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املاجنو تثبط ن�ساط اخلاليا ال�سرطانية
)م�ضاد   )Lupeol( الليبول  م���ادة  على  باحتوائها  امل��ان��غ��ا  مت��ت��از 
ن�ضاط اخلاليا  تثبيط  يف  م��ف��ي��داً  امل��ان��غ��ا  ت��ن��اول  م��ا يجعل  ت��اأك�����ض��د(، 

ال�ضرطانية باجل�ضم.
اإذ اأثبتت درا�ضٌة قام بها الق�ضم البيئي لل�ضرطانات ومركز علم ال�ضموم 
عام  الغذائية  والعلوم  التغذية  جملة  ون�ضرتها  الهند  يف  ال�ضناعية 
تثبيط  يف  دوراً  تلعب  التي  الليبول  مادة  املانغا على  احتواء   2007

ن�ضاط اخلاليا ال�ضرطانية.
حيث اعتمدت الدرا�ضة على جتربٍة اأجريت على فئراٍن حقنت مبادة 
ال��ف��ئ��ران ج��رع��ًة من  تلك  اأعطيت  ث��م  اأن��را���ض��ن )م���ادة م�ضرطنة(، 
على  الليبول  تاأثري  بعدها  وتبن  املانغا،  لب  من  امل�ضتخرج  الليبول 
ما حتدثه املادة امل�ضرطنة ب�ضكل فعال، ف�ضاعد ذلك يف تثبيط ن�ضاط 

اخلاليا ال�ضرطانية، بح�ضب ما اأظهرت التجربة.
كما اأثبتت درا�ضٌة قامت بها الباحثة نيلي فريغلريا فالن�ضيا بالتعاون 
املبا�ضر عام  العلم  الدرا�ضة يف جملة  ن�ضرت  و  باحثن،  مع جمموعة 
ما  الأك�ضدة،  م�ضادات  من  عالية  ن�ضبة  على  املانغا  احتواء   2012

يجعل تناولها ي�ضاعد يف منع  تاأك�ضد الدهون يف اجل�ضم.

زبدة الفول ال�سوداين ت�ساهم يف الت�سخي�ص املبكرة للزهامير؟
 )Jennifer Stamps( �ضتامب�س  جينيفر  ال��دك��ت��ور  اأج����رى 
ومب�ضاركة اأطباء الأع�ضاب ال�ضلوكية يف جامعة فلوريدا ق�ضم ال�ضحة 
ا�ضتخدام زبدة  اإمكانية  الك�ضف عن  الطبية، درا�ضة جتريبية بغر�س 

الفول ال�ضوداين يف ت�ضخي�س مر�س الزهامير.
 Journal of( ال�ضحية  العلوم  جملة  يف  ال��درا���ض��ة  ن�ضرت  حيث 
حول  الدرا�ضة  ورك��زت   ،2013 عام   )The Neurological
وال�ضوؤال  ال�ضم،  ح�ضا�ضية  لختبار  ال�ضوداين  الفول  زب��دة  ا�ضتخدام 

هنا ملا حا�ضة ال�ضم؟.
اعتمد العلماء على اختبار ال�ضم لأنها ترتبط مع اأول الع�ضب القحفي 
وغالباً ما يكون هذا الع�ضب اأول املتاأثرين من حالة التدهور املعريف 

التي ي�ضاب بها مري�س الزهامير
وملاذا ا�ضتخدام زبدة الفول ال�ضوداين؟ لأن رائحة الزبدة نقية وقوية 

كما اأنه ل يدخل يف �ضنعها الكثري من املواد الكيميائية.
14 غراماً  حيث متت هذه التجربة من خالل و�ضع ملعقة حتتوي 
من زبدة الفول ال�ضوداين على م�ضطرة مرقمة، وذلك بتحديد قدرة 
يغلق  اأن  بعد  ذلك  الرائحة من م�ضافات معينة.  ك�ضف  املري�س على 
واإحدى  وف��م��ه  امل��ري�����س  عيني  الخ��ت��ب��ار  على  امل�����ض��رف��ون  املخت�ضون 
التي  امل�ضافة  تقا�س  ثم  مفتوحة.  الأخ��رى  وتبقى  الأنفية  الفتحات 
اإغالق  بعد  التجربة  وتعاد  عندها  الرائحة  �ضم  من  املري�س  متكن 

الفتحة الثانية وفتح الأوىل ب�ضرط تاأخري العملية 90 ثانية.

الكمون يخفف من اأعرا�ص القولون الع�سبي
الع�ضبي، هي مر�ٌس ي�ضيب  القولون  اأو متالزمة  الع�ضبي  القولون 
اآلم يف البطن وتغري يف قوام الرباز، بالإ�ضافة  القولون، وينتج عنه 
و  ك��ال��غ��ث��ي��ان  الع�ضبي  ال��ق��ول��ون  م��ر���س  ت�ضحب  اأع���را����س  ع���دة  اإىل 

النتفاخ.
ملر�س  املرافقة  الأعرا�س  الكمون يف تخفيف  ي�ضاعد  اأن  املمكن  ومن 
اآغا  �ضهرام  الطبيب  _اأج��راه��ا  درا���ض��ٌة  بينت  اإذ  الع�ضبي،  القولون 

.)Shahram Agah(
وهو اأ�ضتاذ م�ضاعد يف الطب الباطني يف جامعة طهران للعلوم الطبية 
للطب_  الأم��ري��ك��ي��ة  املكتبة  ون�ضرتها  الأط���ب���اء  م��ن  جم��م��وع��ة  م��ع 
القولون  مل��ر���س  امل��راف��ق��ة  الأع��را���س  تخفيف  يف  ي�ضاعد  ال��ك��م��ون  اأن 

الع�ضبي.
اإذ قام الأطباء باإجراء جتربٍة على �ضبعٍة وخم�ضن �ضخ�ضاً يعانون من 
مر�س القولون الع�ضبي، فتم اإعطاءهم جرعًة من زيت الكمون يومياً 

ملدة �ضهر.
ملر�س  امل��راف��ق��ة  الأع��را���س  يف  تناق�ٌس  ه��ن��اك  اأن  تبن  الفح�س  بعد 
القولون الع�ضبي كاآلم البطن والنتفاخ، كما تبن تغري قوام الرباز 

بعد فح�ضه عما كان عليه قبل اأخذ جرعات زيت الكمون.
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فوائد وا�ستخدامات 
جتميلية للع�سل

للب�ضرة  جتميلية  ا���ض��ت��خ��دام��ات  للع�ضل  اأن  علمنا  اإذا  اأب����دا  ن��ف��اَج��ىء  ل��ن 
اأك�ضدة واأنزميات متعددة ومن هذه  وال�ضعر ب�ضبب احتوائه على م�ضادات 

ال�ضتخدامات:
من  الرطوبة  ب�ضحب  الع�ضل  يقوم  حيث   : للب�ضرة  املرطب  الع�ضل  ما�ضك 
و�ضع  ميكنك  جتربتها  اأردت  واإذا  الب�ضرة،  طبقات  اإىل  واإدخ��ال��ه��ا  ال��ه��واء 
الع�ضل على الب�ضرة وتركه ملدة بن 15 و 20 دقيقة ومن ثم غ�ضله باملاء 

الفاتر وذلك بح�ضب مقال بحثي ن�ضر على موقع �ضحة املراأة.
تقوم  ال�ضايف  الع�ضل  يف  امل��وج��ودة  الأن��زمي��ات  وتنظيفها:  الب�ضرة  ت�ضفية 
بت�ضفية الب�ضرة وتبقيها نظيفة ونقية، كما اأن م�ضادات البكترييا املوجودة 
يف ال��ع�����ض��ل واجل��وج��وي��ا وزي���ت ج���وز ال��ه��ن��د مت��ن��ع ان��ت�����ض��ار اجل��راث��ي��م على 
الب�ضرة، ولتجربة املا�ضك ن�ضع ملعقة من الع�ضل ونخلطه مبلعقتن من 
اأو زيت جوز الهند ون�ضعه على ب�ضرة الوجه الرطبة بعد  زيت اجلوجوبا 
تنظيفها، ونقوم بالتدليك بحركة دائرية مع احلر�س على جتنب العينن، 

بعد ذلك نغ�ضل الوجه باملاء الفاتر.
التالف وجعله لمعا: قومي بخلط ملعقة  ال�ضعر  الع�ضل لإ�ضالح  ما�ضك 
من الع�ضل ال�ضايف مع ملعقتن من زيت جوز الهند، واغ�ضلي بهما ال�ضعر 
من اجل��ذور اإىل الأط���راف ك��رري العملية مرتن اأو ث��الث م��رات واتركي 

ال�ضعر ملدة 20 دقيقة وثم اغ�ضليه باملاء.
�ضامبو الع�ضل: للح�ضول عليه قم بخلط ملعقة من الع�ضل مع نوع ال�ضامبو 
املف�ضل لديك واغ�ضل �ضعرك به، هذه الو�ضفة تقوي ال�ضعر وت�ضاعد على 

منوه وهي منا�ضبة للذكور والإناث.

الفلفل احلار يحمي 
الأمعاء من الأمرا�ص

فالربينو  موؤ�ض�ضة  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د 
اأن  احليوية  للكيمياء   )Flarbino(
الفلفل احلار يعقم الأمعاء ويحميها من 
الإ�ضابة بالأمرا�س، ويعود ذلك لوجود 

.)Capsaicin( مادة الكاب�ضا�ضن
عام  اأي��ار-م��اي��و   25 يف  بحث  ن�ضر  فقد 
املواد  اأن  املوؤ�ض�ضة  موقع  على   2014
املناعة  ت��ق��وي  ال��ف��ل��ف��ل  يف  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
بع�س  ت��ت��اأث��ر  ك��م��ا  اله�ضمي  اجل��ه��از  يف 
اجلراثيم والبكترييا من حرارة الفلفل 

ويقوم بالق�ضاء عليها.
الكاب�ضا�ضن  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د  وق���د 
يهدئ من ن�ضاط اجلن )TRPV1(؛ 
حتفز  ال��ت��ي  الع�ضبية  امل�ضتقبالت  اأح���د 
موا�ضع الأمل وينتج عن ذلك زيادة ن�ضاط 
)Anandamide(؛  الأن��ان��دام��ي��د 
الأمل  ت��ه��دئ��ة  يف  ي�����ض��اع��د  ع�ضبي  ن��اق��ل 
تهدئة  على  ويعمل  بال�ضعادة  وال�ضعور 
اجل���ه���از ال��ه�����ض��م��ي وزي������ادة اآل���ي���ة عمله 

بانتظام.
من جهة اأخرى اأثبتت الدرا�ضة اأن تناول 
الفلفل احلار ي�ضاعد يف تنظيم العمليات 
الدهون مما  احليوية يف اجل�ضم وح��رق 

يوؤدي خل�ضارة الوزن.

الإكثار من اأكل الفلفل احلار.. هل 
يقلل خطر الوفاة باأمرا�ص القلب؟ �ص 23

ماذا تخرب قوة قب�سة يدك 
عن �سحتك؟

التمارين  النا�س، قد ي�ضتمل نظام  بالن�ضبة ملعظم 
اجلري  على  الالئق  الريا�ضية 
على  ل�����ل�����ح�����ف�����اظ 
�ضحة القلب اأو 
الأثقال  رف����ع 
ل����������ب����������ن����������اء 
 ، ت لع�ضال ا
ل�����ك�����ن الأدل������������ة 

اإىل  مهماً ت�����ض��ري  �ضيئاً  ه��ن��اك  اأن 
قد نتجاهله: قوة قب�ضة اليد. 

ب�ضعف  �ضعيفة  قب�ضة  وج��ود  يرتبط  الواقع،  ويف 
اإجمايل يف القوة البدنية، واحتمال اأكرب للتعر�س 
لالإ�ضابات، ووقت اأطول لل�ضفاء، خا�ضة مع التقدم 

يف العمر.
توفر  اأن  مي��ك��ن  قب�ضتنا  ���ض��ع��ف(  )اأو  ق���وة  ل��ك��ن 
واملخاطر  العامة،  ال�ضحة  ثاقبة على  نظرة  اأي�ضاً 

ال�ضحية امل�ضتقبلية لالأمرا�س مثل اخلرف.
اأح���دث ال��درا���ض��ات التي ن�ضرت يف  ويف واح���دة م��ن 
جملة مر�س الزهامير الأمريكية، وجد الباحثون 
على  مبكرة  عالمة  ك��ان  ال�ضيطرة  ق��وة  �ضعف  اأن 
�ضعف الإدراك، والتي ميكن اأن توؤدي اإىل اخلرف.

 5 القب�ضة مبقدار  قوة  انخفا�س يف  ارتبط كل  و 
 30 ك��ي��ل��وغ��رام - ك��م��رج��ع، رج��ل يبلغ م��ن العمر 
عاماً ميلك قوة قب�ضة تبلغ حوايل 40 كيلوغرام 
املئة  يف   18 بن�ضبة  اأك���رب  بفر�ضة  املتو�ضط   -  يف 

لالإ�ضابة ب�ضعف اإدراكي حاد.
املا�ضي مبراجعة  العام  يف  اأمريكية  درا�ضة  وقامت 
الأبحاث املتوفرة حول قوة القب�ضة، وخل�ضت اإىل 
اأنها كانت "موؤ�ضراً مفيداً لل�ضحة العامة" و توفر 
كعالمة  القب�ضة  قوة  ا�ضتخدام  لدعم  كافية  اأدل��ة 
اإىل  بالإ�ضافة  والك�ضور،  العظام  لكثافة  تنبوؤية 

الإدراك والكتئاب والنوم والوفاة.

العاطفي الرتباط  تعزيز   -  1
الزواج،  يف  اأهمية  الأك���ر  ال��رك��ن  ه��و  العاطفي  الت�����ض��ال 
والتقدير  الأ�ضيل،  احلب  اإىل  العاطفي  الرتباط  وي�ضري 
الرغم  وعلى  الزوجن.  بن  امل�ضرتكة  والتجارب  املتبادل 
من اأن العالقة الزوجية هي عالقة ت�ضاركية من الطراز 
الأهمية  اأم��ر يف غاية  ح��دود عاطفية  اأن و�ضع  اإل  الأول، 
اإذ يعد الإف��راط يف امل�ضاعر العاطفية من قبل  للزوجن، 
ي�ضر  اأن  ميكن  �ضلبياً  ع��ام��اًل  كالهما  اأو  الطرفن  اأح��د 

باحلياة الزوجية. 

احلدود املالية هي حجر الزاوية يف العالقة الزوجية   -  2
املتينة

مالية  ح��دود  املتينة على  الزوجية  العالقات  تقوم معظم 
و�ضوء  امل�ضاكل  بتقليل  احل���دود  ه��ذه  ت�ضاهم  اإذ  وا�ضحة. 
اإن  املثال  �ضبيل  الزوجن. على  ين�ضاأ بن  الذي قد  الفهم 
مع  ب��ات��ف��اق  امل��ن��زل  لنفقات  خا�ضة  ميزانية  بو�ضع  قمت 
�ضريك حياتك، فهذا �ضيحول دون ن�ضوء اأي م�ضاكل ناجمة 

عن �ضوء الإنفاق اأو الإ�ضراف. 

تقلل التوتر بن الزوجن احلدود   -  3
ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق م��ن حم��اول��ة التحكم يف ما  ي��اأت��ي معظم 
اإرادت��ك. على �ضبيل املثال، حماولة التحكم  هو خارج عن 
نفور  اإىل  اإ�ضافة  والقلق  بالتوتر  ت�ضعر  ب�ضريكك جتعلك 
�ضريكك منك. وبعبارة اأخرى، فاإن الزواج بال حدود يوؤدي 
بالتوتر  يت�ضبب  مما  ال�ضلوكيات  على  ال�ضيطرة  عدم  اإىل 
اإىل  بحاجة  فاأنت  ل��ذا  الزوجية.  العالقة  لطريف  والقلق 
فهم ما هو حتت �ضيطرتك وم��ا هو خ��ارج عن اإرادت���ك يف 
بينما ل ميكنك  �ضيطرتك  اأفعالك حتت  زواج��ك. جميع 

التحكم يف �ضلوك �ضريكك. 

على  ال�ضتقرار  من  ج��واً  ي�ضفي  املتبادل  الح���رتام   -  4
العالقة الزوجية

ي�ضاهم الحرتام املتبادل بن الزوجن يف درء خطر ن�ضوء 

اإ�ضاءة  ع���ن  ت��ن��ج��م  ق���د  خ���الف���ات 
اأو توجيه  اأحد الزوجن  ت�ضرف 
الآخ����ر. ومن  للطرف  الإه��ان��ات 
م�ضاعر  ت�����ض��ود  اأن  ال�������ض���روري 
الح���رتام امل��ت��ب��ادل لإن�����ض��اء رابط 

متن بن الزوجن. 

واحلقوق  ال��واج��ب��ات  حت��دي��د   -  5
�ضدامات  ن�ضوء  اح��ت��م��ال  م��ن  يقلل 

بن الزوجن
الزوجية،  ال��ع��الق��ة  خ����رباء  بح�ضب 

لواجباتهما  ال���زوج���ن  م��ع��رف��ة  ف����اإن 
من  ج��و  ن�ضر  يف  ي�ضاهم  وحقوقهما، 

ال��ت��ف��اه��م وال����ود ب��ن ال���زوج���ن، ويقلل 
احلقوق  ن�ضوء خالفات حول  احتمال  من 

والواجبات. 

درا�سة: لهذا ال�سبب تثري اللحية ا�سمئزاز بع�ض الن�ساء
بن  كبرية  ب�ضعبية  حظيت  التي  اللحية  مو�ضة  اأن  يبدو 
�ضمات  م��ن  واع��ت��ربت  ال��رج��ال  م��ن  فئات عمرية خمتلفة 
الالتي  ال��ن�����ض��اء  بع�س  يبعد  ح��اج��زاً  ت�ضكل  ق��د  الأن���اق���ة، 
وراء  ال�ضبب  ا�ضمئزازهن. فما  اللحية وتثري  تخ�ضن من 

نفور بع�س الن�ضاء من الرجل امللتحي؟
انت�ضرت يف الأع��وام الأخ��رية مو�ضة اللحية التي جتاوزت 
التي مل  والرجولة  للجاذبية  رم��زاً  لت�ضبح  املو�ضة  حدود 

تنح�ضر عند فئة عمرية معينة.
تقول اإحدى الدرا�ضات ال�ضابقة بح�ضب ما نقلته �ضحيفة 
)الغارديان( الربيطانية اإن الن�ضاء اأكر اجنذاباً للرجال 
امللتحن لأن اللحية قد جتعلهم يبدون اأكر قوة وهيمنة 
اأناقة. غري اأن اللحية من ناحية  اأو حتى اأكر  اجتماعية 
اأخرى، قد تثري ال�ضكوك حول النظافة ال�ضخ�ضية. اإذ اأن 
بع�س الن�ضاء تنفرن من اللحية خوفاً من احتمال احتوائها 
ع��ل��ى ال��ق��م��ل وال��رباغ��ي��ث، وال��ط��ف��ي��ل��ي��ات، وغ���ري ذل���ك من 

وتف�ضلن  ال��ب��ك��ت��ريي��ا، 
ال����وج����وه اخل���ال���ي���ة من 
ذلك  يعك�ضه  مل��ا  ال�ضعر 

من نظافة.
يف درا�ضة حديثة، عر�س 
ج���ام���ع���ة  يف  ب�����اح�����ث�����ون 
باأ�ضرتاليا  ك��وي��ن��زلن��د 
919 ام��راأة ترتاوح  على 
 70-18 ب���ن  اأع���م���اره���ن 
�ضورة   30 ح����وايل  ع���ام���اً 
خمتلفن  رج�����ال  ل��ث��الث��ة 
كل  وج��������ه  ت���������ض����وي����ر  مت 
�ضور  ب��ع��دة  منهم  رج���ل 
فقد  خمتلفة،  وبحالت 
بلحية  ت�������ض���وي���ره���م  مت 
ك��ام��ل��ة، ودون���ه���ا، وب�����ض��ور م��ع��دل��ة ل��ت��ب��دو اأن��ث��وي��ة اأو اأكر 
ذكورية. ب�ضكل عام، يعترب الرجل ذو مالمح اأكر ذكورية 
وا�ضعة،  وخ��دود  ب��ارزة،  لديه حافة جبن  اأو خ�ضونة، من 

وفك عري�س، وعيون عميقة.
واأظهرت النتائج اأن الرجال امللتحن قد �ضنفوا على اأنهم 
الأكر جاذبية من قبل الن�ضاء الراغبات يف عالقات ق�ضرية 
وطويلة الأمد. كما اأن الوجوه الذكورية اأكر جاذبية من 

الوجوه الأنثوية غالباً، عند امل�ضتطلعة اأراءهن.
الن�ضاء عن  ذل��ك، فقد ع��ربت كثري من  الرغم من  وعلى 
ا�ضمئزازهن من اللحية ملا قد تخفيه من طفيليات جلدية 
الباحثن،  وبح�ضب  لالأمرا�س.  ناقلة  تكون  قد  وبكترييا 
بعادات  لربطها  يعود  اللحية  الن�ضاء من  بع�س  نفور  فاإن 
اأخالقي  غ���ري  ���ض��ل��وك  اأو  ال�����ض��ي��ئ��ة  ال�ضخ�ضية  ال��ن��ظ��اف��ة 
بالفو�ضوية  ت��وح��ي  ق��دمي��ة  ���ض��ورة  اأو  وال��غ�����س  كال�ضرقة 
وعدم امل�ضوؤولية. يف حن اأظهرت ن�ضاء اأخريات اجنذابهن 
التقليدية  النظرة  بح�ضب  اللحية  لأن  امللتحن  للرجال 
تعك�س �ضورة اأكر ذكورية بح�ضب ما ن�ضره موقع )ديلي 

ميل( الربيطاين.

دي نريو يهاجم ترامب خالل 
ا�ستالم جائزة نقابة ممثلي ال�سا�سة 
دي نريو،  روب�����رت  امل��م��ث��ل  ح�����ض��ل 
اأف�����ض��ل ممثلي  اأح���د  يعترب  ال���ذي 
جائزة  ع��ل��ى  ج��ي��ل��ه،  يف  ال�����ض��ي��ن��م��ا 
له  تكرميا  ال�ضا�ضة  ممثلي  نقابة 
وان��ت��ه��ز هذه  اأع��م��ال��ه  على جممل 
املنا�ضبة لتوجيه انتقاد غري مبا�ضر 

للرئي�س دونالد ترامب.
اجلائزة  ع��ل��ى  ن����ريو  دي  وح�����ض��ل 
عاما   50 بعد  �ضنويا  متنح  ال��ت��ي 
منها  اأف���الم  بطولة  خاللها  لعب 
الغزلن(  هانرت" )�ضائد  دير  "ذا 
الغا�ضب(  )ال��ث��ور  بل"  و"ريجنج 
اأفالم  �ضل�ضلة  من  الثاين  واجل��زء 
اأفالم  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��روح��ي  الأب 
كوميدية منها "ميت ذا برينت�س" 
ال���وال���دي���ن(. وف���از بجائزة  )ل��ق��اء 
بطولة  ول���ع���ب  م���رت���ن  اأو�����ض����ك����ار 
الفيلم املر�ضح لأو�ضكار "ذي اأير�س 

مان" )الأيرلندي(.
امل�ضرح  خ�ضبة  اإىل  ���ض��ع��وده  وب��ع��د 
الأح��������د  الأول  اأم�������������س  م���������ض����اء 
و���ض��ط حفاوة  ل���ض��ت��الم اجل���ائ���زة 
م��ن احل��ا���ض��ري��ن ه��اج��م دي نريو 
ت����رام����ب جم�������ددا دون  ال���رئ���ي�������س 
يواجه  ح��ي��ث  ب��ال���ض��م  ي���ذك���ره  اأن 
جمل�س  يف  حم���اك���م���ة  ال���رئ���ي�������س 
تتعلق  الأ�����ض����ب����وع  ه�����ذا  ال�������ض���ي���وخ 
ال�ضلطة  ا�ضتغالل  اإ�ضاءة  باتهامات 

وت�ضليل الكوجنر�س.
�ضواب  "هناك  ن����ريو  دي  وق�����ال 
�ضليم  منطق  وهناك  خطاأ  وهناك 
�ضلطة،  ا���ض��ت��غ��الل  اإ����ض���اءة  وه��ن��اك 
واأن�����ا ك��م��واط��ن اأم���ل���ك احل���ق مثل 

غريي...للتعبري عن راأيي".
ب�ضبب  اأع��ل��ى  �ضوتا  "اأملك  وت��اب��ع 
راأيت  كلما  و�ضاأ�ضتخدمه  مكانتي 
ال�ضلطة  ل�ضتغالل  �ضافرة  اإ���ض��اءة 
وهذا كل ما ميكنني قوله الليلة".

الذين  ل��زم��الئ��ه  ال�ضكر  وج���ه  ث��م 
م��ن��ح��وه اجل��ائ��زة ت��ك��رمي��ا ل��ه على 

جممل اأعماله وت�ضلم اجلائزة.
نريو  دي  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
)76 عاما( ا�ضتهر بقلة الكالم يف 
واحلر�س  ع��ادة  العامة  املنا�ضبات 
حياته  خ�ضو�ضية  ع��ل��ى  ال�����ض��دي��د 
اأحد  بكونه  ُعرف  فاإنه  ال�ضخ�ضية 
اأهم منتقدي ترامب خارج الدوائر 

ال�ضيا�ضية.
ويف 2018 وجه انتقادات �ضديدة 
ل��رتام��ب خ���الل ب��ث ح��ف��ل جوائز 
ت����وين ع��ل��ى ال���ه���واء م��ب��ا���ض��رة من 
اأح���د م�����ض��ارح ب�����رودواي ح��ي��ث كان 
دي نريو مقدم احلفل. ورد ترامب 
تغريدة و�ضف من خاللها  بكتابة 

املمثل باأنه "فرد تافه للغاية".

حدود يف العالقة الزوجية ت�ساعد 
يف احلفاظ على حياة م�ستقرة

يواجه الكثري من الأزواج �سعوبات يف حياتهم الزوجية، 
لعوامل  نتيجة  امل�ساكل،  الأحيان من  ويعانون يف بع�ض 
عالقتهم  ا�ستقرار  ع��دم  يف  جوهريًا  دورًا  تلعب  قد 

الزوجية. 
القوانني  من  جمموعة  و�سع  يتم  اأن  ال�سروري  وم��ن 

الزوجان  بها  يلتزم  الزوجية،  العالقة  يف  واحل��دود 
للحفاظ على ا�ستقرار حياتهما وا�ستمراريتها. 

على  يجب  ح��دود   5 م��ن  موؤلفة  قائمة  يلي  فيما 
الزوجني اللتزام بها لعالقة زوجية �سحية، بح�سب 

ما ورد يف موقع  ليف هاك الإلكرتوين: 
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�ش�ؤون حملية

للحفاظ على اأندر الغزلن يف العامل

حديقة احليوانات بالعني ت�سارك يف و�سع ا�سرتاتيجية �سون غزال الداما الأفريقي

�ساعة تطوع  اأجنزها 3600  طالبًا وطالبة من جامعة الإمارات عام2019  11329

بح�سور �سامل بن ركا�ض   

جمعية  املوؤازرة الإماراتية  تنظم  ندوة خريية لدعم واإ�سعاد مر�سى ال�سرطان بعنوان  الذكاء العاطفي

•• العني - الفجر

ون�ضر  بالعن يف تطوير  �ضاركت  حديقة احليوانات   
اإ�ضرتاتيجية �ضون غزال الداما الأفريقي"2019-
 2018 عام  يف  نظمتها  عمل  ور�ضة  2028" خالل 
الأفريقية  ال�����دول  م���ن  ح��ك��وم��ات  ب��ح�����ض��ور مم��ث��ل��ي 
وخم��ت�����ض��ن يف جم����ال ����ض���ون ال��ط��ب��ي��ع��ة وع�����دد من 
ح��ي��وان وحم��م��ي��ات حتت�ضن غزال  ح��دائ��ق  مم��ث��ل��ن 

الداما يف جمموعاتها.
اأه������داف  ال���ور����ض���ة اإىل م���راج���ع���ة وحت����دي����ث  ت���ه���دف 
يف  ن�ضرها  مت  التي  ال��دام��ا  غ��زال  �ضون  ا�ضرتاتيجية 

عام 2014، بالإ�ضافة اإىل حتديد وو�ضع الإجراءات 
غزال  ان��ق��را���س  خماطر  م��ن  للحد  املّتبعة  الأول��وي��ة 

الداما داخل وخارج البيئات الطبيعية.
وخرجت الور�ضة مبجموعة من التو�ضيات من اأهمها 
حتديث اأهم املعلومات املتعلقة بغزال الداما من حيث 
الطبيعية،  ال��ب��ي��ئ��ات  ت��واج��ده��ا يف  اأع���داده���ا وم��واق��ع 
والإجراءات التي تتبعها الدول يف حماية هذا الغزال 
اإعادة  ف��ر���س  ومناق�ضة  ان��ق��را���ض��ه،  ن�ضبة  م��ن  للحد 
اطالقه يف الربية اإىل جانب مراجعة املواقع املحتملة 
ن��ت��ائ��ج الأبحاث  اإع�����ادة الإط������الق، وع���ر����س  ل���ربام���ج 
اجلينية والتحديات الوراثية املحتملة بن الغزلن يف 

الربية واحلدائق واملحميات،  
الحتياجات  م��ن��اق�����ض��ة  ع��ل��ى  ال���ور����ض���ة  رك�����زت  وك���م���ا 
التدريبية والدورات الفنية املتخ�ض�ضة التي يحتاجها 
ج��م��ي��ع امل�����ض��ارك��ن يف ال���ور����ض���ة يف جم����ال الأب���ح���اث 
امل��ي��دان��ي��ة، ون��ق��ل ال���غ���زلن واأخ�����ذ ال��ع��ي��ن��ات الالزمة 

لالأبحاث وغريها. 
واأكدت ح�ضة القحطاين رئي�س وحدة تطوير برامج 
قائلة:  بالعن  الطبيعة  يف حديقة احليوانات  �ضون 
"تتبعاً خلطى وروؤية املغفور له باإذن اهلل، ال�ضيخ زايد 
احليوانات  ح��دي��ق��ة  م��وؤ���ض�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  �ضلطان  ب��ن 
املهددة  الأن��واع  اأندر  بالعن، ت�ضعى احلديقة حلماية 

بالنقرا�س من خالل امل�ضاركة يف و�ضع ا�ضرتاتيجات 
�ضون  يف  وامل�����ض��اه��م��ة  للعمل  خمتلفة  ع��م��ل  وخ��ط��ط 
مع  بالتعاون  اإنقرا�ضها  خماطر  من  واحل��د  الأن���واع 
امل��ح��ل��ي والإقليمي  امل�����ض��ت��وى  ج��ه��ات وم��ن��ظ��م��ات ع��ل��ى 

والعاملي".
احليوانات  حديقة  يف  يتواجد  ب��اأن��ه  بالذكر  اجل��دي��ر 
من  نوعن  اإىل  ينتمون  غ��زال  يقارب80  ما  بالعن 
غ��زال ال��دام��ا وه��م غ��زال ادرا وغ���زال املهر وكالهما 
الداما  ال��دام��ا. ويعترب غ��زال  ن��وع غ��زال  ي�ضّنف من 
مهدد ب�ضدة بالنقرا�س حيث ت�ضل اأعداده يف الربية 

ما يقارب 100 غزال داما.

•• العني - الفجر

اأثبت طلبة جامعة الإم��ارات باأن التطوع 
يحقق ال�ضعادة واإن ثقافة التطوع مفهوم 
اأر�س  على  يعي�س  من  نفو�س  يف  متاأ�ضل 
الإم���������ارات. وق����د اأ����ض���ار ع����دد م���ن طلبة 
تعليمهم  يخدم  التطوع  اأن  اإىل  اجلامعة 
خمتلفة  بيئات  على  تعرفهم  خ��الل  م��ن 
وارتباطهم بعالقات اإن�ضانية على خمتلف 
الأ�ضعدة ومبجالت متعددة ويعزز لديهم 

النتماء والهوية الوطنية. 
املن�ضوري  ج��ك��ة  ع��ت��ي��ق  ال���دك���ت���ور  واأك�����د 
الطلبة - على  ل�ضوؤون  امل�ضارك  –النائب 
ط��ل��ب��ة اجلامعة  ل����دى  ال���ت���ط���وع  اأه���م���ي���ة 
ودوره يف تعزيز �ضخ�ضية الطلبة وتنمية 
م��دارك��ه��م وم��ع��ارف��ه��م وت��ك��وي��ن عالقات 
التعليمية  ال���ع���م���ل���ي���ة  ت������ري  ج����دي����دة 
روؤية  مع  ياأتي متا�ضياً  وهذا  والثقافية.. 
ال���دول���ة يف ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف 
تعزيز التنمية امل�ضتدامة، وبناء م�ضتقبل 

اأف�ضل لالأجيال اجلديدة، باعتبار جامعة 
الإمارات من املوؤ�ض�ضات التي تنظم العمل 

التطوعي واأن�ضطة خدمة املجتمع .
واأ���ض��ار ال��ن��ائ��ب امل�����ض��ارك ل�����ض��وؤون الطلبة 
اإىل اأن طلبة جامعة الإمارات املتطوعن 
تطوعية  ���ض��اع��ة   11329 ع���دد  �ضجلوا 
خالل عام 2019، كما بلغ عدد الطلبة 
2014 ح��ت��ى الآن  امل��ت��ط��وع��ن م��ن ع���ام 
على  يدل  مما  وطالبًة  طالباً   11677
العمل  ب��اأه��م��ي��ة  دراي�����ة  ع��ل��ى  طلبتنا  اأن 
التطوعي ودور اخلدمات الإن�ضانية التي 

يقدمونها للمجتمع.
التطوعي  ال���ع���م���ل  وح������دة  اأك�������دت  وق�����د 
باجلامعة على اأن اأكر من 3600 طالباً 
وط��ال��ب��ة م��ن ج��ام��ع��ة الإم������ارات �ضاركوا 
كمتطوعن يف عدد من هيئات وموؤ�ض�ضات 
ال���دول���ة م��ث��ل: ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�ضرطة 
وال�ضياحة،  ال��ث��ق��اف��ة  ودائ�����رة  اأب���وظ���ب���ي، 
وبلدية العن، والهيئة الحتادية للهوية 
للريا�ضة،  ال��ع��ام��ة  والهيئة  واجلن�ضية، 

وم�ضت�ضفى  بالعن،  احليوانات  وحديقة 
وموؤ�ض�ضة  اخل���ا����س،  والأومل���ب���ي���اد  ت�����وام، 
زاي���د ال��ع��ل��ي��ا لأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م، وغريها 
الطلبة يف  م�ضاركة  امل��راك��ز. ومتثلت  من 
تنظيم ع��دد م��ن امل��ح��ا���ض��رات، وال���دورات 
التدريبية واملعار�س والور�س والأم�ضيات 

الثقافية وامل�ضابقات الريا�ضية واملوؤمترات 
وامل�����ه�����رج�����ان�����ات واحل������م������الت وغ����ريه����ا 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا اجلهات 

واملوؤ�ض�ضات املختلفة بالدولة.
 – العي�ضائي  ذك���رت  م��رمي  وم��ن جهتها 
رئي�س وحدة التطوع – اإىل اأن الت�ضجيل 
زيارة  التطوع يكون عن طريق  يف وح��دة 
باملوقع  املوجودة  التطوع  ملن�ضة  الطالب 
الإل����ك����رتوين ل��ل��وح��دة، واخ��ت��ي��ار جمال 
لكل  املتوفرة  الأن�ضطة  وحتديد  التطوع 
�ضاعات  احت�ضاب  اآل��ي��ة  تتم  بينما  ط��ال��ب، 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي مب��وج��ب ���ض��اع��ة لكل 
�ضاعة تطوعية داخل اجلامعة، و�ضاعتن 
اجلامعة،  خ����ارج  ت�����������ط��وع  ���ض��������������اع��ة  لك���ل 
وثالث �ضاعات لكل �ضاعة تطوعية خارج 

الدولة..
 كما اأ�ضارت اإىل حر�س عدد من متطوعي 
جامعة الإمارات على التواجد يف الألعاب 
العاملية لالأوملبياد اخلا�س التي احت�ضنتها 
2019، وقد  ع����ام   اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��ا���ض��م��ة 

ب���ذل���وا ج����ه����وداً مم���ي���زة يف ه����ذا احل���دث 
���ض��ع��داء يف تطوعهم مع  وك��ان��وا  ال��ع��امل��ي 
متواجدين  كانوا  الذين  الهمم  اأ�ضحاب 
اأن  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ع��امل  م��ن خمتلف دول 
يقدمون  باجلامعة  املتطوعن  من  ع��دد 
امل�ضاعدة للطلبة الدار�ضن باجلامعة من 
اأ�ضحاب الهمم �ضواء املكفوفن اأو الإعاقة 
احلركية وغريها وهذا له اأثر كبري على 

نفو�س الطلبة باجلامعة.
التطوعي  ال���ع���م���ل  وح������دة  ن��ظ��م��ت  ك���م���ا 
التدريب  تدريبياً خا�س بطلبة  برناجماً 
العملي يف اجلامعة حيث اأجن��زوا �ضاعات 
خمتلف  يف  اك�ضبو  يف  العملي  ت��دري��ب��ه��م 
جم���الت ال��ت��دري��ب م��ع ت��وف��ري م�ضرفن 
التدريب  ل��ط��ل��ب��ة  خ��ا���ض��ة  وم���وا����ض���الت 
الف�ضل  خ����الل  ال����وح����دة  وا���ض��ت�����ض��اف��ت 
اأكرب  لت�ضجيل  اك�����ض��ب��و  من�ضة  امل��ا���ض��ي  
عدد من طلبة اجلامعة واإجراء مقابالت 
للطلبة يف جامعة الإمارات للتطوع ب�ضكل 

عام يف اك�ضبو 2020.

•• العني - الفجر

نظمت جمعية املوؤازرة الإماراتية ملر�ضى ال�ضرطان ندوة خريية 
ال�ضرطان  مر�ضى  واإ�ضعاد  لدعم   " العاطفي  ال��ذك��اء   " بعنوان 
ال�ضديدة،  بالنفعالت  التحكم  وكيفية  الذكاء  مفهوم  تناولت 
ال�ضيخ  بح�ضور  العن  بلدية  م�ضرح  يف  املهريي  نادية  قدمهتا 
الدكتور �ضامل بن ركا�س العامري رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
واملحامي عبداهلل الكعبي نائب رئي�س اجلمعية وحممد خمي�س 
ال��ك��ع��ب��ي م��دي��ر اجل��م��ع��ي��ة وع���دد ك��ب��ري م��ن الأف�����راد وال�ضيدات 
اأبو  �ضعيد  اإينا�س  الدكتورة  ال��ن��دوة  واأدارت  وقدمت  واملهتمن، 

لبدة .
وقد تناولت املحا�ضرة نادية املهريي خالل الندوة مفهوم الذكاء 
الأ�ضخا�س  اأن  موؤكدة   اليومية،  احلياة  على  وتاأثريه  العاطفي 
مع  يتكيفون  ل  منخف�س  عاطفي  ذك���اء  م��ع��دل  لديهم  ال��ذي��ن 
ال�ضغوط املوجودة وعادة ما ي�ضعرون بالياأ�س والكتئاب. وتوقفت 
 Six املحا�ضرة عند �ضرح مفهوم الذكاء العاطفي وفق منظمة 
تعتمد  التي  العاطفي  الذكاء  باأبحاث  املخت�ضة   Seconds
املمكنة،  اأف�ضل احللول  اإىل  للو�ضول  العاطفة والعقل معاً  مزج 
كما ا�ضتعر�ضت هذا الذكاء وفق منوذج دانيل كوملان الذي ينطلق 
الآخرين  وم�ضاعر  م�ضاعره  على  التعرف  على  الفرد  ق��درة  من 
باإيجابية.   الأخ���ري���ن  م��ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  امل�����ض��اع��ر  اإدارة  وب��ال��ت��ايل 
وحت��دث��ت امل��ه��ريي ع��ن م��و���ض��وع ت�ضخري ال���ذك���اء ال��ع��اط��ف��ي يف 
عليها  التغلب  وكيفية  اليومية  احل��ي��اة  يف  ال��ت��ح��دي��ات  تخطي 
با�ضتخدام مواهب الذكاء العاطفي وفنونه، و�ضرحت املحا�ضرة 
حالت  واأي�ضاً  العاطفي  والختطاف  املوؤثرات اخلارجية  حالت 
اخل���وف والغ�ضب وات��خ��اذ ال��ق��رارات يف امل��واق��ف احل��رج��ة ودور 
دعت  ال��ن��دوة  اختتام  يف  والتف�ضري.  بالتحيليل  املنطقي  العقل 
املهريي اإىل ممار�ضة التفكري املنطقي كونه اإحدى كفاءات الذكاء 
العاطفي واأهمية قيام الفرد بدرا�ضة اإيجابيات و�ضلبيات الأمور 
للتمكن من اتخاذ القرار الأن�ضب ،  وقد اأقيم على هام�س الندوة 
واملحتاجن،  املر�ضى  لدعم  ريعه  يعود  للكتاب اخلريي  معر�س 
و�ضكر  �ضهادة ح�ضور  الندوة  امل�ضاركن يف  ت�ضليم جميع  كما مت 

وتقدير على امل�ضاهمة يف دعم م�ضرية جمعية املوؤازرة.

نظم ملتقى ل�سباب وفتيات الإمارات 
اأبوظبي التقني ي�ستقطب دفعة جديدة �سمن برنامج 

جتارة التجزئة لت�سغيل املواطنني يف القطاع اخلا�ص
•• اأبوظبي – الفجر

ا�ضتقطب م��رك������ز اأب��وظ��ب����ي للت��ع��لي����م والت��دري����ب الت��ق��ن����ي وامله��ن����ي، دفعة 
جديدة من �ضباب وفتيات الوطن، لاللتحاق بربنامج دبلوم جتارة التجزئة 
لتدريب وتاأهيل املواطنن للعمل يف موؤ�ض�ضات خمتارة ومتميزة يف القطاع 
"اأبوظبي التقني" اأم�س"الثنن" ملتقى مو�ضع �ضم  اخلا�س، حيث نظم 
نخبة من املواطنن واملواطنات من خمتلف اإمارات الدولة بينهم جمموعة 
من خريجي اجلامعات، وذلك مبقرر املركز يف اأبوظبي، حيث التقى �ضعادة 
مبارك �ضعيد ال�ضام�ضي مدير عام م��رك������ز اأب��وظ��ب����ي للت��ع��لي����م والت��دري����ب 
الت��ق��ن����ي وامله��ن����ي، بال�ضباب، مثمناً ا�ضتجابتهم املتميزة لتوجيهات القيادة 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  يف  ممثلة  الر�ضيدة 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، عندما دعا �ضموه �ضباب 
العمل،  التي يحتاجها �ضوق  املهن والتخ�ض�ضات  الوطن للعمل يف  وفتيات 
و�ضرورة تطوير الفكر و الذات واملواطنة ذات املعايري احلقيقية والقادرة 
امل�ضدر  ه��و  امل��واط��ن  حيث  النفط  بعد  م��ا  مرحلة  متطلبات  تلبية  على 
الرئي�ضي للروة، لفتا اىل اأن هذا الربنامج ياأتي يف اإطار توجيهات القيادة 
الطريق  يفتح  مبا  امل�ضتقبل،  وفر�س  مهارات  املواطنن  لإك�ضاب  الر�ضيدة 
ب�ضكل  العمل  و�ضوق  والرتقي يف احلياة  للنجاح  ال�ضباب واخلريجن  اأمام 
عام، ومبا ميكنهم من خمتلف الوظائف واملهن مبا يف ذلك جتارة التجزئة 
ملا لها من اأهمية ا�ضرتاتيجية وجمتمعية تتوافق مع اخلطة ال�ضرتاتيجية 

للدولة 2021 وروؤية اأبوظبي 2030.
حممد  علي  �ضهده  ال��ذي  امللتقى  خ��الل  ال�ضام�ضي  مبارك  �ضعادة  واأو���ض��ح 
دبلوم  برنامج  اأن  التقني"،  "اأبوظبي  الإم��ارات يف  املرزوقي رئي�س مهارات 
الوطنية  الهيئة  املعتمد من  الدبلوم  درج��ة  ال�ضباب  التجزئة مينح  جت��ارة 
للموؤهالت يف جتارة التجزئة بجانب التوظيف يف اإحدى املوؤ�ض�ضات املتميزة 
يف القطاع اخلا�س مبا يعزز من دور ومكانة املواطنن يف هذا القطاع ب�ضكل 
عام ويف قطاع جتارة التجزئة ب�ضكل خا�س، م�ضرياً اىل اأن الربنامج متاح 
اأمام املواطنن واملواطنات ب�ضكل عام ولي�س خريجي اجلامعات فقط حيث 
الفور، معرباً عن  العملية على  امل�ضاركة فيه وبدء حياتهم  ميكن للجميع 
تقديره للدور الوطني الذي يقوم به �ضركاء "اأبوظبي التقني" ممثلن يف 
يف  للتجزئة  الفطيم  ماجد  جمموعة  وكذلك  التعاونية،  اأبوظبي  جمعية 
تدريب وتعين املواطنن ومتكينهم من تطوير الذات وفق برامج علمية 
وعملية متميزة ومبا يحقق ال�ضالح العام للوطن واملواطنن، داعيا كافة 
اأن يكون لها  املوؤ�ض�ضات الكربى واملتميزة يف القطاع اخلا�س بالدولة، اىل 
امل�ضاركة بفعالية  ال��الزم لتوطن هذا القطاع الهام من خالل  ال��دور  ذات 
ال�ضبيل  ذات��ه  ح��د  يف  ي�ضكل  ال��ذي  الكبري،  الوطني  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  �ضمن 
م�ضروعات  يف  طموحاتهم  حتقيق  م��ن  الم����ارات  �ضباب  لتمكن  العملي 

جتارية ناجحة، ويف م�ضتقبل مهني متميز.
الت��ق��ن����ي  والت��دري����ب  للت��ع��لي����م  اأب��وظ��ب����ي  م��رك������ز  ع��ام  مدير  واختتم 
اأفكار  وف��ق  بالعمل  مطالب  اجلميع  ب��اأن  قائال  لل�ضباب  حديثه  وامله��ن����ي 
ال��وظ��ائ��ف احلكومية  ان��ت��ظ��ار  ي��ع��رف الك�ضل يف  م��ب��دع��ة، ون�����ض��اط دائ���م ل 
الذين يحر�ضون  العاملن اجلادين  لهوؤلء  تاأتي  التي  الذهبية  والفر�س 
وت�ضل  بقدراتهم  ترتقى  التي  والعامة  التخ�ض�ضية  املهارات  اكت�ضاب  على 
بهم اىل اأعلى الأفاق يف كافة املجالت والتخ�ض�ضات، م�ضرياً اىل اأن كثري 
ب�ضيطة  وظائف  يف  العملية  حياتهم  بداية  يف  عملوا  امل�ضوؤولن  كبار  من 
طاملا  التي  املنا�ضب  لتوىل  اأهلتهم  ومتنوعة  عالية  خ��ربات  منها  اكت�ضبوا 
اأن  ثقته يف  ال��دوؤوب، موؤكداً  والعمل  بها و�ضعوا اىل حتقيقها باجلد  حلوا 
الطموحات  على حتقيق  والقدرة  الفكر  الإم��ارات ميتلكون  وفتيات  �ضباب 

والإجنازات التي تتوافق مع امل�ضلحة العليا للوطن واملواطن.
�ضركائه  ي��خ��ت��ار  التقني"  “اأبوظبي  اأن  امل���رزوق���ي  حم��م��د  ع��ل��ي  ق���ال  و 
ال�ضرتاتيجين يف تنفيذ هذا الربنامج وفق معايري دقيقه منها متيزها 
بانت�ضار اأفرعهم مبختلف اإمارات الدولة، مبا مينح ال�ضباب الفر�ضة للعمل 
يف املكان والفرع الأقرب ملكان اإقامتهم، اإ�ضافة اىل الرواتب املجزية، والبيئة 
التي متنح املوظفن الرتقيات وفق نظام دقيق وم�ضجع لأ�ضحاب الطموح 
لها  يطمح  التي  الرتقيات  املوظفن  ملنح  م�ضتمرة  برامج  ووف��ق  والتميز، 
ال�ضباب، موؤكداً على اأن جهود "اأبوظبي التقني" �ضتتوا�ضل لتوطن القطاع 
اخلا�س باعتباره هدف وطني كبري ي�ضتحق من اجلميع العمل والتكاتف 

من اأجل حتقيقه.

قراءات يف اأدب ال�سباب يف 
مكتبة زايد م�ساء اليوم

•• العني - الفجر

ينظم ُكّتاب العن اأم�ضية اأدبية بعنوان " قراءات يف اأدب ال�ضباب " يعقبها 
الأمام.  اإىل  ال�ضباب  اأدب  م�ضرية  دف��ع  بهدف  وح���وارات  نقدية  م��داخ��الت 

وذلك اليوم 7 م�ضاء  يف مكتبة زايد املركزية يف العن.
ويف هذا الإطار اأكد الدكتور حممد حمدان بن جر�س الأمن العام لحتاد 
2020 ي�ضب  ال�ضباب يف عام  اأدب  اأن التوجه نحو  كتاب واأدب��اء الإم��ارات 
يف ا�ضرتاتيجية دولة الإم��ارات العربية املتحدة التي تهدف اإىل املزيد من 

التطوير والإبداع و النهو�س باأدب املبدعن ال�ضباب.
امل�ضتقبل  �ضمان  يعني  ال�ضباب  ال��ك��ّت��اب  متكن  اإن   : ج��ر���س  اب��ن  واأ���ض��اف 
واأدباء  اأه��داف احتاد كتاب  اإيجابا لتحقيق  الذي ينعك�س  الأمر  للمبدعن 

الإمارات يف تبني املواهب الأدبية ال�ضابة والهتمام بها.
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متى كانت اآخر مرة نظرت فيها اإىل �سرة بطنك؟ يف احلقيقة، ت�ستحق �سرة البطن مزيدا من الهتمام ب�سبب الأ�سرار التي تخفيها.
ت�سري �سرة البطن اإىل املكان الذي كان يت�سل به احلبل ال�سري. وعندما يكون الطفل يف الرحم، يكون احلبل ال�سري مرتبطا ب�سّرة 

البطن من جهة وامل�سيمة من جهة اأخرى، وهي ع�سو مت�سل بالرحم يتطور اأثناء احلمل.
ينقل احلبل ال�سري املواد املغذية من الأم اإىل الطفل، ومبجرد ولدة الطفل، ي�سبح احلبل ال�سري عدمي الفائدة، وفقا لالأ�ستاذ 

امل�ساعد يف الفيزياء بجامعة وي�ست تك�سا�ض كري�ستوفر بريد.

ل متتلك جميع الثدييات �سّرة
بع�س  ت��وج��د  ول��ك��ن  ال��ب��ط��ن،  ���ض��ّرة  متتلك  الثدييات  بع�س 
الكنغر  م��ث��ل  امل��ث��ال اجل��راب��ي��ات  �ضبيل  ع��ل��ى  ال���ض��ت��ث��ن��اءات، 
الثدييات  ف�ضيلة  م��ن  وه��ي  وم��ب��ت،  )مفردها  والومبتيات 

تتبع رتبة ثنائيات الأ�ضنان الأمامية(.
ويف هذه احلال، تتطّلب ح�ضانة اجلنن فرتة اأطول بكثري، 
ال���ولدة،  وب��ع��د  ال��رح��م.  داخ���ل  للتغذية  ل��ذل��ك تقل حاجته 
عملية  وي�ضتكمل  للر�ضاعة  الأم  كي�س  اإىل  اجلنن  يزحف 
منوه هناك، بح�ضب تقرير للكاتبة األيك�ضا اإريك�ضون ن�ضرته 

جملة )ريدرز دايج�ضت( يف ن�ضختها الكندية.

معظم اأنواع ال�سرة مقّعرة للداخل
رغم اأن معظم الأ�ضخا�س يولدون ب�ضرة بارزة للخارج، فاإن 

هذا ال�ضكل يتغري خالل عملية �ضفاء اجلرح لي�ضبح مقعرا 
للداخل، حيث يحتفظ %10 فقط من الأ�ضخا�س بال�ضكل 

البارز لل�ضّرة خالل فرتة البلوغ.

ال�سرة تعج بالبكترييا
رغم وجود ال�ضّرة يف ج�ضدنا، فاإننا عادة نن�ضى اأمرها متاما. 
وتعد ال�ضّرة اأحد اأجزاء اجل�ضم الذي ترتاكم فيه الأو�ضاخ. 
2012 يف جملة )بلو�س ون(  اأجريت عام  وتو�ضلت درا�ضة 
الكائنات  م��ن  جمموعة   67 ع��ن  يقل  ل  م��ا  ه��ن��اك  اأن  اإىل 
اأن��واع خمتلفة منها ت�ضكل  البكتريية تعي�س يف ال�ضّرة، �ضتة 

الغالبية لدى اأكر من %80 من النا�س.

جراحة جتميل ال�سّرة حتظى باأهمية كربى

ل ي�ضعر جميع الأ�ضخا�س بالر�ضا عن �ضكل �ضّرة بطونهم، 
واأ�ضارت  كبري.  باإقبال  ال�ضرة  ولهذا حتظى جراحة جتميل 
اأن���د  2017 يف جم��ل��ة )ب��ال���ض��ت��ك  ع����ام  اأج����ري����ت  درا�����ض����ة 
ال�ضكل  ذات  ال�����ض��ّرة  اأن  اإىل  ���ض��ريج��ريي(  ريكون�ضرتاكتف 

البي�ضاوي هي الأكر جاذبية.

�سّرة البطن مو�سوع مثري للجدل
�ضّرتهم،  عن  الك�ضف  على  متزايد  ب�ضكل  النا�س  اإقبال  رغم 
فاإن الو�ضع مل يكن دائًما على هذا النحو، ول يزال يعترب 
من املحرمات يف بع�س الثقافات. وحتى يف الثقافة الغربية 

كان الك�ضف عن ال�ضرة يعترب فعال غري لئق يف املا�ضي.

�سكل �سّرة البطن

النا�س  يف�ضل  ف�����ازب(،  )ذي  جم��ل��ة  يف  وردت  مل��ق��ال��ة  وف��ق��ا 
ال�ضرة التي تكون على �ضكل حرف )تي( )T( اأو ذات ال�ضكل 
البي�ضاوي، بينما تعترب ال�ضّرة البارزة واملقّعرة ب�ضكل كبري 

غري جذابة. 
واأو�ضحت املقالة اأن �ضكل �ضّرة البطن قد ُي�ضتخدم لتحديد 
هذا  �ضحة  من  التاأكد  عدم  رغم  للمراأة،  الإجنابية  القدرة 

التقييم، بح�ضب الكاتبة.

وبر �سّرة البطن
اإىل جانب  املن�ضفة  اأو  املالب�س  األياف  من  الوبر  هذا  يتكون 
عام  ن�ضر  لبحث  ووف��ًق��ا  اجل�ضم.  و�ضعر  امليتة  اجللد  خاليا 
كل  يوّجه  البطن  �ضعر  فاإن  العلمية،  التقارير  يف   2018

هذه الألياف لتتجّمع داخل ال�ضّرة.

احلمل يحول ال�سّرة املقّعرة لبارزة
وفًقا لتقرير كليفالند كلينيك، ميكن لبطن املراأة احلامل اأن 
يغرّي �ضكل �ضّرة البطن املقّعرة ليجعلها بارزة للخارج خالل 
الثلث الثاين اأو الثالث من فرتة احلمل. وبعد الولدة، من 

املحتمل اأن ت�ضرتجع الأمهات ال�ضكل ال�ضابق لل�ضّرة.

�سّرة البطن منطقة مثرية
وخ��ُل�����ض��ت ال��ك��ات��ب��ة ل��ل��ق��ول اإن و���ض��ائ��ل الإع�����الم ���ض��اع��دت يف 
جعل هذا اجلزء من اجل�ضم مثريا لل�ضهوة، لكن ما يجعل 
وجهة  ومن  املفرطة.  ح�ضا�ضيتها  هو  مثرية  منطقة  ال�ضرة 
ال�ضرة  روؤي��ة  الآخ��ر، قد يكون جم��رد  الرجال للجن�س  نظر 
للغاية، لأنه يربز خ�ضر  اأم��را جذابا  بها  املحيطة  واملنطقة 

املراأة وانحناءاتها وجمال وخ�ضوبة ج�ضمها.

ما الأ�سرار التي تخفيها؟.. 

معلومات ل تعرفها عن �سرة البطن

اأك��ل الفلفل احل��ار كجزء من  ب��اأن  اأف��ادت درا�ضة هولندية 
بتقليل  مرتبط  املتو�ضط  الأب��ي�����س  البحر  حو�س  وجبة 

خطر الوفاة املبكرة ومن اأمرا�س القلب.
ووفقا للبحث الذي ن�ضر يف جملة 
لأمرا�س  الأمريكية  الكلية 
تتبع  ف����ق����د  ال����ق����ل����ب، 
العلماء من جامعة 
م���ا����ض���رتي���خ���ت 
ب��������ي��������ان��������ات 
ج���م���ع���ت 
ب������ن 

ومراأة  رجال  و811  األفا  ل�22  و2010   2005 عامي 
اإيطاليا(،  )جنوبي  اجلبلية  مولي�س  منطقة  يف  يعي�ضون 
النظام  اأ���ض��ا���ض��ي يف  ع��ن�����ض��ر  احل����ار  ال��ف��ل��ف��ل  اأن  ووج�����دوا 
الغذائي ملنطقة البحر املتو�ضط، وي�ضتخدم لتتبيل الطعام 

التقليدي يف جنوب اإيطاليا.
اأق�ضام:  اأربعة  اإىل  الدرا�ضة  امل�ضاركن يف  الباحثون  وق�ّضم 
الذين مل ياأكلوا اأو نادرا ما ما اأكلوا الفلفل احلار. والذين 
كانوا ياأكلونه مرتن اأ�ضبوعيا. اأو مرتن اإىل اأربع مرات. 

واأربعة اأو اأكر.
ويف نهاية الدرا�ضة تويف 1236 متطوعا، وتبن اأن تناول 
الفلفل احلار بانتظام اأربع مرات على الأقل اأ�ضبوعيا كان 
م�����رت�����ب�����ط�����ا 
ب����ن���������ض����ب����ة 
 2 3 %
�س  نخفا با
لأي  ال�����وف�����اة 
مقارنة  ���ض��ب��ب، 
باأولئك الذين مل 
اأو  مطلقا  ي��اأك��ل��وه 

ن��ادرا. وكان لدى امل�ضاركن الذين تناولوه بكرة فر�ضة 
القلب  اأمرا�س  للوفاة من   34% بن�ضبة  انخفا�ضا  اأكر 

والأوعية الدموية.

حمدودة
ومع ذلك، اأ�ضار الباحثون اإىل اأن الدرا�ضة كانت حمدودة 
لأنها كانت اإ�ضرافية، وهذا يعني اأن الباحثن مل يتحكموا 
البيانات  تق�ضوا  بب�ضاطة  لكنهم  امل�����ض��ارك��ون،  فعله  مب��ا 
مدخول  نزيد  اأن  لنا  ينبغي  كان  اإذا  عنهم.وعما  املجمعة 
الفلفل احلار يف نظامنا الغذائي ا�ضتجابة للدرا�ضة؛ اأجاب 
الوجبات  تعامل  األ  اإنه )يجب  قائلن  بالنفي،  الباحثون 
الغذائية كعقاقري(. واأ�ضافوا: ل ينبغي لنا اأن نتحدث من 
حيث الكميات يف اليوم كما لو كنا نتعامل مع العقاقري، بل 
ينبغي توجيه جهدنا لتعزيز منط حياة �ضحي عاملي، بدءا 

من النظام الغذائي.
الفلفل  عادة  ي�ضيفون  الذين  النا�س  ن�ضجع  قد  وتابعوا: 
احلار اإىل طعامهم على ال�ضتمرار يف القيام بذلك، حيث 
ذل���ك. والع��ت��دال هو  دل��ي��ل علمي جيد على  الآن  ي��وج��د 
كان  واإذا  املتو�ضط،  البحر  الغذائي يف  للنظام  �ضمة مهمة 
فيجب  احل��ار  الفلفل  يحبون  ل  النا�س 
�ضحي  غ��ذائ��ي  نظام  ات��ب��اع  فقط  عليهم 

متو�ضطي.
وذكرت جملة نيوزويك اأن هذه الدرا�ضة هي 

الأحدث التي تربط نظام البحر املتو�ضط الغذائي ب�ضحة 
منف�ضلة  فرق  وج��دت  العام،  هذا  �ضابق  وقت  ويف  اأف�ضل. 

النوم  على  ي�ضاعد  الغذائي  النظام  هذا  اأن  الباحثن  من 
وقد مينع الكتئاب.

الإكثار من اأكل الفلفل احلار.. هل يقلل خطر الوفاة باأمرا�ص القلب؟
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�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم 2015/560 تنفيذ عقاري     
ال�ضيخ  �ضارع  اإم��ارة دبي - بردبي -  املختار  التنفيذ: مارتن جاكو بيتري دى ويت - عنوانه : هولندا وعنوانه  طالب 

زايد - برج خليفة - مكاتب ال�ضاحه ب - جناح رقم 313 - هاتف 044477044 
املنفذ �ضده : �ضيخ هولدجنز ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج ايه بي اى ورلد اجتاه دبي 

- بجوار بنك دبي التجاري مكتب ا�س ان ار دنتون و�ضركاه )ممثلها القانوين( - هاتف 04/3310201 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/1/29 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 تاأمن ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 4406 - املنطقة : جبل علي - امل�ضاحة : 916.91 مرت 

مربع - التقييم )3.400.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/174 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: نور بنك )�س م ع( - )�ضابقا - بنك نور ال�ضالمي(

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اعمار العقارية بوكالة مكتب الثقة للمحاماة 
وال�ضت�ضارات القانونية الكائن بال�ضارقة 

املنفذ �ضده : حممد �ضليم طاهر غالم ح�ضن  عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�ضة - جزر جمريا - املجمع 11 - تالل 
الإمارات 1 - فيال رقم 9 - رقم الر�س 179

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/1/29 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 تاأمن ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  :  نوع 
العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 179 - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم البلدية : 598 - 393 - 

امل�ضاحة : 1302.91 مرت مربع - القيمة التقديرية : 7800000 درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/223 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: البنك العربي )�س م ع( 

عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اعمار ا�ضكوير رقم 2 - الطابق ال�ضاد�س - وحمله املختار الثقة للمحاماة 
وال�ضت�ضارات القانونية الكائن ال�ضارقة الق�ضباء برج الهند 11 - 1112 

املنفذ �ضده : لورينتيو مارتيان يانكو - واآخرون -عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - الرب�ضاء الثانية - بردبي 
الرب�ضاء جنوب الرابعة مبنى اخلريف 2 - �ضقة رقم 226 املبنى رقم 1 لدى البلدية 171 - 681 رقم الر�س 953 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  :  نوع العقار : �ضقة 
�ضكنية - املنطقة : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم الر�س : 953 - رقم البلدية : 171 - 681 - امل�ضاحة : 150.64 

مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�ضم املبنى : اخلريف 2 - رقم الوحدة : 226 - مببلغ )891.810( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/96 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: �ضركة لحج و�ضلطان خلدمات التنظيف وال�ضيانة العامة 

عنوانه : دبي - بردبي - الكرامة - بناية لحج و�ضلطان - بجانب الربيد املركزي 
املنفذ �ضده : ال�ضركة املتحدة للعلب - �س ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة جبل على الوىل - 

ار�س ملك جبل علي ال�ضناعية - رقم الهاتف املتحرك : 0097148802060 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/1/29 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 تاأمن ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  :  ح�ضة 
يف عقار : رقم الر�س : 2  - املنطقة : جبل علي ال�ضناعية الأوىل - امل�ضاحة : 11612.88 مرت مربع - املقدرة ب���� 

)29.996.069( درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2015/560 تنفيذ عقاري 
ال�ضيخ  �ضارع  اإم��ارة دبي - بردبي -  املختار  التنفيذ: مارتن جاكو بيتري دى ويت - عنوانه : هولندا وعنوانه  طالب 

زايد - برج خليفة - مكاتب ال�ضاحه ب - جناح رقم 313 - هاتف 044477044 
املنفذ �ضده : �ضيخ هولدجنز ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج ايه بي اى ورلد اجتاه دبي 

- بجوار بنك دبي التجاري مكتب ا�س ان ار دنتون و�ضركاه )ممثلها القانوين( - هاتف 04/3310201 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/1/29 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 تاأمن ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 4406 - املنطقة : جبل علي - امل�ضاحة : 916.91 مرت 

مربع - التقييم )3.400.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

فى �لدعوى رقم  2018/174 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: نور بنك )�س م ع( - )�ضابقا - بنك نور ال�ضالمي(

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مكتب رقم 801 - ملك اعمار العقارية بوكالة مكتب الثقة للمحاماة 
وال�ضت�ضارات القانونية الكائن بال�ضارقة 

املنفذ �ضده : حممد �ضليم طاهر غالم ح�ضن  عنوانه : اإمارة دبي - الثنية اخلام�ضة - جزر جمريا - املجمع 11 - تالل 
الإمارات 1 - فيال رقم 9 - رقم الر�س 179

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/1/29 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 تاأمن ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  :  نوع 
العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 179 - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم البلدية : 598 - 393 - 

امل�ضاحة : 1302.91 مرت مربع - القيمة التقديرية : 7800000 درهم
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2017/223 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: البنك العربي )�س م ع( 

عنوانه : اإمارة دبي - بجوار دبي مول - بناية اعمار ا�ضكوير رقم 2 - الطابق ال�ضاد�س - وحمله املختار الثقة للمحاماة 
وال�ضت�ضارات القانونية الكائن ال�ضارقة الق�ضباء برج الهند 11 - 1112 

املنفذ �ضده : لورينتيو مارتيان يانكو - واآخرون -عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - مدينة : دبي - الرب�ضاء الثانية - بردبي 
الرب�ضاء جنوب الرابعة مبنى اخلريف 2 - �ضقة رقم 226 املبنى رقم 1 لدى البلدية 171 - 681 رقم الر�س 953 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  :  نوع العقار : �ضقة 
�ضكنية - املنطقة : الرب�ضاء جنوب الرابعة - رقم الر�س : 953 - رقم البلدية : 171 - 681 - امل�ضاحة : 150.64 

مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�ضم املبنى : اخلريف 2 - رقم الوحدة : 226 - مببلغ )891.810( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2018/96 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: �ضركة لحج و�ضلطان خلدمات التنظيف وال�ضيانة العامة 

عنوانه : دبي - بردبي - الكرامة - بناية لحج و�ضلطان - بجانب الربيد املركزي 
املنفذ �ضده : ال�ضركة املتحدة للعلب - �س ذ م م  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة جبل على الوىل - 

ار�س ملك جبل علي ال�ضناعية - رقم الهاتف املتحرك : 0097148802060 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/1/29 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 تاأمن ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  :  ح�ضة 
يف عقار : رقم الر�س : 2  - املنطقة : جبل علي ال�ضناعية الأوىل - امل�ضاحة : 11612.88 مرت مربع - املقدرة ب���� 

)29.996.069( درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2016/2697 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: النور�س لطالء املعادن - موؤ�ض�ضة فردية 

عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - راأ�س اخلور ال�ضناعية الثالثة - �ضارع راأ�س اخلور - مبنى با�ضم النور�س - مبنى ملك 
خا�س - مقابل حمطة برتول اينوك - بجوار جمموعة �ضركات اخلربا�س 

املنفذ �ضده : �ضركة توما�س بنيت اخلليج )ذ م م( - عنوانه : اإمارة دبي - جممع دبي لال�ضتثمار - مكتب رقم )5( ملك 
جممع دبي لال�ضتثمار - جممع دبي لال�ضتثمار - بجوار م�ضنع ابوظبي لالنابيب 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : حق منفعة على ار�س وما عليها من بناء - املنطقة :  جممع دبي لالإ�ضتثمار الثاين - رقم الر�س : 277 - 

امل�ضاحة : 51302.65 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )100.000.000.00( درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/1302 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع - عنوانه : عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مكاين 2563786091  
املنفذ �ضده : را�ضد عبداهلل العمران - واآخ��رون  - عنوانه : دبي - بردبي - الكرامة - بناية زعبيل - بعد معمل 

دبي - الطابق الأول - �ضقة رقم 139 مكاين 3247395234 
املنفذ �ضده : �ضركة الإحتاد الدولية لال�ضتثمار - املنفذ �ضده : را�ضد عبداهلل العمران 

احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�ضركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى 
ايداع  الدولة   ال�ضراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين  موقعها 
التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمن 
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�س ف�ضاء - رقم الر�س : 65 - املنطقة : مردف - امل�ضاحة : 1393.55 

مرت مربع - القيمة التقديرية : 4800.010 درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2019/43 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع جامعة اميت - مبنى بنك 

ابوظبي التجاري - مكتب 1 - خلف جامعة اميت 
املنفذ �ضده : علري�ضا رجبعلي مقدم  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع داون تاون - منطقة برج خليفة - 

بناية الريحان 2 - �ضقة رقم 109 - داون تاون - منطقة برج خليفة 
اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�س : 155 - املنطقة : برج خليفة - ا�ضم املبنى : خليفة تاور زون - 3 - رقم الوحدة 
5609 - رقم الطابق 56 - امل�ضاحة : 191.01 مرت مربع - القيمة : 4.112.025.00 درهم ، يباع لعلى عطاء - 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/225 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك دبي ال�ضالمي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بجوار قرية العمال - �ضارع الإحتاد  
املنفذ �ضده : حممد ر�ضا م�ضيب حمدي 

عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - جزر اجلمريا - احلي رقم 34 ، فيال رقم 13 
احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2020/1/29 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�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 تاأمن ل 
باعرتا�ضه  التقدم  البيع  اعرتا�س على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  الأ�ضا�ضي قبل  الثمن  %20 من  يقل عن 
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 : عبارة عن ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�س : 551 - رقم 

البلدية : 258 - 393 - امل�ضاحة : 987.72 مرت مربع - مببلغ )6.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2016/2697 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: النور�س لطالء املعادن - موؤ�ض�ضة فردية 

عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - راأ�س اخلور ال�ضناعية الثالثة - �ضارع راأ�س اخلور - مبنى با�ضم النور�س - مبنى ملك 
خا�س - مقابل حمطة برتول اينوك - بجوار جمموعة �ضركات اخلربا�س 

املنفذ �ضده : �ضركة توما�س بنيت اخلليج )ذ م م( - عنوانه : اإمارة دبي - جممع دبي لال�ضتثمار - مكتب رقم )5( ملك 
جممع دبي لال�ضتثمار - جممع دبي لال�ضتثمار - بجوار م�ضنع ابوظبي لالنابيب 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : حق منفعة على ار�س وما عليها من بناء - املنطقة :  جممع دبي لالإ�ضتثمار الثاين - رقم الر�س : 277 - 

امل�ضاحة : 51302.65 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )100.000.000.00( درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/1302 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع - عنوانه : عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مكاين 2563786091  
املنفذ �ضده : را�ضد عبداهلل العمران - واآخ��رون  - عنوانه : دبي - بردبي - الكرامة - بناية زعبيل - بعد معمل 

دبي - الطابق الأول - �ضقة رقم 139 مكاين 3247395234 
املنفذ �ضده : �ضركة الإحتاد الدولية لال�ضتثمار - املنفذ �ضده : را�ضد عبداهلل العمران 

احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�ضركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى 
ايداع  الدولة   ال�ضراء من مواطني  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين  موقعها 
التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  من  ولكل  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمن 
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�س ف�ضاء - رقم الر�س : 65 - املنطقة : مردف - امل�ضاحة : 1393.55 

مرت مربع - القيمة التقديرية : 4800.010 درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2019/43 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع جامعة اميت - مبنى بنك 

ابوظبي التجاري - مكتب 1 - خلف جامعة اميت 
املنفذ �ضده : علري�ضا رجبعلي مقدم  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �ضارع داون تاون - منطقة برج خليفة - 

بناية الريحان 2 - �ضقة رقم 109 - داون تاون - منطقة برج خليفة 
اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - رقم الر�س : 155 - املنطقة : برج خليفة - ا�ضم املبنى : خليفة تاور زون - 3 - رقم الوحدة 
5609 - رقم الطابق 56 - امل�ضاحة : 191.01 مرت مربع - القيمة : 4.112.025.00 درهم ، يباع لعلى عطاء - 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2017/225 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك دبي ال�ضالمي - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بجوار قرية العمال - �ضارع الإحتاد  
املنفذ �ضده : حممد ر�ضا م�ضيب حمدي 

عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - جزر اجلمريا - احلي رقم 34 ، فيال رقم 13 
احلال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2020/1/29 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
وعلى  للمزادات  الم��ارات  )�ضركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�ضافه  املو�ضحة  العقار  بيع  �ضيجرى 
ايداع  الدولة   مواطني  من  ال�ضراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae( اللكرتوين  موقعها 
التقدم  البيع  على  اع��رتا���س  لديه  ولكل من  امل��زاي��دة  دخ��ول  قبل  الأ�ضا�ضي  الثمن  %20 من  عن  يقل  ل  تاأمن 
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 : عبارة عن ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�س : 

درهم   )6.000.000( مببلغ   - مربع  مرت   987.72  : امل�ضاحة   -  393  -  258  : البلدية  رقم   -  551
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2019/438 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ند ال�ضبا 1 ، بناية بنك الإمارات دبي الوطني ، �ضارع ند ال�ضبا ، بجوار ميدان وحمله املختار - مكتب 
الثقة للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية الكائن بال�ضارقة - �ضارع كورني�س اخلان - برج الهند 

املنفذ �ضده : جوزيف جيا ماري - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - معي�ضم الأول - رقم الر�س : 725 - مبنى �ضينترييوم 
تاور 1 - الطابق رقم )18( ال�ضقة رقم )1801( 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : معي�ضم الأول - رقم الر�س : 725 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : �ضينرتيوم تاور 

درهم.   586.546.00  : التقييم   - مربع  مرت   90.82  : امل�ضاحة   -  1801  -  1  : الوحدة  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/754 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: عتيق الرحمن �ضرف الدين 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ديرة - هور العنز �ضرق ، �ضارع 15 اأ ، فيال رقم 11 
املنفذ �ضده : تاون �ضنرت ماجنمنت ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مركز التجارة  العاملي - 

بالقرب من فور بوينت - برج �ضعيد 2 - الطابق 18 و 35 
اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  :  نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : 
 D + 16 : رقم الوحدة - D16 : ا�ضم املبنى - D16 : جممع دبي لال�ضتثمار الأول - رقم الر�س : 542 - رقم املبنى 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   )410.000.00( قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   55.56  : امل�ضاحة   -  203
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2019/438 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ند ال�ضبا 1 ، بناية بنك الإمارات دبي الوطني ، �ضارع ند ال�ضبا ، بجوار ميدان وحمله املختار - مكتب 
الثقة للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية الكائن بال�ضارقة - �ضارع كورني�س اخلان - برج الهند 

املنفذ �ضده : اروكيا راج جا يكومار ارولدا�س - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - معي�ضم الأول - رقم الر�س : 725 - 
مبنى �ضينترييوم تاور 1 - الطابق رقم )18( ال�ضقة رقم )1801( 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : معي�ضم الأول - رقم الر�س : 725 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : �ضينرتيوم تاور 

درهم.   586.546.00  : التقييم   - مربع  مرت   90.82  : امل�ضاحة   -  1801  -  1  : الوحدة  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

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

NFakheri@bmi.co.ae : وكالة الني�ضان لل�ضيارات - هاتف 04/2946945 الربيد الإلكرتوين
 - دب��ي  اإم��ارة   : م ح(  عنوانه  - �س  انرتنا�ضيونال  )ك��ي تكنيرتونيك كوميونيكي�ضن  اي  �ضي  �ضركة كي تي   : املنفذ �ضده 
بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى بوليفارد بالزا تي 1 - العقار رقم 3001 رقم مكاين : 26092 88186 الربيد 

hotmail.com@ktci : اللكرتوين
اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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 - رقم 
الر�س : 165 - املنطقة : برج خليفة - ا�ضم املبنى : بوليفارد بالزا تي 1 - رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 3001 - 
7436240 درهم يباع لعلى  276.34 مرت مربع - القيمة التقديرية :  345 - امل�ضاحة :   - 894 رقم البلدية : 

عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

فى �لدعوى رقم  2019/438 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ند ال�ضبا 1 ، بناية بنك الإمارات دبي الوطني ، �ضارع ند ال�ضبا ، بجوار ميدان وحمله املختار - مكتب 
الثقة للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية الكائن بال�ضارقة - �ضارع كورني�س اخلان - برج الهند 

املنفذ �ضده : جوزيف جيا ماري - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - معي�ضم الأول - رقم الر�س : 725 - مبنى �ضينترييوم 
تاور 1 - الطابق رقم )18( ال�ضقة رقم )1801( 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : معي�ضم الأول - رقم الر�س : 725 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : �ضينرتيوم تاور 

درهم.   586.546.00  : التقييم   - مربع  مرت   90.82  : امل�ضاحة   -  1801  -  1  : الوحدة  رقم   -  1
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم 2017/754 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: عتيق الرحمن �ضرف الدين 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة ديرة - هور العنز �ضرق ، �ضارع 15 اأ ، فيال رقم 11 
املنفذ �ضده : تاون �ضنرت ماجنمنت ليمتد - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مركز التجارة  العاملي - 

بالقرب من فور بوينت - برج �ضعيد 2 - الطابق 18 و 35 
اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  :  نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : 
 D + 16 : رقم الوحدة - D16 : ا�ضم املبنى - D16 : جممع دبي لال�ضتثمار الأول - رقم الر�س : 542 - رقم املبنى 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   )410.000.00( قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   55.56  : امل�ضاحة   -  203
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  
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املال والأعمال

بالتعاون مع بنك اأبوظبي الأول

هيئة اأبوظبي الرقمية تنظم ور�سة عمل للتعريف مبن�سة الدفع الرقمي املوحدة حلكومة اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

ام�س  ال��رق��م��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ن��ّظ��م��ت هيئة 
من�ضة  مب�ضروع  للتعريف  عمل  ور���ض��ة 
حلكومة  امل�����وح�����دة  ال����رق����م����ي  ال����دف����ع 
توحيد  اإىل  ي��ه��دف  وال�����ذي  اأب���وظ���ب���ي، 
القنوات  ع���رب ج��م��ي��ع  ال���دف���ع  واج���ه���ات 
احلكومية يف من�ضة واح��دة، مبا ي�ضهم 
اخلدمات  ر�ضوم  دف��ع  عملية  ت�ضّهيل  يف 
احلكومية على املتعاملن وامل�ضتثمرين، 
على  الرقمي  الدفع  عمليات  وتب�ضيط 

م�ضتوى الإمارة.
التي  التعريفية  العمل  ور���ض��ة  وح�ضر 
اأبوظبي  ب��ن��ك  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ع���ق���دت 
العموم ومدراء  الأول ع��دداً من م��دراء 
يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  وف����رق  الإدارات 
الدوائر واجلهات احلكومية يف اأبوظبي، 
بالإ�ضافة اإىل خرباء يف التحول الرقمي 
وخدمة املتعاملن، واملخت�ضن يف جمال 

احللول الرقمية. 
بح�ضور  عقدت  التي  ال��ور���ض��ة  وه��دف��ت 
�ضرح  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف��ي  م���ن  ع����دد 
اآليات عمل املن�ضة، واأهدافها ومكوناتها 

الرئي�ضية، ومراحل تنفيذها، بالإ�ضافة 
جلمهور  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل����زاي����ا  اإىل 
امل��ت��ع��ام��ل��ن، واجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

اأبوظبي. 
م�ضروع  اط���الق  اأن  اإىل  الهيئة  اأ���ض��ارت 
من�ضة الدفع الرقمي املوحدة حلكومة 
اأبوظبي ياأتي  متا�ضياً مع حر�ضها على 
وبناء  اخلدمات  لتقدمي  �ضركائها  دعم 
م��ن��ظ��وم��ات ال���ع���م���ل، وال����ض���ت���ف���ادة من 
التطورات الرقمية املت�ضارعة وما و�ضلت 
يف  وتوظيفها  احلديثة  التكنولوجيا  له 
ابتكار حلول رقمية تري حياة املجتمع 
يف اأبوظبي، وتوفر جتربة رقمية �ضل�ضة 
تراعي  وخم�ض�ضة  وا�ضتباقية  و�ضريعة 
متطلبات كافة اأطياف املجتمع  يف اإمارة 

اأبوظبي. 
مب�ضروع  التعريف  اىل  الور�ضة  وتهدف 
من�ضة الدفع الرقمي املوحدة حلكومة 
منوذجياً  مثاًل  تعترب  والتي  اأبوظبي، 
املبتكرة  الرقمية  احللول  توظيف  على 
امل�ضرتكة  اجلهود  ا�ضتمرار  اإط��ار  �ضمن 
ل��ت��ع��زي��ز م�����ض��رية ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 
اأبوظبي، وتعزيز ريادة الإمارة يف  اإمارة 

بناء اقت�ضاد معريف م�ضتدام.
الرقمية   اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ف��ري��ق  واأك�����د 
الرقمي  الدفع  من�ضة  م�ضروع  اأن  على 
دف���ع متكاملة  ح��ل��ول  م��ن��ظ��وم��ة  مي��ّث��ل 
املعايري  لأرق�������ى  وف����ق����اً  ت���ط���وي���ره���ا  مت 
تلبي  ب��ح��ي��ث  ال���ع���امل���ي���ة،  وامل����م����ار�����ض����ات 
املتعاملن  وم���ت���ط���ل���ب���ات  اح���ت���ي���اج���ات 
واجلهات واملوؤ�ض�ضات احلكومية على حد 
�ضواء يف اإمارة اأبوظبي واأن العمل جاري 
الرقمي  الدفع  من�ضة  بناء  على  حاليا 
بال�ضراكة  اأب��وظ��ب��ي  حل��ك��وم��ة  امل���وح���دة 
�ضيوفر  حيث  الأول،  اأبوظبي  بنك  م��ع 
التي  الهامة  املميزات  من  عدد  امل�ضروع 
ا�ضرتاتيجية مدرو�ضة  وفق  اإدراجها  مت 
ا�ضتوعبت الحتياجات واأدركت التحديات 
املوجودة يف الأنظمة احلالية، وذلك من 
اأجل الو�ضول اإىل حل متكامل وموحد 
مفاهيم  ويطبق  الأم��ن  معايري  يراعى 

احلوكمة وال�ضفافية والكفاءة. 
الرقمي  الدفع  من�ضة  م�ضروع  ويتميز 
املزايا  م��ن  العديد  ي��ق��دم  ب��اأن��ه  امل��وح��دة 
كانوا  )����ض���واء  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 
اأو �ضركات(، حيث �ضيوفر جتربة  اأفراداً 

متعاملن موحدة و�ضهلة واآمنة ومرنة 
النفقات،  وت��ق��ل��ي��ل  ب��ال��ك��ف��اءة  وت��ت��م��ي��ز 
وتوفري خيارات دفع متعددة للخدمات 
الرقمية  املحفظة  وت��وف��ري  احلكومية، 
ا�ضتباقي،  ب�����ض��ك��ل  ال����دف����ع  لإم���ك���ان���ي���ة 
بالإ�ضافة اإىل توفري خا�ضية الدفع مرة 

واحدة خلدمات جهات متعددة. 
ك���م���ا ي����ق����دم م�������ض���روع م��ن�����ض��ة ال���دف���ع 
الرقمي مزايا اإ�ضافية بالن�ضبة للجهات 
احلكومية يف اأبوظبي، من اأهمها توفري 
القنوات  ت�����ض��م��ل  م���وح���دة  دف���ع  م��ن�����ض��ة 
الرقمية والعتيادية، وتخفي�س الر�ضوم 
البطاقات  ا����ض���ت���خ���دام  ع��ل��ى  امل���رتت���ب���ة 
والتكاليف  اجلهود  وتوفري  الئتمانية، 
مركزية  وتوفري  الإ�ضافية،  الت�ضغيلية 
الدعم الفني جلميع اجلهات احلكومية، 
بالإ�ضافة  الالنقدي،  القت�ضاد  ودع��م 

اإىل زيادة اأمتتة الإجراءات. 
مزايا  امل�����ض��روع  عمل  فريق  وا�ضتعر�س 
حلكومة  ال����رق����م����ي  ال�����دف�����ع  م���ن�������ض���ة 
من  امل�ضروع  اأهمية  اإىل  لفتاً  اأبوظبي، 
التقارير مبا  ب��واب��ة  وب��ن��اء  اإع���داد  حيث 
بوابة  واإن�ضاء  اجلهة،  متطلبات  ينا�ضب 

وبيان  الر�ضوم  تت�ضمن  اخلدمات  اإدارة 
اخلدمات املقدمة للجهة، وتوزيع اأجهزة 
العمالء،  خ��دم��ة  مل���راك���ز  ال��ب��ي��ع  ن��ق��اط 
التهيئة  وامت������ام  ال���ت���دري���ب  وع��م��ل��ي��ات 
النظمة  م��ع  املطلوبة  والتخ�ضي�ضات 
والتحكم  احل��ك��وم��ي��ة،  ل��ل��ج��ه��ات  امل��ال��ي��ة 
وتت�ضمن  امل�������ض���رتدة  ب���امل���ب���ال���غ  الآيل 
الإل��غ��اء، واحل��ج��ب، وال����ض���رتداد الكلي 

واجلزئي للمدفوعات. 
تعريفيا  عر�ضا  العمل  ور�ضة  وت�ضمنت 
حيث  حتفيزي،  ومتحدث  خبري  قدمه 
مفهوم  وم�����ض��ام��ن  م��ع��ن��ى  اإىل  ت��ط��رق 
املتعاملن،  جت���رب���ة  حت�����ض��ن  وط������رق 
م�ضت�ضهداً بعدد من الأمثلة النابعة من 
خربته العملية الوا�ضعة مع العديد من 
ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات احلري�ضة على بناء 
وموظفيها،  عمالئها  مع  ولء  عالقات 
لفتاً اإىل م�ضروع من�ضة الدفع الرقمي 
باعتبارها  اأب��وظ��ب��ي  حل��ك��وم��ة  امل��وح��دة 
مثاًل حياً على توظيف البتكار الرقمي 
متعاملن  خ����دم����ة  جت����رب����ة  ل���ت���ق���دمي 
املتعاملن  تر�ضي  و�ضل�ضة  ا�ضتثنائية 

وتفوق توقعاتهم. 

جامعة اأبوظبي ومعهد املحا�سبني الإداريني تتعاونان لتعزيز مهارات الطلبة املحا�سبية
•• اأبوظبي-الفجر: 

تفاهم  م��ذك��رة  اأب��وظ��ب��ي  وق��ع��ت جامعة 
اأحد  الإداري������ن،  امل��ح��ا���ض��ب��ن  م��ع معهد 
اأك���رب واأه����م امل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ع��امل��ي��ة املعنية 
ب��ت��ط��وي��ر م��ه��ن��ة امل��ح��ا���ض��ب��ن الإداري������ن، 
لت�ضبح مبوجبها �ضمن اأوائل اجلامعات 
ق�ضماً  توفر  التي  املنطقة  م�ضتوى  على 
املحا�ضبن  معهد  مع  بالتعاون  للطلبة 
مبعارفهم  الرت���ق���اء  ب��ه��دف  الإداري������ن 
املحا�ضب  ���ض��ه��ادة  ب��اأه��م��ي��ة  وت��وع��ي��ت��ه��م 

الإداري املعتمد. 
جتمع  التي  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  اإط���ار  ويف 
الطرفن، �ضتتمكن جامعة اأبوظبي من 
لنيل  ال���الزم  ال��دع��م  لطالبها  توفر  اأن 
�ضهادات مهنية معتمدة ك�ضهادة املحا�ضب 
الربنامج  عن  ال�ضادرة  املعتمد  الإداري 
ال�����دويل مل��ع��ه��د امل��ح��ا���ض��ب��ن الإداري�������ن، 
وال��ت��ي ت��رف��د درا���ض��ت��ه��م الأك���ادمي���ي���ة يف 
مل�ضتقبل مهني واعد.  اجلامعة وتعدهم 
ويعترب برنامج �ضهادة املحا�ضب الإداري 
يف  املتقدمة  التقييم  برامج  من  املعتمد 
يركز  حيث  واملالية،  املحا�ضبية  املجالت 
ب�ضكل وا�ضع على جمالت متنوعة ت�ضمل 

والأداء  والتخطيط،  امل��ال��ي��ة،  التقارير 
والتحكم، و�ضناعة القرارات املالية. 

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال 
جامعة  م��دي��ر  اأح��م��د  وق���ار  الربفي�ضور 
تعزيز  على  اجلامعة  حتر�س  اأبوظبي: 
مهارات الطلبة ومعارفهم لتمكينهم من 
تبوء املواقع القيادية بعد تخرجهم وذلك 
انطالقاً من التزامها بامل�ضاهمة يف دعم 

اجلهود التنموية على امل�ضتوين املحلي 
والعاملي. ويف هذا الإط��ار، ي�ضرنا العمل 
املحا�ضبن  معهد  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً 
يف  امل�ضرتك  هدفنا  لتحقيق  الإداري����ن 
حيث  ���ض��ام��ل��ة،  تعليمية  جت��رب��ة  ت��وف��ري 
الأجيال اجلديدة من  ن�ضعى لأن منكن 
ال�ضهادات  على  احل�����ض��ول  م��ن  املهنين 
العاملية املعتمدة والتي �ضت�ضاعدهم دون 

اأدنى �ضك يف بناء م�ضرية مهنية واعدة. 
التعاون ميثل  ب��اأن هذا  ونحن على ثقة 
ا�ضتثماراً ناجحاً لطالبنا وهو ما يعك�س 
به  الذي تقوم  الفعال  ال��دور ال�ضتباقي 
جامعة اأبوظبي يف تنمية مهارات طلبتها 

وتفوقهم الأكادميي.    
من جهتها، �ضلطت هنادي خليفة، مدير 
منطقة  يف  الإداري����ن  املحا�ضبن  معهد 

ال�����ض��رق الأو���ض��ط وال��ه��ن��د، ال�����ض��وء على 
الفجوة  ���ض��د  يف  احلثيثة  امل��ع��ه��د  ج��ه��ود 
عاملياَ،  الإداراي���ن  املحا�ضبين  يف جم��ال 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  ق��ائ��ل��ة: يف ظ��ل ع�ضر 
مهنة  على  م�ضتمر  ب�ضكل  يوؤثر  وال��ذي 
التمويل واملحا�ضبة على ال�ضعيد العاملي، 
املعلومات  بكافة  الطالب  بتزويد  نلتزم 
الالزمة التي �ضتمكنهم من اأن ي�ضبحوا 
ت�ضليحهم  ُي��ع��د  ح��ي��ث  امل�����ض��ت��ق��ب��ل،  ق����ادة 
باأف�ضل املمار�ضات ذات ال�ضلة هو ال�ضبيل 
للم�ضي قدماّ يف حياتهم املهنية وتعزيز 
هذا  اإىل  ونتطلع  امل�ضتقبلية.  اأدواره����م 
التعاون املثمر مع جامعة اأبوظبي الذي 
و�ضاملة  فعالة  حلول  تقدمي  �ضاأنه  من 
يف  املحا�ضبة  مبجال  والرت��ق��اء  للطلبة 

املنطقة.  
التفاقية  ه���ذه  امل��ع��ه��د مب��وج��ب  ي��ل��ت��زم 
بتوفري منح درا�ضية لأول ع�ضرة طالب 
يف جامعة اأبوظبي متكنهم من الن�ضمام 
الإداري  امل��ح��ا���ض��ب  ���ض��ه��ادة  ب��رن��ام��ج  اإىل 
�ضيعمل  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�ضافة  املعتمد. 
اأبوظبي لدعم  املعهد اإىل جانب جامعة 
جامعة  يف  البحثية  ال��ربام��ج  وت��ط��وي��ر 

اأبوظبي.

مطارات دبي : اإجنازات واإجراءات 
جديدة لتخفي�ص ا�ستهالك الطاقة

•• دبي-وام:

جنح مطار دبي الدويل يف اإ�ضاءة موقف الطائرات عرب املطار الذي تبلغ 
اإنارة  الأكر   LED با�ضتخدام م�ضابيح  12.5 كيلومرت مربع  م�ضاحته 

وكفاءة وذلك عقب انتهائه من م�ضروع حتديث كبري.
 7 ومن املتوقع اأن يحقق امل�ضروع توفريا �ضنويا يف الطاقة مبا يقرب من 
من  مرتيا  طنا   495 تعوي�س  يعادل  ما  اأي  ال�ضاعة  يف  ميجاواط  اآلف 
اآلف �ضتلة على   8 اأكر من  اأو زراع��ة  اأك�ضيد الكربون  انبعاثات غاز ثاين 

مدار 10 �ضنوات.
 1،880 باإجمايل  الأداء  عايل  جديد   LED م�ضباح  األ��ف  ا�ضتبدال  ومت 
م�ضباحا تقليديا بقدرة األف واألفن واط لإنارة موقف الطائرات و�ضاحات 

النتظار كجزء من هذا امل�ضروع.
التحول  ه���ذا  ي��وف��ر  اأن  امل���ق���در  وم���ن 
 LED والع���ت���م���اد ع��ل��ى م�����ض��اب��ي��ح
عالية الكفاءة اأحمال بقدرة 2،200 
 810 ا����ض���ت���ه���الك  اأي  ك����ي����ل����وواط 
كيلوواط فقط وهو ما يعد انخفا�ضا 
بقيمة  ال�ضنوي  ال�ضتهالك  كبريا يف 

63 باملائة.
الرئي�س  ن��ائ��ب  ب��ن ع��دي  وق���ال عمر 
الهند�ضية  اخل��دم��ات  ل�����ض��وؤون  الأول 
يف م��ط��ارات دب���ي اإن���ه ج���زء م��ه��م من 
مطارات  يف  نطاقا  الأو���ض��ع  اجل��ه��ود 
الكربونية  الب�ضمة  م��ن  للحد  دب��ي 
ب�ضفتنا  اأن����ه  ..م�����ض��ي��ف��ا  ل��ل��م��ط��ارات 
ت�����ض��ع م��ب��داأ ال���ض��ت��دام��ة يف  منظمة 
التجارية  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  م��ق��دم��ة 

طويلة الأمد فعادة ما نبحث عن ال�ضبل التي ت�ضاعدنا يف تقليل ا�ضتهالك 
الطاقة فاإن م�ضروعات التطوير التي تعمل على حت�ضن الكفاءة من خالل 
الأنظمة  من  ب��دل  التقنية  الأنظمة  اأح��دث  اعتماد  خ��الل  من  اأو  التنمية 

التقليدية القدمية هي اأحد اأ�ضرع الطرق لتحقيق ذلك الهدف.
اأُعلن  ال��ذي  امل�ضروع  اأ�ضا�ضيا من  ج��زءا  يعد  التطوير  اأن  ع��دي  اب��ن  واأف���اد 
عنه من قبل مطارات دبي والحتاد اإ�ضكو العام املا�ضي لتغيري 150 األف 
وحدة اإ�ضاءة تقليدية يف مطار دبي الدويل مل�ضابيح LED م�ضريا اإىل اأن 
مطارات دبي اأطلقت �ضل�ضلة من املبادرات اخل�ضراء منذ 2019 من بينها 
كهربائية  الأر�ضية مبركبات  اأ�ضطول مركبات اخلدمات  ا�ضتبدال  م�ضروع 
وهجينة وتركيب جمموعة �ضم�ضية من 15 األف لوحة يف مبنى امل�ضافرين 
ال�ضرق الأو�ضط  امل�ضروع الأك��رب من نوعه يف  ال��دويل وه��و  2 مبطار دب��ي 
بالإ�ضافة اىل حظر املواد البال�ضتيكية ذات ال�ضتخدام الواحد يف مطار دبي 

الدويل ومطار اآل مكتوم الدويل اعتبارا من الأول يناير 2020.
املخطط  الأخ���رى  البيئية  امل�ضروعات  م��ع  امل��ب��ادرات جمتمعة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
تنفيذها يف امل�ضتقبل لت�ضاعد مطارات دبي يف دعم املالحة اجلوية يف دبي 
وتطويرها مع حتقيق اأهداف ال�ضتدامة ويف اأكتوبر 2019 حقق كل من 
رحلتهما  يف  نوعية  اإ�ضافة  ال��دويل  مكتوم  اآل  ومطار  ال��دويل  دب��ي  مطار 
نحو احلياد من خالل الو�ضول للم�ضتوى الثالث اخلا�س بربنامج اعتماد 

النبعاثات الكربونية للمطارات مبجل�س املطارات الدويل.

اإيدج �سريكا م�سيفا للقمة العاملية 
ل�سناعة الطريان 2020 

•• اأبوظبي-وام: 

الدفاع  ق��ط��اع  يف  واملخت�ضة  املتقدمة  التكنولوجيا  جمموعة  اإي���دج  اأعلنت 
وجمالت اأخرى والتي مت تاأ�ضي�ضها حديثاً، عن ان�ضمامها اإىل �ضركة مبادلة 
لال�ضتثمار مبادلة ، ب�ضفة ال�ضريك امل�ضيف يف رعاية فعاليات القمة العاملية 
القيادات  اأب��رز  جتمع  من�ضة  باأنها  تعترب  والتي   ،2020 الطريان  ل�ضناعة 
وت�ضعى  وال��دف��اع.  والف�ضاء،  ال��ط��ريان،  قطاعات  يف  عاملياً  ال��رائ��دة  الفكرية 
اإيدج  عرب م�ضاركتها يف هذا احلدث اإىل عر�س خرباتها الوا�ضعة، وتقنياتها 
الرائدة، واإمكاناتها يف ميادين البحث والتطوير �ضمن قطاع الدفاع، حيث 
على  ال�ضوء  عربها  ت�ضلط  الإم���ارات  لدولة  من�ضة  �ضت�ضكل  القمة  ه��ذه  اأن 
وا�ضتثمار  الوطنية  التقنية  باإمكاناتها  الرتقاء  اإىل  الرامية  ا�ضرتاتيجياتها 
احللول املتطورة لبلورة الروؤية امل�ضتقبلية الطموحة للدولة. كما تهدف اإيدج  
العربية  الإم��ارات  دول��ة  تعزيز مكانة  اإىل   ،2019 نوفمرب  تاأ�ض�ضت يف  التي 
قامت  حيث  املتقدمة،  التكنولوجيا  جمال  يف  رائ��دة  عاملية  كمحطة  املتحدة 
ال�ضركة بدمج اأكر من 25 موؤ�ض�ضة ليتجاوز العدد الإجمايل للعاملن فيها 
الإمارات  �ضركة  مثل  فرعية  �ضركات  التجّمع  هذا  وي�ضم  األ��ف موظف.   12

 ،/EDIC/ ال��ع�����ض��ك��ري��ة  ل��ل�����ض��ن��اع��ات 
املتقدمة  الإم���������������ارات  وجم����م����وع����ة 
وت������وازن   ،EAIG ل���ال����ض���ت���ث���م���ارات 
املوؤ�ض�ضات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ق��اب�����ض��ة، 
البّناي  في�ضل  �ضعادة  وق��ال  امل�ضتقلة. 
الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب يف 
اإيدج   املتقدمة  التكنولوجيا  جمموعة 
: ن�ضعى من خالل املجموعة ويف ظل 
البيانات،  على  العتماد  وت��رية  ت�ضارع 
الالمتناهية  والفر�س  والت�����ض��الت، 
فاعٍل  دوٍر  ل��ع��ب  اإىل  ال��ي��وم،  ع��امل��ن��ا  يف 
اأم��ان��اً، حيث  اأك��ر  يف حتقيق م�ضتقبل 
نقوم بتطوير احللول املرنة واجلريئة 
لقطاعات الدفاع والطريان والف�ضاء.

 ت�سيلي توؤكد م�ساركتها يف اإك�سبو 2020 دبي 

•• دبي-الفجر:

ا�ضتعداداتها  ت�ضيلي  ج��م��ه��وري��ة  ت��ك��ث��ف 
اإك�ضبو  يف  للم�ضاركة  احل���ايل  ال��وق��ت  يف 
ال�ضتدامة،  ���ض��ع��ار:  حت��ت  دب���ي   2020
ت�ضمل  والتي  والتقدم   التقاليد  التنوع، 
الركائز الأ�ضا�ضية الأربع لت�ضيلي وجت�ضد 

مبادئها.   
ال�������ذي تبلغ  ام�����ت�����داد ج���ن���اح���ه���ا  وع����ل����ى 
�ضتعر�س  م��رب��ع،  م��رت   700 م�����ض��اح��ت��ه 
امل�ضتدام  ال���غ���ذائ���ي  اإن���ت���اج���ه���ا  ت�����ض��ي��ل��ي 
التعدين  امل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  وامل���وث���وق، 
امل�ضتدامة،  ال�ضياحة  وامل�����ض��ت��دام،  املنتج 
التحتية  البنية  والبتكار،  الأعمال  ريادة 
واملوؤ�ض�ضات  ال��ف�����ض��اء  ع��ل��م  امل�����ض��ت��دام��ة، 

العريقة. 
وبهذه املنا�ضبة، قال األفارو �ضايغ املفو�س 
العام جلمهورية ت�ضيلي: �ضت�ضلط ت�ضيلي 
على  دب��ي   2020 اإك�ضبو  خ��الل  ال�ضوء 
ال��ت��ي جت�����ض��د عراقتها  الأرب�����ع  ال��رك��ائ��ز 
تتميز  رئي�ضية.  اأولوية  باعتبارها  واإرثها 
بلدنا بالتنوع اجلغرايف بوجود ال�ضحراء 
واملناطق  اجل��ل��ي��دي��ة  والأن���ه���ار  واجل���ب���ال 
التطور  ف��ي��ه��ا  ك��م��ا مي��ت��زج  ال�����ض��اح��ل��ي��ة. 
املعا�ضر مع التقاليد الأ�ضيلة التي ت�ضكل 

قلب وروح ال�ضعب الت�ضيلي. 
البلدان  م��ن  بكونها  ت�ضيلي  تتميز  كما   
وت�ضتهدف  والتطور  للتقدم  تعمل  التي 
ي��ع��زز من  م��ا  وه���و  امل�����ض��ت��دام��ة،  التنمية 
اأنها  نوعية وجودة احلياة ملواطنينا. كما 
�ضريكاً  وت��ع��د  م��ت��م��ي��زة،  ب�ضمعة  حت��ظ��ى 

حقيقياً وقوياً جتدر الثقة به . 
يف �ضياٍق مت�ضل، ارتفعت �ضادرات ت�ضيلي 
و�ضمال  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 
اأكر  اإىل  لت�ضل   19% بن�ضبة  اأفريقيا 
عام  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   425 م���ن 

 .2017 ع�����ام  م����ع  ب���امل���ق���ارن���ة   2018
�ضادراتها  اإىل  جزئياً  النمو  هذا  وُيعزى 
م��ن اجل���وز، وذل���ك وف��ق��اً لآخ���ر الأبحاث 
التجارية  امل���ف���و����ض���ي���ة  ع����ن  ال���������ض����ادرة 

جلمهورية ت�ضيلي.
ت��ت��م��ي��ز ت�����ض��ي��ل��ي ب��ك��ون��ه��ا دول�����ة زراع���ي���ة، 
رئي�ضياً  منتجاً   20 ن��ح��و  متتلك  ح��ي��ث 
يتم  التي  املنتجات  اأكر  ت�ضنف من بن 
الطازج  العنب  وت�ضمل  عاملياً،  ت�ضديرها 
والتوت الربي بلو بريي  و�ضرائح �ضمك 
مثل  املجففة  الفواكه  وبع�س  ال�ضلمون 

اخلوخ والتفاح. 
من جانبه حتدث ج��ورج داك��اري��ت، نائب 

قائاًل:  ت�ضيلي  جلمهورية  العام  املفو�س 
تخطى حجم �ضادرات ت�ضيلي من اجلوز 
الأو����ض���ط  ال�������ض���رق  اإىل م��ن��ط��ق��ة  وح�����ده 
حاجز ال� 50 مليون دولر اأمريكي، كان 
بواقع  منها  الأك���رب  الن�ضيب  ل��الإم��ارات 
26 مليون دولر، تليها الكويت واململكة 
العربية ال�ضعودية، وبزيادة بلغت ن�ضبتها 

 . %73 خالل عام 2018 
والأهم  املح�ضول  وفرة  بف�ضل  واأ�ضاف: 
الغذائية،  م��ن��ت��ج��ات��ن��ا  ج�����ودة  ذل����ك  م���ن 
املعايري  اأعلى  ت�ضيلي  يف  امل�ضدرون  يلبي 
ع��ل��ى تطوير  اأي�����ض��اً  ك��م��ا نعمل  ال��ع��امل��ي��ة، 
ق��ط��اع الأغ����ذي����ة وامل�������ض���روب���ات احل����الل. 

بطبيعة احلال، مع التوقعات التي ت�ضري 
لنحو  دب��ي   2020 اإك�ضبو  ا�ضتقبال  اإىل 
25 مليون زيارة، فاإننا �ضنحظى بفر�ضة 
ال��ت��ي نحتاجها  الأ���ض�����س  ل��و���ض��ع  ه��ائ��ل��ة 
ل��ت��ع��زي��ز ومن���و ال��ف��ر���س ال��ت��ج��اري��ة التي 
املنطقة  اأن��ح��اء  الأف���ق يف جميع  ت��ل��وح يف 
اآ�ضيا .  بالإ�ضافة اإىل  و�ضوًل اإىل جنوب 
قدراتها  اأي�����ض��اً  ت�ضيلي  �ضتعر�س  ذل���ك، 
يف جم��ال ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، وم��ع توفر 
 4،000 اإىل  ت�ضل  مل��دة  ال�ضم�س  اأ���ض��ع��ة 
�ضاعة يف بع�س املناطق من البالد �ضنوياً، 
باأف�ضل  الالتينية  ال��دول��ة  ه��ذه  حتظى 
الظروف واملوارد يف العامل لإنتاج الطاقة 

اجلغرافية،  الناحية  وم��ن  ال�ضم�ضية.   
ميتد �ضاحل ت�ضيلي على م�ضافة 4،000 
كم، وهو ما يوفر اإمكانات هائلة للطاقة 
جبال  �ضل�ضلة  حت��ت��وي  بينما  ال��ب��ح��ري��ة، 
الأن����دي����ز ع��ل��ى اح��ت��ي��اط��ات ���ض��خ��م��ة من 
ال��ط��اق��ة احل���راري���ة اجل���وف���ي���ة.   واأردف 
العجائب  ه����ذه  اإن  ب���ال���ق���ول:  داك����اري����ت 
ت�ضيلي  م��ن  جت��ع��ل  جمتمعًة  الطبيعية 
ويف    . باملغامرات  مليئة  �ضياحية  وجهًة 
مكانًة  ت�ضيلي  ت��ت��ب��واأ  ال��ت��ع��دي��ن،  جم���ال 
ثرواتها  اإىل  نظرنا  لو  ل�ضيما  مرموقة 
ال�ضتثمارات  من  يعزز  ما  وهو  املعدنية، 
بعد  عاماً  البالد  تنمو يف  التي  الأجنبية 
%29 من  ال���ي���وم  اآخ�����ر. وه����ي مت��ت��ل��ك 
و16%  ال��ع��امل،  يف  النحا�س  احتياطي 
من  و15%  املوليبدنوم،  احتياطي  من 
من   7% عن  ف�ضاًل  الف�ضة،  احتياطي 
الليثيوم  احتياطي  من  و54%  الذهب 
اأمريكا  دول  ت�ضيلي  وتت�ضدر  العامل.  يف 
على  19 عاملياً  املرتبة  الالتينية وحتتل 
اأنها  كما  العاملي،  الأع��م��ال  ري���ادة  موؤ�ضر 
متتلك واح���داً م��ن اأجن��ح ب��رام��ج ت�ضريع 
العامل،  يف  ت���ط���وراً  واأك����ره����ا  الأع����م����ال 
نا�ضئة  �ضركة   1،300 تاأ�ضي�س  مت  حيث 
بقيمة 1.4 مليار دولر اأمريكي يف �ضايف 

الأ�ضول. 
بلد  نحن  ق��ائ��اًل:  �ضايغ  األ��ف��ارو  واختتم 
ممار�ضات  مع  وم�ضتقر،  اآمن  دميقراطي 
تتج�ضد  والأعمال  البتكار  على  منفتحة 
ات��ف��اق��ي��ة جتارة   26 م���ن خ���الل ت��وق��ي��ع 
حرة تغطي 64 �ضوقاً دولياً. لدينا اأي�ضاً 
الأجانب  للم�ضتثمرين  ك��ب��رية  ف��ر���س 
للنقل،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ق���ط���اع���ات  يف 
ف�����ض��اًل ع���ن الأ����ض���غ���ال ال��ع��ام��ة الأخ����رى 
وامل�ضت�ضفيات  وال�ضهاريج  اخلّزانات  مثل 

واملدار�س .  
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املال والأعمال

% من الت�سهيالت املالية لالأعمال   60.3
وال�سناعة قدمتها بنوك اأبوظبي ودبي

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة الت�ضهيالت الئتمانية التي قدمتها البنوك العاملة يف اإماراتي 
الأوىل  �ضهرا   11 ال���  خ��الل  وال�ضناعة  الأع��م��ال  لقطاعي  ودب��ي  اأبوظبي 
من العام 2019 نحو 8.5 مليار درهم، ت�ضكل ما ن�ضبته 60.3 % من 
اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املقدمة للقطاعين يف جميع اإمارات الدولة 
التي  الح�ضائيات  وتظهر  دره��م.  مليار   14.1 اإىل  قيمتها  و�ضلت  والتي 
لأن�ضطة  الئتمانية  الت�ضهيالت  مبلغ  بقية  اأن  املركزي  امل�ضرف  ي�ضدرها 
البنوك  قدمتها  دره���م  مليار   5.6 قيمتها  وال��ب��ال��غ  وال�ضناعة  الأع��م��ال 
العاملة يف اإمارات ال�ضارقة والفجرية وراأ�س اخليمة وعجمان واأم القيوين. 
وت�ضكل الت�ضهيالت الئتمانية التي ح�ضل عليها قطاعا الأعمال وال�ضناعة 
نحو 46 % من اإجمايل ر�ضيد الت�ضهيالت الئتمانية املقدمة اإىل جميع 
القطاعات يف دولة الإم��ارات والتي و�ضلت اإىل 1.722 تريليون درهم يف 
وبالعودة اإىل تفا�ضيل ن�ضاط متويل البنوك  نهاية �ضهر نوفمرب 2019. 
الإمارات  وال�ضناعة بح�ضب ما وثقته �ضجالت م�ضرف  الأعمال  لقطاعي 
ر�ضيد  اإجمايل  قفز  حيث  الأوىل  باملرتبة  دب��ي  بنوك  ج��اءت  فقد  املركزي 
ت�ضهيالتها املالية للقطاعن اإىل 375.8 مليار درهم خالل �ضهر نوفمرب 
بزيادة قدرها 4 مليارات درهم مقارنة مع 371.8 مليار درهم يف دي�ضمرب 
2019. وت�ضكل الت�ضهيالت املالية لبنوك دبي نحو %46.6 من اإجمايل 
ر�ضيد الت�ضهيالت التي قدمتها جميع البنوك العاملة يف الدولة للقطاعن 
وحلت بنوك  والبالغة 806.7 مليار درهم خالل �ضهر نوفمرب 2019. 
مليار   325.9 اإىل  ر�ضيد و�ضل  باإجمايل  الثانية  باملرتبة  اأبوظبي  اإم��ارة 
نف�ضها..  الر�ضد  ف��رتة  خ��الل  دره���م  مليار   321.4 م��ع  باملقارنة  دره���م 
البنوك  جميع  ت�ضهيالت  اإج��م��ايل  % م��ن   40.4 على  بذلك  م�ضتحوذة 
للقطاعن. وعلى م�ضتوى الن�ضاط التمويلي لالأعمال وال�ضناعة يف اإمارات 
105 مليارات درهم يف نهاية  الر�ضيد  اإجمايل  بلغ  الأخ��رى فقد  الدولة 
�ضهر نوفمرب باملقارنة مع 99.4 مليار درهم يف دي�ضمرب 2018. ت�ضكل 

ما ن�ضبته %13 من اإجمايل الت�ضهيالت.

وزارة املالية حت�سر جل�سة مناق�سة 
م�سروع قانون اعتماد احل�ساب اخلتامي

•• اأبو ظبي-الفجر: 

حت�ضر وزارة املالية اليوم الثالثاء جل�ضة مناق�ضة م�ضروع قانون اعتماد احل�ضاب 
اخلتامي املوحد لالحتاد واحل�ضابات اخلتامية للجهات امل�ضتقلة عن ال�ضنة املالية 
خالل  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  يعقدها  والتي   ،2018 -12 -31 يف  املنتهية 
جل�ضته الثالثة من دور النعقاد العادي الأول من الف�ضل الت�ضريعي ال�ضابع ع�ضر، 
باأبوظبي.  و�ضيح�ضر اجلل�ضة معايل عبيد حميد الطاير  املجل�س  وذلك يف مقر 
املالية،  وزارة  وكيل  اخل��وري  حاجي  يون�س  و�ضعادة  املالية،  لل�ضوؤن  ال��دول��ة  وزي��ر 
يف  العامة  املالية  الإدارة  ل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل  الأم��ريي  حممد  مرمي  و�ضعادة 
اجلل�ضة؛  خ��الل  معاليه  ي�ضتعر�س  حيث  املخت�س.  ال���وزارة  وفريق  املالية،  وزارة 
بيانات  ملخ�س  يت�ضمن  وال���ذي   2018 لعام  امل��وح��د  اخلتامي  احل�ضاب  تقرير 
وزارة  جهود  اىل  بالإ�ضافة  املوحد  امل��ايل  الأداء  وبيان  املوحد،  اخلتامي  احل�ضاب 

املالية يف تطوير الأداء املايل للحكومة الحتادية. 
 هذا وقد قامت جلنة ال�ضوؤون املالية والقت�ضادية وال�ضناعية للمجل�س الوطني 
ولئحة  الد�ضتور  �ضوء  يف  املعرو�س  القانون  م�ضروع  بدرا�ضة  م��وؤخ��راً  الحت���ادي 
املجل�س والقوانن واملرا�ضيم بقوانن ذات العالقة وذلك خالل اجتماعها الثالث 

الن����ع����ق����اد  دور  م�����ن 
الف�ضل  م���ن  الأول 
ال��ت�����ض��ري��ع��ي ال���� 17، 
وال�����������ذي ع����ق����د ي����وم 
الأح�����������������د امل�������واف�������ق 
8-دي�ضمرب-2019 
مب�������ق�������ر الأم����������ان����������ة 
يف  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
برئا�ضة  وذل���ك  دب���ي، 
عبد  را�����ض����د  ���ض��ع��ي��د 
رئي�س  ال��ع��اب��دي  اهلل 
وبح�ضور  ال��ل��ج��ن��ة، 
وزارة  م����ن  مم��ث��ل��ن 

املالية.

اإح�ساء اأبوظبي يكّرم الأ�سر املتعاونة واجلهات الداعمة يف م�سروع م�سح دخل واإنفاق الأ�سرة

اقت�سادية عجمان تنفذ جولت تفتي�سية متنوعة يف اأ�سواق الإمارة

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن��ظ��م م��رك��ز الإح�����ض��اء اأب��وظ��ب��ي �ضباح 
اأم�س حفاًل كرم خالله الأً�ضر والعائالت 
واجلهات احلكومية املتعاونة يف م�ضروع 
، وال��ذي يعد  الأ�ضرة  واإنفاق  م�ضح دخل 
الوطنية،  الإح�ضائية  امل�ضوح  اأه���م  م��ن 
حمورية  ومعلومات  بيانات  توفر  التي 
�ضاملة  روؤي�������ة  ال����ق����رار  ل�����ض��ن��اع  ت���ق���دم 
اختالفها،  ع��ل��ى  املعي�ضية  للم�ضتويات 
وت����زود ق��ي��ا���ض��اً مل�����ض��ت��وى ال���رف���اه وج���ودة 

احلياة يف الدولة.
اق���ي���م يف فندق  ال�����ذي  وح�����ض��ر احل���ف���ل 
اأبوظبي بجزيرة ال�ضعديات،  بارك حياة 
عموم  م��دراء  وال�ضعادة  املعايل  اأ�ضحاب 
امل��ح��ل��ي��ة واجلهات  الإح�����ض��ائ��ي��ة  امل���راك���ز 
وال�ضيد  عنهم،  ي��ن��وب  وم��ن  احلكومية 
ع��ب��داهلل اأح��م��د ال�����ض��وي��دي، م��دي��ر عام 
م���رك���ز الإح�������ض���اء اأب���وظ���ب���ي ب���الإن���اب���ة، 
بالإ�ضافة اإىل ممثلي املراكز الإح�ضائية 
املحلية  احلكومية  واجل��ه��ات  ال��دول��ة  يف 
والبالغ  للم�ضروع  الداعمة  والحت��ادي��ة 
اإىل  40 جهة حملية واحتادية،  عددها 
والعائالت  الأ���ض��ر  م��ن  جمموعة  جانب 
م��ن رواد  وامل��وؤث��ري��ن  امل�ضح  امل�����ض��ارك��ة يف 

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي.
ال�ضويدي  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  ال�ضيد  رح��ب 
مدير عام املركز بالإنابة يف بداية احلفل 
باحل�ضور، موؤكدا اأهمية امل�ضح الذي جاء 
بن  واملثمر  البناء  التعاون  على  �ضاهداً 
والحتادية  املحلية  احلكومية  اجلهات 
الباحثن  ت���زوي���د  يف  الأ�����ض����ر  وت����ع����اون 
حيث  دقة،  ب�ضفافية  املطلوبة  بالبيانات 
امل�ضح  ه��ذا  يف  امل�ضمولة  العينات  غطت 
وا�ضتهدفت  كامل  ب�ضكل  اأبوظبي  اإم��ارة 
قاعدة  ب��ذل��ك  ل��ت��وف��ر  اأ����ض���رة،   8،784
ب��ي��ان��ات اق��ت�����ض��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة تعك�س 
والدخل  ال���ض��ت��ه��الك��ي  الإن����ف����اق  واق����ع 
واحدة  وت�ضكل  والأف������راد،  الأ���ض��ر  ل���دى 
الناجت  مكونات  اإع���داد  م�ضادر  اأه��م  من 

الإج���م���ايل، وم��رج��ع��ي��ة لإ�ضدار  امل��ح��ل��ي 
ق������رارات ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��دي��ل الأو����ض���اع 
املعي�ضية لالأ�ضر، ور�ضم �ضيا�ضات تتوافق 
الإمناء  وحت��ق��ق  الت�ضخم  م��ع��دلت  م��ع 

الجتماعي والرفاهية للمجتمع.
كما اأكد ال�ضيد عبداهلل اأحمد ال�ضويدي 
ال�ضرتاتيجية مع  ال�ضراكة  اأهمية  على 
الإح�ضائية  واملراكز  احلكومية  اجلهات 
دخل  م�ضح  م�ضروع  تنفيذ  يف  الدولة  يف 
ُيعنى بدرا�ضة  وال���ذي   ، الأ���ض��رة  واإن��ف��اق 
والوقوف  لالأ�ضرة  املعي�ضية  امل�ضتويات 
ع���ل���ى م�������ض���ت���وى ال���رف���اه���ي���ة وال����رخ����اء 
امل��ج��ت��م��ع��ي، الأم�����ر ال����ذي ي��وف��ر ب���دوره 
التنمية  برامج  تقييم  ت�ضاهم يف  بيانات 

القت�ضادية والجتماعية. 
���ض��ي��وا���ض��ل مركز  ال�������ض���وي���دي:  وق������ال 
التعاون  اأط��ر  تعزيز  اأبوظبي  الإح�ضاء 
وال�ضراكة والتن�ضيق الكامل مع ال�ضركاء 
معلومات  ل���ت���وف���ري  ال����ض���رتات���ي���ج���ن 
واجتماعية  اقت�ضادية  بيانات  وق��اع��دة 
ال�ضتهالكي  الإن�����ف�����اق  واق������ع  ت��ع��ك�����س 
ولت�ضكل  والأف��راد،  الأ�ضر  والدخل لدى 
امل�ضادر  اأه���م  م��ن  واح���داً  البيانات  ه��ذه 

لإعداد مكونات الناجت املحلي الإجمايل، 
على  تعمل  ق���رارات  لإ���ض��دار  ومرجعية 
املعي�ضية لالأ�ضر، ور�ضم  الأو�ضاع  تعديل 
الت�ضخم  معدلت  مع  تتوافق  �ضيا�ضات 
والرفاهية  الجتماعي  الإمن��اء  وحتقق 

للمجتمع.       
البناء  ال����ت����ع����اون  ال�������ض���وي���دي  وّث����م����ن 
الأ�ضر  قبل  من  الإيجابية  وال�ضتجابة 
ال��ذي يعد من  امل�ضح  والعائالت يف ه��ذا 
اأ�ضخم امل�ضوح الإح�ضائية لناحية الكلفة 
واجلهد والوقت املطلوب لتنفيذه، وذلك 
الأ�ضري  ل��الإن��ف��اق  امل��و���ض��م��ي��ة  لتغطيته 
اأثمرت  وال��ت��ي  واخل��دم��ات،  ال�ضلع  على 
بلغت  عالية  ا�ضتجابة  ن�ضبة  حتقيق  عن 

 .92%
ت����ك����رمي اجل���ه���ات  ومت خ������الل احل����ف����ل 
الداعمة  والحتادية  املحلية  احلكومية 
مل�����ض��روع م�ضح دخ��ل واإن��ف��اق الأ����ض���رة، يف 
التي  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة  م��ق��دم��ت��ه��ا 
تعترب ال�ضريك ال�ضرتاتيجي للم�ضروع، 
بالتعاون مع الهيئة الحتادية للتناف�ضية 
املحلية  الإح�ضائية  واملراكز  والإح�ضاء، 
لالإح�ضاء،  دب�����ي  م���رك���ز  ال�����دول�����ة:  يف 

املجتمعية  والتنمية  الإح�����ض��اء  ودائ����رة 
لالإح�ضاء  ع��ج��م��ان  وم��رك��ز  ال�����ض��ارق��ة، 
اخليمة  راأ�������س  وم���رك���ز  وال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة، 
الفجرية  والدرا�ضات، ومركز  لالإح�ضاء 
التالية:  اجلهات  جانب  اإىل  لالإح�ضاء. 
دائ��رة تنمية املجتمع، دي��وان ويل العهد 
اأبوظبي  هيئة  املجال�س،  �ضوؤون  ومكتب 
لالإ�ضكان،  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ال��رق��م��ي��ة، 
الق���ت�������ض���ادي���ة، هيئة  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة 
دائرة  الق�ضاء،  دائ���رة  الب�ضرية،  امل���وارد 
دائرة  واملعرفة،  التعليم  دائ��رة  ال�ضحة، 
دائرة  والبلديات،  العمراين  التخطيط 
املديرية  اأب���وظ���ب���ي،  ���ض��رط��ة  ال���ط���اق���ة، 
ل�ضرطة لعن، �ضندوق معا�ضات  العامة 
اأبوظبي،  لإم������ارة  ال��ت��ق��اع��د  وم���ك���اف���اآت 
مت،  م��راك��ز  الأ���ض��ري��ة،  التنمية  موؤ�ض�ضة 
الإ�ضالمية  ل��ل�����ض��وؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
والأوقاف، ميناء خليفة، �ضركة اأبوظبي 
لالإعالم، موؤ�ض�ضة دبي لالإعالم، جمل�س 
العليا  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ري��ا���ض��ي،  اأب��وظ��ب��ي 
للمناطق القت�ضادية املتخ�ض�ضة، وزارة 

اخلارجية والتعاون الدويل. 
الأ�ضر  اأف�����ض��ل  وت���ك���رمي  دع����وة  ك��م��ا مت 

امل��ت��م��ي��زة وامل��ت��ع��اون��ة م��ع ب��اح��ث��ي العمل 
املطلوبة  بالبينات  تزويدهم  امليداين يف 
عدد  لتكرمي  بالإ�ضافة  و�ضفافية،  بدقة 
من ال�ضخ�ضيات العامة نظرا ملا قدموه 
من دعم كبري طوال فرتة امل�ضروع الذي 
ام���ت���د م���ن ال���ث���اين م���ن ي��ن��اي��ر 2019 

وانتهى يف يناير 2020. 
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن م�ضروع م�ضح دخل 
2019 وال���ذي ا�ضتمر  واإن��ف��اق الأ���ض��رة 
اب��ت��داًء من  ع��ام كامل،  لفرتة تزيد عن 
2 يناير 2019 ولغاية يناير 2020، 
حتت �ضعار لغد اأف�ضل لك ولأ�ضرتك  قد 
 6،048 منها  اأ�ضرة   8،784 ا�ضتهدف 
مقيمة  اأ���ض��رة   2،736 م��واط��ن��ة  اأ���ض��رة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ن والظفرة.  يف ك��ل م��ن 
ويعترب هذا امل�ضروع من اأهم امل�ضوح التي 
التي  املعي�ضية  امل�ضتويات  بدرا�ضة  تعنى 
ينعم بها املجتمع، وتر�ضم �ضورة وا�ضحة 
لأمناط اإنفاق ودخل الأ�ضر، ويعد امل�ضح 
اخلام�س من نوعه على م�ضتوى الإمارة 
الإح�ضاء  م��رك��ز  اإن�����ض��اء  م��ن��ذ  وال���ث���اين 
اأب���وظ���ب���ي، وي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه ب�����ض��ك��ل دوري 

ومنتظم كل خم�س �ضنوات.

•• عجمان-الفجر:

امل�ضتهلك  وح��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة  ن��ف��ذت 
عجمان  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  ب���دائ���رة 
اخل�ضار  اأ����ض���واق  ���ض��م��ل��ت  تفتي�ضية  ج��ول��ة 
والفواكه و�ضوق عجمان ال�ضعبي بالإ�ضافة 
خمتلفة  مناطق  يف  املتجولن  الباعة  اإىل 
م���ن الإم��������ارة، ح��ي��ث ت���اأت���ي ه����ذه اجل����ولت 
والرقابة  للتفتي�س  ال�ضنوية  اخلطة  �ضمن 
على خمتلف املن�ضاآت والأن�ضطة القائمة يف 
الإمارة، كما تهدف اإىل �ضبط اأي ممار�ضات 
الإ������ض�����رار مب�ضلحة  ���ض��اأن��ه��ا  م���ن  ���ض��ل��ب��ي��ة 
امل�����ض��ت��ه��ل��ك، وذل�����ك ان���ط���الق���اً م���ن ال����دور 
ال�ضرتاتيجي  وه��دف��ه��ا  ل��ل��دائ��رة  ال��رق��اب��ي 
املتمثل يف تعزيز الرقابة التجارية وحماية 
بطي  ماهر  ق��ال  ال�����ض��اأن،  وب��ه��ذا  امل�ضتهلك. 
امل�ضتهلك:   حماية  ق�ضم  مدير  ال�ضويدي، 
تقوم الدائرة بتنفيذ جولت دورية ل�ضبط 

ال�ضلبية،  امل��م��ار���ض��ات  وم��واج��ه��ة  الأ����ض���واق 
الهادف  الرقابي  وذلك انطالقاً من دورها 
هذه  �ضملت  وق��د  امل�ضتهلكن،  حماية  اإىل 
اجل�����ولت ال��ت��ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى فرتات 
الإمارة،  يف  اأ�ضواق  عدة  وم�ضائية  �ضباحية 
اأن  امل��ت��ج��ول��ن، كما  ال��ب��اع��ة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
التوعية  جهود  با�ضتمرار  ملتزمة  ال��دائ��رة 
وال��رق��اب��ة على م���دار ال��ع��ام، ب��ه��دف تعزيز 
الإم��ارة وحفظ  الآمنة يف  التجارية  البيئة 

حقوق امل�ضتهلكن .
وت��ع��م��ل اق��ت�����ض��ادي��ة ع��ج��م��ان ع��ل��ى متكن 
ر�ضد  يف  الفاعلة  امل�ضاهمة  من  امل�ضتهلكن 
والإبالغ  الأ���ض��واق،  يف  املخالفة  املمار�ضات 
ع��ن��ه��ا م���ن خ����الل خ���دم���ة ���ض��ك��اوى حماية 
امل�����ض��ت��ه��ل��ك ع���رب م���رك���ز الت�������ض���ال املوحد 
يتم  ح��ي��ث   ،80070 ع��ج��م��ان  حل��ك��وم��ة 
ال�������واردة واتخاذ  ال�����ض��ك��اوى  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق 

الإجراء الالزم ب�ضاأنها ح�ضب القانون.

الإمارات ت�سارك يف اجتماعات منتدى القت�ساد العاملي بدافو�ض

وفد اإماراتي مب�ساركة خالد بن حممد بن زايد واأحمد بن �سعيد اآل مكتوم اإىل جانب 12 م�سوؤول حكوميا
جل�سة رئي�سية للمرة الأوىل لالإمارات يف املنتدى تركز على 8 حماور م�ستقبلية يف القت�ساد، والتغري املناخي، ومهارات 

امل�ستقبل، والثورة ال�سناعية الرابعة، والبلوكت�سني، م�ستقبل احلكومات، والتوازن بني اجلن�سني، والأديان وتعدد الثقافات
نق�س املهارات متا�ضياً مع احتياجات �ضوق العمل. كما �ضيطلق املنتدى القت�ضادي 
اأبلينك  وهي من�ضة  ا�ضم   اأطلق عليها  ال��دورة من�ضة جديد  العاملي خالل هذه 
موازية للمنتدى، ت�ضتهدف ت�ضريع اإيجاد حلول لتحديات وق�ضايا العامل الأكر 

اإحلاحاً، وفق اأهداف التنمية امل�ضتدامة الذي و�ضعته الأمم املتحدة.
و�ضتن�ضم الإمارات اإىل حكومات اأخرى واأ�ضحاب ال�ضاأن من خالل ا�ضتخدام املن�ضة 
اأحرزته الدولة يف حتقيق هذه الأهداف،  التقدم الذي  لرفع تقارير تبن مدى 
كما �ضيتم خالل ال��دورة الإع��الن واإط��الق تقرير  م�ضاركة اأ�ضحاب امل�ضالح من 
اأجل عامل متما�ضك وم�ضتدام  والذي يتناول 161 م�ضروعاً لتحقيق تطورات يف 

املجالت الجتماعية والقت�ضادية والبيئية والتكنولوجية وغريها.
- جل�ضة رئي�ضية لالإمارات حول الريادة يف ال�ضتعداد للم�ضتقبل واحلوكمة ..

للمرة الأوىل تنظم دولة الإمارات �ضمن منتدى دافو�س جل�ضة حوارية خا�ضة بها 
بعنوان  الريادة يف ال�ضتعداد للم�ضتقبل واحلوكمة ، حيث �ضتجمع هذه اجلل�ضة 
قادة من القطاعن اخلا�س والعام ومن الأكادميين ملناق�ضة حلول لأهم ق�ضايا 
احلوكمة يف الثورة ال�ضناعية الرابعة، وتعترب هذه اجلل�ضة فر�ضة لإبراز اجلهود 
امل�ضرتكة التي يبذلها منتدى دافو�س ودولة الإمارات يف تبنيهما مللف ا�ضت�ضراف 
امل�ضتقبل، كما تربز الإمارات كنموذج يحتذى يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

اأفريقيا.

رئي�ضية  �ضتة جمالت  العاملي على  القت�ضاد  للدورة احلالية يف منتدى  النقا�س 
الرابعة،  ال�ضناعية  والثورة  والتكنولوجيا  والقت�ضاد،  البيئة،   : وهي  متنوعة، 

واملجتمع، وال�ضناعة، وال�ضيا�ضات احلكومية.
- متثيل اإماراتي رفيع امل�ضتوى.. ي�ضم الوفد الإماراتي اإىل منتدى دافو�س العاملي 
.. �ضمو خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
اآل مكتوم رئي�س  اأحمد بن �ضعيد  ال�ضيخ  التنفيذي، و�ضمو  اأبوظبي  رئي�س مكتب 
الإم���ارات ومعايل حممد  ط��ريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة 
�ضلطان  ومعايل  وامل�ضتقبل  ال���وزراء  جمل�س  �ضوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن 
الزيودي  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور  ومعايل  القت�ضاد  وزي��ر  املن�ضوري  �ضعيد  بن 
بالهول  بن عبد اهلل حميد  اأحمد  الدكتور  والبيئة ومعايل  املناخي  التغري  وزير 
الفال�ضي وزير دولة ل�ضوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة، و�ضعادة عبد اهلل 
ال���وزراء. كما ي�ضم الوفد .. معايل خلدون خليفة  اأم��ن ع��ام جمل�س  بن ط��وق، 
اأبوظبي ومعايل حممد خليفة  اإم��ارة  التنفيذية يف  ال�ضوؤون  املبارك رئي�س جهاز 
حممد  علي  حممد  ومعايل  اأبوظبي  يف  وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  رئي�س  املبارك 
و�ضعادة مرمي   ، اأبوظبي  القت�ضادية يف  التنمية  دائرة  رئي�س  ال�ضرفاء احلمادي 
عيد املهريي، املدير العام للمكتب الإعالمي حلكومة اأبوظبي، و�ضعادة �ضلطان بن 
�ضليم رئي�س جمل�س الإدارة الرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية رئي�س 

موؤ�ض�ضة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة ، و�ضعادة منى غامن املري نائب رئي�س 
جمل�س دبي لالإعالم نائب رئي�س جمل�س الإمارات للتوازن بن اجلن�ضن، و�ضعادة 

خلفان بلهول الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل.
- اإعالن م�ضرتك وم�ضاركة فاعلة يف اأجندة الجتماعات..

العاملية  الإع��الن عن خطته  للعام اجل��اري،  دافو�س خ��الل دورت��ه  يعتزم منتدى 
وتاأهيلهم  العمل  ل�ضوق  مالءمة  واأك��ر  جديدة  مب��ه��ارات  اإن�ضان  مليار  لتزويد 
ل�ضغل وظائف خالل الأع��وام الع�ضرة القادمة، فيما تعتزم دولة الإم��ارات خالل 
�ضبيل  يف  العاملي  القت�ضادي  للمنتدى  ودعمها  م�ضاهمتها  عن  الإع��الن  احل��دث 
حتقيق هذا الهدف، وهو الأمر الذي يجعلها اأول دولة ت�ضاهم يف دعم هذا الهدف 

ال�ضرتاتيجي للمنتدى ومثال يحتذى من قبل الدول الأخرى.
اإطار  امل��ب��ادرة، وتاأتي يف  ال��دول الداعمة لهذه  اأوائ��ل  وتعترب دول��ة الم���ارات من 
ا�ضتكمال ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية بن دولة الإمارات واملنتدى القت�ضادي العاملي 
ال��ط��رف��ن لإط���الق مبادرة  ب��ن  توقيعها  اتفاقية مت  م��ن خ��الل  ُت��رج��م��ت  ال��ت��ي 
تقلي�س فجوة مهارات امل�ضتقبل  يف دولة الإمارات واملنطقة خالل فعاليات منتدى 
القت�ضاد العاملي يف مدينة داليان بال�ضن يف يوليو املا�ضي، حيث تهدف املبادرة 
نتيجة  العمل  �ضوق  يف  العاملية  املتغريات  مع  للتعامل  اآليات  اإيجاد  اإىل  ال��رائ��دة 
فجوة  وتقلي�س  الرابعة،  ال�ضناعية  والثورة  املت�ضارعة  التكنولوجية  التحولت 

•• دافو�س-وام:

ت�����ض��ارك دول���ة الإم������ارات ب��وف��د رف��ي��ع امل�����ض��ت��وى يف ال�����دورة اخل��م�����ض��ن للمنتدى 
 24 اإىل   21 الفرتة من  وذل��ك خالل  ب�ضوي�ضرا،  دافو�س  العاملي يف  القت�ضادي 
يناير اجلاري، حيث ينعقد املوؤمتر هذه ال�ضنة حتت �ضعار ال�ضركاء من اأجل عامل 
اآل  زايد  ال�ضيخ خالد بن حممد بن  �ضمو  الدولة  متالحم وم�ضتدام. ميثل وفد 
نهيان، ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي، 
و�ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى 
4 وزراء يف احلكومة الحتادية وعدد من  اإىل جانب  ملجموعة طريان الإم��ارات 
بن  جتمع  عاملية  ة  من�ضّ الق��ت�����ض��ادي  املنتدى  ومي��ث��ل  الإم�����ارات.  يف  امل�����ض��وؤول��ن 
القادة يف القطاعن احلكومي واخلا�س يف خمتلف اأنحاء العامل، مب�ضاركة عدد 
من روؤ�ضاء الدول وروؤ�ضاء الوزراء، و اأكر من 3000 من �ضخ�ضية وم�ضوؤول يف 
العامل. وت�ضارك دولة الإم��ارات خالل اجلل�ضات الرئي�ضية يف املنتدى، ومناق�ضة 
التحديات التي تواجه العامل يف املجالت املختلفة مثل القت�ضاد وريادة الأعمال 
جل�ضة  الإم��ارات  دول��ة  �ضتنظم  كما  وغريها،  الرابعة  ال�ضناعية  والثورة  والبيئة 
دافو�س  مع  بالتعاون  الجتماعات  اأجندة  خالل  الأوىل  للمرة  وحوارية  نقا�ضية 
وحماور  جم��الت  وترتكز  دول��ي��ة.  �ضخ�ضية   50 م��ن  اأك��ر  فيها  النقا�س  ي��ري 
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املال والأعمال

6.4 مليار درهم اأرباح الأ�سهم 
الإماراتية خالل جل�ستني

•• اأبوظبي-وام:

وا�ضل �ضوقا اأبوظبي ودبي املالين تبادل الأدوار يف تعزيز مكا�ضب الأ�ضهم 
انتقال  ا�ضتمرار  تعك�س  خطوة  يف  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  لليوم  الإم��ارات��ي��ة 

ال�ضيولة الذكية بن ال�ضوقن لتحقيق اأكرب قدر من الربحية.
لأ�ضهم  ال�ضوقية  القيمة  ارت��ف��ع��ت  الأ���ض��ب��وع  منت�ضف  جل�ضة  نهاية  وم��ع 
الدعم  6.4 مليار درهم خالل جل�ضتن وجاء  املتداولة مبقدار  ال�ضركات 
التي تركزت عليها م�ضرتيات  العا�ضمة  �ضوق  اأ�ضهم  امل��رة من  الأك��رب هذه 
�ضوق  �ضهده  ال��ذي  الن�ضاط  ظ��ل  ويف  ���ض��واء.  ح��د  على  والأف����راد  املوؤ�ض�ضات 
اأبوظبي لالأوراق املالية فقد ارتفع املوؤ�ضر العام اىل م�ضتوى 5213 نقطة 
املوؤ�ضر  اأقفل  حن  يف  ال�ضابق  اليوم  مع  مقارنة   0.76% ن�ضبتها  بزيادة 
. وجاء  نقطة   2850 انخفا�س طفيف عند  امل��ايل على  دبي  ل�ضوق  العام 
اأبوظبي  �ضوق  املدرج يف  البنكي  القطاع  اأ�ضهم  الأكرب لالأ�ضواق من  الدعم 
15.76 درهم وحلق به  اإىل حاجز  اأبوظبي الأول  ارتفع �ضهم بنك  حيث 
يف نف�س الجتاه �ضهم م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي اىل 5.75 درهم. وبلغت 
قيمة ال�ضفقات املربمة يف ال�ضوقن 290 مليون درهم وو�ضل عدد الأ�ضهم 

املتداولة اإىل 161 مليون �ضهم نفذت من خالل 3785 �ضفقة.

دبي ل�سناعات الطريان توقع �سفقة متويل بقيمة 
300 مليون دولر مع بنك التعمري ال�سيني

•• دبي-وام:

ام�س �ضفقة متويل غري م�ضمون مبدة  ال��ط��ريان   ل�ضناعات  دب��ي  وقعت 
ال�ضيني   التعمري  بنك  �ضركة  مع  دولر  مليون   300 وبقيمة  �ضنوات   4
اآ�ضيا املحدودة، مع  فرع مركز دبي املايل العاملي  و بنك التعمري ال�ضيني  
اإمكانية زيادة املبلغ الرئي�ضي للقر�س اإىل 500 مليون دولر و�ضتدعم هذه 

ال�ضفقة احتياجات التمويل امل�ضتقبلية لل�ضركة.
واأعرب فريوز تارابور، الرئي�س التنفيذي ل�ضركة دبي ل�ضناعات الطريان 
فرع  مع  ومهمة  كبرية  ب�ضفقة   2020 اجلديد  العام  ببدء  �ضعادته  عن 
اإحدى املوؤ�ض�ضات امل�ضرفية الرائدة عامليا يف مركز دبي املايل العاملي متطلعا 

اإىل تعميق عالقتنا مع بنك التعمري ال�ضيني يف امل�ضتقبل.
وقال يوان �ضنغروي، الرئي�س التنفيذي لبنك التعمري ال�ضيني فرع مركز 
دبي املايل العاملي  ان هذه ال�ضفقة ت�ضاعد �ضركة دبي ل�ضناعات الطريان 
على تلبية احتياجاتها التمويلية . واأ�ضاف �ضنغروي اأن هذا القر�س ميثل 
دبي  ل�ضركة  برتتيبها  ال�ضيني  التعمري  بنك  ي��ق��وم  مت��وي��ل  �ضفقة  اأول 
امل�ضاركة  من  البنك  تتمكن  ب��اأن  �ضرورة  عن  ..معربا  الطريان،  ل�ضناعات 
ل�ضناعات  دبي  مكانة  على  توؤكد  التي  املهمة  ال�ضفقة  هذه  مثل  اإجن��از  يف 
الطريان ك�ضركة عاملة وحتظى باهتمام كبري يف الأ�ضواق امل�ضرفية يف كل 
من اآ�ضيا وال�ضرق الأو�ضط كما تطلع اإىل ال�ضتفادة ب�ضكل م�ضتمر من �ضبكة 
بنك التعمري ال�ضيني وموارده يف اخلارج لتعميق �ضراكتنا مع �ضركة دبي 

ل�ضناعات الطريان وتعزيز تعاوننا التجاري مع ال�ضركة يف امل�ضتقبل.

اإمباور: نطور خدماتنا الإلكرتونية 
با�ستمرار لتحقيق �سعادة املتعاملني

•• دبي- الفجر:

اأكدت موؤ�ض�ضة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي، اإمبارو، اأكرب مزود خلدمات 
تربيد املناطق يف العامل، اأنها ت�ضع �ضعادة ور�ضاء املتعاملن على راأ�س اأولويتها، 
من خالل تقدمي خدمات اإلكرتونية نوعية، على مدار ال�ضاعة، عرب العديد من 
اأعلى  وفق  ال�ضرتاتيجين،  و�ضركائها  الذكية  الإلكرتونية  واملن�ضات  القنوات 
املعايري والكفاءة، التي ت�ضاهم يف توفري الوقت واجلهد للمتعاملن. واأو�ضحت 
يف  اأولوياتها  قائمة  على  الإلكرتونية  خدماتها  تطوير  ت�ضع  اأنها  »اإم��ب��اور«، 
ا�ضرتاتيجية 2020، مبا يتوافق مع ا�ضرتاتيجية دبي للمعامالت الالورقية، 
ب��ال ورق بحلول  لت�ضبح  املتعاملن  م��ع  امل��ع��ام��الت  ك��اف��ة  ت��ه��دف حت��وي��ل  ال��ت��ي 
يف  وجعلها  واملعامالت  اخلدمات  اإجن��از  تب�ضيط  يف  وت�ضاهم   ،2021 دي�ضمرب 
متناول اليد دون احلاجة اإىل الت�ضال اأو مراجعة الفروع. وتوفر »اإمباور« عرب 
الذكية،  دبي  توجهات  تواكب  التي  العديد من اخلدمات  الإلكرتوين،  موقعها 
ت�ضمل خدمات الطالع على الفواتري امل�ضتحقة والت�ضديد اإلكرتونياً، واحل�ضول 
على اإي�ضال فور لعملية الدفع، اإ�ضافة اإىل اإجراء الت�ضوية النهائية لفواتريهم 
ودفع جميع امل�ضتحقات واحل�ضول على �ضهادة براءة ذمة، بكل �ضهولة مع اإبقاء 
النهائية  الفاتورة  على  يح�ضل  حتى  الطلب  بحالة  دائ��م  اط��الع  على  املتعامل 
و�ضهادة براءة ذمة. وتتيح »اإمباور«، اأي�ضا، العديد من قنوات الدفع الإلكرتونية 
دبي  الإم����ارات  بنك  ت�ضم  التي  مالية،  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  م��ن  �ضركائها  ع��رب 
والإمارات  لل�ضرافة  والأن�����ض��اري  التجاري  اأبوظبي  وبنك  بنك  ون��ور  الوطني 
من  »اإم��ب��اور«،  وتعد   .m-Pay من�ضة  بالإ�ضافة  لل�ضرافة،  املتحدة  العربية 
املوؤ�ض�ضات الرائدة، التي تويل اهتماماً باملتعاملن وت�ضاعدهم يف اإدارة امليزانية 
ال�ضنوية خلدمات تربيد املناطق، من خالل احلا�ضبة الإلكرتونية اخلا�ضة عرب 
املوقع الإلكرتوين للموؤ�ض�ضة. وتعمل احلا�ضبة الإلكرتونية، بطريقة ب�ضيطة؛ 
املالية مقابل  القيمة  والتاأكد من  ال�ضتخدام،  اإجمايل  ت�ضاهم يف ح�ضاب  حيث 
واإدارت��ه، وو�ضع  ال�ضتهالك، الأمر الذي ي�ضاعد يف معرفة مقدار ال�ضتهالك 
الرئي�س  �ضعفار،  بن  اأحمد  قال  جانبه،  ومن  ال�ضنوية.  للنفقات  �ضحيح  م�ضار 
»اإمباور«، »نحر�س دائما  التنفيذي ملوؤ�ض�ضة الإم��ارات لأنظمة التربيد املركزي 
تعزيز  يف  للم�ضاهمة  و�ضهلة،  �ضل�ضة  بطريقة  اإلكرتونية  خدمات  توفري  على 

وتلبية  املتعاملن  مع  الفعال  التوا�ضل 
احتياجاتهم وتخطي توقعاتهم وحتقيق 
»يعد  �ضعفار«،  »بن  واأ�ضاف  �ضعادتهم«. 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ج����زءاً ل ي��ت��ج��زاأ من 
ي�ضاهم  ال�ضتدامة لدينا؛ حيث  خطط 
وبالتايل  ال�����ورق  ا���ض��ت��ه��الك  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
جتنب قطع املزيد من الأ�ضجار، الأمر 
الذي فطنت اإليه اإمباور مبكراً؛ لذلك 
الورقية يف  الفواتري  التخلي عن  بداأنا 
دي�ضمرب 2016 لنتحول اإىل الفواتري 
الإلكرتونية  واخل����دم����ات  اخل�������ض���راء 
ب�������ض���ك���ل ت����دري����ج����ي مب�����ا ي����ت����واف����ق مع 

ال�ضرتاتيجيات الوطنية«.

بنك الإمارات دبي الوطني يعلن عن ح�سول ثالثة من فروعه
على ال�سـهادات الذهبيـة للريــادة يف ت�سميمـات الطاقة والبيئة

•• دبي-الفجر: 

اأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، املجموعة امل�ضرفية 
ال���رائ���دة يف امل��ن��ط��ق��ة، ام�����س ع��ن ح�����ض��ول ث��الث��ة من 
ف���روع���ه يف دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
الطاقة  ت�ضميمات  يف  ل��ل��ري��ادة  الذهبية  ال�����ض��ه��ادات 
والبيئة، لي�ضبح بذلك اأول بنك على م�ضتوى منطقة 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا يطلق فروعاً حائزة 

على هذه ال�ضهادات املرموقة. 
وح�ضلت فروع بنك الإمارات دبي الوطني يف العربي 
�ضنرت  ، اأم �ضقيم  وف��رع  برج خليفة  على ال�ضهادات 
ج��دي��داً يف م�ضرية  اإجن���ازاً  بذلك  لت�ضطر  امل��رم��وق��ة، 

ال�ضتدامة الطموحة التي يخو�ضها البنك. 
اأحمد  ق��ال  الإجن����از،  ه��ذا  على  تعليقه  معر�س  ويف 
اإدارة  ت��ن��ف��ي��ذي، رئ��ي�����س  ن���ائ���ب رئ��ي�����س  ال�������ض���ري���اين، 
امل�ضرتيات والعقارات يف بنك الإمارات دبي الوطني: 
ي�ضعدنا ح�ضول ثالثة من فروع بنك الإم��ارات دبي 
يف  للريادة  الذهبية  ال�ضهادات  على  دب��ي  يف  الوطني 
ياأتي  ج��دي��د  اإجن���از  وال��ب��ي��ئ��ة، يف  ال��ط��اق��ة  ت�ضميمات 
ال�ضتدامة  لتعزيز  املتوا�ضلة  ج��ه��ودن��ا  م��ع  متا�ضياً 
للتنمية  امل���ت���ح���دة  الأمم  اأه�������داف  م���ع  وان�����ض��ج��ام��اً 
امل�ضتدامة وروؤية الإمارات 2030 واإعالن دبي ب�ضاأن 
التمويل امل�ضتدام. وي�ضتمر بنك الإمارات دبي الوطني 
يف التزامه الرا�ضخ مبزاولة ن�ضاطه باأ�ضلوب م�ضتدام 
والروؤية  العاملية  التوجيهات  م��ع  بالكامل  ين�ضجم 

الوطنية واأف�ضل املمار�ضات يف القطاع . 
الطاقة  ت�ضميمات  يف  ال��ري��ادة  ت�ضنيف  ن��ظ��ام  وي��ع��د 
والبيئة  ال�����ض��ادر ع��ن جمل�س امل��ب��اين اخل�����ض��راء  يف 
املباين  لت�ضنيف  ب��رن��ام��ج  اأرف����ع  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات 
واملنازل واملجمعات التي يجري ت�ضميمها وت�ضييدها 
البيئي  الأداء  حت�ضن  اإىل  يهدف  باأ�ضلوب  وت�ضغيلها 

و�ضحة الإن�ضان. 
من جهته، قال ماهي�س رامانوجام، الرئي�س التنفيذي 
الريادة  ’ت�ضنيف  ميثل  اخل�����ض��راء:  امل��ب��اين  ملجل�س 
ت�ضميم  ل�ضمان  اأداة  والبيئة‘  الطاقة  ت�ضميمات  يف 
حتقيق  اإىل  ت��ه��دف  ملنهجية  وف��ق��اً  امل��ب��اين  وت�ضغيل 
الإن�ضان  و���ض��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  جم���ايل  يف  ال��ف��ائ��ق  الأداء 
اإ���ض��اف��ة اإىل حت�����ض��ن نتائج  ع��ل��ى وج���ه اخل�����ض��و���س، 
العوامل املحورية الثالثة املتمثلة يف النا�س والكوكب 
ال�ضتدامة  ع��ل��ى  ح��ر���ض��ه  خ���الل  ف��م��ن  وال��رب��ح��ي��ة. 
كواحدة من اأبرز اأولوياته، يت�ضدر بنك الإمارات دبي 
الوطني جهود ال�ضتدامة يف القطاع وي�ضاعد جمل�س 
املباين اخل�ضراء على امل�ضي قدماً يف روؤيتنا لت�ضييد 

بيئة م�ضتدامة يف غ�ضون جيل واحد . 
امل�ضاهمة  اإىل  ال��وط��ن��ي  دب��ي  الإم�����ارات  بنك  وي�ضعى 
املجتمعية  امل�ضوؤولية  وح��ل��ول  ب��رام��ج  يف  وال�ضتثمار 
امل�ضتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  لأه��داف  الداعمة 
2030 واإعالن دبي ب�ضاأن التمويل  وروؤية الإم��ارات 
الطاولة  اجتماع  خ��الل  اإط��الق��ه  مت  ال���ذي  امل�ضتدام 
امل�ضتديرة 14 ملبادرة التمويل لربنامج الأمم املتحدة 

وزارة  رع��اي��ة  حت��ت  دب��ي  ا�ضت�ضافته  وال���ذي  للبيئة، 
اإىل اإطالق  التغري املناخي والبيئة. وباعتباره �ضّباقاً 
املبادرات املعنية بال�ضتدامة، بداأ البنك ر�ضمياً باإعداد 
التقارير عن جهوده يف عام 2016 باإ�ضداره للن�ضخة 
لعباً  البنك  ويعد   . ال�ضتدامة  تقرير  م��ن  الأوىل 
بارزاً يف جمال امل�ضوؤولية املجتمعية  لل�ضركات، ورائداً 
القطاع  م�ضتوى  على  التطوعية  الأن�ضطة  جمال  يف 

للموظفن  التطوعي  برناجمه  خ��الل  م��ن  اخل��ا���س 
ركز  التي  الرئي�ضية  املحاور  وا�ضتملت   . اإك�ضت�ضينجر 
عليها برنامج امل�ضوؤولية الجتماعية يف بنك الإمارات 
دبي الوطني لعام 2019 على تعزيز من�ضات التربع 
التطوعية  وت�ضجيع اجلهود  املايل  بالوعي  والرتقاء 
اإىل تعزيز  ال�ضركات �ضعياً  والتعاون مع النظراء من 

ال�ضتدامة يف امل�ضوؤولية املجتمعية.

مالية الوطني الحتادي تناق�ص م�سروعي قانونيني
 ب�ساأن تنظيم املخزون ال�سرتاتيجي لل�سلع والوكالت التجارية

 اأدنوك و اإيني الإيطالية توقعان اتفاقية اإطارية للتعاون مبجال تكنولوجيا التقاط الكربون وا�ستخدامه وتخزينه

•• دبي-وام:

ب�������������داأت جل�����ن�����ة ال���������������ض�������وؤون امل����ال����ي����ة 
للمجل�س  وال�ضناعية  والق��ت�����ض��ادي��ة 
م�ضروع  مناق�ضة  الحت����ادي،  ال��وط��ن��ي 
قانون احتادي يف �ضاأن تنظيم املخزون 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي ل��ل�����ض��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
ال�����دول�����ة، وم�������ض���روع ق����ان����ون احت�����ادي 
بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي 
تنظيم  ب�ضاأن   1981 ل�ضنة   18 رقم 
ال����وك����الت ال���ت���ج���اري���ة، وذل�����ك خالل 
النعقاد  دور  م��ن  اخلام�س  اجتماعها 
 ،17 ال���  الت�ضريعي  الف�ضل  من  الأول 
مبقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي، 
العابدي  را���ض��د  �ضعيد  �ضعادة  برئا�ضة 

رئي�س اللجنة.
اأع�ضاء اللجنة �ضعادة  ح�ضر الجتماع 
ك��ل م��ن م���ريه ���ض��ل��ط��ان ن��ا���ض��ر حممد 
والدكتور  اللجنة،  م��ق��ررة  ال�����ض��وي��دي 
الطاير،  م��ط��ر حم��م��د  ح��م��ي��د  ط����ارق 
واأ�ضامه  البريق،  ح�ضن  ر�ضا  وعائ�ضة 
اأحمد عبداهلل ال�ضعفار، وعائ�ضة را�ضد 
عبيد  وم��روان  علي،  اآل  ليتيم  �ضلطان 

علي عبيد املهريي.
العابدي  را����ض���د  ���ض��ع��ي��د  ���ض��ع��ادة  وق����ال 
م�ضروع  مب��ن��اق�����ض��ة  ب�����داأت  ال��ل��ج��ن��ة  اإن 
قانون احتادي يف �ضاأن تنظيم املخزون 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي ل��ل�����ض��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة يف 
تنظيم  اإىل  ي���ه���دف  ال������ذي  ال�����دول�����ة، 
املخزون ال�ضرتاتيجي للمواد الغذائية 
يف الدولة، وذلك لأهمية هذا املخزون 
اأر�س الدولة يف  لكل من يتواجد على 

حال ح�ضول اأزمات وطوارئ وكوارث.
مادة   12 ت�ضمن  القانون  اأن  واأ�ضاف 

تعريفات   3-1 امل�����واد  ت��ن��اول��ت  ح��ي��ث 
ال����واردة  وال���ع���ب���ارات  ال��ك��ل��م��ات  لبع�س 
�ضمن م�ضروع القانون، ونطاق �ضريانه 
ال��وزارة، فيما  اإىل اخت�ضا�ضات  اإ�ضافة 
املتعلقة  الأح��ك��ام   6-4 امل���واد  ت��ن��اول��ت 
امل�ضجل،  وال��ت��اج��ر  امل����زود  ب��ال��ت��زام��ات 
واملخازن و�ضروط التخزين، واحلوافز 
والت�ضهيالت، اأما املادتن 7-8 تناولتا 
وامل���واد  ب��ال��ع��ق��وب��ات،  املتعلقة  الأح���ك���ام 
اخلتامية  الأح����ك����ام  ت��ن��اول��ت   12-9
واإلغاء  الق�ضائية،  بال�ضبطية  املتعلقة 
واإ�ضدار  ل��ل��ق��ان��ون،  املخالفة  الأح��ك��ام 
ال���ق���رارات امل��ن��ف��ذة ل���ه، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
الر�ضمية  اجل��ري��دة  يف  ال��ق��ان��ون  ن�ضر 

وتاريخ العمل باأحكامه.
واأكد �ضعادته اأن م�ضروع القانون يعك�س 

لتحقيق  احلكومة  نظر  وبعد  حر�س 
اأن  ال��غ��ذاء، حيث  ال�ضتدامة يف جم��ال 
اأنواع  من  هو  ال�ضرتاتيجي  التخزين 
التخزين الطويل الأمد، بهدف حفظ 
ب��غ��ر���س التح�ضب  ال�����ض��ل��ع  ك��م��ي��ات م��ن 
اأو الطبيعية  لتقلبات الأو�ضاع البيئية 

اأو لطبيعة تقلبات ال�ضوق.
واأ�ضاف اأن اللجنة ناق�ضت يف اجتماعها 
بتعديل  احت���ادي  ق��ان��ون  م�ضروع  ب��ن��ود 
اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون الحت����ادي رقم  بع�س 
تنظيم  ب�������ض���اأن   1981 ل�����ض��ن��ة   18
اإىل  يهدف  ال��ذي  التجارية،  ال��وك��الت 
متكن ال�ضركات العائلية والتي متتلك 
وزارة  يف  م�����ض��ج��ل��ة  جت����اري����ة  وك�������الت 
�ضركات  اإىل  ال��ت��ح��ول  م��ن  الق��ت�����ض��اد 
م�ضاهمة عامة ت�ضتطيع اإدراج اأ�ضهمها 

القانون  لأح��ك��ام  وف��ق��ا  امل���ايل  بال�ضوق 
 2015 ل�����ض��ن��ة   2 رق������م  الحت����������ادي 
وتعديالته،  التجارية  ال�ضركات  ب�ضاأن 
�ضاأن  4 يف  رق���م  وال��ق��ان��ون الحت�����ادي 
املالية  ل��الأوراق  الإم���ارات  هيئة و�ضوق 

وال�ضلع.
واأكد �ضعادته اأن م�ضروع القانون يوفر 
الدولة،  يف  م�ضجعة  ا�ضتثمارية  بنية 
حيث ت�ضمن ح�ضب املذكرة الإي�ضاحية 
ا���ض��ت��ب��دال ع��دد من  3 م���واد، ت�ضمنت 
امل�������واد ال���ق���ان���ون���ي���ة اجل����دي����دة ب���امل���واد 
اأي�ضا  وت��ن��اول��ت  ال��ق��ان��ون��ي��ة احل��ال��ي��ة، 
يف  والن�ضر  ب��الإل��غ��اء  املتعلقة  الأح��ك��ام 

اجلريدة الر�ضمية والعمل بالقانون.
وك����ان����ت ال���ل���ج���ن���ة ا���ض��ت��ك��م��ل��ت خ���الل 
مو�ضوع  مناق�ضة  ال�ضابقة  اجتماعاتها 

للمعا�ضات  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة 
واعتماد   ، الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��اأم��ي��ن��ات 
املجل�س  اإىل  ورفعه  �ضاأنه  يف  تقريرها 
حيث  ال��ق��ادم��ة،  جل�ضاته  يف  ملناق�ضته 
ت�ضمن تقرير اللجنة تو�ضيات عديدة 
املواطنن  م���ن  وا���ض��ع��ة  ���ض��ري��ح��ة  ت��ه��م 
مناق�ضة  مت  حيث  املتقاعدين،  خا�ضة 
امل���و����ض���وع ���ض��م��ن حم�����اور ع����دة وهي: 
جهود الهيئة يف تطوير �ضيا�ضات النظام 
ت�ضريعية  ن�ضو�س  اإط���ار  يف  التاأميني 
حمددة، والقواعد والإج��راءات املتبعة 
ن��ه��اي��ة اخلدمة  م��ك��اف��اأة  اح��ت�����ض��اب  يف 
للم�ضرتكن،  ال���ت���ق���اع���دي  وامل���ع���ا����س 
املقدمة  اخل��دم��ات  وحت�ضن  وتطوير 
لأ����ض���ح���اب احل���ق���وق ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة من 

م�ضرتكن ومتقاعدين وم�ضتفيدين.

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي الوطنية  ب���رتول  ���ض��رك��ة  وق��ع��ت 
اإط��اري��ة م��ع �ضركة  اتفاقية  اأم�����س  اأدن���وك 
اإيني الإيطالية للطاقة ل�ضتك�ضاف فر�س 
التعاون يف جمال تكنولوجيا التقاط ثاين 
وتخزينه  وا���ض��ت��خ��دام��ه  ال��ك��رب��ون  اأك�ضيد 
اأدن���وك يف ه��ذا امل��ج��ال اإىل  وتعزيز ري���ادة 
جانب درا�ضة فر�س التعاون ال�ضرتاتيجي 
والتي تغطي  والتطوير  البحث  يف جمال 
ج��وان��ب وم���راح���ل ق��ط��اع ال��ن��ف��ط و الغاز 

كافة.
وق��ع الت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �ضلطان 
اأح���م���د اجل���اب���ر وزي����ر دول����ة الرئي�س  ب���ن 
التنفيذي ل�ضركة برتول اأبو ظبي الوطنية 
وكالوديو  ���ض��رك��ات��ه��ا  اأدن�����وك وجم��م��وع��ة 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  دي�����ض��ك��ال��زي، 
اثنن  بن  التفاقية  ه��ذه  وجتمع   . اإيني 
من اأكرب منتجي الطاقة يف العامل وتتيح 
لهما التعاون والعمل معا لال�ضتفادة من 
والتقنيات  العاملي  امل�ضتوى  ذات  الكفاءات 
القيمة  لتعزيز  لديهما  املتوفرة  احلديثة 
يف جمالت ذات اأهمية ا�ضرتاتيجية لكلتا 
ال�ضراكات  تر�ضيخ  يف  ت�ضهم  و  ال�ضركتن 
القائمة حاليا بينهما على اإمتداد �ضل�ضلة 

القيمة للنفط والغاز.
اأدنوك  اإع���الن  اأع��ق��اب  يف  التفاقية  ت��اأت��ي 
عن اأهدافها ال�ضاملة يف جمال ال�ضتدامة 
خلف�س  خططها  ت�ضمل  وال��ت��ي  م��وؤخ��را، 
احلراري  لالحتبا�س  امل�ضببة  النبعاثات 
عام  ب��ح��ل��ول   25% اإىل  ت�����ض��ل  ب��ن�����ض��ب��ة 
جناح  م���ن  ب��ال���ض��ت��ف��ادة  وذل����ك   ،2030
اأك�ضيد  ث��اين  للتقاط  ال��رائ��د  برناجمها 
وبهذه  وتخزينه.  وا�ضتخدامه  ال��ك��رب��ون 
���ض��ل��ط��ان اجلابر:  ق����ال م��ع��ايل  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع  متا�ضيا 
�ضراكات  وب����ن����اء  ال���ت���ع���اون  ج�������ض���ور  مب����د 

اأق�ضى  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ض��ه��م  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
قيمة ممكنة، ي�ضرنا توقيع هذه التفاقية 
وتو�ضيع  اإيني  مع  ال�ضرتاتيجي  للتعاون 
اإطار �ضراكتنا الناجحة التي تغطي حاليا 
النفط  قطاع  وم��راح��ل  جم��الت  خمتلف 

والغاز .
واأ����ض���اف: ت��وؤك��د ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة توا�ضل 
ا�ضرتاتيجية  ���ض��راك��ات  لبناء  اأدن���وك  نهج 
حتقق قيمة اإ�ضافية، وذلك لدعم ومتكن 
قيمة  اأق�����ض��ى  لتحقيق  ال��رام��ي��ة  ج��ه��ودن��ا 
�ضعينا  ال��غ��ن��ي��ة يف  اأب���وظ���ب���ي  م������وارد  م���ن 
املتكاملة  اأدن�����وك  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  لتنفيذ 
اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  ال����ذك����ي..  ل��ل��ن��م��و   2030
لتحقيق  الإطارية  التفاقية  هذه  تطوير 
اأنها  خ�ضو�ضا  اإيني  مع  م�ضرتكة  منافع 
الواعدة  النمو  ف��ر���س  م��ن  ال��ع��دي��د  تتيح 
وامل�����ض��ت��دام��ة . ووف��ق��ا ل��الت��ف��اق��ي��ة، تعمل 

ا�ضت�ضكاف  ع���ل���ى  م���ع���ا  اإي����ن����ي  و  اأدن��������وك 
العمليات  �ضري  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  فر�س 
واجليوميكانيكية  اجل���ي���وك���ي���م���ي���ائ���ي���ة 
اأك�ضيد  ث���اين  ال��ت��ق��اط  ب��ربن��ام��ج  املتعلقة 
وكذلك  وتخزينه،  وا�ضتخدامه  الكربون 
يف عمليات التحليل ور�ضم مناذج متطورة 
التي حت��دث بفعل احل��رارة يف  للت�ضققات 
الدرا�ضات  وتبحث  والغاز.  النفط  مكامن 
التغريات  جم����ال  يف  اجل��ي��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
عن  ت��وق��ف��ه��ا  اأو  ال�ضطحية  ال�����ض��خ��ور  يف 
ال���ض��ت��ج��اب��ة وال��ت��ك��ي��ف م���ع ال���ت���غ���ريات يف 
ال�ضغط اجلوي ودرجة احلرارة ، يف حن 
الرتكيب  درا�ضة  على  اجليوكيمياء  تركز 

الكيميائي لق�ضرة الأر�س.
و ت��ع��ت��رب ه���ذه ال���درا����ض���ات م��ه��م��ة ج���دا يف 
موارد  واإنتاج  وتطوير  ا�ضت�ضكاف  عمليات 
النفط والغاز وبرامج التقاط ثاين اأك�ضيد 

الكربون وا�ضتخدامه وتخزينه.
دي�ضكالزي:  ك���الودي���و  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ام�س  توقيعها  مت  التي  التفاقية  تعك�س 
�ضراكتنا  بتعزيز  ال��ق��وي   / اإي��ن��ي   / ال��ت��زام 
املهمة مع اأدنوك مبا يحقق تاأثريا اإيجابيا 
اأعمالنا..  وج��وان��ب  جم���الت  خمتلف  يف 
حلول  تطوير  على  ال�ضركتان  و�ضتتعاون 
قيادة  اإىل  تهدف  املدى  متو�ضطة  جديدة 
عملية التحول احلالية التي ي�ضهدها قطاع 
ا�ضرتاتيجية  مع  متا�ضيا  وذل��ك  الطاقة، 
انبعاثات  اإىل احلد من  تهدف  التي  اإيني 
واأه���داف   ،2030 ع��ام  بحلول  ال��ك��رب��ون 
ال����ض���ت���دام���ة ال���ت���ي اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا اأدن�����وك 
موؤخرا.. ونحن على ثقة باأن هذا التعاون 
ال�ضركتن  بن  التحالف  �ضيعزز  ال�ضامل 
تكنولوجية  م�ضارات  ت�ضميم  خ��الل  م��ن 
جمالت  يف  العمليات  وحت��دي��ث  لتطوير 

والإنتاج ومعاجلة  والتطوير  ال�ضتك�ضاف 
الغاز والتكرير والبرتوكيماويات .

ع���ل���ى تقييم  اأي�������ض���ا  ال�������ض���ري���ك���ان  وات����ف����ق 
يف  للتعاون  اإ�ضافية  ا�ضرتاتيجية  فر�س 
الأداء  لتح�ضن  والتطوير  البحث  جمال 
لكلتا  اأك��رب  قيمة  وحتقيق  الكفاءة  ورف��ع 

ال�ضركتن.
البحث  يف  ال����ت����ع����اون  اإم���ك���ان���ي���ة  وت�����اأت�����ي 
وثيقة  ب�������ض���ورة  م��ت��م��ا���ض��ي��ة  وال���ت���ط���وي���ر 
البتكار  ل��دف��ع  اأدن����وك  ا�ضرتاتيجية  م��ع 
ت��ق��ن��ي��ات ج���دي���دة متطورة  وال��ب��ح��ث ع���ن 
لتمكينها من حتقيق اأق�ضى قيمة ممكنة 
من كل برميل نفط تنتجه مبا ي�ضهم يف 
زيادة العائد القت�ضادي لدولة الإمارات. 
برنامج  التعاون اجلديدة  اتفاقية  وتكمل 
اأدنوك للتقاط وا�ضتخدام وتخزين ثاين 
تاأ�ضي�س  �ضهد  وال����ذي  ال��ك��رب��ون،  اأك�����ض��ي��د 
اأول  تعد  ال��ت��ي   ، ال��ري��ادة  ملن�ضاأة  ال�ضركة 
وا�ضتخدام  لل��ت��ق��اط  املنطقة  يف  م��ن�����ض��اأة 
وتخزين ثاين اأك�ضيد الكربون على نطاق 
التقاط  حاليا  املن�ضاأة  وت�ضتطيع  جت��اري. 
800 األف طن من ثاين اأك�ضيد الكربون 
مل�ضاعفة  اأدن���وك  تخطط  حن  يف  �ضنويا، 
برنامج التقاط غاز ثاين اأك�ضيد الكربون 
6 مرات من من�ضاآتها و�ضول اإىل التقاط 
5 مالين طن من ثاين اأك�ضيد الكربون 
يعادل  ما  اأي   ،2030 عام  بحلول  �ضنويا 
كمية ثاين اأك�ضيد الكربون التي متت�ضها 
���ض��ن��وي��ا اأك����ر م���ن 5 م��الي��ن ف����دان من 
اأدنوك  ب��ن  ال�ضراكة  و�ضهدت  الأ���ض��ج��ار. 
املا�ضين  اإيني منوا على مدار العامن  و 
يف   10% ح�ضة  على  اإي��ن��ي  ح�ضول  منذ 
امتياز اأم ال�ضيف ون�ضر البحري و%5 يف 
امتياز زاكوم ال�ضفلي يف عام 2018 وذلك 
اإيطالية  �ضركة  فيها  ت�ضارك  م��رة  اأول  يف 
تعمل يف قطاع الطاقة يف امتيازات للنفط 

والغاز يف اأبوظبي. 
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نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 138 - املنطقة : الثنية الرابعة 

رقم البلدية : 254 - 394 - القيمة التقديرية : 37000000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2016/42 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �ضده : ديفاراج موهان راجناناثان فراثاراج موداليار - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جبل علي - بناية med54 ار�س رقم 4817 - �ضقة رقم 105 - الطابق الأول 

املنفذ �ضده : ديفاراج موهان راجناناثان فراثاراج  
املنفذ �ضده : لفانتا فينكاتا�ضالم ديفاراج موهن 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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 
العقار : �ضقة  املمتلكات  : نوع  البيع. وفيما يلي بيان او�ضاف  التالية جلل�ضة  ايام  الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة  كامل 
�ضكنية - رقم الر�س : 32 - املنطقة : جبل علي -ا�ضم املبنى : med 54 رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 105 - رقم 

البلدية : 591 - 0 - امل�ضاحة : 45 مرت مربع - القيمة التقديرية : 339062 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2019/1764 تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ: حبيب بنك اأي جي زيوريخ 
عنوانه : اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة - ميدان بني يا�س - رقم مكاين )2936595820( 

املنفذ �ضده : كانتي بهائي بيكابهاى - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - ال�ضوق الكبري - بناية ن�ضيب �ضتار لالقم�ضة 
- الطابق الثاين - رقم مكاين )2825595240( 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 138 - املنطقة : الثنية الرابعة 

رقم البلدية : 254 - 394 - القيمة التقديرية : 37000000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2016/42 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �ضده : ديفاراج موهان راجناناثان فراثاراج موداليار - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جبل علي - بناية med54 ار�س رقم 4817 - �ضقة رقم 105 - الطابق الأول 

املنفذ �ضده : ديفاراج موهان راجناناثان فراثاراج  
املنفذ �ضده : لفانتا فينكاتا�ضالم ديفاراج موهن 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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 
العقار : �ضقة  املمتلكات  : نوع  البيع. وفيما يلي بيان او�ضاف  التالية جلل�ضة  ايام  الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة  كامل 
�ضكنية - رقم الر�س : 32 - املنطقة : جبل علي -ا�ضم املبنى : med 54 رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 105 - رقم 

البلدية : 591 - 0 - امل�ضاحة : 45 مرت مربع - القيمة التقديرية : 339062 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عـالن تنازل عن رخ�سة

يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة 
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ابو غازين - اجلن�ضية : الإمارات  بال�ضم التجاري )دار املالك للخياطة 
رقم  بعجمان  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  �ضادرة  رخ�ضة  والتطريز( 

)44805( وامل�ضجلة بغرفة جتارة و�ضناعة عجمان. 
وعليه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على التنازل بعد انق�ضاء 14 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.  
�لكاتب �لعدل �لعام عجمان  

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  
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بن الأطراف املذكورة ا�ضماوؤهم ادناه : من اياد ابراهيم جنم - اجلن�ضية : 
العراق  ، قي�ضر اياد ابراهيم اراهيم - اجلن�ضية : العراق  اىل �ضيف خلفان 
عبداهلل مانع ال�ضام�ضي - اجلن�ضية : الإمارات بال�ضم التجاري )كايف �ضوب 
زيزينيا ال�ضياحي( رخ�ضة �ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بعجمان 
رقم )33189( وامل�ضجلة بغرفة جتارة و�ضناعة عجمان. و�ضيتم حتويلها اىل 
موؤ�ض�ضة فردية. وعليه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على التنازل بعد 
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يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة 
بن الأطراف املذكورة ا�ضماوؤهم ادناه : من احمد عي�ضى ح�ضن حممد 
اجل�ضمي - اجلن�ضية : الإمارات  اىل �ضهباز احمد بركات علي - اجلن�ضية 
: باك�ضتان بال�ضم التجاري )م�ضبغة انرتامريت�س اك�ضربي�س( رخ�ضة 
�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بعجمان رقم )90055( وامل�ضجلة 
خدمات.   وكيل  اىل  حتويلها  و�ضيتم  عجمان.  و�ضناعة  جتارة  بغرفة 
وعليه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على التنازل بعد انق�ضاء 14 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.  
�لكاتب �لعدل �لعام عجمان  

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�ضركة / بريدج�ضول �س م ح منطقة حرة ، )رخ�ضة رقم 1238(  والكائنة ب���� مدينة 

دبي املنطقة احلرة ملطار دبي ، �س ب 293730 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، 
واملرخ�ضة لدى �ضلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�ضركة املذكورة يف اإعالن 
قرارها للكافة والتي مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 
2019/12/11 ب�ضاأن اإغالق وحل ال�ضركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى 

بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من 
تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال

ب : ال�ضادة / مبارك الكتبي ملراجعة احل�ضابات  �س ب : 377310 دبي ،
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 2890 425 4 971+  
info@dawnconsultancy.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 15 يوما.

��سعار ت�سفية
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ق�سم �لتنفيذ - �خطار بالن�سر 

�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2747 ل�سنة 2019    
اىل املحكوم عليه / م�ضنع عبداحلميد خوري لالملونيوم والزجاج - ذ م م 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�ضارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�ضدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )83236( درهم بالإ�ضافة للفائدة القانونية بواقع 5% من 

تاريخ 2018/1/30 وحتى ال�ضداد التام. 
ل�ضالح املحكوم له/�ضركة دي�ضنت الهند�ضية للمقاولت املعدنية 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل برقم امل�ضار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�ضر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�ضية  النظر  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ضور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب �إد�رة �لتنفيذ 
مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

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

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

 �إخطار دفع بالن�سر    
رقم �مللف 2019/1104 - �لتنفيذ �ملدين 

بناء على طلب / املحكوم له / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - اجلن�ضية 
اىل / املحكوم عليه / ال�ضفران للتجارة العامة - �س ذ م م  - اجلن�ضية 

اىل املحكوم عليه / �ضارلز كري�ضتوفر �ضميث اجلن�ضية / الهند 
اىل املحكوم عليه / مارجريت �ضميث اجلن�ضية / الهند 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة راأ�س اخليمة قد ا�ضدرت بحقكم حكما بتاريخ 2017/12/20 
يف الق�ضية رقم 2017/217 جتاري جزئي بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )626857.29( درهما 
�ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف ، ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم و�ضجل بالرقم 
امل�ضار اعاله ، فانتم مكلفن بتنفيذ ما جاه اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال 
تخلفكم عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقكم الإجراءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم 

والر�ضوم املرتبة عليكم.
 ق�سم �لتنفيذ 
نورة عبد�لرحمن عبد�هلل 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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 �إخطار دفع بالن�سر    

رقم �مللف 2019/28 �لتنفيذ �ملدين 
بناء على طلب / املحكوم له / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - اجلن�ضية 

اىل / املحكوم عليه / الفداء لتجارة احلا�ضب الأيل - �س ذ م م  - اجلن�ضية 
اىل املحكوم عليه / في�ضل بابو ايداتودي  اجلن�ضية / الهند 
اىل املحكوم عليه / حممد �ضايف كوتوفال  اجلن�ضية / الهند

اىل املحكوم عليه / خري الن�ضاء ايراماكافيتيل بوتيكات  - ليكن معلوما لديكم بان حمكمة 
 2017/255 رقم  الق�ضية  يف   2018/1/16 بتاريخ  حكما  بحقكم  ا�ضدرت  قد  اخليمة  راأ���س 
جتاري كلي بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )5891952.41( درهما �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف ، 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم و�ضجل بالرقم امل�ضار اعاله ، فانتم مكلفن 
بتنفيذ ما جاه اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفكم عن ذلك فاإن املحكمة 

�ضتتخذ بحقكم الإجراءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم والر�ضوم املرتبة عليكم.
 ق�سم �لتنفيذ 
نورة عبد�لرحمن عبد�هلل 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6088/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1566 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 120349 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
  : وميثله  التنفيذ   طالب   : بالق�ضية  �ضفته   - �ضتيل  ئ��ي  ج��ي  اي��ه   : الإع���الن  طالب 
جو�ضلن �ضبلي خري اهلل -  �ضفته بالق�ضية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- جلف تروت�س 

- �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده  جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�ضوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )120349( 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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1045/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/1758 جتاري 
جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )351991.48 درهم( ، �ضامال للر�ضوم 
وامل�ضاريف  طالب الإعالن : اليد ريلوك�ضون �ضريفيز - �س ذ م م - �ضفته 
�ضفته   - اهلل  خ��ري  �ضبلي  جو�ضلن   : وميثله  التنفيذ   طالب   : بالق�ضية 
- �ضفته  ا�ضالح  ا�ضد اهلل حممد   -1  : اإعالنه  املطلوب  وكيل    : بالق�ضية 
بالق�ضية : منفذ �ضده  - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : نعلنكم 
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن منقولت وموجودات 
املوجودة يف منطقة �ضيح �ضعيب وفاء للمبلغ املطالب به هذا العلم وذلك ملا 

جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2575/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1469/2019 ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )8797.40 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
ابراهيم - �ضفته  الرحمن حممد  : 1- حبيب  اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   : طالب 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8797.40( 
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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 283/2017/22 مدين كلي  

ب�ضداد  بينهم  فيما  وال��ت�����ض��امم  بالت�ضامن  جميعا  امل��دخ��ل��ن  واخل�����ض��وم  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  م��و���ض��وع 
مو�ضوع  ال�ضيارة  ب��اع��ادة  جميعا  الزامهم  او  دره��م   )500.000.00( وق��دره  مببلغ  البيع  وق��ت  ال��دع��وى  مو�ضوع  ال�ضيارة  قيمة 
ال��ق��اع��دة )ال�ضا�ضي(  S رق��م  اللوحة 38234 - خ�ضو�ضي دب��ي فئة  ا���ض��ود - رق��م  ا���س اي -  ف��وج  ن��وع راجن روف��ر  ال��دع��وى م��ن 
SALGA2EF8GA306011 للمدعي بحالة التي كانت عليها عند ال�ضتالم بال�ضافة اىل تعوي�س املدعي عن كافة 
ال�ضرار املادية واملعنوية التي تكبدها وكذا تعوي�ضه عما فاته من ك�ضب مببلغ وقدره )500.000.00( درهم بال�ضافة اىل الفائدة 
التاأخريية 9% وذلك من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام وت�ضمن املدعي عليهم جميعا واخل�ضوم املدخلن بالر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة  طالب الإعالن :  دا�ضتنن جريجوري هاميلتون  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  املطلوب اإعالنهم : 
1- ح�ضن را�ضد حممد �ضامل الرقروق ال�ضميلي 2- حامد عبيد رويح اجلبوري 3- ال�ضيخ خالد بن حممد بن خالد احمد القا�ضمي 

�ضفتهم بالق�ضية : اخل�ضم املدخل - جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/31 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/دا�ضتنن 
الرقروق  �ضامل  حممد  را�ضد  ح�ضن   ، اليو�ضف  جمال  فايز   - والثاين  الول  املدخلن  اخل�ضمن  بالزام  هاميلتون  جريجوري 
ال�ضميلي بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )500.000( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة 
الق�ضائية وحتى ال�ضداد مع الزامهما الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت عدا ذلك من طلبات 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 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 �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �ملدنيه  

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 9767/2019/13 عمايل جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )805929( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة رقم 

 MB195317059AE:ال�ضكوى
طالب الإعالن :  �ضوندارا راجان �ضرينيفا�ضان  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله : فتيحة حممد برجو قوراري �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- �ضيجما الهند�ضية �س.ذ.م.م �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
ل�ضالح/ اأع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2019/12/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
املبلغ من تاريخ  �ضوندارا راجان �ضرينيفا�ضان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مببلغ )105000( درهم وبفائدة 9% على 
�ضريورة احلكم نهائيا وبالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ )522771( درهم وبفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 
2019/11/18 وبتذكرة عودة للمدعي اىل موطنه على الدرجة ال�ضياحية او قيمتها وقت تنفيذ احلكم ما مل يلتحق بخدمة رب 
عمل اخر وبالزام املدعي عليها باملنا�ضب من امل�ضروفات وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما دون ذلك من طلبات   
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 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 �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 
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 �عالن بالن�سر

يف  �لإ�ستئناف رقم 1326/2019/300 ��ستئناف مدين 
امل�ضتاأنف �ضدهم بدفع  بالزام  والق�ضاء جمددا  امل�ضتاأنف  الغاء احلكم  الإ�ضتئناف:  مو�ضوع 
املبلغ املدعي به امام حمكمة اول درجة والبالغ )2196130.46( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
والفوائد واتعاب املحاماة عن الدرجتن  طالب الإعالن : امل�ضت�ضفى المريكي - دبي )فرع 
امل��ال( ���س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف - وميثله : طالل حممد  من حممد وعبيد 
ح�ضن التميمي - �ضفته  بالق�ضية : وكيل - املطلوب اإعالنهما : 1- خديجة حممد بو�ضعيب 
بركاح  2- عبداهلل حممد عبداهلل احمد املرزوقي  - �ضفتهما بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضدهما. 
جم��ه��ويل حم��ل الإق��ام��ة. مو�ضوع الإع���الن : ق��د ا�ضتاأنف احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2018/344 مدين كلي بتاريخ:2019/10/8 وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء املوافق2020/2/5  
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
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�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 1625/2019/20 جتاري كلي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )7353703.91( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد التام 
طالب الإعالن / 1-بنك ابوظبي الول �س.م.ع  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  نوال زايد �ضاملن ظبيك احلو�ضني  �ضفته بالق�ضية : وكيل 
ل�ضناعة  امللكي  التاج   -2 ���س.ذ.م.م  املجففة  الغذية واخل�ضار  ل�ضناعة  امللكي  التاج  �ضركة    -1  : اإعالنه  املطلوب 
امللكي ل�ضناعة الغذية  التاج  ل�ضركة  �ضريكا ومديرا  ال�ضخ�ضية وب�ضفته  يا�ضن وهيب ب�ضفته  راقي  الغذية 3- 
امل�ضرفية   للت�ضهيالت  ���س.ذ.م.م وكفيل �ضامن  الغذية  ل�ضناعة  امللكي  التاج  و�ضركة  ���س.ذ.م.م  املجففة  واخل�ضار 

�ضفتهم بالق�ضية : مدعي عليهم  - جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )7353703.91( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  Ch2.E.22 لذا  بالقاعة  ال�ضاعة 9.30 �س  املوافق  2020/2/3   الثنن  

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6706/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/1643 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 685381.85 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : بنك �ضادرات ايران )الفرع الرئي�ضي( �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
للتجارة  الذهبي  امل�ضتقبل  جنمة  )�ضابقا(  ذ.م.م  التجارية  يكانة  �ضركة   -1  : اإعالنه  املطلوب 

العامة �س.ذ.م.م )حاليا( - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )685381.85( 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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 605/2018/26 عقاري كلي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.537.437( درهم والغرامات بواقع 36% �ضنويا اي مبلغ 

وقدره )380.539( درهم حتى تاريخ 2018/2/14 وماي�ضتجد من غرامات بواقع 36% اعتبارا من تاريخ:2018/2/15 
وحتى متام �ضداد ثمن ال�ضراء والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب 

طالب الإعالن :  �ضركة داماك كراون للعقارات املحدودة  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله : هند حميد علي غدير الكتبي �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- فرزانه زوجة فريوز خان �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/29 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/
�ضركة داماك كراون للعقارات املحدودة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية الغرامة التاأخريية بواقع 3% �ضهريا على 
اق�ضاط الثمن الغري م�ضددة من تاريخ 2019/1/1 وحتى متام ال�ضداد والزمت املدعي عليها الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة املق�ضي بها حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 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 �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعقاريه  
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بالن�سر
                           يف �لدعوى رقم 1428/2019/100 �حو�ل نف�س م�سلمني    

مو�ضوع الدعوى :دعوى طالق لل�ضرر وح�ضانة والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب  
طالب الإعالن : يو�ضف ابراهيم حممد ابراهيم ال�ضويدي   �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  حممد احمد �ضعيد ال�ضعدي   �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- دانيل يل دالتون �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه      جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/11/27 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ال�ضويدي بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري 1- بتطليق املدعي/يو�ضف  ابراهيم  ابراهيم حممد  ل�ضالح/يو�ضف 
ابراهيم حممد ابراهيم ال�ضويدي من زوجته املدعي عليها/دانيل يل دالتون  بطلقة بائنة لل�ضرر وعلى املدعي 
اثبات ح�ضانة   -2 باتا  بالتطليق  تاريخ �ضريورة احلكم  اعتبارا من  وفق حالها  ال�ضرعية  اح�ضاء عدتها  عليها 
املدعي لبنتيه )علياء وعائ�ضة( ومد �ضن ح�ضانة ابنتيه )فاطمة واآمنة( حتى زواجهن  3- اثبات ن�ضوز املدعي 
عليها وا�ضقاط نفقتها 4- بالزام املدعي عليها باملنا�ضب من امل�ضروفات وخم�ضمائة درهم اتعاب املحاماة حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 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 �لق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  �لأحو�ل �ل�سخ�سية
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2650/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 52/2019 مدين كلي واملعدل بال�ضتئناف 
رقم:661/2019 ا�ضتئناف مدين ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 93636 درهم( ، �ضامال للر�ضوم 

وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : كرمي بهاز  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ

وميثله:عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- نبيل علي زغدان- �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

 جمهول حمل الإقامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به  مو�ضوع الإعالن : قد 
وقدره )93636( 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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
 �عالن بالن�سر

يف  �لإ�ستئناف رقم 316/2017/322 ��ستئناف عقاري 
مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/166 عقاري كلي والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب  

طالب الإعالن : البدور ريل اي�ضتيت ديفيلومبنت ليمتد  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف
 املطلوب اإعالنه : 1- رويال بيو�س جاناترا  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/12/18 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/
والق�ضاء  امل�ضتاأنف  احلكم  بالغاء  ال�ضتئناف  مو�ضوع  ويف  املحكمة  حكمت  ليمتد  ديفيلومبنت  اي�ضتيت  ريل  البدور 
جمددا بف�ضخ اتفاقية البيع وال�ضراء على الوحدة العقارية رقم 2105 برج ليك �ضور تاور - ابراج بحريات جمريا- دبي 
الواقعة يف الطابق 21 - ا�ضافة اىل موقف �ضيارة واملوقعة مع املدعي عليها بتاريخ:2008/3/2 وبالزام امل�ضتاأنف �ضدها 
بان توؤدي للم�ضتاأنفة مبلغ )192599.36( درهم والفائدة عنه بن�ضبة 9% �ضنويا اعتبار من تاريخ املطالبة الق�ضائية 
يف:2017/3/9 وحتى متام ال�ضداد وبالزام امل�ضتاأنف �ضدها بامل�ضروفات عن درجتي التقا�ضي ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورد مبلغ التاأمن   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 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 �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2019/1292  تنفيذ جتاري   
مو�ضوع الق�ضية:تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رق��م:2018/1260 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ 

املننفذ به وقدره )896223.70( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �س.م.ع

املطلوب اعالنه:املنفذ �ضدهم:1- تيم وورك لل�ضحن واملالحة 2- عبا�س عبداحل�ضن حم�ضن 
جواد ال�ضجواين - ب�ضفته كفيل �ضخ�ضي ملديونية تيم وورك لل�ضحن واملالحة 3- ار�ضد احمد 
مالك فاحت حممد - ب�ضفته كفيل �ضخ�ضي ملديونية تيم وورك لل�ضحن واملالحة جمهول حمل 

القامة
مو�ضوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة يف �ضوق دبي املايل وهي عبارة عن 
اأ�ضهم لدى �ضركة دانة غاز وعددها 1874 وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )896223.70( درهم يف 

امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



28 الثالثاء   21   يناير   2020  م  -   العـدد  12837  
Tuesday   21   January   2020  -  Issue No   12837

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2019/1764 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: حبيب بنك اأي جي زيوريخ 

عنوانه : اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة - ميدان بني يا�س - رقم مكاين )2936595820( 
املنفذ �ضده : كانتي بهائي بيكابهاى - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - ال�ضوق الكبري - بناية ن�ضيب �ضتار لالقم�ضة 

- الطابق الثاين - رقم مكاين )2825595240( 
اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 138 - املنطقة : الثنية الرابعة 

رقم البلدية : 254 - 394 - القيمة التقديرية : 37000000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2016/42 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �ضده : ديفاراج موهان راجناناثان فراثاراج موداليار - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جبل علي - بناية med54 ار�س رقم 4817 - �ضقة رقم 105 - الطابق الأول 

املنفذ �ضده : ديفاراج موهان راجناناثان فراثاراج  
املنفذ �ضده : لفانتا فينكاتا�ضالم ديفاراج موهن 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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 
العقار : �ضقة  املمتلكات  : نوع  البيع. وفيما يلي بيان او�ضاف  التالية جلل�ضة  ايام  الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة  كامل 
�ضكنية - رقم الر�س : 32 - املنطقة : جبل علي -ا�ضم املبنى : med 54 رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 105 - رقم 

البلدية : 591 - 0 - امل�ضاحة : 45 مرت مربع - القيمة التقديرية : 339062 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2019/1764 تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ: حبيب بنك اأي جي زيوريخ 
عنوانه : اإمارة دبي - مدينة : دبي - اأبوهيل - ديرة - ميدان بني يا�س - رقم مكاين )2936595820( 

املنفذ �ضده : كانتي بهائي بيكابهاى - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - ال�ضوق الكبري - بناية ن�ضيب �ضتار لالقم�ضة 
- الطابق الثاين - رقم مكاين )2825595240( 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 138 - املنطقة : الثنية الرابعة 

رقم البلدية : 254 - 394 - القيمة التقديرية : 37000000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2016/42 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ:بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �ضده : ديفاراج موهان راجناناثان فراثاراج موداليار - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة جبل علي - بناية med54 ار�س رقم 4817 - �ضقة رقم 105 - الطابق الأول 

املنفذ �ضده : ديفاراج موهان راجناناثان فراثاراج  
املنفذ �ضده : لفانتا فينكاتا�ضالم ديفاراج موهن 

اقت�ضى احلال �ضيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2020/1/29 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
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 تاأمن ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 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 
العقار : �ضقة  املمتلكات  : نوع  البيع. وفيما يلي بيان او�ضاف  التالية جلل�ضة  ايام  الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة  كامل 
�ضكنية - رقم الر�س : 32 - املنطقة : جبل علي -ا�ضم املبنى : med 54 رقم املبنى : 1 - رقم الوحدة : 105 - رقم 

البلدية : 591 - 0 - امل�ضاحة : 45 مرت مربع - القيمة التقديرية : 339062 درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عـالن تنازل عن رخ�سة

يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة 
بن الأطراف املذكورة ا�ضماوؤهم ادناه : من خوله ابراهيم احمد بن طاهر 
احمد  احمد  �ضعيد  حممد  جواهر  اىل  الإمارات    : اجلن�ضية   - املحرزي 
ابو غازين - اجلن�ضية : الإمارات  بال�ضم التجاري )دار املالك للخياطة 
رقم  بعجمان  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  �ضادرة  رخ�ضة  والتطريز( 

)44805( وامل�ضجلة بغرفة جتارة و�ضناعة عجمان. 
وعليه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على التنازل بعد انق�ضاء 14 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.  
�لكاتب �لعدل �لعام عجمان  

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عـالن تنازل عن رخ�سة

يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة 
بن الأطراف املذكورة ا�ضماوؤهم ادناه : من اياد ابراهيم جنم - اجلن�ضية : 
العراق  ، قي�ضر اياد ابراهيم اراهيم - اجلن�ضية : العراق  اىل �ضيف خلفان 
عبداهلل مانع ال�ضام�ضي - اجلن�ضية : الإمارات بال�ضم التجاري )كايف �ضوب 
زيزينيا ال�ضياحي( رخ�ضة �ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بعجمان 
رقم )33189( وامل�ضجلة بغرفة جتارة و�ضناعة عجمان. و�ضيتم حتويلها اىل 
موؤ�ض�ضة فردية. وعليه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على التنازل بعد 

انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن. 
�لكاتب �لعدل �لعام عجمان  

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عـالن تنازل عن رخ�سة

يرجى العلم انه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على تنازل عن الرخ�ضة 
بن الأطراف املذكورة ا�ضماوؤهم ادناه : من احمد عي�ضى ح�ضن حممد 
اجل�ضمي - اجلن�ضية : الإمارات  اىل �ضهباز احمد بركات علي - اجلن�ضية 
: باك�ضتان بال�ضم التجاري )م�ضبغة انرتامريت�س اك�ضربي�س( رخ�ضة 
�ضادرة من دائرة التنمية الإقت�ضادية بعجمان رقم )90055( وامل�ضجلة 
خدمات.   وكيل  اىل  حتويلها  و�ضيتم  عجمان.  و�ضناعة  جتارة  بغرفة 
وعليه �ضيقوم الكاتب العدل بالت�ضديق على التنازل بعد انق�ضاء 14 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعالن.  
�لكاتب �لعدل �لعام عجمان  

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�ضركة / بريدج�ضول �س م ح منطقة حرة ، )رخ�ضة رقم 1238(  والكائنة ب���� مدينة 

دبي املنطقة احلرة ملطار دبي ، �س ب 293730 ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة ، 
واملرخ�ضة لدى �ضلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�ضركة املذكورة يف اإعالن 
قرارها للكافة والتي مت اتخاذه بوا�ضطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 
2019/12/11 ب�ضاأن اإغالق وحل ال�ضركة. وفقا لذلك ، تهيب ال�ضركة باأى طرف معنى 

بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من 
تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد امل�ضجل او الت�ضال

ب : ال�ضادة / مبارك الكتبي ملراجعة احل�ضابات  �س ب : 377310 دبي ،
دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 2890 425 4 971+  
info@dawnconsultancy.com :  الربيد اللكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�ضعار واملحددة ب 15 يوما.

��سعار ت�سفية
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ق�سم �لتنفيذ - �خطار بالن�سر 

�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2747 ل�سنة 2019    
اىل املحكوم عليه / م�ضنع عبداحلميد خوري لالملونيوم والزجاج - ذ م م 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�ضارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�ضدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )83236( درهم بالإ�ضافة للفائدة القانونية بواقع 5% من 

تاريخ 2018/1/30 وحتى ال�ضداد التام. 
ل�ضالح املحكوم له/�ضركة دي�ضنت الهند�ضية للمقاولت املعدنية 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل برقم امل�ضار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�ضر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�ضية  النظر  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ضور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب �إد�رة �لتنفيذ 
مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

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

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

 �إخطار دفع بالن�سر    
رقم �مللف 2019/1104 - �لتنفيذ �ملدين 

بناء على طلب / املحكوم له / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - اجلن�ضية 
اىل / املحكوم عليه / ال�ضفران للتجارة العامة - �س ذ م م  - اجلن�ضية 

اىل املحكوم عليه / �ضارلز كري�ضتوفر �ضميث اجلن�ضية / الهند 
اىل املحكوم عليه / مارجريت �ضميث اجلن�ضية / الهند 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة راأ�س اخليمة قد ا�ضدرت بحقكم حكما بتاريخ 2017/12/20 
يف الق�ضية رقم 2017/217 جتاري جزئي بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )626857.29( درهما 
�ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف ، ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم و�ضجل بالرقم 
امل�ضار اعاله ، فانتم مكلفن بتنفيذ ما جاه اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال 
تخلفكم عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقكم الإجراءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم 

والر�ضوم املرتبة عليكم.
 ق�سم �لتنفيذ 
نورة عبد�لرحمن عبد�هلل 

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

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
 �إخطار دفع بالن�سر    

رقم �مللف 2019/28 �لتنفيذ �ملدين 
بناء على طلب / املحكوم له / بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - اجلن�ضية 

اىل / املحكوم عليه / الفداء لتجارة احلا�ضب الأيل - �س ذ م م  - اجلن�ضية 
اىل املحكوم عليه / في�ضل بابو ايداتودي  اجلن�ضية / الهند 
اىل املحكوم عليه / حممد �ضايف كوتوفال  اجلن�ضية / الهند

اىل املحكوم عليه / خري الن�ضاء ايراماكافيتيل بوتيكات  - ليكن معلوما لديكم بان حمكمة 
 2017/255 رقم  الق�ضية  يف   2018/1/16 بتاريخ  حكما  بحقكم  ا�ضدرت  قد  اخليمة  راأ���س 
جتاري كلي بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )5891952.41( درهما �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف ، 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم لتنفيذ حكم و�ضجل بالرقم امل�ضار اعاله ، فانتم مكلفن 
بتنفيذ ما جاه اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفكم عن ذلك فاإن املحكمة 

�ضتتخذ بحقكم الإجراءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم والر�ضوم املرتبة عليكم.
 ق�سم �لتنفيذ 
نورة عبد�لرحمن عبد�هلل 

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

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6088/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1566 جتاري جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 120349 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
  : وميثله  التنفيذ   طالب   : بالق�ضية  �ضفته   - �ضتيل  ئ��ي  ج��ي  اي��ه   : الإع���الن  طالب 
جو�ضلن �ضبلي خري اهلل -  �ضفته بالق�ضية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- جلف تروت�س 

- �س ذ م م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده  جمهول حمل الإقامة 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�ضوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )120349( 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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1045/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/1758 جتاري 
جزئي ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )351991.48 درهم( ، �ضامال للر�ضوم 
وامل�ضاريف  طالب الإعالن : اليد ريلوك�ضون �ضريفيز - �س ذ م م - �ضفته 
�ضفته   - اهلل  خ��ري  �ضبلي  جو�ضلن   : وميثله  التنفيذ   طالب   : بالق�ضية 
- �ضفته  ا�ضالح  ا�ضد اهلل حممد   -1  : اإعالنه  املطلوب  وكيل    : بالق�ضية 
بالق�ضية : منفذ �ضده  - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : نعلنكم 
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة عن منقولت وموجودات 
املوجودة يف منطقة �ضيح �ضعيب وفاء للمبلغ املطالب به هذا العلم وذلك ملا 

جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2575/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1469/2019 ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )8797.40 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
ابراهيم - �ضفته  الرحمن حممد  : 1- حبيب  اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   : طالب 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8797.40( 
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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 283/2017/22 مدين كلي  

ب�ضداد  بينهم  فيما  وال��ت�����ض��امم  بالت�ضامن  جميعا  امل��دخ��ل��ن  واخل�����ض��وم  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  م��و���ض��وع 
مو�ضوع  ال�ضيارة  ب��اع��ادة  جميعا  الزامهم  او  دره��م   )500.000.00( وق��دره  مببلغ  البيع  وق��ت  ال��دع��وى  مو�ضوع  ال�ضيارة  قيمة 
ال��ق��اع��دة )ال�ضا�ضي(  S رق��م  اللوحة 38234 - خ�ضو�ضي دب��ي فئة  ا���ض��ود - رق��م  ا���س اي -  ف��وج  ن��وع راجن روف��ر  ال��دع��وى م��ن 
SALGA2EF8GA306011 للمدعي بحالة التي كانت عليها عند ال�ضتالم بال�ضافة اىل تعوي�س املدعي عن كافة 
ال�ضرار املادية واملعنوية التي تكبدها وكذا تعوي�ضه عما فاته من ك�ضب مببلغ وقدره )500.000.00( درهم بال�ضافة اىل الفائدة 
التاأخريية 9% وذلك من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام وت�ضمن املدعي عليهم جميعا واخل�ضوم املدخلن بالر�ضوم 
وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة  طالب الإعالن :  دا�ضتنن جريجوري هاميلتون  - �ضفته بالق�ضية : مدعي  املطلوب اإعالنهم : 
1- ح�ضن را�ضد حممد �ضامل الرقروق ال�ضميلي 2- حامد عبيد رويح اجلبوري 3- ال�ضيخ خالد بن حممد بن خالد احمد القا�ضمي 

�ضفتهم بالق�ضية : اخل�ضم املدخل - جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/31 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/دا�ضتنن 
الرقروق  �ضامل  حممد  را�ضد  ح�ضن   ، اليو�ضف  جمال  فايز   - والثاين  الول  املدخلن  اخل�ضمن  بالزام  هاميلتون  جريجوري 
ال�ضميلي بالت�ضامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )500.000( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة 
الق�ضائية وحتى ال�ضداد مع الزامهما الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت عدا ذلك من طلبات 
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 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 �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �ملدنيه  

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 9767/2019/13 عمايل جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )805929( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة رقم 

 MB195317059AE:ال�ضكوى
طالب الإعالن :  �ضوندارا راجان �ضرينيفا�ضان  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله : فتيحة حممد برجو قوراري �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- �ضيجما الهند�ضية �س.ذ.م.م �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
ل�ضالح/ اأع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2019/12/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
املبلغ من تاريخ  �ضوندارا راجان �ضرينيفا�ضان بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مببلغ )105000( درهم وبفائدة 9% على 
�ضريورة احلكم نهائيا وبالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ )522771( درهم وبفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف 
2019/11/18 وبتذكرة عودة للمدعي اىل موطنه على الدرجة ال�ضياحية او قيمتها وقت تنفيذ احلكم ما مل يلتحق بخدمة رب 
عمل اخر وبالزام املدعي عليها باملنا�ضب من امل�ضروفات وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما دون ذلك من طلبات   
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 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 �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
 �عالن بالن�سر

يف  �لإ�ستئناف رقم 1326/2019/300 ��ستئناف مدين 
امل�ضتاأنف �ضدهم بدفع  بالزام  والق�ضاء جمددا  امل�ضتاأنف  الغاء احلكم  الإ�ضتئناف:  مو�ضوع 
املبلغ املدعي به امام حمكمة اول درجة والبالغ )2196130.46( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
والفوائد واتعاب املحاماة عن الدرجتن  طالب الإعالن : امل�ضت�ضفى المريكي - دبي )فرع 
امل��ال( ���س.ذ.م.م - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف - وميثله : طالل حممد  من حممد وعبيد 
ح�ضن التميمي - �ضفته  بالق�ضية : وكيل - املطلوب اإعالنهما : 1- خديجة حممد بو�ضعيب 
بركاح  2- عبداهلل حممد عبداهلل احمد املرزوقي  - �ضفتهما بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضدهما. 
جم��ه��ويل حم��ل الإق��ام��ة. مو�ضوع الإع���الن : ق��د ا�ضتاأنف احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
2018/344 مدين كلي بتاريخ:2019/10/8 وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء املوافق2020/2/5  
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 1625/2019/20 جتاري كلي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )7353703.91( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد التام 
طالب الإعالن / 1-بنك ابوظبي الول �س.م.ع  �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  نوال زايد �ضاملن ظبيك احلو�ضني  �ضفته بالق�ضية : وكيل 
ل�ضناعة  امللكي  التاج   -2 ���س.ذ.م.م  املجففة  الغذية واخل�ضار  ل�ضناعة  امللكي  التاج  �ضركة    -1  : اإعالنه  املطلوب 
امللكي ل�ضناعة الغذية  التاج  ل�ضركة  �ضريكا ومديرا  ال�ضخ�ضية وب�ضفته  يا�ضن وهيب ب�ضفته  راقي  الغذية 3- 
امل�ضرفية   للت�ضهيالت  ���س.ذ.م.م وكفيل �ضامن  الغذية  ل�ضناعة  امللكي  التاج  و�ضركة  ���س.ذ.م.م  املجففة  واخل�ضار 

�ضفتهم بالق�ضية : مدعي عليهم  - جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )7353703.91( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  Ch2.E.22 لذا  بالقاعة  ال�ضاعة 9.30 �س  املوافق  2020/2/3   الثنن  

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  6706/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/1643 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 685381.85 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : بنك �ضادرات ايران )الفرع الرئي�ضي( �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 
للتجارة  الذهبي  امل�ضتقبل  جنمة  )�ضابقا(  ذ.م.م  التجارية  يكانة  �ضركة   -1  : اإعالنه  املطلوب 

العامة �س.ذ.م.م )حاليا( - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )685381.85( 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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 605/2018/26 عقاري كلي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1.537.437( درهم والغرامات بواقع 36% �ضنويا اي مبلغ 

وقدره )380.539( درهم حتى تاريخ 2018/2/14 وماي�ضتجد من غرامات بواقع 36% اعتبارا من تاريخ:2018/2/15 
وحتى متام �ضداد ثمن ال�ضراء والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب 

طالب الإعالن :  �ضركة داماك كراون للعقارات املحدودة  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله : هند حميد علي غدير الكتبي �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- فرزانه زوجة فريوز خان �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/29 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/
�ضركة داماك كراون للعقارات املحدودة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية الغرامة التاأخريية بواقع 3% �ضهريا على 
اق�ضاط الثمن الغري م�ضددة من تاريخ 2019/1/1 وحتى متام ال�ضداد والزمت املدعي عليها الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة املق�ضي بها حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 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 �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعقاريه  
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بالن�سر
                           يف �لدعوى رقم 1428/2019/100 �حو�ل نف�س م�سلمني    

مو�ضوع الدعوى :دعوى طالق لل�ضرر وح�ضانة والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب  
طالب الإعالن : يو�ضف ابراهيم حممد ابراهيم ال�ضويدي   �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله :  حممد احمد �ضعيد ال�ضعدي   �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- دانيل يل دالتون �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه      جمهول حمل الإقامة 

مو�ضوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/11/27 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ال�ضويدي بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري 1- بتطليق املدعي/يو�ضف  ابراهيم  ابراهيم حممد  ل�ضالح/يو�ضف 
ابراهيم حممد ابراهيم ال�ضويدي من زوجته املدعي عليها/دانيل يل دالتون  بطلقة بائنة لل�ضرر وعلى املدعي 
اثبات ح�ضانة   -2 باتا  بالتطليق  تاريخ �ضريورة احلكم  اعتبارا من  وفق حالها  ال�ضرعية  اح�ضاء عدتها  عليها 
املدعي لبنتيه )علياء وعائ�ضة( ومد �ضن ح�ضانة ابنتيه )فاطمة واآمنة( حتى زواجهن  3- اثبات ن�ضوز املدعي 
عليها وا�ضقاط نفقتها 4- بالزام املدعي عليها باملنا�ضب من امل�ضروفات وخم�ضمائة درهم اتعاب املحاماة حكما 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 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 �لق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  �لأحو�ل �ل�سخ�سية
�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  2650/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 52/2019 مدين كلي واملعدل بال�ضتئناف 
رقم:661/2019 ا�ضتئناف مدين ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 93636 درهم( ، �ضامال للر�ضوم 

وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : كرمي بهاز  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ

وميثله:عي�ضى �ضامل احمد احلر�ضي املهري - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- نبيل علي زغدان- �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 

 جمهول حمل الإقامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به  مو�ضوع الإعالن : قد 
وقدره )93636( 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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
 �عالن بالن�سر

يف  �لإ�ستئناف رقم 316/2017/322 ��ستئناف عقاري 
مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2017/166 عقاري كلي والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب  

طالب الإعالن : البدور ريل اي�ضتيت ديفيلومبنت ليمتد  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف
 املطلوب اإعالنه : 1- رويال بيو�س جاناترا  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/12/18 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/
والق�ضاء  امل�ضتاأنف  احلكم  بالغاء  ال�ضتئناف  مو�ضوع  ويف  املحكمة  حكمت  ليمتد  ديفيلومبنت  اي�ضتيت  ريل  البدور 
جمددا بف�ضخ اتفاقية البيع وال�ضراء على الوحدة العقارية رقم 2105 برج ليك �ضور تاور - ابراج بحريات جمريا- دبي 
الواقعة يف الطابق 21 - ا�ضافة اىل موقف �ضيارة واملوقعة مع املدعي عليها بتاريخ:2008/3/2 وبالزام امل�ضتاأنف �ضدها 
بان توؤدي للم�ضتاأنفة مبلغ )192599.36( درهم والفائدة عنه بن�ضبة 9% �ضنويا اعتبار من تاريخ املطالبة الق�ضائية 
يف:2017/3/9 وحتى متام ال�ضداد وبالزام امل�ضتاأنف �ضدها بامل�ضروفات عن درجتي التقا�ضي ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورد مبلغ التاأمن   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثن 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 �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2019/1292  تنفيذ جتاري   
مو�ضوع الق�ضية:تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رق��م:2018/1260 جتاري كلي ، ب�ضداد املبلغ 

املننفذ به وقدره )896223.70( درهم �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �س.م.ع

املطلوب اعالنه:املنفذ �ضدهم:1- تيم وورك لل�ضحن واملالحة 2- عبا�س عبداحل�ضن حم�ضن 
جواد ال�ضجواين - ب�ضفته كفيل �ضخ�ضي ملديونية تيم وورك لل�ضحن واملالحة 3- ار�ضد احمد 
مالك فاحت حممد - ب�ضفته كفيل �ضخ�ضي ملديونية تيم وورك لل�ضحن واملالحة جمهول حمل 

القامة
مو�ضوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة يف �ضوق دبي املايل وهي عبارة عن 
اأ�ضهم لدى �ضركة دانة غاز وعددها 1874 وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )896223.70( درهم يف 

امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2579/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1460/2019 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10675.10 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- الن جوزيف �ضاير�س - �ضفته بالق�ضية : 
منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإع��الن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10675.10( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2586/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1262 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9987.94 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- اتول بهاردواج - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  - جمهول حمل الإق��ام��ة  مو�ضوع الإع��الن : قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9987.94( درهم اىل طالب 
التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا 

العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2583/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1527 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )12026.45 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
�ضفته   - ا�ضماعيل  حممد  ح�ضن  يو�ضف   -1  : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   طالب   :
اأقام  ق��د   : الإع���الن  الإق��ام��ة  مو�ضوع  بالق�ضية : منفذ ���ض��ده - جم��ه��ول حم��ل 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12026.45(
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2597/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1552 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )11693.92 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- كاران دهار - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  - جمهول حمل الإق��ام��ة  مو�ضوع الإع��الن : قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11693.92( درهم اىل طالب 
التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا 

العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2578/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1443 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8241.01 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- وقا�س اكرم حممد اكرم - �ضفته بالق�ضية 
: منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8241.01( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2588/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1011 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8322.99 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
ارا�ضيجي  براتابا�ضيني  مادو�ضانكا  ثيلينا   -1  : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   طالب   :
 : الإع���الن  مو�ضوع  الإق��ام��ة   حم��ل  جمهول   - �ضده  منفذ   : بالق�ضية  �ضفته   -
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 
وقدره )8322.99( 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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2599/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1510 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )11482.08 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
 : بالق�ضية  )���س.م.ع( �ضفته  املتكاملة  الإم��ارات لالإت�ضالت  �ضركة   : الإع��الن  طالب 
م  م  ذ  �س  الكرتوميكانيكال  انوفاتب�س  كالب�س   -1  : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   طالب 
وميثلها قانونا/ �ضريالليثا كاليبايل كاليبايل فا�ضوديفاراو - �ضفته بالق�ضية : منفذ 
�ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )11482.08( دره��م 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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2573/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1109 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10950.34 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- اف ا�س اف للخدمات الفنية �س ذ م م - وميثلها 
: منفذ �ضده - جمهول  بالق�ضية  - �ضفته  ريا�س  في�ضل  ا�ضماء وحيد   / قانونا 
حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )10950.34(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2577/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1092/2019 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9199.07 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- جو�س بطرو�س بطرو�س مي�ضيل - �ضفته 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9199.07( 
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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2589/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1264 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8306.64 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
 : بالق�ضية  )���س.م.ع( �ضفته  املتكاملة  الإم��ارات لالإت�ضالت  �ضركة   : الإع��الن  طالب 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- حممد �ضاجد فراندز خلدمات تنظيف املباين - 
وميثلها قانونا : حممد �ضاجد فرازند علي - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الإع��الن : قد  الإقامة  مو�ضوع  حمل 
املبلغ املنفذ به وقدره )8306.64( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة  والزامك بدفع 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة. 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2585/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1576 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8472.02 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
�ضفته   - الرحمن  عزيز  احمد  ذوالفقار   -1  : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   طالب   :
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8472.02( 
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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2598/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1441 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )11188.30 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
 - اجل�ضمي  احمد  حممد  احمد  فاطمه   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب  التنفيذ   طالب   :
الإع��الن : قد  الإق��ام��ة  مو�ضوع  بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل  �ضفته 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11188.30(
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2576/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1513 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10369.18 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- بقالة راكان �س ذ م م وميثلها قانونا/ راكان 
وليد عي�ضى �ضالح - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع 
الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )10369.18( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2590/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1445 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9625.82 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- ايفور بيرت �ضيكويرا - �ضفته بالق�ضية : 
منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإع��الن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9625.82( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2587/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1618 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10742.67 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
 - �ضروا�ضي  علي  حممد  ابراهيم  جواهر   -1  : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   طالب   :
الإع��الن : قد  الإق��ام��ة  مو�ضوع  بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل  �ضفته 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10742.67(
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2570/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 293/2019 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10192.94 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- �ضجاد علي ا�ضغر ا�ضغر - �ضفته بالق�ضية 
: منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10192.94( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2571/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1098 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9739.01 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
 : بالق�ضية  )���س.م.ع( �ضفته  املتكاملة  الإم��ارات لالإت�ضالت  �ضركة   : الإع��الن  طالب 
�س  العامة  للتجارة  اي�ضت  ميدل  كونيكت  تيك   -1  : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   طالب 
 - �ضده  منفذ   : بالق�ضية  �ضفته   - بهارات  كري�ضنا  موهانا  قانونا/  وميثلها   - م  م  ذ 
جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
او  التنفيذ  وق��دره )9739.01( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله 
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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2564/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1012 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8603.3 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
اإعالنه : 1- حممد عمر ب�ضري حممد ب�ضري - �ضفته  التنفيذ  املطلوب  : طالب 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8603.3( 
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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2582/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1614 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )12765.06 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- تيمور ا�ضرف عبا�ضي حممد ا�ضرف عبا�ضي 
- �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإع��الن : قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12765.06(
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2572/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1643 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )11554.68 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- �ضاميه رحيم بخ�س بلو�س - �ضفته بالق�ضية 
: منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11554.68( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
تاريخ  املذكور خ��الل   يوما من  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2574/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1465 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9641.84 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- �ضوين كومار هان�س راج - �ضفته بالق�ضية 
: منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9641.84( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2569/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 284/2019 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8434.35 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�س.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- عمر جيالين غالم جيالين خان - �ضفته 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8434.35( 
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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2581/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1107/2019 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8662.75 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
 : بالق�ضية  )���س.م.ع( �ضفته  املتكاملة  الإم��ارات لالإت�ضالت  �ضركة   : الإع��الن  طالب 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- حممد عمران غالم خلدمات التنظيف - وميثلها 
بالتعاقد / حممد عمران غالم فريد - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل 
الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او خزينة املحكمة.  التنفيذ  املنفذ به وقدره )8662.75( درهم اىل طالب  املبلغ  بدفع 
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 �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12837 بتاريخ 2020/1/21   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2565/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/316 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )7967.10 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة - �ضفته بالق�ضية : طالب 
التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- اجيت كومارا اوندو - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  - جمهول حمل الإق��ام��ة  مو�ضوع الإع��الن : قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7967.10( درهم اىل طالب 
التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا 

العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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•• الفجرية-الفجر:

الثقافية،  الجتماعية  الفجرية  جمعية  كرمت 
موؤ�ض�ضة �ضلطان بن علي العوي�س الثقافية التي 
الثانية  ال��دورة  فعاليات  �ضرف على  حلت �ضيف 
�ضعار  ُعقد حتت  وال��ذي  الثقايف  ملهرجان اجلبل 
�ضعادة  ت�ضلم  والإن�ضان” حيث  الطبيعة  “حوار 
رئي�س  ن��ائ��ب  اجلا�ضم  مو�ضى  �ضليمان  ال��دك��ت��ور 
قدمها  تكرميية  درع���اً  املوؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء  جمل�س 
ل���ه ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ع��ب��د اهلل ب���ن ح��م��د ب���ن �ضيف 

ال�ضرقي.
الثاين  الثقايف  اجلبل  مهرجان  فعاليات  وكانت 
يناير  و17   16 يومي  عقدت  قد  الفجرية،  يف 
والإن�ضان«،  الطبيعة  »ح��وار  �ضعار  اجل��اري حتت 
الجتماعية  ال��ف��ج��رية  جمعية  تنظمه  وال����ذي 
الثقافية بالتعاون مع مركز الفجرية للمغامرات، 

حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد ال�ضرقي 
املغامرات  وذل��ك يف حديقة  الفجرية،  ويل عهد 

بالفجرية.
حمد  ب��ن  اهلل  عبد  ال�ضيخ  الفتتاح  حفل  ح�ضر 
ب���ن ���ض��ي��ف ال�����ض��رق��ي وال�����ض��ي��خ ���ض��ع��ي��د ب���ن �ضرور 
الفجرية  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  رئي�س  ال�ضرقي 
و�ضعادة خالد الظنحاين رئي�س جمعية الفجرية 
املعمري  �ضعيد  و���ض��ع��ادة  الثقافية  الجتماعية 
و�ضليمة  ل��ل��م��غ��ام��رات  ال��ف��ج��رية  م���رك���ز  م���دي���ر 
املثقفن  املهرجان، ولفيف من  املزروعي مديرة 

والإعالمين واأهايل الفجرية.
ومت خالل الفتتاح تكرمي ال�ضاعر الراحل حبيب 
املهرجان«  �ضخ�ضية  لقب  حمل  »ال��ذي  ال�ضايغ 
املفكر  ق��دم  ث��م  ال�ضايغ،  ح�ضن  جنله  بح�ضور   ،
عمل  ورق��ة  احل�ضن،  يو�ضف  الدكتور  الإم��ارات��ي 
ال�ضايغ و�ضريته واجنازاته  تناولت حياة حبيب 

الهنوف  ال�ضاعرة  ق��راأت  كما  والثقافية،  الأدبية 
حممد رئي�ضة احتاد كتاب واأدباء الإمارات نائب 
الأم���ن ال��ع��ام ل��الحت��اد ال��ع��ام ل��الأدب��اء والكتاب 

العرب جمموعة من ق�ضائد ال�ضايغ. 
على  للمهرجان،  الثقافية  الفعاليات  وا�ضتملت 
جمعية  م�ضرح  قدمها  »���ض��داأ«  مل�ضرحية  عر�س 
دبا الفجرية للثقافة والفنون؛ وهي من تاأليف 
اأحمد عبداهلل را�ضد واإخراج اإبراهيم القحومي، 
وعبداهلل  اخل����دمي،  اأمي���ن  التمثيل  يف  و����ض���ارك 
علي اخلدمي. ثم قراءات �ضعرية تنوعت ما بن 
الوطنية والوجدانية، مب�ضاركة ال�ضعراء: اأحمد 
ال��ع�����ض��م، حم��م��ود ن����ور، ح��م��دة خ��م��ي�����س، جمانة 
جنار، عبداهلل الهامور، وال�ضاعر الهندي يف تي 
يف داموداران، رافقتها اإيقاعات مو�ضيقية �ضرقية 

اأحياها العازف الهندي جويل فيليب. 
املكان  »جتليات  بعنوان  فكرية  ن��دوة  اأقيمت  كما 

�ضاكر  الدكتور  مب�ضاركة  الإبداعية«  الكتابة  يف 
وحممد  الفال�ضي  وكلثم  ع���راق  ون��ا���ض��ر  ن���وري 
ح�ضن املرزوقي، واأدارتها �ضلمى احلفيتي، تناول 
امل��ك��ان وجتلياته  امل��ت��ح��دث��ون »ح�����ض��ور  خ��الل��ه��ا 
التجارب  اإغ��ن��اء  يف  ودوره  العربية،  ال��رواي��ة  يف 

الإبداعية«.
وخ�ض�س املهرجان ركناً للرتاث الإماراتي واأبرز 
عالوة  الأ���ض��ي��ل��ة،  الإم��ارات��ي��ة  البيئة  يحاكي  م��ا 
بها  ت�ضتهر  التي  الرتاثية  املاأكولت  على عر�س 
دولة الإمارات. اإ�ضافة اإىل تنظيم ور�س تفاعلية 
يف �ضناعة الفخار وتزين املداخن قدمها �ضعيد 
ال�ضحي وحليمة اليماحي، وور�ضة للخط العربي 
اإ�ضراف اخلطاط علي احلمادي، ومعر�س  حتت 

للوحات البورتريه للفنان حممد جا�ضم.
وع��ل��ى ه��ام�����س امل��ه��رج��ان، ن��ظ��م م��رك��ز الفجرية 
ل��ل��م��غ��ام��رات ف���ق���رات ت��رف��ي��ه��ي��ة م��ت��ن��وع��ة مثل: 

ريا�ضة ت�ضلق اجلبال التي نفذها جمموعة من 
الفتية والتي نالت اعجاب اجلمهور، ف�ضاًل عن 

ريا�ضة الرماية بال�ضهم.
املزروعي  �ضليمة  امل��ه��رج��ان  م��دي��رة  واأو���ض��ح��ت 
يتميز  ال��ث��ان��ي��ة  ن�ضخته  يف  اجل��ب��ل  م��ه��رج��ان  اأن 
بتنوع فقراته الفنية التي ت�ضمل الغناء ال�ضعبي 
والفلكلوري، والأم�ضيات ال�ضعرية والأدبية التي 
حتاكي الرتاث الإماراتي، بالإ�ضافة اإىل التذكري 
وا�ضتعرا�س  اجلبلية  الفجرية  مناطق  باأهمية 

جمال طبيعتها وجبالها املتميزة.
خالل  ل��ه  كلمة  يف  امل��ع��م��ري  �ضعيد  اأك���د  ب����دوره 
امل���ه���رج���ان ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��ري��ف اأه������ايل وزوار 
واإبراز  الطبيعية  مناطقها  على  الفجرية  اإم��ارة 
الأن�ضطة  تنظيم  خ��الل  م��ن  ال�ضياحية  معاملها 
الأه��ايل وال�ضيوف يف جميع  الدورية وم�ضاركة 
الأن�����ض��ط��ة ال���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا امل���رك���ز، م�����ض��رياً اإىل 

الفجرية  مركز  يلقاه  ال��ذي  الالحمدود  الدعم 
للمغامرات من �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد بن 
له  وال���ذي  الفجرية  عهد  ويل  ال�ضرقي  حممد 

الف�ضل الكبري يف جناح فعاليات املركز.

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  م�ضاركتها  اأب��وظ��ب��ي   – وال�ضياحة  الثقافة  دائ���رة  اختتمت 
الدورة ال�28 من معر�س نيودلهي الدويل للكتاب الذي اأقيم 
اأنحاء  جميع  من  وُك��ّت��اب  نا�ضرين  مب�ضاركة  الهند،  يف  م��وؤخ��راً 
يف  اأبوظبي   – وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  م�ضاركة  العامل.تاأتي 
الدويل  اأبوظبي  ملعر�س  الت�ضويقية  احلملة  �ضياق  يف  املعر�س 
املخت�ضن  مع  التوا�ضل  وتعزيز  ج��دد  نا�ضرين  جل��ذب  للكتاب 
امل�ضاركة تتويجاً ل�ضت�ضافة  الن�ضر والكتاب، كما تعد  يف قطاع 
الهند �ضيف �ضرف يف معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب 2019، 
العديد  ت�ضمنت  متميزة،  هندية  م�ضاركة  املعر�س  �ضهد  حيث 
الكتاب  م��ن  الع�ضرات  وم�ضاركة  وامل��ح��ا���ض��رات،  الفعاليات  م��ن 
واملوؤلفن والنا�ضرين يف الربنامج الثقايف امل�ضاحب للمعر�س.
عقدت  للكتاب،  ال��دويل  نيودلهي  معر�س  يف  م�ضاركتها  خ��الل 
اللقاءات  م��ن  �ضل�ضلة  – اأب��وظ��ب��ي  وال�����ض��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
والج��ت��م��اع��ات م��ع ال��ن��ا���ض��ري��ن ال��ه��ن��ود، و ال��ع��ام��ل��ن يف قطاع 
اأبوظبي  معر�س  ح��ول  تعريفية  نبذة  تقدمي  مت  حيث  الن�ضر، 
الدويل للكتاب والفعاليات والندوات التي ي�ضت�ضيفها يف دورته 
اأبريل،   21 اإىل   15 الفرتة من  تقام خالل  والتي  العام  لهذا 
للنا�ضرين  املعر�س  يقدمها  التي  الفر�س  طرح  اإىل  بالإ�ضافة 

اخلربات،  وت��ب��ادل  النا�ضرين  للقاء  حم��رتف��ة  من�ضة  ب�ضفته 
على  والرتكيز  عاملي،  ثقايف  كمركز  اأبوظبي  على  الإ���ض��اءة  مع 
املبادرات اخلالقة التي تقدمها دولة الإمارات العربية املتحدة 
يومية.تخلل  ع��ادة  ال��ق��راءة  وجعل  واملثقفن،  الثقافة  دع��م  يف 
امل�ضاركة اأي�ضاً اجتماع وفد دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي 
ب�ضعادة رامي�س ميتال رئي�س هيئة كابك�ضيل، الهيئة املنبثقة عن 
وزارة التجارة والقت�ضاد الهندية، والتي تعنى بدعم النا�ضرين 
الهنود للم�ضاركة يف املعار�س الدولية، حيث ناق�س الطرفان اآفاق 
التعاون، مع طرح العديد من الأفكار وامل�ضاريع امل�ضرتكة. اإىل 
جانب لقاء الربوفي�ضور جوفيند �ضارما رئي�س هيئة نا�ضيونال 
بوك تر�ضت، وهي الهيئة امل�ضوؤولة عن تنظيم معر�س نيودلهي 
الدويل للكتاب، حيث ناق�س الطرفان اآليات التعاون مع معر�س 
الهنود  والكتاب  الن�ضر  دور  وم�ضاركة  للكتاب،  ال��دويل  اأبوظبي 
– اأبوظبي  يف املعر�س.كما حاز جناح دائرة الثقافة وال�ضياحة 
على اهتمام كبري من النا�ضرين والزوار الباحثن عن معلومات 
ح���ول اأب��وظ��ب��ي وم��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ح��ي��ث مت 
مع  الكتب  الدائرة من  اإ�ضدارت  عر�س جمموعة خمتارة من 
اأب��وظ��ب��ي.و ق��ال ع��ب��داهلل م��اج��د اآل علي  م���واد ترويجية ح��ول 
الثقافة  دائ��رة  يف  بالإنابة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي  املدير 
وال�ضياحة – اأبوظبي »هناك اهتمام متزايد من قبل النا�ضرين 

الهنود ومن دول جنوب �ضرق اآ�ضيا بامل�ضاركة يف معر�س اأبوظبي 
الدويل للكتاب كونه يحمل فر�ضاً واعدة، حيث ي�ضعى النا�ضرون 
اإىل اللغة العربية حتت  اإىل بيع حقوق ن�ضر كتبهم وترجمتها 
مظلة مبادرة اأ�ضواء على حقوق الن�ضر، التي تدعم من خاللها 
دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي تبادل حقوق الن�ضر مبنحة 
العربية مبحتوى جديد، حيث مت  املكتبة  اإغناء  بغر�س  مالية 
املبادرة  1000 منحة للنا�ضرين من خالل  منح ما يزيد عن 
على مدار الأعوام ال�ضابقة، اإىل جانب م�ضروع »كلمة« للرتجمة 
الذي جتاوزت اإ�ضداراته ال� 830 عنواناً تغطي جممل جمالت 
13 لغة، وقد مت ترجمة  اأكر من  املعرفة، ومت ترجمتها من 
الع�ضرات من اإ�ضدارت الدائرة اإىل اللغة الهندية، والتي حتظى 
بالذكر  الهنود«.اجلدير  واملثقفن  الباحثن  من  كبري  باإقبال 
معر�س  يف  – اأبوظبي  وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  م�ضاركة  ب��اأّن 
النا�ضرين  من  العديد  تاأكيد  �ضجّلت  للكتاب  ال��دويل  نيودلهي 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  م��ن  ال��ق��ادم��ة  ال���دورة  يف  م�ضاركتهم 
للكتاب الذي حتل فيه جمهورية رو�ضيا الحتادية �ضيف �ضرف، 
وذلك تاأكيداً للمكانة التي حققها املعر�س يف املحافل الدولية 
كونه اأحد اأبرز املن�ضات التي يلتقي فيها �ضناع الكتاب من 76 
دولة من حول العامل، لعر�س كتبهم واإبداعاتهم يف جو مهني 

احرتايف.

•• اأبوظبي - الفجر 

اأم�س،  ب��اأب��وظ��ب��ي  ف��رع��ه��ا  زاي���د يف  ج��ام��ع��ة  افتتحت 
فعاليات املهرجان الثقايف الإماراتي - الكوري؛ اأوىل 
– الكوري  الإم��ارات��ي  الثقايف  ع��ام احل��وار  فعاليات 
وزيرة  الكعبي  حممد  بنت  نورة  بح�ضور   ،2020
الثقافة وتنمية املعرفة رئي�ضة جامعة زايد، ومعايل 
بارك يانغ - وو  وزير الثقافة والريا�ضة وال�ضياحة 
بجمهورية كوريا اجلنوبية و�ضعادة كوون يوجن – وو 
ال�ضفري الكوري لدى دولة الإمارات العربية املتحدة 
وال���دك���ت���ورة ب��ه��ج��ت ال��ي��و���ض��ف م��دي��ر ج��ام��ع��ة زايد 

بالإنابة، و�ضهده جمع حا�ضد من اأ�ضرة اجلامعة.   
اأك�����دت ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي�����رة الثقافة 

احلوار  عام  اأن  زاي��د  جامعة  رئي�ضة  املعرفة  وتنمية 
له  �ضيكون   2020 ال��ك��وري   - الإم���ارات���ي  ال��ث��ق��ايف 
اأثر كبري يف  تو�ضيع اآفاق التعاون وتطوير الربامج 
واملبادرات الثقافية يف البلدين، م�ضيفة اإننا نتطلع 
على  املقيمن  وكذلك  �ضعبنا  اإث��راء  اإىل  خالله  من 
وكذلك  الكورية،  الثقافة  جوانب  مبختلف  اأر�ضنا 
الكوري  ال�ضعب  اإىل  بنا  اخل��ا���ض��ة  ال��ع��ادات  ت��ق��دمي 

وبقية �ضعوب العامل.
ونوهت نورة الكعبي بالنمو والتطور ال�ضريع اللذين 
�ضهدتهما العالقات الإماراتية- الكورية على جميع 
والجتماعية  والق��ت�����ض��ادي��ة  ال�ضيا�ضية  امل�ضتويات 
والثقافية، منذ اإقامتها بن البلدين قبل 40 عاًما. 
وقالت: “على رغم امل�ضافة اجلغرافية بن الإمارات 

ال��ق��ي��م واملبادئ  ف��ق��د جن��ح��ت  وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة، 
امل�ضرتكة التي توحدنا يف تقريب كوريا و�ضعبها اإلينا 
جامعة  يف  طلبتنا  ويعد  م�ضى.  وق��ت  اأي  من  اأك��ر 
حيث  جمتمعنا،  اإىل  ال��ك��وري��ة  الثقافة  ج�ضر  زاي���د 
الكورية  اللغة  درا���ض��ة  على  كبري  باهتمام  يعكفون 
وتراثها وفولكلورها لتعزيزها يف جمتمع اجلامعة 

وخارجها.”
باعتبارها  اللغات  اأهمية  اإىل  بالنظر  اإن��ه  واأ�ضافت 
وتلبية  الأخ��رى،  الثقافات  لتعلم  الرئي�ضية  البوابة 
املنطقة  الكورية يف هذه  اللغة  املتزايد على  للطلب 
م���ن ال���ع���امل، ف��ق��د اأ���ض�����ض��ن��ا ف���رًع���ا م���ن م��ع��ه��د امللك 
الكورية  ال��ل��غ��ة  لتعليم  زاي����د  ج��ام��ع��ة  يف  �ضيجونغ 
اأن  كما  وتقاليدها،  وت��راث��ه��ا  ثقافتها  وا�ضتك�ضاف 
البارزة  ال��ط��الب��ي��ة  اأن�ضطتها  ب��ن  ت�ضم  اجل��ام��ع��ة 
من  اأك���ر  ي�ضم  ال���ذي  الكوري”  “النادي  اأن�ضطة 

من الطلبة والطالبات. نا�ضط  ع�ضو   100
م��ن جانبه، ق��ال معايل ال��وزي��ر ال��ك��وري ب��ارك يانغ 
قمنا  قد  نكون  ال��ي��وم،  فعالية  خ��الل  “اإننا من  وو: 
الثقايف  التعاون  تطوير  اجت��اه  يف  الأوىل  باخلطوة 
الناجح  للتطبيق  الأ���ض��ا���س  وو���ض��ع��ن��ا  ب��ل��دي��ن��ا  ب��ن 

للحوار الثقايف 2020”.
واأ�ضاف قائاًل: “اأعتقد اأنكم جميعاً هنا اليوم يجب 
اأن تعملوا كج�ضر ثقايف يربط بن ثقافتي الإمارات 
الدور.  بهذا  للقيام  اأه��ل  باأنكم  مقتنع  واأن��ا  وكوريا، 
الثقافة  وزارة  يف  العاملن  جميع  اأن  لكم  واأوؤك����د 
وال��ري��ا���ض��ة وال�����ض��ي��اح��ة يف ك���وري���ا، مب��ن ف��ي��ه��م اأن���ا، 
�ضيبذلون ق�ضارى جهدهم. وها نحن على الطريق 
�ضوياً ننطلق من عر�س املو�ضيقى التقليدية الكورية 
والعرو�س املختلفة اليوم، هنا يف حرم جامعة زايد 

باأبو ظبي. “
وت�ضمن احلدث جولة قام بها الوزيران وال�ضيوف 
وك��ب��ار امل�����ض��وؤول��ن ب��اجل��ام��ع��ة، ب��ن م��ن�����ض��ات متثل 
اأقيمت  والكورية  الإماراتية  الثقافتن  من  مالمح 
“الربوميناد” مببنى  على جانبي ال�ضالة املركزية 
ت�ضوير  من�ضة  الإم��ارات��ي  اجلناح  و�ضم  الطالبات. 
فولكلورياً  وع���ر����ض���اً  ب��اجل��ام��ع��ة  ال���ك���وري  ل��ل��ن��ادي 
لفرقة “عيال الوثبة” وور�ضة يف الت�ضكيل بالطمي 
باأبوظبي  الثقايف  املجمع  بها  �ضاهم  العربي  واخلط 
وجمل�ضاً عربياً �ضاهم به ديوان �ضاحب ال�ضمو ويل 
ال��ك��وري من�ضة  اأب��وظ��ب��ي، فيما ���ض��م اجل��ن��اح  ع��ه��د 
للفنون  وع��ر���ض��اً  ال��ك��وري  ال��ث��ق��ايف  للمركز  ت�ضوير 
وفنون  الكورية  ال�ضياحة  ملنظمة  ال�ضعبية  واحلرف 

الكاريكاتري واخلط الكوري.
واختتمت فعاليات املهرجان بحفل فني ا�ضتعرا�ضي 
على م�ضرح قاعة “اأم الإمارات �ضمو ال�ضيخة فاطمة 
بنت مبارك” مبركز املوؤمترات يف اجلامعة، �ضاركت 
يف اإحيائه فرق �ضعبية اإماراتية تابعة لوزارة الثقافة 
“بادي”  الكورية  املو�ضيقى  وفرقة  املعرفة،  وتنمية 
باأبوظبي،  ال���ك���وري  ال��ث��ق��ايف  امل���رك���ز  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
للمو�ضيقى  تاأويل  اإع��ادة  تقدم  فنية  جمموعة  وهي 
ال�ضعبية الكورية التقليدية، والتي غالباً ما ي�ضعب 

فهمها، خللق �ضيء جديد وطازج. 
الفرقة  قدمتها  التي  ال�ضتعرا�ضية  اللوحات  ومن 
النار” امل�ضتوحاة  “وادي  لوحة  احلفل،  يف  الكورية 
الق�ضة  يف  كليفز”  “ريد  م��ع��رك��ة  يف  م�����ض��ه��د  م���ن 
ت�ضقط  ح��ي��ث  الثالث”،  “املمالك  ال��روم��ان�����ض��ي��ة 
املعركة  ه��ذه  وُت��ع��رف  امل�ضتعلة،  ال�ضهام  م��ن  اأم��ط��ار 
الوليات  يف  املتحالفة  للقوات  كا�ضح  انت�ضار  باأنها 

لقوات  عددًيا  املتفوقة  القوات  �ضد  حجماً  الأ�ضغر 
ت�ضاو” البالغ عددها مليون جندي. وتعزف  “ت�ضاو 
خمتلفة  اأدائ��ي��ة  تقنيات  با�ضتخدام  هنا  املو�ضيقى 
ولكنها  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  ال��ك��وري��ة  الآلت  م��ن  واأحل�����ان 
اإيقاعات  خ��الل  م��ن  ومعا�ضر  جديد  بتعبري  م  ت��ق��دَّ

ديناميكية وتباين منتظم للدقات.
ومن اللوحات ال�ضتعرا�ضية التي اأدتها الفرقة اأي�ضاً 
جمموعة  وه��ي  رائعة”،  اأزه���ار   .. مبعرة  “اأزهار 
من  الأول  الن�ضف  م��ن  ال�ضوتية  الت�ضجيالت  م��ن 
على  الفرقة  يف  كل ع�ضو  ي�ضارك  الع�ضرين،  القرن 
قدم امل�ضاواة يف خلق العمل، من خالل تخيل نف�ضه 
كيف  وي��ت�����ض��اءل  م�ضى  ع�ضر  يف  يعي�س  كمو�ضيقي 
ميكن اأن يعزف املو�ضيقين؟ اأو اأي نوع من املو�ضيقى 

�ضيخلقون؟ وي�ضري معنى العنوان “اأزهار مبعرة ، 
اأزهار رائعة!” اإىل اأنه من خالل اأداء يجمع املا�ضي 

واحلا�ضر معاً ت�ضبح املو�ضيقى اأكر �ضحراً وروعة.
وق���دم���ت ال���ف���رق���ة ال���ك���وري���ة اأي�������ض���اً ل���وح���ة “عبري 
الثقايف  ال����رتاث  ع��الم��ات  اإح����دى  وه���ي  بولونيا”، 
الكوري غري املادي. وت�ضور هذه املو�ضيقى عالمات 
الوقت التي مرت مثل الريح على حياة اإن�ضان يرغب 
يف اأن يكون حراً دون تدخل، فيقوم ب��اأداء يرمز اإىل 
ذات  بولونيا  ل��زه��رة  وال��رائ��ع  اجل���ذاب  العطر  ه��ذا 
الأمل،  اإىل  ي�ضري  ال��ذي  ال��ف��احت،  البنف�ضجي  ال��ل��ون 
– تقليديا-  ي�ضري  ال��ذي  القامت  البنف�ضجي  ولي�س 
اإىل احلداد، وياأمل اأن يوؤدي هذا اإىل تهدئة كل من 

كابدوا م�ضقة يف احلياة.

بح�سور وزيري الثقافة يف البلدين

املهرجان الثقايف الإماراتي- الكوري ينطلق بجامعة زايد

موؤ�س�سة العوي�ص الثقافية �سيف �سرف مهرجان اجلبل الثقايف بالفجرية

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي ت�سارك يف الدورة الـ28 من معر�ص نيودلهي الدويل للكتاب
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هنا �سيحة وطارق 
لطفي يجهزان لفيلم

 �سينمائي جديد

خا�ض جتارب متثيلية خمتلفة

بة  جوزيف حويك: اأنتظر الفر�سة املُنا�سِ
لأ�ستمر يف م�سريتي الإعالمية

بعيدًا عن التقدمي خا�ض اللبناين جوزيف حويك جتارب متثيلية خمتلفة، وهو انتهى 
من ت�سوير م�سل�سل )لو ما التقينا( مع يو�سف اخلال، كما ي�سّور حاليًا م�سل�سل )ع�سيق 

اأمي( مع ورد اخلال على اأن يبا�سر يف بدايات 2020 م�سل�ساًل خا�سًا برم�سان.
بني التمثيل والإعالم يحقق حويك نف�سه يف كليهما، موؤكدًا يف حوار مع )الراي( 
، خ�سو�سًا يف حال توافر العر�ض املنا�سب  اأنه ل ميكن اأن ي�ستغني عن اأي من املجالنينْ
�سي طموَحه. ويف املقابل، ل يجد نف�سه بعيدًا عن الإعالم، خ�سو�سًا اأنه  الذي ُيرنْ
اآرائه  عن  والتعبري  ميديا(  )ال�سو�سيال  عرب  الظهور  الإعالمي  باإمكان  بات 

ومواقفه.
والِع�سرة  الزرقاء(  )ال�سا�سة  نف�سه  يف  حتّز  اأنه  اإىل  الفنان  اأ�سار  كما 

و�سنوات عمره التي اأم�ساها يف تلفزيون )امل�ستقبل(.

اإخ��راج عبدالقادر الأطر�س، ومل  الفنان طارق لطفي،  الفنانة هنا �ضيحة لفيلم جديد مع  جتهز 
ي�ضتقر �ضناع الفيلم على ال�ضم النهائي له حتى الآن، ومن املقرر اأن ينطلق الت�ضوير بعد 

اأيام.  10
ويعد الفيلم من الأعمال التي تقوم على البطولة اجلماعية، حيث ي�ضارك فيه 

ك�ضيفة  مهنى  هنادي  ال�ضابة  الفنانة  وتظهر  رياحنة،  منذر  الأردين  الفنان 
تر�ضيح  الأطر�س  عبدالقادر  العمل  خمرج  ويجري  الأح��داث،  خالل  �ضرف 

لن�ضاط  ا�ضتكمال  الفيلم  الفيلم.ويعد  يف  ي�ضاركون  الذين  الأبطال  باقي 
طارق لطفي ال�ضينمائي، خا�ضة بعد اأن قدم العام املا�ضي فيلم "122"، 

وحقق من خالله جناحا كبريا،
 و�ضاركه البطولة الفنانون اأحمد داود واأمينة خليل وجيهان خليل 

واآخرون.
ي�ضار اإىل اأن هنا �ضيحة عر�س لها موؤخرا حكاية �ضمن حكايات 

م�ضل�ضل "ن�ضيبي وق�ضمتك 3"، 
اأعمالها  اآخ���ر  ك��ان��ت  كما  ال�ضالون"،  يف  "اتف�ضلوا  بعنوان 

الفي�ضاوي  اأحمد  للنجم  ناري"  "عيار  فيلم  ال�ضينمائية 
وروبي، واإخراج كرمي ال�ضناوي وتاأليف هيثم دبور.

لقاء اخلمي�سي تك�سف تفا�سيل 
فيلم )للبنات فقط(

ك�ضفت الفنانة لقاء اخلمي�ضي عن تفا�ضيل دورها يف فيلمها اجلديد الذي 
د �ضخ�ضية "ورد"، التي تعمل بائعة  يحمل ا�ضم "للبنات فقط"، حيث جت�ضِّ

يف حمل مالب�س، ومتر بظروف �ضعبة حتدث لها بعد وفاة والدها.
يناق�س الفيلم اجلديد ق�ضية ن�ضائية كبرية تخ�س قطاعا كبريا باملجتمع، 
ومن املقرر م�ضاركة الفيلم يف عدد من املهرجانات املحلية والعاملية، وي�ضارك 
يف بطولته بجانب لقاء الفنانة جينا �ضليم ومنة جالل ويل يل قا�ضم، ومن 

تاأليف اأمين �ضليم، واإخراج �ضيد احل�ضيني.
الفيديو كليب،  اأغنياتها على طريقة  اأوىل  اأخريا طرح  واأعلنت اخلمي�ضي 

وهى الأغنية الدعائية لفيلم لر�ضوم املتحركة "الفار�س والأمرية".

واأنك  ب��الإع��الم  ع��الق��ة  ل��ك  تعد  مل  اإن���ه  ال��ق��ول  ميكن  •  ه��ل 
اأ�ضبحَت املمثل جوزيف حويك؟

- وهل يفرت�س اأن يطّل الإعالمي 10 �ضاعات على الهواء كي يقال 
عنه اإعالمي! اأنا اإعالمي و�ضاأ�ضتمر كذلك، كما كنُت منذ اأكر من 
ل�ضنوات  متتّد  قد  لفرتة  يغيبون  اإعالميون  وهناك  عاماً.   27
ولكنهم ميار�ضون املهنة بطريقتهم اخلا�ضة. وبوجود )ال�ضو�ضيال 

ميديا(، �ضار باإمكان الإعالمي اأن يعرّب عن وجهة نظره عربها.
اأن  ميكن  فهي  ال�ضغرية،  ال�ضا�ضة  على  اإطاللتي  اإىل  بالن�ضبة  اأما 
حت�ضل يف اأي وقت، والكل يعرف الظروف التي منّر بها حالياً. يف 
بت�ضويرهما  اأق��وم  م�ضل�ضلننْ  يف  للم�ضاركة  عر�ضاً  تلقيُت  املقابل، 

حالياً، فهل كان يفرت�س بي اأن اأرف�ضهما؟
الو�ضع  وب�ضبب  ال�ضا�ضة  عن  بعيد  لأنك  ال�ضوؤال  هذا  •  طرحنا 

الذي يعاين منه الإعالم يف هذه املرحلة؟
- وهذا الأمر ل يلغي اأنني اإعالمي. ل يوجد �ضيء ا�ضمه اأنني بعيد 
عن ال�ضا�ضة. واأي �ضخ�س ميكن اأن يبتعد لفرتة من الزمن ثم ل 
الغناء، ورمب��ا تتاح  اأو  التمثيل  اأو  اأن يعود، �ضواء يف الإع��الم  يلبث 
اأمامه فر�س جديدة ورمبا ل تتاح، واأنا اأمتنى فر�ضة ُمنا�ِضبة يل 

�ضواء على حمطة لبنانية اأو عربية.
اأنك  خ�ضو�ضاً  النا�س،  عن  بعيداً  تكون  اأن  نف�ضك  يف  يحّز  •  هل 

كنَت تطّل عليهم ب�ضكل �ضبه يومي ومتنحهم طاقة اإيجابية؟
- ل �ضك اأنه حتّز يف نف�ضي ال�ضا�ضة الزرقاء والِع�ضرة و�ضنوات عمري 
التي اأم�ضيُتها يف تلفزيون )امل�ضتقبل( الذي بقيت فيه حتى اليوم 
الأخ��ري، وال��ذي ل اأزال اأك��ّن كل املحبة والح��رتام له ولأ�ضحابه. 
كلٌّ منا له فر�ضه يف احلياة، والإعالم ميكن اأن منار�ضه بعيداً عن 

ال�ضا�ضات كما ذكرُت اآنفاً.
على  مكاناً  لنف�ضك  توؤّمن  مل  لأنك  اأخطاأَت  باأنك  ت�ضعر  •  هل 
يف  للعمل  انتقلوا  ال��ذي��ن  زم��الئ��ك  بع�س  فعل  كما  بديلة،  �ضا�ضة 

حمطات اأخرى منذ بداية اأزمة تلفزيون )امل�ضتقبل(؟
- من املوؤكد اأنني مل اأخطئ. قبل فرتة و�ضلني عر�س من حمطة 
اأعمل فيها،  اأ�ضعر بالنتماء اإىل املحطة التي  عربية، ولكنني كنت 
كما اأنني كنت اأرغب بالعمل يف بلدي واأن اأبقى م�ضتقراً اإىل جانب 
اأن  اأننا ميكن  اأعرف  اأكن  عائلتي واأولدي واأهلي واأ�ضدقائي. ومل 
اأن  اأري��د  ولأنني  ذل��ك.  اأمتنى  اأك��ن  اإليه، ومل  ما و�ضلنا  اإىل  ن�ضل 
املُنا�ِضبة،  الفر�ضة  اأنتظر  اأن  اأ�ضتمر يف م�ضريتي الإعالمية، يجب 

ل البقاء يف لبنان. علماً اأنني اأف�ضّ
ت�ضارك  اأن���ك  اإىل  اأ����ض���رَت  ال���ل���ذان  التمثيليان  ال��ع��م��الن  م��ا    •

فيهما؟
- الأول مع يو�ضف اخلال، وهو م�ضل�ضل بعنوان )لو ما التقينا(، من 
تاأليف ندى عماد خليل واإخراج اإيلي الرموز، منتج منفذ املخرجة 
كارولن ميالن واإنتاج Gold Films، وت�ضارك فيه نخبة من 
اأمي(  )ع�ضيق  م�ضل�ضل  بت�ضوير  با�ضرُت  كما  اللبنانين.  النجوم 
اإنتاج )م��روى غ��روب(، ولكنني ل اأعرف  مع ورد اخل��ال، وهو من 
اأم هو  التمثيل كان نتيجة خياٍر بقرار منك  •  هل اجتاهك نحو 

نتيجة لالأزمة التي يعاين منها الإعالم؟
- اخرتُت التمثيل لأنني �ضغوف به واأحبه. ل�ضُت دخياًل على املجال، 

بل در�ضُت التمثيل كما اأنني تدّربُت على اأيدي جمموعة من اأ�ضاتذة 
التمثيل. اجتاهي نحو التمثيل قبل نحو 10 اأعوام كان خياراً 

عملُت به اإىل جانب الإعالم.
يف  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ف��ر���ض��ت��ك  ن���ل���َت  ب���اأن���ك  ت�����ض��ع��ر  •  ه���ل 

التمثيل؟
- م��ا ح��ق��ق��ُت��ه ح��ت��ى الآن ج��ي��د ج���داً واأمت���ن���ى حتقيق 
املزيد مع الوقت. الفر�ضة اجلميلة كانت من خالل 
و)اأ�ضحاب  الأبي�س(  )البيت  م�ضل�ضل  يف  م�ضاركتي 
غروب،  م���روى  �ضركة  م��ع  احل���ي(  و)اخ����رتب   )3
 Gold( مع  التقينا(  ما  )ل��و  اجلديد  وم�ضل�ضلي 
وفر�ضة  وكبرية  خمتلفة  نقلة  �ضيكون   )Films

ت�ضّكل جتربة جديدة يف التمثيل.
على  الآن  حتى  اقت�ضرت  التمثيلية  جتربتك    •

الدراما املحلية؟
- هذا �ضحيح، واأمتنى اأن تت�ضع الدائرة اأكر. يف ال�ضابق 
مل اأكن اأملك الوقت الكايف للرتكيز على التمثيل اأكر، 

لأنني كنت اأوّزع وقتي بن التلفزيون والدراما، 
واأعطي  اأك�����ر  اأرك�����ز  اأن  مي��ك��ن  وال���ي���وم 

التمثيل  م��ع��ّن.  مل��ج��اٍل  م��ن وقتي 
والإعالم جمالن موجودان 

يف حياتي، واأن��ا جاهز لأي 
ُم��ن��ا���ِض��ب. اخلربة  ع��ر���س 
م��ه��م��ة واأم���ل���ك م���ا يكفي 
م����ن اخل�������ربة ك����ي اأث���ب���ت 

نف�ضي.
ميكن  اأنك  نفهم  •  هل 
التمثيل  ع��ن  تتخلى  اأن 
اأن  مي�����ك�����ن  ل  ول������ك������ن 

تتخلى عن الإعالم؟
اأتخلى  اأن  بل ل ميكن   -
منهما.  جم����ال  اأي  ع���ن 
اأي  يف  املُنا�ِضبة  الفر�ضة 

جمال اأنا م�ضتعّد لها.
م�ضاريع  م�����ن  ه�����ل    •
للفرتة  ج��دي��دة  متثيلية 

املقبلة؟
لرم�ضان  عر�س  هناك   -

وكان من املفرت�س اأن نبداأ 
دي�ضمرب  �ضهر  يف  الت�ضوير 

الأمر  اأرج���اأن���ا  ولكننا  ال��ف��ائ��ت، 
اجلاري.  يناير  اإىل 
ه���و ج����زء ث�����اٍن من 
جزوؤه  ُع��ر���س  عمل 
رم�ضان  يف  الأول 

الفائت.
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اأهمية مرقة اللحم للحامل
بها  ي�ضتفيد  للمراأة احلامل؛ حيث  فوائد عديدة  ذات  اللحم  تعد مرق 
وبح�ضب  احل��م��ل.  ب�ضبب  امل��ع��ادن  م��ن  العديد  م��ن  تفتقده  مل��ا  ج�ضمها؛ 

الدكتور خالد يو�ضف ا�ضت�ضاري التغذية تعد اللحوم
من اأكر الأغذية التي تفيد اجل�ضم ب�ضكل كبري، وذلك لحتوائها على 
كثري من العنا�ضر الغذائية املهمة للج�ضم مثل الربوتن والفيتامينات 
اللحم  مرقة  ت��ن��اول  اأن  ال��درا���ض��ات  م��ن  العديد  ك�ضفت  حيث  وامل��ع��ادن، 
مفيد للعظام؛ ملا حتويه من عنا�ضر جالتينية وخ�ضو�ضاً قليل الد�ضم 
في�ضاهم ب�ضكل كبري يف احلفاظ على �ضحة املفا�ضل والعظام بالإ�ضافة 
ُين�ضح  لذا  اله�ضمي،  واجلهاز  املناعة  الكبري يف حماية جهاز  دوره  اإىل 
اإىل التقليل من كمّية الدهون  بتناولها با�ضتمرار، ولكن يجب النتباه 
من  الكثري  ي�ضبب  م�ضتمّر  ب�ضكٍل  تناولها  لأّن  اللحم؛  على  املرتاكمة 

امل�ضاكل ال�ضحّية وخ�ضو�ضاً للحامل.
ويف�ضل اإ�ضافة بع�س اخل�ضراوات للمرقة وذلك لال�ضتفادة الكاملة من 
اأكرب قدر ممكن من الفيتامينات واملعادن؛ ليكون طبقاً �ضحياً ومفيداً 

ومتكاماًل.

طريقة عمل مرق اللحم:
املكونات:

اإىل  املقّطعة  البطاطا  م��ن  حبتان  املقّطع.  الغنم  حل��م  م��ن  كبري  طبق 
مكّعبات. حّبة من اجلزر املقّطع اإىل �ضرائح. راأ�ضان من الب�ضل املقّطع. 

�ضّتة ف�ضو�س من الثوم.
املجرو�س  ك��وب م��ن احلّم�س  ال��زي��ت. ن�ضف  ث��الث مالعق كبرية م��ن   
واملنقوع. قطع �ضغرية من الزجنبيل. اأربع حّبات من ع�ضري الطماطم. 
اّلليمون  )وه��و  اللومي  من  حبتان  الطماطم.  �ضل�ضة  من  كوب  ن�ضف 
ن�ضف  امل�ضكلة.  البهارات  ملعقة �ضغرية من  املجّفف(.  ال�ضغري  الأ�ضود 
الفلفل  ر�ّضة من  البهارات(.  ن��وٌع من  الكاري )وه��و  ملعقة �ضغرية من 

الأ�ضود الناعم.

طريقة التح�سري:
هر�س الثوم مع الزجنبيل، وترك اخلليط يف طبٍق لال�ضتخدام لحقاً. 
يف  الزيت  من  القليل  ت�ضخن  جانباً.  وتركها  جّيداً،  اللحم  قطع  غ�ضل 

وعاء عميق على النار. 
لونه  يتحّوَل  حتى  امل�ضتمّر،  التقليِب  م��ع  ال��زي��ت،  على  الب�ضل  اإ�ضافة 
ذهبّياً. اإ�ضافة خليط الثوم فوق الب�ضل املوجود على النار. اإ�ضافة قطع 
اللحم على الوعاء، مع تركها قلياًل من غري تقليب، حتى تتحمّر من كّل 
اجلهات، وجتّف املاء عنها. و�ضع كّل البهارات على اللحم، مع التقليِب 
امل�ضتمّر. اإ�ضافة �ضل�ضة الطماطم، واحلّم�س املجرو�س، والفلفل احلاّر، 
واللومي، مع التحريك با�ضتمرار. اإ�ضافة الطماطم املهرو�ضة، واجلزر، 
�ضاعة،  املتو�ّضطة ملدة ربع  النار  املكّونات على  وامللح، وترك  املغلّي،  واملاء 

حتى ين�ضج. رفع الوعاء عن النار، ثّم تقدميه �ضاخناً.

الريا�سة؟ يف  الأغرب  اللعبة  هي  • ما 
يف  م��رة  لأول  ظهرة  التاريخ  �ضهدها  لعبة  اغ��رب  اليدين  على  امل�ضي 
النم�ضا عام 1318)1900(اذ قطع احد النم�ضاوين م�ضافة 1400 

كيلوا م�ضيا على يديه يوم �ضار من فيينا اىل باري�س يف 55 يوم  
العامل؟ يف  رجل  اخف  هو  • من 

اأخف رجل يف العامل هو الإجنليزي جونى بول ماكر ثارى فقد بلغ   
وزنه عندما كان يف ال�ضابعة ع�ضرة من عمره 5 كيلو جرام 

؟ خا�سة  مكتبة  اكرب  هي  • ما 
ون�ضف  مليون  وتبلغ  بنهام  جل��ون  ملك  ه��ي  ال��ع��امل  يف  مكتبة  اك��رب 
يف  اخلا�ضة  مكتبته  يف  ال�ضخم  العدد  ه��ذا  �ضم  وال��ذي  كتاب  املليون 

ولية انديانا الأمريكية  ولكن مل يتمكن من قراءتها  

ميل.  59،650 اأو  الدموية.  الأوعية  من  كيلومرت   96،000 على  يحتوي  الب�ضري  • اجل�ضم 
م�ضمار. حتليل  على  الكفاية  مبافيه  قوي  الإن�ضان  معدة  يف  املوجود  الهيدروكلوريك  • حم�س 

مرة.  25،000 هو  يوميا  عيونك  ترمي�س  • متو�ضط 
الن�ضاء. من   10% ب�  اأكر  الرجال  لدى  احلمراء  الدم  خاليا  • ن�ضبة 

الريقة. ع�ضالت  عدد  من  اأقل  ع�ضالت  عدد  • لديك 
�ضاخن م�ضروب  به  و�ضع  اإذا  فيما  الرقيق  الكاأ�س  من  اأكر  للك�ضر  معر�س  ال�ضميك  الكاأ�س  اأن  تعلم  • هل 

م   1785 �ضنة  الفرن�ضي  با�ضكال  بليز  هو  احلا�ضبة  الآلة  خمرتع  اأن  تعلم  • هل 
من  كغ   0.45 وزن  يحدثه  ما  يعادل  انفجار  من  البرتول  من  ليرت   0.47 يحدثه  ما  اأن  تعلم  • هل 

الديناميت
اأطنان  ثالثة  ي�ضبح  متاما  ي�ضداأ  اأن  بعد  احلديد  من  الطن  وزن  اأن  تعلم  • هل 

حاد  �ضالح  اأي  من  اأف�ضل  تكون  و  قطع  كاأداة  ت�ضتخدم  اأن  ميكن  املياه  اأن  تعلم  • هل 
الثالث  ال�ضف  يف  وه��و  امل��ت��وال��ت��ةال��ع��ددي��ة  ابتكر  ق��د  نيوتن  اإ���ض��ح��اق  ال��ري��ا���ض��ي  ال��ع��امل  اأن  تعلم  ه��ل   •

الإبتدائي
دقائق.  8 يف  الأر�س  اإىل  ي�ضل  ال�ضم�س  �ضوء  اأن  تعلم  • هل 

�ضوت ال�ضمري 
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الفوائد ال�سحية ل�لتفاح
يف  �ضعبية  الفواكه  اأك��ر  اأح��د  التفاح 
العامل كما ميلك العديد من الفوائد 
م���ن عنا�ضر  ي��ح��ت��وي��ه  مل���ا  ال�����ض��ح��ي��ة 

متعددة منها الألياف والفيتامينات.
عر�س موقع هيلث لين اأهم الفوائد 
ال�ضحية للتفاح و�ضمت �ضحة القلب 

والدماغ وجدار املعدة ف�ضال عن مقاومته مل�ضاكل الرئة وال�ضكري.
)�ضي(،  وفيتامن  لالألياف  جيد  م�ضدر  التفاح  مغذية:  م��ادة  التفاح   •
كما  فوائد �ضحية عديدة  لها  التي  البوليفينول  مادة  اأي�ضا على  ويحتوي 

يحتوي على �ضعرات حرارية، وكربوهيدرات، وبوتا�ضيوم، وفيتامن )كي(.
املرء  ي�ضعر  مما  واملياه  بالألياف  غني  التفاح  الوزن:  اإنقا�س  يف  مفيد   •

بال�ضبع �ضريعا وهو ما يفيد يف اإنقا�س الوزن.
• مفيد للقلب: التفاح يقلل خماطر الإ�ضابة بالقلب، فهو غني بالألياف 
البوليفينول  م���ادة  وت��ق��ل��ل  ال��ك��ول��ي�����ض��رتول،  تقلل  ال��ت��ي  ل��ل��ذوب��ان  ال��ق��اب��ل��ة 

املوجوده به �ضغط الدم وخماطر ال�ضكتة الدماغية.
الإ�ضابة  خماطر  وتقليل  التفاح  بن  متعددة  درا�ضات  ربطت  • ال�ضكري: 

بالنوع الثاين من ال�ضكري.
حماية  يف  ت�ضاعد  التي  الأك�ضدة  مب�ضادات  غني  التفاح  الربو:  • يحارب 

الرئة وتنظيم املناعة واحلماية من الربو.
العظام  زيادة كثافة  الفاكهة ي�ضهم يف  اأكل  اإن  املوقع  العظام: قال  • �ضحة 

وقوتها.
على  احلفاظ  يف  ي�ضهم  التفاح  ع�ضري  اأن  علمية  جتارب  اأثبتت  • الدماغ: 

الذاكرة.
حماية  يف  ت�ضاعد  مركبات  على  التفاح  يحتوي  امل��ع��دة:  ج��دار  حماية   •

جدار املعدة.

مارجوت روبي خالل ح�سورها جوائز نقابة ممثلي ال�سا�سة ال�ساد�سة والع�سرين يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا .رويرتز

هناك يف غرفة �ضيقة وعلى فرا�س ب�ضيط كان ينام ح�ضان وهو يتقلب يف فرا�ضه، مل ي�ضتطع ان ينام، مل تغم�س 
له عن ملاذا ..اآه انه �ضبب عظيم نعم فقد ارتكب ح�ضان خطاأ بل جرما كبريا امتدت يده واخذ بع�س املال من 
درج �ضاحب العمل.. مبلغ ب�ضيط كان يريد ان ي�ضرتي به لأولده ك�ضوة تقيهم من برد ال�ضتاء لكن هذا املبلغ 
كان مثل النار يتقلب عليها ح�ضان فتلهب ج�ضده ول ينام وعندما �ضنحت له فر�ضة ليغفو قليال �ضاهد هذه 
املالب�س على اج�ضاد اولده ت�ضتعل.. يا الهى احميهم يل.. هكذا �ضرخ امل�ضكن فزعا .وقف بجانب الفرا�س ثم 
جل�س ي�ضتغفر ربه ويبكي يف ال�ضباح وقبل ان يح�ضر اي �ضخ�س اإىل العمل رد ح�ضان املبلغ اإىل الدرج نعم رده 
وقال: احلمد هلل مل يك�ضف احد �ضيئ و�ضاأظل ح�ضان النظيف الذي يثق فيه اجلميع والذي مل يخن المانة ابدا 
وا�ضتعاذ باهلل من ال�ضيطان الرجيم. عند الظهر وبعد انتهاء فرتة العمل الوىل جل�س �ضاحب العمل لي�ضوى 
احل�ضابات وجمع املال من الدرج ثم قال ب�ضوت عال احلمد هلل كله متام وكانت لتلك الكلمة وقع جميل على 
اذن ح�ضان فحمد اهلل.. عندها نادى عليه �ضاحب العمل وقال هيا ياح�ضان ان ام اولدي تريدك اليوم لمر 

هام لنذهب معا.
اأري��دك لأمر   ذهب ح�ضان مع �ضاحب العمل وجل�س ي�ضرتيح فجاءت زوجة الرجل لتقول: اهال عم ح�ضان، 
هام.. اول لتذهب اإىل املطبخ وحتمل ما جهزته لك من حلم و�ضمك وحبوب لبيتك. ثانيا خذ هذه الكيا�س 
لتحملها اإىل اولدك انها مالب�س جديدة جميلة �ضتعجبهم كثريا فقد جاء ال�ضتاء �ضريعا وهم �ضيحتاجون لها. 
وثالثا فاأ�ضرع �ضاحب العمل وقال ثالثا هذه عندى انا.. خذ املال فانت ت�ضتحق مكافاأة تعمل معي زمنا ومل 
اعطك مكافاآت.. كما انى امرت لك بزيادة يف راتبك لت�ضتطيع ان تكفي طلبات بيتك واولدك فانا احبك ياعم 

ح�ضان منذ ان كنت تعمل مع والدي.
 حمل ح�ضان اخلري بن يديه ودموعه تكاد تنهمر وعاد لبيته ونادى زوجته واعطاها كل ما يحمله و�ضط فرحة 
له  به وعندما اح�ضته قالت  املال لتحتفظ  ون��ادى زوجته ومنحها  التي جعلت قلبه يزغرد،  الكبرية  ال�ضغار 
احلمد هلل مائه دينار مل احلم بها ابدا وا�ضتمع لتلك الكلمة وقال لنف�ضه كان معي يف ال�ضباح ع�ضرين دينارا 

كانت اثقل على قلبى من جبال الر�س وذهب لفرا�ضه واغم�س عينيه ونام نوما عميقا مل يحلم به ابدا.

اليكم طرق اإزالة احلرب عن احلائط
�ضواء  عليه،  خرب�ضاتهم  لتطبيق  البيت  يف  حائًطا  الأط��ف��ال  ر  يوفِّ ل 
ي�ضتدعي  ما  وه��و  احل��رب،  اأو  الأل���وان  اأو  الر�ضا�س  اأق��الم  با�ضتخدام 
اإح��دى طرق  اأو قد تفي  اأُخ��رى لغر�س تنظيفه،  ط��الء احلائط م��ّرة 

التدبري املنزيل الآتية يف اإزالة الكتابات والر�ضوم عن احلائط.
مع  امل��اء،  اإىل  الأبي�س  الأ�ضنان  معجون  من  �ضئيٌل  ك��مٌّ  ُي�ضاف   •
التقليب، فُتبلَّل قطعة من القما�س النظيف يف اخلليط املذكور مل�ضح 
وامل��اء على اجلدار  املعجون  اإي���داع خليط  ُم��راع��اة  املّت�ضخ، مع  اجل��دار 
قطعة  با�ضتخدام  اجل��دار  ُيفرك   ، ث��مَّ منها.  ع�ضر  اإىل  دقائق  خلم�س 
قما�س نظيفة، ووفق حركة دائرّية حتَّى اإزالة الكتابات، مع اإعادة الكّرة 

اإذا مل ُتعط الطريقة املفعول املطلوب.
�س يف م�ضحوق البيكنج �ضودا املُذاب  • ُت�ضتخدم اإ�ضفنجة خ�ضنة، وُتغمَّ
��ة. ُي�ضتح�ضن   ب��امل��اء، م��ع ف��رك اجل���دار املت�ضخ بها وف��ق ح��رك��ات دائ��ريَّ

اإعادة الكّرة، اإذا مل ُتعط الطريقة املفعول املطلوب.
على  حتتوي  التي  املنتجات  التنظيف،  منتجات  بع�س  يفي  ق��د   •
والأل���وان عن  الأق���الم  تذيب حرب  لأنها  الكيميائية،  امل��واد  ن�ضبة من 
اجلدران. ويف هذا الإطار، يو�ضع كمٌّ من م�ضتح�ضر التنظيف يف املاء، 
اخ. ُير�ّس اخلليط على احلائط املت�ضخ،  غ اخلليط يف عبوة ذات بخَّ فُيفرَّ
، ثمَّ مُي�ضح اجل��دار با�ضتخدام قطعة  وُي��رتك لع�ضر دقائق على الأق��لِّ
نظيفة من القما�س. ُتعاد الكّرة حتَّى احل�ضول على النتيجة املطلوبة.

بيع  متاجر  اأح��د  م��ن  الأ���ض��ل��ي  ال��ده��ان  بلون  ده��ان  ���ض��راء  ُيفيد   •
با�ضتخدام فر�ضاة �ضغرية  والر�ضومات،  الكتابات  البناء، فدهن  اأدوات 
وناعمة. واإذا كان الفرق وا�ضًحا بن لوين الدهان القدمي واجلديد، 
ُي�ضتح�ضن دهان احلائط كّله. علًما اأنَّ بع�س الكتابات امللّونة حتتاج اإىل 

تن على الأقّل حتَّى تزول. الدهان ملرَّ


