعلن مبوطنه املختار / 
عي�ضى  حممد   / ال�ضتاذين   / املحاميني  بوكالة    0528037888  /  042946748 هاتف   /  401  / بوينت  بزن�ض  بناية   /
التالية ان  5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث  ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  انه يف يوم الأربعاء  ل�ضويدي و�ضبحي ح�ضني احمد - 
اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف 
ايام  الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  301 من قانون الإج��راءات  باملادة  املبينة  املواعيد 
التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات 
: ح�ضة يف عقار - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض : 48 - ا�ضم املبنى :  اليت ريزيدن�ض 1 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   )152262.14( احل�ضة  قيمة  مربع  مرت   20.21  : احل�ضة  م�ضاحة   -  614
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2018/126 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي الوطني - �ضابقا - بنك اأبوظبي الول - حاليا  عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية البزن�ض 

بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات ، هاتف : 04/2946945  رقم مكاين : 3244594826 
1 - العقار رقم  اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة مر�ضى دبي - مبنى مارينا تريي�ض  املنفذ �ضده : مناف حممد قدور - عنوانه :  

 1290275602  : مكاين  رقم   -  57
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية -املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�ض : 27 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : مارينا تريي�ض - رقم الوحدة 

: 57 - امل�ضاحة : 152.83 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )1645046( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بيع  عقار بالن�صر
فى الدعوى رقم  2019/66 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي التجاري 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�ضعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات 

املنفذ �ضده : عدوان احمد رفيعى 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة وادي ال�ضفا 2 - العقار رقم 136 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�ضفا 2 - رقم الر�ض : 136 - رقم البلدية : 9367 - 643 - امل�ضاحة 

: 324.05 مرت مربع - التقييم : 30000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2019/160 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - مبنى ا�ضبكت تاور - اخلليج التجاري - الطابق 4 الرابع - مكتب 404 - 
مكتب املحامي نا�ضر ال�ضام�ضي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية 

املنفذ �ضده : ماثيو فيليب وود - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - تالل الإمارات الأوىل - مبنى ال�ضيف رقم 2 - �ضقة 
 393  -  6248 البلدية  رقم  اخلام�ضة  الثنية   -  3404

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�ض : 915 - ا�ضم املبنى : ال�ضيف 2 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 

درهم   )2.222.530( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   258.10  : امل�ضاحة   -  3404
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بيع  عقار بالن�صر
فى الدعوى رقم  2019/114 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق الو�ضط املحدود - فرع دبي  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ 
زايد - داون تاون - منطقة برج خليفة - اعمار ا�ضكوير ، برج ات�ض ا�ض بي �ضي 

املنفذ �ضده : ارمن بيرتو�ضيان  
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي ، اجلداف ، �ضارع اخليل  ، بالزو فري�ضات�ضي ، ال�ضقة رقم 2319 ، الطابق الثالث 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
ار�ض رقم 460 - املنطقة : اجلداف - رقم البلدية : 865 - 326 - امل�ضاحة : 156.60 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�ضم 

املبنى : بالزو فري�ضات�ضثي - رقم الوحدة : 2319 - القيمة التقديرية : 2022752 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بيع  عقار بالن�صر
فى الدعوى رقم  2019/48 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: نور بنك )م�ضاهمة عامة( بنك نور ال�ضالمي - �ض م ع - �ضابقا 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى اعمار العقارية - �ضقة مكتب رقم 801 

املنفذ �ضده : ييفينغ اك�ضوي  - عنوانه :  الإم��ارات - اإم��ارة دبي - �ضارع ميدان بني يا�ض - مبنى حمل 3 ملك �ضلطان ذياب ال 
نهيان - حمل كني برايت لتجارة قطع غيار ال�ضيارات 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  
:  نوع العقار : حق منفعة ينتهي يف 2107/5/1 - املنطقة : املركز التجاري الثانية - رقم الر�ض : 51 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم 
املبنى : املركز التجاري العاملي رزيدن�ض - رقم العقار : 515 - امل�ضاحة : 217.02 مرت مربع - التقييم - 3503972 درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2018/172 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - باجتاه اأبوظبي - بجانب حمطة مرتو برج خليفة 
املنفذ �ضده : �ضيد حممد مهدي �ضيد مرت�ضى �ضفوي  - عنوانه : اإمارة دبي - الثنية الرابعة تالل الإمارات 3 ، ال�ضهول 5 الفيال 
رقم 8 القطعة رقم 2353 ال�ضارع رقم 4 النمط 7 هاتف 043609093 مكتب 048816777 جوال 0506561040 

mohammad@thelink-me.com       safavi99@gmail.com: بريد
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات : ار�ض 
: رقم الر�ض : 2353 - املنطقة : الثنية الرابعة - امل�ضاحة : 633.69 مرت مربع - رقم البلدية : 3630 - 394 - القيمة 

التقديرية : 6000000 درهم يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بيع  عقار بالن�صر
فى الدعوى رقم 2019/141 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - ا�ضبكت تاور - مكتب 404 - اخلليج التجاري - الطابق الرابع 

املنفذ �ضده : نيل�ضون رافيل جونز اليز  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى جولدن ميل b9 - رقم املبنى : 3 - رقم 
الطابق 5 - مبنطقة نخلة جمريا - �ضقة رقم 9509 - رقم الر�ض 1975 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : نخلة جمريا - رقم الر�ض : 1975 - امل�ضاحة : 166.09 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�ضم املبنى : جولدن ميل 

درهم.   1.966.553.00  : الكلية  القيمة   -  9509  : الوحدة  رقم   -  9
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2019/38 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري )�ض م ع (

عنوانه : اإم��ارة دبي - ديرة ، منطقة بور �ضعيد - جوار ديرة �ضيتي �ضنرت - بناية ملك بنك دبي التجاري - �ضندوق بريد رقم 
 3191694239 رقم  مكاين   04/2121911  : رقم  فاك�ض   ،  042121423 رقم  هاتف   ،  2668

املنفذ �ضده : داود ما�ضااله خ�ضرويار - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع بوليفارد حممد بن را�ضد - مبنى لوفت�ض تي 
اي�ضت املبنى رقم - �ضقة 1805  - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان 
اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها 
اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي 
قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل 
ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد 
ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 168 - رقم املبنى :  3 ا�ضم املبنى : لوفت�ض 

تي اي�ضت - رقم الوحدة : 1805 - امل�ضاحة : 85.07 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )915684( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر

فى الدعوى رقم  2019/76 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�ضرف ابوظبي الإ�ضالمي  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت - بناية 

م�ضرف اأبوظبي ال�ضالمي - خلف اجلامعة المريكية 
املنفذ �ضده : جمي�ض كينيدى واندا واندا

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�ضة - مبنى جلونا تاور 1 - العقار رقم : 1609 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات : �ضقة 
�ضكنية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم  الر�ض : 1250 - رقم البلدية : 969  - 393 - امل�ضاحة : 110.70 مرت مربع - 

رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : جلونا تاور - رقم الوحدة : 1609 - مببلغ 1.066.304.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بيع  عقار بالن�صر
فى الدعوى رقم  2016/656 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: عبداهلل زكريا نادري 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - مردف - ديرة - مبنى فيال رقم 107 - جوار مركز العربي للت�ضوق 

املنفذ �ضده : بفاريا جلف �ضندوفال ليمتد - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد 
- مبنى برج ال�ضذا - مدينة دبي لالعالم - �ضقة مكتب رقم 3308 

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  
: ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم الر�ض : 546 - امل�ضاحة : 316.15 مرت مربع - رقم 

املبنى : 10 - القيمة الكلية - 2.800.000.00 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



36 اخلميس    5   ديسمبر   2019  م   -   العـدد  12798  
Thursday  5   December   2019  -  Issue No   12798

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

فى الدعوى رقم  2018/245 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ  عنوانه : دبي - ديرة - ميدان بني يا�ض - بناية جمعه املاجد - وموطنه املختار مكتب 
احمد ابراهيم للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية مقره دبي ديرة - �ضارع بور�ضعيد - بناية ا�ضيكو بزني�ض بارك - مكاتب 406 و 
304 - مكاين رقم 3250094543  املنفذ �ضده : �ضيد علي ح�ضنني ر�ضوي  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - 

مبنى فري فيو - بناية رقم 1 - �ضقة رقم 201 - الطابق الثاين - ار�ض رقم 36 - مكاين 2668286123 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 36  - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�ضم املبنى : فريفيو - امل�ضاحة : 79.13 مرت مربع - 

رقم الوحدة : 201 - رقم الطابق  2 - مببلغ 851.747.00 درهم يباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2019/103 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك امل�ضرق - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�ضعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت - مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات 
املنفذ �ضده : مانوج جايكي�ضني بهوجواين - واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى 

بايزووتر باي بي امنيات رقم 1 - العقار رقم 1308   - منفذ �ضذه : �ضركة كايتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م  
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى   )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 12 - امل�ضاحة : 80.97 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم 

املبنى : بايزووتر باي بي امنيات - رقم الوحدة :  1308 - القيمة الكلية : 697.242.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2019/133 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ض م ع  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �ضارع الرباط - برج الفي�ضتيفال 

- الطابق 13 - دبي في�ضتيفال �ضيتي - الدائرة القانونية 
املنفذ �ضده : ح�ضام حممد فتحي ح�ضني �ضليمان 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل الإمارات الثانية - مبنى الرتا 3 - �ضقة 318 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
قبل دخ���ول امل��زاي��دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ض على البيع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  وعلى من  املدنية  الإج���راءات  قانون  301 من  ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة 
كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
 6 الثالثة - رقم الر���ض :  املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : املنطقة : الثنية 
- امل�ضاحة :  121.21 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�ضم املبنى : الأرت��ا 3 - رقم الوحدة : 318 - القيمة الكلية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  دره.    1.043.753.00
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2018/86 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق الو�ضط املحدود 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�ضرق الو�ضط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �ضده : �ضون كريج درورى - عنوانه :  اإمارة دبي - دبي ، جممع املعي�ضم الأول ، عقارات جمريا جولف ، وي�ضبريينج باينز - 

فاير�ضتون ، فيال رقم اإي 93 ، دبي ت منزل : 048853595 ت عمل : 042016682 ، رقم مكاين : 1823768886 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
قطعة ار�ض مبنية - رقم الر�ض : 649 - املنطقة : معي�ضم الأول - امل�ضاحة : 442.21 مرت مربع - املقدرة ب��� )3300000( 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2018/314 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك - )م�ضاهمة عامة( - )بنك نور ال�ضالمي ( - �ض م ع - �ضابقا ( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - مكتب 801 
املنفذ �ضده : �ضوراب جويال دهارم بال جويال 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�ضارقة - �ضارع كورني�ض البحرية - بناية بلوم بنك - �ضقة رقم 1402 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 

ار�ض رقم 459 - مبنطقة : احلبية الثالثة - امل�ضاحة : 309.40 - مرت مربع - القيمة التقديرية : 3000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم 2019/74 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت 

- بناية م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي - خلف اجلامعة المريكية 
املنفذ �ضده : نور الدين �ضباح عريبى - واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى لوفت�ض 

رقم 1 - العقار رقم : L222  - منفذ �ضدها : ب�ضمه احلمراء 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  
: عبارة عن �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة : رقم الر�ض : 168 - امل�ضاحة : 77.48 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم 

املبنى : لوفت�ض - رقم الوحدة : L222 - مببلغ 1.000.784.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم  2019/11 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: اأ�ضيل للتمويل "ا�ضيل" - �ض م خ 

عنوانه : اإمارة ابوظبي - البطني - �ضارع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - خلف م�ضرف ابوظبي الإ�ضالمي - بجوار �ضركة اخلليج 
العقارية وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية الكائن بال�ضارقة 

املنفذ �ضده : ت�ضينغ يي ت�ضيونغ  عنوانه : اإمارة دبي - منطقة : احلبية الثالثة - وايت فليد - اكويا باي داماك - رقم الر�ض : 
 6750/676  : البلدية  رقم   -  286

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  
: قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 286 - املنطقة : احلبية الثالثة - امل�ضاحة : 479.59 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)3.500.000( درهم ويباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم  2019/3 بيع عقار مرهون   
401 خلف وكالة  اإم��ارة دبي - دي��رة - بور�ضعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم  اي��ران  عنوانه :  طالب التنفيذ: بنك ملي 
الني�ضان لل�ضيارات - هاتف : 04/2946945  املنفذ �ضده : قدرت اله �ضمد �ضعادت - ب�ضفته �ضامن وكفيل ل�ضركة ريناون 
للتجارة العامة - ذ م م - واآخرون  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة املنخول - العقار رقم 610 - رقم مكاين : 94507 

العامة   للتجارة  ريناون  �ضركة   / �ضده  منفذ   -   hotmai.com@Gsaadat  : الإلكرتوين  الربيد   28711
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية : املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�ض : 161 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : املجرة - 1 - رقم ال�ضقة : 1607 - رقم 

الطابق 16 - امل�ضاحة : 1.338/00 قدم مربع - التقييم : 1.605.543 درهم يباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2018/245 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: حبيب بنك اي جي زيوريخ  عنوانه : دبي - ديرة - ميدان بني يا�ض - بناية جمعه املاجد - وموطنه املختار مكتب 
احمد ابراهيم للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية مقره دبي ديرة - �ضارع بور�ضعيد - بناية ا�ضيكو بزني�ض بارك - مكاتب 406 و 
304 - مكاين رقم 3250094543  املنفذ �ضده : �ضيد علي ح�ضنني ر�ضوي  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - 

مبنى فري فيو - بناية رقم 1 - �ضقة رقم 201 - الطابق الثاين - ار�ض رقم 36 - مكاين 2668286123 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 36  - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�ضم املبنى : فريفيو - امل�ضاحة : 79.13 مرت مربع - 

رقم الوحدة : 201 - رقم الطابق  2 - مببلغ 851.747.00 درهم يباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2019/103 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك امل�ضرق - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�ضعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت - مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات 
املنفذ �ضده : مانوج جايكي�ضني بهوجواين - واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى 

بايزووتر باي بي امنيات رقم 1 - العقار رقم 1308   - منفذ �ضذه : �ضركة كايتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م  
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات : نوع 
العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 12 - امل�ضاحة : 80.97 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى 

: بايزووتر باي بي امنيات - رقم الوحدة :  1308 - القيمة الكلية : 697.242.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2019/133 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ض م ع  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �ضارع الرباط - برج الفي�ضتيفال 

- الطابق 13 - دبي في�ضتيفال �ضيتي - الدائرة القانونية 
املنفذ �ضده : ح�ضام حممد فتحي ح�ضني �ضليمان 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل الإمارات الثانية - مبنى الرتا 3 - �ضقة 318 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
قبل دخ���ول امل��زاي��دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���ض على البيع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���ض��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�ضتندات قبل 
ايداع  ع��ط��اوؤه  يعتمد  وعلى من  املدنية  الإج���راءات  قانون  301 من  ب��امل��ادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  امل��ح��ددة  اجلل�ضة 
كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
 6 الثالثة - رقم الر���ض :  املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : املنطقة : الثنية 
- امل�ضاحة :  121.21 مرت مربع - رقم املبنى : 3 - ا�ضم املبنى : الأرت��ا 3 - رقم الوحدة : 318 - القيمة الكلية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  دره.    1.043.753.00
 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2018/86 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق الو�ضط املحدود 

عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�ضرق الو�ضط ، مدينة دبي لالنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
املنفذ �ضده : �ضون كريج درورى - عنوانه :  اإمارة دبي - دبي ، جممع املعي�ضم الأول ، عقارات جمريا جولف ، وي�ضبريينج باينز - 

فاير�ضتون ، فيال رقم اإي 93 ، دبي ت منزل : 048853595 ت عمل : 042016682 ، رقم مكاين : 1823768886 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : قطعة 
ب��� )3300000(  442.21 مرت مربع - املقدرة   : امل�ضاحة  649 - املنطقة : معي�ضم الأول -   : ار���ض مبنية - رقم الر���ض 

درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2018/314 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك - )م�ضاهمة عامة( - )بنك نور ال�ضالمي ( - �ض م ع - �ضابقا ( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - مكتب 801 
املنفذ �ضده : �ضوراب جويال دهارم بال جويال 

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�ضارقة - �ضارع كورني�ض البحرية - بناية بلوم بنك - �ضقة رقم 1402 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 

ار�ض رقم 459 - مبنطقة : احلبية الثالثة - امل�ضاحة : 309.40 - مرت مربع - القيمة التقديرية : 3000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2019/74 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت 

- بناية م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي - خلف اجلامعة المريكية 
املنفذ �ضده : نور الدين �ضباح عريبى - واآخرون  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى لوفت�ض 

رقم 1 - العقار رقم : L222  - منفذ �ضدها : ب�ضمه احلمراء 
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  
: عبارة عن �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة : رقم الر�ض : 168 - امل�ضاحة : 77.48 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�ضم 

املبنى : لوفت�ض - رقم الوحدة : L222 - مببلغ 1.000.784.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2019/11 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: اأ�ضيل للتمويل "ا�ضيل" - �ض م خ 

عنوانه : اإمارة ابوظبي - البطني - �ضارع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - خلف م�ضرف ابوظبي الإ�ضالمي - بجوار �ضركة اخلليج 
العقارية وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية الكائن بال�ضارقة 

املنفذ �ضده : ت�ضينغ يي ت�ضيونغ  عنوانه : اإمارة دبي - منطقة : احلبية الثالثة - وايت فليد - اكويا باي داماك - رقم الر�ض : 
 6750/676  : البلدية  رقم   -  286

بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  
: قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 286 - املنطقة : احلبية الثالثة - امل�ضاحة : 479.59 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)3.500.000( درهم ويباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2019/3 بيع عقار مرهون   
401 خلف وكالة  اإم��ارة دبي - دي��رة - بور�ضعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم  اي��ران  عنوانه :  طالب التنفيذ: بنك ملي 
الني�ضان لل�ضيارات - هاتف : 04/2946945  املنفذ �ضده : قدرت اله �ضمد �ضعادت - ب�ضفته �ضامن وكفيل ل�ضركة ريناون 
للتجارة العامة - ذ م م - واآخرون  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة املنخول - العقار رقم 610 - رقم مكاين : 94507 

العامة   للتجارة  ريناون  �ضركة   / �ضده  منفذ   -   hotmai.com@Gsaadat  : الإلكرتوين  الربيد   28711
بيع  �ضيجرى  احل��ال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�ضاء ويف   5.00 ال�ضاعة   2019/12/11 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�ضراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
�ضقة �ضكنية : املنطقة : مر�ضى دبي - رقم الر�ض : 161 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : املجرة - 1 - رقم ال�ضقة : 1607 - رقم 

الطابق 16 - امل�ضاحة : 1.338/00 قدم مربع - التقييم : 1.605.543 درهم يباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
 اعالن بالن�صر

                    يف  االإ�صتئناف رقم 9/2019/376/ ا�صتئناف امر على عري�صه مدين 
مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 31/2019 امر على 

عري�ضة �ضيغة تنفيذية والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب  
طالب الإعالن : حممد �ضادق عبدالكرمي خليجي  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

 املطلوب اإعالنه : 1- ابراهيم فتح علي زماين  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد ا�ضتاأنف احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2019/31 امر على عري�ضة 
�ضيغة تنفيذية   وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء املوافق 2019/12/18  ال�ضاعة 17.30 
ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  �ضباحا بالقاعة رقم 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 11684/2019/13 عمايل جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )2350( درهم

 والر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن / 1-ايدين جريما يريجا -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  اوت بو�ضت للب�ضريات �ض.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عماليه  مو�ضوع الإعالن :  قد 
املوافق   الح��د   ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت  وامل�ضاريف.  والر�ضوم  دره��م  وقدرها )2350( 
اأو  Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �ض    2019/12/15
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  6035/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/665 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 3815 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : جوليا ماري �ضبن�ضر �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �ضالون ذا بيفريل هيلز لل�ضعر والتجميل ملالكها ام اي ا�ض لال�ضتثمار �ضركة 

ال�ضخ�ض الواحد �ض.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
جمهويل حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )3815( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- الغاء وحذف ا�ضم و�ضف املدعية 
وامل�ضجلة  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  وال�ضادرة من  رقم )552347(  املهنية  الرخ�ضة  من 
بال�ضجل التجاري حتت الرقم )1272482(.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1452/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/2751 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 458789.64 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
 / التنفيذ  وميثله  : طالب  بالق�ضية  -  �ضفته  ال�ضالمي  اأبوظبي  : م�ضرف  الإع��الن  طالب 

حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
وين�ض�ضرت  ملديونية  �ضامن  كفيل  ب�ضفته   - �ضامل  النوبي  عي�ضى  من�ضور   -1  : اإعالنه  املطلوب 

لل�ضقق الفندقية �ض.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده  - جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن ا�ضهم لدى بنك 
دبي ال�ضالمي عدد ال�ضهم 12.450 وبنك دبي ال�ضالمي عدد ال�ضهم 2 و�ضركة اعمار العقارية 
عدد ال�ضهم 6.649 وف��اء للمبلغ املطالب به وق��دره )458789.64( دره��م يف امللف اع��اله وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  1452/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/2751 جتاري جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 

458789.64 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : م�ضرف اأبوظبي ال�ضالمي -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي - �ضفته بالق�ضية:وكيل
�ض.ذ.م.م   الفندقية  لل�ضقق  وين�ض�ضرت  ملديونية  �ضامن  كفيل  ب�ضفته   - حممد  �ضامل  النوبي  عي�ضى   -1  : اإعالنه  املطلوب 

2- من�ضور عي�ضى النوبي �ضامل - ب�ضفته كفيل �ضامن ملديونية وين�ض�ضرت لل�ضقق الفندقية �ض.ذ.م.م
 �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة لدى �ضوق ابوظبي لالوراق املالية وهي عبارة عن ا�ضهم 
عائده لكم:1- �ضركة الدار العقارية عدد ال�ضهم 3.150 القيمة ال�ضوقية ل�ضهم 2.24 - 2-�ضركة دانة غاز عدد ال�ضهم 3748 
4-�ضركة   -  0.74 ل�ضهم  ال�ضوقية  القيمة   250 ال�ضهم  للطاقة عدد  الوطنية  ابوظبي   -3  -  0.97 ل�ضهم  ال�ضوقية  والقيمة 
الواحة كابيتال عدد ال�ضهم 3.524 والقيمة ال�ضوقية لل�ضهم 1.04 - 5-ابوظبي لبناء ال�ضفن عدد ال�ضهم 4.389. والقيمة 
ال�ضوقية لل�ضهم 1.37 - 6-ابوظبي لبناء ال�ضفن عدد ال�ضهم 396 والقيمة ال�ضوقية لل�ضهم 1.37 مرهون ل�ضركة - 7-اخلزنة 
للتاأمني عدد ال�ضهم 9.169 والقيمة ال�ضوقية لل�ضهم 0.25 - 8-�ضركة ابوظبي لبناء ال�ضفن عدد ال�ضهم 3.652 والقيمة 
ال�ضوقية لل�ضهم 1.37 - 9-ابوظبي لبناء ال�ضفن عدد ال�ضهم 302 والقيمة ال�ضوقية لل�ضهم 1.37 مرهونة ل�ضركة يف حدود 

املبلغ املنفذ به وقدره )458789.64( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2379/2019/60 امر اداء    

مو�ضوع الدعوى :املطالبة با�ضدار المر بالزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )خم�ضة ع�ضر الف درهم( 
بال�ضافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2017/5/15 وحتى ال�ضداد 

التام والر�ضوم وامل�ضاريف
طالب الإعالن : م�ضت�ضفى برامي �ض.ذ.م.م -    �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�ضمي - �ضفته بالق�ضية:وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- با�ضن فن ال�ضوكول �ض.ذ.م.م- �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه   جمهويل حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : 
طلب ا�ضت�ضدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/10/14 بالزام املدعي عليهما/ يا�ضر 
���ض.ذ.م.م بان توؤديا للمدعية/ م�ضت�ضفى برامي �ض.ذ.م.م  ال�ضوكول  جابر عبدالروؤوف حموده و با�ضن فن 
مبلغ )خم�ضة ع�ضر الف درهم( والفائدة القانونية 9% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2017/5/15 
وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف ا�ضتئناف 

المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن 
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2019/3416  تنفيذ عمايل 
ليتون  احلبتور  )حاليا(  ذ.م.م  للمقاولت  جي  ال  ات�ض  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ض.ذ.م.م )�ضابقا( 2- �ضبيكون �ض.ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
يو�ضف  احمد  حممد  وميثله:يو�ضف  بيالي  موهانان  ك��وم��ار  التنفيذ/ارون 
اع��اله والزامك بدفع  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  احلمادي  قد 
او خزينة املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )106315( درهم اىل طالب  املبلغ 
بال�ضافة اىل مبلغ )4596( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/3935 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه��ويل  �ضوليو�ضنز   داي��ن��م��ك  اأوري��ن��ت��ال��ز  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ض.ذ.م.م  الهند�ضية  للخدمات  التنفيذ/ترنتي  طالب  ان  مبا  القامة 
وميثله:ح�ضني علي ح�ضن علي البناي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )808515( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 1590/2019/11 مدين جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )33739.02( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 

واتعاب املحاماة وحتى ال�ضداد التام
طالب الإعالن / 1-�ضركة جمموعة المارات لالت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �ض.م.ع �ضفته بالق�ضية : 

مدعي   وميثله :  عبداهلل حممد ر�ضول علي الهرمودي  �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  عثمان بركت علي بركت علي  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/23 يف الدعوى املذكورة 
املدعي عليه بان  بالزام  ات�ضالت( �ض.م.ع  اأعاله ل�ضالح/�ضركة جمموعة المارات لالت�ضالت )جمموعة 
وامل�ضاريف ومبلغ )500( درهم مقابل  الر�ضوم  الزامه  يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )33739.02( درهم مع 
اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 

هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 1662/2019/11 مدين جزئي 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )31598.28( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة وحتى ال�ضداد التام

طالب الإعالن / 1-�ضركة جمموعة المارات لالت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �ض.م.ع �ضفته بالق�ضية : 
مدعي   وميثله :  عبداهلل حممد ر�ضول علي الهرمودي  �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنه :  1-  ف�ضل �ضهزاد �ضاهزاد احمد  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/22 يف الدعوى املذكورة 
املدعي عليه بان  بالزام  ات�ضالت( �ض.م.ع  اأعاله ل�ضالح/�ضركة جمموعة المارات لالت�ضالت )جمموعة 
وامل�ضاريف ومبلغ )500( درهم مقابل  الر�ضوم  الزامه  يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )31598.28( درهم مع 
اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 

هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 1707/2019/11 مدين جزئي 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )23119.48( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة وحتى ال�ضداد التام

طالب الإعالن / 1-�ضركة جمموعة المارات لالت�ضالت )جمموعة ات�ضالت( �ض.م.ع �ضفته بالق�ضية : 
مدعي   وميثله :  عبداهلل حممد ر�ضول علي الهرمودي  �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه :  1-  حمدي عمر عبده عثمان  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/22 يف الدعوى املذكورة 
املدعي عليه بان  بالزام  ات�ضالت( �ض.م.ع  اأعاله ل�ضالح/�ضركة جمموعة المارات لالت�ضالت )جمموعة 
وامل�ضاريف ومبلغ )500( درهم مقابل  الر�ضوم  الزامه  يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )23119.48( درهم مع 
اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 

هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2883/2019/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )155.883.50( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة
طالب الإعالن :  الفار�ض لتاأجري املعدات �ض.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:يو�ضف حممد ح�ضن حممد البحر - �ضفته بالق�ضية:وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- �ضركة كونفور�ض للمقاولت ذ.م.م �ضفته بالق�ضية : اخل�ضم املدخل 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وقدره )155.883.50( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق  2019/12/12  ال�ضاعة 08.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
 اعالن بالن�صر

  يف  االإ�صتئناف رقم 2784/2019/315 ا�صتئناف عمايل 
مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 4331/2019 عمايل 

جزئي والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب  
طالب الإعالن : �ضالون تيبني توب نيلز لل�ضيدات  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

 املطلوب اإعالنه : 1- �ضالمات ايليبفا  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن :    وحددت لها جل�ضه يوم الثنني املوافق 2019/12/16  ال�ضاعة 
او من ميثلكم  يقت�ضي ح�ضوركم  ch1.A.4 وعليه  رقم  بالقاعة  11.00 �ضباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
 اعالن بالن�صر

  يف  االإ�صتئناف رقم 2138/2019/315 ا�صتئناف عمايل 
مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 3365/2018 عمايل 

جزئي والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب  
طالب الإعالن : اينفوك لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف

وميثله:يو�ضف حممد احمد يو�ضف احلمادي - �ضفته بالق�ضية:وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- حممد احمد هالل حتامله  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف 

 �ضده.
جمهول حمل الإقامة 

عمايل   3356/2018 رقم  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  :قد  الإع��الن  مو�ضوع 
املوافق 2019/12/17   الثالثاء  ب��ت��اري��خ:2019/7/31 وح��ددت لها جل�ضه يوم  جزئي 
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

 اعالن بالن�صر
  يف  االإ�صتئناف رقم 2590/2019/305 ا�صتئناف جتاري 

مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1398/2019 جتاري جزئي 
والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب  

طالب الإعالن : م�ضرف المارات ال�ضالمي )م�ضاهمة عامة(  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف
وميثله:جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي - �ضفته بالق�ضية:وكيل

املطلوب اإعالنهما : 1- اركاديا لالجنحة الفندقية ذ.م.م 2-ح�ضن علي القداح )كفيل �ضامن(  - 
 �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده.

جمهول حمل الإقامة 
م��و���ض��وع الإع����الن :ق��د ا���ض��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2019/1398 جتاري 
بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة    2019/12/11 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضه  لها  وح��ددت  جزئي 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري  ch2.D.19 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم  رقم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   حمكمة اال�صتئناف
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  96/2019/250 بيع عقار مرهون 
مو�ضوع الدعوى : المر بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 1787 البالغ م�ضاحته 

515.24 مرت مربع مبنطقة الثنية الرابعة بامارة دبي املرهون للبنك الطالب وتثمينه وبيعه 
باملزاد العلني 

طالب الإعالن : البنك التجاري الدويل �ض.م.ع -  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي - �ضفته بالق�ضية:وكيل

ذ.م.م �ضفته  للتجارة  نياجرا  �ضركة  �ضعيد م�ضايخي 2-  : 1- حممد مهدي  اإعالنهما  املطلوب 
بالق�ضية : منفذ �ضدهما 

جمهويل حمل الإقامة 
بتاريخ:2019/11/20 اخطاركم ل�ضداد قيمة  الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية  مو�ضوع 
العقار حمل  بيع  وال  الع��الن  تاريخ  يوم من   15 دره��م خالل  وقدرها )5.000.000(  املطالبة 
الرهن باملزايدة عن طريق املزاد العلني وفقا لالجراءات املن�ضو�ض عليها يف قانون الجراءات 
امل�ضاحة   -  1787 الر���ض  رق��م   - الرابعة  الثنية  املنطقة   - ار���ض  عبارة عن قطعة  وه��ي  املدنية 

515.24 مرتمربع - وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5636/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1313 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 408017.41 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب   : بالق�ضية  �ضفته  ����ض.ذ.م.م  والفواكه  للخ�ضار  غالمي  علي  �ضركة   : الإع���الن  طالب 

التنفيذ 
وميثله:�ضاره �ضاه بيك حممد البلو�ضي - �ضفته بالق�ضية:وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- مطعم برميا خلدمات التموين باملواد الغذائية - �ضفته بالق�ضية : منفذ 
�ضده  جمهويل حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )408017.41( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  5683/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1315 جتاري جزئي ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 201744.85 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب   : بالق�ضية  �ضفته  ����ض.ذ.م.م  والفواكه  للخ�ضار  غالمي  علي  �ضركة   : الإع���الن  طالب 
التنفيذ 

وميثله:�ضاره �ضاه بيك حممد البلو�ضي - �ضفته بالق�ضية:وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم كركم ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

 جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )201744.85( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 396/2019/22 مدين كلي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بف�ضخ اتفاقية ال�ضركة وبالزام املدعي عليهم بالت�ضامن مببلغ 

وقدره )3000000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام 
و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب الإعالن / 1-�ضركة �ضاه مري ماريتليم ليمتد - ومتثلها �ضمينه علي اقبال وكيال عنها/ �ضفته بالق�ضية : 
مدعي   وميثله :  عبداحلميد غلوم مراد يو�ضف �ضالح البلو�ضي  �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنه :  1-  جتدت حممد علي وايل - مدير �ضركة الن�ضاف للمحاماه وال�ضت�ضارات القانونيه  �ضفته 
بالق�ضية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بف�ضخ اتفاقية ال�ضركة وبالزام 
املدعي عليهم بالت�ضامن مببلغ وقدره )3000000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ال�ضاعة 9.30 �ض    2019/12/8

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن قرار بالتنفيذ 
        يف الدعوى رقم 2018/4 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �ضده/1- اي تي ايه �ضتار للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/برنار يو�ضف منعم

وميثله:ديانا حممد حمادة.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/10/24 اخطاركم با�ضتالم املنقولت 
الكائنة يف العقار املبينة موا�ضفاته:�ضقة �ضكنية - مبنطقة نخلة جمريا - رقم 
الر�ض 1723 - رقم البلدية 1-381 - امل�ضاحة 102.33 مرت مربع - رقم املبنى 
C101 يف مدة  الوحدة  رقم   - ري�ضيدين�ض موغال  املبنى غراندور  ا�ضم   -  2

اق�ضاها 15 يوما من تاريخ العالن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1539/2019/20 جتاري كلي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره )35.846.674( درهم 

والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام مع الزامهم الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة
طالب الإعالن :  �ضركة تبزاك للتجارة واملقاولت ذ.م.م  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:فريد عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل العو�ضي - �ضفته بالق�ضية:وكيل
املطلوب اإعالنهما: 1- هاريف ايريك بولرت 2- بورتون ماجنرز جي ال تي �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم 
الزامهم  مع  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  درهم   )35.846.674( وق��دره  مببلغ 
الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2019/12/16  ال�ضاعة 09.30 �ض 
بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اإعالن بالن�صر
رقم )2019/8698(

املنذر : عبداهلل خان حاجي هدايت اهلل 
املنذر اليه : حممد �ضليم عمر دين 

املو�ضوع / يكلف املنذر / املنذر اليه ب�ضداد مبلغ وقدره )41.000( واحد 
واربعون الف درهم خالل مدة اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ ا�ضتالمه 
هذا الإنذار ، واإل �ضي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 
التي حتفظ له حقه مبا فيها اإقامة الدعاوى الق�ضائية وا�ضت�ضدار امر 
الأداء مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي والفائدة 

القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 3159/2019/16 جتاري جزئي   
مو�ضوع الدعوى : الزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )369.816( درهم مع الفائدة القانونية 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد ،  الزام املدعي عليها بقيمة ال�ضريبة امل�ضافة 5% مبلغ 18490 درهم ، 

الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن :  هنيكل بويل بت لل�ضناعات  املحدودة - ذ م م   - �ضفته بالق�ضية : مدعي  املطلوب اإعالنه 
: 1- جرين �ضيرنجي للخدمات الفنية - �ض ذ م م - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه جمهول حمل الإقامة  
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/11/12 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�ضالح/هنيكل بويل بت لل�ضناعات  املحدودة - ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
ثالثمائة وت�ضعة و�ضتني الف وثمامنائة و�ضتة ع�ضر درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�ضروفات  والزمتها  ال�ضداد  متام  وحتى   2019/7/10 يف  احلا�ضل  الق�ضائية 
اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 4414/2019/16 جتاري جزئي  

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )22370 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف 
بالنفاذ  و�ضمول احلكم  التام  ال�ضداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب 
املعجل بال كفالة.   طالب الإعالن / 1-�ضركة اأبوظبي للزيوت النباتية - ذ م م - �ضفته بالق�ضية : 
مدعي  وميثله :  منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ -  �ضفته بالق�ضية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 
1- مطعم الدمياطي وا�ضكندرون - ملالكها حممد خليل عو�ض الب�ضي�ضي - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  : قد  الإع���الن  الق��ام��ة  مو�ضوع  عليه - جمهول حمل 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )22370 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
لها  كفالة وح��ددت  املعجل بال  بالنفاذ  و�ضمول احلكم  التام  ال�ضداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  من 
جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2019/12/10 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ضم ال�ضركة : حممد كا�شف وحممد عرفان خلدمات الطباعة �ض ذ م م  
رقم الرخ�ضة: 691614  العنوان : حمل 1 ملك احمد علي احلارثي - ديرة - هور 
العنز - ال�ضكل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة رقم القيد بال�ضجل التجاري 
: 1118346 تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي بانهاب�ضدد الغاء الرتخي�ض 
اخلا�ض بال�ضركة ال��واردة اعاله وذلك مبوجب الج��راءات والنظم املتبعة يف 
الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة التنمية القت�ضادية 

بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�ضر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ضتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 2558/2019/11 مدين جزئي  
والر�ضوم  دره���م(   122148.50( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
وحتى   2019/3/18 يف  احلا�ضل  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. طالب الإعالن / 1-ال�ضيافة لل�ضقق الفندقية 
3 - �ضفته بالق�ضية : مدعي  وميثله : ب�ضار عبداهلل علي ابراهيم امل�ضايبة -  �ضفته بالق�ضية : 
عليه  - جمهول  : مدعي  بالق�ضية  - �ضفته  الدروي�ض  ف��وزي  روب��ا   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب  وكيل  
حمل القامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم(   122148.50( وقدره  مببلغ 
ال�ضتحقاق احلا�ضل يف 2019/3/18 وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�ضة يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات  فاأنت مكلف باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 

العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده

فى الدعوى رقم  2018/705 تنفيذ عقاري   
                           طالب التنفيذ: هوو يونيفري�ضال ليمتد  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �ضارع األ مكتوم - مبنى رقم ب 
62 - بناية راك بنك - مكتب 302 - الطابق 3   املنفذ �ضده : �ضركة جلوبال كنج تيكنولوجيز ليمتد )�ضابقا( جي كيه تي هولدجنز ليمتد 
)حاليا( وامل�ضجلة يف �ضجالت موؤ�ض�ضة )التنظيم( العقاري با�ضم �ضركة ج  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - بردبي - �ضارع : 
ال�ضيخ زايد - مبنى : بناية وايت �ضوان - �ضقة - الطابق رقم 8 مكتب - بجوار بناية برج �ضعيد 1 الكابن بها بنك الإمارات دبي الوطني   انه 
يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه 
  )www.emiratesauction.ae( ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
1- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 203 - امل�ضاحة : 123.15 
مرت مربع - مببلغ : 1.723.246.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء   ، 2- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى 
دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2202 - امل�ضاحة : 201.89 مرت مربع - مببلغ : 2.825.060.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء   
،  3- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2503 - امل�ضاحة 
: 211.86 مرت مربع - مببلغ : 2.964.571.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء ،  4- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : 
مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 903 - امل�ضاحة : 122.43 مرت مربع - مببلغ : 1.713.171.00 درهم ، يباع لأعلى 
عطاء ،  5- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2703 - امل�ضاحة 
: 211.86 مرت مربع - مببلغ : 2.964.571.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء ،  6- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : 
مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2101 - امل�ضاحة : 211.86 مرت مربع - مببلغ : 2.964.571.00 درهم ، يباع لأعلى 
عطاء ، 7- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 1303 - امل�ضاحة 
: 122.43 مرت مربع - مببلغ : 1.713.171.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء ،  8- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : 
مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2201 - امل�ضاحة : 201.89 مرت مربع - مببلغ : 2.825.060.00 درهم ، يباع لأعلى 
عطاء ،  9- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2702 - امل�ضاحة 

: 211.86 مرت مربع - مببلغ : 2.964.571.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12798 بتاريخ 2019/12/5   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2018/705 تنفيذ عقاري   

                           طالب التنفيذ: هوو يونيفري�ضال ليمتد  عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �ضارع األ مكتوم - مبنى رقم ب 
62 - بناية راك بنك - مكتب 302 - الطابق 3   املنفذ �ضده : �ضركة جلوبال كنج تيكنولوجيز ليمتد )�ضابقا( جي كيه تي هولدجنز ليمتد 
)حاليا( وامل�ضجلة يف �ضجالت موؤ�ض�ضة )التنظيم( العقاري با�ضم �ضركة ج  عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - بردبي - �ضارع : 
ال�ضيخ زايد - مبنى : بناية وايت �ضوان - �ضقة - الطابق رقم 8 مكتب - بجوار بناية برج �ضعيد 1 الكابن بها بنك الإمارات دبي الوطني   انه 
يف يوم الأربعاء املوافق 2019/12/11 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه 
  )www.emiratesauction.ae( ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20 % من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
1- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 203 - امل�ضاحة : 123.15 
مرت مربع - مببلغ : 1.723.246.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء   ، 2- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى 
دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2202 - امل�ضاحة : 201.89 مرت مربع - مببلغ : 2.825.060.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء   
،  3- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2503 - امل�ضاحة 
: 211.86 مرت مربع - مببلغ : 2.964.571.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء ،  4- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : 
مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 903 - امل�ضاحة : 122.43 مرت مربع - مببلغ : 1.713.171.00 درهم ، يباع لأعلى 
عطاء ،  5- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2703 - امل�ضاحة 
: 211.86 مرت مربع - مببلغ : 2.964.571.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء ،  6- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : 
مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2101 - امل�ضاحة : 211.86 مرت مربع - مببلغ : 2.964.571.00 درهم ، يباع لأعلى 
عطاء ، 7- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 1303 - امل�ضاحة 
: 122.43 مرت مربع - مببلغ : 1.713.171.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء ،  8- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : 
مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2201 - امل�ضاحة : 201.89 مرت مربع - مببلغ : 2.825.060.00 درهم ، يباع لأعلى 
عطاء ،  9- نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�ض : 219 - املنطقة : مر�ضى دبي - ا�ضم املبنى : اورا مارينا - رقم الوحدة : 2702 - امل�ضاحة 

: 211.86 مرت مربع - مببلغ : 2.964.571.00 درهم ، يباع لأعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
فقد املدعو / رخ�ضانه كوثر 
باك�ضتان     ، اح��م��د  م��ن��ظ��ور 
رقم  �ضفره  ج��واز  اجلن�ضية 
 )E Q 4 9 1 3 9 5 2 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0543580963

فقدان جواز �شفر
�����ض����ي����ده   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
م��ي��م��ون��ه ت�����ض��ري ���ض��ي��د �ضبري 
باك�ضتان   ، �����ض����اه  ح�������ض���ني 
�ضفره رقم  اجلن�ضية - ج��واز 
من   )AE7829681(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0508067841    

فقدان جواز �شفر

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�ضمد  �����ض����ي����ك����دار  ����ض���ك���ن���در 
بنغالدي�ض     ، ���ض��ي��ك��دار  ع��ل��ى 
�ضفره رقم  اجلن�ضية - ج��واز 
EA0879406(من  (
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0507658212    

فقدان جواز �شفر

جو�ضلني   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني     ، فاماديكو  توبون 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )EC4678235( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0502977522

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل���دع���و / ع��ث��م��ان ح�����ض��ن ح�����ض��ان علم 
، ب��اك�����ض��ت��ان   اجل��ن�����ض��ي��ة - ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)6807481JN( من يجده عليه الت�ضال 

بتليفون رقم  0567309821 

فقدان جواز �شفر

ف������ق������د امل����������دع����������و/ ����ض���م���ر 
فل�ضطني   ، اب����وط����ه  ���ض��ب��ع 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )PR0153334( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0563133656

فقدان جواز �شفر
ذي�������اب   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اليمن   ، ق��ا���ض��م  اهلل  ج����ار 
�ضفره  ج�������واز  اجل���ن�������ض���ي���ة 
 )05888979( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0502302263

فقدان جواز �شفر

ف���ق���د امل�����دع�����و/ م���ن���ى ع�����ادل 
م�ضر   ، اح��م��د  دروي�����ض  �ضيد 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)A14318542( - يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  امل�ضرية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د ممتاز 
الهند   ، اب����راه����ي����م  حم���م���د 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
S3681967(يرجى  (
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

فقدان �صهادةاأ�صهم
فقد املدعو/  را�ضد غيث بخيت غيث الفالحي ، رقم امل�ضاهم  

 150  : ال�ضهم  عدد   ،  10164964  : ال�ضهادة  رقم   ،  ADIB1051043
�ضادرة من م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي.

وعلى من يجدها الت�ضال بالرقم 0557905555 
وفقد املدعو/مطر غيث بخيت غيث الفالحي ، رقم امل�ضاهم  

 151  : ال�ضهم  عدد   ،  10164963  : ال�ضهادة  رقم   ،  ADIB1051042
�ضادرة من م�ضرف ابوظبي ال�ضالمي.

وعلى من يجدها الت�ضال بالرقم 0506179090
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•• ال�شارقة-الفجر:

تتويج  )�ضم�ض(  لالإعالم  ال�ضارقة  مدينة  اأعلنت 
»التجربة  ن��وع��ه  م��ن  والأول  ال��رائ��د  م�ضروعها 
لالإعالن  خا�ض  حفل  باإقامة  الإماراتية«  الفنية 
ع��ن اأ���ض��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��وائ��ز ال��ت��ج��رب��ة، وذلك 
، يف قاعة  دي�ضمرب    8 ال��ق��ادم  الأح���د  ي��وم  م�ضاء 

املدينة اجلامعية يف ال�ضارقة. 
 32 م��ن  اأك��ر  ب��ني  لفتا  تناف�ضاً  امل�ضروع  و�ضهد 
على  طوياًل،  جتريبياً  فيلماً   29 �ضوروا  فريقاً، 
الور�ض  من  ع��دداً  تخللها  اأ�ضهر،  ثمانية  ام��ت��داد 
واإقباًل  الح��رتايف،  الفردي  والتوجيه  التدريبية 

كبرياً من املواهب ال�ضبابية املميزة. 
عمر  خالد  الدكتور  �ضعادة  عرب  املنا�ضبة،  وبهذه 
)�ضم�ض(  لالإعالم  ال�ضارقة  مدينة  رئي�ض  املدفع 
عن فخره بامل�ضتوى الحرتايف الذي و�ضلت اإليه 
“حتر�ض  وقال:  اليوم،  ال�ضبابية  الفنية  املواهب 
)���ض��م�����ض( ع��ل��ى دع���م امل�����ض��ه��د ال��ف��ن��ي الإم���ارات���ي 
من  التحتية  البنية  تدعم  اإذ  الأ�ضكال،  مبختلف 
الفريدة،  الأف��ك��ار  وبلورة  املميزة  الأع��م��ال  خ��الل 

و�ضقل املواهب مبا يتما�ضى وروؤى اإمارة ال�ضارقة 
يف اأن تكون مدينة حا�ضنة للمواهب”. 

واأ�ضار املدفع اإىل اأن امل�ضهد الفني الإماراتي �ضهد 
اإل  ال�ضابقة،  الفرتات  انتعا�ض يف فرتة من  فرتة 
اأنه �ضهد تباطوؤاً فيما بعد، وهو ما �ضّكل حالة من 
اإماراتية  اأعمال  لروؤية  اجلمهور  ل��دى  ال�ضتياق 

ذات ج���ودة عالية م��رة اأخ���رى، الأم���ر ال���ذي دفع 
)�ضم�ض( اإىل بذل جهود حثيثة يف حتريك العجلة 
من  كبري  حيز  وتخ�ضي�ض  الأم����ام،  نحو  الفنية 

الإمكانيات املادية واملعنوية لها.
واملخت�ضيني  وامل��وه��وب��ني  اجلمهور  امل��دف��ع  ودع���ا 
الرائدة  الفعالية  ه��ذه  حل�ضور  وال�ضينمائيني 
والفريدة من نوعها، والتفاعل مع املواهب التي 
حجزت لنف�ضها مكانا مميزا يف امل�ضهد الفني من 
خالل اأفكارها املبتكرة التي �ضاهم يف �ضنع اأعمال 

فنية بجودة عاملية. 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  اأب��وح��م�����ض  خ���ل���ود  واأك������دت 
رفد  امل�ضروع  اأن  على  الإماراتية  الفنية  للتجربة 
والنظريات  بالعلوم  ال�ضبابية  امل��واه��ب  م��ع��ارف 
التطبيقية من خالل عقد ور�ض عمل متخ�ض�ضة 
على اأيدي خرباء يف املجال، يف حني اأن القائمني 
خدمته  يف  ال��ن��ج��اح  ع��وام��ل  جميع  ط��ّوع��وا  عليه 

خالل الفرتة املن�ضرمة. 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأث���ن���ت امل��خ��رج��ة الإم���ارات���ي���ة نهلة 
وامل�ضرتكني  ال�ضابة  امل��واه��ب  تفاعل  على  الفهد 
يف امل�ضروع، واأكدت على وجود مواهب ا�ضتثنائية 

العمل،  التدريبية وور����ض  ال���دورات  ب��رزت خ��الل 
كافة  تعاملت  اإذ  منها،  الن�ضائية  امل�ضاركة  ل�ضيما 
ومهنية  باحرتافية  املكتوب  الن�ض  م��ع  امل��واه��ب 
عالية، موؤكدة على اأن طريقها نحو العاملية وا�ضح 
اإذا م��ا ح��ظ��ت ب��ال��دع��م ال��ك��ايف م��ن ق��ب��ل اجلهات 

املخت�ضة كما تفعل )�ضم�ض(. 

واجلماعية  الفردية  اجلوائز  قيمة  اإجمايل  وبلغ 
للم�ضروع نحو 200 األف درهم، فيما توزعت على 
والربونزية،  والف�ضية  الذهبية  هي  فئات  ثالث 
درهم،  األ��ف   70 الذهبية  اجل��ائ��زة  قيمة  وت�ضل 
اأم��ا اجلائزة  األ��ف دره��م،   40 واجل��ائ��زة الف�ضية 

الربونزية فو�ضلت اإىل 20 األف درهم.
وت��ت��وزع اجل��وائ��ز ال��ف��ردي��ة على ع��دة ف��ئ��ات منها 
اأف�����ض��ل خم���رج، واأف�����ض��ل ك��ات��ب �ضيناريو،  ج��ائ��زة 
واأف�����ض��ل مم��ث��ل، واأف�����ض��ل مم��ث��ل��ة، واأف�����ض��ل قائد 

فريق منتج،
 واأف�ضل مدير ت�ضوير، واأف�ضل مونتري، بجانب 
اجلمهور،  وت�ضويت  ت�ضويرية،  مو�ضيقى  اأف�ضل 
اإىل  بالإ�ضافة  للفيلم،  ترويجي  اإع��الن  واأف�ضل 
الأفكار  واأف�ضل  للفيلم،  مل�ضق  ت�ضميم  اأف�ضل 

الإبداعية.
يف  التحكيم  جل��ن��ة  اأع�����ض��اء  احل��ف��ل  وي�ضت�ضيف 
ال��ف��ه��د، والفنان  ن��ه��ل��ة  امل��خ��رج��ة  امل�����ض��روع وه���م 
ال��دك��ت��ور ح��ب��ي��ب غ��ل��وم، وال��ك��ات��ب حم��م��د ح�ضن 
والدكتور  اأب���و حم�ض،  خ��ل��ود  وال��دك��ت��ورة  اأح��م��د، 
اأبو بكر،  ، والأ�ضتاذ يو�ضف  م�ضطفى العيدرو�ض، 

والأ�ضتاذ فجر قا�ضم علي. 
الفنية  التجربة  اأن م�ضروع  بالذكر  …واجلدير 
عاملي  م�ضروع  مع  التعاون  على  مبني  الإماراتية 
 Entertainment Experienceبا�ضم
وه��و م�����ض��روع حم���رتف، ح��از على ج��وائ��ز عاملية 

عديدة يف جمال تطوير املحتوى ال�ضينمائي. 

•• دبي – الفجر:

اأح��م��د ب��ن حم��م��د بن  ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �ضمو ال�ضيخ   
را�ضد اآل مكتوم، رئي�ض موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
“بيت ال�ضعر” يف دبي - التابع للموؤ�ض�ضة  للمعرفة، نظم 
�ضعريتني على  اأم�ضيتني  لل�ضياحة،  وبالتعاون مع دبي    -
احتفالت  مبنا�ضبة  جمريا  �ضاطئ  يف  مري”  “ل  م�ضرح 
املواطنني  م��ن  غ��ف��ري  ج��م��ه��ور  بح�ضور  ال��وط��ن��ي،  ال��ي��وم 

واملقيمني من خمتلف اجلن�ضيات. 
املا�ضي،  اجلمعة  يوم  اأقيمت  التي  الأوىل  الأم�ضية  واأحيا 
ال�ضلة  �ضاعر  وه��م:  الإم��ارات��ي  ال�ضعر  فر�ضان  من  ثالثة 
وراعي  املحرمي،  حممد  وال�ضاعر  الكعبي،  �ضامل  �ضعيد 
الأم�ضية  وقدمت  الفهد.  حممد  اأحمد  ال�ضاعر  الق�ضيد 

الإعالمية املتاألقة �ضامية مراد.

وا�ضتهل ال�ضاعر حممد املحرمي الأم�ضية بتقدمي ق�ضيدة 
وطنية قال فيها:

من املا�ضي اإلني الآن و حن يف قمة الأجماد
وطن �ضامخ وقاده غري رقوا يف �ضامخ القمه

وطور زايد التاريخ بثاقب فكره الوقاد
�ضبع دانات تتباهى بطيب قلوب ملتمه
بنى زايد مع اإخوانه �ضيوٍخ للبالد عماد
حكيم الفكر توجها و�ضارت للعرب ميه

وكّمْل �ضرية اآجماده خليفة �ضيد الأجواد
نهل من مدر�ضة زايد �ضفاٍت بالوفا جمه

كرمي وطيٍب قلبه ومتوا�ضع ملن يرتاد
جمال�ض �ضيخنا العامر تزيل كروبه وهمه

قال  وطنية  ق�ضيدة  ال��ف��ه��دي  اأح��م��د  ال�ضاعر  ق��دم  فيما 
فيها: 

على العز والجماد ن�ضرح وحن �ضيام
ون�ضوي وكٍل قان�ض من عزومه �ضيد

�ضباٍب تالعبهم حمية وك�ضر اتيام
على رنة البندق ي�ضوقونها ت�ضريد

و�ضيباٍن تبادر نهار اللقى قدام
حت�ضبهم �ضباب وكن وقت الزمان يعيد

نحن دون عر�ض الدار واجلار ما ين�ضام

ال�ضعرية  الأم�ضية  اإقامة  دي�ضمرب  من  الثاين  يوم  و�ضهد 
اأحياها ثالثة من فر�ضان ال�ضعر الإماراتي  الثانية، التي 
الهاجري،  �ضعد  عبداهلل  الدرعي،  حمدان  عبداهلل  وه��م: 
وعلي �ضامل الهاملي، فيما قدمتهم للجمهور الإعالمية 

املتاألقة دارين عبداهلل.
تفاعلوا  الذين  اجلماهري  من  الآلف  الأم�ضية   وح�ضر 
ال��ق�����ض��ائ��د وال�������ض���الت الوطنية  م���ع  ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري ج�����داً 
خالل  امل�ضاركون  قدمها  التي  والوجدانية،  واحلما�ضية 
الأم�ضية، وافتتح ال�ضاعر علي الهاملي الأم�ضية بق�ضيدة 

وطنية قال فيها:

تعال يا علم و ارفل بعايل ال�ضاريه م�ضموت
نحن �ضعٍب على الوحده متيز عند وقفاته

قيادنا لها منا الوىل و الها العهد مثبوت
حتت ظل الزعيم اللي رفع للمجد راياته

ابو �ضلطان له نق�ضم ق�ضم لو الزمان يفوت
طريق ال�ضيخ زايد ما نغري عن م�ضاراته

واألقى ال�ضاعر عبداهلل الدرعي ق�ضيدة وطنيه جاء فيها: 
هذه بالد املحبة بالغال مبنية

يف خليفة ويف احتاد ال�ضبع فخر بالدي
دولتي ما هي طوائف واأنظمة حزبيه

دولتي رمز احتاد معترب وريادي

ويا بالدي فيك فخري من بيا�ض النيه
�ضار يل معنى وجود وانتمي لأجدادي

وطنية  ق�ضيدة  ال��ه��اج��ري  ع��ب��داهلل  ال�ضاعر  ق��دم  ب���دوره 
قائاًل: 

�ضاعر وطن ماين ب�ضاعر دعايات
تهبا  رجاٍل ما تقد�ض  وطنها

وانا نظمت ال�ضعر جلل المارات
احبها  وانا    و�ضعري  ثمنها

اأنا فداء لرتابها يف املهمات
لنها وطن غايل وانا جزء منها

وكما قدم ال�ضعراء ق�ضائد اجتماعية وغزلية متنوعة. 
قدم  ال��ذي  الدرعي،  حميد  ال�ضاعر  الأم�ضية  اإىل  وان�ضم 
اإبراهيم ال�ضامي  ق�ضدية وطنية بهذه املنا�ضبة، وال�ضاعر 

الذي األقى �ضلة جميلة األهبت حما�ض احل�ضور. 
الوطن  �ضهداء  ت�ضحيات  وال�����ض��الت  الق�ضائد  وت��ن��اول��ت 
ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة  بالقيادة  اأ���ض��ادت  كما  الأب����رار، 
“حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة 
اهلل”، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  ن��ائ��ب 
زايد اآل  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”،  “رعاه 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان، 
امل�ضلحة، واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو حكام الإمارات، والتي 
حققت اآمال وطموحات الآباء املوؤ�ض�ضني املغفور لهم باإذن 

اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 
وال�����ض��ي��خ را����ض���د ب���ن ���ض��ع��ي��د اآل م��ك��ت��وم، واإخ��وان��ه��م��ا من 
ال�ضعراء  تكرمي  مت  الأم�ضية  ختام  ويف  املوؤ�ض�ضني.  القادة 

امل�ضاركني. 

الفعاليات  م���ن  ال��ع��دي��د  احل����دث  �ضي�ضمل  ك��م��ا   
الوجهات  من  عدد  يف  واملحلية  العاملية  املو�ضيقية 
اأبوظبي، مع الرتكيز على  الرئي�ضة يف  ال�ضياحية 
مو�ضيقى الرق�ض الإلكرتونية واملعروفة با�ضم اإي 
مبجلة  اخلا�ض  العاملي  املوؤمتر  بينها  من  اأم،  دي 
�ضو�ضيال،  كلوب  ومهرجان  الربيطانية  جي  دي 
يف  املو�ضيقية  ال�ضاطئية  امل��ه��رج��ان��ات  اأك���رب  اأح���د 

املنطقة.
ويف تعليقه على ا�ضت�ضافة عا�ضمة دولة الإمارات 
قال  ال�ضتثنائي،  احل���دث  ل��ه��ذا  املتحدة  العربية 
يف  الوجهات  ت�ضويق  اإدارة  مدير  ال�ضعيد،  �ضعيد 
“انطالقاً  – اأبوظبي:  وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة 
اأبوظبي  اإمارة  من التزامنا بتزويد مقيمي وزوار 
بتجارب ل تن�ضى، قمنا با�ضتحداث اأ�ضبوع اأبوظبي 

ب���دور  ن���وع���ه، لإمي���ان���ن���ا  م���ن  الأول  ل��ل��م��و���ض��ي��ق��ى 
خمتلف  م��ن  النا�ض  توحيد  يف  الفّعال  املو�ضيقى 

الثقافات. 
امل��ه��رج��ان العاملي  ب��ا���ض��ت�����ض��اف��ة  ون��ح��ن ف���خ���ورون 
“األرتا” للمرة  الإلكرتونية  للمو�ضيقى  ال�ضنوي 
الأوىل على الإطالق يف ال�ضرق الأو�ضط، واملوؤمتر 
ال�ضرق  ج��ي  دي  اخل��ا���ض مبجلة  العريق  ال���دويل 
الإع��الن عن مفاجئات  الأو���ض��ط، كما نتطلع اىل 

اأخرى يف وقت لحق”.
تاأ�ض�ض األرتا، وهو املهرجان ال�ضنوي العاملي الأهم 
للمو�ضيقى الإلكرتونية، يف عام 1990 يف مدينة 
ميامي بولية فلوريدا، وهو اليوم ي�ضتقطب اأكر 
العام  ن�ضخة  بح�ضب  م��ت��ف��رج   170،000 م��ن 
اأغلب دول العامل  جاب  الذي  املهرجان   .2019

اليابان،  اجلنوبية،  ك��وري��ا  اأف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن��وب  مثل 
�ضنغافورة، املك�ضيك، الربازيل، كرواتيا، اأ�ضرتاليا، 
على  الأول  للمرة  اأب��وظ��ب��ي  ت�ضت�ضيفه  وغ��ريه��ا، 

الإطالق يف ال�ضرق الأو�ضط.
املنفذ  املنتج  ت�ضو،  دوديل  ال�ضيد  ق��ال  جهته  م��ن 
اإىل  ب��ق��دوم��ن��ا  ج����داً  “�ضعداء  اأب���وظ���ب���ي:  لأل�����رتا 
ميدان دو الرائع يف جزيرة يا�ض، اأبوظبي، للمرة 
ال�����ض��رق الأو����ض���ط. كما  الأوىل ع��ل��ى الإط����الق يف 
الإلكرتونية  الرق�ض  مو�ضيقى  حمبي  ن�ضكر  اأننا 
على م�ضاركتنا �ضغفهم من خالل الطلبات امللّحة 

باإح�ضار احلدث اىل هنا.
 ك��م��ا ن���ود اأن ن�ضكر دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ض��ي��اح��ة - 
اأن  اأبوظبي على دعمها الغري م�ضروط، وي�ضرفنا 
يكون لنا دور يف تعزيز مكانة اأبوظبي كمركز رئي�ض 

 2020 اأن عام  للرتفيه يف ال�ضرق الأو�ضط. كما 
�ضيكون مثرًيا بالن�ضبة لنا، فنحن نتطلع لأن نكون 
اأ�ضا�ضية وعالمة فارقة ملحبي املهرجانات  حمطة 
على املدى البعيد.”هذا و�ضي�ضمل اأ�ضبوع اأبوظبي 
للمو�ضيقى العديد من الفعاليات املو�ضيقية مبا يف 
ذلك املوؤمتر اخلا�ض مبجلة دي جي الربيطانية 
الرق�ض الإلكرتونية، وهو  املتخ�ض�ضة مبو�ضيقى 
ملدة  املنطقة  يف  الأوىل  للمرة  ي��ق��ام  ع��ري��ق  ح��دث 
يومني متتاليني من �ضهر مار�ض 2020، وي�ضمل 
حمادثات رائدة يف جمال �ضناعة املو�ضيقى وور�ض 
املو�ضيقى  �ضناعة  خ��رباء  كبار  ي�ضت�ضيفها  عمل 
الإلكرتونية، بالإ�ضافة اىل جل�ضات بني الفنانني 
�ضي�ضمل  امل��واه��ب.ك��م��ا  مل��واك��ب��ة وح��ج��ز  وب���رام���ج 
اأيام من  ي�ضتمر لثالثة  الذي  املو�ضيقي  املهرجان 

12 حتى 14 مار�ض، عر�ض مميز للفائز عن فئة 
اأف�ضل عر�ض مو�ضيقي حي يف حفل توزيع جوائز 
جملة تامي اآوت، وكلوب �ضو�ضيال، اأف�ضل مهرجان 

مو�ضيقي على ال�ضاطئ. 
ك��م��ا ���ض��ي�����ض��م امل��ه��رج��ان اث��ن��ني م���ن اأمل����ع النجوم 
الفرق”،  “معركة  اىل  ب���الإ����ض���اف���ة  ال���ع���امل���ي���ني، 
دولة  يف  ال�ضاعدة  امل��واه��ب  اأب��رز  �ضتعر�ض  والتي 

الإمارات.
 هذا ويتميز كلوب �ضو�ضيال بالكثري من الأن�ضطة 
واأف�ضل  ال���ن���ه���ار،  خ�����الل  ال���ب���ح���ر  ����ض���اط���ئ  ع���ل���ى 
الإيقاعات والعرو�ض املو�ضيقية احلية، ف�ضاًل عن 
الفعاليات  ت�ضمل  كما  الفريدة.  املطاعم  من  عدد 
ري��ا���ض��ات مائية واأر���ض��ي��ة م��ث��رية، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
اأ�ضبوع  ع��ائ��ل��ي��ة.وي��ق��دم  ون�����ض��اط��ات  ع��م��ل  ور������ض 

حد  على  وال���ّزوار  للمقيمني  للمو�ضيقى  اأبوظبي 
والأن�ضطة  املو�ضيقية  الأح��داث  من  العديد  �ضواء 
تر�ضي  والتي  العا�ضمة،  اأنحاء  جميع  يف  الليلية 
هام�ض  على  الإم����ارة  ت�ضهد  كما  ال��ف��ئ��ات.  جميع 
احلدث العديد من احل�ضومات والعرو�ض يف عدد 
موعد  ع��ن  الإع���الن  واملتاجر.�ضيتم  املطاعم  م��ن 
طرح التذاكر والفنانني امل�ضاركني �ضمن فعاليات 
اأ�ضبوع اأبوظبي للمو�ضيقى خالل الأ�ضهر القادمة، 
من  اأب��وظ��ب��ي  يف  واملقيمون  ال����زوار  �ضيتمكن  كما 
ال���ض��ت��ف��ادة م��ن ع��دد م��ن ال��ع��رو���ض واحل�ضومات 
ال��ذي لن يقت�ضر على  للم�ضاركة يف ه��ذا احل��دث 
م�ضتقبلية  ن�ضخ  عدة  �ضيتبعه  بل  الأوىل،  ن�ضخته 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ج��م��ي��ع الأمن�������اط امل��و���ض��ي��ق��ي��ة على 

اختالفها.   

اأ�شبوع اأبوظبي للمو�شيقى يجلب اأملع االأ�شماء يف عامل املو�شيقى اإىل ال�شرق االأو�شط
يف ن�شخته االأوىل على االإطالق املقرر اإطالقها يف مار�ض 2020

مبناف�شة 29 فريقًا موزعة على 3 فئات خمتلفة

مدينة ال�شارقة لالإعالم )�شم�ض( تتوج م�شروع التجربة الفنية االإماراتية بحفل توزيع جوائز االأحد املقبل
املدفع: جلنة التحكيم ت�شم نخبة من الفنانني واأ�شحاب اخلربات يف �شناعة ال�شينما 

برعاية اأحمد بن حممد

اأم�شيات »حممد بن را�شد للمعرفة« ال�شعرية احتفاء  باليوم الوطني ت�شهد ح�شور اأكرث من 15 األف �شخ�ض 

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلنت دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي عن الن�شخة 
اإطالقه  املقرر  للمو�شيقى  اأبوظبي  اأ�شبوع  من  االأوىل 
املو�شيقى  حمبي  يجمع  ملتقى  وهــو   ،2020 مــار�ــض  يف 
العربية  االإمــارات  عا�شمة  يف  العامل،  اأنحاء  جميع  من 
العاملي  املهرجان  االأوىل  الن�شخة  و�شتت�شمن  املتحدة. 
يقام  والــذي  “األرتا”،  االإلكرتونية  للمو�شيقى  ال�شنوي 

للمرة االأوىل يف ال�شرق االأو�شط.
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اأنا �شد االبتذال بالكلمات واالأحلان

كارمن �شليمان: اأ�شعى اإىل �شنع اللون الغنائي 
الذي ينا�شبني ومييزين عن غريي

الأخرية  بالن�ضخة  م�ضاركتك  وج��دت  كيف   •
من مهرجان املو�ضيقى العربية؟

اأ�ضعر  امل���ه���رج���ان  اأح�����ض��ر  م����رة  ك���ل  - يف 
على  باملحافظة  يهتم  لأن��ه  بال�ضعادة، 
ال�����رتاث ال��غ��ن��ائ��ي ال����ذي من��ل��ك��ه ل يف 
ب��ال��وط��ن العربي  ف��ق��ط ول��ك��ن  م�����ض��ر 
اأ�ضعر  بق�ضايا  يهتم  فاملهرجان  اأي�����ض��اً، 
مب�����ض��وؤول��ي��ة جت��اه��ه��ا، ك��م��ا يهتم 
بدعم ال�ضباب ويقوم بتحقيق 
ال����ت����وا�����ض����ل ب�����ني الأج�����ي�����ال 
اأمر  وه��و  غنائياً،  املختلفة 
حالياً،  ك���ث���رياً  ي��ح��دث  ل 
هو  املهرجان  يكون  ويكاد 

نافذته الوحيدة راهنا.
اجلمهور  تفاعل  • كيف 

مع و�ضلتك الغنائية؟
ب������اأن  ج��������دا  �����ض����ع����دت   -
قدمتها  ال��ت��ي  الأغ����اين 
اأعجبت  امل�������ض���رح  ع���ل���ى 
الأوبرا  ف��دار  اجلمهور، 
هي املكان الذي اأ�ضتطيع 
ف��ي��ه ت���ق���دمي م���زي���ج من 
املختلفة  الغ�����ن�����ي�����ات 
القدمية واحلديثة، ورد 
الفعل على الدويتو مع 
كان  ال�ضرنوبي  حممد 
اجلمهور  من  مفاجئاً 
يف امل�ضرح، فكانت ليلة 

ل تن�ضى.
من  اأن������ك  ي���ب���دو   •
امل���ه���ت���م���ني ب���ال���رتاث 

الغنائي؟
- بالتاأكيد، فالرتاث 
عليه  ن�ضاأنا  الغنائي 
تكوين  يف  و����ض���اه���م 
فمن  ���ض��خ�����ض��ي��ت��ن��ا، 
ل����ي���������ض ل�������ه م����ا�����ض 
ل������ه،  ح������ا�������ض������ر  ل 
الذين  وال���ع���ظ���م���اء 
اإبداعتهم  ق����دم����وا 
لتزال  ال��ت��ي  الفنية 
اليوم  ح��ت��ى  خ���ال���دة 
جتاهلهم  مي���ك���ن  ل 
التقليل  اأو  م��ط��ل��ق��اً 

منهم.
ح���م���ا����ض���ك  رغ��������م   •
الرتاث  ع��ن  للحديث 
بتقدمي  تقومني  فاإنك 

اأغنيات غربية خمتلفة؟
- كمطربة، اأ�ضعى اإىل �ضنع اللون الغنائي الذي ينا�ضبني ومييزين 
التنوع  فر�ضة  مينحني  الغربية  الأغنيات  فتقدمي  غ��ريي،  عن 
وتقدمي تيمات خمتلفة ويو�ضع من قاعدة اختياراتي لالأغنيات، 
فاأبحث دوماً عما ي�ضيف يل على امل�ضتوى الفني، ل ما يجعلني 
مل�ضت  تكون  بتقدميها  اأقوم  التي  التيار، فالأغنية  اأقوم مب�ضايرة 
قلبي وم�ضاعري حتى اأ�ضتطع التعبري عنها وهذا الأمر هو اأ�ضا�ض 

اختياراتي الفنية ب�ضكل عام.
هذه  تقيمني  كيف  اخلليجي،  اللون  يف  جت��ارب  ع��دة  قدمت   •

التجارب؟
ل  اخلليجية  الأغنية  راأي��ي  ويف  اخلليجي،  باللون  كثرياً  اأعتز   -
للمجتمع  نتاج  كالهما  لأن  امل�ضرية،  الأغنية  عن  ف�ضلها  ميكن 
والعادات والتقاليد، ومت�ضابهتان ب�ضكل كبري، ومل اأ�ضعر باختالف 
الإيقاعات  يف  اإل  بالطبع  اللهجة  بخالف  اخلليجية  الغنية  يف 

التي يتم ا�ضتخدامها مب�ضاحة اأكرب يف اللحن.
املهرجانات؟ اأغاين  يف  راأيك  • ما 

- كل لون من املو�ضيقى له جمهوره، واأغ��اين املهرجانات حتظى 
والكلمات  البتذال  اأرف�ض  لكني  �ضريحة من اجلمهور،  باإعجاب 
بالكلمات  الب���ت���ذال  ���ض��د  ف��اأن��ا  الغ��ن��ي��ات،  ب��ع�����ض  ت�ضمها  ال��ت��ي 
والأحلان ول�ضت �ضد اأغاين املهرجانات لأن كل �ضخ�ض يكون له 

اختياراته من املو�ضيقى التي يريد ال�ضتماع اإليها.
املقبلة؟ الفرتة  خالل  جديدك  عن  • ماذا 

"ب�ضاتك"  با�ضم  ج��دي��دة  اأغ��ن��ي��ة  ت�ضجيل  م��ن  اأخ����رياً  انتهيت   -
�ضيكون  امل���رة  وه���ذه  ج���اد،  امللحن م�ضطفى  زوج���ي  م��ع  جتمعني 
ظهوري معه ب�ضكل خمتلف، فالأغنية مميزة وخمتلفة، وهو ما 
اأراهن عليه ب�ضكل حقيقي مع اجلمهور بهذه التجربة التي عملت 

عليها كثرياً.
زين؟ بنجلك  ان�ضغالك  اإىل  اأخرياً  غيابك  اأرجع  • البع�ض 

- زين، اأعتربه "و�ض ال�ضعد عليا"، وعلى والده، فهو مل يعطلني 
مطلقاً، والأمومة اإح�ضا�ض و�ضعور جميل جداً، واأتوا�ضل با�ضتمرار 
حلياتي  اجليد  والرتتيب  التخطيط  خالل  فمن  اجلمهور،  مع 

اأ�ضتطيع التوفيق بني رعايته وعملي.
اأعمالك؟ يف  زوجك  ا�ضت�ضارة  على  حتر�ضني  • هل 

بكل  �ضريكان  فنحن  كبرية،  ب�ضورة  م�ضطفى  ب���اآراء  ثقة  -ل��دي 
�ضيء نقوم بعمله، واأثق باأنه دائما ما يريد يل الأف�ضل، وبحكم 
يف  كبريا  جم��ه��ودا  وي��ب��ذل  التلحني  يف  كبرية  خ��ربة  لديه  عمله 

عمله، لذا نت�ضارك دائما معاً فيما يتم تقدميه.
املنفردة؟ الأغنيات  يف  تركزين  اأ�ضبحت  • هل 

- امل�ضكلة الرئي�ضية يف الألبومات هي التكلفة املرتفعة لإ�ضدارها 
متاحاً  الألبوم  جتعل  التي  والقر�ضنة  احلالية  الظروف  ظل  يف 
ي�ضبب خ�ضائر كبرية  م��ا  وه���و  ����ض���دوره،  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  جم��ان��اً 
م�ضرية  يف  مهمة  وثيقة  يعترب  الأل��ب��وم  اأن  �ضحيح  للمنتجني، 
الأ�ضهل  اأ�ضبحت  املنفردة  الأغ��اين  لكن  الفني  واأر�ضيفه  الفنان 

لتحقيق احلور النت�ضار.
الربنامج  اآخرين يف  اآيدول" لكن  "اأراب  برنامج  • تخرجت من 
النجاح،  نف�ض  يحققوا  مل  امل��واه��ب  اكت�ضاف  ب��رام��ج  م��ن  وغ��ريه 

فما ال�ضبب؟
- احل��م��دهلل ع��ل��ى و���ض��ل��ت اإل��ي��ه، وك���ل ه���ذا بف�ضل اهلل، ودع���وات 
اأ�ضرتي وحماولتي امل�ضتمرة لتقدمي الف�ضل، وكل �ضخ�ض يكون 
لديه ظروفه التي قد ت�ضاعده او تعطله، وبرنامج "اأراب اآيدول" 
اكت�ضبت �ضهرتي منه لأنه عرفني على اجلمهور بالعامل العربي، 
لكن يف النهاية برامج املواهب ل تعطي النجومية وكل م�ضرتك 
فيها يكون حقق ج��زءاً من النجاح والنت�ضار فيها لكن املهم هو 

�ضرورة الجتهاد والعمل بعد انتهاء الربنامج.
تواجه  ال��ت��ي  ال�����ض��ع��وب��ات  م���ا  ال�����ض��اب��ق��ة  خ��ربت��ك  واق����ع  • م���ن 

م�ضرتكي تلك الربامج؟
- ثمة �ضعوبات مرتبطة ب�ضعي بع�ض �ضركات الإنتاج، منها على 

�ضبيل املثال، 
األوان غنائية رمبا ل تنا�ضب �ضوته  جعل املت�ضابق يقوم بتقدمي 
لكنها تنا�ضب ما هو رائج ومنت�ضر، فال�ضرتاك يف الربامج لي�ض 
نهاية املطاف بالن�ضبة للفنان ولكنه خطوة يجب ان يكمل بعدها 

ناظراً للم�ضتقبل بخطة عمل.

اإياد ن�شار.. 
رئي�ض مباحث يف 

فيلم )مو�شى(
اإي�����اد ن�ضار  ال��ف��ن��ان  ي��ج�����ض��د 
مباحث  رئ���ي�������ض  ���ض��خ�����ض��ي��ة 
فيلمه  اأح����������������داث  خ���������الل 
توقف  ال�������ذي  "مو�ضى"، 
ت�������ض���وي���ره ب�����ض��ك��ل م����وؤق����ت، 
بيرت  العمل  خمرج  لن�ضغال 
ميمي يف حت�ضريات م�ضل�ضل 

اأمري كرارة "الختيار".
فيلم  ع���ر����ض  امل����ق����رر  وم�����ن 
ن�ضف  اإج�����ازة  يف  "مو�ضى" 

العام املقبل، 
ويت�ضدى لبطولته اإياد ن�ضار 
عبدالعزيز  حم��م��ود  وك���رمي 
وجمموعة  ح�����امت،  واأح����م����د 
منهم  ال�����ض��رف،  �ضيوف  م��ن 
يظهر  ال��ذي  العو�ضي  اأحمد 
انتهى  ف����ق����ط،  مب�����ض��ه��دي��ن 
ت�ضويرهما،  م����ن  ب��ال��ف��ع��ل 
جديدة  نوعية  يعد  والفيلم 

يقدم  ح���ي���ث  ال�����ض��ي��ن��م��ا،  يف 
لأول  ال�ضابع  ال��ف��ن  �ضناعة 
الروبوت  اإذ يظهر فيه  م��رة، 

خالل الأحداث.
اأخ�����رى، يعر�ض  ن��اح��ي��ة  م��ن 
م�ضل�ضل  ن�����������ض�����ار  لإي�������������اد 
ال�ضانزليزيه"،  "حواديت 
على �ضا�ضة ON E، تاأليف 
�ضعيد،  ون���ه���ى  ���ض��ل��ي��م  اأمي�����ن 
واإخراج مرق�ض عادل، واإنتاج 
�ضركة �ضيرنجي، وي�ضارك يف 
�ضليم،  م��ي  الفنانة  بطولته 
داليا م�ضطفى، اجني املقدم، 
ادوارد، عايدة ريا�ض، فريدة 
كمال،  اأم���اين  الن�ضر،  �ضيف 
�ضارة عادل، هاجر ال�ضرنوبي، 
منة جالل، ملياء كرمي، جينا 
���ض��ل��ي��م، رب�����اب مم���ت���از، �ضمر 

حممد متويل.

اأكرم ح�شني ين�شم لـ)العميل �شفر(
اإخ��راج حممد �ضامي، ويحمل  اأكرم ح�ضني لفيلم جديد من  ي�ضتعد النجم 
وائل  ع��ام  واإ���ض��راف  وت���ار،  اأمي��ن  تاأليف  �ضفر(،  )العميل  ه��و  مبدئياً  ا�ضماً 

عبداهلل.
ويعي�ض ح�ضني ف��رتة احل��داد على وال���ده، ال��ذي ت��ويف م��وؤخ��را، وم��ن املقرر 
اإطار  اأحداثه يف  تدور  الذي  بالفيلم اجلديد  ال�ضينمائي  ي�ضتاأنف عمله  اأن 

كوميدي عن حار�ض يقع يف العديد من اخلالفات ب�ضكل �ضاخر.
ومن املقرر اأن يطرح الفيلم يف مو�ضم عيد الأ�ضحى املقبل، ويبداأ اأكرم ح�ضني 

ان�ضغاله مب�ضل�ضل  ب�ضبب  درام��ا رم�ضان،  انتهاء مو�ضم  بعد  الفيلم  ت�ضوير 
)تيمون وبومبا( مع النجم اأحمد فهمي، والذي يوا�ضل حت�ضرياته حاليا 

ا�ضتعدادا لنطالق الت�ضوير، وتتوىل اإنتاجه �ضركة �ضيرنجي.
�ضريف عرفة يف فيلمه اجلديد  املخرج  اأن ح�ضني خرج من ح�ضابات  يذكر 
الذي يحمل عنوان )النم�ض والإن�ض(، رغم البدء يف حت�ضرياته وجتهيزاته 
اأن اأكرم ان�ضحب من  الفرتة املا�ضية وجل�ضات العمل التي متت بينهما، اإل 

الفيلم وديا وبالتفاق مع املخرج �ضريف عرفة.

اأغنية  لطرح  �شليمان  كارمن  ال�شابة  الفنانة  ت�شتعد 
منفردة جديدة خالل الفرتة املقبلة، تتعاون فيها 
مع زوجها امللحن م�شطفى جاد. ويف هذا احلوار، 

العربية  املو�شيقى  مهرجان  يف  االأخــرية  وم�شاركتها  االأغنية  عن  �شليمان  تتحدث 
وغريها من التفا�شيل فيما ياأتي:
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تت�شابه مع بع�ض االأمرا�ض

  6 اأعرا�ض ل�شرطان الدم
يف  باللوكيميا-  اأي�ضا  -امل��ع��روف  ال��دم  �ضرطان  ت�ضخي�ض  يتم  م��ا  غالبا 
مراحل متقدمة من املر�ض، فما الأ�ضباب التي حتول دون ت�ضخي�ضه يف 

وقت مبكر؟
بح�ضب موقع فوكو�ض الأملاين، ي�ضاب نحو 12 األف �ضخ�ض ب�ضرطان الدم 
�ضنويا يف اأملانيا، من بينهم نحو 600 طفل. ونادرا ما يتعافى امل�ضابون 
بهذا املر�ض ب�ضكل كلي، فيما يعي�ض ن�ضف هذا العدد فقط خم�ض �ضنوات 

اأخرى من بداية ت�ضخي�ض املر�ض لديهم، ح�ضبما اأورد املوقع الأملاين.
تبقى  اللوكيميا  من  ال�ضفاء  فر�ض  ف��اإن  ال�ضرطانات،  باقي  عك�ض  وعلى 

اأف�ضل لدى الأطفال مقارنة باملتقدمني يف ال�ضن.
وغالبا ما يتم ت�ضخي�ض �ضرطان الدم بال�ضدفة، بعدما يكون املر�ض قد 
الأ�ضبق  الأمل��اين  اخلارجية  وزي��ر  مع  ح�ضل  كما  متقدمة،  اأ�ضواطا  قطع 
روتينية  دم  بفحو�ض  يقوم  في�ضرتفيله  ك��ان  فبينما  في�ضرتفيله.  غيدو 
ا�ضتعدادا خل�ضوعه لعملية جراحية يف الركبة، اكت�ضف الأطباء اأن هناك 
ال��دم، ح�ضبما ذكر موقع فيلت  خلال ما بعد الط��الع على نتائج فح�ض 

الأملاين.
اإ�ضابة في�ضرتفيله باللوكيميا،  اإجراء مزيد من الفحو�ض، تاأكدت  وبعد 

وقد تويف جراء ذلك يف مار�ض/اآذار 2016 عن عمر يناهز 54 عاما.
ي�ضعب ت�ضخي�ض مر�ض �ضرطان الدم نظرا لعدم ظهور اأعرا�ض حمددة 

له، حيث تت�ضابه اأعرا�ضه مع اأعرا�ض عدد كبري من الأمرا�ض.
لتغريات  النتباه  ال��دم من خالل  �ضرطان  اأعرا�ض  على  التعرف  وميكن 

حتدث يف اجل�ضم، من بينها:
 -1النق�ض املفاجئ يف الوزن.

 -2تغري عادات التبول.
 -3�ضعوبة البلع.
 -4ع�ضر اله�ضم.

 -5حدوث نزيف �ضواء من الأنف اأو اللثة.
 -6الإح�ضا�ض باآلم حادة يف املفا�ضل والعظام.

ال�ضرطان  اأن��واع  التعقيد خالفا لباقي  ويبقى عالج �ضرطان الدم �ضديد 
اجتثاثها عن  واح���دة ميكن  ن�ضيجية  كتلة  م��ن  يتكون  ل  لأن��ه  الأخ���رى، 

طريق عملية جراحية.
ومن طرق عالج �ضرطان الدم وحماربته املعاجلة الكيميائية، اأو يتم ذلك 
امل�ضوؤول عن تفعيل العديد من  من خالل دواء مثبط التريو�ضني كيناز 

الربوتينات.
ف�ضال عن ذلك، يخ�ضع امل�ضابون ب�ضرطان الدم لعالج اإ�ضعاعي من اأجل 
اأو زراعة اخلاليا اجلذعية -والتي لها دور  التحكم يف اخلاليا اخلبيثة، 
مهم يف احلفاظ على �ضحة اجل�ضم- من نف�ض املري�ض اأو من متربع بعد 

اإمتام العالج الكيميائي.

االأخ�شر؟ لونه  النبات  تعطي  التي  املادة  ا�شم  • ما 
الكلوروفيل

العامل؟ يف  للزهور  اإنتاجًا  االأكرث  الدولة  • ما 
هولندا

الواحدة؟ اخليار  حبة  يف  للماء  املئوية  الن�شبة  • ما 
96%

؟  الب�شارو�ض  هو  • ما 
نوع من اأنواع الطيور 

؟ البالتي�ض  بريا�شة  ملق�شود  • ما 
اليوغا والتمدد

من املو�شيقار الذي بداأ بتاأليف املو�شيقى يف الرابعة من عمره؟
موت �ضارت

فقط. واحدة  رئة  لديها  الثعابني  معظم  اأن  تعلم  • هل 
ال�ضحراء. يف  الرمال  هبوب  من  لتحميها  عيونها  على  جفون   3 عدد  لديها  الإبل  اأن  تعلم  • هل 

الب�ضر. من  مرات   6 اأف�ضل  للنمور  الليلية  الروؤية  اأن  تعلم  • هل 
�ضنة.  80 حتى  العي�ض  ميكنه  الفالمينغو  طائر  اأن   تعلم  • هل 

الأ�ضود. من  اأكر  الب�ضر  التما�ضيح  تقُتُل  اأفريقيا  قارة  يف  اأن  تعلم  • هل 
و�ضغط  �ضديد  وبرد  تامة  ظلمة  ت�ضود  حيث  اللج،  ميتد  املاء  من  مرت   3000 عمق  حتت  اأن  تعلم  • هل 
وجود  فال  املربع.  بال�ضنتيمرت  واح��داً  طناً  ال�ضغط  يتعدى  مرت  اآلف   10 عمق  على  هائل.  هيدرو�ضتاتي 
لأية حياة بنائية يف اللج، والطعام قليل لهذا ال�ضبب ي�ضعد الكثري من الأ�ضماك ال�ضغرية والالفقاريات اإىل 
ال�ضطح بحثاً عن الغذاء. اأو تطور هذه احليوانات تعديالت خا�ضة لتحيا بكميات �ضئيلة من الطعام. وتقتات 

بع�ض املخلوقات الأخرى على الف�ضالت التي تنزل اإىل قاع البحر
بع�ض  ال�ضفناء.  حيوانات  بني  و�ضيوعاً  فعالية  الدفاع  و�ضائل  اأكر  اإحدى  يعترب  اجلري  اأن  تعلم  هل   •
هذه احليوانات مثل الأرنب الربي والكنغر ال�ضغري تعترب وثابة اأي�ضاً من النوع املمتاز. وت�ضتطيع النعامة 
والأمو والنندو وهي من الطيور العاجزة عن الطريان اأن جتاري اأ�ضرع العوا�ضب يف الرك�ض. بينما تقوم اأنواع 

اأخرى كاملدرع واأكل النمل اأو اأنواع �ضغرية مثل القوار�ض بالختباء يف اجلحور. 

فتاة الثلج 
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الكمون والريجيم
الفائدة  ت��ت��ح��ق��ق   -
الكمون  من  الكربى 
ع���ن���دم���ا ي��خ��ل��ط مع 
التوابل  ان���واع  بع�ض 
كالزجنبيل  الخ��رى 
وال����ف����ل����ف����ل ال�����ض����ود 
والكركم،  واحل��ل��ب��ة 
في�ضاعدوا اكر على 
ب�ضكل  ال��وزن  خ�ضارة 

ا�ضرع.
الكمون  ي�����ض��اع��د   -

اإمت�ضا�ض الأطعمة من املعدة ب�ضكل �ضحى و�ضحيح، وبالتاىل  فى عملية 
تكون  من  جتنبك  والتى  �ضليم،  ب�ضكل  اله�ضم  عملية  زي��ادة  على  ي�ضاعد 

الدهون بج�ضمك، وبالتاىل بنخف�ض وزنك. 
يف  كفاءة  اأك��ر  يجعله  ما  اجل�ضم  يف  الغذائي  التمثيل  معدل  من  يزيد   -

خف�ض الوزن والتنحيف.
- لديه القدرة علي حرق الدهون خا�ضة دهون البطن والأرداف.

يخ�ضر  فعندما  باجل�ضم،  املناعة  ج��ه��از  تقوية  ف��ى  اأي�����ض��اً  الكمون  -يفيد 
املنت�ضرة  ال�ضموم  من  تخل�ضه  ال�ضهل  من  ي�ضبح  الزائدة  الدهون  اجل�ضم 

فى اجل�ضم.

املمثلة ديزي ريديل اأثناء ترويجها لفيلم حرب النجوم: �شعود �شكاي ووكر يف با�شادينا ، كاليفورنيا. رويرتز

�ضهرت الم تنتظر زوجها وولدها وقد اقبل الليل بربده وهدوءه وبعد اأن تكورت على نف�ضها من �ضدة الربد 
عادت لتقف على قدميها وتقول لوقد نارا تدفئ البيت، قامت وا�ضعلت نارا وتدفئت واخذت متعن النظر فيها 
ويف حلظة طارت �ضرارة كبرية من اخل�ضب وا�ضتقرت بجوار قدميها ثم حتولت فجاة اإىل فتاة بي�ضاء جميلة 
كالثلج فانزعجت املراأة وخافت ورجعت للوراء تلت�ضق باحلائط ولكن الفتاة اجلميلة قالت لها ل تخايف انا فتاة 
الثلج يف ال�ضتاء قدومي ويف ال�ضيف بياتي اح�ضر مل�ضاعدة كل فقري حمتاج واختار واحدا فقط كل عام والن 
اطلبي ما ت�ضائني فقالت املراأة بعد ان اطمئنت اطلب اأموال كثرية كثرية ..فنحن فقراء واملو�ضم الزراعي هذا 
،بعدما  الفتاة خريا وذهبت مثلما جاءت  العمل بال فائدة فوعدتها  العام رديئا وزوجي وولدي ل يكفان عن 
ح�ضر الب والولد لكن املراأة مل تقل لهما �ضيئا فهي تخاف ان تكون يف حلم يف ال�ضباح ا�ضتيقظ الرجل مبكرا 
لي�ضلي ويذهب حلقله فالحظ ان الغرفة قد امتالأ كل �ضئ فيها بقطع الذهب ف�ضرخ وقال ا�ضتيقظوا ماهذا .. 
ا�ضتيقظت املراأة وولدها ونظرا للذهب وعرفت ان فتاة الثلج نفذت وعدها فحكت لهم ماحدث يف امل�ضاء .. خباأ 
الرجل زوجته وولده الذهب ثم جل�ضوا يفكرون فيما �ضيفعلون به واخر املطاف قاموا ب�ضراء بيت جميل وتزوج 
ابنهم من فتاة رائعة اجلمال مل تكن ترتك له قطعة ذهب بدون ان تبددها، ا�ضتمر احلال هكذا ملدة عام انتهي 
فيه الذهب ومل يبق لهم غري البيت وزوجة البن التي ل تكف عن طلب املزيد .. جل�ض الربعة يفكرون ماذا 
�ضيفعلون ناموا وك�ضلوا عام كامال .. مل يفعلوا فيه �ضئا غري ان ي�ضرفوا ويبددوا ما معهم والن هم جوعي يف 
هذا الق�ضر اجلميل. فقال الأب لنعود مرة اخرى اإىل احلقل.. نعمل بيدنا فاليد ت�ضرت �ضاحبها فقالت الفتاة 
انا لعي�ض مع فالح فاأح�ض زوجها بالهانة وطردها من بيته وعاد هو وولده يعمالن يف ار�ضهم التي اختنقت 
من العط�ض، تعبا كثريا حتى عادت كما كانت واجمل فزرعاها وانتظرا كثريا وهما يرعيانها حتى منحتهما 
حم�ضول وفريا وملا بيع املح�ضول ح�ضل على ذهب كثري ولكن كان له وجود خمتلف .. فقد قال الب قطعة 
واحدة منه جتد فيها الربكة .. كل ما وجدناه �ضابقا فهذا الذهب من �ضنع ايدينا ولي�ض من �ضنع فتاة الثلج .. 
ويف احلال جاءت فتاة الثلج لتقف و�ضطهم ثم حتولت اإىل زوجة البن اجلميلة وقالت كنت اختربك لأعرف هل 
انت نادم على ما حدث ام �ضتبحث مرة اخرى عن من مينحك ذهبا بال تعب .. عادت الزوجة لزوجها لتحر�ض 

معه حقلهما الذي كان مينحهما الكثري من الذهب كل عام .

يوتيوب كيدز يتيح لالآباء حتديد املحتوى بح�شب اأعمار اأطفالهم
جديدة  اإع���دادات  تقدمي  عن  غوغل  �ضركة  اأعلنت 
الفيديو  مل���ق���اط���ع  كيدز”  “يوتيوب  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
الفر�ضة  يتيح  ب��ات  بحيث  ل��الأط��ف��ال،  املخ�ض�ضة 
لالآباء اأن يحددوا املحتوى الذي ي�ضاهده اأطفالهم 

بح�ضب اأعمارهم.
تتوفر  الوالدين  اأن  الأمريكية  ال�ضركة  واأو�ضحت 

لها ثالثة خيارات هي:
اأرب�����ع �ضنوات(،  امل��در���ض��ة )ح��ت��ى   –���ض��ن م���ا ق��ب��ل 
ويعر�ض فقط مقاطع الفيديو التي ت�ضجع التفكري 

الإبداعي والتعلم وال�ضتك�ضاف.
 –امل��رح��ل��ة الأخ����رية م��ن 8 اإىل 12 ع��ام��ا، ميكن 
الأطفال اأي�ضا من العثور على مقاطع فيديو حول 

لالآباء  لكن ميكن  العلمية،  املو�ضوعات  اأو  الألعاب 
تعطيل وظيفة البحث متاما لتقييد املحتوى.

ويتيح تطبيق يوتيوب كيدز تنقية )فلرتة( املحتوى 
غري املنا�ضب لالأطفال وعدم عر�ضه. ومع ذلك ل 
بع�ض  وتعر�ض  اخل��وارزم��ي��ات  تخطئ  اأن  ُي�ضتبعد 

مقاطع الفيديو غري املنا�ضبة.
ف���اإذا لح��ظ الآب���اء عر�ض مثل ه��ذا املحتوى غري 
اإذا  عنه  والإب���الغ  حظره  ميكنهم  فاإنهم  املنا�ضب، 
مبراجعة  املن�ضة  موظفو  يقوم  حيث  الأم���ر؛  ل��زم 
ال��ف��ي��دي��و وح����ذف����ه .وم����ن الإم����ك����ان����ات اجل���دي���دة 
اإت����اح����ة امل��ن�����ض��ة يف امل��ت�����ض��ف��ح ع��ل��ى موقع  اأي�������ض���ا، 

”youtubekids.com“.


