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اخرتاع يحمي الأطفال 
داخل ال�سيارات

ط��ور علماء يف كند� �خ��ر�ع��ا يثري حت��ذي��ر�ت عند ت��رك �لأط��ف��ال �أو 
�إن  "�سي  موقع  ذكر  ما  وفق  �ل�سيارة،  يف  وحدهم  �لأليفة  �حليو�نات 

�إن" �لأمريكي.
و�لذكاء  �ل����ر�د�ر  تكنولوجيا  على  يعتمد  �جل��ه��از  �أن  �مل�����س��در  وذك���ر 
�أليفا قابعا لوحده  �أو حيو�نا  �إذ� كان طفال  �ل�سطناعي لتحديد ما 

د�خل �ل�سيارة.
�ل�سغري  �مل�ست�سعر  �إن  ك��ن��د�  يف  و�ت��رل��و  ج��ام��ع��ة  يف  �ل��ع��ل��م��اء  وي��ق��ول 
�لذكاء  ويقوم  �خللفية.  �لروؤية  م��ر�آة  �أو  �ل�سيارة  ب�سقف  تركيبه  يتم 
�أو �حليو�ن  �إذ� كان �لو�سع بالن�سبة للطفل  �ل�سطناعي بتحديد ما 

�ل�سيارة. "خطري�" د�خل 
ويف حال كان �لو�سع "غري طبيعي"، فاإن �جلهاز �سيمنع �لأبو�ب من 
�لإغالق، كما �سيطلق �إنذ�ر� لتنبيه �ل�سائق و�لأ�سخا�ص �ملوجودين يف 

�ملنطقة ب�سرورة �لتدخل �لعاجل.
و�أو�سح جورج �ساكر، �أ�ستاذ �لهند�سة باجلامعة، يف بيان "هذ� �جلهاز 
�سيعالج م�سكلة خطرية على م�ستوى �لعامل.. كما �أنه مي�سور �لتكلفة 

مما قد يجعله و�حد� من �ملعد�ت �لأ�سا�سية يف كل �ل�سيار�ت".
ويعتزم �لفريق �ملطور لهذ� �جلهاز طرحه يف �لأ�سو�ق بحلول نهاية 

عام 2020.
37 ط��ف��ال )يف  ووف��ق��ا ملنظمة ���س��الم��ة �لأط���ف���ال و�ل�����س��ي��ار�ت، ف���اإن 
�ملتو�سط( يلقون حتفهم �سنويا د�خل �ل�سيار�ت يف �لوليات �ملتحدة. 

ويف عام 2019 ، بلغ عدد �لوفيات 52.
وغالبا حتدث هذه �لوفيات ب�سبب ن�سيان �لطفل يف �ل�سيارة، �أو �إغالق 

�لأبو�ب عن طريق �خلطاأ، �أو �رتفاع درجة �حلر�رة د�خل �ملركبة.

ل�سق �سحري يك�سف 
�سرطان اجللد يف دقائق 

يو�سع  )بال�سر(  طبي  ل�سق  تطوير  على  �ل�سويد  يف  علماء  يعكف 
وقت  يف  يك�سف،  �أن  وميكنه  �جل��ل��د،  يف  �لتهابات  �أو  �سامات  �أي  على 

ق�سري، ما �إذ� كانت جزء� من خاليا �سرطانية �أم ل.
وياأمل �لعلماء �لذين يعلمون يف جامعة ماملو �ل�سويدية يف �أن تكون 
�لأد�ة �جلديدة قادرة على حتليل �ل�سامات، وت�سخي�ص �ل�سرطان خالل 

دقائق، ح�سبما �أوردت �سحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية، �لأحد.
وتقوم فكرة هذه �للو��سق على �لبحث عن �جلزيئات �لتي ت�سدرها 
�لأور�م �ل�سرطانية، ويقول �لعلماء �ل�سويديون �إنهم يركزون جهدهم 
�أنه  ويعتقدون  �جللد،  �سرطان  حاليا على "�سظايا �سغرية" يركها 

ميكن �لتقاطها.
ويعتني على �لعلماء �إثبات �أن �لل�سقة ميكنها �لتقاط �جلزيئات �لتي 
ت�سببها �لأور�م، ويقولون �إنه �لنتائج �لنهائية �ست�ستغرق نحو عامني، 

�أي حتى 2021.
�إىل  م�سريين  لال�سقة،  �أويل  من��وذج  �بتكار  على  �لباحثون  ويعكف 

�حلاجة �إىل �إيجاد طريقة لتحليل �جلزيئات.
وبعد ذلك، يخطط �لباحثون لختبار �لأد�ة �جلديدة على متطوعني 
�لأور�م  �كت�ساف  ميكن  �أن��ه  لإثبات  �جللد،  �سرطان  ومر�سى  �أ�سحاء 

�جللدية يف وقت مبكر.
ويف حال �إقر�ر ��ستخد�م �لال�سق يف ت�سخي�ص �أمر��ص �سرطان �جللد، 
�لتي  �حلالية  �لطريقة  وهي  باخلزعة،  �لفح�ص  نهاية  يعني  فذلك 
�جللد  �أن�سجة  من  عينة  �سحب  على  وتعتمد  �لأط��ب��اء،  عليها  يعتمد 

جر�حيا من �أجل حتليلها.
ويعود  �سيوعا،  �لأور�م  �أن���و�ع  �أك��ر  م��ن  و�ح���د�  �جللد  �سرطان  ويعد 
علما  �لبنف�سجية،  ف��وق  لالأ�سعة  �مل��ف��رط  �لتعر�ص  �إىل  �لأ���س��ا���ص  يف 
�لعقد  خ��الل  �ملئة  يف   45 بن�سبة  �رتفعت  ب��ه  �لإ���س��اب��ة  م��ع��دلت  �أن 

�ملا�سي.
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ملاذا ي�سعب على الطائرة الهبوط فوق املاء؟
ُي�سطر �لطيارون يف بع�ص �حلالت �لنادرة �إىل �لهبوط بالطائرة على �ملاء 

فوق �لبحار و�ملحيطات. 
ويف 15 يناير "كانون �لثاين" 2009، ��سطدمت طائرة �خلطوط �جلوية 
�لأمريكية �لرحلة 1549 ب�سرب من �لأوز �لكندي، بعد وقت ق�سري من 

�إقالعها من مطار لجو�رديا يف نيويورك. 
وبعد �أن فقدت �لطائرة كل قوة �ملحرك �أثناء طري�نها فوق مانهاتن، كان 
لدى �لطاقم خيارين: �إما حماولة �لهبوط على نهر هد�سون، �أو �لتحطم 

يف و�حدة من �أكر �ملدن كثافة بال�سكان يف �لوليات �ملتحدة.
وب��ف�����س��ل �ل���ظ���روف �جل��وي��ة �جل���ي���دة، و�ل���س��ت��ج��اب��ة �ل�����س��ري��ع��ة م��ن طاقم 
�لطو�رئ، جنا جميع �لركاب �لبالغ عددهم 150 ر�كب. وعلى �لرغم من 

هذ� �لنجاح، �إل �أن هبوط طائرة على �ملاء �أمر خطري للغاية.
ويطلق على مفهوم �لهبوط �لطارئ �ملتحكم به على �ملياه ��سم �لتخندق، 
�لطيارون  ويقرر  �لوقود،  نفاد  �أو  �ملحرك  ب�سبب عطل يف  يكون  ما  وع��ادًة 
�أف�����س��ل. وعلى  ب��دي��ل  ه��ن��اك  ي��ك��ون  �ل��ط��ائ��رة فقط عندما ل  ع��ن  �لتخلي 
لتدريب مكثف على  �لطيارون  �ملهمة، ل يخ�سع  �لرغم من �سعوبة هذه 

�لتخندق.
وحت��ت��اج �ل��ط��ائ��رة �إىل �ل��ع��وم ل��ف��رة كافية لإخ���الء �ل��رك��اب، وع��ل��ى عك�ص 
�سيطرة  ع��ن  �خل��ارج��ة  �مل��ت��غ��ري�ت  م��ن  �لكثري  هناك  �مل���درج،  على  �لهبوط 

�لطيار.
و�أكر هذه �لعو�مل خطورة هو �لأم��و�ج، حيث يحاول �لطيارون �لهبوط 
ب��دًل من عبورها، بحيث ل تدفع �لأم��و�ج �لطائرة  بالتو�زي مع �لأم��و�ج 
حولها، مما قد يت�سبب يف �أ�سر�ر للطائرة، و�إ�سابة �لركاب، ويجعل �لإخالء 

�أكر �سعوبة.

الكمادات الباردة عالج 
لبع�ض اأنواع ال�سداع

�إ�سار�ت غري طبيعية  �ل�سد�ع عبارة عن 
ب����ني �ل�����دم�����اغ و�لأع���������س����اب و�لأوع�����ي�����ة 
�ل��دم��وي��ة. وت��وج��د �أ���س��ب��اب ع��دي��دة له، 
بع�سها غري مفهوم من �لناحية �لطبية، 
ح��ي��ث ت���ق���وم �ل���دم���اغ ب���اإر����س���ال �إ����س���ار�ت 
تنقب�ص  جت��ع��ل��ه��ا  �ل���دم���وي���ة  ل���الأوع���ي���ة 
�ل�سائعة  �لأ�سباب  معظم  لكن  وتتمدد. 
�لتوتر  ع��ن  �إىل  ت��ع��ود  �ل���ر�أ����ص  لأوج�����اع 
بع�ص  ب�سبب  �أو  و�لك��ت��ئ��اب،  �لإج��ه��اد  �أو 
�لرو�ئح، �أو �لأ�سو�ت �لعالية �أو �لتدخني، 
�أو تناول بع�ص  �أو تغري حر�رة �لطق�ص، 

�لأطعمة �أو �جليوب �لأنفية.
بو��سطة  �ل���������س����د�ع  ع�����الج  مي���ك���ن  ه����ل 

�لكّماد�ت �لباردة؟
�إذ� كنت ت�سكو من نوبة �سد�ع ول ترغب 
يف تناول �أدوية م�سكنة لأي �سبب، �أو مل 
�مل��رج��ّوة ميكنك  �لنتيجة  �ل���دو�ء  يحقق 
��ستعمال �لكماد�ت �لباردة لعالج معظم 

حالت �ل�سد�ع.
�لكماد�ت  فيها  تعمل  �لتي  �حل��الت  �أم��ا 
�لباردة كعالج ل�سد�ع  بدًل من  �لد�فئة 
فهي �لتي يكون �سببه: �لتوتر و�لإجهاد، 

�أو �لقلق، �أو �لتهاب �لع�سالت.

لأ�سحاب ال�سعر الدهني..
�ص 23 15  و�سفة للعالج والعناية به

العلماء يكت�سفون و�سيلة 
�سهلة للتخل�ض من الكاآبة

�أو�سح �لعلماء مبدر�سة �لطب يف بو�سطن �لأمريكية �أن درو�ص 
من  وج��ي��زة  ف��رة  خ��الل  ت�ستطيع  �لتنف�ص  ومت��اري��ن  �ليوغا 

�لزمن تخفيف �أعر��ص �لكتئاب و�لقلق.
ون�����س��ر �ل��ع��ل��م��اء ن��ت��ائ��ج در����س��ت��ه��م ب��ه��ذ� �ل�������س���اأن ع��ل��ى موقع 
�إىل  ت��و���س��ل��و�  ح��ي��ث  �لإل���ك���روين،   MedicalXpress
�لكتئاب  عالج  يف  ت�ساعد  �ليوغا  ممار�سة  ب��اأن  يفيد  ��ستنتاج 

و�ل�سطر�بات �لنف�سية.
�ل�سحية  حالتهم  �لعلماء  تابع  �سخ�سا   30 �لدر��سة  و�سملت 

�أ�سهر. خالل 3 
ماري�سا  �لأع�ساب،  بيولوجيا  دكتورة  �لدر��سة  �ساحبة  وقالت 
�سلفريي، �إن نوعية نوم �ملر�سى حت�سنت بعد �سهر فباتو� �أكر 
�لإره��اق �جل�سدي فز�لت تقريبا، وباتت  �أعر��ص  �أم��ا  ه��دوء�. 

�أقل و�سوحا يف بع�ص �لأحيان.
و��ستطردت �لدكتورة قائلة �إن عدد� �أكرب من �لنا�ص �سيمار�سون 
�ليوغا من �أجل حت�سني حالتهم �ل�سحية ومز�جهم �لنف�سي. 

وذلك بف�سل معلومات يطرحها �لعلم .

زيادة ح�سا�سية الأمعاء
يف فر�ت �لتوتر �لذي يعري �لإن�سان من حني �إىل �آخر، 
يحتاج �لدماغ �إىل �لكثري من �لطاقة �لتي ي�ستمدها من 
�لأمعاء، وهذ� ما يوؤثر بطبيعة �حلال على عملية �له�سم. 
ف��ت��ك��ون �ل��ن��ت��ي��ج��ة: �ل��ق��يء و�لإ���س��ه��ال وت�����س��ن��ج��ات �لبطن 

وفقد�ن �ل�سهية.
يف  �لقاعدة  هو  �ل�ستثنائي  �لو�سع  ه��ذ�  مثل  �أ�سبح  و�إذ� 
�أطول،  لفرة  �لتوتر  م��ر�ح��ل  و��ستمرت  �ل�سخ�ص  حياة 
�أن �لروية  ب��ال��غ. ك��م��ا  ب�����س��رر  ُت�����س��اب �لأم���ع���اء  ف�����س��وف 
�لغ�ساء  �إنتاج  �نخفا�ص  عنه  ينتج  ما  �ستتعرقل،  �لدموية 

�ملخاطي، وهو ما ي�سيب �أمعائنا يف مقتل.
�لأمعاء  ج��د�ر  يف  �ملناعية  �خلاليا  تطلق  نف�سه  �لوقت  يف 
خالل فر�ت �لتوتر و�لإجهاد �لعديد من مو�د �لإ�سار�ت 
مفرط،  ب�سكل  �لأم���ع���اء  حتفيز  ي��ت��م  وب��ال��ت��ايل  �مل��زع��ج��ة. 
يف  م��ت��ز�ي��د.  نحو  على  ح�سا�سية  �أك���ر  فعلها  ردة  لتكون 
�أ�سيق من �لالزم  �أن يكون �ل�سرو�ل  بع�ص �لأحيان يكفي 

عن �لبطن لتحريك هذه �لأعر��ص �ملزعجة.

ملاذا ترتفع ن�سبة الإ�سابة مبتالزمة القولون الع�سبي؟
�أ�سبحت متالزمة �لقولون �لع�سبي مر�ساً و��سع �لنطاق 
�أملانيا  �إىل و�ح��د من كل ر�ب��ع �سخ�ص يف  ي�سيب ما ي�سل 
وحدها، وباتت ت�سيب �لن�ساء �أكر من �لرجال. ومع ذلك 
�لع�سبي، كما  �لقولون  �أ�سباب معروفة ملتالزمة  ل توجد 
�أن �ل�سورة �ل�سريرية حلالت �لإ�سابة تختلف من �سخ�ص 

�إىل �آخر.
�لتوتر  �أن  يعتقد �خل���رب�ء  ذل���ك،  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  لكن 
�أي وق���ت م�سى،  �أك���ر م��ن  �ل��ن��ا���ص  �ل���ذي ي�سيب  �مل��زم��ن 
يعد �أحد �أ�سباب زيادة م�ساكل �لأمعاء. بيد �أن �ملعاناة من 
متالزمة �لقولون �لع�سبي تبقى حبي�سة �ل�سمت، فو�حد 
فقط من بني كل ثالثة �أ�سخا�ص يجروؤ على �لذهاب �إىل 

�لطبيب لطلب �لعالج منها.
مهمة  تبقى  �لطبيب  �إر����س���اد�ت  �أن  ن��ذك��ر  �أن  هنا  ويبقى 
فاإن  ح���ادة،  �أع��ر����ص  م��ن  يعانون  �ملر�سى  ك��ان  �إذ�  للغاية. 

�لأحيان.  بع�ص  يف  �لك��ت��ئ��اب  م�����س��اد�ت  ي�سفون  �لأط��ب��اء 
�أن �خلاليا �لع�سبية يف �جلهاز �لع�سبي �ملعوي  فقد تبنّي 
مبفعولها  �لأمعاء  حت�سل  �إذ  �لنف�سية،  للعقاقري  ح�سا�سة 

على ر�حة �أف�سل هي �لأخرى.

خم�سة اأ�سباب جتعل معدتك تكرهك
�آلم �ملعدة و�نتفاخ �لقولون  كثري من �لأ�سياء رمبا ت�سبب 
�لإ�سابة  ح��ال��ة  ل��ك��ن يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ني،  �لأ���س��خ��ا���ص  ل���دى 
نعرفك  يلي  فيما  �ملري�ص.  �آلم  ت��زد�د  �لع�سبي  بالقولون 
من  "غ�سب" �مل���ع���دة  �إىل  ت������وؤدي  �ل���ت���ي  �لأم�������ور  ب��ب��ع�����ص 

�ساحبها.
تعرب �ملعدة عن �لأمل �لذي  ي�سيبها ب�سبب تناول �لعديد 
�أو  �ل�سديدة  بالتقل�سات  �إم��ا  وذل��ك  �ل�سارة  �مل��اأك��ولت  من 
�لأعر��ص.  م��ن  وغ��ريه��ا  �مل��ع��دة  وح��رق��ة  بالغثيان  �ل�سعور 
ولكن �إذ� كنت تعاين من �لقولون �لع�سبي، مثل �لكثريين، 
و�لإم�ساك  �لنتفاخ  ت�سبب  �لأطعمة  معظم  �ستجد  فغالبا 

و�لتقل�سات و�أحيانا �لإ�سهال.
 ، �لأم��ري��ك��ي��ة  م��ريي��الن��د  جلامعة  �لطبي  للمركز  وطبقا 
مرتبطا  يكون  قد  �لع�سبي  �لقولون  �أن  �خل��رب�ء  فيعتقد 
بالأع�ساب �حل�سا�سة يف �لقناة �له�سمية وبالتغري�ت �لتي 
حتدث للبكترييا �ملعوية. ولكن �أياً كان �ل�سبب ور�ء �لإ�سابة 
"ومنز هيلث"، نقال  بالقولون �لع�سبي فقد �أو�سح موقع 
عن خرب�ء من جامعة مرييالند، ما هي �لأمور �لتي توؤدي 

�إىل ��سطر�بات �جلهاز �له�سمي:

العقاقري
�ل��ق��ول��ون هي  بالتهاب  �لتي مت ربطها  �لأ���س��ي��اء  �أك��ر  م��ن 
�إ�سابة  يف  تناولها  يف  �لإف����ر�ط  يت�سبب  حيث  �ل��ع��ق��اق��ري، 
ب��امل��ع��دة خا�سة  �ل�����س��دي��دة  و�لل��ت��ه��اب��ات  بالتهيج  �ل��ق��ول��ون 
نتيجة  �لآلم  ت��ل��ك  وت��ع��ت��رب  �ل��ع��ظ��ام.  �آلم  ع���الج  ع��ق��اق��ري 
تناول عقاقري مثل �لأ�سربين و�لأدفيل و�أليف وغريها من 
�مل�سكنات لذ� يف�سل �لبحث عن بد�ئل �أخرى بعد ��ست�سارة 

�لطبيب.

الفاكهة واخل�سروات
رمبا تتعجب عندما تعرف �أن تناول �لفاكهة �أو �خل�سرو�ت 
قد ي�سر مبعدتك، يف �حلقيقة فاإن ما يحتوى منها على 
ومنتجاتها  مثال  فالطماطم  �مل�سر.  هو  فقط  �لأحما�ص 
�ملعدة  على  توؤثر  �لتي  ن�سبة من �حلم�سيات  على  حتتوى 
�ملاأكولت  بع�ص  هناك  و�أي�سا  �لقولون.  تهيج  يف  وتت�سبب 
�لتي تلعب دور� يف تهيج �لقولون مثل �ل�سوكولتة و�لتو�بل 
و�لدهون و�لبقول و�مللفوف و�مل�سروبات �لغازية و�لكحول.

م�سغ العلكة
حت�سني  يف  �أح��ي��ان��ا  ي�ساعد  �لعلكة  م�سغ  �أن  م��ن  ب��ال��رغ��م 
�له�سم �إل �أن �لدكتورة باتري�سيا رميوند، من كلية �لطب 
يف ولية وي�ست فرجينيا، قالت يف �ملوقع �لأمريكي "هيلث" 
�إن تناول �لعلكة �خلالية من �ل�سكر بكرة يت�سبب يف �إ�سابة 
�لقولون بالتهيج ول ي�ساعد يف �له�سم. فمادة �ل�سوربيتول 
يف  تت�سبب  �ل�سكر  م��ن  �خلالية  �لعلكة  �أن���و�ع  يف  �مل��وج��ودة 

��سطر�بات �ملعدة وعدم �ل�سعور بالر�حة.

الألبان
ت���وؤدي �لأل��ب��ان �إىل �إ���س��اب��ة �ل��ق��ول��ون ب��ا�ل��ت��ه��اب �سديد ملن 
يعانون عدم حتمل �لالكتوز "�ملعروفة بح�سا�سية �لألبان"، 
كبرية،  بن�سب  �لألبان  ومنتجات  و�جل��ن  �لزبادي  فتناول 
مر�سى  م��ن  �لكثري  على  ي��وؤث��ر  �لع�ساء  وجبة  يف  وخا�سة 

�لقولون ويوؤدي �إىل �إثارته.

ا�سطراب النوم
�لقولون  �إ���س��اب��ة  يف  �أي�����س��ا  ك��رت��ه  �أو  �ل��ن��وم  قلة  وتت�سبب 
بالتهيج. فطبيعة مر�ص �لقولون �لع�سبي مرتبطة �أي�سا 
بالرتياح  ي�سعر  �ل�سخ�ص  ك��ان  فكلما  �لنف�سي،  باجلانب 
�لنوم  يف  �لنتظام  ف��اإن  لذ�  حالته.  حت�سنت  كلما  و�لهدوء 
و�أخذ ق�سط كاف ليال يقلل ب�سدة من حدة نوبات �لقولون. 
�لنتظام  ع��دم  لأن  �ل��وج��ب��ات  لنتظام  �لن��ت��ب��اه  يجب  كما 

يوؤدي حلدوث �سوء ه�سم وتر�كم �لغاز�ت يف �لبطن.

هذه الفاكهة مثالية 
ملحاربة التجاعيد

ك��رمي جديد  �أن ي�سل  �مل��ق��رر  م��ن 
فاكهة  م������ن  م���������س����ن����وع  ل����ل����وج����ه 
�ململكة  �أ�����س����و�ق  �إىل  �أ����س���ر�ل���ي���ة 

�ملتحدة هذ� �ل�سهر. 
�لقوة  �ل��ع��ل��م��اء  �ك��ت�����س��ف  �أن  ب��ع��د 
خا�ص  نوع  يف  لل�سيخوخة  �مل�سادة 
م���ن �ل��ل��ي��م��ون ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه ��سم 
ت�سبه  "كافيار �حلم�سيات" و�لتي 
ب��ط��ارخ �لأ���س��م��اك، �أ���س��ب��ح��ت هذه 
م�ستح�سر�ت  �أح������دث  �ل��ف��اك��ه��ة 
�لتجميل �لتي ت�ساعد على حماربة 

�لتجاعيد وعالمات �ل�سيخوخة.
وحتتوي �أ�سابع �لليمون على ن�سبة 
ع��ال��ي��ة م���ن ف��ي��ت��ام��ني ���س��ي، تزيد 
�ملوجودة  تلك  م��رة عن   44 بنحو 
ت�سري  ح���ي���ث  �ل�������ربي،  �ل���ع���ن���ب  يف 
�لفيتامني  ه��ذ�  �أن  �إىل  �ل��در����س��ات 
يلعب دور�ً هاماً يف منع �لتجاعيد.

كما يوؤدي �لركيز �لعايل للحم�ص 
حتطيم  �إىل  �ل��ل��ي��م��ون  �أ���س��اب��ع  يف 
خ��الي��ا �جل��ل��د �مل��ي��ت��ة، مم���ا يجعل 

�لب�سرة �أكر نعومة و�سال�سة.
ببيع  ب���وت�������ص  ����س���رك���ة  و����س���ت���ق���وم 
�لكورية  �لتجميل  �سركة  منتجات 
"تو كوول فور �سكول"، مبا يف ذلك 
�مل�سنوع  لمي"  "�سيرو�ص  ك��رمي 
 28 �ل��ل��ي��م��ون، ب�سعر  �أ���س��اب��ع  م��ن 
جنيه ��سرليني )35 دولر(، بعد 
�أن حظي �لكرمي ب�سعبية كبرية يف 

جنوب �سرق �آ�سيا.
�لتي  �ل��ل��ي��م��ون  �أ���س��اب��ع  �أن  ي��ذك��ر 
�لثمار"  "جوهرة  �أي�����س��اً  ت�����س��م��ى 
بف�سل �لكر�ت �لرطبة �لتي ت�سبه 
د�خل ق�سرتها  و�ملوجودة  �جلو�هر 
�لغابات  يف  �ل��ق��ا���س��ي��ة،  �خل�����س��ر�ء 
�مل����ط����رية �ل����س���ت���و�ئ���ي���ة يف ولي����ة 
بح�سب  ب��اأ���س��ر�ل��ي��ا،  ك��وي��ن��زلن��د 

�سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

�سوابط ا�ستعمال 
امل�سادات احليوية

ق���ال���ت �جل��م��ع��ي��ة �لأمل���ان���ي���ة لطب 
�مل�ساد�ت  �إن  �مل��ع��دي��ة  �لأم����ر������ص 
�ملرجو  توؤتي مفعولها  ل  �حليوية 

�إل �إذ� مت ��ستعمالها ب�سكل �سليم.
�حليوية  �مل�����س��اد�ت  �أن  و�أو���س��ح��ت 
ُت�ستخدم لعالج �لعدوى �لبكتريية 
لعالج  ولي�ص  �ل��رئ��وي،  كاللتهاب 

�لعدوى �لفريو�سية كالإنفلونز�.
�مل�ساد�ت  ت��ع��اط��ي  ي���ج���وز  ل  ك��م��ا 
�لطبيب،  و���س��ف  ب����دون  �حل��ي��وي��ة 
تناولها  مبدة  �للتز�م  مر�عاة  مع 
لذ�  �ل��دو�ئ��ي��ة،  �لن�سرة  يف  �مل��ق��ررة 
�لرجوع  دون  �إي��ق��اف��ه��ا  ي���ج���وز  ل 
�لطبيب حتى يف ح��ال حت�سن  �إىل 

�حلالة �ل�سحية. 

حل طبيعي فعال ملتالزمة القولون الع�سبي

تزداد حالت الإ�سابة مبتالزمة القولون الع�سبي لتجعله من الأمرا�ض 
ال�سائعة يف الكثري من دول العامل. وفيما يبحث الكثري من امل�سابني عن 
العالج يف العقاقري والتغذية ال�سحية فقط، ميكن لأمر ب�سيط اآخر اأن 

يقلل من اأعرا�سها، فما هو؟
باتت متالزمة القولون الع�سبي حالة �سائعة جدًا، وت�سري الإح�سائيات 
و20   10 بني  تتتراوح  ال�سناعية  التتدول  يف  انت�سارها  ن�سبة  اأن  اإىل 
باملائة. وامل�سابون بالقولون الع�سبي يعانون يف العادة من اآلم يف البطن 
اأو  الإم�ساك  وكذلك  املنتظم،  غري  التغوط  مثل  التغوط  يف  وتغيريات 

الإ�سهال، اإ�سافة اإىل الأعرا�ض الأخرى كانتفاخات البطن.
بينما  الع�سبي،  للقولون  ناجع  دواء  عن  امل�سابني  من  الكثري  ويبحث 
اإلينا،  اأيديهم: تقنيات ال�سرخاء التي تعيد الهدوء  يوجد العالج يف 
ميكن اأن ت�ساعد امل�سابني بهذه املتالزمة. فحمام �ساخن اأو نزهة طويلة 
على الأقدام ميكن اأن يكون تاأثريهما يف التخفيف من اأعرا�ض القولون 

الع�سبي واأف�سل بكثري من الأدوية اأو الغذاء ال�سحي.
اأ�سباب ج�سدية فح�سب،  فاأ�سباب الكثري من م�ساكل ع�سر اله�سم لي�ست 
بل ويعود جزء كبري منها اإىل طبيعتنا العقلية والنف�سية. وبالتايل فاإن 
الهدوء وال�سرخاء النف�سي والتغلب على اأ�سباب التوتر �ستمكن امل�ساب 

من التغلب على الأعرا�ض املزعجة لهذا املر�ض.
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�ش�ؤون حملية

حتت �سعار  معا نزدهر بالت�سامح

مركز اأبحاث ال�سعادة يف جامعة الإمارات ينظم موؤمتر الت�سامح والوقاية من التنمر

خدماته  من  ت�ستفيد  اأ�سرة   8900

�سامل بن ركا�ض والري�ض العامري يفتتحان مكتب الهالل الأحمر  يف اليحر

بتوجيهات �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

مئة ابت�سامة للت�سامح ... مبادرة اأحيتها جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال امل�ستقبل

•• العني - الفجر

نظم مركز �أبحاث �ل�سعادة يف جامعة �لإمار�ت �لعربية 
�لتنمر"،  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  �لت�سامح  "موؤمتر  �مل��ت��ح��دة، 
ب��ح�����س��ور ن��خ��ب��ة م���ن �خل�����رب�ء و�ل��ب��اح��ث��ني و�ملهتمني 
بالأبحاث �لعلمية و�لتطبيقية ذ�ت �ل�سلة بعلم �لنف�ص 
و�لتعليم،  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  م��ن  و�ل��ت�����س��ام��ح،  �لإي��ج��اب��ي 
�ل�سر�تيجيني،  �ل�سركاء  من  وعدد  �لت�سامح،  ووز�رة 
م��ن �ل�����س��رك��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات، وذل���ك ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع يوم 
�لطفل �لعاملي و�لأ�سبوع �لوطني للوقاية من �لتنمر، 
وجودة  لل�سعادة  �لوطني  �لربنامج  ملتطلبات  ومو�كبة 

�حلياة، لتعزيز قيم �لت�سامح يف �ملجتمع، 
و�أو�سحت �لأ�ستاذة نوف �جلنيبي – مدير مركز �أبحاث 
�ل�سعادة يف �جلامعة "يهدف �ملوؤمتر �إىل �لطالع على 
ظاهرة �لتنمر يف �ملد�ر�ص و�أثرها على �ملجتمع، وكيفية 
�ل�سيطرة عليها، بالإ�سافة �إىل �لتعرف على �لإجر�ء�ت 
�أف����ر�د �ملجتمع م��ن �ن��ت�����س��ار هذه  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات ل��وق��اي��ة 
"�للطف" بني  مفهوم  تعزيز  على  و�لعمل   ، �لظاهرة 
جل�سات  خالل  من  ن�سعى  كما  �ملجتمع،  فئات  خمتلف 
و�ملتخ�س�سني  �خل��رب�ء  مع  للموؤمتر  �لعلمية  �حل��و�ر 
�لب��ت��ك��ار يف  �إىل  �لج��ت��م��اع��ي  �لنف�ص  يف جم���الت علم 
تعزيز قيم �لت�سامح، وتر�سيخ مفاهيم جودة �حلياة يف 
بيئة �لتعليم، بالإ�سافة �إىل دعم �إعد�د جيل م�ستقبلي 
�إي��ج��اب��ي، ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع ف��ع��ال��ي��ات �لأ���س��ب��وع �لوطني 
للوقاية من �لتنمر وذلك يف �لفرة من  17 �إىل 21 
نوفمرب �جلاري، حتت عنو�ن »معاً نزدهر.. بالت�سامح«، 

رئي�سة  م��ب��ارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�سيخة  �سمو  ب��رع��اي��ة 
�لحتاد �لن�سائي �لعام رئي�سة �ملجل�ص �لأعلى لالأمومة 
�لأ�سرية،  �لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�سة  و�لطفولة 
و�ملتحدثون  �لباحثون  �سيقوم  �ليوم  ه��ذ�  م��د�ر  وعلى 
للتعامل  �تخاذها  �لتي يجب  �لإج���ر�ء�ت  بتقدمي هذه 
لدى  "�للطف"  مفهوم  وت��ع��زي��ز  �لتنمر،  ظ��اه��رة  م��ع 

�لأ�سرة يف �لتعامل و�ملجتمع ككل. 
و�أ�سار �لأ�ستاذ في�سل بكري، �مل�ست�سار يف وز�رة �لربية 
مع  �لتعامل  يف  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  �إىل   ، و�لتعليم 

ظاهرة �لتنمر و�نتقالها من د�ئرة �ملد�ر�ص، �إىل دو�ئر 
و�لتعامالت  �لعمل  �أماكن  لت�سمل  �ملجتمع،  يف  �أخ��رى 
لدى  �لربية  مبفهوم  و�رتباطها  �ملجتمع  �أف���ر�د  بني 
�أثر ظاهرة  �لإن�سان يف خمتلف مر�حل منوه، وكذلك 
و�لتو��سل  �لجتماعية  �لعالقات  �إ�سعاف  يف  �لتنمر 
م�سوؤولية  على  و�أك��د   ، �لنا�ص  بني  و�لإي��ج��اب��ي  �لفعال 
و�لت�سدي  �لظاهرة،  ملو�جهة هذه  �ملجتمع  فرد يف  كل 
لها بالو�سائل �ملتاحة يف هذ� �لإطار، كما �سلط �ل�سوء 
ع��ل��ى �ل��ق��ي��م �مل�����س��رك��ة، و�جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة يف �لدولة 

ب��اأدو�ت �لوقاية �لالزمة منها،  ملو�جهة هذه �لظاهرة، 
وكيفية حتديد عالماتها، ومو�جهتها لتكون مد�ر�سنا 
وجمتمعاتنا بيئة �آمنة لكل فرد فيها، تزدهر بها خمتلف 
�لت�سامح  ثقافة  لتعزيز  �لإيجابية  �لإن�سانية  �جلو�نب 
و�لعتذ�ر و�للطف  و�لعمل على فهم �لآخر �ملختلف يف 
�لروؤى، و�مل�سرك معنا يف �لإن�سانية و�حلياة.  فيما قدم 
طالل �لزعابي – من وز�رة �لربية، عر�ساً تو�سيحياً 
حول �لأ�سبوع �لوطني للوقاية من �لتنمر للفرة من 
17-21-11-2019، من فعاليات �ملد�ر�ص و�لور�ص 
�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �ملختلفة  و�ملحا�سر�ت وم�ساركات 
يف �لدولة لإجناح فعاليات �لأ�سبوع �لوطني للت�سامح.  
م�ست�سفى  من   – عبد�هلل  حبيب  �لدكتور  و��ستعر�ص 
بعر�سه  دب�����ي،  يف  ل���الأط���ف���ال  �ل��ت��خ�����س�����س��ي  �جل��ل��ي��ل��ة 
�لتو�سيحي " �لعالقة بني �لتنمر و�ل�سحة �لعقلية"، 
فيما قدمت �لدكتورة تتيانا كار�ب�سك من كلية �لعلوم 
�لأوىل  �لنقا�سية  �جلل�سة  يف  و�لجتماعية،  �لإن�سانية 
يف  �لتنمر  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  "�لت�سامح  دور  �مل��وؤمت��ر  م��ن 
�لإمار�ت" مع �ملتحدثني يف �جلل�سة �لأوىل للموؤمتر، 
�لطب  كلية  م��ن  جريفنا  مايكل  �لدكتور  و��ستعر�ص 
و�ل���ع���ل���وم �ل�����س��ح��ي��ة يف �جل���ام���ع���ة م���ع �مل��ت��ح��دث��ني يف 
غر�ص  جم��ال  يف  �لعاملية  �خل���رب�ت   " �لثانية  �جلل�سة 
قيم �لت�سامح و�لوقاية من �لتنمر يف �لعامل �لعربي"، 
ويف �جلل�سة �لأخرية من �ملوؤمتر، ��ستعر�ست �لأ�ستاذة 
نوف �جلنيبي – مدير مركز �لإمار�ت لأبحاث �ل�سعادة 
�لعلمية يف جمال  "�لأبحاث  �خل��رب�ء  يف �جلامعة مع 

�لوقاية من �لتنمر يف دولة �لإمار�ت".

•• العني - الفجر

ع�سو  ركا�ص  بن  حممد  �سامل  �لدكتور  �ل�سيخ  �فتتح 
�مل��ج��ل�����ص �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي ���س��اب��ق��ا و����س���امل �لري�ص 
�ل���ه���الل �لأح���م���ر يف مدينة  �ل���ع���ام���ري م��دي��ر م��رك��ز 
�سمن  �ليحر  مبنطقة  للمركز  �جلديد  �ملكتب  �لعني 
خطط وبر�مج �لهالل �لأحمر �لر�مية خلدمة �سكان 
�ملناطق، ح�سر حفل �لفتتاح �سعادة �ملتعر�ص �سيف بن 
روؤ�ساء  من  وع��دد  �ليحر،  جمل�ص  رئي�ص  �لعفاري  ميا 
ح�سور  جانب  �إىل  �لأح��م��ر  �لهالل  مركز  يف  �لأق�سام 

�ملو�طنني.

وقال �ل�سيخ �سامل بن ركا�ص يف كلمته �إن �جلهود �لتي 
تقوم بها �لهيئة حملياً ودولياً هي حمل �عتز�ز وفخر 
�إن�سانية  تربهن  م�ساريع  وهي  �جلميع،  من  وتق�����دير 

�أبناء �لإمار�ت.
لتلبية  ج��اء  �ليحر  مدينة  مكتب  �فتتاح  �إن  و�أ���س��اف: 
متطلبات م�سرية �لهالل �لأحمر �خلريية و�لإن�سانية 
و�ل���ت���و�����س���ل م���ع ����س���ر�ئ���ح �مل��ج��ت��م��ع وب���ال���ت���ايل تقدمي 
�ل���ع���ون و�ل���دع���م و�مل�����س��ان��دة ل��ت��ح�����س��ني ظ����روف بع�ص 
�أحو�لهم  ومتابعة  و�ملحتاجة  و�مل��ع��وزة  �ملتعففة  �لأ�سر 
�لإن�س����انية و�ملعي�سية.   و�أ�ساد بن ركا�ص بدعم وجهود 
�ملح�سنني و�خلريين و�أ�سحاب �لأيادي �لبي�ساء �لذين 

يدعمون جهود �لهالل �لأحمر من �أجل �مل�ساهمة فى 
تخفيف �ملعاناة عن �ملحتاجني. 

من جهته قال �سامل �لري�ص �لعامري مدير مركز هيئة 
�ليحر  �ملكتب �جلديد يف  �إن  �لعني  �لأحمر يف  �لهالل 
وي�ساهم  �أ����س���رة،   8900 حل����و�يل  خ��دم��ات��ه  �سي��قدم 
�ملجتمع  ���س��ر�ئ��ح  ودع���م  �مل��ر�ج��ع��ني  عملية  ت�سهيل  ق��ي 
و�لو�سول �إليهم يف مناطق تو�جدهم و�حلد من �مل�سقة 
مركز  مقر  �إىل  للو�سول  �لبع�ص  يعانيها  ك��ان  �ل��ت��ي 
�ليحر  مدينة  �أن  �إىل  لفتاً  �لعني.  يف  �لأحمر  �لهالل 
و�ملناطق �ملجاورة ت�سم جتمع �سكاين كبري ويوجد بها 
�أن  �إىل  م�سري�ً  و�لأر�م����ل،  و�ملر�سى  �ملحتاجني  بع�ص 

جهود مكتب �لهالل يف  �ليحر �سيغطي �لقطاع �لغربي 
و�سويحان   و�ل�سالمات،   ، �ليحر   " �لعني  مدينة  م��ن 
ورماح، و�خلزنة" وكافة �ل�سر�ئح �لإن�سانية يف �لقطاع  
�لهيئة  عليها  حت��ر���ص  �ل��ت��ي  �ل��ك��ف��اءة  م�ستوى  ب���ذ�ت 

بتقدمي �مل�ساندة ومد يد �مل�ساعدة و�لعون.
معترب�ً �أن �لإيجابيات من �فتتاح مكتب �لهالل �لأحمر 
و�ملتربعني  �ملتطوعني  ��ستقطاب  ه��و  �ليحر  مبدينة 
�لد�عمني �لأ�سا�سني جلهود �لهالل �لأحمر �لإن�سانية 
يف هذه �ملنطقة و�إقامة �لعديد من �لن�ساطات وخا�سة 
�مل�ساعد�ت و�حلمالت �ملو�سمية من ك�سوة �لعيد وتوزيع 

�لأ�ساحي و�إقامة �لدور�ت و�لندو�ت.

•• العني - الفجر

جمعية  �أح��ي��ت��ه��ا  م���ب���ادرة   " للت�سامح  �ب��ت�����س��ام��ة  "مئة 
حممد بن خالد �آل نهيان لأجيال �مل�ستقبل بتوجيهات 
من رئي�ص جمل�ص �لإد�رة  �ل�سيخة �لدكتورة �سما بنت 
حممد بن خالد �آل نهيان وبالتعاون مع مركز �أيفوري 
�لطبي وتنظيم من مكتبة �أجيال �مل�ستقبل مبقر م�سرح 

بلدية �لعني �حتفاء "باليوم �لعاملي للت�سامح "  
�أ�سلت  " مبادرة  �بت�سامة للت�سامح  "مئة  وتعد مبادرة 
دولة  ر�سختها   �لتي  �لإن�سانية  و�لقيم  �لت�سامح  لعام 
خالل  من  عليها  �ل�سوء  و�سلطت  قادتها  و  �لإم���ار�ت 
�ملعززة  و�مل���ب���ادر�ت  و�مل�����س��اري��ع  �ل��رب�م��ج  م��ن  منظومة 
�لإن�����س��ان يف  ت�سع  ��سر�تيجية حمكة  خ��الل  م��ن  لها 

�أولوياتها 
�لتي حتت�سن  �ل�ستثنائية  �ل��دول  �لإم���ار�ت من  وتعد 
�أكر من مئتي  جن�سية يف �أر�سها يتعاي�سون يف تناغم 
تام وجو من �ملحبة و �لود و �لت�سامح و�لأمن و�ل�سالم  

 .
�سارك يف فعاليات �ملبادرة عدد من �أطياف �ملجتمع من 
�جلاليات و �لديانات �ملختلفة �لتقو� جميعهم يف حمبة 
هذه �لأر�ص �ملعطاء ، و�تفقو� جميعهم على ما ينعمون 

به من �أمن و �أمان يف ظل قيادتها �لر�سيدة . 
فيلم مئة  �ملنا�سبة من خالل  �إحياء هذه  هذ� وقد مت 

فيه عدد  �سارك  �ل��ذي  �لفيلم   للت�سامح وهو  �بت�سامة 
كبري من �جلهات منها " م�ست�سفى �لو�حة �لذي �سرد 
فيه ق�سة �مل�ست�سفى منذ ن�ساأته �لتي �أ�سرف �ل�سيخ ز�يد 
رحمه �هلل  �سخ�سيا عليها و�ل��ذي كانت ت�سرف  عليه  
جمموعة من �لر�هبات "، كما �سارك يف �لفيلم ممثلني 
ع���ن ن����ادي �ل��ع��ني �ل��ري��ا���س��ي و مم��ث��ل��ني ع���ن �جلالية 
�لإخوة  ع��ن  وممثلني  �لهندية  �جلالية  و  �ل�سود�نية  
�مللهمة  �ل�سخ�سيات  من  ع��دد  �إىل  �إ�سافة  �مل�سيحيني  

منهم  من هو يف جمال كرة �لقدم و �لفن و �لإعالم 
�جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن ه��ن��اك م�����س��ارك��ة م��ت��م��ي��زة  لفئة 
�أ�سحاب �لهمم ممثلة بالطالب عبد�هلل �لذي ��ستطاع 
يحمل  حمرفا  م�سور�  لي�سبح  �ل�سعاب  ك��ل  حت��دي 

رخ�سة معتمدة يف هذ� �ملجال   .
�أما  م�ساركة مكتبة �أجيال �مل�ستقبل فقد كانت من �أبرز 
�ملكتبة  �أع�ساء  ع��رب  حيث  متيز�  �أك��ره��ا  و  �مل�ساركات 
�سما  �ل��دك��ت��ورة  �ل�سيخة  لعطاء  �متنانهم  عظيم  ع��ن 
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  بنت 
�لثقافية  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  �ل�سيخ  موؤ�س�سات 
و�لتعليمية  على ما تقدمه من �إثر�ء للحر�ك �لثقايف 
؛  �لفئات و�جلن�سيات  يف جمتمع مدينة �لعني جلميع 
لتكون و�حدة من �أبرز رموز �لت�سامح �لذي يتمثل جليا 

يف موؤ�س�سات �سموها .
�ملوؤ�س�سات  كلمة  للجمعية   �لإد�ري  �مل��دي��ر  �أل��ق��ت  وق��د 

يف �لح��ت��ف��ال م��ع��ربة ع��ن �ل��ق��ي��م �لإن�����س��ان��ي��ة �ل�سامية 
خالد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  موؤ�س�سات  عليها  تعمل  �لتي 
�آل نهيان �لثقافية و �لتعليمية ورئي�ص جمل�ص �إد�رتها 
�ل�سيخة �لدكتورة �سما بنت حممد بن خالد �آل نهيان 
ثم حتدثت �لدكتورة مها مدير مركز �أيفوري �لطبي  

�أع�ساء  من  و�لكلمات  �لق�سائد  �إل��ق��اء  �حلفل  وتخلل 
�لت�سامح  �مل�ستقبل معربين بها عن روح  �أجيال  مكتبة 
يف دولة �لحتاد و�ختتم �حلفل بتوزيع �ل�سهاد�ت على 
�مل�ساركني ل�سيما فريق عونك يا وطن �لذي �ساهم يف 

تنظيم �حلفل ومركز �أيفوري �لطبي .

خدمات الربجمة والذكاء ال�سطناعي
ندوة حوارية بجامعة الإمارات 

حول اللغة العربية و�سوق العمل 
•• العني - الفجر

  �أكد �ملتحدثون بالندوة �حلو�رية "تخ�س�ص �للغة �لعربية و�سوق �لعمل" 
مدى  على  �لإم�����ار�ت  بجامعة  و�آد�ب���ه���ا  �لعربية  �للغة  ق�سم  نظمها  �ل��ت��ي 
�حلاجة �إىل تخ�س�ص �للغة �لعربية يف �سوق �لعمل، و�أهم �ملهار�ت �ملطلوبة 
يف متخ�س�ص �للغة �لعربية مو�كبة �لتطور�ت �حلا�سلة يف �لعلوم و�لتعليم 
ومو�كبتها  �ل��ع��رب��ي��ة.  �للغة  تخ�س�ص  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  وم��ع��اجل��ة 

للربجمة ومتطلبات مهار�ت �لذكاء �ل�سطناعي 
�مل�ساعد  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  –وكيل  �ليحيائي  حمد  �لدكتور  �أ�سار  و 
لقطاع �ملناهج و�لتقومي خالل حما�سرته �إىل �أن �لدر��سة �جلامعية لي�ست 
ببناء  متعلقة  �لدر��سة  لأن  ه��ذ�  من  �أك��رب  فهي  �لوظيفة،  �أج��ل  من  فقط 
�ل�سخ�سية ومناء �لتفكري وتقدير �لذ�ت، كما نوه �إىل �أن �للغة �لعربية غري 
خمدومة يف جمالت عدة  مثل �لربجمة و�لذكاء �ل�سطناعي، وهذ� يجعل 
�إىل  �سعى  ما  �إذ�  �مل�ستقبل  مهام  يف  مكانه  يجد  �لعربية  �للغة  متخ�س�ص 
�أن ميتلك �لطالب ثالث  ر�أيه  �ملهار�ت يف  �أهم هذه  تطوير مهار�ته، ومن 
لغات خمتلفة على �أقل تقدير؛ وذلك لتو�سيع مد�ركه وخدمة لغته �لعربية 
�لأم. وحتدث �لأ�ستاذ حممد �حلمادي- رئي�ص حترير �سحيفة �لروؤية عن 
�أهمية �للغة �لعربية، و�لتحدي �لأكرب للغة �لعربية يكمن يف جتاهل �للغة 
�لعربية يف ظل تنامي �للغة �لإجنليزية �أمامها، و�أن �لهتمام بها يبد�أ من 
�لأ�سرة وينطلق منها فوظيفة �لتحليل �لنقدي وكتابة �ملقالت �لتحليلية 
تطلب متخ�س�ص �للغة �لعربية ،لذلك يجب �لركيز على مهارة �لتحليل 
�لنقدي وتنميتها ، بجانب �ملهار�ت �لطبيعية �لأخرى �ملتعارف عليها مثل 

�لقر�ءة و�لكتابة و�لفهم و�ل�ستيعاب لدى متخ�س�ص �للغة �لعربية.
ومن جانبها حتدثت جناة �لظاهري –�سحفية يف جملة زهرة �خلليج- عن 
�أهمية �للغة �لعربية يف جمال �ل�سحافة، و�أن �سغف �لإن�سان بال�سيء وحبه 
له ميهد له �لطريق نحو �لنجاح، كما ل بد من متخ�س�ص �للغة �لعربية 
�أن ي�سعى على �لدو�م �إىل �لعمل بجد و�جتهاد و�لرتقاء مبهار�ته �للغوية 

ليجد طريقه نحو �مل�ستقبل �لذي ين�سده.
وختمت �لندوة باأ�سئلة توجهت بها �لطالبات للم�ساركني يف �لندوة، ف�سال 

عن مد�خلة �لأ�ساتذة ممن ح�سرو� �لندوة.

يف جمال الأمن ال�سيرباين
ب جامعة نيويورك اأبوظبي  طالاّ
يفوزون مب�سابقة طالبية عاملية 

•• اأبوظبي - الفجر 

�أعلنت جامعة نيويورك �أبوظبي عن فوز �ثنني من طالبها باملرتبة �لأوىل 
�أقيمت يف كلية تاندون  "هاك ثري دي" )Hack3D( �لتي  يف م�سابقة 
بالأمن  �لتوعية  �أ�سبوع  فعاليات  من  كجزء  نيويورك،  بجامعة  للهند�سة 
�ل�سيرب�ين، �أحد �أكرب �مل�سابقات �لطالبية يف جمال �لأمن �ل�سيرب�ين على 

م�ستوى �لعامل.
ونّظم مركز جامعة نيويورك لالأمن �ل�سيرب�ين �مل�سابقة، بهدف �لرتقاء 
بقدر�ت �أف�سل �لطالب �ملتخ�س�سني باملجال على م�ستوى �لعامل من خالل 
مناف�سات تعك�ص و�قع �ملخاطر �ملتز�يدة و�ملتغرّية يف هذ� �ملجال. و�نطلقت 
�مل�سابقة �سمن �ستة مر�كز دولية ��ست�سافت فعاليات �أ�سبوع �لتوعية بالأمن 
دفع عجلة  �إىل  ت�سعى  و�َسهدت مناف�سات يف جمالت خمتلفة  �ل�سيرب�ين، 

�لبحث و�لبتكار يف جمالت �لأمن �ل�سيرب�ين غري �مل�ستك�سفة بعد.
علوم  ق�سم  �ل��ط��ال��ب��ان يف  فيال�سكيز،  وب��ي��درو  بي�سلي  ك��ول  م��ن  ك��لٌّ  وح���از 
م�سابقة  يف  �لأول  �مل��رك��ز  على  �أب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  �حل��ا���س��وب 
�أ�ساليب مكافحة �لتزوير يف جمال  دي" �لتي متحورت حول  ثري  "هاك 
�لطباعة ثالثية �لأبعاد. وت�سمنت �مل�سابقة �ختبار �ملتناف�سني يف �لهند�سة 
بي�سلي  ومتّكن  �حلا�سوب،  مب�ساعدة  �فر��سي  من��وذج  بناء  عرب  �لعك�سية 
وفيال�سكيز من �لتعّرف على �لنقاط �لهند�سية �ملهمة وبناء منوذج مبتكر 
�مل�سابقة  ه��ذه  "�سّكلت  بي�سلي:  �لطالب  وق��ال  �ملت�سابقني.  باقي  عن  متيز 
جتربة مذهلة بالن�سبة لنا، �إذ توّجب علينا خالل مر�حل �ملناف�سة �أن نفّكر 
بامل�سكلة �لتي نو�جهها ونكر�ص خمتلف مهار�تنا لإكمال مهّمة و�حدة. لذ� 
�لتوعية  و�أ�سبوع  كانت جتربتنا يف م�سابقة )هاك ثري دي( بوجه خا�ص، 
لنا  بالن�سبة  هاّمة  تعليمية  من�سة  مبثابة  ع��ام،  بوجه  �ل�سيرب�ين  بالأمن 
لنا فر�سة مو�جهة  �أتاحت  �ل�سيرب�ين  �لأم��ن  ولأي �سخ�ص مهتم مبجال 

حتدي جديد، ولقاء �لرعاة خالل معر�ص �لأعمال و�ملحادثات �لتقنية". 
�أ�سبوع  يف  �لنجاحات  م��ن  �لعديد  "حققنا  فيال�سكيز:  �لطالب  و�أ���س��اف 
�لتوعية بالأمن �ل�سيرب�ين 2019. وما يز�ل �أمامنا �لكثري لنتعّلمه حول 

�لأمن �ل�سيرب�ين، ونتطّلع بفارغ �ل�سرب لن�سخة �لعام �لقادم".



�ل��ت��ي حت���دث يف �جل�����س��م �إىل جانب  �ل��ه��رم��ون��ي��ة  �ل��ت��غ��ري�ت  �إن 
�لدهنية،  �لأط��ع��م��ة  وت��ن��اول  �لإج��ه��اد،  مثل  �نلف�سية  �ل��ع��و�م��ل 
ا هو  جتعل �ل�سعر يتحول للنوع �لدهني، وما يزيد �مل�ساكل �أي�سً
تكّون �لق�سرة مما ُي�سبب �حلكة لأ�سحاب هذ� �لنوع من �ل�سعر، 
�ملنزل  يف  �ملتوفرة  �مل��و�د  من  �لعديد  �عتماد  مُيكن  فاإنه  ولهذ� 

لعالج �ل�سعر �لدهني.

الدهني ال�سعر  لعالج  و�سفة   15
خل التفاح

من �أكر �ملو�د �لفعالة لعالج �ل�سعر �لدهني هو خل �لتفاح، �إذ 
يحتوي على حم�ص �خلليك �لذي يو�زن �لرقم �لهيدروجيني 
يف فروة �لر�أ�ص، وهذ� ما يجعله يتحكم يف �لإف��ر�ز�ت �لدهنية 
ومنع تر�كمها على �ل�سعر، وُي�ستخدم خل �لتفاح لعالج �ل�سعر 

�لدهني ح�سب �خلطو�ت �لآتية:

الطريقة:
- ُتخلط ملعقتني �إىل 3 مالعق كبرية من خل �لتفاح يف كوب 

من �ملاء.
- ُيغ�سل �ل�سعر بال�سامبو، ومن ثم ُيغ�سل مرة �أخرى مبحلول 

خل �لتفاح.
- لُيرك �ملحلول على �ل�سعر لب�سع دقائق.

- ُيغ�سل �ل�سعر باملاء �لبارد.
- ُتكرر �لطريقة مرتني �إىل ثالث مر�ت يف �لأ�سبوع.

�سودا اخلبز
ل�سبط  منا�سبة  جتعلها  �خل��ب��ز  ل�سود�  �لقلوية  �لطبيعة  �إن 
�مل�ستوى �لهيدروجيني يف فروة �لر�أ�ص، مما ُيقلل من �لر�ئحة 
�خل��ب��ز يف عالج  ���س��ود�  �ل��ده��ن��ي، ول���س��ت��خ��د�م  لل�سعر  �لكريهة 

�ل�سعر �لدهني يتم �تباع �لآتي:

الطريقة:
- ُتخلط 3 مالعق كبرية من �سود� �خلبز مع ن�سف كوب من 

�ملاء.
بعد  �ل�سعر  ع��ل��ى  ت��و���س��ع  عجينة  تنتج  �مل��ك��ون��ات  خ��ل��ط  ع��ن��د   -

ترطيبه باملاء.
باملاء  �ل�سعر  ُيغ�سل  ث��م  وم���ن  دق��ائ��ق  ل��ع��دة  �خل��ل��ط��ة  ُت���رك   -

�لد�فئ.
- ُيكرر �لعالج مرة �إىل مرتني يف �لأ�سبوع.

ال�ساي الأ�سود
�إىل جانب �حتو�ءه على  �لأ�سود بخو��ص قاب�سة  �ل�ساي  ميتاز 
حم�ص �لتانيك، وهذ� �حلم�ص مينع تر�كم �لزيوت �لز�ئدة يف 
فروة �لر�أ�ص من خالل تقليل حجم �مل�سامات فيها، وُي�ستخدم 

�ل�ساي �لأ�سود ح�سب �لطريقة �لآتية:

الطريقة:
ك��وب من  �إىل  �لأ���س��ود  �ل�ساي  ُت�ساف ملعقتني كبريتني من   -

�ملاء.

10 دق��ائ��ق، وم��ن ث��م يو�سع ج��ان��ًب��ا حتى  مل��دة  �ل�����س��اي  - ُيغلى 
يربد.

- يو�سع �ل�ساي على فروة �لر�أ�ص، وُيرك ملدة 5 دقائق.
- ُيغ�سل �ل�سعر باملاء و�ل�سامبو.

- ُتكرر �لطريقة مرتني �إىل ثال مر�ت يف �لأ�سبوع.

بيا�ض البي�ض والليمون
ميتاز �لليمون باحتو�ئه على ن�سبة عالية من فيتامني C، وهذ� 
ما ُيخل�ص فروة �لر�أ�ص من �لزيوت �لز�ئدة، �أما بيا�ص �لبي�ص 
�ل�سعر  �لر�أ�ص، ويحمي  �لرطوبة يف فروة  ي��و�زن م�ستوى  فاإنه 
�خلطو�ت  �ت��ب��اع  يتم  �لو�سفة  ه��ذه  ولتح�سري  �جل��ف��اف،  م��ن 

�لآتية:

الطريقة:
- ُيوؤخذ بيا�ص �لبي�ص وحده وُيخفق.

- ُي�ساف ع�سري ليمونة و�حدة، مع ملعقة �سغرية من �مللح.
- ُتوزع �خللطة على �ل�سعر وُترك ملدة 30 دقيقة.

- ُيغ�سل �ل�سعر با�ستخد�م �ملاء �لفاتر و�ل�سامبو.

الزبادي
على �خلمرية  �حتو�ئه  بف�سل  �ل�سعر  ب�سيالت  �لزبادي  ُيغذي 
فروة  ُتفرزها  �لتي  �لزيوت  كمية  يف  يتحكم  �أن��ه  كما  �حليوية، 
عالية  ن�سبة  �لزبادي يحتوي على  فاإن  �إىل جانب هذ�  �لر�أ�ص، 
��ستخد�مه  طريقة  �أم��ا  �لأك�سدة،  وم�ساد�ت  �لفيتامينات  من 

لعالج �ل�سعر �لدهني فهي كالآتي:

الطريقة:
- ُيخلط ن�سف كوب من �لزبادي مع ملعقة �سغرية من �سود� 

�خلبز.

لعدة  �ل��ر�أ���ص  ف���روة  تدليك  م��ع  �ل�سعر  على  �خللطة  ُت���وزع   -
دقائق.

- ُترك �خللطة على �ل�سعر ملدة 30 دقيقة.
- ُيغ�سل �ل�سعر باملاء �لبارد.

- ُتكرر �لطريقة  مرة �أو مرتني يف �لأ�سبوع.

النعناع
ُيعترب �لنعناع �لأخ�سر من �ملو�د �لفعالة لعالج م�ساكل �ل�سعر 
�لزيوت  ُت��زي��ل  �ل��ت��ي  �لقاب�سة  خ��و����س��ه  ب�سبب  وه���ذ�  �ل��ده��ن��ي، 
�تباع  يتم  �لو�سفة  ولتح�سري هذه  �ل��ر�أ���ص،  ف��روة  �لز�ئدة من 

�لآتي:

الطريقة:
-ُت��غ��ل��ى حفنة م��ن �أور�ق �ل��ن��ع��ن��اع م��ع ك���وب م��ن �مل���اء مل���دة 15 

دقيقة.
بال�سامبو  ُيخلط  ثم  وم��ن  ي��ربد،  �لنعناع جانًبا حتى  ُي��رك   -

�لعادي.
- ُتوزع �خللطة على كامل �ل�سعر وُترك ملدة 15 دقيقة.

- ُيغ�سل �ل�سعر باملاء.

الألوفريا
حتتوي �للوفري�)هالم �ل�سبار( على �لعديد من �لفيتامينات 
�لزيوت  �لدهني من  �ل�سعر  ُتخل�ص  �لتي  و�لإنزميات،  و�ملعادن 
�إىل جانب  �ل��ر�أ���ص،  ف��روة  �ل�سموم من  ُتزيل  �أنها  �ل��ز�ئ��دة، كما 
قدرتها على تغذية جذور �ل�سعر، ولتح�سري هذه �خللطة يتم 

�تباع �لآتي:

الطريقة:
م��ن ع�سري  ملعقة  م��ع  �لأل��وف��ري�  م��ن  كبرية  ملعقة  ُتخلط   -

�لليمون.
- تو�سع �ملكونات يف كوب من �ل�سامبو.

- ُيغ�سل �ل�سعر بال�سامبو، ثم تو�سع �خللطة على �ل�سعر لعدة 
دقائق.

- ُيغ�سل �ل�سعر باملاء.

الطمي
من �ملعروف �أن �لطمي ُي�ستخدم لعالج م�ساكل �لب�سرة، وميكن 
ا ��ستخد�مه لعالج م�ساكل �ل�سعر �لدهني، �إذ ميت�ص �لزيوت  �أي�سً
�لز�ئدة يف فروة �لر�أ�ص، كما يو�زن م�ستوى �لرقم �لهيدروجيني 
يف فروة �لر�أ�ص، �إىل جانب قدرته على حتفيز �لدورة �لدموية 
يف فروة �لر�أ�ص وزيادة تدفق �لدم �إىل �لب�سيالت، ول�ستخد�م 

�لطمي يف عالج �ل�سعر �لدهني يتم �تباع �لآتي:

الطريقة:
- ُتخلط 3 مالعق كبرية من م�سحوق �لطمي مع كمية منا�سبة 

من ماء �لورد.
- ُتخلط �ملكونات حلني �حل�سول على خلطة ذ�ت قو�م كثيف، 

ومن ثم ُتوزع �خللطة على �ل�سعر وفروة �لر�أ�ص.
- ُترك �خللطة على �ل�سعر ملدة 15 دقيقة.

- ُيغ�سل �ل�سعر باملاء �لفاتر.

زيت الليمون
�لزيوت  �إف��ر�ز  من  ُيقلل  للميكروبات،  م�ساد  هو  �لليمون  زيت 
�لز�ئدة، كما �أنه يحافظ على درجة �حلمو�سة يف فروة �لر�أ�ص، 

وُي�ستخدم زيت �لليمون ح�سب �لطريقة �لآتية:

الطريقة:
- ُتخلط قطرتني من زيت �لليمون مع ملعقة كبرية من زيت 

�جلوجوبا.
- تو�سع �خللطة على فروة �لر�أ�ص وُترك ملدة 30 دقيقة.

خ��ف��ي��ف على  �أو  ���س��ام��ب��و طبيعي  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل�����س��ع��ر  ُي��غ�����س��ل   -
�ل�سعر.

- ُتكرر �لطريقة مرتني �إىل ثالث مر�ت يف �لأ�سبوع.

زيت جوز الهند
يجب ��ستخد�م زيت جوز �لهند �لطبيعي لعالج �ل�سعر �لدهني، 

�إذ مينح زيت جوز �لهند �لرطيب لل�سعر دون �لت�سبب بتزييته، 
كما  �ملطلوب،  �للمعان  ومينحه  �ل�سعر  على  خفيف  زي��ت  فهو 
�لهند  جوز  زيت  وُي�ستخدم  مفرط،  ب�سكل  �لزيوت  �إنتاج  مينع 

ح�سب �لطريقة �لآتية:

الطريقة:
- ُيوؤخذ �لقليل من زيت جوز �لهند وُيفرك يف ر�حة �ليد.

- ُيوزع �لزيت بالت�ساوي على فروة �لر�أ�ص و�ل�سعر.
- ُيرك ملدة �ساعة ومن ثم ُيغ�سل با�ستخد�م �سامبو خفيف.

زيت الأرغان
- ُينظم زيت �لأرغان كمية �لزيوت �لتي ُتفرزها فروة �لر�أ�ص، 
توزيع  مُيكنه  كما  فيها،  �لدموية  �ل���دورة  ُيحفز  ب���دوره  وه��ذ� 

�لزيت على �ل�سعر، �أما طريقة ��ستخد�مه فهي كالآتي:

الطريقة:
- يو�سع زي��ت �لأرغ���ان على ف��روة �ل��ر�أ���ص، وُي���وزع على �ل�سعر 

بالت�ساوي.
- ُيلف �ل�سعر مبن�سفة وُيرك �لزيت ملدة ما بني ن�سف �ساعة 

�إىل �ساعة.
- ُيغ�سل �ل�سعر باملاء �لفاتر و�سامبو خفيف.

الكاكاو
لون  ذو  �سعر  ميتلك  مل��ن  خا�سة  ج��اف،  �سامبو  �لكاكاو  ُيعترب 
د�كن، وهو ميت�ص �لزيوت �لز�ئدة وُي�سفي نعومة على �ل�سعر، 

ومُيكن ��ستخد�مه من خالل �لطريقة �لآتية:

الطريقة:
- ُير�ص م�سحوق �لكاكاو على �ل�سعر وفروة �لر�أ�ص.

- ُي�سرح �ل�سعر بامل�سط حلني �لتخل�ص من �مل�سحوق.

ال�سوفان
من �ملعروف �أن لل�سوفان فو�ئد عديدة لل�سعر، ونظًر� لكثافته 
�مل�سادة  خ�سائ�سه  �أن���ه  ك��م��ا  ب�����س��ه��ول��ة،  �مت�سا�سه  ي��ت��م  ف��اإن��ه 
�ل�سعر  مينح  �أنه  كما  �لر�أ�ص،  لفروة  مفيًد�  جتعله  لاللتهابات 
يتم  �لدهني  �ل�سعر  ع��الج  يف  �ل�سوفان  ول�ستخد�م  �لنعومة، 

�تباع �لآتي:

الطريقة:
فروة  على  وُت���وزع  ب��امل��اء  �ملطبوخ  �ل�سوفان  م��ن  كمية  ُت��وؤخ��ذ   -

�لر�أ�ص بالت�ساوي.
- ُيرك �ل�سوفان ملدة ما بني 15-20 دقيقة.
- ُيغ�سل �ل�سعر با�ستخد�م �ملاء و�سامبو خفيف.

احلناء
�إذ  كبري،  ب�سكل  �ل�سعر  ُتفيد  �لتي  �لطبيعية  �مل��و�د  من  �حلناء 
ُتغذي �ل�سعر ومتنحه �ملظهر �ل�سحي �ملطلوب، كما �أنها ُتخل�ص 

�ل�سعر من �لزيوت �لز�ئدة.

ملح الإب�سوم )امللح الإنكليزي(
وهذ�  �لدهني  �ل�سعر  م�ساكل  لعالج  �لإب�سوم  ملح  ُي�ستخدم   -

ح�سب �خلطو�ت �لآتية:

الطريقة:
- ُي�ساف �لقليل من ملح �لإب�سوم �إىل �ل�سامبو �مل�ستخدم عادة.

على  وللح�سول  �ل�ستحمام،  عند  بال�سامبو  �ل�سعر  ُيغ�سل   -
فو�ئد �أكرب ُيرك �ل�سامبو �ملمزوج بامللح لفرة من �لوقت قبل 

غ�سله.

كن اعتماد العديد من املواد املتوفرة يف املنزل ميمُ

لأ�سحاب ال�سعر الدهني.. 15  و�سفة للعالج والعناية به

يعاين اأ�سحاب ال�سعر الدهني من املظهر غري اجلميل لل�سعر، ويحدث ال�سعر 
الزيوت، مما يجعل  زائدة من  الراأ�ض كمية  اإفراز فروة  نتيجة  الدهني 
النوع  هذا  اأ�سحاب  ي�سطر  ما  وهذا  الوقت،  طوال  زيتًيا  يبدو  ال�سعر 

على  للحفاظ  غ�سله  تكرار  ال�سعر  من 
ال�سعر  غ�سل  تكرار  اأن  اإل  مظهره، 
لل�سعر،  الأ�سرار  من  العديد  حدث  يمُ
لعالج  و�سفة   15 اأهتتم  ياأتي  وفيما 

ال�سعر الدهني.

مـــــــــــــــر�أة
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العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
�ل�سهباء  �ل�س�����ادة/مطعم  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1035736 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة تيكيكولياث �حمد عبدول جميد تيكيكولياث �حمد %100
تعديل وكيل خدمات/��سافة خمي�ص �سلمان عبيد �لعلوي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف مو�سى �ير�يات بار�مبيل
تعديل وكيل خدمات/حذف �بر�هيم علي �حمد ح�سن �لغربي

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
للهو�تف  �ل�س�����ادة/ديلر  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملتحركة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1736247 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة حممد علي �سامل عيظه �لعامري %100

تعديل وكيل خدمات/حذف مبارك علي مبارك علي �لقبي�سي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف مهند ملحم �لرفاعي

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون �ونالين للرجال  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2427839 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �كها�ص �سيل بن ناين جوبال �سيل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

�حمد عبد�هلل ح�سن �حمد �حلمادي من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب �ل�سركاء

�حمد عبد�هلل ح�سن �حمد �حلمادي من 100% �ىل %0
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
�خلليج  �ل�س�����ادة/م�ساريع  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للت�سغيل �ليل �لتقني ذ.م.م رخ�سة رقم:1025335 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عارف عبد�هلل حممد �سادق �خلوري %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف عامر حممد كنان حممد �حلريه

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/فا�ست لنقل �لركاب )فا�ست ليمو- �سيلفر كاب( 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1005188 
تعديل مدير/��سافة �حمد عبود �سالح �لبع�سي

EMIRATES NATIONLA GROUP LLC تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة جمموعة �لمار�ت �لوطنية ذ.م.م
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد عمري يو�سف �حمد �ملهريي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عمري يو�سف �حمد �ملهريي
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��سم جتاري من/فا�ست لنقل �لركاب )فا�ست ليمو- �سيلفر كاب( ذ.م.م  

FAST PASSENGER TRANSPORT )FAST LIMO- SILVER CAB( LLC
�ىل/فا�ست لنقل �لركاب )فا�ست ليمو- �سيلفر كاب(- �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

 FAST PASSENGER TRANSPORT )FAST LIMO- SILVER CAB(- SOLE PROPRIETORSHIP
LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة �ليمامة لل�سيار�ت ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:1004321 
تعديل مدير/��سافة �حمد عبود �سالح �لبع�سي

EMIRATES NATIONLA GROUP LLC تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة جمموعة �لمار�ت �لوطنية ذ.م.م
fast rent a car company l.l.c تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف فا�ست لتاجري �ل�سيار�ت ذ.م.م

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عمري يو�سف �حمد �ملهريي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد عمري يو�سف �حمد �ملهريي

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/�سركة �ليمامة لل�سيار�ت ذ.م.م  
AL YAMAMA AUTOMOBILE COMPANY LLC

�ىل/�سركة �ليمامة لل�سيار�ت- �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م
AL YAMAMA AUTOMOBILE COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لز�هي لل�سيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�سة رقم:1425628 

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/�لز�هي لل�سيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت  

ALZAHI GENERAL MAINTENANCE PROPERTY MANAGEMENT

�ىل/�لز�هي لل�سيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت- �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

 ALZAHI GENERAL MAINTENANCE PROPERTY MANAGEMENT-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 

�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
�ل�س�����ادة/ور�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1251226:ميامي للخر�طة رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ليفربول 

قطع غيار �ملعد�ت �لثقيلة
 رخ�سة رقم:CN 1190641 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
�ل�س�����ادة/�ماز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2425868:لالزياء  رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
�ل�س�����ادة/و�ي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 2425868:فيري �ك�سربي�ص كوريري رخ�سة رقم

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�سة

�لعالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة 

CN 2526853:ر�بي�سك �لتجارية  رخ�سة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

�سركة الت�سامن للزجاج والملنيوم- ذ م م
�لق�سائي  �لفال�سي–�مل�سفي  �ل�سارد  ر��سد  حممد  �سعيد  �ل�سيد/  يعلن 
�أنه مبوجب حكم حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية بالدعوى رقم 967  �سنة 
2019 جتاري جزئي-�أبوظبي، مت تعيينه بتاريخ 2019/10/27  حلل 

وت�سفية �سركة: �سركة �لت�سامن للزجاج و�لملنيوم - ذ م م 
�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي

CN-1028972 بالرقم 
�مل�سفى  مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ص  �ي  لدية  من  فعلى 
دبي-  042555151 فاك�ص   042555155 رقم  هاتف  �لق�سائي:  
�لقرهود-بناية �لفجر لالأعمال-�سارع �ملطار �لطابق �لأول-مكتب رقم 
119 و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�ساها 45 يوما 

من تاريخ هذ� �لعالن.
امل�سفي الق�سائي/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي
رقم القيد بوزارة العدل 449

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

جنم احلظ لقطع الغيار - ذ م م
يعلن �ل�سيد/ حممد �سعيد حممد ر��سد �ل�سارد –�مل�سفي �لق�سائي �أنه 
�سنة   1891 رقم  بالدعوى  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  حكم  مبوجب 
بحل    2019/05/08 بتاريخ  �ل�سادر   ، كلي-�أبوظبي  جتاري   2015

وت�سفية �سركة: جنم �حلظ لقطع �لغيار - ذ م م
�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي

CN-1039480 بالرقم 
�مل�سفى  مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ص  �ي  لدية  من  فعلى 
دبي-  042555151 فاك�ص   042555155 رقم  هاتف  �لق�سائي:  
�لقرهود-بناية �لفجر لالأعمال-�سارع �ملطار �لطابق �لأول-مكتب رقم 
119 و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�ساها 45 يوما 

من تاريخ هذ� �لعالن.
امل�سفي الق�سائي/ حممد �سعيد حممد ال�سارد
رقم القيد بوزارة العدل 534

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
�لتوكل  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لتجارة مو�د �لبناء رخ�سة رقم:1106113 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة نا�سر حممد حمود �لكيومي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد دغيميل خلفان حارب �ل�سام�سي

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة نور �لتقوى للمقاولت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�ل�سيانة �لعامة رخ�سة رقم:1123153 

تعديل ��سم جتاري من/موؤ�س�سة نور �لتقوى للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة  

NOOR AL TAQWA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

�ىل/نور �لتقوى لل�سيانة �لعامة

 NOOR AL TAQWA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خمبز رماح

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1785741 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة هد�يه �سامل �سليمان �ملربوعي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف هالل �سامل حارب �ملربوعي
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خمبز �لياقوت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1181771 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة هد�يه �سامل �سليمان �ملربوعي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف هالل �سامل حارب �ملربوعي
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خمبز �لوفا

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1164296 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة هد�يه �سامل �سليمان �ملربوعي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف هالل �سامل حارب �ملربوعي
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
�ل�س�����ادة/�رت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فيجن لل�سيانة �لعامة و�لديكور
رخ�سة رقم:CN 2270564 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 137460                               بتاريخ: 2010/09/01
و�مل�سجلة حتت �لرقم :107407

باإ�سم :�ص. كنج�ستون تيكنولوجي كوربوري�سن    
وعنو�نة : 17600 نيوهوب �سريت، فونتاين فايل، كاليفورنيا 92708، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 09
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء

�سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �لإيد�ع يف : 2009/12/28           
وحتى تاريخ �نتهاء �حلماية يف :   2019/12/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 137461                               بتاريخ: 2010/09/01
و�مل�سجلة حتت �لرقم :107408

باإ�سم :�ص. كنج�ستون تيكنولوجي كوربوري�سن    
وعنو�نة : 17600 نيوهوب �سريت، فونتاين فايل، كاليفورنيا 92708، �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء

�سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �لإيد�ع يف : 2009/12/28           
وحتى تاريخ �نتهاء �حلماية يف :   2019/12/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 138969                               بتاريخ: 2013/03/10
و�مل�سجلة حتت �لرقم :138969

باإ�سم :�ص. كولومبيا �سبورت�سوير كومباين    
وعنو�نة : 14375 �ن دبليو �ساين�ص بارك در�يف، بورتالند، �وريجون 97229، �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء

�سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �لإيد�ع يف : 2010/02/09           
وحتى تاريخ �نتهاء �حلماية يف :   2020/02/09

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :  �سكل درع

�ملودعة بالرقم: 319152   بتاريخ: 2019/10/22
باإ�سم :    زيوي ليمتد

وعنو�نة :  18 بوينغ بلي�ص ، مونت موجننوي 3116 ، نيوزيالند� 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 31
�للحوم  �أ�سا�سها  �لأليفة  للحيو�نات  طعام  �لأليفة؛  للحيو�نات  طعام  باحليو�نات؛  �خلا�سة  �لغذ�ئية  �مل��و�د 
�ملجففة بالتربيد و�للحوم �ملجففة بالهو�ء؛ مغذيات )مو�د غذ�ئية( للحيو�نات �لأليفة ؛ �سر�ب للحيو�نات 
�سكل  يف  �لأليفة  للحيو�نات  مكافاآت  �لأليفة؛  للحيو�نات  لالأكل  قابلة  مكافاآت  للكالب؛  ب�سكويت  �لأليفة؛ 

م�سغ �ساحلة لالأكل
من  تتكون  �ملجموعة  يف  �لأوىل  �لعالمة  حيث  عالمتني  من  جمموعة  عن  عبارة  �لطلب  �لعالمة:  و�سف 
ت�سميم لدرع يندمج مع حرف »Z« ب�سكل مميز باللغة �لإجنليزية. و�لعالمة �لثانية يف �ملجموعة تتكون 
من ت�سميم لدرع يندمج مع حرف »Z«  ب�سكل مميز باللغة �لإجنليزية على خلفة مربعة بالألو�ن �لأزرق 

�لد�كن و�لأبي�ص.
�ل�سر�طات: 

فعلي من لدية �عر��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
Z-BOOST    : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 319155   بتاريخ: 2019/10/22
باإ�سم :    زيوي ليمتد

وعنو�نة :  18 بوينغ بلي�ص ، مونت موجننوي 3116 ، نيوزيالند� 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 31
�للحوم  �أ�سا�سها  �لأليفة  للحيو�نات  طعام  �لأليفة؛  للحيو�نات  طعام  باحليو�نات؛  �خلا�سة  �لغذ�ئية  �مل��و�د 
�ملجففة بالتربيد و�للحوم �ملجففة بالهو�ء؛ مغذيات )مو�د غذ�ئية( للحيو�نات �لأليفة ؛ �سر�ب للحيو�نات 
�سكل  يف  �لأليفة  للحيو�نات  مكافاآت  �لأليفة؛  للحيو�نات  لالأكل  قابلة  مكافاآت  للكالب؛  ب�سكويت  �لأليفة؛ 

م�سغ �ساحلة لالأكل
و�سف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  Z-BOOST بالأحرف �لإجنليزية.

�ل�سر�طات: 
فعلي من لدية �عر��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
Z-BOOST SUPERFOODS    : طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 319158   بتاريخ: 2019/10/22
باإ�سم :    زيوي ليمتد

وعنو�نة :  18 بوينغ بلي�ص ، مونت موجننوي 3116 ، نيوزيالند� 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 31
�للحوم  �أ�سا�سها  �لأليفة  للحيو�نات  طعام  �لأليفة؛  للحيو�نات  طعام  باحليو�نات؛  �خلا�سة  �لغذ�ئية  �مل��و�د 
�ملجففة بالتربيد و�للحوم �ملجففة بالهو�ء؛ مغذيات )مو�د غذ�ئية( للحيو�نات �لأليفة ؛ �سر�ب للحيو�نات 
�سكل  يف  �لأليفة  للحيو�نات  مكافاآت  �لأليفة؛  للحيو�نات  لالأكل  قابلة  مكافاآت  للكالب؛  ب�سكويت  �لأليفة؛ 

م�سغ �ساحلة لالأكل
بالأحرف    Z-BOOST SUPERFOODS �ل��ك��ل��م��ات   م��ن  ت��ت��ك��ون  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���س��ف 

�لإجنليزية.
�ل�سر�طات: 

فعلي من لدية �عر��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ 
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 1999/12/11 �ملودعة بالرقم: 34112 
و�مل�سجلة حتت �لرقم 26699   بتاريخ: 2000/11/26

با�سم : �سركة جرن�ل موتورز �ل �ل �سي
�لوليات  �سيتي �وف ديرويت، ولية مي�سيغان 3000-48265،  وعنو�نه : 300 ريني�سانز �سنر، 

�ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 12 - �ل�سيار�ت، وقطع �لغيار �لعائدة لها.

�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  و�ستظل �حلماية 
2019/12/11 وحتى تاريخ: 2029/12/11.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال 
بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ : 2009/12/20 �ملودعة بالرقم: 137075 
و�مل�سجلة حتت �لرقم 137075

بتاريخ: 2013/01/16
با�سم : �سركة جرن�ل موتورز �ل �ل �سي

�لوليات  �سيتي �وف ديرويت، ولية مي�سيغان 3000-48265،  وعنو�نه : 300 ريني�سانز �سنر، 
�ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 12 - �ملركبات ذ�ت �ملحركات و�لقطع �خلا�سة 
بها يف حدود وقوعها يف هذه �لفئة. 

�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  و�ستظل �حلماية 
2019/12/20 وحتى تاريخ: 2029/12/20.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

GRANITE

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ 
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ : 2009/12/10 �ملودعة بالرقم: 136763 
بتاريخ: 2012/02/15 و�مل�سجلة حتت �لرقم 164447 

با�سم : �سركة جرن�ل موتورز �ل �ل �سي
�لوليات  �سيتي �وف ديرويت، ولية مي�سيغان 3000-48265،  وعنو�نه : 300 ريني�سانز �سنر، 

�ملتحدة �لأمريكية
�أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 12 - �ملركبات �لربية ذ�ت �ملحركات حتديد�ً،  وذلك لتمييز �ل�سلع 

�ل�سيار�ت، مركبات للمنافع �لريا�سية، �ساحنات وعربات نقل مقفلة يف �لفئة 12.
�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  و�ستظل �حلماية 

2019/12/10 وحتى تاريخ: 2029/12/10.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ 
بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

بتاريخ : 2009/12/17 �ملودعة بالرقم: 137021 
بتاريخ: 2011/10/15 و�مل�سجلة حتت �لرقم 156488 

با�سم : �سركة جرن�ل موتورز �ل �ل �سي
�لوليات  �سيتي �وف ديرويت، ولية مي�سيغان 3000-48265،  وعنو�نه : 300 ريني�سانز �سنر، 

�ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 12 - مركبات برية ذ�ت حمركات. 

�نتهاء �حلماية يف:  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ملدة ع�سر  �ملفعول  نافذة  و�ستظل �حلماية 
2019/12/17 وحتى تاريخ: 2029/12/17.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك
�ل�سيد/ حارث بونور�ت �حمد & �ل�سيد/ ح�سن كونيل

بطلب �إنتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 283394         بتاريخ:2017/11/23    
�مل�سجلة حتت رقم:                          بتاريخ:     27/08/2018

با�س��م: كافترييا تي فلو ذ.م.م
وعنو�نه: �ص.ب 77924، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )      ( – )  (
�خلدمات: خدمات توفري �لأطعمة و�مل�سروبات، وخدمات �لإيو�ء �ملوؤقت.

�لو�ق�عة بالفئة: 43 
* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق:
��سم مالك �لعالمة: كافترييا تي فلو ذ.م.م.

��سم �ملتنازل له: �ل�سيد/ حارث بونور�ت �حمد & �ل�سيد/ ح�سن كونيل.
مه�نته: �خلدمات
جن�سيته: �لهند.

عنو�ن وحمل �قامته: دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 2019/05/30.

تاريخ �لتا�سري يف �ل�سجل: 18 / 11 / 2019
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
ريي�ص �أودوبار كابوييل

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 310632           بتاريخ :2019/5/4   
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /     / 200م

با�س��م: ريي�ص �أودوبار كابوييل.
وعنو�نة :  �ص.ب 171651، دبي،  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
منتج �لقهوة.

�لو�ق�عة بالفئة: 30
و�سف �لعالمة : عبارة luckin coffee بحروف لتينية باللون �لأبي�ص على خلفية زرقاء 

يظهر بها غز�ل وخلفه د�ئرة بي�ساء وله قرون �سبه د�ئرية كما هو مو�سح بال�سكل �ملرفق.
�ل�سر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لعالن 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

TRAX XTS

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك: 
cocoona :بطلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 186551  بتاريخ : 2013/02/10 
بيانات �لأولوية: 

با�س��م: �ساجناي كومار يادوناث بر��سار 
وعنو�نه: �ص ب: 73279 ، دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات: 
�خلدمات �لطبية، �خلدمات �لبيطرية، خدمات �لعناية �ل�سحية و�ملحافظة على جمال �لكائنات �لب�سرية �أو 

�حليو�نات، خدمات �لزر�عة و�لب�ستنة و�لغابات.
 �لو�ق�عة بالفئة: 44

�حلرفان  وكتب  �لغامق  �لبنف�سجي  باللون  مميز  فني  بخط  مكتوبة   cocoon �لعالمة:�لكلمة  و�سف 
خط  �لأ�سفل  م��ن  يليه  �حلجم  �سغري  بي�ساوي  �سكل  منهما  ك��ل  �أ�سفل  وم��ن  كبري  بحجم   oo �لو�سطان 
وكتب  �ل�سمال  �إىل  �ليمني  م��ن  ميتد  �أف��ق��ي  خ��ط  �لطريقة  وبنف�ص  �ليمني  �إىل  �ل�سمال  م��ن  ميتد  �أف��ق��ي 
�لعبارة  بالالتيني  ويليها  �لأ�سود  باللون  �سنر  تر�ن�سفورمي�سن  ��ستيتك  �لعبارة كوكونا  وبالعربية  باأ�سفله 
�لأ�سود  باللون   CENTERE FOR AESTHETIC TRANSFORMATION

و�جلميع بطريقة مميزة.
�ل�س��ر�طات:

فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �أن يتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786  العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خمبز �مل�سرق

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1892927 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة هد�يه �سامل �سليمان �ملربوعي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف هالل �سامل حارب �ملربوعي
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
للطابوق   �مري  �ل�س�����ادة/معمل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1022153 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �بر�هيم كمال جابر خلف �حلمادي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �مري �مان �هلل خان �سيد �هلل خان

تعديل وكيل خدمات/حذف خلفان حممد خلفان عبد�هلل �لهاملي

فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 

اإعتتتتتتتتتتالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/نور �لعمر للمو�د �لزر�عية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:10986455 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ر��سد �حمد �نتاج علي %10

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سهاب �لدين جومر مياه %10
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممود �لرحمن حممد لويلو مياه %10

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ميلون د��ص ماخان د��ص %9
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/علي �سعيد مبارك حممد �ملن�سوري من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ علي �سعيد مبارك حممد �ملن�سوري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد عبد�ل�ستار حممد جوهر علي %10

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/نور �لعمر للمو�د �لزر�عية

NOORUL OMER AGRICULTURAL MATERIALS
�ىل/نور �لعمر للمو�د �لزر�عية ذ.م.م

NOORUL OMER AGRICULTURAL MATERIALS LLC
فعلى كل من له حق �و �عر��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  19  نوفمرب  2019 العدد 12786 
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العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
دائرة التنفيذ 

اإخطار دفع يف الق�سية التنفيذية  2019/3372   
�إىل �ملحكوم عليه/مركز �ل�سارقة لال�ستثمار- �لعنو�ن : �ل�سارقة - �لنهدة / �ل�سارقة - خلف �سارع 
بتاريخ  �نه  حيث  �ملال.  عبد�للطيف  عبد�هلل  حممد  ملك   1 رقم  �لطابق   111 رقم  مكتب   - �لإحتاد 
2019/1/30 قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي / �ل�سيخه �ميان �سقر حممد 
�لقا�سمي يف �لدعوى رقم مدين 2018/1410  ومبا �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور 

، ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، و�أن �حلكم �ملطلوب مت تنفيذه كالآتي :
�لتنفيذ  �لإ�سئتناف: 10000 - ر�سم  �لدعوى : 33000 - ر�سوم  به : 3103884 - ر�سوم  �ملبلغ �ملحكوم 

�لن�سبي : 3000 - م�ساريف �أخرى : 70344 - �ملجموع �لكلي : 3220228  
بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع % من تاريخ / حتى �ل�سد�د �لتام 

ف�سخ عقد بيع �لر�ص رقم 1173 باإمارة �ل�سارقة مبنطقة عرقوب �ل�سناعية �ملوؤرخ يف 2008/6/4 �ملربم 
بني �ملتحكمة �ل�سيخه �ميان �سقر حممد �لقا�سمي و�ملحتكم �سده مركز �ل�سارقة لال�ستثمار 

مبوجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل لتبليغكم ، ويف حالة 
تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �ستتخذ بحقك �لإجر�ء�ت �لقانونية. 

 توقيع رئي�س ق�سم التنفيذ  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
 اعـــــــالن       

�نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان : �ل�سيد/  تقدم �يل 
�سامل خلفان �سامل حممد �لظنني ، �جلن�سية : �لإمار�ت وطلب �لت�سديق على حمرر 
ل�سيانة  ح�سي  ور�سة  �لتجاري  �ل�سم  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف  )تنازل(  يت�سمن 
لل�سيار�ت  �لإ�سافية  �لأج��ز�ء  تركيب   ، �ل�سيار�ت  �سيانة  �لرخ�سة  ن�ساط   ، �ل�سيار�ت 
، و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 549188 
�ل�سيد/ �ىل  بخورفكان.  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  2006/12/10 يف  بتاريخ  �ل�سادر 

عمر�ن ح�سني ع�سيق مياه ، �جلن�سية : بنغالدي�ص.  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1276
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ عبد�لعزيز عبد�هلل يو�سف يون�ص �حلمادي - �إمار�تي 
�ل�سيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�سية 
حممد طيب حممد خالد فهيم - باك�ستان �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )دو�ر �ل�سجعة 
�ل�سادرة من  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )729935(  باإمارة  تاأ�س�ست  لتجارة �ل�سباغ( 
د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت �خرى : مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من 

موؤ�س�سة فردية �ىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1274
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ جا�سم حممد �سليمان حممد - �لإمار�ت �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  ح�سة �ىل �ل�سيد/ خالد 
حميد عبا�ص كرمك �لبلو�سي - �لإمار�ت �جلن�سية يف �لرخ�سة �لتجارية : �حلجاز 
مالك  تنازل  : حيث مت  �خرى  تعديالت   -  )740883( رقم  ترخي�ص   ، لل�سياحة  
�لرخ�سة لخر.  وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ�  و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
�لعدل  �لكاتب  ذلك عليه مر�جعة مكتب  �ي �عر��ص حيال  لديه  �لعالن فمن 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1272

�سوريا �جلن�سية يرغب يف  �ل�سيد/ و�ئل فوؤ�د �حلريري -  بان  ليكن معلوما للجميع 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ حممود �ل�سيد �سعد 
�ملر�سي - م�سر �جلن�سية ، يف �لرخ�سة با�سم )مطعم رز ودجاج( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة 
بال�سارقة.   �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )730010( رقم  رخ�سة  مبوجب 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  
على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1270

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ ر��سد فر�ز جول فر�ز - باك�ستان �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�سته �لبالغة 50 %  يف )ر��سد فر�ز خلدمات ت�سليح �ل�سيار�ت( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )765903( وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد جهانغري عامل حممد �إ�سماعيل - بنغالدي�ص 
�جلن�سية.  ويرغب �ل�سيد/ بابر فر�ز كل فر�ز - باك�ستان �جلن�سية يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته 
�لبالغة )50%( يف )ر��سد فر�ز خلدمات ت�سليح �ل�سيار�ت( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة 
�جلن�سية. مت  بنغالدي�ص   - �إ�سماعيل  �ل�سيد/ حممد جهانغري عامل حممد  �ىل  وذلك   )765903( رقم 
تغيري �ل�سم �لتجاري من )ر��سد فر�ز خلدمات ت�سليح �ل�سيار�ت( �ىل )ور�سة دو�ر �لرحمانية لت�سليح 
�ل�سيار�ت(. وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل.فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه 

بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 507
 - �حلو�سني  عبد�هلل  ح�سن  عبد�لرحمن  ح�سن  �ل�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �جلن�سية تنازل عن كامل ح�سته �لبالغة )100%( �ىل �ل�سيدة/ 
للتجارة(  )مارينا  �مل�سماة  �لفردية  �ملوؤ�س�سة  يف   ، �جلن�سية  باك�ستان   - �سلطانا  عمرب 
و�ملرخ�سة برقم )214389( و�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بال�سارقة. كما مت 

تغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية �ىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عر��ص على 

ذلك عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�سارقة   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : عرا�ض �سايب لتجارة املالب�ض اجلاهزة - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 507 ملك معمر نا�سر �ل�سيخ - �لقوز �لأوىل - بردبي - �ل�سكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رق��م   718266  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   :
يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1145410
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعاله  باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة  �ل�سجل �لتجاري لديها 
دبي بتاريخ  2016/4/4  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2016/4/5  وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ص  �أي  لديه  من 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
: 4421762-04  فاك�ص : 4421764-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ص   04-4421762  :
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية   عرا�ض 
�سايب لتجارة املالب�ض اجلاهزة - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
  2016/4/5 بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق  بتاريخ2016/4/4 
وعلى من لديه �أي �عر��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني
عن طريق �سركة الإمارات للمزادات 

 عن طريق الن�سر 
يف الق�سية التنفيذية رقم 2019/305 تنفيذ   

تعلن حممكة ر�أ�ص �خليمة �لبتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ عن بيع �ملنقولت �لعائدة 
ملكيتها كون�سيبت فليك�سيبل للتغليف )ذ م م( على قر�ر قا�سي �لتنفيذ يف �لق�سية 
�لتنفيذية رقم 2019/305 تنفيذ بتاريخ 2019/11/25 ب�سعر ��سا�سي 4.079.000 
عن طريق �سركة �لإمار�ت للمز�د�ت وذلك يف متام �ل�ساعة �ل�ساد�سة م�ساء علما 
بان قيمة �لتاأمني 20% تدفع نقد�.   فعلى من يرغب بال�سر�ك �و �لعر��ص 
www. و �لطالع �لدخول على �ملوقع �لإلكروين ل�سركة �لإمار�ت للمز�د�ت�
�لر�سمي  �لدو�م  �أثناء  �لتنفيذ  د�ئرة  �و مر�جعة   emiratesauction.ae

وحتى جل�سة �ملز�د �ملذكورة 
ماأمور التنفيذ / �سعيد ال�سحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
يف الق�سية رقم 2019/931 جتاري كلي 

�ملرفوعة من : بنك �مل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( بوكالة : حمده مكي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت 
�لقانونية  �سد �ملدعي عليهم :  1- هايرب ماركت �ملنامة )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( ، 2- 
 ، م   م  ذ   - �ملنامة هايرب ماركت   -4 ، �ن��ك ليميتد  �نف�ستمنت�ص  �ساب   -3 ، عبد�لقادر �سبري   
5- مركز �ملنامة - ذ م م  ،  6- �سوبر ماركت �ملنامة - ذ م م  ، 7- �ملنامة للمو�د �لغذ�ئية - ذ م م  ، 

8- �سوبر ماركت �ملنامة  - ذ م م ، 9- بيك �فينو - ذ م م  ،  10- �ملنامة هايرب ماركت - ذ م م   
بال�سارة �ىل كتاب حمكمة دبي �لبتد�ئية �ملوؤرخ يف 2019/11/14 و�ملت�سمن تكليفي خبري� يف 
�لق�سية �ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع �خلربة يف �لق�سية �ملذكورة يوم 
�لأحد �ملو�فق  2019/11/24 �ل�ساعة 11.00 �سباحا وذلك على �لعنو�ن �لتايل : مكتب �خلبري: 
�لوطنية  دبي  بناية   302 رقم  مكتب  �لثالث-  �لطابق  كابيتال-  �لهالل   - لوتاه  ماجد  �حمد 
للح�سور يف  ندعوكم  لذ�   04-2999000 هاتف  بور�سعيد  �سنر-  �سيتي  ديرة  مقابل  للتامني- 

�ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستند�ت ومذكر�ت.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�سر اجتماع خربة
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3445   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة �بيك�ص خلدمات �لتموين بالوجبات �لغذ�ئية 
�ص ذ م  وميثلها مديرها / �ليا�ص جورج �سبطينى جمهول حمل �لقامة 
�لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  �لهاملي  حممد  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن  مبا 
ماف�ص - ذ م م وميثله / �بر�هيم مو�سى علي مر�د  �لبلو�سي - قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )56558.33( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3478  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �ل�سعادة للت�سويق - �ص ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممود عيد مرزوق �سرف وميثله / كفاح حممد 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �لزعابي  �ل�سح�سي  حممد  نا�سر 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )26470( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. بال�سافة �ىل مبلغ 1990 درهم ر�سوم 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8340(

�ملنذرة : �لغز�ل لتجارة �لديزل - �ص ذ م م 
 )2017/1/210970( رق��م  �لتوكيل  مبوجب  مبا�سري  ح�سن  �سالح   / �ملحامي  بوكالة 
�جلن�سية  م�سري   ، مرعي  علي  �حمد  ه�سام  �ل��دي��ن  ح�سام   / بالتوقيع  عنه  و�مل��خ��ول 

مبوجب �لتفوي�ص رقم )2016/1/199611( بوكالة �ملحامي / �سالح مبا�سرى 
�ليها ب�سرورة  �ملنذر  �ملنذرة تنذر   - م   م  ذ  للنقليات - �ص  �ب��روي  �ليها : خال�سا  �ملنذر 
�لإن��ذ�ر وقيمته 44.844.75 درهم )فقط  و�ملبني و�سفا وقيمة ب�سدر هذ�  �ملبلغ  �سد�د 
وذلك  فل�سا(  و�سبعون  وخم�سة  درهما  و�ربعون  و�ربعة  وثمامنائة  �لف  و�ربعون  �ربعة 
خالل خم�سة �يام من تاريخ �لن�سر لهذ� �لإنذ�ر و�إل �ست�سطر �ملنذرة لتخاذ �لإجر�ء�ت 

�لقانونية �سدكم هذ� مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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يعلن �مل�سفي / مكتب �لوحدة ملر�جعة �حل�سابات بناء على حم�سر �جتماع �جلمعية 

�لعمومية �مل�سدق �أ�سول لدى �لكاتب �لعدل مبح�سر ت�سديق رقم 1949007607 
بتاريخ 2019/10/31 بحل وت�سفية �سركة / �ل�سفوة لركيب و�سيانة �جهزة �لتكييف 

ذ م م  - �أبوظبي - وتعيينه م�سفي للقيام باعمال �لت�سفية فعلى من لديه �أي 
�عر��سات �و مطالبات على �ل�سركة �ملذكورة �أعاله �لتقدم بامل�ستند�ت �لثبوتية خالل 

خم�سة و�ربعون يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن �ىل مكتب �مل�سفي على �لعنو�ن 
�لتايل : �إمارة �أبوظبي - �خلالدية - غرب 4 - بناية ح�سة حاجي عبد�هلل و�أخرين - 
�لطابق �لثاين - مكتب رقم 201 - �أ�سفل �لبناية حمل ر�أ�ص �خليمة للدجاج - وبجو�ر 

بناية �ملق�ص �لفني تليفون : 02/6668826 وفاك�ص 02/6668856 �ص ب 10441 
 unity_auditing@yahoo.com : إمييل�

امل�سفي 
مكتب الوحدة ملراجعة احل�سابات  

اإعــــــــــــــالن
بحل وت�سفية�سركةوتعيني م�سفي 
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8336(

�ملنذر : مينالند لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ص ذ م 
�ملنذر �ليه : بي �إف �إيه للتجارة - �ص ذ م م 

�ل�سيكات  �ليه ب�سد�د قيمة  �ملنذر  �لإن��ذ�ر يكلف  �ملنذر مبوجب هذ�  فاإن 
�خلم�سة مو�سوع �لإنذ�ر و�ملرتبة بذمة �ملخطر �ليه وما ي�ستجد منه 
حتى متام �ل�سد�د وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ هذ� �لإنذ�ر ، علما 
�ملذكورة ف�سوف  �لقانونية  �ملدة  �ل�سد�د خالل  �إخفاقكم يف  باأنه يف حال 
يتم �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم ، ومع حتفاظ �ملنذر بكافة 

�حلقوق �لأخرى �ملكفولة له قانونا. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/8348(

�ملنذر : �سما�ص مانايات هندي �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : مري �جمد علي مري ر�سا علي �قبال هندي �جلن�سية 

�ملو�سوع : مطالبة مالية بقيمة 300.000 ثالثمائة �لف درهم بالإ�سافة �ىل 12% فائدة قانونية من 
تاريخ �ملطالبة حتى �ل�سد�د �لتام.

 300.000( و�لبالغة  ذمتكم  يف  تر�سد  �لتي  �ملبالغ  رد  ب�سرورة  �لإن���ذ�ر  ه��ذ�  مبوجب  ننذركم  فاإننا 
ثالثمائة �لف درهم( بالإ�سافة �ىل 12% فائدة قانونية من تاريخ �ملطالبة حتى �ل�سد�د �لتام 

وذلك خالل خم�سة �يام عمل من تاريخ ت�سلمكم هذ� �لإنذ�ر ويوؤ�سفنا �ن نخطركم �نه يف حالة عدم 
�ل�سد�د خالل �ملدة �ملحددة فان �ملنذر �سيتخذ من �لإجر�ء�ت �لقانونية ما هو كفيل لتح�سيل �ملبالغ 

�ملطالب بها مع �لتعوي�ص عن كافة �لأ�سر�ر �لتي حلقت به 
وناأمل �ن ت�سارعو� �ىل �ل�ستجابة �ىل طلب �ملنذر خالل �لجل �مل�سار �ليه ونود �ن نخطركم بان �ملنذر 

�سوف يحملكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لق�سائية وتف�سلو� بقبول فائق �لحر�م و�لتقدير
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8346(

�ملنذرة / �سركة �ن ��ص �نف�ستمنت ليمتيد
بوكالة �ملحامي / عبد�لعزيز �لهنائي 

�ملنذر �ليه : �جي �سيتي �ساكتي �ساند �سيتي - )جمهول حمل �لإقامة( 
ينذر �ملنذرة �ملنذر �ليه �سرورة �سد�د مبلغ 5.000.000 درهم �إمار�تي )خم�سة 
ماليني درهم( خالل خم�سة �يام من تاريخ �لن�سر ، و�إل �سوف ن�سطر �آ�سفني 
�ملنذرة  حقوق  بحفظ  و�لكفيلة   ، �سدكم  �لق�سائية  �لإج����ر�ء�ت  كافة  لتخاذ 
من  �لقانونية  و�لفائدة  ذمتكم  يف  للمنذرة  �مل�ستحقة  �ملبالغ  جميع  للز�مكم 
و�مل�ساريف  �لر�سوم  كافة  وحتميلكم   ، �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لإ�ستحقاق  تاريخ 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بالن�سر

رقم )2019/8310(
�ملنذر : ماجد �حمد حممد عبد�هلل �جلا�سم 

�ملنذر �ليه : �سركة ريان �ملدنية لالعمال �لفنية - �ص ذ م م 
ومئتان  �لف  ع�سر  �ستة  وق��دره )16200(  ب��اد�ء مبلغ  �ليه  �ملنذر   / �ملنذر  ينذر 
و�إل   ، �لإن��ذ�ر  ��ستالمه هذ�  �ي��ام من تاريخ  دره��م خالل مدة �ق�ساها خم�سة 
�سي�سطر �ملنذر �آ�سفا �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة باملبلغ مبا 
بالتعوي�ص  و�ملطالبة  �لأد�ء  �أم��ر  و��ست�سد�ر  �لق�سائية  �لدعاوى  �قامة  فيها 
�جلابر للعطل و�ل�سرر مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بالن�سر

رقم )2019/8334(
�ملنذر : عاطف �بر�هيم �سعيد - �سوري �جلن�سية - وميثله بالتوقيع / حممد عاطف �سعيد 

�ملنذر �ليه : د�نيال بروفا دميوفا - بلغارية �جلن�سية 
�لقيمة �ليجارية �ملرتبة عليه  �ملوؤجرة وت�سديد  �لعني  �ليها باخالء  �ملنذر  �ملنذر /  ينذر 
حتى تاريخ �لخالل �لتام وت�سلميها للمنذر خالية من �ل�سو�غل باحلالة �لتي ت�سلمها عليه 
وت�سديد �ي خمالفات �و غر�مات وت�سليم جميع �ملفاتيح مع ��سالح ما قد يكون حلق بها 
م �سرر وت�سوية ح�ساب �ملاء و�لكهرباء و�لنرنت و�يه خدمات �خرى عن مدة �سغله للعني 
�ملنذر  و�إل �سي�سطر   ، �لإن��ذ�ر  ��ستالمه هذ�  تاريخ  �ق�ساها 30 يوم من  وذل��ك خالل مدة 
��سفا �ىل �تخاذ �لإج��ر�ء�ت �لقانونية و�لق�سائية �لالزمة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة 
�يجارية و�لتعوي�ص �جلابر لل�سرر ، مع حتميل �ملنذر �ليه كافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي 

و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8345(

�ملنذر : مايكل با�سا بوكالة �ملحامي / عبد�لعزيز �لهنائي 
�ملنذر �ليه : حممد حمدي م�سطفى فتحي - م�سري �جلن�سية  

)جمهول حمل �لإقامة( 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه �سرورة �سد�د مبلغ 260.000 درهم �إمار�تي 
)مائتان و�ستون �لف درهم ( خالل خم�سة �يام من تاريخ �لن�سر 
�لق�سائية  �لإج����ر�ء�ت  كافة  لت��خ��اذ  �آ�سفني  ن�سطر  �سوف  و�إل   ،

�سدكم ، وحتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2018/2302 تنفيذ جتاري   
طالب �لتنفيذ: بنك دبي �لتجاري - �ص م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �لحتاد - بجو�ر مركز ديرة �سيتي �سنر - بناية بنك دبي �لتجاري - �لطابق �لر�بع 
�ملنفذ �سده : �ل�سيخ / �سعيد بن عبيد �ل مكتوم - و�آخ��رون - عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ 

ز�يد - مبنى بناية �تريوم �لإمار�ت - �سقة مكتب رقم 115 - بالقرب من بنك �بوظبي �ل�سالمي 
5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع  2019/11/27 �ل�ساعة  �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة 
ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  م��ن  ي���ربره  مب��ا  م��ع��زز�  باعر��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��ر����ص  ل��دي��ه  م��ن  ول��ك��ل 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�ملز�د  �لتالية لر�سوم  �يام  �لع�سرة  �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل  �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من  �لتالية جلل�سة  �يام 
�ملحكمة وفيما  و�مل�سروفات خزينة  �ملعرو�ص  �لثمن  بايد�ع كامل  يقوم  �ن  �لثمن على  �لزيادة  عن ع�سر  �ل تقل هذه  ب�سرط 

يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
 : �مل�ساحة   -  356  -  605  : �لبلدية  رق��م   - �لأوىل  �سقيم  �م   : �ملنطقة   -  361  : �لر���ص  رق��م   - بناء  �ر���ص وم��ا عليها من 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   26000000  : �لتقديرية  �لقيمة  مربع  مر   3783.10

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2017/3197 تنفيذ جتاري   

طالب �لتنفيذ: �سركة كلوز�ل - ذ م م  - عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي - �سارع �ملنخول - مبنى �أغادير - مكتب رقم 107 - هاتف 
basel@cloisal-gulf.com : ر�سي : 04/3258877 هاتف نقال : 050/6446987 - �لربيد �للكروين�

و�آخرون   م  م  ذ  �ص  �لعامة  للتجارة  كيميمبك�ص  ل�سركة  مدير�  وبو�سفه  �ل�سخ�سية  ب�سفته  رخ�سان  علي  �حمد  علي   : �سده  �ملنفذ 
عنو�نه : دبي - ديرة - رقة �لبطني - �سارع بني يا�ص - جرين تاور - �لطابق �ل�ساد�ص - مكتب رقم 601 - رقم مكاين : 30985 - 
�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/11/27 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى   -  94568
www.( بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل 
�سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر 
�لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  نوع �لعقار : �سقة �سكنية 
- �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ص : 11 - رقم �ملبنى : 6 - ��سم �ملبنى : وي�ست هايت�ص 5 - رقم �لوحدة : 2802 - �مل�ساحة 

: 203.36 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )1970052( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري باإحالل املوؤ�س�سة وتعيني م�سفي  

��سم �ل�سركة : موؤ�س�سة �سناعات �م �لقيوين 
رقم �لرخ�سة : 001 ،  �لعنو�ن : �م �لقيوين )�لأبرق 1( -  �سارع : �لعام ، 

�ل�سكل �لقانوين : موؤ�س�سة فردية ، رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 342 
��سم �مل�سفي : �لبا�سا للتدقيق و�ملحا�سبة )حما�سبون قانونيون(  رقم �ل�سجل لدى وز�رة �لقت�ساد و�لتخطيط 
)�ل�سارقة( : 216 ، �ملرجع : 2019/101   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية - �أم �لقيوين باأنه قد مت 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ملوؤ�س�سة �ملذكورة وبتعيني �مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية 
�ملوؤ�س�سة.  تاريخ �لقر�ر : 2019/10/7  ، تاريخ ت�سديق �لقر�ر : 2019/10/7  وعلى من لديه �ي �عر��ص �و 
مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف �لعنو�ن �لتايل م�سطحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 
خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن   �لعنو�ن : �ل�سارقة - �ملجاز / خلف �سارع �مللك في�سل - �سقة رقم 

104 ملك عبد�لعزيز حممد �ملاجد  �لفاك�ص :  �ل�سارقة / 5537865 دبي / 2389722 �ص ب / 42077 
�لهاتف :  �ل�سارقة / 5536856 دبي / 2389721 �ص ب / 21216

 bashaca@eim.ae - jeroudy@eim.ae : لربيد �لإلكروين�
دائرة التنمية الإقت�سادية ام القيوين        

دائرة التنمية الإقت�سادية 
حكومة اأم القيوين 
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�ملال و�لأعمال

مدير عام �سانت ريجي�ض: اأبوظبي تتمتع 
بديناميكية فريدة يف اجلذب ال�سياحي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي،  ريجي�ص  �سانت  فندق  �أعلن 
�لعام  ه��ذ�  م��ن  �لثالث  �ل��رب��ع  �ختتام 

مبعدلت �إ�سغال مرتفعة.  
�ملدير  �سقر،  �ل�سيد م�سطفى  �أكد  و 
�لعام لفندق �سانت ريجي�ص �أبوظبي، 
ب���اأن �ل��ع��ام �حل���ايل ه��و �ل��ع��ام �لأكر 
كان  ���س��و�ء  للفندق،  بالن�سبة  جن��اًح��ا 
ذلك من ناحية �لإير�د�ت �أم معدلت 
�لإ�سغال �أم �سايف �لأرباح، فقد متكن 
ت��خ��ط��ي ك��اف��ة م���وؤ����س���ر�ت �لأد�ء  م���ن 

�لرئي�سية. 
يقت�سر  مل  �ل��ف��ن��دق  جن���اح  �أن  وذك���ر 
على جانب ر�سى �لعمالء فح�سب، بل 

تعدى ذلك �إىل �لنمو �ملهني للموظفني. 
مهنًيا  من��ًو�  �أبوظبي  ريجي�ص  �سانت  عمل  فريق  �أع�ساء  كافة  حقق  حيث 
كبرًي� �سمن بيئة عمل �سحية قو�مها �لحر�م �ملتبادل و�لت�سجيع �مل�ستمر 

على منح �ل�سيوف �أف�سل �خلدمات و�أكرها ح�سرية. 
تخطي  من  �لعمل  وفريق  �أن��ا  متكننا  “لقد   : قائاًل  �سقر  �ل�سيد  وم�سى 
�لبهجة  نفو�سنا  يف  يبعث  �ل��ذي  �لأم���ر  �لرئي�سية،  �لأد�ء  م��وؤ���س��ر�ت  كافة 
و�لثقة �لكافية لن�ستهل �لربع �لر�بع و�لأخري من هذ� �لعام بقوة ون�ساط. 
ونعد �سيوفنا باأن يكون مو�سم �لأعياد لدى �سانت ريجي�ص �أبوظبي حافاًل 

بالروعة و�لفخامة و�لفعاليات �ملنا�سبة للجميع، للعائالت و�لأحبة«.  
و�أ�ساد �سقر بجهود د�ئرة  �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي  و�لحتاد للطري�ن 
�ل�ساعية  �لد�ئرة  من  �بتد�ًء  فريدة،  بديناميكية  �أبوظبي  “تتمتع  بقوله: 
�إىل تعزيز �لعو�مل �جلاذبة لل�سياح، كالتجارب �لذوقية �ملحلية، و��ستقطاب 
و�لفعاليات،  �ملو�سيقية  �حل��ف��الت  وتنظيم  �مل�سهورين،  �لعامليني  �لطهاة 
�لحتاد  �سركة  قيام  على  ع���الوًة  �ملتميزة.  �لرفيهية  �لأن�سطة  وت��ق��دمي 
�لذي  �لأم��ر   ، �لرئي�سية  �لأ�سو�ق  �إىل  �ملتوجهة  رحالتها  بزيادة  للطري�ن 

يجعل �لإمارة �أكر ��ستقطاًبا لل�سياح تبًعا ل�سهولة �لو�سول �إليها”.
قائاًل:  �أبوظبي  �ل�سياحة  جن��اح  �إىل  �لفندق  حققه  �ل��ذي  �لنجاح  وع��زى 
“ت�ساهم �ملوؤمتر�ت و�ملعار�ص و�لزيار�ت �لر�سمية يف �أبوظبي يف ��ستقطاب 
�ملزيد من رجال �لأعمال و�لزو�ر، فمعر�ص �آيدك�ص، وزيارة �لبابا، وفورميول 
1 غر�ند بري �أبوظبي، و�ل�سر�كات �لقيمة �لتي قمنا بعقدها، �أثرت جميعها 
فئة  من  بخدمات  �لفندق  متتع  جانب  �إىل  لدينا.  �لإ�سغال  معدلت  على 

خم�ص جنوم ترتقي فعاًل بتجارب �ل�سيوف و�مل�سافرين« . 
و�أ�ساف “ حتمل خدماتنا طابًعا �سخ�سًيا يتمثل بخدمة �خلادم �ل�سخ�سي 
�لذوقية  كالتجارب  نوفرها،  �لتي  �لأخ���رى  �لفريدة  و�ل��ت��ج��ارب  “بتلر” 
بها  تتمتع  �لتي  و�خل�سو�سية  �لأذو�ق،  كافة  باإر�ساء  �لكفيلة  �حل�سرية 
�لفنادق  �سال�سل  كاأحد  ت�سنيفنا  �لأ�سباب، مت  ولهذه  �لرفيهية.  مر�فقنا 
�لر�ئدة يف جمال �ل�سيافة �لفاخرة. و�سنظل دوًما ملتزمون بعهدنا مبنح 

�سيوفنا جتارب �أ�سيلة و�إقامة مرفة«. 

بنك دبي الإ�سالمي ي�سدر بنجاح 
�سكوك بقيمة 750 مليون دولر اأمريكي

•• دبي-الفجر: 

�أ�سدر بنك دبي �لإ�سالمي �ص. م. ع، و�مل�سنف بتقدير A3 من قبل وكالة 
م�ستقرة  م�ستقبلية  ن��ظ��رة  )م��ع  فيت�ص  وك��ال��ة  قبل  م��ن    Aوعند م��ودي��ز 
للوكالتني(، بنجاح �سكوك بقيمة 750 مليون دولر �أمريكي باأجل مدته 
140 نقطة  ي��ع��ادل  ���س��ن��وي��اً، و�ل���ذي   2.950% ���س��ن��و�ت مب��ع��دل رب��ح   5

�أ���س��ا���ص ع����الوة ع��ل��ى م��ت��و���س��ط عائد 
ويعد  �سنو�ت.  خلم�ص  �ملبادلة  عقود 
لبنك  �لثانية  �لتجربة  �ل�سد�ر  هذ� 
�ملال  ر�أ���ص  �أ���س��و�ق  دب��ي �لإ�سالمي يف 
كان  ح��ي��ث    ،2019 ل��ع��ام  �ل��دول��ي��ة 
750 مليون  �لإ�سد�ر �لأول  بقيمة 
�إ�س����افية  ل�����س��ك��وك  �أم��ري��ك��ي  دولر 
د�ئمة من �ل�سق �لأول يف وقت �سابق 
م���ن ه����ذ� �ل����ع����ام. وي���ع���د م���ع���دل ربح 
�لأق���ل   2.95% �ل��ب��ال��غ  �ل�����س��ك��وك 
�ل�سكوك من قبل  ����س��د�ر�ت   �سمن 

�ملوؤ�س�سات �ملالية يف عام 2019. 
�ليوم  خ���الل  �ل�����س��ف��ق��ة  ت�����س��ع��ري  ومت 
ترويجية  حمالت  من  �لنتهاء  عقب 

عاملية �سملت هونغ كونغ ولندن وكذلك تلبية لند�ء خمتلف �مل�ستثمرين. 
��سر�تيجيتها  تنفيذ  على  �لإد�رة  قدرة  لإثبات  �لجتماعات  ونظمت هذه 
وعر�ص �لأ�سا�سيات �لئتمانية �لقوية للبنك.  ونتج عن �حلملة �لرويجية 
�إقبال كبري من �مل�ستثمرين من منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�آ�سيا و�أوروبا، مع 
�إغالق �سجل �لكتتاب بقيمة جتاوزت ملياري دولر �أمريكي، وهو ما ميثل 

معدل زيادة يف �لكتتاب يبلغ 2.7 مرة.
“�إن  قائاًل:  للمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �سلو�ن،  عدنان  �لدكتور  وعلق 
جناح �إ�سد�ر�ت �سكوك بنك دبي �لإ�سالمي هو دليل على ثقة �مل�ستثمرين 
يف �لأ�س�ص �ملتينة للبنك، ف�ساًل عن �سعورهم بالر�حة جتاه �مل�سرية �ل�ساملة 
لإمارة دبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. نحن �سعد�ء للغاية مبا �أثمرت 
عنه هذه �ل�سفقة و�سنظل ملتزمني مل�ستثمرينا �ملحليني و�لعامليني �لذين 

يو��سلون دعم �إ�سر�تيجية �لتمويل �ملتنوعة �لتي و�سعناها«. 
�سهاد�ت  �إ���س��د�ر  برنامج  �سمن  م��ايل  �سحب  �سكل  يف  �ل�سكوك  و�أ���س��درت 
�ئتمانية بقيمة 7.5 مليار دولر �أمريكي من بنك دبي �لإ�سالمي و�لذي 

مت �إدر�جه يف كل من بور�سة يورونك�ست دبلن ونا�سد�ك دبي.
ومت تفوي�ص كل من بنك ( ABC�ملوؤ�س�سة �لعربية �مل�سرفية)، وبنك دبي 
وبنك  �لأول،  �أبوظبي  وبنك  كابيتال،  �لوطني  دبي  و�لإم���ار�ت  �لإ�سالمي، 
�ت�ص �إ�ص بي �سي، ومايبانك، وم�سرف �ل�سارقة �لإ�سالمي، وبنك �ستاندرد 
ت�سارترد، وبنك وربة، للعمل ب�سفة مدر�ء �لإ�سد�ر �لرئي�سيني �مل�سركني 
�ملوؤ�س�سة  �ساركت  كما  �لإ���س��د�ر.  لهذ�  �مل�سركني  �لكتتاب  �سجل  وم���در�ء 
�لإ�سالمية لتنمية �لقطاع �خلا�ص كمدير �إ�سد�ر م�سرك، وبنك �لكويت 

�لدويل كمدير م�سارك.

�سلطان القا�سمي ي�سهد انطالق اأعمال موؤمتر ال�سارقة الدويل للطاقة امل�ستدامة واملتجددة حلماية البيئة
•• ال�شارقة-وام:

�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  �سهد 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
رئي�ص  �ل�سارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص 
�لكليات  مبجمع  �أم�ص  �ل�سارقة،  جامعة 
�ل�سارقة،  بجامعة  و�ل�سحية  �لطبية 
�أعمال موؤمتر �ل�سارقة �لدويل  �نطالق 
حلماية  و�مل��ت��ج��ددة  �مل�ستد�مة  للطاقة 
�ل��ب��ي��ئ��ة �ل���ث���اين ع�����س��ر، مب�����س��ارك��ة عدد 
جمالت  يف  و�ملخت�سني  �لباحثني  م��ن 
�لهند�سة و�لطاقة �ملتجددة من خمتلف 

�جلامعات و�ملعاهد �لبحثية.
�لذي يقام على مد�ر  �ملوؤمتر -  ويبحث 
4 �أي����ام- �أح���دث �ل��ت��ط��ور�ت يف جمالت 
�حل����ر�ري  ب�سقيها  �ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة 
و�لطاقة  �ل��ري��اح،  وط��اق��ة  و�لكهربائي، 
�ل��ب��ح��ار، و�لطاقة  �أم����و�ج  �مل��ت��ول��دة م��ن 
و�لتطور�ت  �لتدوير،  �إعادة  �ملتولدة من 
�حلديثة يف جمال �ل�سيار�ت �لكهربائية 
مناق�سة  �إىل  بالإ�سافة  �لنقل،  وجم��ال 
�لعاملية  و�لقو�نني  �لت�سريعات  من  عدد 
�نتاج  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار  بت�سجيع  �ملتعلقة 

حفل  جمريات  ب��د�أت  �ملتجددة.  �لطاقة 
�لنطالق بال�سالم �لوطني وتالوة �آيات 
بعدها مدير  ليلقي  �لذكر �حلكيم،  من 
جمول  حميد  �لدكتور  �ل�سارقة  جامعة 
�لنعيمي كلمة ثمن فيها رعاية �ساحب 
جامعة  رئ��ي�����ص  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�سمو 
�ل�سارقة  م���وؤمت���ر  ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل�����س��ارق��ة 
و�ملتجددة  �مل�����س��ت��د�م��ة  للطاقة  �ل����دويل 
حل��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة �ل����ذي ي��ع��ق��د يف دورت���ه 

�لثانية ع�سر.
جامعة  حققته  م��ا  �إىل  �لنعيمي  و�أ���س��ار 
�ل�������س���ارق���ة م����ن �إجن����������از�ت يف جم����الت 
حيث  و�لتكنولوجيا  �مل�ستد�مة  �لطاقة 
�لأول  باملركز  �لعام  ه��ذ�  �جلامعة  ف��ازت 
بني جامعات �لدولة عن حتقيق �أهد�ف 
ل���ربن���ام���ج �لأمم  �مل�����س��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ح�����س��ب ت�سنيف  ل��ال���س��ت��د�م��ة،  �مل��ت��ح��دة 
�جلامعات  لت�سنيف  �ل��ت��امي��ز  منظمة 
على �مل�ستوى �لعاملي، ويف �ملركز /200/ 
�لربنامج،  ل��ه��ذ�  �ل��ع��امل  ج��ام��ع��ات  م��ن 
بالهند�سة  �ل���ث���اين  ب��امل��رك��ز  ف����ازت  ك��م��ا 
�جلامعات  م�ستوى  على  و�لتكنولوجيا 
�لعاملة على �أر�ص �لدولة، ح�سب تقييم 

موقعها  ليتقدم  نف�سها  �لعاملية  �ملنظمة 
على م�ستوى جامعات دول �لعامل �أجمع 

�إىل �ملركز /400/.
و�أو�سح مدير جامعة �ل�سارقة �أن �إحدى 
�لتو�سيات �لتي �سدرت عن دورة �سابقة 
ب��اأن يكون  �أق��رت  من دور�ت هذ� �ملوؤمتر 
�ل���ذي ي�سل  �ل��ع��ام  ع��ام /2050م/ ه��و 
�لطاقة  �إىل  �ل��ع��امل  دول  م��ن  ك��ث��ري  ب��ه 
وتو�سية   ،/100%/ بن�سبة  �ملتجددة 
��ستخد�م  ع���ل���ى  ب��ال��ت�����س��ج��ي��ع  �أخ��������رى 
يف  �سي�ساهم  و�ل��ذي  �ل��د�ئ��ري  �لقت�ساد 

�إنتاج �لطاقة من �ملو�د �مل�ستهلكة.
وع���رب �ل��دك��ت��ور ه��رني��ك ل���ون���د، رئي�ص 
جامعة  �لعاملية،  �لطاقة  جملة  حترير 
فخره  ع��ن  �ل���دمن���ارك  مبملكة  �ل���ب���ورغ 
و�ع���ت���ز�زه ب���اأن ي��ك��ون م��ن �مل�����س��ارك��ني يف 
�ملتجددة  للطاقة  ع�سر  �ل��ث��اين  �مل��وؤمت��ر 
ي�ساهم  �لذي  �لبيئة  وحماية  �مل�ستد�مة 
يف  �لعلمي  �جل��ان��ب  دع��م  ب�سكل مهم يف 
و�مل�ستد�مة،  �ملتجددة  �لطاقة  مو�سوع 
ي��و�ج��ه حتديات  �ل��ي��وم  �ل��ع��امل  �أن  مبينا 
حقيقية من حيث �لتغري �ملناخي، ودور 
�لدعم  تقدمي  ه��و  و�ملخت�سني  �لعلماء 

و�مل���ع���رف���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي و�ل����دويل 
�يجاد  يف  للم�ساهمة  �لتقنية  وت��ط��وي��ر 

حلول للتحديات �ملحيطة.
�لعلبي  �لغني  عبد  للدكتور  كلمة  ويف 
�مل�ستد�مة  �لطاقة  هند�سة  ق�سم  رئي�ص 
جامعة  �أن  ف���ي���ه���ا  ب�����ني  و�مل�����ت�����ج�����ددة 
مر�كز  من  �لعديد  ��ستحدثت  �ل�سارقة 
مبو�سوع  �ملتعلقة  �لبحث  وجم��م��وع��ات 
وتخزينها،  و�إد�رت���ه���ا  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 
�مل��ج��م��وع��ات بالبحث  ت��ق��وم ه���ذه  ح��ي��ث 
و�ل��ت��ط��وي��ر مل��و�ك��ب��ة م���ا ي��ج��ري يف هذ� 

�ملجال عامليا.
�لذي  �ل�����س��ري��ع  �ل��ت��ط��ور  �أن  �إىل  ون����وه 
�مل�ستد�مة  �لطاقة  هند�سة  ق�سم  �سهده 
و�مل���ت���ج���ددة ب��ج��ام��ع��ة �ل�������س���ارق���ة �ل���ذي 
�لهند�سية  �لأق�����س��ام  طليعة  يف  �أ���س��ب��ح 
بل  فح�سب  �ملحلي  �مل�ستوى  على  لي�ص 
على �مل�ستوى �لعاملي، مو�سحا �أن �لنتاج 
�لعلمي للعام �لدر��سي 2019-2018 
�أه��م جمالت  140مقالة علمية يف  بلغ 

�لبحث �لعلمي �مل�سنفة /ب�سكوب�ص/.
�لطاقة  هند�سة  ق�سم  �أن  �لعلبي  وك�سف 
�سيبد�أ  باجلامعة  و�ملتجددة  �مل�ستد�مة 

و�لدكتور�ه  �مل��اج�����س��ت��ري  ط��ل��ب��ة  ب��ق��ب��ول 
�بتد�ء من �لعام �لدر��سي �لقادم، تنفيذ� 
لتوجيهات �ساحب �ل�سمو رئي�ص جامعة 
تطور  يف  ب��دوره  �سي�سهم  مما  �ل�سارقة، 
�لطاقة  جم�����الت  يف  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 

�مل�ستد�مة وحماية �لبيئة.
ف��ي��ل��م وثائقي  ع���ر����ص  وت��خ��ل��ل �حل���ف���ل 
ي�سلط �ل�سوء على �أبرز حمطات �ملوؤمتر 

على مد�ر 12 عام.
�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ثم دعي �ساحب 
للتف�سل  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 

بتكرمي �ملتحدثني و�لرعاة.
�ل�سيخ  �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  �ن��ط��الق  ح�سر 
حممد بن حميد �لقا�سمي رئي�ص د�ئرة 
�لإح�ساء و�لتنمية �ملجتمعية يف �ل�سارقة، 
رئي�ص  �ل��زع��اب��ي  عبيد  حم��م��د  و���س��ع��ادة 
و�سعادة  و�ل�سيافة،  �لت�سريفات  د�ئ���رة 
�لدكتورة حمدثة يحيى �لها�سمي رئي�ص 
هيئة �ل�سارقة للتعليم �خلا�ص، و�سعادة 
حم��م��د ح�����س��ن خ��ل��ف م���دي���ر ع����ام هيئة 
�ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون، وعدد من 
�ل�سارقة  جامعة  �أم��ن��اء  جمل�ص  �أع�ساء 

ونو�ب مدير �جلامعة وعمد�ء �لكليات.

 نظمت حفال كبريا لتكرمي الفائزين باجلائزة 

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سلم جوائز م�سابقة »اخلوذة الذهبية« اإىل ت�سع �سركات متميزة 

 ••  اأبوظبي –الفجر:

�ملدير  �لقبي�سي  �سعادة �سيف بدر  نيابة عن 
�أب��وظ��ب��ي وبح�سور  ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  �ل��ع��ام 
ومديري  �لتنفيذيني  �مل��دي��ري��ن  م��ن  ع���دد 
�لإد�ر�ت وممثلي �سركات �ملقاولت و�ملكاتب 
�لإن�سائية  �مل��و�ق��ع  يف  �لعاملة  �ل�ست�سارية 
�ملدير  �ملعمري  �سلطان  ���س��امل  �سعادة  �سلم 
�لتنفيذي لقطاع خدمات �لبلدية يف بلدية 
من  �لأوىل  �ل���دورة  جو�ئز  �أبوظبي  مدينة 
�لفائزين  �إىل  �لذهبية”  “�خلوذة  ج��ائ��زة 
من �ل�سركات �لفائزة يف هذه �لدورة، وذلك 
و�لأفر�د  �ملوؤ�س�سات  لتكرمي  كبري  حفل  يف 
�ملطلوبة   �ملعايري  حققو�  و�لذين  �ملتميزين 
�أطلقتها  �لتي  �جلائزة  هذه  على  للح�سول 
�إد�رة �لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة يف �لبلدية 
. وقد فازت �سمن �لفئة �لأوىل حتت عنو�ن: 
يف  و�ل�����س��ح��ة  �ل�����س��الم��ة  �إد�رة  ن��ظ��ام  “�أد�ء 
�ل�سركة” ويف �ملركز �لأول �سركة “ �لطاير 
وفازت  �أبوظبي”،  ف��رع   - م  م  ذ   - �ستوك�ص 
�لعامة،  �لإن�����س��اء�ت  �سركة  �ل��ث��اين:  باملركز 
ويف �ملركز �لثالث: �سركة “هالل بيل بادي 

و�سركاه للمقاولت ذ.م.م. هاللكو«.
فازت  ف��ق��د  �ل�ست�ساريني”،  “فئة  يف  �أم���ا 
�لدولية  “بار�سونز  ���س��رك��ة  �لأول  ب��امل��رك��ز 
�سركة  �ل��ث��اين  ب��امل��رك��ز  وف���ازت  �ملحدودة”، 
و�ل�ست�سار�ت  للت�سميم  �ل��ه��ن��د���س��ة  “د�ر 
�ملركز  ويف  وم�سارك�وه(”،  )�ساع�ر  �لفنية 
�نرنا�سيونال  “�لر�ث  ���س��رك��ة  �ل��ث��ال��ث: 

لالإ�ست�سار�ت �لهند�سية ذ.م.م«.
و�ل��ت��ي ت�سم  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ف��ئ��ة  وع��ل��ى �سعيد 
�ل�سالمة  جمال  يف  �ملمار�سات  �أف�سل  “فئة 
فقد  �سركة”  يف  �ملطبقة  و�لبيئة  و�ل�سحة 
وذلك  فازت باملركز �لأول:” بام �لدولية” ، 
عن ممار�ستها و�لتي متثلت بتمرير بطاقة 
و��ستخر�ج  �ل���ذك���ي  �ل��ه��ات��ف  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ال 
)�حلالة  للعامل  �خلا�سة  �ملعلومات  كافة 
�ملوؤهالت،  �ل�����دور�ت،  �ل��ت��دري��ب،  �ل�سحية، 
قبل  �ليومية  �لتعليمات  �ل�سهاد�ت،  �نتهاء 
�لبدء يف �لعمل(، و��ستحد�ث تطبيق قاعدة 
بال�سالمة  خا�ص  �لعاملني  جلميع  بيانات 

و�ل�سحة و�ملهنية.
“ بار�سونز  �سركة  حلت  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ويف 
ممار�ستها  ع��ن  وذل��ك  �ملحدودة”  �ل��دول��ي��ة 
من  يتم  ذك��ي  تطبيق  با�ستحد�ث  �خلا�سة 
خ��الل��ه �ي��ق��اف �لأع��م��ال �خل��ط��رية لتجنب 
�لتطبيق  وق��وع �حل���و�دث، ويتم من خ��الل 
�لإبالغ عن �حلو�دث و�سيكة �لوقوع ور�سد 
�ملخاطر، كما �أوجدت قاعدة بيانات لتدريب 
لوحة  وتوفري  لل�سركة،  و�لعاملني  �لعمال 
�لإد�رة  �ل��ق��ر�ر م��ن  حتكم م��ط��ورة لإت��خ��اذ 

�لعليا وقيا�ص موؤ�سر�ت �لأد�ء.

و�ل��ف��ائ��زة ب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث: “جي �إن�����ص دي 
 GHD Global Pty  « ج���ل���وب���ال 
��ستحد�ث  مم��ار���س��ت��ه��ا  ع���ن  وذل����ك   »Ltd
تطبيق ذكي يتم من خالله �يقاف �لأعمال 
�خلطرية لتجنب وقوع �حلو�دث، ويتم من 
خالل �لتطبيق �لإبالغ عن �حلو�دث و�سيكة 
قاعدة  توجد  كما  �ملخاطر.  ور�سد  �لوقوع 
بيانات لتدريب �لعمال و�لعاملني لل�سركة. 
من جانبه �أكد �سعادة خلفان �سلطان �لنعيمي 
�أن  �مل��دن  تخطيط  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
�جلوزئز  م��ن  تعد  �لذهبية  �خل���وذة  ج��ائ��زة 
ت��اأك��ي��د� على حر�ص  وت��اأت��ي  �ل��ر�ئ��دة عامليا، 
�أف�سل  توفري  على  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
بال�سالمة  �خل��ا���س��ة  و�مل��ع��اي��ري  �مل��م��ار���س��ات 
و�ل�سحة و�لبيئة جلميع �لعاملني يف �ملو�قع 
�لإن�سائية، كما تهدف �إىل حتفيز �ل�سركات 
و�مل���ق���اول���ني ع��ل��ى ت���ق���دمي �أق�������س���ى درج����ات 
�لل��ت��ز�م ب��ال��ق��و�ن��ني و�ل��ل��و�ئ��ح �ل��ت��ي تر�سخ 
بيئة عمل �آمنة ومطمئنة جلميع �لعاملني، 
مب��ا ي��ت��ف��ق م��ع �ل���روؤي���ة �حل��ك��ي��م��ة حلكومة 
�أبوظبي وحر�سها على حياة و�سالمة جميع 
�ملو�قع  يف  �لعمال  وخ�سو�سا  �ملجتمع  فئات 
من  �جل��ائ��زة  �سعادته:  و�أ���س��اف  �لإن�سائية. 
�ساأنها حتفيز �لعاملني يف �ملو�قع �لإن�سائية 
وتعزيز  �حل���و�دث،  كافة  ن�سب  خف�ص  على 
�لحتياطات  وت����وف����ري  �ل���ع���م���ال،  ����س���الم���ة 
�سالمتهم  ل��ه��م  ت�سمن  �ل��ت��ي  و�ل�����س��م��ان��ات 
و�سحتهم �ملهنية، وهذ� ما يعرب عن �لقيم 
�لإن�����س��ان��ي��ة ل���الإم���ار�ت، وري��ادت��ه��ا ع��امل��ي��ا يف 
وناأمل  �ملجتمع.  �أف���ر�د  كافة  رع��اي��ة  جم��ال 
�أن تكون هذه �جلائزة �لدورية )كل �سنتني( 
�إي��ج��اب��ي��ا جل��م��ي��ع �ملعنيني  د�ف���ع���ا وحم���ف���ز� 
لتطوير  �لإن�سائية  �ملو�قع  عن  و�مل�سوؤولني 
�أد�ئهم، و�تباع �أف�سل �ل�سبل للمحافظة على 

�ل�سليمة  �ملعايري  وتطبيق  �لعمال،  �سالمة 
و�ملتعارف عليها لل�سالمة و�ل�سحة و�لبيئة 

يف كافة �مل�ساريع. 
هدى  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت  ذ�ت���ه  �ل�سعيد  على 
و�ل�سحة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �إد�رة  م���دي���ر  �ل�����س��امل��ي 
�لذهبية  �خل������وذة  ج���ائ���زة  �أن  و�ل�����س��الم��ة 
ع���ب���ارة ع���ن م�����س��اب��ق��ة ت��ن��اف�����س��ي��ة يف جمال 
لقطاع  و�لبيئة  �ملهنية  و�ل�سحة  �ل�سالمة 
و�إد�رتها  بتنظيمها  تقوم  و�لإن�����س��اء،  �لبناء 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  عليها  و�لإ����س���ر�ف 
و�ل�سالمة،  و�ل�سحة  �لبيئة  ب���اإد�رة  ممثلة 
بحيث تكون �لفئة �مل�ستهدفة لهذه �جلائزة 
و�لإن�ساء  �لبناء  قطاع  يف  �لعاملة  �لكيانات 
مبدينة �أبوظبي من مقاولني و��ست�ساريني 
�سمن �لنطاق �جلغر�يف لعمل بلدية مدينة 
�أبوظبي. وتهدف �أي�ساً �إىل حت�سني وتطوير 
معايري �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية و�لبيئة يف 
�إىل �حلد  ي��وؤدي  �لبناء و�لإن�ساء مما  قطاع 
وتقوية  �ملهنية،  و�لإ���س��اب��ات  �حل���و�دث  م��ن 
و�لبيئة  �ملهنية  و�ل�سحة  �ل�سالمة  ثقافة 

بني فئات �لعاملني يف هذ� �لقطاع. 
�إىل خلق جمالت  �جلائزة  ه��ذه  ترمي  كما 
للتناف�ص بني كيانات قطاع �لبناء و�لإن�ساء 
مما ي�ساعد يف �لتميز يف جمالت �ل�سالمة 
�ل�سر�كة  وتقوية  و�لبيئة  �ملهنية  و�ل�سحة 

مع �لقطاع �خلا�ص. 
 وت�ستند �جلائزة �إىل جمموعة من �ملعايري 
ت�ستخدمها  �لتي  �لفنية  و�ملعايري  �لعامة 
وحتليل  مر�جعة  يف  �أبوظبي  مدينة  بلدية 
لال�سر�ك  �مل���ق���دم���ة  �ل���ط���ل���ب���ات  وت��ق��ي��ي��م 
�ختيار  وي���ت���م  �جل����ائ����زة،  ع��ل��ى  و�ل��ت��ن��اف�����ص 
يف  متخ�س�سة  جل��ن��ة  ق��ب��ل  م���ن  �ل��ف��ائ��زي��ن 
تقييم طلبات �لكيانات �ملتقدمة �إىل �جلائزة 

يف خمتلف فئاتها.

�أبوظبي  مدينة  بلدية  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
مار�ص   20 ر���س��م��ي��ا يف  �أط��ل��ق��ت  ق���د  ك��ان��ت 
و�ل�سحة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ب�������اإد�رة  مم��ث��ل��ة   2019
و�ل�سحة  �ل���ب���ي���ئ���ة  ج�����ائ�����زة  و�ل���������س����الم����ة 
�ل��ع��ام��ل��ة يف قطاع  ل��ل��ك��ي��ان��ات  و�ل�����س��الم��ة 
“�خلوذة  �أبوظبي  مبدينة  و�لإن�ساء  �لبناء 
�لذهبية”، يف خطوة تهدف من خاللها �إىل 
تعزيز �ملمار�سات �لآمنة يف جمال �ل�سالمة 
�لبناء  ق��ط��اع  يف  و�لبيئة  �ملهنية  و�ل�سحة 

و�لإن�ساء.
بلدية مدينة  وتعك�ص هذه �خلطوة حر�ص 
�أبوظبي على �للتز�م بتعزيز مكانتها �لر�ئدة 
يف تطبيق معايري �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية 
يف قطاع �لبناء و�لإن�ساء من خالل ت�سجيع 
�لقطاع  ه��ذ�  يف  �لعاملة  �لكيانات  وحتفيز 
و�ل�سحة  �ل�����س��الم��ة  ل��الرت��ق��اء مب��م��ار���س��ات 

�ملهنية و�لبيئة �إىل م�ستويات متقدمة.
�أ�سارت  ���س��روط وم��ع��اي��ري �جل���ائ���زة  وح����ول 
�لبيئة  �إد�رة  مدير  �ل�ساملي  هدى  �لدكتورة 
و�ل�سحة و�ل�سالمة يف بلدية مدينة �أبوظبي 
�إد�رة  ن��ظ��ام  ب����اأد�ء  تتعلق  �لأوىل  �ل��ف��ئ��ة  �أن 
هذ  وت�سمل  �ل�سركة،  و�ل�سحة يف  �ل�سالمة 
�لفئة �ل�سركات �لتي يوجد بها �أنظمة �إد�رة 
لل�سالمة و�ل�سحة  معتمدة ح�سب متطلبات 
�ملو��سفة  م��ت��ط��ل��ب��ات  �أو  �أب���وظ���ب���ي  �إم�������ارة 
�أو   18001:2007 �لأو���س��ا���ص  �ل��دول��ي��ة 

�لأيزو 45001:2018 
�أما �ملعايري �لفنية لهذه �لفئة فت�سم:

-1 حمور �لتدقيق وي�سمل عدد حالت عدم 
�م��ت��ث��ال ك��ربى و���س��غ��رى يف �آخ���ر تدقيقني 

�سنويني �سابقني من طرف ثالث خارجي
خمالفات  ع�����دد  �ل��ت��ف��ت��ي�����ص:  حم�����ور   2-
من  �ل�����س��ادرة  و�لبيئة  و�ل�سحة  �ل�سالمة 
جلميع  �ل�سابقني  �لعامني  خ��الل  �لبلدية 

م�ساريع �ل�سركة
حم��ور �حل����و�دث: ع��دد ح���و�دث وفيات   3-
�أمر��ص  �أو  للوقت  بليغة مهدرة  �إ�سابات  �أو 
مهنية بليغة مهدرة للوقت �أو وقائع خطرية 

يف �ل�سركة خالل �لعامني �ل�سابقني.
حمور �إد�رة �لطو�رئ:  4-

�لطو�رئ ي�ستمل  �إجر�ء منفذ لإد�رة  وجود 
على تنفيذ �لتمارين �لوهمية ل�سيناريوهات 
متارين  وتنفيذ  عمل  �ملتطلبة.  �ل��ط��و�رئ 

وهمية لل�سيناريوهات �لآتية:
- حادث للحريق 

�أو  ر�ف��ع��ة برجية  /�ن��ه��ي��ار  �سقوط  - ح��ادث 
�أماكن  م��ن  �ل�����س��ق��وط  �أو  م��ت��ح��رك��ة  ر�ف��ع��ة 

مرتفعة.
- حادث �إجهاد حر�ري. 

حمور �لتدريب:  5-
ل���ل���ت���دري���ب جلميع  �إج��������ر�ء م��ن��ف��ذ  وج������ود 
م�����س��ت��وي��ات �ل��ع��ام��ل��ني  يف �ل�����س��رك��ة. تنفيذ 
م�سفوفة تدريب �سنوية ت�ستمل على دور�ت 
و�ل�سحة  �ل�سالمة  مو��سيع  حول  تدريبية 

تغطى �مل�ستويات �لوظيفية �لآتية:
�أوًل للمقاولني: 

- �لإد�رة �لعليا.      - �لطاقم �لفني )مدر�ء 
�مل�ساريع - �ملهند�سني – �لفنيني(

- �مل�سرفني.         - �لعمال.
و�أ����س���اف���ت �ل�����س��امل��ي �أن �ل��ف��ئ��ة �ل��ث��ان��ي��ة من 
�لبيئة  ممار�سات  باأف�سل  و�ملتعلقة  �جلائزة 
و�ل�سحة و�ل�سالمة يف �لكيان فلها �سروط 
�لعامة  �سروطها  ومن  فنية،  و�أخ��رى  عامة 
�ساحلة  – مهنية  جت��اري��ة  رخ�����س��ة  وج����ود 
بالبناء  ع���الق���ة  ل���ه  ن�����س��اط  ع��ل��ى  حت���ت���وي 

و�لإن�ساء.
�ملمار�سة  تكون  �أن  �لفنية  �ل�سروط  وت�سمل 
�ل�سركة  �مل��ط��ب��ق��ة يف  �لآل���ي���ات  �أف�����س��ل  ع���ن 
يف  �ملمار�سة  ه��ذه  تطبيق  ي�سبق  مل  بحيث 
�ملمار�سة على  و�أن حتتوي هذه  �آخ��ر،  مكان 

�جلانب �لبتكاري و�لإبد�عي.
باجلائزة  �لفائزين  ت�سنيف  �سعيد  وعلى 
�أن هناك  �ل�����س��امل��ي  �ل��دك��ت��ورة ه���دى  �أك����دت 
ثالثة مر�كز للفئة �لأوىل )�أد�ء نظام �إد�رة 
�لفائز   : �ل�����س��رك��ة(  يف  و�ل�سحة  �ل�سالمة 
�لتقييم  خالل  من  يحقق  �أن  ويجب  �لأول 
ن�سبة 90 -100 % ، و�لفائز �لثاين من 
%، و�ل��ف��ائ��ز �ل��ث��ال��ث م��ن 75   89 – 80
% ، و�سوف يح�سل هوؤلء �لفائزون   79-

على جو�ئز تكرميية مقدمة من �لبلدية. 
�أما ت�سنيف �لفائزين للفئة �لثانية )�أف�سل 
مم��ار���س��ات �لبيئة و�ل�����س��ح��ة و�ل�����س��الم��ة يف 
يحقق  �أن  ي��ج��ب  �لأول  ف��ال��ف��ائ��ز   ، �ل��ك��ي��ان( 
 ،%  100-  90 بني  ت��ر�وح  تقييم  ن�سبة 
و�لثالث من   ،%  89 –  80 و�ل��ث��اين من 

.%  79 – 75
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�ملال و�لأعمال

اتفاقية �سراكة بني بيئة راأ�ض 
اخليمة وغرفة التجارة وال�سناعة

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

وّقعت هيئة حماية �لبيئة و�لتنمية �تفاقية �سر�كة ��سر�تيجية مع غرفة 
�لتجارة و�ل�سناعة يف ر�أ�ص �خليمة، بهدف تقوية �أو��سر �لتعاون وحتقيق 
و�لتجارية  �لبيئية  �ملجالت  يف  �جلانبني  بني  �ل�سر�كة  عالقة  يف  �لتكامل 
�لتي تخدم �لطرفني، ومت توقيع �لتفاقية يف مقر هيئة حماية �لبيئة يف 

ر�أ�ص �خليمة. 
وقع �ملذكرة من جانب غرفة �لتجارة و�ل�سناعة �سعادة حممد ح�سن �ل�سبب 
مدير عام غرفة جتارة و�سناعة ر�أ�ص �خليمة بالوكالة، ومن جانب هيئة 

حماية �لبيئة و�لتنمية �لدكتور �سيف حممد �لغي�ص �ملدير �لعام للهيئة. 
ومب��وج��ب �لت��ف��اق��ي��ة، �ت��ف��ق �ل��ط��رف��ان على �ل��ت��ع��اون يف جم���الت �لتوعية 
�ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  يف  و�مل�ساركة  و�لتعاون  �لذكية،  و�لتطبيقات  �لبيئية، 
�ملجالت  يف  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �ملوؤ�س�سي  �لتطوير  عمليات  و  للطرفني، 
�مل�سركة.  و�أكد �لدكتور �سيف حممد �لغي�ص على �أهمية �لتعاون مع غرفة 
�لتجارة و�ل�سناعة بالإمارة باعتبارها �سريكاً مهماً يف �لإمارة، و�سوف ت�سهم 
هذه �لتفاقية يف تعزيز �لتعاون بني �لطرفني يف �ملجالت �مل�سركة وتخدم 

�أهد�فها وتوجهاتها �ملوؤ�س�سية �ملبنية على نهج �لإمارة.
وتابع �لغي�ص “�إن توقيع هذه �لتفاقية ياأتي من �إميان �جلهتني باأهمية 
و�ل�سعي  �لبيئي  �لوعي  م�ستوى  ولرفع  �لإم���ارة  خلدمة  �جلهود  ت�سافر 
ويظهر  �لإ�ستد�مة،  مفهوم  ولتعزيز  �ل�سحيحة  �لبيئية  �ملفاهيم  لر�سيخ 
تالم�ص  وفعاليات  م��ب��ادر�ت  وخلق  �إن�ساء  على  �لطرفني  حر�ص  من  ذل��ك 

جميع فئات �ملجتمع »
ومن جهته �أكد �سعادة حممد ح�سن �ل�سبب �أن �لتفاقية تعد مبادرة ثمينة 
لتعزيز �لعالقة بني �لطرفني لتحقيق �ملزيد من �لفائدة ملجتمع �لإمارة، 
ولقد قطعت غرفة ر�أ�ص �خليمة بالتعاون مع هيئة حماية �لبيئة على مد�ر 
لدى  و�لتنموية  �لبيئية  �لثقافة  ن�سر  يف  طويال  �سوطا  �ملا�سية  �ل�سنو�ت 
موظفيها وجمتمع �لعمال يف �لإمارة، مما �ساهم يف تنمية �لوعي �لبيئي، 
م�سري�ً �إىل �أنه من خالل هذه �ملذكرة �سيعمل كل من �لكيانني معا ب�سكل 
وثيق لتعميم �لفائدة بني قطاعات �ملجتمع �ملختلفة يف �لإمارة. وتاأتي هذه 
�ملذكرة حتديثاً للتي �سبق و�أن �برمت بني �لطرفني يف عام 2012، لأهمية 
حتديث جمالت �لتعاون وتن�سيق �ل�سر�كات بينهما ول�سمان �سال�سة �لعمل 

يف �مل�ساريع �مل�سركة.

اأملانيا تخ�س�ض مليار يورو 
لتطوير القطاع الرقمي

•• برلني-وام:

�أقرت �حلكومة �لأملانية تخ�سي�ص مليار يورو لدعم قطاع �لعامل �لرقمي 
�أملانيا  وقوة  يتنا�سب  ب�سكل  �لرقمي  �لبث  وتوفري  �لفر�غ  ل�سد  يف حماولة 
�لقت�سادية. جاء �لقر�ر خالل �جتماعات مو�سعة عقدتها �أحز�ب �لئتالف 
�أن  يذكر  �أملانيا.  يف  �لرقمي  �لتطور  لبحث  �لأ�سبوع  نهاية  خ��الل  �حلاكم 
يتعلق  فيما  وخا�سة  �ملع�سلة  ه��ذه  م��ن  يعاين  �لمل���اين  �ل�سناعي  �لقطاع 
�خلرب�ء  وو�سف  �لأملانية.  �ملناطق  من  كثري  يف  �ل�سعيف  �خلليوي  بالبث 
�لو�سع يف �أملانيا باأنه متاأخر حتى عن �لكثري من دول �سرق �أوروب��ا، �لأمر 
�لتحتية  بالبنية  للنهو�ص  �ملبالغ  ه��ذه  لتخ�سي�ص  �حلكومة  دف��ع  �ل��ذي 

�لرقمية يف كافة �أنحاء �أملانيا.

مليار درهم جتارة دبي مع  926
 اأفريقيا خالل الفرتة 2018-2011 

•• دبي -وام:

�إد�رة غرفة جتارة و�سناعة دبي  �لغرير رئي�ص جمل�ص  �سعادة ماجد �سيف  �أكد 
درهم  �لريليون  �ستتخطى  �لأفريقية  �لقارة  مع  �لنفطية  دبي غري  �أن جتارة 
خالل �لفرة 2011 وحتى نهاية �لعام �جلاري مع و�سولها �إىل 926 مليار 
�أحد  �ل�����س��م��ر�ء ه��ي  �ل��ق��ارة  �أن  2011-2018 م��وؤك��د�ً  �ل��ف��رة  دره���م خ��الل 
ذلك  �لقت�سادي. جاء  للتنوع  و��سر�تيجيها  دبي  لتجارة  �لأ�سا�سيني  �ل�سركاء 
�ملنتدى  من  �خلام�سة  �ل��دورة  فعاليات  �نطالق  مع  �ألقاها  �لتي  كلمته  خ��الل 
�لعاملي �لأفريقي لالأعمال �م�ص �لذي تنظمه غرفة جتارة و�سناعة دبي برعاية 
كرمية من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل ويقام على م��د�ر يومني يف مدينة  رئي�ص جمل�ص 
كل  يف  �لأفريقية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعالقات  عمق  �إىل  �لغرير  ولفت  بدبي.  جمري� 
�نطالقاً من  �لعالقة  تلك  توطيد  �إىل  دبي  �إم��ارة  و�سعي  �لقت�سادية  �ملجالت 
مكانتها على خريطة �لقت�ساد �لعاملي ودورها يف تعزيز حركة �لتجارة �لدولية 
�لعامل م�سري�ً  �أ�سو�ق  �إىل كل  �لإم��ارة كبو�بة للدول �لأفريقية  وتر�سيخ مكانة 
م���د�ر خم�ص دور�ت  �أ���س��ب��ح على  ل��الأع��م��ال  �لأف��ري��ق��ي  �ل��ع��امل��ي  �مل��ن��ت��دى  �أن  �إىل 
ل�سياغة مالمح  �لإمار�تي و�لأفريقي ومركز�ً  �لأعمال  ر�ئدة ملجتمعي  من�سة 
م�ستقبل �لتعاون �لقت�سادي بني �لدولة و�لقارة �ل�سمر�ء يف جمايل �ل�ستثمار 
و�لتجارة من �أجل �إحد�ث منو �قت�سادي ملمو�ص قائم على �لتعاون و�ل�سر�كات 

�ل�سر�تيجية �ملمتدة يف خمتلف �لقطاعات.

% م�ساهمة القطاعات غري النفطية يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة املن�سوري : 70.5 

ع اتفاقية تعاون مع »غو اإير« لتزويد وقود الطائرات  اينوك توقاّ

�لأخ�سر  باللونني  �خل��ا���ص  �لت�سميم 
للطري�ن  دب��ي  معر�ص  خ��الل  و�لأزرق 

.2019
“�أدى  دوغال�ص  ق��ال  �ملنا�سبة،  ه��ذه  ويف 
�لنمو �ل�سريع لقطاع �لنقل �جلوي �إىل 
زيادة حجم �لنبعاثات �لكربونية، وتقع 
م�سوؤولية  �ل���ط���ري�ن  ق��ط��اع  ع��ات��ق  ع��ل��ى 
ع��ك�����ص ه���ذ� �ل���ت���وّج���ه. ���س��ت�����س��ّل��ط طائرة 
�للتز�م  ع��ل��ى  غريناليرن”  “�لحتاد 
بت�سجيع  وب���وي���ن���غ  ل���الحت���اد  �مل�������س���رك 
ممار�سات �ل�ستد�مة يف قطاع �لطري�ن. 
متثل �لر�سومات �لزرقاء �ملتموجة �أهمية 
�لعربية،  �ل��ث��ق��اف��ة  ويف  �حل��ي��اة  يف  �مل��ي��اه 
�ل�سرورية  �لزرقاء”  “�ل�سماء  و�أف��ك��ار 
متجددة  ع��م��ل��ي��ة  مب�����ب�����ادر�ت  ل���ل���ت���ق���ّدم 
و�لنبعاثات  �ل��وق��ود  ��ستهالك  خلف�ص 

�لكربونية تدريجياً.«
م��ن ج��ه��ت��ه، ���س��ّرح دي���ل ق��ائ��اًل “غرّيت 
ب�سكل  درمي��الي��رن   787 بوينغ  ط��ائ��رة 
فقد  �ل��ت��ج��اري.  �ل��ط��ري�ن  مفهوم  كبري 
و�لتكنولوجيا  �مل��ذه��ل  ت�سميمها  �أدى 
�ملتقدمة �مل�ستخدمة �إىل زيادة �لفعالية 
وبالتايل  �ل��وق��ود،  ��ستهالك  حيث  م��ن 
�لتعاون  ي�ّسرنا  �أق��ل.  كربونية  �نبعاثات 
م���ع �لحت�����اد ل��ل��ط��ري�ن ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 

•• اأبوظبي-الفجر:

�أعلنت �لحتاد للطري�ن، �لناقل �لوطني 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�سركة 
��ن��ع��ة ل��ل��ط��ائ��ر�ت، �أم�����ص عن  ب��وي��ن��غ �مل�����سّ
“�سر�كة بيئية” هي �لأوىل من نوعها، 
����س��ت��خ��د�م طائرة  ���س��ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا 
بوينغ 787 درمياليرن بت�سميم خا�ص 
لتجربة �ملنتجات و�لإجر�ء�ت و�ملبادر�ت 
�ملخ�س�سة خلف�ص �لنبعاثات �لكربونية 

�لناجتة عن �لطائر�ت.

غريناليرن”  “�لحتاد  طائرة  و�ستبد�أ 
لت�ستخدم  �ملقبلة  �ل�سنة  �أو�ئل  عملياتها 
ل��در����س��ة وتقييم  �ل�����س��رك��ت��ني  م���ن ق��ب��ل 
ت�سغيل  يتم  فيما  �ل���س��ت��د�م��ة  م��ب��ادر�ت 
�لطائرة يف رحالت جمدولة عرب �سبكة 
و�ستدعو  ل��ل��ط��ري�ن.  �لحت�����اد  وج���ه���ات 
�ل�سركتان، �ل�سركاء �ل�سر�تيجيني من 
�لأجو�ء  منظمي  �إىل  �لأج��ه��زة  م���زودي 
لتحديث  �إل��ي��ه��م��ا  ل��الن�����س��م��ام  �جل���وي���ة 
�ل��ف��ع��ال��ي��ة و����س��ت��ك�����س��اف �سبل  ت���د�ب���ري 

جديدة على منت “�لغريناليرن«.

�ستقوم  �أن��ه��ا  للطري�ن  �لحت���اد  و�أعلنت 
طائرة  م��نت  على  بيئية  رح��ل��ة  بت�سغيل 
بروك�سل  �إىل  �أبوظبي  من   787 بوينغ 
لال�ستد�مة يف  �أب��وظ��ب��ي  �أ���س��ب��وع  خ��الل 
مبادر�ت  ع��ن  للك�سف   ،2020 ي��ن��اي��ر 

خمتلفة متعلقة بالبيئة.
�لرئي�ص  دوغ������ال�������ص،  ت������وين  وك�������س���ف 
للطري�ن  �لحت���اد  ملجموعة  �لتنفيذي 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  نائب  ديل،  و�ستانلي 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����ص  ب��وي��ن��غ  ل�����س��رك��ة 
عن  �لتجارية،  للطائر�ت  بوينغ  ل�سركة 

�سركات  عمليات  يف  �ل���س��ت��د�م��ة  ت��ع��زي��ز 
�ل���ط���ري�ن«. مت��ت��ل��ك �لحت����اد للطري�ن 
بوينغ  ط�����ائ�����ر�ت  م����ن  �أ�����س����ط����ول  �أك������رب 
درمي���الي���رن يف �ل�����س��رق �لأو����س���ط، ومن 
ب��ني �لأك���رب يف �ل��ع��امل، م��ع 30 طائرة 
من  ط���ائ���ر�ت  و6   9-787 ط����ر�ز  م��ن 
طر�ز 787-10، ن�سرتها على 38 من 
�لطائر�ت  ل�ستبد�ل  وج��ه��ة   76 �أ���س��ل 
�ملقعدية  �ل�سعة  وزي����ادة  فعالية،  �لأق���ل 
خطة  يف  ت�ستمر  �أن  ع��ل��ى  و�ل���وج���ه���ات، 

�لنت�سار هذه خالل �لعام 2020.
و�أدى ��ستخد�م طائر�ت 787 �إىل خف�ص 
كبري يف معدل حرق �لوقود و�لنبعاثات 
�ل�سركة،  وجهات  �سبكة  عرب  �لكربونية 

�إىل جانب �ملبادر�ت �لبيئية �لأخرى.
وق�������د �ن���ب���ث���ق���ت ع�����ن ه�������ذه �ل�������س���ر�ك���ة 
عمليات  ق�سمي  ب��ني  ع��م��ل  جم��م��وع��ات 
مع  �ل�سركتني،  يف  و�لهند�سة  �ل��ط��ري�ن 
و�ملهند�سني يف  �ل��ط��ي��اري��ن  ك��ب��ار  �إج����ر�ء 
م�سركة  دور�ت  بوينغ  من   787 ق�سم 
يف  �لرئي�سي  للطري�ن  �لحت���اد  مقر  يف 
�ملزيد  �أب��وظ��ب��ي ل���س��ت��ك�����س��اف وحت���دي���د 
�بتد�ء من  من �سبل خف�ص �لنبعاثات، 
و�نتهاء  �لت�سغيلية  �مل��م��ار���س��ات  ت��غ��ي��ري 

باعتماد مبادر�ت لتخفيف من �لوزن.

•• اأبوظبي- وام: 

�ملوؤمتر  �أع��م��ال  �ل��ت��اأم��ني  هيئة  ��ست�سافت 
للجمعية  و�ل��ع�����س��رون  �ل�����س��اد���ص  �ل�����س��ن��وي 
IAIS حتت  �ل��ت��اأم��ني  مل��ر�ق��ب��ي  �ل��دول��ي��ة 
، بح�سور  �سعار �لرقابة يف �لع�سر �لرقمي 
ت�سم يف  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة،  �أع�����س��اء �جلمعية 
ع�سويتها 200 جهة �إ�سر�فيه ورقابية من 
140 دولة، بالإ�سافة �إىل �ل�سركات و�ملهن 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  ب��ال��ت��اأم��ني  �مل��رت��ب��ط��ة 
و�ملهتمني  و�ملخت�سني  و�خل���رب�ء  و�لعاملية 
�مل�ساركني  عدد  بلغ  حيث  �لعامل  �أنحاء  من 

600 م�سارك من خمتلف دول �لعامل.
و�أق���������رت �جل���م���ع���ي���ة �ل���ع���م���وم���ي���ة �ل����ت����ي مت 
ع��ق��ده��ا يف ف��ن��دق ج��م��ري� �أب�����ر�ج �لحت����اد - 
لالإ�سر�ف  �لأوىل  �لعاملية  �لأطر  �أبوظبي.. 
دوليا  �لن�سطة  �ل��ت��اأم��ني  جم��م��وع��ات  ع��ل��ى 
و�ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن �مل���خ���اط���ر �ل��ن��ظ��ام��ي��ة يف 
ق��ط��اع �ل���ت���اأم���ني �ل��ع��امل��ي و���س��ي��ت��م �لإ����س���ارة 
�إل��ي��ه��ا دوم���ا ب��ات��ف��اق �أب��وظ��ب��ي ومت��ت��از هذه 
�مل�سرك  �لإط�������ار  و���س��ع��ت  ب���اأن���ه���ا  �لأط������ر 
و�إر�����س����اد�ت  مل��ع��اي��ري   »ComFrame«
على  �لفعال  �لإ���س��ر�ف  على  تركز  �إ�سر�فية 
م�ستوى جمموعات �لتاأمني �لن�سطة دوليا، 
 »ICS« وتطوير معيار ر�أ�ص �ملال �لتاأميني
للمناق�سات  م�����س��رك��ة  ل��غ��ة  �إن�����س��اء  ب��ه��دف 
�لن�سطة  جمموعة  م��الءة  حول  �لإ�سر�فية 
معايري  بني  �لعاملي  �لتقارب  لتعزيز  دوليا 

كفاية ر�أ�ص مال.
�ملن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  معايل  وق��ال 
هيئة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لقت�ساد  وزي��ر 
�سعادة  عنه  نيابة  �لقاها  كلمة  يف  �لتاأمني 
�لقت�ساد  وز�رة  وك��ي��ل  ���س��ال��ح  �آل  ع��ب��د�هلل 
ل�سوؤون �لتجارة �خلارجية و�ل�سناعة خالل 
�ف��ت��ت��اح �مل���وؤمت���ر.. �إن دول���ة �لم����ار�ت تعمل 
�حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ن  �ن��ط��الق��ا 
ع��ل��ى ب��ن��اء �ق��ت�����س��اد ت��ن��اف�����س��ي ع��امل��ي متنوع 
مبني على �لبتكار و�ملعرفة وبقيادة كفاء�ت 
�ل���دول���ة تتمتع  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك����د  وط��ن��ي��ة. 
تقوم  ر�ئ��دة  وجت��اري��ة  �قت�سادية  ب�سيا�سات 

على مو��سلة �لتنويع و�لنفتاح �لقت�سادي 
و�لربط �لفعال مع �لأ�سو�ق �لعاملية وتبني 
و�لتي  �ل��ت��ن��م��ي��ة،  �حل��دي��ث��ة يف  �لجت���اه���ات 
حمركاتها  �أح���د  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  يعد 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة، ك��م��ا �أن��ه��ا ت��و����س��ل ج��ه��وده��ا يف 
وحتفيز  و�ل�ستثمار  �لأع��م��ال  بيئة  تطوير 
و�لتطوير  و�ل��ب��ح��ث  �لتكنولوجيا  �أن�سطة 

و�مللكية �لفكرية وت�سجيع ريادة �لأعمال.
و�أ�ساف �إن �لإمار�ت تتميز ببيئة ��ستثمارية 
على  ق��ادرة  م�ستقرة،  و�سيا�سية  و�قت�سادية 
حققت  �إذ  �لق���ت�������س���ادي،  �ل��ن��م��و  م��و����س��ل��ة 
م�ساهمة  زي��ادة  يف  ملحوظا  جناحا  �لدولة 
�ملحلي  �لناجت  يف  �لنفطية  غري  �لقطاعات 
�لإجمايل للدولة بن�سبة تتجاوز 70.5%، 
�أحد  �لوطني  �لقت�ساد  �ل��ذي يجعل  �لأم��ر 
�أكر �قت�ساد�ت �ملنطقة تنوعا ومنو�.. كما 
�أن دولة �لمار�ت ��ستطاعت على مد�ر �ست 
�لعربية  �ل��دول  تت�سدر  �أن  متتالية  �سنو�ت 
�لأعمال”،  مم��ار���س��ة  “�سهولة  م��وؤ���س��ر  يف 
وكذلك �لحتفاظ ب�سد�رتها على م�ستوى 
�لأجنبي  �ل���س��ت��ث��م��ار  ت��دف��ق��ات  يف  �مل��ن��ط��ق��ة 
 2018 ع��ام  يف  قيمتها  بلغت  �لتي  �ملبا�سر 
تو��سل  �أنها  كما  دولر،  مليار   10.4 نحو 
�لتحديات  خمتلف  رغ��م  �لإي��ج��اب��ي  من��وه��ا 
�لق��ت�����س��ادي��ة �لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة، حيث 
�أن ي�سجل  �ل����دويل  �ل��ن��ق��د  ���س��ن��دوق  ي��ق��در 
للدولة  �حلقيقي  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت 
منو� بن�سبة %2.8مع نهاية �لعام 2019، 

ويقدر �أن ي�سل �إىل %3.3 عام 2020.
�ل���ت���ط���ور�ت  وت������رية  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو������س�����ح 
ب�سكل  ت��ت�����س��ارع  �ل���ع���امل  يف  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
حل��ظ��ي، وت���ت���ز�ي���د م��ع��ه��ا �ل���س��ت��ث��م��ار�ت يف 
�لذكاء  وتقنيات  �ملالية  �لتكنولوجيا  جمال 
�سوف  �ل��ع��امل  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  �ل�سطناعي، 
�ملقبلة،  �ل�������س���ن���و�ت  خ�����الل  ك���ث���ري�  ي��ت��غ��ري 
و�سيكون �لقادرين على �لإبد�ع �لتكنولوجي 
ر�سم  ب�سمة يف  و�أو����س���ح  ت���اأث���ري�  �أك����ر  ه��م 

مالمح �مل�ستقبل.
وق�����ال “ م���ن ه����ذ� �مل��ن��ط��ل��ق، �أدرك������ت دولة 
�لإمار�ت �أهمية �ل�ستثمار يف تقنيات �لذكاء 

مهما  ر�فد�  باعتبارها  مبكر�،  �ل�سطناعي 
�قت�ساد  بناء  �إىل  �لر�مية  �لوطنية  للجهود 
معريف تناف�سي عايل �لإنتاجية وقائم على 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ب��ح��ث  �لب��ت��ك��ار 
�حل��دي��ث��ة، وف��ق��ا مل���ح���دد�ت روؤي����ة �لإم�����ار�ت 
�إط�����الق دول���ة  �أث���م���ر ع���ن  2021 و�ل�����ذي 
�ل�سطناعي  للذكاء  ��سر�تيجية  �لإم��ار�ت 
عام  ل��ه  م�ستقلة  وز�رة  و�إن�����س��اء   ،2031
�خلطو�ت  ه����ذه  �أن  و�أ�����س����اف   .«  2017
�لر�ئدة جاءت بناء على �لأ�س�ص �لقوية �لتي 
�لبتكار،  منظومة  لتعزيز  �لدولة  و�سعتها 
��سر�تيجية  ل���ه  �ل����دول����ة  �أط���ل���ق���ت  �ل�����ذي 
�مل�ستقبل من  �أ���س�����ص  و���س��ع  ب��ه��دف  وط��ن��ي��ة 
�مل��و�ه��ب و�لقدر�ت  �إع����د�د جيل م��ن  خ��الل 
وتزويدهم  �لأعمال  ورو�د  �ل�سابة  �لوطنية 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  يف  باملعرفة 
معايل  و�أك�������د  �ل���ع���الق���ة.  ذ�ت  و�مل�����ه�����ار�ت 
هيئة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لقت�ساد  وزي��ر 
�لتاأمني �أن هذه �لتطور�ت يف جمال �لذكاء 
�ل�سطناعي و�لتكنولوجيا �ملالية و�لبتكار 
�لتاأمني  على قطاع  �إيجابي  ب�سكل  �نعك�ست 
و�ساهمت يف خلق فر�ص كبرية  �ل��دول��ة،  يف 
ب��ال��دول��ة لتزويد  �ل��ت��اأم��ني  ���س��رك��ات  �أم�����ام 
�ملنا�سبة  و�لتغطيات  ب��اخل��دم��ات  عمالئها 
�ل�سركات  ع��م��ل��ت  �إذ  لح��ت��ي��اج��ات��ه��م،  وف��ق��ا 
����س��ت��خ��د�م �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف جمالت  ع��ل��ى 
خ��دم��ي��ة، مم���ا ي��ج��ع��ل ق��ط��اع �ل���ت���اأم���ني من 
جمال  يف  للنمو  �ملر�سحة  �لقطاعات  �أك��ر 
�لأعو�م  خالل  �حلديثة  �لتكنولوجيا  تبني 
�ل��ق��ادم��ة. و�أ���س��ار �ىل �أن ق��ط��اع �ل��ت��اأم��ني يف 
دولة �لمار�ت يحظى باأهمية كربى يف ظل 
لدوره  ن��ظ��ر�  �حلكيمة،  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات 
من  و�ملمتلكات،  �لأف��ر�د  حماية  يف  �حليوي 
ح��ي��ث ���س��م��ان �ل���وف���اء ب��الل��ت��ز�م��ات حلملة 
�لأق�ساط  �إج��م��ايل  بلغ  �إذ  �ل��ت��اأم��ني،  وث��ائ��ق 
عام  دولر  مليار   12 جمموعة  ما  �ملكتتبة 
 8 ب��ل��غ��ت  2018، وب��ت��ع��وي�����س��ات م��دف��وع��ة 
مليار�ت دولر، ف�سال عن دوره �ل�ستثماري 
وتنميتها  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل���دخ���ر�ت  جت��م��ي��ع  يف 
باإجمايل  �لأم���ث���ل  ب��ال�����س��ك��ل  و����س��ت��ث��م��اره��ا 

ومبا  دولر  مليار   17.3 بلغت  ��ستثمار�ت 
�حليوية  �ل�سناعة  تلك  ومتطلبات  يتفق 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية  لتدعيم 
�ختيار  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو�����س����ح  �مل�����س��ت��د�م��ة. 
ل�ست�سافة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
ي���وؤك���د ع��ل��ى م��ك��ان��ة �لدولة  �مل����وؤمت����ر �من����ا 
حيث  �لتطور  دعائم  وتر�سيخ  �لقت�سادية 
يف  رئي�سيا  عامليا  مركز�  �لإم���ار�ت  �أ�سبحت 
�سناعة �لتاأمني، و�لذى يعد قطاع �لتاأمني 
�أح�����د �أن�����س��ط �ل��ق��ط��اع��ات �لق��ت�����س��ادي��ة يف 
�لأول  �لرتيب  على  حافظ  حيث  �ل��دول��ة، 
�أفريقيا  يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 
�لعاملي  �مل�ستوي  و�ح��د� على  ويتقدم مركز� 
من   2018 ع���ام   37 �مل��رك��ز  �إىل  و���س��ول 
ح��ي��ث �إج���م���ايل �لأق�����س��اط �مل��ك��ت��ت��ب��ة، �لأم���ر 
�لتناف�سية  م��وؤ���س��ر�ت  من��و  يف  �ساهم  �ل���ذي 
�لعاملية لهذ� �لقطاع.. كما �أن قطاع �لتاأمني 
�إذ  ك��ب��رية،  يتمتع بفر�ص من��و  �لم����ار�ت  يف 
يتوقع �أن يحافظ على معدلت منو مرتفعة 
حتقيق  يف  ي�ستمر  و�أن  �ملقبلة،  �ل�سنو�ت  يف 
�لقت�سادية  �لتنمية  ب��دع��م  �ل��ف��ع��ال  دوره 

ودفع م�سرية منو �لقت�ساد �لوطني.
ول��ف��ت �ىل �جل���ه���ود �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا هيئة 
�ل���ت���اأم���ني يف جم����ال دع����م وحت��ف��ي��ز فر�ص 
�لهيئة  �إذ تو��سل  ب�سكل كبري،  �لقطاع  منو 
�لقو�نني  م���ن���ظ���وم���ة  �������س�����د�ر  �����س���ت���ك���م���ال 
�ل��ت��ي ت��ع��زز �ل��ت��ط��وي��ر و�لب��ت��ك��ار يف جمال 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ال���ي���ة و�ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة على 
موؤخر�  ���س��در  م��ا  ومنها  �خل�سو�ص،  وج��ه 
�ملنظمة  �لتجريبية  �لبيئة  ق��و�ع��د  ب�����س��اأن 
 Sandboxs  « �مل���ال���ي���ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل��ت��اأم��ني �لإل���ك���روين ووفقا  » وت��ع��ل��ي��م��ات 
م�ستوى  على  �ملطبقة  �مل��م��ار���س��ات  لأف�����س��ل 
�ل��ع��امل و�ل��ت��ي م��ن �مل��ت��وق��ع �أن ت��دف��ع عجلة 
�لتنمية �مل�ستد�مة يف قطاع �لتاأمني وت�ساعد 
لل�سركات  ج���دي���دة  ����س��ت��ث��م��ار�ت  ج����ذب  يف 
�ملالية..  �لتكنولوجيا  جم���ال  يف  �لنا�سئة 
�لقادم  �جل��ي��ل  م��وؤخ��ر�  �لهيئة  �أط��ل��ق��ت  كما 
�لتاأمني من خالل  �لرقابة على قطاع  من 
با�ستخد�م  �لرقمية  �لإ�سر�ف  �إع��د�د من�سة 

على  تعمل  وه��ي  �ل�سناعي،  �لذكاء  تقنيات 
خالل  م��ن  �لقطاع  يف  �لبتكار  بيئة  تعزيز 
�إن�ساء منظومة من مر�كز �لبتكار يف جميع 
�لتاأمني، حيث مت  �ل�سركات �لعاملة بقطاع 
�لتاأمني  �سركات  يف  لالإبتكار  م��در�ء  تعيني 
لدعم �لتطوير و�لبتكار يف قطاع �لتاأمني.

�ملوؤمتر  �نعقاد  �أهمية  على  معاليه  و���س��دد 
�ل�سنوي للجمعية �لدولية ملر�قبي �لتاأمني 
»IAIS« يف �أبوظبي يف ظل �لنقلة �لنوعية 
�لتي �سهدتها �سناعة �لتاأمني على م�ستوى 
�لذي  و�لتغيري  �مل��ج��الت،  جميع  يف  �لعامل 
و�لتكنولوجيا  �لرقمية  �لتطور�ت  �أحدثته 
�مل����ال����ي����ة يف �أ����س���ال���ي���ب ت����ق����دمي �خل����دم����ات 
�لتاأمينية، و�لتي �سوف توؤدي �إىل دور �أكرب 

يف م�ستقبل �سناعة �لتاأمني.
رئي�سية  حم���اور  خم�ص  على  �مل��وؤمت��ر  ورك���ز 
�لنماذج  خ���الل  م��ن  �ل���ق���در�ت  ب��ب��ن��اء  تتعلق 
�لتنمية  �����س���ت���د�م���ة  وت���ع���زي���ز  �ل���رق���م���ي���ة 
�لتكنولوجية و�ل�ستقر�ر يف �أ�سو�ق �لتاأمني 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل���ع���امل، وم��و����س��ل��ة م�سرية 
�لب��ت��ك��ار ون��ظ��م ق��و�ع��د �ل��ب��ي��ان��ات �لكبرية، 
و�ل�����س��م��ول �مل����ايل �ل��رق��م��ي ن��ظ��ر� مل��ا ميثله 
تاأثري  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  ك����ربي،  �أه��م��ي��ة  م��ن 

�لتكنولوجيا على هيكل �ل�سوق.
ومتيز �ملوؤمتر هذ� �لعام تز�منه مع �ليوبيل 
تاأ�سي�ص  ع��ل��ى  ع��ام��ا   25 وم�����رور  �ل��ف�����س��ي 
�لتاأمني  �أع��م��ال  ملر�قبي  �لدولية  �جلمعية 
ك��اف��ة جهات  و����س��ت��ق��ط��اب وجت��م��ع   IAIS
�لرقابة على �أعمال �لتاأمني مع رو�د �سناعة 
�أف�سل  لتطبيق  وذل���ك  ب��ال��ع��امل،  �ل��ت��اأم��ني 

�ملمار�سات �لعاملية يف قطاع �لتاأمني.
و�أ�سار معايل وزير �لقت�ساد رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة هيئة �لتاأمني �إىل �لدور �حليوي ملوؤمتر 
بني  و�خل���رب�ت  �ملعرفة  تبادل  يف   »IAIS«
على  �مل�سرفة  �لرقابية  و�لهيئات  �ملنظمات 
�لتاأمني و�خلرب�ء  �لتاأمني و�سركات  �أعمال 
من  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  و�ملخت�سني 
�لناجحة  �ل��ت��ج��ارب  م���ن  �ل���س��ت��ف��ادة  �أج����ل 
وتعزيز فر�ص منو  �لنتائج  �أف�سل  لتحقيق 

�سناعة �لتاأمني �لعاملية يف �مل�ستقبل.

•• دبي-الفجر: 

مع  تعاون  �تفاقية  �ينوك  جمموعة  وّقعت 
�لطري�ن  �سركة   ،)GoAir( �إي���ر«  “غو 
�ملجموعة  ت�����زّود  �ل��ه��ن��د،  يف  �لأ����س���رع من����و�ً 
“غو  �ل��ط��ائ��ر�ت لأ���س��ط��ول  مبوجبها وق���ود 
�إير” من �لطائر�ت �لتجارية يف مطار دبي 

�لدويل. 
ب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ���س��ع��ادة ���س��ي��ف حميد 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملجموعة  �ل��رئ��ي�����ص  �ل��ف��ال���س��ي، 
و��سحة  ب�سمة  �ي��ن��وك  “متتلك  �ي���ن���وك: 
يف ت��ط��وي��ر ق���ط���اع �ل����ط����ري�ن �مل��ح��ل��ي منذ 
تعاون  ����س���الت  وت���رب���ط���ه���ا   ،1995 ع�����ام 
وبف�سل  و�ل��ي��وم،  دبي‘.  ’مطار�ت  ب�  وثيقة 
�مل����وق����ع �ل����س���ر�ت���ي���ج���ي �ل������ذي حت���ظ���ى به 
�ل��و���س��ول من  ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع �سهولة  دب���ي، 
�ل��ع��امل، فاإننا  �أن��ح��اء  ك��اف��ة  �إىل  م��ط��ار�ت��ه��ا 
يف  ف��ع��ال��ي��ة  �أك����ر  ب����دور  للم�ساهمة  ن�سعى 
مكانة  تر�سيخ  �إىل  �لهادفة  �ل��روؤي��ة  حتقيق 
�لطري�ن  ل��ق��ط��اع  رئي�سي  ك��م��ح��ور  �لإم�����ارة 

على م�ستوى منطقة �ل�سرق �لأو�سط.« 
فخورون  “نحن  ق���ائ���اًل:  ���س��ع��ادت��ه  وت���اب���ع 
ن�سهم  �أن  وي�سعدنا  �إير‘  ’غو  مع  ب�سر�كتنا 

بدوٍر �إيجابي يف تطوير عملياتها يف دبي.«

بها�سني،  �سينغ  هارجيندر  قال  جانبه  ومن 
نائب �لرئي�ص- قطاع �ملطار�ت يف “غو �إير”: 
جمموعة  م��ع  �ل�سر�كة  ه��ذه  عقد  “ي�سرنا 
عن  �سيثمر  تعاوننا  ب��اأن  ثقة  وكلنا  �ي��ن��وك، 
يف �ل�سرق �لأو�سط  ’غو �إير‘  تعزيز ح�سور 
و�سمال �أفريقيا، �نطالقاً من مكانة �ينوك 
وقود  م�����زودي  �أك����رب  م���ن  و�ح�����دة  ب�سفتها 

�لطائر�ت على م�ستوى �ملنطقة.«

�ملتو��سل  و�لنمو  �لكبري  �لنجاح  �سوء  ويف 
�لذي حتققه �أعمال �ينوك يف قطاع �لطري�ن 
تو��سل  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  يف 
�ملجموعة تو�سعة �سبكتها �لتي تغطي حالياً 
�أك��ر من 200 مطار يف 25 دول��ة، وتزّود 
�أكر من 3 ماليني جالون يوميا ًمن وقود 
�لطائر�ت �إىل جمموعة كبرية من �سركات 
�لطري�ن يف �لدولة و�لعامل. وتنفذ �ل�سركة 
حالياً �أكر من 300 عملية تزويد بالوقود 
يومياً.  وبد�أت �ينوك عملياتها �لدولية يف 
2002، وم��ن��ذ ذلك  �ل��ط��ري�ن ع���ام  ق��ط��اع 
�لطائر�ت  وق����ود  �مل��ج��م��وع��ة  زّودت  �حل���ني 
مطار�ت  يف  ع��م��ي��ل   100 م���ن  �أك�����ر  �إىل 
�لأو�سط  �ل�سرق  مناطق  �متد�د  على  تتوزع 

و�أفريقيا وجنوب �سرق �آ�سيا و�أوروبا. 
جتدر �لإِ�سارة �إىل �أن وحدة �أعمال �لطري�ن 
من  و��سعة  باقة  توّفر  �ينوك  جمموعة  يف 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة وخدمات  �ل��ت��ج��اري��ة  �خل���دم���ات 
وت�سويق  ب��ي��ع  ذل���ك  يف  مب��ا  �ل���وق���ود،  �إد�رة 
تزويد  م�سوؤولية  وتاأمني  �لطائر�ت،  وق��ود 
و�لدعم  و�ل�ست�سار�ت  بالوقود،  �لطائر�ت 
�لتحّكم  خ��دم��ات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��ت��ق��ن��ي، 
ب���اجل���ودة و�ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل��ع��م��ل��ي��ة، وفح�ص 

�ملر�فق، وتدريب �لكو�در. 

»الحتاد غريناليرن« �سراكة بني الحتاد للطريان وبوينغ حلماية البيئة واحلد من النبعاثات

الثالثاء    19   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12786  
Tuesday   19   November   2019  -  Issue No   12786



29

�ملال و�لأعمال

هانهاوا على خطى ريثيون و�ساب وتالي�ض

برنامج التوازن القت�سادي ي�ستقطب عمالق ال�سناعات الدفاعية الكورية اإىل اأبوظبي
•• دبي-الفجر: 

جنح جمل�ص �لتو�زن �لقت�سادي من خالل 
برنامج �لتو�زن �لقت�سادي، �لذي �أعلن عن 
�سيا�سته �جلديدة يف معر�ص وموؤمتر �لدفاع 
��ستقطاب  يف   ،)2019 )�أي��دك�����ص  �ل���دويل 
�سركة هانهاو� �لكورية �لتي تعمل يف جمال 
�لقطاع �لدفاعي لإن�ساء �سركة تابعة لها يف 
�أبوظبي.  مت توقيع �لتفاقية من قبل مطر 
للتطوير  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لرميثي،  علي 
�لتو�زن �لقت�سادي،  �لقت�سادي يف جمل�ص 
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  يل  و�سوجن�سو 
�لتو�زن  جمل�ص  جناح  يف  �ل��ك��وري��ة  ه��ان��ه��او� 
للطري�ن  دب��ي  معر�ص  خ��الل  �لق��ت�����س��ادي 
�مل�����س��وؤول��ني من  م��ن  ع��دد  بح�سور   2019
�لتفاقية حتت  وتاأتي هذه  �ملعنية.  �جلهات 
�لذي  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��و�زن  ب��رن��ام��ج  مظلة 
�لأجنبية  �ل���س��ت��ث��م��ار�ت  ج��ل��ب  يف  ي�����س��اه��م 
ودعم �لبتكار �لتكنولوجي يف قطاع �لدفاع 
�لوطنية.  �ل����ك����و�در  و����س��ت��ق��ط��اب  و�لأم�������ن، 
وتن�سم �سركة هانهاو� �ىل كل من ريثيون، 
كر�بع  �لفرن�سية  وتالي�ص  �ل�سويدية  و�ساب 
برنامج  م��ز�ي��ا  م��ن  ت�ستفيد  ع��امل��ي��ة  ���س��رك��ة 
�فتتاح  خ����الل  م���ن  �لق���ت�������س���ادي  �ل����ت����و�زن 
تعليق  ويف  �أب��وظ��ب��ي.  يف  لها  تابعة  عمليات 
�سعادة طارق  ق��ال  �لت��ف��اق��ي��ة،  ل��ه على ه��ذه 

�لتنفيذي  �لرئي�ص  �حلو�سني،  �لرحيم  عبد 
“نحن  �لق����ت���������س����ادي:  �ل�����ت�����و�زن  مل��ج��ل�����ص 
�ل�سركة  هذه  مع  �لتعاون  بتوثيق  فخورون 
�ل�سناعات  جم����ال  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ع��ري��ق��ة 
ه���ذه  م���ع���ت���رب�   ،“ �ل���دف���اع���ي���ة و�لأم����ن����ي����ة 
م�سعى  يف  ومهمة  ��سافية  خطوة  �لتفاقية 
ن��ح��و متكني  �لق��ت�����س��ادي  �ل���ت���و�زن  جمل�ص 
�لقطاع �لدفاعي و�لأمني يف دولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وتعزيز م�ساهمته يف م�سرية 

مطر  ق���ال  جهته  م��ن  �مل�����س��ت��د�م��ة.  �لتنمية 
للتطوير  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لرميثي،  علي 
�لتو�زن �لقت�سادي،  �لقت�سادي يف جمل�ص 
برنامج  يتيحها  �لتي  �ملتعددة  �خل��ي��ار�ت  �إن 
�لتو�زن �لقت�سادي �أمام �ل�سركات �لأجنبية 
على  �ل�����س��رك��ات  ت��ل��ك  ت�سجيع  يف  �ست�ساهم 
�ملتحدة وجهة  �لعربية  جعل دولة �لم��ار�ت 
�لدولة  و�أن  خ��ا���س��ة  مف�سلة،  ����س��ت��ث��م��اري��ة 
�أهمها  عديدة  ��ستثمارية  مبقومات  تتمتع 

�سبكة  وتوفر  و�ل�سيا�سي،  �لأمني  �ل�ستقر�ر 
ف�ساًل  �لتحتية،  �لبنية  م��ن  ج��د�ً  متطورة 
�لقو�نني  وو���س��وح  �لإج�����ر�ء�ت  �سهولة  ع��ن 
وغريها من �ملز�يا �لتناف�سية �لأخرى. و�أكد 
�ست�ساهم  �ل�سركات  ه��ذه  مثل  �أن  �لرميثي 
يف دع���م وت��ع��زي��ز �ل��ق��اع��دة �ل�����س��ن��اع��ي��ة غري 
قال  جهته  من  �أبوظبي.  �إم��ارة  يف  �لنفطية 
ل�سركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  يل  �سوجن�سو 
هانهاو� �لكورية ي�سعدنا �أن نعلن عن كياننا 

روؤية  لدينا  �أبوظبي.  �أن�سئ حديًثا يف  �ل��ذي 
�لقت�سادي  �ل��ت��و�زن  جمل�ص  م��ع  م�سركة 
للم�ساهمة يف تنمية وتطوير قطاع �ل�سناعة 
موؤكد�  �لإم�������ار�ت  يف  و�لأم���ن���ي���ة  �ل��دف��اع��ي��ة 
ح��ر���ص ���س��رك��ت��ه ع��ل��ى �مل�����س��اه��م��ة يف تطوير 
نظام بيئي �سناعي م�ستد�م عرب ت�سهيل نقل 
�لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  وت��ط��وي��ر  �لتكنولوجيا 
�لإم���ار�ت���ي���ة ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن �إن�����س��اء ق���در�ت 

�سناعية حملية.

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �سوق  لدى  �ملالية  �خلدمات  تنظيم  �سلطة  وقعت 
�لعاملي، مذكرتي تفاهم مع هيئة �لإ�سر�ف على �خلدمات 
�لتنظيمي  ت��ع��اون��ه��م��ا  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  �ل��ك��رو�ت��ي��ة،  �مل��ال��ي��ة 
وّقع  �ل�ستثمار.  و�إد�رة  �ملالية  �لتكنولوجيا  جم���الت  يف 
�إد�رة هيئة  �أنت زيجمان، رئي�ص جمل�ص  �لتفاهم  مذكرتي 
�لإ�سر�ف على �خلدمات �ملالية �لكرو�تية، وفيليب ريت�سارد 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����س��وؤون �ل��دول��ي��ة يف ���س��ل��ط��ة تنظيم 
يف  �لتفاقيتان  و�ست�سهم  �ل�سوق.  ل��دى  �ملالية  �خل��دم��ات 
�لعاملي  �أبوظبي  �سوق  �لإ�سر�يف بني  �لتعاون  تو�سيع نطاق 
وتوفر  �لكرو�تية،  �ملالية  �خلدمات  على  �لإ���س��ر�ف  وهيئة 
على  مل�ساعدتهما  �ل�سلطتني  بني  �ملعلومات  لتبادل  �إط���ار�ً 
مو�كبة �لتطور�ت �لتنظيمية و�لأخرى �ملتعلقة بال�سوق يف 
نطاق ولياتهما �لق�سائية. ويف جانب �لتكنولوجيا �ملالية، 
�ملايل  للتعاون لدعم �لبتكار  �إط��ار�ً  �لتفاهم  توفر مذكرة 
و�سركات �لتكنولوجيا �ملالية من �أجل تعزيز فهم �لإطار�ت 
قال  ب���دوره،  ق�سائية.  ولي��ة  بكل  �ل�سلة  ذ�ت  �لتنظيمية 
على  �لإ���س��ر�ف  هيئة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  زي��ج��م��ان،  �أن���ت 

�لرقمية  �لتكنولوجيا  ت�سهم  �لكرو�تية:  �ملالية  �خلدمات 
�لعاملية  �ل��ب��ي��ئ��ة  وم���و�ك���ب���ة  �مل��ال��ي��ة  �لأ�����س����و�ق  ت��ط��وي��ر  يف 
للتحديات  �لت�سدي  على  �ل��ق��درة  وتعتمد  �لتناف�سية.. 
قبل  م��ن  �حلديثة  �لتقنيات  با�ستخد�م  �ملرتبطة  �ملعقدة 
حد  �إىل  �ملالية،  �خلدمات  ومقدمي  �ملالية  �لتحتية  �لبنى 
ذلك  ويعد  �لفعالة..  �ل��دويل  �لتعاون  ترتيبات  على  كبري 
ونحن  �ليوم..  �لنامية  لالأ�سو�ق  خا�ص  ب�سكل  مهما  �أم��ر� 
�سعد�ء بتعزيز �لتعاون مع �سلطة تنظيم �خلدمات �ملالية 
�ملعنية..  �أ���س��و�ق��ن��ا  لتطوير  �ل��ع��امل��ي  �أب���و ظبي  ���س��وق  ل��دى 
من  �ملالية  �خلدمات  يف  �لبتكار  بت�سهيل  �لتز�منا  ونوؤكد 
�أك��رب خمترب  خالل تعزيز �لتعاون عرب �حل��دود مع ثاين 
�لإقليمي  و�ملركز  �لعامل  يف  �ملالية  للتكنولوجيا  تنظيمي 
جانبه،  من  �أفريقيا.  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  يف 
�لدولية يف  لل�سوؤون  �لتنفيذي  �ملدير  ريت�سارد  قال فيليب 
�سلطة تنظيم �خلدمات �ملالية لدى �سوق �أبوظبي �لعاملي: 
�ملالية  �خل��دم��ات  ت��وف��ري  يف  �لرقمية  �لتقنيات  ت�ستخدم 
للم�ستهلكني عرب �حلدود ولعبت كرو�تيا دور� ن�سطا ب�سكل 
خا�ص يف هذ� �ل�سدد.. ونحن �سعد�ء بر�سيخ تعاوننا مع 
يف  �ل�سروع  �إىل  ونتطلع  �لكرو�تية  �ملالية  �خلدمات  هيئة 

مبادر�ت من �ساأنها حتقيق �ملنفعة �ملتبادلة وتعزيز قطاعات 
�ل�ستثمار و�لتكنولوجيا �ملالية بني �لطرفني، كما �سنعمل 
يف  و�ملبتكرين  �لنا�سئة  �ل�سركات  ودع��م  ت�سجيع  على  معاً 
جمال �لتكنولوجيا يف تطوير حلولهم �لإبد�عية يف �أ�سو�ق 
�لثالث  �لتعاون  �جلديدة  �لتفاقية  هذه  متثل  و  جديدة. 
و�لثالثني ل�سوق �أبوظبي �لعاملي مع �جلهات �لتنظيمية يف 
جمال �لتكنولوجيا �ملالية يف �أكر من 19 دولة وذلك بعد 
و�ل�سني  وكند�  و�لبحرين  �أ�سر�ليا  مع  �لأخ��ري  تعاونها 
و�ليابان  و�لهند  ك��وجن  وه��وجن  وفرن�سا  و�إ�ستونيا  وم�سر 
و�سنغافورة  وماليزيا  ولوك�سمبورغ  و�لكويت  وكاز�خ�ستان 

و�سوي�سر� ود�خل دولة �لإمار�ت �إىل جانب دول �آخرى.
جديدة  مبادر�ت  توفري  �لعاملي  ظبي  �أبو  �سوق  و�سيو��سل 
و�لعمل عن كثب مع �جلهات �ملعنية على �مل�ستويات �ملحلية 
و�سامل  مفتوح  ع��امل��ي  كمركز  مكانته  لر�سيخ  و�ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�سرق  ومنطقة  ظبي  �أب���و  خل��دم��ة  �مل��ال��ي��ة  للتكنولوجيا 

�لأو�سط و�سمال �أفريقيا ب�سكل �أو�سع.
�ل�ستثمار  ���س��ن��ادي��ق  م��دي��ري  ع��م��ل  ن��ط��اق  �سعيد  وع��ل��ى 
�لبديلة وقعت �سلطة تنظيم �خلدمات �ملالية لدى �ل�سوق 
وه��ي��ئ��ة �لإ����س���ر�ف ع��ل��ى �خل��دم��ات �مل��ال��ي��ة �ل��ك��رو�ت��ي��ة على 

�لأوروبية  و�لأ���س��و�ق  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  تفاهم  مذكرة 
لإد�رة �ل�ستثمار�ت �لبديلة.

�أبوظبي  ���س��وق  يف  �ل�سناديق  مل��دي��ري  �لت��ف��اق��ي��ة  ت�سمح  و 
مبا  �لبديلة  �ل�ستثمار  �سناديق  وت�سويق  ب���اإد�رة  �لعاملي 
يف ذل���ك ���س��ن��ادي��ق �ل��ت��ح��وط و���س��ن��ادي��ق �لأ���س��ه��م �خلا�سة 
�لقت�سادية  �ملنطقة  يف  للم�ستثمرين  �لعقار�ت  و�سناديق 
�ل�ستثمار  �سناديق  مديري  توجيهات  مبوجب  �لأوروبية 

�لبديلة.

املزروعي يوؤكد التزام الإمارات الطوعي 
باتفاق اأوبك ل�ستقرار  �سوق النفط

•• اأبوظبي - وام: 

�أكد معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ص �ملزروعي وزير �لطاقة و�ل�سناعة 
�تفاقية  مب��وج��ب  �لطوعي  �لإن��ت��اج  خف�ص  باتفاق  �لإم����ار�ت  دول���ة  �ل��ت��ز�م 
�ملنظمة  خ��ارج  ودول منتجة من  “�أوبك”  للنفط  �مل�سدرة  �ل��دول  منظمة 

دعما ل�ستقر�ر �سوق �لنفط �لعاملي.
�إن دولة �لإم��ار�ت تعمل بكل �سفافية مع  وقال �ملزروعي يف ت�سريحات له 
�لوز�رية ملر�قبة �لنتاج يف منظمة  �للجنة  �ملعتمدة لدى  �لثانوية  �مل�سادر 

�أوبك م�سري� �إيل �أن هناك تو��سال وب�سكل دوري مع هذه �مل�سادر.
�ل��ت��ز�م دولة  �مل�����س��ادر �لثانوية ف���اإن م��ع��دل  �أن���ه ح�سب  �مل��زروع��ي  �أ���س��اف  و 

�لإمار�ت خالل �لفرة �ملا�سية جاء متما�سيا مع �تفاق �أوبك.
�أوبك و�لتحالف مع  و�أكد معاليه �سرورة مو��سلة �للتز�م بقر�ر منظمة 
�ملنتجني �لآخرين لدعم ��ستقر�ر �سوق �لنفط على �أ�سا�ص م�ستد�م م�سدد� 

على �لتز�م دولة �لإمار�ت �لثابت يف هذ� �ل�سدد.

جتارة دبي مع �سلطنة عمان قفزت اإىل
% يف 2018  35  مليار درهم بن�سبة منو 28 

•• دبي -وام:

حققت جتارة دبي �خلارجية مع �سلطنة عمان يف �لعام 2018 قفزة قوية 
بن�سبة منو %28 لتبلغ قيمتها نحو 35 مليار درهم مقابل 27.4 مليار 

. درهم يف �لعام 2017 
ويف �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري �رتفعت قيمة جتارة دبي �خلارجية مع 
عمان بن�سبة %11 لت�سل �إىل 19.2 مليار درهم حيث توزعت جتارة دبي 
مع �ل�سلطنة يف �لن�سف �لأول من �لعام �حلايل �إىل �لو�رد�ت بقيمة 2.6 
بقيمة  �لت�سدير  و�إع��ادة  درهم  مليار   5.7 بقيمة  و�ل�سادر�ت  درهم  مليار 
10.9 مليار درهم. كما بلغت قيمة جتارة دبي مع �سلطنة عمان يف �ل�سبعة 
�لأ�سهر �لأوىل من يناير �إىل يوليو 2019 نحو 22.4 مليار درهم توزعت 
�إىل �لو�رد�ت بقيمة 3.1 مليار درهم و�ل�سادر�ت بقيمة 6.3 مليار درهم 
و�إعادة �لت�سدير بقيمة 13 مليار درهم وياأتي يف �سد�رة �لب�سائع بتجارة 
دبي مع عمان �حلديد و�لذهب و�ملجوهر�ت و�لهو�تف و�ل�سيار�ت و�أجهزة 

�لكمبيوتر و�لزيوت �لبرولية و�لأ�سالك �لكهربائية.
�ل��ع��ام جل��م��ارك دب��ي نهنئ ��سقائنا يف  �مل��دي��ر  �أح��م��د حمبوب م�سبح  وق��ال 
�إىل  ونتطلع  لل�سلطنة   49 �ل���  �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  �ل�سقيقة  ع��م��ان  �سلطنة 
بني  �لأخوية  �لعالقات  تطور  لدعم  عمان  يف  �ل�سقاء  مع  �لتعاون  تعزيز 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�سلطنة عمان لتحقيق �ملزيد من �لنمو يف 

�لتبادل �لتجاري خالل �ل�سنو�ت �ملقبلة.
و��سار �إىل �ن جمارك دبي حري�سة على تقدمي �أف�سل �خلدمات �لتجارية 
حمورية  نقطة  يعد  �ل��ذي  حتا  جمارك  مركز  يف  للمتعاملني  و�جلمركية 
حلركة �لتجارة بني �سلطنة عمان �ل�سقيقة ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�جلمركي  للتخلي�ص  �لذكية  �لأنظمة  باأحدث  �ملركز  �لد�ئرة  زودت  حيث 
�أنو�عها طبقا للقانون �جلمركي �ملوحد لدول  وفح�ص �لب�سائع مبختلف 
�ل��ت��ج��ارة م��ع ع��م��ان ودع���م منو  �ل��ت��ع��اون خل��دم��ة �ن�سيابية ح��رك��ة  جمل�ص 
�لتبادل �لتجاري بني �ل�سلطنة و�إم��ارة دبي وتويل �لد�ئرة �هتماما كبري� 
بتطوير قدر�ت �سباط �لتفتي�ص �جلمركي يف مركز جمارك حتا من خالل 
ل�سمان  �لأد�ء  مب�ستوى  �لرتقاء  �إىل  تهدف  �لتي  �ملكثف  �لتدريب  دور�ت 
عرب  �ل�سلطنة  مع  �ملتبادلة  للب�سائع  �جلمركي  �لتخلي�ص  و�سرعة  ج��ودة 
منفذ حتا تنفيذ� لتوجيهات �لقيادة �حلكيمة وروؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل بالعمل على تعزيز �لتبادل �جلارة مع ��سقاءنا يف دول جمل�ص 

�لتعاون �خلليجي.

دائرة الطاقة يف اأبوظبي ال�سريك  الرئي�سي لأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 

“م�سدر  م�سدر  مدينة  يف  و�مل��ه��رج��ان 
في�ستيفال”، حيث تتو�فق هذه �لرعاية 
حتّول  لتحقيق  �ل���د�ئ���رة  ت��وج��ه��ات  م��ع 
تر�سيخ  خ��الل  من  �أبوظبي  يف  �لطاقة 
وكفاءة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل����س���ت���د�م���ة  م���ب���ادئ 

�لطاقة و�أمن �لمد�د�ت. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ت��وق��ي��ع �لت��ف��اق��ي��ة، قال 
�لفال�سي:  ج��ر���ص  ب���ن  ���س��ع��ادة حم��م��د 
“حتر�ص د�ئرة �لطاقة يف �أبوظبي على 
ق��ي��ادة ج��ه��ود حت���ّول �ل��ط��اق��ة وحتقيق 
كافة  عرب  و�ل�ستد�مة  �لكفاءة  مبادئ 
�أعمالنا ون�ساطاتنا، وبكل تاأكيد، يحمل 

فر�ساً  ل��ال���س��ت��د�م��ة  �أب��وظ��ب��ي  �أ���س��ب��وع 
�لإمار�ت  �أبوظبي ودولة  مميزة لإم��ارة 
ككل يف حتقيق هذه �مل�ستهدفات، ف�ساًل 
�لدولة  م��ك��ان��ة  ت��ر���س��ي��خ  يف  دوره  ع���ن 

كعا�سمة عاملية يف هذه �لقطاعات.« 
و�أ�ساف بن جر�ص: “للعام �لثاين على 
�أبوظبي  ���س��رك��ة  م���ع  ن��ت��ع��اون  �ل���ت���و�يل 
لتنظيم  “م�سدر”  �مل�ستقبل  ل��ط��اق��ة 
يف  ي�سهم  ن��اج��ح،  ���س��ن��وي  ع��امل��ي  ملتقى 
تبادل �خلرب�ت و�لأفكار بني �مل�ساركني 
خ���ا����س���ة و�أن�������ه ي���ع���د م����ن �لأب��������رز على 
�أجند�ت �سناع �ل�سيا�سات و�ملخت�سني يف 

هذ� �ل�ساأن من حول �لعامل. نحن على 
لال�ستد�مة  �أب��وظ��ب��ي  �أ���س��ب��وع  ب���اأن  ثقة 
�ستري  ل����ه،  �مل�����س��اح��ب��ة  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�ل�ستد�مة  �ل��ط��اق��ة  حت����ّول  م�����س��رية 
وتري �لتوجهات �حلكومية وتعزز دور 
�ملن�سودة  �لأه����د�ف  حتقيق  يف  �ل�سباب 

عاملياً.« 
ومن جانبه، �أكد حممد جميل �لرحمي، 
“م�سدر”،  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�أن ما حققه �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستد�مة 
من جناح على م�ستوى �لعامل يعود �إىل 
�لدعم �لكبري و�ملتو��سل من �ل�سركاء يف 

�لدولة، ويف مقدمتهم د�ئرة �لطاقة يف 
�لوطنية  �لتي تت�سدر �جلهود  �أبوظبي 
��سر�تيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 

�لإمار�ت للطاقة 2050.  
وقال �لرحمي: “لقد بات �لتوجه نحو 
توظيف �لتقنيات �لنظيفة و�إنتاج طاقة 
خالية من �لنبعاثات �لكربونية م�ساألة 
�أبعاد �قت�سادية ل ميكن جتاهلها،  ذ�ت 
باأهمية  �ل����وع����ي  ت���ن���ام���ي  ع����ن  ف�������س���اًل 
�سمن  للبيئة  م��ر�ع��ي��ة  �أ���س��ال��ي��ب  تبني 
جمتمعاتنا عاماً بعد عام. ومع �ن�سمام 
لأ�سبوع  رئي�سي  ك�سريك  �لطاقة  د�ئ��رة 

�لثانية  لل�سنة  ل��ال���س��ت��د�م��ة  �أب��وظ��ب��ي 
يتو��سل  �ل���زخ���م  ف����اإن  �ل����ت����و�يل،  ع��ل��ى 
ويب�سر بدورة جديدة ناجحة، تقود �إىل 
�إج���ر�ء�ت فعالة  و�تخاذ  حتفيز �حل��و�ر 

وملمو�سة«.
�لطاقة  د�ئ��رة  تطلع  �أن  �ملخطط  وم��ن 
�لأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�أحدث  ع��ل��ى  و�مل�����س��ارك��ني  �حل���دث  زّو�ر 
�أبوظبي  يف  �ل��ط��اق��ة  ق���ط���اع  ت���ط���ور�ت 
وم�سرية �لتحول �لتي تتبناها �لإمارة، 
�إط��الق جمموعة من  ف�ساًل عن نيتها 

�ملبادر�ت و�مل�ساريع ذ�ت �لعالقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت دائرة الطاقة يف اأبوظبي اأم�ض عن كونها “ال�سريك الرئي�سي” ح�سريا لأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة 
2020 وخمتلف الفعاليات املنظمة خالله مبا يف ذلك القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل. وتتيح هذه ال�سراكة 
لدائرة الطاقة رعاية ح�سرية ملجموعة من املن�سات والفعاليات املنظمة على هام�ض الأ�سبوع الذي يعقد 
يف الفرة 11-18 يناير 2020، وهي ملتقى تبادل البتكارات من اأجل املناخ “كليك�ض”، وملتقى ال�سيدات 
ومن�سة �سباب من اأجل ال�ستدامة “واي فور اإ�ض” ..            لال�ستدامة والبيئة والطاقة املتجددة “وايزر”، 

�سوق اأبوظبي العاملي وهيئة الإ�سراف على اخلدمات املالية الكرواتية يتعاونان يف جمال التكنولوجيا املالية واإدارة ال�ستثمار
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اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 11490/2019/13 عمايل جزئي  
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدره )65469 درهم( و�لر�سوم 

 )MB198313922AE( و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
مدعي    : بالق�سية  �سفته   - علي  عبد�ملعبود  �حل�سيني  �ل�سيد   -1/ �لإع���الن  طالب 
�ملطلوب �إعالنه :1- موؤ�س�سة عبد�هلل علي للمقاولت - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

جمهول حمل �لقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدره 
 )MB198313922AE( �ل�سكوى  رقم  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  دره��م(   65469(
بالقاعة  ���ص   10.00 �ل�ساعة   2019/11/24 �مل��و�ف��ق  �لح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.A.4

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 423/2019/72  تظلم جتاري  

مو�سوع �لدعوى : تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/608 حجز حتفظي 
جتاري ، و�لر�سوم و�مل�ساريف  

طالب �لإعالن / 1-  بنك م�سر - فرع دبي  - �سفته بالق�سية : متظلم 
متظلم   : بالق�سية  �سفته   - �مل��ازم��ي  �سديق  عبد�لرحمن  ب��دري��ة   -1: �إع��الن��ه  �مل��ط��ل��وب 
�سده - جمهول حمل �لقامة  - مو�سوع �لإعالن : قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكورة �عاله 
2019/608 حجز حتفظي جتاري  رق��م  �ل��دع��وى  �ل�����س��ادريف  �ل��ق��ر�ر  م��ن  تظلم  ومو�سوعه 
و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لأحد �ملو�فق 2019/12/8 �ل�ساعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��س���م �ل�سركة : “ تي �سي �ف خلدمات �لتموين باملو�د �لغذ�ئية  “ )�ص.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 793442

عن�و�نها : م�ستودع رقم S.10 ملك موؤ�س�سة دبي �لعقارية – بر دبي – �لقوز �ل�سناعية
�ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة 

رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1312094
لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �مل��ذك��ور  �ل�سركة  بانحالل 

)2019/10/21( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/10/21(
وعلى من لديه �عر��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
"305 ملك حممد �لزبري علي – �خلليج �لتجاري – ��ستد�مة A- هاتف متحرك : )5651150 – 050(

45 يوما  – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 
من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��س����م �مل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���و�ن��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد �لزبري علي – �خلليج �لتجاري 

        A – ��ستد�مة 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني

�مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية “ تي �سي �ف خلدمات �لتموين باملو�د �لغذ�ئية  “ )�ص.ذ.م.م(
وعنو�نها  : م�ستودع رقم S.10 ملك موؤ�س�سة دبي �لعقارية – بر دبي – �لقوز �ل�سناعية

لدى  و�مل�سدق   )219/10/21( بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �لقر�ر  مبوجب  وذل��ك 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/10/21(

وعلى من لديه �عر��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
"305 ملك حممد �لزبري علي – �خلليج �لتجاري – ��ستد�مة A  -  هاتف متحرك : )5651150 – 050(
45 يوما  – 04( م�ستحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل  فاك�ص )2223773 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��س���م �ل�سركة : “ �سركة منج روجن �لتجارية “ )ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 538107

�ل�سبخة   - – ديرة  �لدلل  حممود  حممد  �حمد  ملك  عن�و�نها : حمل رقم رقم 8 
�ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 60560

لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �مل��ذك��ور  �ل�سركة  بانحالل 

)2019/10/01( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/10/01(
وعلى من لديه �عر��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
 – A- هاتف متحرك : )5651150  – ��ستد�مة  �لتجاري  – �خلليج  �لزبري علي  ملك حممد   305
�لثبوتية وذلك يف خالل  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�ص   )050

�لعالن. هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��س���م �ل�سركة : “ حممد �لطو��ص لالعمال �لفنية “ )�ص.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 230352

عن�و�نها : م�ستودع ملك حممد حممد هادي بدري - �خلبي�سي  
�ل�سك�ل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 60957

لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  ق��د   ، ب��اأن��ه  ب��دب��ي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب 
بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �مل��ذك��ور  �ل�سركة  بانحالل 

)2019/10/27( و�مل�سدق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/10/27(
وعلى من لديه �عر��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
 – A- هاتف متحرك : )5651150  – ��ستد�مة  – �خلليج �لتجاري  علي  �لزبري  حممد  ملك   305
خالل  يف  وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�ص   )050

�لعالن. هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��س����م �مل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���و�ن��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد �لزبري علي – �خلليج �لتجاري 

        A – ��ستد�مة 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني

�مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية “ �سركة منج روجن �لتجارية “ )ذ.م.م(
وعنو�نها  : حمل رقم رقم 8 ملك �حمد حممد حممود �لدلل – ديرة - �ل�سبخة

و�مل�سدق لدى  بتارخ )2019/10/01(  لل�سركاء  �لعمومية  �ل�سادر من �جلمعية  �لقر�ر  وذلك مبوجب 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/10/01(

وعلى من لديه �عر��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
هاتف متحرك : )5651150    -   A – ��ستد�مة  �لتجاري  – �خلليج  علي  �لزبري  حممد  ملك   305
�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل  كافة  معه  – 04( م�ستحبا   2223773( فاك�ص   )050 –

�لعالن. هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��س����م �مل�سفي :  يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���و�ن��ه : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد �لزبري علي – �خلليج �لتجاري 

        A – ��ستد�مة 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني

�مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية “ حممد �لطو��ص لالعمال �لفنية “ )�ص.ذ.م.م(
وعنو�نها  : م�ستودع ملك حممد حممد هادي بدري - �خلبي�سي  

و�مل�سدق لدى  بتارخ )2019/10/27(  لل�سركاء  �لعمومية  �ل�سادر من �جلمعية  �لقر�ر  وذلك مبوجب 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2019/10/27(

وعلى من لديه �عر��ص �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 
– �خلليج �لتجاري – ��ستد�مة A  -  هاتف متحرك : )5651150 –  علي  �لزبري  حممد  ملك   305
خالل  يف  وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�ص   )050

�لعالن. هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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�ملال و�لأعمال
رفع م�ستوى اخلدمات والت�سهيالت الداعمة للم�ساريع الوطنية

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع تنظم ور�سة عمل لأف�سل املمار�سات احلكومية الداعمة للم�ساريع بدبـي

ارتفاع عدد ال�سباب الإماراتيني العاملني يف الإمارات العاملية لالأملنيوم
•• اأبوظبي-وام:

�لتنفيذي  و�لرئي�ص  �ملنتدب  �لع�سو  كلبان،  بن  جا�سم  �هلل  عبد  �لتقى 
لالإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم �م�ص 70 موظفا �إمار�تيا جديد� من �ل�سباب 
�لتوطني  �ل�سركة على ت�سريع وترية  �أول يوم عمل لهم، حيث تعمل  يف 
�لإمار�تيني  �ملوظفني  ع��دد  �رت��ف��ع  �جل���دد،  �ملوظفني  وبان�سمام  فيها. 
�لذي تقل �أعمارهم عن 35 عاما يف �ل�سركة �إىل �أكر من 840 موظفا 
�لتي  �لوطنية،  �لكو�در  �ملوظفون �جلدد برب�مج تدريب  �سابا.. ويلتحق 
ت�سعى �إىل �إعد�د �ل�سباب �لإمار�تي لتويل �ملنا�سب �لفنية و�لت�سغيلية يف 
�ملحلية  �لكو�در  كلبان، ميثل تطوير  بن  �هلل جا�سم  وقال عبد  �ل�سركة. 
على  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت  �سركة  لنجاح  �لأ�سا�سية  �لدعائم  �أح��د 
مدى �لأربعني عاما �ملا�سية، ونحن ملتزمون كل �للتز�م بدعم �أهد�ف 
�لكاملة  �لإم��ك��ان��ات  ت�سخري  �إىل  تهدف  و�ل��ت��ي   2021 �لإم����ار�ت  روؤي���ة 

للكو�در �لوطنية. ي�سعدين �لرحيب بهوؤلء �ل�سباب و�أنا على يقني تام 
باأنهم �سيوؤدون دور� جوهريا يف ��ستمر�ر جناح �ل�سركة يف �لعقود �ملقبلة. 
لقد عادت بي �لذ�كرة 34 عاما حني �ن�سممت للعمل �إىل �ل�سركة و�أنا 

يف ريعان �ل�سباب.
من جانبه قال �لدكتور علي �لزرعوين، نائب �لرئي�ص �لتنفيذي - عمليات 
�لإنتاج يف �سركة �لإمار�ت �لعاملية لالأملنيوم.. نركز يف �سركتنا على تطوير 
�لقدر�ت �لفنية و�لقيادية لدى �ل�سباب �لإمار�تي لتمكينهم من مو�جهة 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم��ار�ت  �قت�ساد دولة  و�مل�ساهمة يف تنويع  �لتحديات 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  روؤي��ة  �لتدريبية مع  بر�جمنا  وتتما�سى 
ن�سلح  حيث  �مل��ع��رف��ة،  على  ق��ائ��م  �إقت�ساد  �إىل  �ل��دول��ة  �إقت�ساد  لتحويل 

�لكو�در �ملحلية بالأدو�ت �لالزمة لدفع �لتقدم �ل�سناعي لبالدنا.
مو�طن   1100 من  �أك��ر  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم���ار�ت  �سركة  يف  يعمل 

�إمار�تي، منهم �أكر من 500 مو�طن. 

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  ر����س��د  ب��ن  حم��ّم��د  موؤ�س�سة  نظمت 
�مل�����س��اري��ع �ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة، �إح����دى 
م��وؤ���س�����س��ات �ق��ت�����س��ادي��ة دب����ي، ور����س���ة عمل 
�حلكومية  �مل���م���ار����س���ات  “�أف�سل  ب��ع��ن��و�ن 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للم�ساريع  �لد�عمة 
�ل�سوء على  �لور�سة يف ت�سليط  وركزت   .“
مبادر�ت �لتحفيز �لقت�سادي �لتي �أطلقها 
�آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب 
جمل�ص  رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
ج���ان���ب عر�ص  �إىل  دب�������ي،  ح���اك���م  �ل�������وزر�ء 
�أف�سل �ملمار�سات و�ملبادر�ت يف دعم �مل�ساريع 
�لوطنية �ل�سغرية و�ملتو�سطة، �لتي تقدمها 

عدد من �جلهات �حلكومية يف دب�ي.
�لور�سة،  خ��الل  م��ن  �ملوؤ�س�سة  و��ستهدفت 
�سخ�ساً   130 عن  يزيد  ما  ح�سرها  �لتي 
ميثلون عدًد� من �إد�ر�ت �لعقود و�مل�سريات 
�جلهات  من  �لهند�سية  و�مل�ساريع  و�ملالية 
و�ملوؤ�س�سات �حلكومية باإمارة دبي، مناق�سة 
�أ�سحاب  ت��و�ج��ه  �لتي  �لتحديات  م��ن  ع��دد 
و�ملناق�سات،  بالعقود  يتعلق  فيما  �مل�ساريع 
�ملبادر�ت  وم��ن��اق�����س��ة  ط���رح  �ىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�لتحفيز  م���ب���ادر�ت  دع���م  ت��ه��دف �ىل  �ل��ت��ي 
�آليات  �خل��رب�ت يف  تبادل  �لقت�سادي. ومت 
�جلهات  ل���دى  �لتحفيز  م���ب���ادر�ت  تطبيق 
�حلكومية و�لت�سهيالت �لد�عمة للم�ساريع 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة باإمارة دبي.
�لبا�سط  ع���ب���د  ق�����ال  ذ�ت�������ه،  �ل�������س���ي���اق  ويف 
ملوؤ�س�سة حممد  �لتنفيذي  �ملدير  �جلناحي، 
�ل�سغرية  �مل�������س���اري���ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  ر������س����د  ب����ن 
و�ملتو�سطة: “ تلعب �ملوؤ�س�سة دور�ً حموريا 
يف توحيد �جلهود �لد�عمة لقطاع �مل�ساريع 
�لوطنية، وتعد هذه �لور�سة �إحدى �ملبادر�ت 
�إىل توفري من�سة جلميع �جلهات  �لر�مية 
�حل��ك��وم��ي��ة ب���ه���دف ت���ب���ادل �مل���ع���رف���ة حول 
�لأعمال  ل��رو�د  �لد�عمة  �ملمار�سات  �أف�سل 
�لمار�تيني. هنالك مناذج حكومية نفتخر 
�أن  ونتمنى  �لنوعية،  وم��ب��ادر�ت  باإ�سهامات 
حت��ق��ق �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة �لأخ����رى نف�ص 

�لأد�ء«. 
و�أ�ساف �جلناحي: “ �أظهرت �لور�سة �لدور 
م�ساندة  �حل��ك��وم��ي��ة يف  ل��ل��ج��ه��ات  �حل��ي��وي 

�لكفاء�ت �لوطنية، وما لها من �لأثر �لقوي 
لقت�ساد  �ملحلي  �ل��ن��اجت  �إىل  ي�ساف  �ل��ذي 
ت���و�ج���د �جلهات  �إىل  د�ئ���م���ا  ن��ت��ط��ل��ع  دب����ي. 
ر�ي��ة و�ح��دة يف تعزيز  �ملحلية للعمل حتت 
�لأعمال  ل��ري��ادة  عاملي  كمركز  دب�ي  مكانة 
�لنا�سئة،  ل��ل�����س��رك��ات  �مل��ف�����س��ل��ة  و�ل���وج���ه���ة 
وبدورها ت�ستمر �ملوؤ�س�سة يف ت�سجيع �لأفكار 
ممار�سة  على  وحتفيزهم  لل�سباب  �ملبتكرة 
�لنظام  وت��ط��وي��ر  �لق���ت�������س���ادي،  �ل��ن�����س��اط 
وتعزيز  �مل�����س��اري��ع  لتنمية  �ل��د�ع��م  �لبيئي 

م�ساركتها يف �لتنمية �لقت�سادية لدب�ي«. 
 - �أه��ل��ي  �لرحمن  ع��ارف عبد  �سعادة  وق��دم 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتخطيط و�ملو�زنة 
حول  �آخ��ر  ا  عر�سً �ملالية،  د�ئ���رة  يف  �لعامة 
مبادر�ت حتفيز �لنمو �لقت�سادي للد�ئرة. 
تنفيًذ�  �أن�����ه  �ل���ع���ر����ص  م�����س��ت��ه��ل  يف  و�أك������د 
يف  �ل�ستمر�ر  ب�سرورة  �لقيادة  لتوجيهات 
حتفيز �لنمو �لقت�سادي، و��ستكماًل ملبادرة 
و�ملتو�سطة من  �ل�سغرية  �ملن�ساآت  م�ساهمة 
مت  فقد   ،20% بن�سبة  �ملوؤ�س�سة  �أع�����س��اء 
�ع��ت��م��اد ع���دد م��ن �مل���ب���ادر�ت ل��ل��ع��ام �جلاري 

.2019
�ملبادر�ت  �أه���م  �إىل  �مل��ال��ي��ة  د�ئ���رة  �أ���س��ارت  و 
و  �لق��ت�����س��ادي  �لتحفيز  ل��ربن��ام��ج  �لتابعة 
�ملن�ساآت  �سد�د م�ستحقات   ، تتمثل يف   �لتي 
 10 خ��الل  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �لوطنية 
�أي����ام ب���دًل م��ن 90 ي���وًم���ا، وخ��ف�����ص قيمة 
�ل���ت���اأم���ني �لب���ت���د�ئ���ي ل��ي�����س��ب��ح 3 – 1% 
– %2. و�إ�سافة �إىل ذلك مت   5 بدًل من 
)�سمان  �لنهائي  �لتاأمني  ن�سبة  تخفي�ص 
 5% �إىل   10% م���ن  ل��ل��م��ن�����س��اآت  �لأد�ء( 
 5% ن�سبته  م��ا  وتخ�سي�ص  ل��ل��ت��وري��د�ت، 
�لر�أ�سمالية،  �مل�ساريع  من  ذ�تها  للمن�ساآت 
�ل�سر�كة  مل�ساريع  دره��م  مليار  وتخ�سي�ص 

بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص.
�مل���ري نائب  �ل��ور���س��ة �سعيد م��ط��ر  و�ف��ت��ت��ح 
ر��سد  بن  حممد  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير 
لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، �لتي 

قدم خاللها عر�ص تو�سيحي حول �أهد�ف 
�ملوؤ�س�سة وتوجهاتها، بالإ�سافة لقيم عقود 
موؤ�س�سة  لأع�����س��اء  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل�����س��ري��ات 
حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرية 
حيث  �ملا�سية،  �لأع����و�م  خ��الل  و�ملتو�سطة 
ما  دره���م  مليون   860 �مل��ا���س��ي  �ل��ع��ام  بلغ 
رو�د  مكانة  تفعيل  يف  �ملوؤ�س�سة  دور  يعك�ص 
�لأعمال �لمار�تيني يف �ل�سوق �ملحلي، من 
�سر�كات  وب��ن��اء  �ل��ت��ع��اون  م��د ج�سور  خ��الل 
����س��ر�ت��ي��ج��ي��ة م���ع خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات �لتي 
من �ساأنها �أن تكون م�ساهمة يف دعم قطاع 
و�لتنمية  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�����س��اري��ع 
�لقت�سادية باإمارة دب��ي. كما �أكد �ملري على 
و�لذي  �حلكومية  �مل�سريات  برنامج  دور 
لقطاع  �ل��د�ع��م��ة  �لأدو�ت  �أب���رز  م��ن  يعترب 
�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، م�سري�ً �إىل 
بنود قانون رقم )16( ل�سنة 2016 ب�ساأن 
�مل�ساريع  لتنمية  ر��سد  بن  حممد  موؤ�س�سة 
�ساحب  من  �ل�سادر  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية 
مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لوزر�ء  رئي�ص جمل�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب 
ت�سملها   و�ل���ت���ي   ، �هلل  ح��ف��ظ��ه  دب���ي  ح��اك��م 
كافة �جلهات �ململوكة حلكومة دبي، و�لتي 
ت�ساهم فيها بن�سبة ل تزيد عن %25 من 
ر�أ�سمالها، ل�سالح �ملن�ساآت �لوطنية �مل�سجلة 

باملوؤ�س�سة، من خالل:
�ع��ف��اء �لع�����س��اء �مل��و�ط��ن��ني م��ن ر�سوم   .1

�لقيد يف �سجل �ملوردين �ملعتمد عليها.
من   )10%( ن�سبته  م���ا  تخ�سي�ص   .2

م�سرياتها لالأع�ساء �ملو�طنني.
من   )5%( ن�����س��ب��ت��ه  م���ا  -ت��خ�����س��ي�����ص   .3
�لتجارية  ل��ل��م��ر�ك��ز  �لإي��ج��اري��ة  �مل�����س��اح��ات 
�لتي متلكها لأع�ساء �ملوؤ�س�سة، وفقاً ملعايري 
�ملوؤ�س�سة  ت�سعها  �لتي  و�لتاأهيل  �لختيار 

لهذه �لغاية.
4. �عطاء �لأولوية للمناق�سات �أو �ملز�يد�ت 
تتجاوز  مل  ح��ال  يف  �لأع�ساء،  من  �ملقدمة 
�ملقدمة  �ل��ع��رو���ص  قيمة  يف  �ل��زي��ادة  ن�سبة 

�أف�����س��ل و�أج����ود  م��ن��ه��م )%5( م���ن ق��ي��م��ة 
�لعرو�ص �ملقدمة.

لالأع�ساء  �لإيجارية  �لقيمة  تخفي�ص   .5
بن�سبة ل تقل عن )%20( خالل �ل�سنو�ت 

�لثالث �لأوىل من عقد �لإيجار.
تقدميه  يتم  دعم  باأي  �ملوؤ�س�سة  �إخطار   .6

لالأع�ساء.
و��ستعر�ص �ملري معايري جائزة حممد بن 
ر��سد لدعم �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة، 
و�ل����ت����ي ت��ت��م��ث��ل يف ���س��ت��ة م���ع���اي���ري، وه����ي: 
من  �ملوؤ�س�سة  �أع�ساء  مع  �لتعاقد�ت  ن�سبة 
جمموع �لتعاقد�ت �ل�سنوية، عدد �ل�سركات 
معهم  �لتعاقد  مت  �ل��ذي��ن  �جل��دد  �لوطنية 
�لد�عمة  �جل��ه��ة  �ل��ت��ز�م  ن�سبة  م���رة،  لأول 
ب�����س��رح �أ���س��ب��اب ع���دم �ل��ر���س��ي��ة ب��ع��د �إغالق 
�ملناق�سة، عدد �ل�سركات �لوطنية �مل�ستفيدة 
من �لت�سهيالت �لأخرى، قيمة �لت�سهيالت 
�للتز�م  ومدى  �ملوؤ�س�سة،  لأع�ساء  �ملقدمة 
بتنفيذ حزمة �لت�سهيالت و�ملبادر�ت يف دعم 

�مل�ساريع �لوطنية �ل�سغرية و�ملتو�سطة.
وع��ل��ى ن��ح��و م��ت�����س��ل، ق���ال ر�أف�����ت ر�سو�ن، 
موؤ�س�سة  يف  �ل�سركات  تطوير  �إد�رة  مدير 
حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرية 
خطة  على  �ملوؤ�س�سة  تعمل   “ و�ملتو�سطة: 
حت�سني للمرحلة �لقادمة تقوم على خم�سة 
ب��ن��ود م��ع �جل��ه��ات و�مل��وؤ���س�����س��ات �حلكومية 
�ل���د�ع���م���ة، وه����ي: ت��ع��م��ي��م ق��ائ��م��ة حمدثة 
حممد  موؤ�س�سة  ل��دى  �مل�سجلني  باملوردين 
�سهري،  ب�سكل  �مل�ساريع  لتنمية  ر����س��د  ب��ن 
لدى  للمعنيني  �لتو��سل  بيانات  حت��دي��ث 
باجلهات  و�مل�������س���ري���ات  �ل���ع���ق���ود  �إد�ر�ت 
�جتماعات  وتنظيم  �حلكومية،  و�ملوؤ�س�سات 
�لد�عمة،  �حل��ك��وم��ي��ة  م��ع �جل��ه��ات  دوري����ة 
تزويد �ملوؤ�س�سة بالتقرير �خلا�ص بتعامالت 
�لوطنية،  �ل�سركات  مع  �حلكومية  �جلهات 
و�أخرًي� مو�فاة �ملوؤ�س�سة و�ل�سركات �لوطنية 
باأ�سباب عدم تر�سية �ملناق�سات �حلكومية«.

�لتي  و�مل��و����س��الت  �ل��ط��رق  هيئة  و�سلطت 

ح�سلت على جائزة حممد بن ر��سد لدعم 
حكومية  جهة  “كاأف�سل  �ل�سباب  م�ساريع 
�مل�سريات  ل���ربن���ام���ج  د�ع����م����ة  )ك����ب����رية( 
�لعام  عمل  خطة   ،2017 لعام  �حلكومية 
2018 �لتي �سملت عقد �جتماعات مكثفة 
مع �لد�ئرة �ملالية وموؤ�س�سة حممد بن ر��سد 
و�ملتو�سطة،  �ل�����س��غ��رية  �ل�����س��رك��ات  لتنمية 
بهدف �إيجاد �حللول للتحديات �لتي تو�جه 
�ل�سركات،  تلك  م��ع  �لتعامل  عند  �لهيئة 
و�لعمل على تعزيز م�ساركتها يف مناق�سات 
�لهيئة، من خالل �لتو��سل لإنهاء �إجر�ء�ت 
�لت�سجيل، وعقد �لور�ص �لتوعوية و�عتماد 

�ملزيد من �ملبادر�ت.
وك���ان���ت �ل��ه��ي��ئ��ة ق���د �أط��ل��ق��ت �ل��ع��دي��د من 
�ملبادر�ت، مبا يف ذلك ت�سكيل فريق د�خلي 
لدعم �ل�سركات �لتابعة للموؤ�س�سة، و�أعفائها 
من �ل�سمانات �لبتد�ئية للعقود �لتي تقل 

عن 500 �ألف درهم. 
قائمة  ت��ك��ون  م�����س��اري��ع  �لهيئة  وخ�س�ست 
�ل�����س��رك��ات �ل�سغرية  �إل��ي��ه��ا م��ن  �مل��دع��وي��ن 
و�مل��ت��و���س��ط��ة، ك��م��ا ج���رى ت��خ��ف��ي�����ص ر�سوم 
ومن   .50% ب��ن�����س��ب��ة  �مل��ن��اق�����س��ات  وث���ائ���ق 
قناة  ����س��ت��ح��د�ث  �لهيئة:  م��ب��ادر�ت  �أح���دث 
�لالزم  �ل��دع��م  ل��ت��ق��دمي  للتو��سل  خ��ا���س��ة 
مبادرة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ع��ت��م��د  ك��م��ا  ل��ل�����س��رك��ات، 
تكرمي �أف�سل موؤ�س�سة �أو قطاع لدعم هذه 
�ل�سركات، �إىل جانب مبادرة �أخرى لتكرمي 
�أعلى عدد من  �سركة كربى حققت  �أف�سل 
�ل�سركات.  م��ن  �لفئة  ه��ذه  م��ع  �لتعامالت 
تعامالت  ع����دد  ب��ل��غ   ،2018 �ل���ع���ام  ويف 
�لهيئة مع �ل�سركات 123 معاملة، وو�سل 
�إىل  وم�سرياتها  ع��ق��وده��ا  قيمة  �إج��م��ايل 

119 مليون درهم مع 604 موردين. 
�لتعاقد  �سيا�سة  دب��ي  بلدية  و��ستعر�ست 
�أع�������س���اء م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب���ن ر��سد  م���ع 
�إىل  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �مل�ساريع  لتنمية 
ومن  ل��ه��م،  �ملخ�س�سة  �لم��ت��ي��از�ت  ج��ان��ب 
�لبلدية  من  عمل  فريق  تخ�سي�ص  �أبرزها 
بن  حممد  موؤ�س�سة  منت�سبي  بني  للتن�سيق 
ر��سد لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
فئات  وت��خ�����س��ي�����ص  دب����ي،  ب��ل��دي��ة  �إد�ر�ت  و 
�أع�ساء  م��ن��ت�����س��ب��ي  م���ن  ل��ل�����س��ر�ء  ح�����س��ري��ة 

�ملوؤ�س�سة .

غرفة دبي تربط ال�سركات بامل�ستثمرين 
واملبتكرين يف اإك�سبو 2020

•• دبي-وام:

�أعلن �إك�سبو 2020 دبي عن �إبر�م �سر�كة ر�سمية مع غرفة جتارة و�سناعة 
و�لدولية  �ملحلية  لل�سركات  ج��دي��دة  ف��ر���ص  �إت��اح��ة  على  تعمل  �ل��ت��ي  دب��ي 
تعاون جديدة بني جمتمعات  رو�ب��ط  �إن�ساء  ب��دور حم��وري يف  و�ل�سطالع 
�لأعمال  ق��ط��اع  ���س��ري��ك  دب���ي  غ��رف��ة  و�ستمثل  و�ل��ع��امل��ي��ة.  �ملحلية  �لأع���م���ال 
�إك�سبو  وتدعمه يف  �ملحلي  �لأعمال  دبي، جمتمع   2020 لإك�سبو  �لر�سمي 
�لأمر  و�إجناز�تها  �لب�سرية  نبوغ  �لعامل لعر�ص  �لأروع يف  2020، �حلدث 
و�مل�ستثمرين  و�ملبتكرين  بال�سركات  �لقطاع  ه��ذ�  رب��ط  يف  �سي�سهم  �ل��ذي 
وغرف �لتجارة من �ستى بلد�ن �لعامل لفتح �آفاق جديدة للنجاح �لتجاري 
على �ملدى �لطويل. وقعت �ل�سر�كة معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�سمي وزيرة 
دولة ل�سوؤون �لتعاون �لدويل �ملدير �لعام ملكتب �إك�سبو 2020 دبي و�سعادة 
دبي على  لغرفة جتارة و�سناعة  �لتنفيذي  و�ملدير  �لرئي�ص  بوعميم،  حمد 
هام�ص منتدى �لأعمال �لعاملي �لذي يعقد يومي 18 و19 نوفمرب يف دبي. 
وعن هذه �ل�سر�كة قالت معايل رمي �لها�سمي: تتميز دبي بكونها ل تبعد 
�إل ثماين �ساعات بالطائرة عن ثلثي �سكان �لعامل، ومتثل ��ست�سافة �إك�سبو 
�لتعاون عرب  ��ستثنائية لربط �لعامل وت�سهيل  �أر�سها فر�سة  2020 على 
�حلدود.. لطاملا ��سطلعت غرفة دبي بدور �أ�سا�سي يف تعزيز مز�يا ممار�سة 
�أن  �لتعاون  بف�سل هذ�  �لآن  دبي ومعها، وميكنها  د�خل  �لتجارية  �لأعمال 

تنقل دبي ودولة �لإمار�ت �إىل م�ستوى جديد من �لنجاح �لتجاري«.
للتو��سل  و�لدولية  �ملحلية  �لأعمال  �ل�سر�كة فر�سا ملجتمعات  وتوفر هذه 
�لعاملي  �ملنتدى  دب��ي  غرفة  ت�ست�سيف   ،2020 �إك�سبو  وخ��الل  و�لتعاون.. 
�لأفريقي لالأعمال، ومنتدى �لأعمال لدول �أمريكا �لالتينية و�أول منتدى 
من  ع��دد  عن  ف�سال   ، �آ�سيان  �آ�سيا  �سرق  جنوب  �أمم  لر�بطة  عاملي  �أع��م��ال 
�ملوؤمتر  ذل��ك  �لأخ����رى، مب��ا يف  �ل�ستثمارية  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لقمة  م��وؤمت��ر�ت 
�لبيع  وقمة  �لإ�سالمي،  لالقت�ساد  �لعاملية  و�لقمة  �لتجارة،  لغرف  �لعاملي 
دبي  وم��وؤمت��ر  �لنا�سئة،  لل�سركات  دب��ي  غ��رف��ة  م��رك��ز  و   2020 بالتجزئة 
للهيئات �لقت�سادية و�ملهنية.. ويقام هذ�ن �ملوؤمتر�ن يف مركز دبي للمعار�ص 
�إك�سبو  وق��ال معايل حمد بوعميم:  دب��ي.   2020 �إك�سبو  �ملوجود يف موقع 
2020 وغرفة دبي �سريكان طبيعيان يف مهمة حتفيز �لنمو �لقت�سادي يف 
دبي و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.. وميكن لل�سبكة �لدولية وقاعدة �لبيانات 
�لهائلة �لتي متلكها غرفة �مل�ساهمة يف �إن�ساء رو�بط قيمة ومفيدة ملجتمعات 
�ملقبل.  �ل���دويل  لإك�سبو  �ل�ستة  �لأ�سهر  خ��الل  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية  �لأع��م��ال 
�ملتمثل  لنا لتحقيق هدفنا  2020 من�سة مهمة  �إك�سبو  �سيكون   : و�أ�ساف 
يف تعزيز مكانة دبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كوجهة جتارية عاملية 
�إبريل   10 �إىل   2020 �أكتوبر   20 173 يوما، من  متميزة. وعلى مدى 
2021، �ستكون غرفة جتارة و�سناعة دبي حا�سرة يف مركز بزن�ص كونيكت 
�لتجارة  غ��رف  ل�ست�سافة  خم�س�ص  مكان  وه��و   ،2020 �إك�سبو  موقع  يف 

و�لكيانات �مل�ساعدة يف �لأعمال �لتجارية من جميع �أنحاء �لعامل .

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
بر�ي�ستا ميدل �ي�ست  منطقة حرة - ذ م م هي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة يف �ملنطقة 
�حلرة م�سجلة لدى �سلطة دبي للمجمعات �لإبد�عية مبوجب �لرخ�سة رقم 17589 

وعنو�نها �مل�سجل يف �سريد دي�سك 2-11 �لطابق �لأر�سي �ملبنى بلوك رقم 9
، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، )»بر�ي�ستا ميدل �إي�ست-منطقه حرة –ذ م م«(، تعلن �أنه 

وفقا لقر�ر �ل�سركاء بتاريخ 17/11/2019
_؛ �سيتم حل �ل�سركة �ختياريا مبوجب �لإجر�ء �ملن�سو�ص عليه يف �ملادة 101 من �للو�ئح 

�ملنظمة لل�سركات �خلا�سة يف �ملجمعات �لإبد�عية بدبي ل�سنة 2016.
�أي طرف معني لديه مطالبة �سد �ل�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ 

هذ� �لإ�سعار عن طريق �لربيد �مل�سجل �أو �لت�سال ب�: �ل�سيد  نبيل �حلموي
�إ�سم �ل�سركة: .كيو �ن �يه للتدقيق و�ملحا�سبة

دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، �سندوق بريد :212212. هاتف رقم: 045655245
nabilhamawi@hotmail.com :بريد �للكروين

لن ُتقبل �ملطالبات �لتي ُتقدم بعد �نق�ساء مدة  45 يوما.

ا�سعار بالت�سفية
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
انذار عديل بالن�سر   رقم )2019/8307(

    املنذرة : �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار )ذ م م(
   بوكالة املحامي / حممد ال�سركال للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

املنذر اليها : بيجاى تريدينغ م.د.م.�ض                                               وعليه ،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/6828 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المتتارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/11/25 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده هوم ديبوت لالثاث امل�ستعمل �ض.ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                        الو�سف

                           اثاث  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكروين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرا�ض التقدم 

باعرا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/1871 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المتتارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/12/9 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

كمران مالك جافيد ب�سري او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم   الو�سف       

 30،000 يخت م�سنوع من مادة الفايرب كال�ض    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكروين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرا�ض التقدم 

باعرا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/237 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ:بنك ر��ص �خليمة �لوطني - �ص م ع  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ص بوينت مكتب رقم 401 

خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 
�ملنفذ �سده : �سيو� كرمي م�سفقى - و�آخرون 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة تالل �لإمار�ت �لثالثة - �لعقار رقم 2496 - هاتف �ملنزل رقم : 3614138 04 / �لهاتف 
�ملتحرك : 6404649 050 - رقم مكاين : 14130 73260

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
www.( لبيع)�سركة �لم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين� �نيط بها  �لتى  �دناه لدى �جلهة  �لعقار �ملو�سحة �و�سافه 

emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
�ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة  �لبيع  من لديه �عر��ص على 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة - رقم �لر�ص : 2496 - رقم  �لبلدية : 5114  - 394 - �مل�ساحة 

: 980.31 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )8000000( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/199 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: عبد�هلل بن حممد بن خمي�ص �ل�سيدي  عنو�نه : �سلطنة عمان ويعلن علي مكتب �ل�سويدي وم�ساركوه 

�ملنفذ �سده : �إميريت�ص بي يف دبي ليمتد )حاليا( و�لتي كانت كانت ت�سمى �سابقا �مريت�ص �سن لند بي يف ليمتيد و�آخرون 
عنو�نه : �إمارة دبي / �سارع �ل�سيخ ز�يد / كربيكون تاور / �لطابق �لثامن / جناح رقم 801 

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �لي���ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( �لل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لم���ار�ت  �لبيع)�سركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار 

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص 
غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على 

�ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة :�جلد�ف - رقم �لر�ص : 460 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : بالزو فري�سات�سثي - رقم �لوحدة 

: 2424 - �مل�ساحة : 187.40 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )4.034.309( درهم 
نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة :�جلد�ف - رقم �لر�ص : 460 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : بالزو فري�سات�سثي - رقم �لوحدة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )4.041.844( ب���  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مر   187.75  : �مل�ساحة   -  2720

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/561 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع 

عنو�نه : دبي ، ديرة - �سارع بني يا�ص - بناية بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 
�ملنفذ �سده : منوجهر رم�سان جهانفر  - عنو�نه : دبي ، منطقة برج خليفة ، ��سم �ملبنى : بالز� بوتيك 16 ، رقم �لعقار : �سقة �سي 

043215125  : ت   ،  0504565422  : جو�ل   ، دبي   412  : �لر�ص  رقم   27 رقم  بناية   ، �لأول  �لطابق   ،  102
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
�ملز�يدة  دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )emiratesauction.ae
�ملو�عيد  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  ولكل من لديه �عر��ص على 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ص ك 11 - رقم �ملبنى : 27 - ��سم �ملبنى : بالز� بوتيك 16 - رقم �لعقار 

:C102 - �مل�ساحة : 391.49 مر مربع - �ملقدرة ب��� )4.213.959( درهم يباع لعلى عطاء  
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2014/591 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ:خالد حياوي هادي �ل�ساله 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �أبوظبي - �سارع �ل�سالم - مبنى 173 - �لطابق �لأول �سقة 102 
�ملنفذ �سده : تاون �سنر ماجنمنت ليمتد - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �ل�سطوة / �سارع رقم 5 - بناية �لطاير - 

مكتب رقم 72 - خلف جامع �ل�سطوة �لكبري / نف�ص بناية �ملعمورة للتجارة �لعامة  
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
�ملز�يدة  دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )emiratesauction.ae
�ملو�عيد  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  ولكل من لديه �عر��ص على 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �سقة �سكنية )حتت �لن�ساء( - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �لأول - رقم �لر�ص : 541 - رقم �ملبنى : 11 - ��سم 

�ملبنى : H11 - رقم �لوحدة : H11 -  401 - �لقيمة )738656( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/4161 تنفيذ جتاري   
طالب �لتنفيذ: �سركة على بن �سامل للمقاولت - �ص ذ م م 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �خلبي�سي - ديرة - �سارع رقم 20 بناية حممد �حمد �ملهريي - �لطابق �لثاين مكتب رقم 206 
�ملنفذ �سده : حممد حميد عبد�هلل ح�سن �ل�سباح 

عنو�نه : دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �سركة دبي �لوطنية للتاأمني - �لطابق �لثالث - مكتب رقم )301( 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
�ملز�يدة  دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )emiratesauction.ae
�ملو�عيد  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  ولكل من لديه �عر��ص على 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 
�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  
�ر�ص ف�ساء - رقم �لر�ص : 836 - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - �مل�ساحة : 1561.57 مر مربع - �لقيمة �لتقديرية : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   10757493

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/288 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني - �ص م ع

 : هاتف  لل�سيار�ت  �لني�سان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  �لبزن�ص  بناية   - بور�سعيد   - دي��رة   - دب��ي  �إم���ارة   : عنو�نه 
 94826  32445  : مكاين  رقم   0508650437  : هاتف   04/2946945

�ملنفذ �سده : ر�سا قنرب علي �بو �لقا�سم 
عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة تالل �لإمار�ت �لثالثة - �لعقار رقم 6204 - رقم مكاين 15321 73900 

بيع  �سيجرى  �قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�

%20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة  emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
�ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص : 6204 - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة- رقم �ملبنى : 192/212 - �مل�ساحة : 211.97 

مر مربع - �ملقدرة ب��� )1.800.000(درهم يباع لعلى عطاء   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم 2018/5 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: م�سرف �بوظبي �لإ�سالمي 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي 
�ملنفذ �سده : عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين - و�آخرون - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - 

�سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى برج خليفة �ملنطقة : 3 - �لطابق 53  - بجو�ر دبي مول - رقم مكاين : 2963792803
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
�ملز�يدة  دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )emiratesauction.ae
�ملو�عيد  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  ولكل من لديه �عر��ص على 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات :
عبارة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة : ور�سان �لوىل : رقم �لر�ص : 415 - رقم �لبلدية : 1 - 621 - �مل�ساحة : 38 - مر مربع - 

رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : T02 - رقم �لوحدة : S18 - �لقيمة �لكلية : 409.028.00 درهم  
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/47 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ:نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور �ل�سالمي - �ص م ع - �سابقا 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى ملك �عمار �لعقارية - �سقة مكتب رقم 801 
�ملنفذ �سده : �ك�سوي بيفينغ - و�آخرون - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - �سارع ميد�ن - بني يا�ص - مبنى حمل 3 - ملك �سلطان 

ذياب �ل نهيان - حمل كني بر�يت لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : حق منفعة ينتهي بتاريخ 2107/5/1( - �ملنطقة : �ملركز �لتجاري �لثانية - رقم �لر�ص : 51 - رقم �ملبنى : 1 - 
��سم �ملبنى : �ملركز �لتجاري �لعاملي رزيدن�ص - رقم �لوحدة : 1506 - �مل�ساحة : 219.99 مر مربع �لقيمة )3551925( 

درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2018/237 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ:بنك ر��ص �خليمة �لوطني - �ص م ع  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ص بوينت مكتب رقم 401 

خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 
�ملنفذ �سده : �سيو� كرمي م�سفقى - و�آخرون 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة تالل �لإمار�ت �لثالثة - �لعقار رقم 2496 - هاتف �ملنزل رقم : 3614138 04 / �لهاتف 
�ملتحرك : 6404649 050 - رقم مكاين : 14130 73260

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
www.( لبيع)�سركة �لم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين� �نيط بها  �لتى  �دناه لدى �جلهة  �لعقار �ملو�سحة �و�سافه 

emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
�ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة  �لبيع  من لديه �عر��ص على 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة - رقم �لر�ص : 2496 - رقم  �لبلدية : 5114  - 394 - �مل�ساحة 

: 980.31 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )8000000( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/199 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: عبد�هلل بن حممد بن خمي�ص �ل�سيدي  عنو�نه : �سلطنة عمان ويعلن علي مكتب �ل�سويدي وم�ساركوه 

�ملنفذ �سده : �إميريت�ص بي يف دبي ليمتد )حاليا( و�لتي كانت كانت ت�سمى �سابقا �مريت�ص �سن لند بي يف ليمتيد و�آخرون 
عنو�نه : �إمارة دبي / �سارع �ل�سيخ ز�يد / كربيكون تاور / �لطابق �لثامن / جناح رقم 801 

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �لي���ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( �لل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لم���ار�ت  �لبيع)�سركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار 

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص 
غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على 

�ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة :�جلد�ف - رقم �لر�ص : 460 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : بالزو فري�سات�سثي - رقم �لوحدة 

: 2424 - �مل�ساحة : 187.40 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )4.034.309( درهم 
نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة :�جلد�ف - رقم �لر�ص : 460 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : بالزو فري�سات�سثي - رقم �لوحدة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )4.041.844( ب���  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مر   187.75  : �مل�ساحة   -  2720

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/561 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع 

عنو�نه : دبي ، ديرة - �سارع بني يا�ص - بناية بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 
�ملنفذ �سده : منوجهر رم�سان جهانفر  - عنو�نه : دبي ، منطقة برج خليفة ، ��سم �ملبنى : بالز� بوتيك 16 ، رقم �لعقار : �سقة �سي 

043215125  : ت   ،  0504565422  : جو�ل   ، دبي   412  : �لر�ص  رقم   27 رقم  بناية   ، �لأول  �لطابق   ،  102
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
�ملز�يدة  دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )emiratesauction.ae
�ملو�عيد  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  ولكل من لديه �عر��ص على 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�ص ك 11 - رقم �ملبنى : 27 - ��سم �ملبنى : بالز� بوتيك 16 - رقم �لعقار 

:C102 - �مل�ساحة : 391.49 مر مربع - �ملقدرة ب��� )4.213.959( درهم يباع لعلى عطاء  
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2014/591 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ:خالد حياوي هادي �ل�ساله 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �أبوظبي - �سارع �ل�سالم - مبنى 173 - �لطابق �لأول �سقة 102 
�ملنفذ �سده : تاون �سنر ماجنمنت ليمتد - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �ل�سطوة / �سارع رقم 5 - بناية �لطاير - 

مكتب رقم 72 - خلف جامع �ل�سطوة �لكبري / نف�ص بناية �ملعمورة للتجارة �لعامة  
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
�ملز�يدة  دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )emiratesauction.ae
�ملو�عيد  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  ولكل من لديه �عر��ص على 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �سقة �سكنية )حتت �لن�ساء( - �ملنطقة : جممع دبي لال�ستثمار �لأول - رقم �لر�ص : 541 - رقم �ملبنى : 11 - ��سم 

�ملبنى : H11 - رقم �لوحدة : H11 -  401 - �لقيمة )738656( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2018/4161 تنفيذ جتاري   
طالب �لتنفيذ: �سركة على بن �سامل للمقاولت - �ص ذ م م 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �خلبي�سي - ديرة - �سارع رقم 20 بناية حممد �حمد �ملهريي - �لطابق �لثاين مكتب رقم 206 
�ملنفذ �سده : حممد حميد عبد�هلل ح�سن �ل�سباح 

عنو�نه : دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �سركة دبي �لوطنية للتاأمني - �لطابق �لثالث - مكتب رقم )301( 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
�ملز�يدة  دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى   )emiratesauction.ae
�ملو�عيد  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  ولكل من لديه �عر��ص على 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 
�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  
�ر�ص ف�ساء - رقم �لر�ص : 836 - �ملنطقة : �لرب�ساء جنوب �لر�بعة - �مل�ساحة : 1561.57 مر مربع - �لقيمة �لتقديرية : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   10757493

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/288 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني - �ص م ع

 : هاتف  لل�سيار�ت  �لني�سان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  �لبزن�ص  بناية   - بور�سعيد   - دي��رة   - دب��ي  �إم���ارة   : عنو�نه 
 94826  32445  : مكاين  رقم   0508650437  : هاتف   04/2946945

�ملنفذ �سده : ر�سا قنرب علي �بو �لقا�سم 
عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة تالل �لإمار�ت �لثالثة - �لعقار رقم 6204 - رقم مكاين 15321 73900 

بيع  �سيجرى  �قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�

%20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة  emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
�ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص : 6204 - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة- رقم �ملبنى : 192/212 - �مل�ساحة : 211.97 

مر مربع - �ملقدرة ب��� )1.800.000(درهم يباع لعلى عطاء   - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2018/5 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: م�سرف �بوظبي �لإ�سالمي 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - ديرة - �سارع �لرقة - بجو�ر مطعم �لطازج مقابل مطعم كنتاكي 
�ملنفذ �سده : عبد�حلميد خالد عبد�حلميد �لعاين - و�آخرون - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - 

�سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى برج خليفة �ملنطقة : 3 - �لطابق 53 - بجو�ر دبي مول - رقم مكاين : 2963792803
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
�ملز�يدة  دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )emiratesauction.ae
�ملو�عيد  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  ولكل من لديه �عر��ص على 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات :
عبارة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة : ور�سان �لوىل : رقم �لر�ص : 415 - رقم �لبلدية : 1 - 621 - �مل�ساحة : 38 - مر مربع - 

رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : T02 - رقم �لوحدة : S18 - �لقيمة �لكلية : 409.028.00 درهم  
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم  2019/47 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ:نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور �ل�سالمي - �ص م ع - �سابقا 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى ملك �عمار �لعقارية - �سقة مكتب رقم 801 
�ملنفذ �سده : �ك�سوي بيفينغ - و�آخرون - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - �سارع ميد�ن - بني يا�ص - مبنى حمل 3 - ملك �سلطان 

ذياب �ل نهيان - حمل كني بر�يت لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : حق منفعة ينتهي بتاريخ 2107/5/1( - �ملنطقة : �ملركز �لتجاري �لثانية - رقم �لر�ص : 51 - رقم �ملبنى : 1 - 
��سم �ملبنى : �ملركز �لتجاري �لعاملي رزيدن�ص - رقم �لوحدة : 1506 - �مل�ساحة : 219.99 مر مربع �لقيمة )3551925( 

درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/215 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: �سركة �ت�ص ��ص بي �سي �ل�سرق �لو�سط للتمويل �ملحدودة

عنو�نه : مكتب �لإد�رة �ل�سرق �لو�سط ، مدينة دبي لالإنرنت ، �ص ب : 66  ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ت : 043904722 
، ف : 043906607 رقم مكاين : 1412776600 

�ملنفذ �سده : فوزية جمعة حممد جمعة �لدوي - و�آخ��رون- عنو�نه :  �إم��ارة دبي ، مر�سى دبي ، �سارع �ل�سفوح ، مارينا كو�يز ، 
�لطابق 4 ، �ل�سقة 401 ، جو�ل : 0555515000 / 0507444455 ، رقم مكاين : 1207474821 

منفذ �سده / �سها جمعة حممد جمعة �لدوي 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  
عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  عبارة عن 
�سقة �سكنية : �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �لر�ص : 191 - �مل�ساحة : 179.30 مر مربع - رقم �ملبنى : 3 - ��سم �ملبنى : مارينا 

كيز نورث - رقم �لوحدة : 401 - �لقيمة �لكلية )1.929.967.00( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/208 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ:نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور �ل�سالمي - �ص م ع - �سابقا 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى ملك �عمار �لعقارية - مكتب 801 
�ملنفذ �سده : �أحمد تورى تورى 

عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - �سيدرى فيال - فيال رقم 2 - و�حة �ل�سيلكون 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
�ملز�يدة  دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )emiratesauction.ae
�ملو�عيد  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  ولكل من لديه �عر��ص على 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - �ملنطقة : ند ح�سة - رقم �لر�ص : 60 - �مل�ساحة : 345.16 مر مربع - و�ملقدرة قيمتها 

ب��� )4.000.000.00( درهم يباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدعوى رقم  2018/237 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ:بنك ر��ص �خليمة �لوطني - �ص م ع  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ص بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 

�ملنفذ �سده : حميد حممد باقر باقري درمنى - و�آخرون 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة تالل �لإمار�ت �لثالثة - �لعقار رقم 2496 - هاتف �ملنزل رقم : 3614138 04 / �لهاتف 

�ملتحرك : 6404649 050 - رقم مكاين : 14130 73260
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
www.( لبيع)�سركة �لم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين� �نيط بها  �لتى  �دناه لدى �جلهة  �لعقار �ملو�سحة �و�سافه 

emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
�ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة  �لبيع  من لديه �عر��ص على 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة - رقم �لر�ص : 2496 - رقم  �لبلدية : 5114  - 394 - �مل�ساحة 

: 980.31 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )8000000( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2019/215 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: �سركة �ت�ص ��ص بي �سي �ل�سرق �لو�سط للتمويل �ملحدودة

عنو�نه : مكتب �لإد�رة �ل�سرق �لو�سط ، مدينة دبي لالإنرنت ، �ص ب : 66  ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. ت : 043904722 
، ف : 043906607 رقم مكاين : 1412776600 

�ملنفذ �سده : �سها جمعة حممد جمعة �لدوي - و�آخرون- عنو�نه :  �إمارة دبي ، مر�سى دبي ، �سارع �ل�سفوح ، مارينا كو�يز ، �لطابق 
 1207474821  : مكاين  رقم   ،  0507444455  /  0555515000  : جو�ل   ،  401 �ل�سقة   ،  4

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
عبارة عن �سقة �سكنية : �ملنطقة : مر�سى دبي - رقم �لر�ص : 191 - �مل�ساحة : 179.30 مر مربع - رقم �ملبنى : 3 - ��سم �ملبنى 

: مارينا كيز نورث - رقم �لوحدة : 401 - �لقيمة �لكلية )1.929.967.00( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/208 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ:نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور �ل�سالمي - �ص م ع - �سابقا 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى ملك �عمار �لعقارية - مكتب 801 
�ملنفذ �سده : �أحمد تورى تورى 

عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - �سيدرى فيال - فيال رقم 2 - و�حة �ل�سيلكون 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
�ملز�يدة  دخول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  �يد�ع  �ل�سر�ء  ر�غبي  وعلى    )emiratesauction.ae
�ملو�عيد  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف  �لبيع  ولكل من لديه �عر��ص على 
�ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية 
جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه 

�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - �ملنطقة : ند ح�سة - رقم �لر�ص : 60 - �مل�ساحة : 345.16 مر مربع - و�ملقدرة قيمتها 

ب��� )4.000.000.00( درهم يباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2018/237 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ:بنك ر��ص �خليمة �لوطني - �ص م ع  عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ص بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 

�ملنفذ �سده : حميد حممد باقر باقري درمنى - و�آخرون 
عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - منطقة تالل �لإمار�ت �لثالثة - �لعقار رقم 2496 - هاتف �ملنزل رقم : 3614138 04 / �لهاتف 

�ملتحرك : 6404649 050 - رقم مكاين : 14130 73260
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �ن��ه يف 
www.( لبيع)�سركة �لم��ار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين� �نيط بها  �لتى  �دناه لدى �جلهة  �لعقار �ملو�سحة �و�سافه 

emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
�ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة  �لبيع  من لديه �عر��ص على 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - �ملنطقة : �لثنية �لر�بعة - رقم �لر�ص : 2496 - رقم  �لبلدية : 5114  - 394 - �مل�ساحة 

: 980.31 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )8000000( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم 2017/1027 انابات جتارية   
طالب �لتنفيذ: حممد مهدي عبد�لباقي لياقت  - عنو�نه : �لإمار�ت 

�ملنفذ �سده : �ستار جيجا ��ستابل�سمنت ليمتد  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - مدينة : دبي - �أبوهيل - ديرة 
�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/11/27 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل 
دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف 
خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية 
لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة 
�ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ص : 33 - رقم 
158.91 مر مربع - و�ملقدرة  2504 - �مل�ساحة :  2 - رقم �لوحدة :  1 - ��سم �ملبنى : جولد كر�ست فيوز  �ملبنى : 

قيمتها ب��� )1710491( درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2019/64 بيع عقار مرهون   

طالب �لتنفيذ: م�سرف �ل�سارقة �ل�سالمي 
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�سارقة - منطقة �لتعاون - برج م�سرف �ل�سارقة �ل�سالمي - �لدور �لر�سي 

�ملنفذ �سده : علي ود�د علي عجام  - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - نخلة جمري� - مبنى فندق فريمونت ريزدن�ص - برج �مل�ساكن 
�ل�سمالية - �لطابق �لر�بع - رقم �لعقار : 423 - �لر�ص 2 - رقم �ملبنى : 1 - �سقة رقم 2423 

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  
عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات :  �سقة �سكنية - 
رقم �لر�ص : 2 - �ملنطقة : نخلة جمري� - رقم �لبلدية : 8733 - 381 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �مل�ساكن �ل�سمالية - رقم 

�لعقار : 423 - رقم �لطابق : 4 - �مل�ساحة : 183.18 مر مربع �لقيمة �لتقديرية : 1971731 درهم  
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/229 بيع عقار مرهون     
�لتا�سع  �إم��ارة دبي - ديرة بور �سعيد قرية �لعمال بلوك بي �لطابق   : �أبوظبي �لتجاري - عنو�نه  �لتنفيذ: بنك  طالب 
 : م��ك��اين  رق��م   info@arnhadvocates.com  : �ل��ك��روين  ب��ري��د   042525270  : ه��ات��ف   919 مكتب 

AE400030000100380095014  3215693726
�ملنفذ �سده : عامر عي�سى مو�سى �لعامري 

عنو�نه :  �إمارة �ل�سارقة منطقة �لف�ست فيال رقم 3 قرب نادي �ل�سارقة لل�سيد�ت  �ص ب 25052 هاتف : 050629997  
منزل 065334033 بريد : a@yahoo.com رقم مكاين : 3186595351

�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/11/27 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : حق منفعة - رقم �لر�ص 
51 - �ملنطقة : �ملركز �لتجاري �لثانية - ��سم �ملبنى : �ملركز �لتجاري �لعاملي ريزيدن�ص - رقم �لعقار : 2313 - �مل�ساحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة    - عطاء  لعلى  ويباع  درهم   )3.165.070( ب���  �ملقدرة   - مربع  مر   196.03

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2013/50 انابات جتارية     
طالب �لتنفيذ : يونايتد بنك ليمتد  - عنو�نه : �إمارة دبي 

�ملنفذ �سده : �سركة فال للبرول �ملحدودة - �ص م م - و�آخرون  -  عنو�نه : �إمارة دبي 
�ملنفذ �سده : �سركة فال للبرول �ملحدودة  - �ملنفذ �سده : �سركة فال للطاقة �ملحدودة 

�ملنفذ �سده : �سركة فال للخدمات �لبحرية  - �ملنفذ �سده : �ملجموعة �ل�ستثمارية �خل�سو�سية �ملحدودة 
�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/11/27 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
�سقة   : �ملمتلكات   �و�ساف  يلي  وفيما  �لبيع.  �لتالية جلل�سة  �ي��ام  ع�سرة  و�مل�ساريف خالل  �لثمن  كامل  �ي��د�ع  عطاوؤه 
�سكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�ص : 82 - ��سم �ملبنى : �وملبيك بارك 4 - رقم �لعقار : 708 - �مل�ساحة 

: 83.39 مر مربع - �ملقدرة ب���� )628.321( درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/60 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول - �ص م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز �لقبائل للتخفي�سات وعنو�نه �ملختار : مكتب على 
حبيب وم�ساركوه �لكائن باإمارة دبي منطقة بردبي -  �سارع �ل�سيخ ز�يد �سما تاور - �لطابق �لأول - مكتب رقم 105

�ملنفذ �سده : ماريا �سريز هوفا - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة بردبي - جبل علي قطعة �ر�ص رقم 4826 - مبنى : 
 050/2958657  : رقم  هاتف   -  109 رقم  �سقة   - �لأول  �لطابق   -  1 رقم   MED56

�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/11/27 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم �لر�ص : 28 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : MED65  رقم �لعقار 

:109 - �مل�ساحة : 45 مر مربع - �ملقدرة ب��� )339.062( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/80 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري 

ع��ن��و�ن��ه : �لإم������ار�ت- �إم����ارة دب���ي - دي���رة بور�سعيد - ق��ري��ة �لع��م��ال ب��ل��وك ب��ي �ل��ط��اب��ق �ل��ت��ا���س��ع مكتب 919 ه��ات��ف : 
 3148494432  : مكاين  رقم   info@arnhadvocates.com  : �لكروين  بريد   042525270

�ملنفذ �سده : جاري �رنولد - و�آخرون 
عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - جمري� فيلج - بجانب JVC - فيال رقم 11 ، هاتف متحرك : 0506403277 ، 

هاتف منزل / 044479788 �سندوق بريد : 120918 رقم مكاين : 1861672776  
�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/11/27 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
قطعة �ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص : 2482 - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا 6 - �مل�ساحة : 685.25 مر مربع - 

�ملقدرة ب���� )3.500.000( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/189 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور �ل�سالمي - �ص م ع - )�سابقا( 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى ملك �عمار �لعقارية - مكتب رقم 801 
�ملنفذ �سده : غالم ح�سرت �سايف حاجي عبد�لقدو�ص - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �سارع �جلمري� 

- جممع �لفلل 14 - فيال رقم 2 - مكاين : 2283988654 
5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال  2019/11/27 �ل�ساعة  �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 
وعلى  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  �لبيع)�سركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى 
موقعها �للكروين )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع 
�لتقدم  �لبيع  �عر��ص على  لديه  ولكل من  �ملز�يدة  دخ��ول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل 
باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. 
وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات : قطعة �ر�ص - �ملنطقة : ح�سيان �لأوىل - رقم �لر�ص : 162  - �مل�ساحة : 95.18 

مر مربع - �ملقدرة ب��� )1.000.000( درهم ويباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدعوى رقم 2017/229 بيع عقار مرهون     
�لتا�سع  �إم��ارة دبي - ديرة بور �سعيد قرية �لعمال بلوك بي �لطابق   : �أبوظبي �لتجاري - عنو�نه  �لتنفيذ: بنك  طالب 
 : م��ك��اين  رق��م   info@arnhadvocates.com  : �ل��ك��روين  ب��ري��د   042525270  : ه��ات��ف   919 مكتب 

AE400030000100380095014  3215693726
�ملنفذ �سده : عامر عي�سى مو�سى �لعامري 

عنو�نه :  �إمارة �ل�سارقة منطقة �لف�ست فيال رقم 3 قرب نادي �ل�سارقة لل�سيد�ت  �ص ب 25052 هاتف : 050629997  
منزل 065334033 بريد : a@yahoo.com رقم مكاين : 3186595351

�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/11/27 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : حق منفعة - رقم �لر�ص 
51 - �ملنطقة : �ملركز �لتجاري �لثانية - ��سم �ملبنى : �ملركز �لتجاري �لعاملي ريزيدن�ص - رقم �لعقار : 2313 - �مل�ساحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة    - عطاء  لعلى  ويباع  درهم   )3.165.070( ب���  �ملقدرة   - مربع  مر   196.03

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2013/50 انابات جتارية     
طالب �لتنفيذ : يونايتد بنك ليمتد  - عنو�نه : �إمارة دبي 

�ملنفذ �سده : �سركة فال للبرول �ملحدودة - �ص م م - و�آخرون  -  عنو�نه : �إمارة دبي 
�ملنفذ �سده : �سركة فال للبرول �ملحدودة  - �ملنفذ �سده : �سركة فال للطاقة �ملحدودة 

�ملنفذ �سده : �سركة فال للخدمات �لبحرية  - �ملنفذ �سده : �ملجموعة �ل�ستثمارية �خل�سو�سية �ملحدودة 
�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/11/27 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من 
م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 
�سقة   : �ملمتلكات   �و�ساف  يلي  وفيما  �لبيع.  �لتالية جلل�سة  �ي��ام  ع�سرة  و�مل�ساريف خالل  �لثمن  كامل  �ي��د�ع  عطاوؤه 
�سكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�ص : 82 - ��سم �ملبنى : �وملبيك بارك 4 - رقم �لعقار : 708 - �مل�ساحة 

: 83.39 مر مربع - �ملقدرة ب���� )628.321( درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/60 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لأول - �ص م ع 

عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز �لقبائل للتخفي�سات وعنو�نه �ملختار : مكتب على 
حبيب وم�ساركوه �لكائن باإمارة دبي منطقة بردبي -  �سارع �ل�سيخ ز�يد �سما تاور - �لطابق �لأول - مكتب رقم 105

�ملنفذ �سده : ماريا �سريز هوفا - عنو�نه : �إمارة دبي - منطقة بردبي - جبل علي قطعة �ر�ص رقم 4826 - مبنى : 
 050/2958657  : رقم  هاتف   -  109 رقم  �سقة   - �لأول  �لطابق   -  1 رقم   MED56

�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/11/27 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : جبل علي �لوىل - رقم �لر�ص : 28 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : MED65  رقم �لعقار 

:109 - �مل�ساحة : 45 مر مربع - �ملقدرة ب��� )339.062( درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/80 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري 

عنو�نه : �لإمار�ت- �إمارة دبي - ديرة بور�سعيد - قرية �لعمال بلوك بي �لطابق �لتا�سع مكتب 919 هاتف : 042525270 
بريد �لكروين : info@arnhadvocates.com رقم مكاين : 3148494432 

�ملنفذ �سده : جاري �رنولد - و�آخرون  عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - جمري� فيلج - بجانب JVC - فيال رقم 11 ، هاتف 
متحرك : 0506403277 ، هاتف منزل / 044479788 �سندوق بريد : 120918 رقم مكاين : 1861672776 

�ملنفذ �سده : جاري �رنولد - �ملنفذ �سده : �نا ماريا �رنولد  
بيع  �سيجرى  �قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي 
قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل 
ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  قطعة �ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص : 2482 - �ملنطقة 

: و�دي �ل�سفا 6 - �مل�ساحة : 685.25 مر مربع - �ملقدرة ب���� )3.500.000( درهم
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/189 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور �ل�سالمي - �ص م ع - )�سابقا( 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - مبنى ملك �عمار �لعقارية - مكتب رقم 801 
�ملنفذ �سده : غالم ح�سرت �سايف حاجي عبد�لقدو�ص - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - �سارع �جلمري� 

- جممع �لفلل 14 - فيال رقم 2 - مكاين : 2283988654 
5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال  2019/11/27 �ل�ساعة  �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 
وعلى  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  �لبيع)�سركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار  بيع  �سيجرى 
موقعها �للكروين )www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع 
�لتقدم  �لبيع  �عر��ص على  لديه  ولكل من  �ملز�يدة  دخ��ول  قبل  �لأ�سا�سي  �لثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل 
باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون 
�لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. 
وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات : قطعة �ر�ص - �ملنطقة : ح�سيان �لأوىل - رقم �لر�ص : 162  - �مل�ساحة : 95.18 

مر مربع - �ملقدرة ب��� )1.000.000( درهم ويباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2018/2408 تنفيذ مدين   
طالب �لتنفيذ: �ل�سلمان للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية وميثله �ملحامي خليفة ر��سد ح�سن �أحمد �ل�سلمان 

 - 0506285385 214 - هاتف رقم   ،  213 �أفنيو - مكتب رقم  �إم��ارة دبي - دي��رة - �سارع بور�سعيد - بناية بيزن�ص  عنو�نه : 
info@alsalmanadvocates.ae  : �لكروين  بريد   -  042999099

�ملنفذ �سده : �أبو علي مالك عبد�ملالك �سروف - عنو�نه : �إمارة دبي - �سرع �ل�سيخ ز�يد - د�ون تاون - بنايات �إعمار �سكوير - بناية رقم 
info@sheffieldholdings.ae  : �لكروين  بريد   -  043806750 هاتف   -  203 رقم  مكتب   -  4

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �لي���ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( �لل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لم���ار�ت  �لبيع)�سركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار 

%20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل  emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 
�ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باعر��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �عر��ص  لديه  من 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر 

�لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا - 3 - رقم �لر�ص : 95 - رقم �لبلدية : 5346 - 645 - �مل�ساحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء  لعلى  يباع  درهم   )14.000.000.00( ب���  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مر   970.46

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/216 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: عبد�لرز�ق علي �لزرعوين 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �ل�سبخه - ديرة - دبي - مبنى ملك �سركة علي �بر�هيم 
�ملنفذ �سده : �ي. جي. بي. �ل للتجارة �لعامة - ذ م م  - و�آخرون 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�سارقة - بو�سغارة - �ل�سارقة - �سارع �لوحدة - �سقة 4 - مبنى ملك �ي جي بي �ل للتجارة �لعامة 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �ر�ص ف�ساء - �ملنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�ص : 383 - رقم �لبلدية : 1444 - 326 - �مل�ساحة : 4983.69 مر 

مربع - و�ملقدرة قيمتها ب���� )32.186.364( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/92 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: حبيب بنك �ي جي زيوريخ 

عنو�نه : دبي - ديرة - ميد�ن بني يا�ص - وموطنه �ملختار مكتب �حمد �بر�هيم للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية مقره �إمارة دبي  
ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية ��سيكو لالعمال - مكتب 406 - �لطابق �لر�بع - مكاين رقم 3250094543 

�ملنفذ �سده : فر�ز �أزهر حممد �أزهر �خر - عنو�نه :  دبي - منطقة �ملنزل مقابل �سوق �لبحار بوليفارد برج خليفة - برج ريحان 
 2637787043 مكاين   -  198 رقم  �ر�ص   - �لثامن  �لطابق   -  807 رقم  �سقة   -  21 رقم  بناية   -  7

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �لي���ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( �للكروين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  �لبيع)�سركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار 
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
�ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  م�ستند�ت  من  ي��ربره  مبا  معزز�  باعر��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �عر��ص  لديه  من 
باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  
عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات : �سقة �سكنية - 
�ملنطقة : برج خليفة - رقم �لر�ص : 198 - رقم �لبلدية : 4477  - 345 - رقم �ملبنى : 21 - ��سم �ملبنى : ريحان 7 - رقم 

�لوحدة : 807 - �مل�ساحة : 130.53 مر مربع �لقيمة �لتقديرية : 1686014 درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم 2018/2408 تنفيذ مدين   
طالب �لتنفيذ: �ل�سلمان للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية وميثله �ملحامي خليفة ر��سد ح�سن �أحمد �ل�سلمان 

 - 0506285385 214 - هاتف رقم   ،  213 �أفنيو - مكتب رقم  �إم��ارة دبي - دي��رة - �سارع بور�سعيد - بناية بيزن�ص  عنو�نه : 
info@alsalmanadvocates.ae  : �لكروين  بريد   -  042999099

�ملنفذ �سده : �أبو علي مالك عبد�ملالك �سروف - عنو�نه : �إمارة دبي - �سرع �ل�سيخ ز�يد - د�ون تاون - بنايات �إعمار �سكوير - بناية رقم 
info@sheffieldholdings.ae  : �لكروين  بريد   -  043806750 هاتف   -  203 رقم  مكتب   -  4

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �لي���ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( �لل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمز�د�ت  �لم���ار�ت  �لبيع)�سركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  ل��دى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار 

emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 
من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص 
غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على 

�ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �ر�ص وما عليها من بناء - �ملنطقة : و�دي �ل�سفا - 3 - رقم �لر�ص : 95 - رقم �لبلدية : 5346 - 645 - �مل�ساحة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - عطاء  لعلى  يباع  درهم   )14.000.000.00( ب���  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مر   970.46

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/216 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: عبد�لرز�ق علي �لزرعوين 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �ل�سبخه - ديرة - دبي - مبنى ملك �سركة علي �بر�هيم 
�ملنفذ �سده : �ي. جي. بي. �ل للتجارة �لعامة - ذ م م  - و�آخرون 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�سارقة - بو�سغارة - �ل�سارقة - �سارع �لوحدة - �سقة 4 - مبنى ملك �ي جي بي �ل للتجارة �لعامة 
بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �لي��ام  م�ساء ويف   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  يوم  �نه يف 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :
نوع �لعقار : �ر�ص ف�ساء - �ملنطقة : �جلد�ف - رقم �لر�ص : 383 - رقم �لبلدية : 1444 - 326 - �مل�ساحة : 4983.69 مر 

مربع - و�ملقدرة قيمتها ب���� )32.186.364( درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2019/92 بيع عقار مرهون 
طالب �لتنفيذ: حبيب بنك �ي جي زيوريخ 

عنو�نه : دبي - ديرة - ميد�ن بني يا�ص - وموطنه �ملختار مكتب �حمد �بر�هيم للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية مقره �إمارة دبي  
ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية ��سيكو لالعمال - مكتب 406 - �لطابق �لر�بع - مكاين رقم 3250094543 

�ملنفذ �سده : فر�ز �أزهر حممد �أزهر �خر - عنو�نه :  دبي - منطقة �ملنزل مقابل �سوق �لبحار بوليفارد برج خليفة - برج ريحان 
 2637787043 مكاين   -  198 رقم  �ر�ص   - �لثامن  �لطابق   -  807 رقم  �سقة   -  21 رقم  بناية   -  7

بيع  �سيجرى  �حل��ال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �ل��ث��الث  �لي���ام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2019/11/27 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( �للكروين  وعلى موقعها  للمز�د�ت  �لم��ار�ت  �لبيع)�سركة  بها  �نيط  �لتى  �جلهة  لدى  �دن��اه  �و�سافه  �ملو�سحة  �لعقار 
emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل 
�سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر 
�لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات : �سقة �سكنية - �ملنطقة : 
برج خليفة - رقم �لر�ص : 198 - رقم �لبلدية : 4477  - 345 - رقم �ملبنى : 21 - ��سم �ملبنى : ريحان 7 - رقم �لوحدة : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1686014  : �لتقديرية  �لقيمة  مربع  مر   130.53  : �مل�ساحة   -  807
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
ق�سم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2928 ل�سنة 2019    
�ىل �ملحكوم عليه / عبد�لكرمي حممد �إبر�هيم 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لإبتد�ئية قد ��سدرت بحقكم حكما 
بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )112707( درهم ، بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع %5 

من تاريخ 2017/11/23 حتى �ل�سد�د �لتام. 
ل�سالح �ملحكوم له/ زينات جاني�ص لوي�ص تاورو 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله، لذ� 
حال  ويف  للن�سر.  �لتايل  �ليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  �لقر�ر  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
�لق�سية  �لنظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
بالدعوى رقم )2019/283( مدين كلي - دبي 

�ىل �ملدعي عليهم / 1- �سيفيل ��ص بي �ر للتجارة  �لعامة - �ص ذ م م  2-حممد �سليم �سلطان 3- 
�سامية �سلطان حاجي جالل �لدين نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبريح�سابي بالق�سية �عاله 
و�ملرفوعة �سدكم من / �سركة �لغذ�ء �لنقبي  و�لتي تطالب فيها مببلغ وقدره 19.481.817.00 
بالر�سوم و�مل�ساريف  �لتام مع �لل��ز�م  �ل�سد�د  تاريخ �ل�ستيالء حتى  درهم و�لفائدة 12% من 
ومقابل �تعاب �ملحاماة  وعليه فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا �جتماع �خلربة 
�خلبري  مبكتب  وذل��ك  ظهر�  �لثانية  �ل�ساعة   2019/11/25 �ملو�فق  �لإثنني  ي��وم  عقده  �ملقرر 
�لطابق   - بري�سم  ب��رج   - �منيات  و�ن  ب��رج  بجو�ر   - �لتجاري  �خلليج   - دب��ي   : �لكائن  �ملنتدب 
و�ملكان  باملوعد  لتدقيق �حل�سابات.  يرجى �حل�سور  �حمد �حلو�سني   - - مكتب 805  �لثامن 
�ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور 

فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
اخلبري احل�سابي / احمد علي احلو�سني  
رقم القيد 83     

مذكرة اإعالن مدعي عليهم بالن�سر 
للح�سور امام اخلربة 

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
يف الدعوى رقم 2019/366 نزاع تعيني خربة جتاري    

�ملتنازع �سدهم / هاين حممد عثمان - جهاد حممد عثمان - �عتماد حممد عثمان
كلثوم عبد�لعزيز حممد على ب�سيونى  

�ملقامة من قبل �ملتنازعة : دعاء بنت حممد بن عثمان �ملعلم   
مبا �أن هناك دعوى مقامة �سدكم �مام حماكم دبي ، حتت رقم  366/2019 نز�ع تعيني خربة 
جتاري ، وحيث �نه مت ندبنا خبري� حما�سبيا يف �لدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون �لثبات رقم  
10 ل�سنة  1992 ندعوكم حل�سور �جتماع �خلربة �و من ميثلكم قانونا  و�لذي �سوف يعقد 
مبكتبنا على �لعنو�ن �ملو�سوع �أدناه وذلك يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2019/11/28 يف متام �ل�ساعة 
1:00 ظهر� ، مع �إح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملوؤيدة ملوقفكم يف �لدعوى.  عود ميثاء ، �سارع �م هرير ، 
بالقرب من ج�سر �ملكتوم �لقادم من بردبي باجتاه ديرة ، بناية �لفجر ، ��سفل �لبناية هومز �ر ��ص 

للمفرو�سات ، خلف �لبناية نادي �لن�سر �لريا�سي ، �لطابق �لثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�سبي 
حممد �سعيد اأحمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اإعالن بالن�سر لدى حمكمة دبي الإبتدائية 

الق�سية رقم 2019/2565 جتاري جزئي - دبي 
�ملرفوعة من / �لبنك �لعربي �ملتحد 

�سد كال من / 1- عبد�لنا�سر حممد عبد�هلل بركات قطمان  2- �حمد حممود حممد �أبو وطفه  
3- مطبعة رويال بال�ست للطباعة و�لتغليف 

�ملدعي عليهم /1-عبد�لنا�سر حممد عبد�هلل بركات قطمان 2- �حمد حممود حممد �أبو وطفه  
3- مطبعة رويال بال�ست للطباعة و�لتغليف

مدعو� للح�سور لجتماع �خلربة �حل�سابية �ملقرر عقده �حلادية ع�سر� �سباحا يوم �لأحد �ملو�فق 
2019/11/24 م وذلك مبقر �خلبري/ �سامل حممد بالعمى لتدقيق �حل�سابات - و�لكائن بدبي - 
�لكائن ب�سارع �لأ�سايل - �خلليج �لتجاري - بناية �مبايرهايت�ص A - �لطابق �لر�بع - مكتب رقم 

401 - م�سطحبني معكم كافة �مل�ستند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري.
اخلبري احل�سابي وامل�سريف 
�سامل حممد �سامل بالعمى - رقم القيد 144 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8354(

�ملخطر : �ساحي حممد �ساحي �سعيد �ملهريي - �إمار�تي �جلن�سية 
بوكالة �ملحامي / حممد �ل�سركال للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 

�ملخطر �ليها : ر�بتا�ص لالإد�رة �لت�سويقية ، �سركة �أعمال مدنية 
ميثلها كال من �ل�سيد/ تارون كاتوريا ، و�ل�سيد/ �سعيب ريزيف 

�لتفاقية  بانهاء  يخطركم  �ليها  �ملخطر  م��ع  �مل��ربم��ة  �لتفاقية  مل��و�د  و�سند�  �ملخطر  ف��اإن    ، وعليه 
باأثر فوري و�سرورة �خالء �لفندق و�إع��ادة �حلال ملا هو عليه عند ��ستالمه ، ويطالبكم ب�سد�د مبلغ 
وقدره 1.000.000 درهم )مليون درهم فقط ل غري( �ملر�سد بذمتكم بح�سب ما ورد يف �لبند �لر�بع 
و�إل �سي�سطر �ملخطر لتخاذ كافة  �لتكليف  تاريخ ن�سر هذ�  �ي��ام من  3 وذل��ك خالل مهلة خم�سة   /
�لإج��ر�ء�ت �لقانونية بحقه للح�سول على قيمة هذ� �ملبلغ �قت�ساء حلقه مبا فيها �لتقدم بالدعوى 

�لق�سائية ملحكمة دبي لإلز�مه بذلك مع حتمله بالر�سوم و�مل�ساريف و�لفو�ئد و�لتعاب. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8353(

�ملنذر : عبد�هلل �حمد كمايل - �إير�ين �جلن�سية 
بوكالة �ملحامي / حممد �ل�سركال للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية 

�ملنذر �ليها : �أدفريك دي �أم �سي �سي 
وعليه ، ب�سرورة �لوفاء ب�سد�د مببلغ 50.000 درهم فقط خم�سون �لف درهم 
قيمة �ل�سيك �مل�ستحق �لد�ء �لذي حرره �ملنذر �ليه وذلك خالل مهلة خم�سة 
�يام من تاريخ ن�سر هذ� �لتكليف و�إل �سي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لقانونية بحقه للح�سول على قيمة هذ� �ملبلغ �قت�ساء حلقه مبا فيها �لتقدم 
بالدعوى �لق�سائية ملحكمة دبي لإلز�مه بذلك مع حتمله بالر�سوم و�مل�ساريف 

و�لفو�ئد و�لتعاب. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8342(
�ملنذر / �مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية 

�سد �ملنذر �ليه / عا�سم عبد�لكرمي حممد �لعزب - �جلن�سية �لردن 
�ملبلغ �ملر�سد بذمتكم وقدره )393.132 درهم( )ثالثمائة  �ملنذر ل�سد�د  ينذركم 
 2019/7/28 تاريخ  يف  كما  درهما(  وثالثون  و�ثنان  ومائة  �لف  وت�سعون  وثالثة 
��ص  �ل�سيارة �ملرهونة من نوع )مر�سيد�ص  حتت طائلة �تخاذ �لإج��ر�ء�ت حلجز وبيع 
500 �ل - رقم �للوحة E 7171 جهة �لرخي�ص دبي - �سنف �للوحة خ�سو�سي - 
بلد �ل�سنع �ملانيا - لون �ملركبة ��سود - �سنف �ملركبة �سالون - �سنع �ل�سنع 2016( 
بعد �نق�ساء )7( يوم من تاريخ �عالنكم بهذ� �لإنذ�ر �سند� لن�ص �ملادة 172 من قانون 

�ملعامالت �لتجارية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1347/2018/16 جتاري جزئي   
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )161.518 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 

و�تعاب �ملحاماة ، و�لفائدة 9% حتى �ل�سد�د �لتام  
طالب �لإعالن :  تر�ن�ستيك للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �لريامي لتجارة مو�د �لبناء - �ص ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

�لدعوى  يف   2018/9/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �لإع���الن  مو�سوع 
�ملذكورة �أعاله ل�سالح/تر�ن�ستيك للتجارة �لعامة - �ص ذ م م  بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ 161.518 درهم )مائة وو�حد و�ستني �لف وخم�سمائة درهم( و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ 
�ملطالبة �لق�سائية يف 2018/4/12 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمت �ملدعي عليها �مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2551/2019/11 مدين جزئي  
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )104000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 

طالب �لإعالن :  فاطمة عبد�هلل �بر�هيم حممد �حللو  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:حممد عDد جا�سم حممد �ل�سويدي - �سفته بالق�سية:وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- طارق �سالح عبد�هلل �حمد �لغيثي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل �لإقامة 

�ملدعي عليه مببلغ وقدره  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �قام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�سوع 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )104000(
و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2019/11/20  
�ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

املحكمة البتدائية  املدنية  
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2716/2019/11 مدين جزئي  

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )80988( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من:2017/9/25 وحتى:2019/9/25 )14577.84( درهم وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول 

�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
طالب �لإعالن :  �لقرق و�ملطرو�سي حمامون وم�ست�سارون قانونيون  - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهما : 1- �سامي بن حممد نوري بن حممد بخاري 2-رميا عبد�لرحمن عثمان باعثمان -  �سفته 
بالق�سية : مدعي عليه -  جمهول حمل �لإقامة 

وق��دره )80988(  �ملدعي عليهم مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �ق��ام عليك  قد   : �لإع��الن  مو�سوع 
 )14577.84( وح��ت��ى:2019/9/25  م���ن:2017/9/25   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م 
درهم وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  
�أو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  2019/11/25  �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 

 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

املحكمة البتدائية  املدنية  
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2730/2019/11 مدين جزئي  

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )14000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 

طالب �لإعالن :  �سركة �لبحرية �لوطنية للتاأمني )فرع دبي(  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:ماجد حممد �ل�سيخ �حمد بن �ل�سيخ ح�سن �خلزرجي - �سفته بالق�سية:وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- ح�سن بن جاهاجنري جاهاجنري �خر -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعالن : قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )14000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول 
�ل�ساعة 8.30  �ملو�فق  2019/11/28   �ملعجل بال كفالة.   وح��ددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص   �حلكم بالنفاذ 
�ص بالقاعة Ch2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

املحكمة البتدائية  املدنية  
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2728/2019/11 مدين جزئي  

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )15.000( درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام 

طالب �لإعالن :  نور �لمني عبادت خان  - �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه : 1- بريليانت لد�رة �ملن�ساآت �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
�لتام.    �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  و�لفائدة 9% من  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )15.000(
 Ch1.B.10 وحددت لها جل�سة يوم �لأحد  �ملو�فق  2019/11/24  �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  �أو  باحل�سور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذ� 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

املحكمة البتدائية  املدنية  

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 69/2019/20  جتاري كلي 
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )32.178.818( درهم و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق حتى �ل�سد�د �لتام 
طالب �لإعالن / 1-خلدون ر�سيد �سعيد �لطربي  �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  مهدي كاظم حممد جو�د  �سفته بالق�سية : �خل�سم �ملدخل  - جمهول 
حمل �لقامة 

عليهم مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد    : �لإع��الن  مو�سوع 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )32.178.818( وق��دره 
�ل�ستحقاق حتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2019/12/15  �ل�ساعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1478/2019/20 جتاري كلي 

مو�سوع �لدعوى : �لق�ساء ببطالن �تفاقية �ل�ستثمار و�لز�مهم بالت�سامن برد )500000( دولر �مريكي 
�و ما يعادله بدرهم �لمار�تي )1835000( درهم مع فائدة 9% وتعوي�ص قدره )4000000( درهم مع 

�لفائدة 9% و�لز�مهم �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعالن / 1-�سلطان بن حممد بن عبد�لعزيز �ل�سهيل  �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهما :  1-  فوزي �إليا�ص فرح 2- عبد�لكرمي حممد باقر �سم�ص �لدين  �سفته بالق�سية : مدعي 
عليه  - جمهول حمل �لقامة 

و�لز�مهم  �ل�ستثمار  �تفاقية  ببطالن  �لق�ساء  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد    : �لإع���الن  مو�سوع 
 %9 فائدة  دره��م مع   )1835000( �لم��ار�ت��ي  بدرهم  يعادله  ما  �و  �مريكي  دولر   )500000( برد  بالت�سامن 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  �لر�سوم  و�لز�مهم   %9 �لفائدة  مع  دره��م   )4000000( ق��دره  وتعوي�ص 
Ch1.C.15 لذ� فاأنت  وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2019/11/24  �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1573/2019/20 جتاري كلي 

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بف�سخ �لعقد �ملوؤرخ 2016/4/28 و�تفاقية تعديله �ملوؤرخة 2018/11/25 و�لز�م �ل�سركة �ملدعي 
عليها مببلغ وقدره )3.357.600( درهم مت�سمنا قيمة �لتعوي�ص وفقا ملا �سريد تف�سيال بالئحة �لدعوى �ملاثلة و�ي مبالغ 
�خرى م�سلمة �ليها و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�عادة �حلال 

�ىل ما كان عليه قبل �لتعاقد وفقا لحكام �لقانون و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
طالب �لإعالن / 1-�سركة �خلليج لل�سكر ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنهما :  1-  �سركة �سوميكون ميدل �ي�ست �ص.م.ح  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة 
�ملوؤرخة  �ملوؤرخ 2016/4/28 و�تفاقية تعديله  �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �لعقد  مو�سوع �لإعالن :  قد 
2018/11/25 و�لز�م �ل�سركة �ملدعي عليها مببلغ وقدره )3.357.600( درهم مت�سمنا قيمة �لتعوي�ص وفقا ملا �سريد تف�سيال 
بالئحة �لدعوى �ملاثلة و�ي مبالغ �خرى م�سلمة �ليها و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�عادة �حلال �ىل ما كان عليه قبل �لتعاقد وفقا لحكام �لقانون و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2019/11/24  �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5187/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/4957 جتاري جزئي ، 

ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 420198.1 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعالن : من�سور حممد ملو�د �لبناء �ص.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

- وميثله:جو�سلني �سبلي خري �هلل - �سفته بالق�سية:وكيل
 - ���س��ده    : منفذ  بالق�سية  - �سفته  بالديا  ن��ري�جن��ان  ن�سيت   -1  : �إع��الن��ه  �ملطلوب 

جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�سوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )420198.1( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2385/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1153/2019 مدين جزئي ، 
ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 43018.43 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف 

طالب �لإعالن : �مل�ست�سفى �لمريكي دبي �ص.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
 - �لبلو�سي  �سامبيه  غلوم  علي  م��رمي   -2 حممد  علي  �آم��ن��ة   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

�سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهما   - جمهول حمل �لإقامة 
و�لز�مكما  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �لإع����الن  م��و���س��وع 
بالت�سامن بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )43018.43( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2291/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2018/70 مدين كلي ، بالز�م �ملنفذ �سده 
�لول ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )23416582( درهم وبالز�م �ملنفذ �سده �لول و�لثاين بالت�سامن 

ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )10812557( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعالن : ماجد �لفطيم �لعقارية �ص.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:ديانا حممد حمادة - �سفته بالق�سية:وكيل
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �سو �سيتي �ص.ذ.م.م 2- جو�د �ص.م.ح - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهما   - 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكما بالت�سامن بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )10812557( درهم و�لز�م �ملنفذ �سده �لول بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12604025( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 

يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  5663/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/336 طعن جتاري �ملعدل ملبلغ �ملطالبة 
ملبلغ )7500000( درهم من )11000000( �ملحكوم بها يف �حلكم �لبتد�ئي رقم:1086/2017 جتاري كلي 

ورف�ص ��ستئناف �ملنفذ �سده يف �ل�ستئناف رقم:1963/2018 ��ستئناف جتاري ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)9212541( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعالن : مارك جني بيري بيلري  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:مو�سى عي�سى مو�سى �لعامري - �سفته بالق�سية:وكيل

�ملطلوب �إعالنهم : 1- جوزيف كليندين�ست ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته مالك ومدير �سركة كليندين�ست �ند 
بارترنز ليمتد وب�سفته وكيل ومدير عن موؤ�س�سة كليندين�ست للو�ساطة �لعقارية - �سفتهم بالق�سية : منفذ 

�سدهم   - جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)9212541( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 8479/2019/13 عمايل جزئي 
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9428( درهم وتذكرة عودة مببلغ 

 mb186770041ae/2019 2000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف ورقم �ل�سكوى(
طالب �لإعالن / 1-�سريف عبد�هلل ح�سان عطا �هلل  �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه :  1-  �ملهارة �لفائقة لالعمال �لفنية �ص.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
- جمهول حمل �لقامة 

�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  :  قد  �لإع��الن  مو�سوع 
�ل�سكوى  ورق����م  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره����م   )2000( مب��ب��ل��غ  ع����ودة  وت���ذك���رة  دره����م   )9428(
  2019/11/26 �ملو�فق   �لثالثاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   .mb186770041ae/2019
�ل�ساعة 10.00 �ص بالقاعة Ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 9826/2019/13 عمايل جزئي 

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8000( درهم و�لر�سوم 
 mb197794824ae و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى

طالب �لإعالن / 1-مارو�سي �قوينو جي�سموندو  �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  رينفال خلدمات رجال �لعمال �ص.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي 

عليه  - جمهول حمل �لقامة 
مو�سوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
mb197794824ae. وحددت لها  )8000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى 
Ch1.A.2 لذ�  جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2019/11/26  �ل�ساعة 10.00 �ص بالقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 2470/2019/305 ا�ستئناف جتاري 

مو�سوع �لإ�ستئناف: �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/421 جتاري جزئي 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة  
طالب �لإعالن : مرو�ن ف�سلو رزق  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  �سمري حليم كنعان - �سفته  بالق�سية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- تات�ص �ستون للدعاية و�لعالن �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 

�سده. جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد ��ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2019/421 جتاري جزئي 
بالقاعة رقم  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  �ملو�فق 2019/11/20   �لربعاء  يوم  لها جل�سه  وحددت 
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري  ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 2591/2019/305 ا�ستئناف جتاري 

مو�سوع �لإ�ستئناف: �إ�ستئناف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2276/2018 جتاري كلي 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب  

طالب �لإعالن : م�سرف �لمار�ت �ل�سالمي )م�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف
وميثله :  جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي - �سفته  بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ساملني علي غريب عبد�هلل �لبلو�سي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 
�سده. جمهول حمل �لإقامة 

جتاري   2018/2276 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �لقر�ر/�حلكم  ��ستاأنف  قد   : �لإع��الن  مو�سوع 
كلي وحددت لها جل�سه يوم �لحد �ملو�فق 2019/11/24  �ل�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم 
�ستجري  تخلفكم  قانونيا ويف حال  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.E.23

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2679/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لتنفيذ : 253868.15 

طالب �لإعالن : بنك �سادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�سي(  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
وميثله :  �حمد علي مفتاح �سالح �لزعابي  �سفته بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- ر�سا ح�سني تدين �حمدي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمهويل حمل �لإقامة 

م��و���س��وع �لإع�����الن : نعلنكم ب��ان��ه مت �حل��ج��ز ع��ل��ى �م��و�ل��ك��م �خل��ا���س��ة وه���ي ع��ب��ارة ع��ن �سقق 
 BERLIN CITY CENTER:سكنية - �ملنطقة و�دي �ل�سفا 3 - رقم �لر�ص 1194 - ��سم �ملبنى�
RES-1809+RES1810+RES1811  -  RES1812  -  RES1813  -  RES1814:لوحد�ت� رق���م   - 

جاء  مبا  للعلم  وذل��ك  به  �ملطالب  للمبلغ  وف��اء   -  RES1815  -  RES1901  -  RES1902  -  RET19  -

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5164/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/449 جتاري جزئي ، 

ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 499982.02 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعالن : بنك دبي �لتجاري �ص.م.ع  �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:نا�سر حمد �سليمان جابر �ل�سام�سي - �سفته بالق�سية:وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد ممتاز حممد �ل�ساوي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده   - 

جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��الن : قد  مو�سوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )499982.02( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 3750/2019/16 جتاري جزئي 

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )393132( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من:2019/7/28 وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 

كفالة 
طالب �لإعالن / 1-�مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية )�مل�سرف(  �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله :  نا�سر حمد �سليمان جابر �ل�سام�سي -    �سفته بالق�سية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  عا�سم عبد�لكرمي حممد �لعزب  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل �لقامة 
وقدره  عليه مببلغ  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�سوعها  عليك  �أق���ام  ق��د    : �لإع���الن  مو�سوع 
)393132( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من:2019/7/28 وحتى �ل�سد�د �لتام 
و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2019/12/8  �ل�ساعة 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  8.30 �ص بالقاعة 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 3169/2019/16 جتاري جزئي 
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )53.928.61( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام 
طالب �لإعالن / 1-بنك م�سر  �سفته بالق�سية : مدعي

�ملطلوب �إعالنه :  1-  حممد حمرو�ص حممد حمرو�ص �بر�هيم  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
 جمهول حمل �لقامة 

�لدعوى  يف  ب���ت���اري���خ:2019/10/8  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم    : �لإع���الن  مو�سوع 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك م�سر بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ )ثالثة وخم�سني 
تاريخ  بو�قع 9% من  �لقانونية  و�لفائدة  �لف وت�سعمائة وثمانية وع�سرين درهم وو�حد و�ستني فل�سا( 
مقابل  درهم  �لف  ومببلغ  بامل�سروفات  و�لزمتها  �ل�سد�د  متام  وحتى   2019/8/1 يف  �لق�سائية  �ملطالبة 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل مكتوم حاكم دبي  ر��سد بن �سعيد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذ� �لع��الن �سدر 

وتلى علنا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2081/2019/60 امر اداء    
مو�سوع �لدعوى :�ملطالبة با�سد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )729435( درهم مع �لز�م �ملدعي عليه بالفائدة 

�لقانونية 12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�لنهائي و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعالن : �سركة نزيه �لتجارية ذ.م.م -   �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  �بر�هيم مو�سى علي مر�د �لبلو�سي  �سفته بالق�سية : وكيل
 - عليه  : مدعي  بالق�سية  - �سفته  يار  بي�ص  ����ص.ذ.م.م وميثلها مديرها جميد  رعايه   32 1- �سيدلية   : �إعالنه  �ملطلوب 

جمهويل حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : 

طلب ��ست�سد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/9/26 �ول:بانفاذ �لعقد �لتجاري بني �لطرفني 
- ثانيا:بالز�م �ملدعي عليها: �سيدلية 32 رعايه �ص.ذ.م.م بان توؤدي للمدعية: �سركة نزيه �لتجارية ذ.م.م مبلغ )�ستة �لف 
و�ربعة وثالثون درهم وخم�سة وثالثون فل�سا( و�لفائدة �لقانونية �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف:2019/7/7 وحتى 
�ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ مائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية التجارية
العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2019/217  عقاري  جزئي

�ىل �ملدعي عليه/1- لي�سلى تينج �سيه تاو  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك دبي �ل�سالمي نعلنكم 
دبي  ل�سالح/بنك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2019/8/8 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
�لعقارية  �لوحدة  �مل�سماة )�لجارة �لجلة( و�ملوؤرخة 2013/10/29 �ملربمة عن  �ل�سالمي بف�سخ �لتفاقية 
�لكائنة يف �مارة دبي - منطقة جبل علي �لوىل - قطعة �لر�ص رقم 4855 - عقار دي�سكفري جاردنز مبنى 
MOG188 مبنى رقم 1 �لطابق �لر�بع وحدة رقم 401 ، �لز�م �ملدعي عليها بت�سليم �لوحدة �لعقارية 
حمل �لتد�عي للبنك �ملدعي خالية من �ل�سو�غل و�ل�سخا�ص و�لغاء ��سارة �لقيد �لعقاري )�جارة( �لو�ردة 
يف �سهادة �مللكية ل�سالح �ملدعي عليها وكذلك حمو �ل�سارة �لو�ردة ب�سهادة �مللكية �لتي تن�ص على )تخ�سع 
لدى  �مل��ودع  وملحقاته  بالتملك   �ملنتهية  �لج��ارة  لعقد  طبقا  �ملنتهية  �لج��ارة  ترتيبات  �ىل  �لعقار  ملكية 
�نتفاعها  توؤدي للمدعي تعوي�سا عن مقابل  بان  �ملدعي عليها  بتاريخ:2013/11/20( و�لز�م  �ملربم  �لد�ئرة 
بالوحدة عني �لتد�عي قدره مبلغ )32.000( درهم و�لز�مها مبا ي�ستجد من �جرة حتى �لخالء �لتام ورف�ص 
ما عد� ذلك من طلبات و�لز�مها بالر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/8351(

�ملخطرين:1- لينكولن جوم�ص 2- �نيتا جومي�ص
�ملخطر �ليه:�سهيل عبا�ص �سوريف

مبوجب هذ� �لخطار نخطر فيه �ملخطر �ليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدره 
ل�سالح  دره��م  و�سبعمائة  وث��الث��ون  و�رب��ع��ة  )مائتان  دره��م   )234.700(
�ملخطرين وذلك خالل مدة �أق�ساها خم�سة �يام من تاريخه ، و�ل �سوف 
�لقانونية بحقكم وعلى م�سوؤوليتكم  �لج��ر�ء�ت  �آ�سفني لتخاذ  ن�سطر 

ونفقتكم حمتفظني بكافة �حلقوق لأية جهة كانت.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��سم �ل�سركة : �ستايل بوك�ض لتجارة املن�سوجات - �ض ذ م م  
 International city Pavilion �لعنو�ن : دبي - �ملدينة �لعاملية - نخيل - 
ICP-RT-04- �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 785613 
رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1293568 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/11/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
�مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عر��ص  لديه  بتاريخ 2019/11/18 وعلى من  دبي 
�لعنو�ن : مكتب رقم 703  ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  �ملعني 
�لتجاري - هاتف : 5588206-04  فاك�ص :  ملك ي�سرى عادل �مني - بردبي - �خلليج 
5588204-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12786 بتاريخ 2019/11/19   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��سم �مل�سفي :  ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات
ب��ردب��ي - �خلليج  �م���ني -  ي�����س��رى ع���ادل  �ل��ع��ن��و�ن : مكتب رق���م 703 م��ل��ك 
�لتجاري - هاتف : 5588206-04 فاك�ص : 5588204-04  مبوجب هذ� تعلن 
�أعاله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
لت�سفية �ستايل بوك�ض لتجارة املن�سوجات - �ض ذ م م   وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/11/18 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��ص  �أي  لديه  من  وعلى   2019/11/18 بتاريخ 
�مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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حتت رعاية �سمو �ل�سيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ع�سو �ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي 
�أبوظبي  فن  ع�سرة من معر�ص  �حلادية  �لن�سخة  فعاليات  تنطلق  �لتنفيذي،  �أبوظبي  رئي�ص مكتب 
يوم �خلمي�ص �ملقبل 21- نوفمرب - يف منارة �ل�سعديات باأبوظبي مب�ساركة 50 �سالة عر�ص ر�ئدة 
من 21 مدينة من خمتلف �أرجاء �لعامل، �إىل جانب �لأن�سطة �لقائمة و�جلديدة يف برنامج �ملعر�ص 

�لتفاعلي.
م��دي��رة معر�ص فن  ن�سيبة،  دي��ال  �ل�سعديات، بح�سور  �ملعر�ص مب��ن��ارة  �ن��ط��الق  ع��ن  �لإع���الن  ج��اء 
خمتلف  عن  عامة  ملحة  قدمو�  حيث  �لعام،  هذ�  للمعر�ص  �لفنني  �لقيمني  �إىل  بالإ�سافة  �أبوظبي، 

�ملعار�ص و�لأعمال �لفنية وعرو�ص �لأد�ء �لتي �سي�ساركون من خاللها يف �ملعر�ص.
�مللهمني  �لفنانني  من  فريدة  جمموعة   2019 �أبوظبي  فن  معر�ص  يجمع  ن�سيبة،  دي��ال  وقالت 
و�آر�وؤه����م  روؤي��ت��ه��م  �سترك  مم��ن  �ل��ث��ق��ايف  ب��ال�����س��اأن  و�ملعنيني  �ل��ع��ر���ص  و���س��الت  �لفنيني  و�لقيمني 
من�سة  �لعام  هذ�  �حلافل  �لفني  و�لربنامج  �ملعر�ص  ويقدم  �أبوظبي..  فن  زو�ر  لدى  عميقا  �سدى 
قيمة لال�ستك�ساف و�لتاأمل، بدء� من �لأفكار �لتي تتناول �مل�سهد �لفني �ملعا�سر يف خمتلف �ملناطق 
�لتاريخية،  �ملناطق  من  عدد  يف  �ملكان  مع  تتماهى  �لتي  �لفني  �لتكليف  باأعمال  م��رور�  �جلغر�فية، 
�لفنانون  يبدعه  �ل��ذي  �لغام�ص  و�ل��ع��امل  �لعني  متحف  م��ن  �مل��ع��ارة  �لأث��ري��ة  �لقطع  �إىل  وو���س��ول 
�لنا�سئون. و�أود هنا �أن �أعرب عن �متناننا �لكبري جلميع �مل�ساركني و�ملنظمني يف معر�ص فن �أبوظبي 

على م�ساهماتهم �لقيمة هذ� �لعام.

ويقدم �ملعر�ص �لفني �لر�ئد �سل�سلة من �حلو�ر�ت �لثقافية �لتي �ستتناول مو�سوعات ذ�ت �أهمية على 
�ل�ساحة �لفنية �لعاملية، مثل دور �لفن و�لهوية �لثقافية ومر�كز �لفنون �ملعا�سرة �لنا�سئة ومنظور 
�لأجيال �لفنية �جلديدة وغريها. كما �سيتخلل �ملعر�ص برنامج يومي من عرو�ص �لفنون �ملعا�سرة 
وور�ص �لعمل و�لدور�ت �لتدريبية �لتي تتيح للزو�ر فر�سة �لتفاعل مع �لفنانني �مل�ساركني و�لتعرف 

عن كثب على جتاربهم.
�لفنيني  �لقيمني  �أح��د  ي�ست�سيف  �ل��ذي  �ل�سنوي  �لب�سرية  �لفنون  معر�ص   - بو�بة،  معر�ص  ويعود 
�لتاأثري  �لقيم �لفني �لعاملي باولو كولومبو لي�ستك�سف  �لعام مع  لتقدمي روؤية فنية جديدة -، هذ� 
�ملحتمل لالأدو�ت �ليومية �لب�سيطة من �لأثريات على �لق�س�ص �لتي يحاول �لفنانون �سردها عرب 

ممار�ساتهم �لفنية �ليوم.
�مل��ا���س��ي و�حل��ا���س��ر مب�ساهمة كرمية  ب��ع��ن��و�ن ق�س�ص م��ن  �مل��ع��ر���ص  �ل��ع��ام م��ن  وحت��ظ��ى ن�سخة ه��ذ� 
ت�سكيلة  من  �أ�سا�سيا  ج��زء�  �ست�سكل  �لتي  �لأثرية  �لقطع  من  عدد  باإعارة  متثلت  �لعني،  متحف  من 

�ملعر�ص.
فيما ي�سلط �لربنامج �ل�سنوي �آفاق: تكليف �لفنانني �ل�سوء على جمموعة من �ملنحوتات و�لأعمال 
�لركيبية �ل�سخمة �لتي �سيتم عر�سها يف خمتلف �أنحاء �لإم��ارة. وت�سمل قائمة �لفنانني �ملكلفني 
�إيرلت�ص و�أوليفر بري، حيث  باإنتاج �لأعمال �لفنية للن�سخة �حلالية من �لربنامج كال من لياندرو 
بعد  �لالحقني  �ل�سهرين  م��دى  على  وعر�سها  �ملعر�ص  ف��رة  خ��الل  �إبد�عاتهما  عن  �لك�سف  �سيتم 

�ختتامه يف جمموعة من �أبرز �ملو�قع �لتاريخية يف �أبوظبي.
�أعمالهن  كما تقدم �لفنانات �لإمار�تيات عائ�سة حا�سر ورو�سة خليفة �لكتبي و�سيخة فهد �لكتبي 
�لفنية عرب مبادرة �آفاق: �لفنانون �لنا�سئون حتت �إ�سر�ف �لقيمني �لفنيني ر�مني حريز�ده وركني 
حريز�ده وح�سام رحمانيان. و�ساركت �لفنانات �لثالث يف برنامج ملدة عام كامل مع �لقيمني �لفنيني، 
�لإبد�عية  �لبيئات  لتمثل  �ملهجورة  �حل�سرية  و�مل�ساحات  و�ل�سحر�ء  �لبحر  على  �ختيارهن  ووق��ع 
�خلا�سة بهن بهدف ��ستك�ساف �أبعاد فنية جديدة خالل فرة �لربنامج. و�سي�ستمر عر�ص �أعمالهن 

لغاية 9 فرب�ير 2020.
�أبعاد جديدة، وهو عبارة  باإطالق ق�سم  �إ�سافة جديدة تتمثل   2019 �أبوظبي  وي�سهد معر�ص فن 
عن جمموعة من �ملعار�ص من تنظيم �لقيمني �لفنيني، حيث �سي�سلط �ل�سوء على �إبد�عات �لفنون 
يف  و�لفنانني  �لعر�ص  �سالت  �أب��رز  ��ستقدم  �ل��ذي  �سان�ص  ج��ريوم  �إ���س��ر�ف  حتت  �لآ�سيوية  �ملعا�سرة 
�ل�سني للم�ساركة يف �ملعر�ص. و�سريكز �لربنامج كذلك على �سالت �لعر�ص �لو�فدة من �لهند بدعوة 

من �آ�سوين ثاد�ين، مالك �إحدى �سالت �لعر�ص �لفنية.
�لر�سم،  ف�����س��اء�ت:  معر�ص  م��ع  �لثالثة  لل�سنة  �أب��وظ��ب��ي  ف��ن  �إىل  خليف  عمر  �ل��دك��ت��ور  ي��ع��ود  كما 
ي�ستك�سفون  �ل��ذي��ن  و�لفنانني  �لعر�ص  ���س��الت  م�ساركة  تفعيل  بهدف  وذل��ك  �ملحاكاة،�لتخطيط، 
لر�سم  �لفنانون  ي�ستخدمها  �لتي  �ملتباينة  �ملمار�سات  يف  للنظر  �ن��ط��الق  كنقطة  �لر�سم  ممار�سة 

�خلر�ئط و�لأحالم و�خليالت.

•• دبي - د. حممود علياء. 

�آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ  رع��اي��ة معايل  حت��ت 
ن��ه��ي��ان - وزي����ر �ل��ت�����س��ام��ح وب��ال��ت��ع��اون ب��ني ندوة 
�لثقافة و�لعلوم و�أورك�سر� �لإمار�ت �ل�سيمفونية 
مبرور  �حتفاًل  مو�سيقية  حفلة  نظمت  لل�سباب 

�لأورك�سر�، تاأ�سي�ص  على  عاماً   25
لل�سالم  �ملو�سيقي  ع�سر  �خل��ام�����ص  ومهرجانها   
�ل��ب��دور وعلي  �مل��ر وب��الل  بح�سور معايل حممد 
عبيد �لهاملي ود. �سالح �لقا�سم وعائ�سة �سلطان 
و�أع�ساء جمل�ص �إد�رة �لندوة وباقة من �جلمهور 

و�مل�ستمعني.
و�سابة من  �أرب��ع��ون �ساباً  ���س��ارك يف �لأورك�����س��ر�   
�ل��ع��ازف��ني �مل��ب��دع��ني م��ن �لإم����ار�ت وم��ن بولونيا 
مو�سيقية  مقطوعات  وقدمو�  و�أمريكا  و�ل�سني 
بالإ�سافة  �ملو�سيقية،  �لآلت  مبختلف  متنوعة 

“�يل  عامليا  و�مل�سهورة  �ل�سابة  �لكمان  عازفة  �إىل 
ت�سوي”من �أمريكا.

�أكد  �ل��ذي  قد�سي  ريا�ص  �لفنان  �لأورك�سر�  قاد 
لل�سباب  �ل�سيمفونية  �لإم������ار�ت  �أروك�����س��ر�  �أن 
�لثقافية  قدمت خالل م�سريتها مئات �حلفالت 
من  �لكثري  منها  وخ���رج  و�خل��ريي��ة،  و�ملجتمعية 
 ،1994 ع���ام  �إن�����س��ائ��ه��ا  م��ن��ذ  �لنا�سئة  �ل��ع��ازف��ني 
بني  وت�سم  و�ملثابرة،  لالإبد�ع  وتعد منوذجا حيا 
�ملقيمة  �ملتنوعة  �جلن�سيات  م��ن  ب��اق��ة  �أع�سائها 
على �أر�ص �لإمار�ت �لتي جت�سد �لت�سامح و�ملحبة 

و�مل�ساو�ة بني �ل�سعوب.
و�أ�ساف قد�سي �أن ��ستمر�رية �لأورك�سر� حتققت 
بف�سل �لبيئة �ملنفتحة يف دولة �لإمار�ت و�لدعم 
�لال حمدود من خمتلف �جلهات كوز�رة �لثقافة 
ووز�رة �لت�سامح وهيئة دبي للثقافة ومدينة دبي 
و�لفنون  للثقافة  �أب��وظ��ب��ي  وجمموعة  ل��الإع��الم 

و�ل�سركات  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �مل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
�خلا�سة و�لعامة.

جهود  �لإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لبدور  بالل  وثمن 
�جلماهريي  �حل�سور  على  و�أث��ن��ى  �لأورك�����س��ر�، 
و�لتناغم  �لت�سامح  روح  يعك�ص  و�ل����ذي  �ل��غ��ف��ري 
�لر�قية  �لفنية  �ل��ذ�ئ��ق��ة  يعك�ص  كما  �ل��دول��ة،  يف 
كان حري�ص على  و�ل��ذي  �ملو�سيقى  لدى جمهور 
�حل�سور و�ملتابعة، و�أكد دعم ندوة �لثقافة و�لعلوم 

لكافة �لأن�سطة �لثقافية و�لفنية و�لفكرية.
�أن �حلفلة كانت ر�ئعة و�متزجت  وجدير بالذكر 
ف��ي��ه��ا �لأن����غ����ام م���ن ق��ب��ل �أع�������س���اء �لأورك�������س���ر� 
�لإمار�تية من مقيمني ومو�طنني بالإ�سافة �إىل 
�لزو�ر من �لبلد�ن �ملذكورة ليكون ذلك �أمنوذجا 
حيا و�سادقا لروح �ملحبة و�لت�سامح و�لتعاون ما 
ل�سعوب  �ملوحدة  �ملو�سيقى  خ��الل  من  �لأمم  بني 

�لأر�ص.

اأورك�سرتا الإمارات ال�سيمفونية تنظم حفال مو�سيقيا مبنا�سبة مرور 25 عاما على تاأ�سي�سها

�نطلقت �م�ص ور�سة عمل �مللهمون �ل�49 �لعاملون على م�سروع 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ملرئية  �لإع��الم��ي��ة  �لهوية  ت�سميم 
كنموذج  �مللهمة  وق�ستها  وقيمها  لروؤيتها  رم��ز�  تكون  �ملتحدة 

عاملي لالأمل و�لطموح و�لنفتاح و�لالم�ستحيل.
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �إط��الق  على  وبناء 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
رعاه �هلل، و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل 
للم�سروع  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لوطني �لهادف �إىل ت�سميم هوية �إعالمية مرئية تكون عالمة 
فارقة لدولة �لإمار�ت يف خمتلف �أنحاء �لعامل وتعزز ح�سورها 
�لدويل.. با�سر �أع�ساء فريق �مللهمون �ل�49 �لذين توزعو� على 
�سبعة فرق مهام �بتكار ت�سميم �سعار �لهوية �لإعالمية �ملرئية 
�إبد�عي  �إط��ار  نوعها يف  �لفريدة من  تقدم ق�سة جناحها  �لتي 

يجمع بني �ملحتوى �ملبتكر و�لت�سميم �لإبد�عي.
ويف زيارة قامت بها �سمو �ل�سيخة لطيفة بنت حممد بن ر��سد 
ور�سة  �إىل  دب��ي،  يف  و�لفنون  �لثقافة  هيئة  رئي�سة  مكتوم،  �آل 
�لفخر  م�ساعر  تنتابني   .. �سموها  قالت   ،”49 �ل  “�مللهمون 
و�لعتز�ز �لوطني بهوؤلء �ل� 49 فنانا ومبدعا �إمار�تيا �لذين 
�ساحب  لدعوة  تلبية  �لدولة  �إم��ار�ت  كافة  من  �ليوم  �جتمعو� 
�لدولة  رئي�ص  نائب  �آل مكتوم،  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو 
�ل�سمو  دب��ي، رع��اه �هلل؛ و�ساحب  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة؛ بعدما �أطلق �سموهما م�سروعا وطنيا 
جديد� يدعو �إىل �بتكار وت�سميم �سعار يعك�ص �لهوية �لإعالمية 

لدولة �لإمار�ت.
و�أ�سافت �سموها.. هذ� �للفيف �ملتميز من �ملبدعني �لوطنيني 
��ستثنائيا بكل ما حتمله �لكلمة من معنى، وهم يقدمون  يعد 
منوذجا مبهر� عن �لقطاعات �لإبد�عية يف دولة �لإمار�ت �لتي 
�إعالمية  و�بتكار هوية  �أجل تطوير  تت�سافر جهودها معا من 
�إجناز�تها  �لإم�������ار�ت وم�����س��رية  ق�����س��ة جن����اح  ت��ع��ك�����ص  م���وح���دة 

وتطلعاتها �مل�ستقبلية �لر�ئعة للعامل �أجمع.
وزير  �ل��ق��رق��اوي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  توجه معايل حممد  م��ن جانبه 
�ل�49  للملهمني  كلمته  ، يف  و�مل�ستقبل  �ل��وزر�ء  �سوؤون جمل�ص 

�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �ملرئية  �لإع��الم��ي��ة  �لهوية  ي�سممون  �ل��ذي��ن 
وقال .. �إن مهمتهم وطنية، وتاريخية، و�أثرها �سي�ستمر لعقود 

مقبلة، و�ستحتفي بها �أجيال قادمة.
�إن دول��ة فيها ز�ي��د ور����س��د وخليفة ب��ن ز�يد  و�أك���د �ل��ق��رق��اوي 
وحممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد، ��ستطاعت �أن ت�سنع جمد� 
ما  وكل  متثله  ما  كل  تخت�سر  �أن  �سهال  لي�ص  عامليا،  وح�سور� 
جت�سده وتقدمه يف رمز �أو �سعار، د�عيا فرق �لعمل �إىل ت�سافر 
�جلهود و�لأفكار �لإبد�عية لإنتاج هوية �إعالمية مرئية مميزة 

ومبتكرة و�أ�سيلة لدولة �لإمار�ت.
��ستطاع  �أن تعرب عن �سعب  �أي�سا  �ل�سهل  �أنه لي�ص من  و�عترب 
�أو  �لنفتاح،  ويف  �لت�سامح  ويف  �لعطاء  يف  عامليا  �لأول  يكون  �أن 
و�آمالهم  ب��اأح��الم��ه��م  �إن�����س��ان  م��الي��ني   10 ق�سة  تخت�سر  �أن 
�لإم���ار�ت  �سباب  ع��ن  تعرب  �أن  �أو  و����س��ت��ق��ر�ر�ه��م،  وطموحاتهم 
لل�سباب  �أم���ال  �ل��ي��وم  ميثلون  و�ل��ذي��ن  للف�ساء  و�سلو�  �ل��ذي��ن 

�لعربي يف كل �ملجالت يف رمز �أو �سعار.
�أن توجيهات قيادة دولة �لإم��ار�ت و�أ�سحاب  �إىل  و�أ�سار معاليه 
�أن  �لإم��ار�ت ل بد  �ل��ذي �سيمثل  �ل�سعار  �أن  �ل�سمو �حلكام هي 
و�أن  �لإم����ار�ت،  وب��ن��ات  �أب��ن��اء  وروح  وقلب  م��ن عقل  نابعا  يكون 
�مل��ب��دع��ني �لإم���ار�ت���ي���ني �ل��ذي��ن ����س��ت��ط��اع��و� �ل��و���س��ول للف�ساء 
�إعالمية  مرئية  هوية  وت�سميم  �إب���د�ع  ي�ستطيعون  �خل��ارج��ي 

جديدة وفريدة و��ستثنائية متثل ق�سة �لإمار�ت.
�لإم���ار�ت لي�ست جم��رد م�سرية تنموية  دول��ة  �أن  و�أك��د معاليه 
ت��ق��ل��ي��دي��ة، ب���ل ه���ي ف��ك��رة �إن�����س��ان��ي��ة ع��ظ��ي��م��ة، ف��ك��رة �لطاقات 
�أي  �أن  �إن�سان، فكرة  �مل��وج��ودة يف كل  �ل��الحم��دودة  و�لإم��ك��ان��ات 
�سيء ميكنك تخيله ت�ستطيع �أن حتققه، فكرة عابرة للثقافات 
لتحقيق  ومن�سة  للفر�ص،  مفتوحة  و�ل��ع��رق��ي��ات،  و�ل��دي��ان��ات 
كل  للمو�هب من  وو�ح��ة  �لب�سر،  لإبد�عات  �لأح��الم، وحا�سنة 

�أنحاء �لعامل.
�لدولة  �أنحاء  خمتلف  �ل�49” من  “�مللهمون  �لقرقاوي  ودعا 
لرو�ية ق�سة �لإمار�ت ب�سغف لأنها ق�سة �لطموح �لذي ل �سقف 
�ملمكن من  وثقافة �سنع  و�ق��ع،  �إىل  يتحول  �ل��ذي  و�حللم  ل��ه، 
�لالممكن، كثقافة فكر وعمل ممتدة يف كل مفا�سل �لدولة ويف 

�لعقلية �لإمار�تية قيادة و�سعبا.

و�أمل معاليه �أن تكون �لهوية �لإعالمية �ملرئية “هوية حمركة 
نحو  ل��الن��ت��ق��ال  ملوؤ�س�ساتنا  وحم��ف��زة  �لأف�����س��ل،  ن��ح��و  ل�سعبنا 

�مل�ستقبل، وملهمة لل�سعوب �لأخرى للتفاعل �إيجابيا معنا«.
وعملت فرق �لعمل �ل�سبعة على ت�سميم هوية �إعالمية مرئية 
ق�ستها  ت��روي  رئي�سية  عنا�سر  �ستة  تلخ�ص  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�مل�ستقبل،  وب��و�ب��ة  �ل��ع��امل،  ملتقى  وه���ي  �مللهمة  �ل�ستثنائية 
و�أر����ص �مل��و�ه��ب، وم��ن��ارة �أم���ل، وم��رك��ز جت���اري ع��امل��ي، ومن�سة 
�لر�ث و�لإرث. وذلك بال�ستفادة من جل�سات �لع�سف �لذهني 
و�لور�ص �لإبد�عية �جلماعية ملختلف �لتخ�س�سات �لتي ت�سمها 
�لفرق �ل�سبعة يف جمالت �لثقافة و�لكتابة �لإبد�عية و�لر�ث 
و�لهند�سة و�لر�سم و�لفن �لت�سكيلي و�لأبحاث و�لت�سميم بكافة 

�أ�سكاله.
�لتي  �ملرئية  �لإع��الم��ي��ة  �لهوية  ت�سمني  على  �ل��ف��رق  ورك���زت 
يعملون على ت�سميمها �سبع قيم جوهرية لهوية دولة �لإمار�ت، 
و�مل�سد�قية،  و�لت�سامح،  و�لب��ت��ك��ار،  و�لن��ف��ت��اح،  �لعطاء،  وه��ي 

و�لتو��سع، و�ل�ست�سر�ف.
�ل�سدرة،  ف��ري��ق  ه��ي  ف��رق  �سبعة  على  ت��وزع��و�  �ل�49  �مللهمون 
�لبوم،  وفريق  �ل�سقر،  وفريق  �لنخلة،  وفريق  �لد�نة،  وفريق 
يوم  م��دى  على  عملو�  حيث  �لبارجيل،  وفريق  �لغاف،  وفريق 
�ملحتوى  ت�سمل  خمتلفة  ف��ن��ي��ة  �ق���ر�ح���ات  و���س��ع  ع��ل��ى  ك��ام��ل 

و�لت�سميم حتى و�سلو� �إىل �ملقرحات �لنهائية.
بع�سف  ب��د�أت  �ملرئية  �لإعالمية  �لهوية  ت�سميم  ور�سة  وكانت 
ذهني �إبد�عي لبناء �لت�سور�ت و�لآر�ء و�لأفكار و�لعو�طف �لتي 
ي�ستدعيها ��سم دولة �لإمار�ت وق�ستها و�إجناز�تها على �مل�ستوى 
�لدويل متهيد� ل�سياغة �لهوية �ملرئية للدولة. تال ذلك عمل 
للنتيجة  فريق  كل  عر�ص  ثم  �لنهائية،  خيار�تها  على  �لفرق 

�لتي تو�سلو� �إليها.
و�أكدت �مل�سممة عزة �لقبي�سي، قائد فريق “�ل�سدرة”، �أن وجود 
ه��ذ� �ل��ع��دد �لكبري م��ن �مل��ب��دع��ني �لإم��ار�ت��ي��ني يف ور���س��ة عمل 
�لإعالمية  �لهوية  �سعار  بابتكار  �ملكلفني  �ل�49”  “�مللهمون 
لدولة �لإمار�ت فر�سة تاريخية ر�ئعة وغري م�سبوقة يف �أي دولة 
يف �لعامل لأبناء �لوطن من هوؤلء �ملبدعني لو�سع ب�سمتهم يف 
و�لإن�سانية  و�لثقافية  �لتاريخية  �ملقومات  يج�سد  �سعار  �بتكار 

للعامل  �مللهمة  ق�ستها  وينقل  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  و�لقت�سادية 
لطموحاتها  �سقف  ل  ك��دول��ة  �ل�ستثنائية  جتربتها  وي�����س��ارك 

و�أحالمها وتطلعاتها مع كل �سعوب �لأر�ص.
�لتو�سل  على  �ستعمل  �ل�49”  “�مللهمون  ور���س��ة  �إن  وق��ال��ت 
لأف�سل  و�ل���روؤى  �لت�سور�ت  لو�سع  ممكنة  نتيجة  �أح�سن  �إىل 
ت�سميم و�سعار ميكنه �لتعبري عن دولة �لإمار�ت بال�سكل �لذي 
�لتاريخي  وباإرثها  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  وباإجناز�تها  بها  يليق 
و�لإن�ساين و�حل�ساري، م�سرية �إىل �أن وجود هذ� �لعدد �لكبري 
�أك��رب �سمانة  �لإم��ار�ت��ي��ني حتت �سقف و�ح��د هو  �ملبدعني  من 
�لهوية �لإعالمية للدولة  �أف�سل �سعار يعرب عن  �إىل  للتو�سل 

بفكر �إمار�تي خال�ص.
“�لد�نة”،  فريق  قائد  �لري�ص،  �لقادر  عبد  �لفنان  قال  ب��دوره 
�إن ور�سة عمل “�مللهمون �ل�49” �ملكلفني بابتكار �سعار يعك�ص 
�ل��ه��وي��ة �لإع��الم��ي��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت �ج��ت��م��اع غ��ري ع���ادي بكل 
�لإمار�تيني  �ملبدعني  �لعدد من  ي�سبق لهذ�  �ملقايي�ص، لأنه مل 
ومثقفني  وكتاب  فنانني  من  متنوعة  خ��رب�ت  ميتلكون  �لذين 
وباحثني  و�أدب����اء  ونحاتني  وخطاطني  ور���س��ام��ني  ومهند�سني 
وم�سممي غر�فيك �أن �جتمعو� من �أجل �لعمل على �إجناز هذه 
�ملهمة �لوطنية، وهو ما يجعل هذ� �لجتماع �أكرب ور�سة ع�سف 

ذهني �إبد�عية من نوعها.
و�أعرب عن يقينه باأن خمرجات ور�سة عمل “�مللهمون �ل�49” 
�إىل  و�ستوؤدي  �لوطنية،  �ملهمة  متو�فقة مع حجم هذه  �ستكون 
�بتكار ما هو �أعمق من جمرد �سعار للهوية �لإعالمية للدولة 
يحمل ر�سالتها وق�سة جناحها للعامل، و�أن يكون تاأثريه �أعمق 

من جمرد �سورة �أو لوحة فنية.
و�عترب �لفنان مطر بن لحج، قائد فريق “�لنخلة”، �أن �نعقاد 
ور�سة عمل “�مللهمون �لإمار�تيني �ل�49” �ملكلفني بابتكار �سعار 
يعرب عن �لهوية �لإعالمية للدولة له دللت متعددة منها �أننا 
يف دولة توؤمن بالإبد�ع وتثق يف قدر�ت �أبنائها، و�أن وجود هذ� 
�لعدد �لكبري من �ملبدعني �لإمار�تيني �لذين مت �ختيارهم من 
�أن م��ن وقع  ي��وؤك��د  ب���الآلف  ق��اع��دة عري�سة م��ن �ملبدعني تعد 
�ملهمة  ه��ذه  �إجن���از  يف  بامل�ساركة  حمظوظون  �لخ��ت��ي��ار  عليهم 

�لوطنية.

�ل�49”  “�مللهمون  م��ن  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق  خ���رب�ت  ت��ن��وع  �إن  وق���ال 
ور�سامني  ومهند�سني  ومثقفني  وك��ت��اب  فنانني  ي�سم  و�ل���ذي 
وخطاطني ونحاتني و�أدباء وباحثني وم�سممي غر�فيك يوؤكد 
�إليه عرب مزج روؤى وت�سور�ت  �لتو�سل  �لذي �سيتم  �ل�سعار  �أن 
بال�ستمر�رية  �سيتميز  و�ح�����دة  ب��وت��ق��ة  يف  �مل��ب��دع��ني  ه�����وؤلء 
و�ل�ستد�مة ولن يكون وليد حلظة �أو ظروف معينة، وخ�سو�سا 
�أن �أبناء �لوطن هم �لأقدر على �بتكار �سعار هوية �إعالمية تعرب 
بها  تتميز  ممار�سة  وه��ي  ممكنة،  طريقة  باأف�سل  دولتهم  عن 
دولة �لإم��ار�ت �لتي �أوكلت هذه �ملهمة لأبنائها �ملبدعني بعيد� 
عن �ل�سركات �لعاملية �ملتخ�س�سة يف هذ� �لأمر كما فعلت دول 
ذ�ت��ه هو ق�سة  �ل�سعار يف حد  �بتكار  �أن  يوؤكد  ما  وه��و  �أخ���رى، 

�إمار�تية لها دللت ومعان عميقة ت�ستحق �أن تروى.
من جانبه ر�أى �لفنان �لت�سكيلي عبيد �سرور �ملا�ص، قائد فريق 
�ل�49”  �لإمار�تيني  “�مللهمون  فريق  �ختيار  �أن  “�ل�سقر”، 
لهذه �ملهمة �لوطنية لبتكار �لهوية �لإعالمية �ملرئية للدولة 
خطوة �أثلجت �ل�سدور و�سرف كبري وو�سام على �سدورنا جميعا 
�أن  �ل��وط��ن، وخ�سو�سا  �أب��ن��اء  ق���در�ت  �لثقة يف  لأن��ه��ا تعرب ع��ن 
فريق �لعمل ي�سم خرب�ت وخلفيات �إبد�عية متنوعة ومو�هب 
�أبناء �لوطن لإجناز هذه �ملهمة  �أن �لعتماد على  متعددة، كما 
و�لعتز�ز  بالفخر  �لإح�سا�ص  �لإمار�تيني  كل  نفو�ص  يف  ير�سخ 

و�لتميز.
لدولة  �ملرئية  �لإع��الم��ي��ة  �لهوية  ميثل  �سعار  �بتكار  �أن  و�أك���د 
�لإم������ار�ت ي��وؤ���س�����ص مل��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن �ل��ت��و����س��ل م��ع �لعامل 
باعتبارها  ل��ل��دول��ة  �لذهنية  �ل�����س��ورة  ير�سخ  �ل���ذي  وبال�سكل 
و�لأخوة  و�لت�سامح  �لتعاي�ص  ومنارة  و�لأح���الم  �لفر�ص  �أر���ص 
�لإن�سانية ومتثل جتربة جناح مبدعة، ورحلة �نتقال ح�ساري 

ملهمة تتجاوز حدودها �جلغر�فية �إىل �لعاملية.
�إن  “�لبوم”،  فريق  قائد  �جل��الف،  علي  خالد  �خلطاط  وق��ال 
�مل�ساركة يف هذه �ملهمة �لوطنية لت�سميم هوية �إعالمية لدولة 
لالن�سمام  �لختيار  عليه  وق��ع  لكل من  كبري  �سرف  �لإم���ار�ت 
لو�سع  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت  ك��ل  �ل�49” م��ن  “�مللهمون  فريق  �إىل 
�لت�سور�ت �لأوىل �لتي �ستاأخذ بعني �لعتبار عند �ختيار �ل�سعار 

�أو �لت�سميم �لذي يعرب عن �لهوية �لإعالمية �ملرئية للدولة.

مب�ساركة 7 فرق و49 مبدعا من 7 اإمارات ومن كافة التخ�س�سات

 49 مبدعا اإماراتيا ي�سممون الهوية الإعالمية املرئية لدولة الإمارات لتقدمي ق�ستها امللهمة للعامل

فن اأبوظبي ينطلق اخلمي�ض املقبل مب�ساركة 50 �سالة عر�ض من 21 مدينة من حول العامل
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مروان خوري: ال�ستمرارية والنجاح 
يتطلبان جمهودًا كبريًا

�ملو�سيقى  مهرجان  من  �جلديدة  �لدورة  يف  م�ساركتك  عن  • حدثنا 
�لعربية؟

�لأوبر�  ف��د�ر  �ملهرجان،  عام يف  كل  �مل�سري  للقاء �جلمهور  �أت�سوق   -
�مل�سرية وم�سرحها ذو طابع خا�ص ومميز جد�ً، و�لغناء 

�أي  بخالف  كبرية  ب�سعادة  �أ�سعر  يجعلني  عليه 
�أمور  يكون هناك  م��رة  ك��ل  �آخ���ر، ويف  م�سرح 

ولفتات  ك��ب��رية  ب�����س��ع��ادة  �أ���س��ع��ر  جتعلني 
من �جلمهور خالل وجودي يف م�سر، 
بالغناء للجمهور  �أق��وم  و�أن��ا  ف�سعوري 
�لعام  ولالأ�سف  يو�سف،  ل  �مل�سري 
ب�سبب  �حل�سور  �أ�ستطع  مل  �ملا�سي 
برنامج  حلقات  بت�سوير  �رت��ب��اط��ي 

"�لزمن �جلميل"، مما جعلني �أعتذر 
عن عدم ح�سور �أي حفالت.

�أغنيات  �خ��ت��ي��ار  على  حت��ر���ص  ه��ل   •
حمددة؟

- يف كل مرة �أحر�ص على �أن يكون هناك 
تنوع يف �لأغنيات، ما بني �أغنياتي �خلا�سة 

�ل��ق��دمي��ة و�جل��دي��دة، وك��ذل��ك �أغاين 
�لر�ث و�لزمن �جلميل �لتي 

�إ�سافة  �أق���دم���ه���ا، 
ىل  �

يحبها  �مل�سري  �جلمهور  �أن  وخ�سو�ساً  �للبنانية،  �لغنيات  بع�ص 
وي��رغ��ب يف �ل���س��ت��م��اع �إل��ي��ه��ا، ل���ذ� �أح��ر���ص ع��ل��ى �أن ي��ك��ون برناجمي 
و�لأغنية  ب�سدة،  للفن  م��ت��ذوق  �مل�سري  فاجلمهور  منوعاً،  �لغنائي 
على  �أح��ر���ص  ل��ذ�  �إل��ي��ه،  ت�سل  �لناجحة  �للبنانية 
�أغنيات  ه��ن��اك  �أن  ل�سيما  با�ستمر�ر،  تقدميها 
خالل  �مل�سري  �جلمهور  مني  يطلبها  لبنانية 

وجودي على �مل�سرح.
• مبنا�سبة �حلديث عن �لأغاين �للبنانية... 

كيف ترى ما يحدث يف لبنان؟
باحلرية،  ي���وؤم���ن  ���س��ع��ب  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ون   -
�ن��ط��ل��ق بعفوية يف  �ل��ل��ب��ن��اين  و�حل����ر�ك 
�ل�������س���و�رع �مل��خ��ت��ل��ف��ة ن��ت��ي��ج��ة �لأو����س���اع 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة و�لق����ت���������س����ادي����ة، وه����ذه 
�جلماهري تنتظر قر�ر�ت تريد 
�ن ت�سعر �نها مل�سلحتها 
من �أجل حتقيق 
�أف�سل  حياة 
ل������������ه������������ا، 

�أن  يجب  �لتي  وحقوقه  حريته  يريد  و�ل�سعب  تغري  �لآن  فالو�سع 
تتو�فر له يف بالده دون �أن ي�سطر �إىل �ل�سفر للخارج، و�أمتنى �أن يظل 

لبنان م�ستقر�ً خالل �لفرة �ملقبلة.
�جلميل"؟ "�لزمن  برنامج  يف  جتربتك  ترى  • كيف 

- جتربة مميزة بالن�سبة �إيل على جميع �مل�ستويات، فالربنامج �أ�ساف 
�إيل كثري�ً، خ�سو�ساً �أنه �عتمد على �لأ�سو�ت �لطربية �لأ�سيلة �لتي 
تناف�ست فيه، �إ�سافة �إىل م�ساركتي كع�سو جلنة حتكيم مع �أ�سماء ملنور 

و�أنغام، و�أعتربه من �ملحطات �ملهمة يف م�سريتي �لفنية.
�لآن. حتى  �لغناء  يحرفو�  مل  بالربنامج  �سارك  من  • لكن 

- طبيعة هذه �لرب�مج �أنها توفر مكاناً للفنان �ل�ساب ليعرفه �جلمهور 
�لبقاء على  له  �لنهاية ل ت�سمن  و�إمكاناته، لكنها يف  ويعرف �سوته 
�ل�ساحة �لفنية، وحتقيق جناح مع �جلمهور لحقا، فاأي فنان ببد�ية 
م�سو�ره �لفني يحتاج �إىل دفعة لكي يعرفه �جلمهور، وهو ما توفره 
يتطلبان  و�ل��ن��ج��اح  �ل���س��ت��م��ر�ري��ة  لكن  �ل��رب�م��ج،  م��ن  �لنوعية  ه��ذه 
كبري�ً يف �ختيار �لغنيات وتقدميها، خ�سو�ساً  �آخر وجهد�ً  جمهود�ً 
�أحو�لها،  �أف�سل  يف  لي�ست  �حل��ايل  �لوقت  يف  �لإنتاجية  �لظروف  �أن 
وجمعينا يعرف �لظروف �ل�سعبة �لتي متر بها �سناعة �لغناء و�أثرت 

كثري�ً على �جلميع.
�ل�سابق  �نتقادك  رغم  �لربنامج  يف  م�ساركتك  ��ستغرب  �لبع�ص   •

لرب�مج �ملو�هب.
�ل��رب�م��ج، ومن  باقي  "�لزمن �جلميل" كانت خمتلفة عن  - طبيعة 
تابع �لربنامج �أكد هذ� �لمر، خ�سو�ساً �نه برنامج طربي �كر منه 
لكت�ساف �ملو�هب، وفكرته هي �لتي �سجعتني على قبوله، و�حلقيقة 
�نني مازلت عند ر�أيي باأن بر�مج �ملو�هب فقدت �لكثري من �سعبيتها 
وجمهورها مع �لتطور �لهائل يف مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، لكن 
ما  لكن  �ل��رب�م��ج،  لهذه  جماهريية  قاعدة  هناك  �أن  مينع  ل  ه��ذ� 
�أق�سده �أنها تر�جعت بدرجة كبرية مع زيادة �لهتمام بال�سو�سيال 

ميديا.
يف  �لرئي�سي  �ل�سبب  ه��ي  �لإن��ت��اج��ي��ة  �لأزم����ة  �أن  ت��رى  ه��ل   •

تر�جع �مل�سهد �لغنائي خالل �لفرة �حلالية؟
فيه  �لوقت جتد  ط��و�ل  ب�سكل خا�ص  و�لغناء  �لفن عموما   -
�لأغ��اين �لناجحة ويف �لناحية �لأخ��رى جتد �أغ��اين هابطة 
�مل�ستوى، وه��ذ� �لأم��ر منذ قدمي �لأزل ولي�ص  �أق��ل من  �أو 
يكون  �أن  بني  ف��ارق  وهناك  �لفنية،  �ل�ساحة  على  بجديد 
ه��ن��اك ت��ط��وي��ر يف �ل��غ��ن��اء و�أن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ي��ار�ت تقوم 
�لتطوير وهي تقدم فناً هابطاً، فهناك  ��سم  بالغناء حتت 
فنان  �أي  جت��د  ل��ن  وبالتاأكيد  �حل��ال��ت��ني،  ب��ني  �سا�سع  ف��رق 
وبال�سناعة  باملجتمع  ي�سر  لأنه  �لهابط  �لفن  يوؤيد  حقيقي 

�أي�ساً.
قريباً؟ منفردة  �أغنية  طرح  ب�سدد  �أنك  • تردد 

�أغنية منفردة جديدة  على طرح  �حل��ايل  �لوقت  �أعمل يف  بالفعل،   -
و�أعتقد �أنها �ستطرح �ل�سهر �ملقبل فور �لنتهاء منها، وهي من كلماتي 

و�أحلاين ويقوم �سقيقي د�ين بو�سع �لتوزيع �ملو�سيقي لها.
�ملقبل؟ �ألبومك  عن  • ماذ� 

- قبل �لركيز يف �لأغنية �ملنفردة، كنت �أعمل بالفعل على �ألبوم جديد 
و�سجلت بع�ص �أغنياته خالل �لفرة �ملا�سية، و�ساأقوم با�ستئناف �لعمل 
عليه قريباً ليطرح فور �لنتهاء منه بال�سو�ق، لكنه �سي�ستغرق بع�ص 

�لوقت لرغبتي يف �أن يحمل قدر�ً كبري�ً من �لتنوع يف �ملو�سيقى.
للفنان؟ مهم  �أمر  غنائية  �ألبومات  �إ�سد�ر  �أن  ترى  مازلت  • هل 

- مو�قع �لتو��سل �لجتماعي غرّيت من �سكل ومفهوم �لإنتاج �لفني 
على  كا�سيت  �سر�ئط  عن  �ملا�سي  يف  نتحدث  كنا  ومثلما  �لتقليدي، 
�سبيل �ملثال، �أ�سبحنا نتحدث عن ��سطو�نات ثم عن م�ساهد�ت ون�سب 
حتميل �إلكرونية، ورغم �أن فكرة طرح �ألبوم غنائي مل يعد لها نف�ص 

�لتاأثري �إل �أنني �أعتربها تاريخاً للفنان وم�سريته �لفنية.

ناهد ال�سباعي تنفي �سائعة ارتباطها
 وتركز على فيلمها اجلديد

اأول مرة
ك�سفت ناهد �ل�سباعي يف ت�سريحات خا�سة �أنها ت�سور حالياً 
�أول  ُيعد  �ل��ذي  "ماكو"  �جل��دي��د  �ل�سينمائي  عملها  �أح���د�ث 
م�ساهد  معظم  ت�سوير  يجري  حيث  �مل���اء،  حت��ت  لها  جتربة 

�لعمل  يف �أعماق �لبحر. 
حقيقية  ق�����س��ة  م���ن  م�����س��ت��وح��ى  �لفيل�����م  �أن  و�أ���س�����������������اف��ت 
ع���ن �ل���ب���ح���ارة ����س���امل �إك�����س��ربي�����ص �ل���ت���ي غ���رق���ت يف فرة 

�لت�سعينيات.
و�لعم�����ل ي�س�����ارك يف بط�����ولته �لركي م������ر�د يلدري����م 
وب�سمة  �مل�س��رية  �ل�سينم����ا  يف  جت�����اربه  �أول�����ى  يف 
يف  طرحه  ومقرر  ف�س����ايل  ومنة  مع�����و�ص  ونيقول 
دور �لعر�ص �ل�سينمائية بد�ية �لعام �ملقبل كموعد 

مبدئي.

عالقة حب
ع��ن خطوبتها  ي���ردد  م��ا  ك��ل  �ل�سباعي  ن��اه��د  �أخ���رى، نفت  ناحية  م��ن 
بهذ�  تن�سغل  ل  ح��ال��ي��اً  �أن��ه��ا  م��وؤك��دة  �مل��ا���س��ي��ة،  �ل��ف��رة  �ل�سرية خ��الل 
وتكتفي بالركيز على عملها �ل�سينمائي �جلديد، وتوؤجل �أي �رتباطات 

�سخ�سية.
اأمنية  ناهد ال�سباعي

من ناحية �أخرى، كانت ناهد �ل�سباعي قد ن�سرت �سورة خا�سة جلدها 
�لر�حل فريد �سوقي وكاأنه جال�ص د�خل �سيارة من �سيار�ت  مهرجان 
�ل�سورة  وه��ي  �لإن�����س��ت��غ��ر�م،  على  �سفحتها  ع��رب  �ل�سينمائي  �جل��ون��ة 
�ل�سور  ت��ب��ادل  م��وق��ع  ع��رب  �لغر�فيك  �سفحات  �إح���دى  �سممتها  �ل��ت��ي 
هذه  ي�ساركها  �أن  متمنية  جلدها  خا�سة  ر�سالة  ووجهت  �لإن�ستغر�م، 
�للحظات �ل�سعيدة يف مهرجان �جلونة كما وجهت ر�سالة �سكر مل�سمم 

�لبو�سر.

يف  م�ساركته  فبعد  خوري،  مروان  الفنان  يعي�سها  الغنائية  احلفالت  يف  الفني  النتعا�ض  من  حالة 
الثقايف. ويف هذا احلوار،  الأحمد  حيي حفلني مبركز جابر  يمُ العربية يف م�سر  املو�سيقى  مهرجان 
برنامج  يف  جتربته  اإىل  اإ�سافة  اأختتريًا،  املهرجان  يف  وم�ساركته  الفني،  جديده  عن  خوري  حتدث 

التفا�سيل: يلي  وفيما  اجلميل"...  "الزمن 

ت�سارك ناهد ال�سباعي �سمن فعاليات مهرجان اجلونة ال�سينمائي بدورته الثالثة بفيلم ق�سري بعنوان "هذه ليلتي"، كما حر�ست 
على م�ساهدة بقية الأعمال امل�ساركة �سمن املهرجان برفقة والدتها املنتجة ناهد فريد �سوقي التي تدعمها دائمًا يف كافة 
خطواتها الفنية. ومن خالل نواعم نك�سف عن حقيقة ما تردد عن عالقة حب جديدة يف حياة ناهد ال�سباعي واأمنيتها 

التي حتققت عربموقع التوا�سل الجتماعي الإن�ستغرام.

�سمية دروي�ض تعود 
باأغنيتني جديدتني

تعود �لفنانة �سمية دروي�ص لل�ساحة �لفنية بطرح �أغنيتني جديدتني، �سمن 
كلماتها  من  ون�سيبي"،  "ق�سمتي  بعنو�ن  �لأوىل  �جلديد؛  �ألبومها  �أغاين 
و�أحل��ان ميدو  لينا جميل،  كلمات  له"،  "بعتذر  بعنو�ن  و�لثانية  و�أحلانها، 

�حللو، وتتعاون فيهما مع �ملوزع �ملو�سيقي زووم.
ع��دد كبري من  فيه مع  تتعاون  �أغنيات،   8 دروي�����ص �جلديد  �أل��ب��وم  وي�سم 
ر�وؤول،  ح�سن  �أحمد  ع��الء،  �أحمد  منهم:  و�مل��وزع��ني،  و�مللحنني  �ل�سعر�ء 
حممد عبد �أبونعمة، �إيهاب عبد�لعظيم. �أما �مللحنون، فهم: عمرو �ل�ساذيل، 
ر�مي زهر�ن، حممد �سحاتة، �سيد ر��سي، ر�مي ع�سام، و�ملوزعون: حممد 

�سفيق، زووم، وحممد �ل�ساعر.
�أبونعمة،  حممد  كلمات  "متغرية"،  كليب  دروي�����ص  �أع��م��ال  �آخ��ر  �أن  ُي��ذك��ر 
و�أحل��ان ر�م��ي زه��ر�ن، وتوزيع حممد �سفيق، و�إخ���ر�ج نبيل مكاوي، حيث 
عرف �جلمهور �سمية من �أول �أغنياتها �لتي �سورتها على طريقة �لفيديو 

كليب مع �ملخرج جميل �ملغازي بعنو�ن "و�ح�سني بجد �سحيح".
وردة �جلز�ئرية،  "�سرية �حلب" ب�سخ�سية  �ساركت يف م�سرحية  �أن  و�سبق 
�سيكو،  عزمي،  �أحمد  �سبحي،  جم��دي  فهمي،  �إيهاب  �لبطولة  يف  و�سارك 

و�لعمل من تاأليف �أمين �حلكيم، و�إخر�ج عادل عبده.
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فوائد مده�سة للزواج على 
ال�سحة النف�سية والبدنية

�لزو�ج هو �سنة �حلياة و�لرباط �ملقد�ص �ملبني على �ملودة و�لرحمة و�حلب 
�ل��زو�ج على عالقة  بناء  و�مل���ر�أة. لذلك لب��د من  �لرجل  و�لطمئنان بني 
و��ستقالل  �لزوجية  �حلياة  رون��ق  على  للحفاظ  وجيدة.  وطيبة  �سريحة 

�لزوجني يف حياة �سعيدة.
�لنف�سية  بالر�حة  لالإح�سا�ص  وم�سوؤولية  �لطرفني  بني  تعاون  هو  �ل��زو�ج 
و�جل�سدية. لذلك ينبغي على �لطرفني حتمل �مل�سوؤولية �لكاملة من حيث 

�أعمال �ملنزل وتربية �لأطفال وغريها. 
تبادل  �لزوجني  على  يجب  لذلك  �ل��زو�ج.  لنجاح  �أ�سا�سي  عامل  فالتعاون 
�حلو�ر بينهما عن م�سوؤوليات �حلياة و�لأفر�ح و�لأحز�ن. و�ن يختار� �لوقت 

�ملنا�سب له يف �أجو�ء هادئة بعيد�ً عن �ل�سجار وتعب كل طرف لالآخر.

فو�ئد �لزو�ج �لعامة:
-1 ي�ساعد �لزو�ج على زيادة مناعة �جل�سم ومقاومة �لأمر��ص �جل�سدية 
غريهم  عن  �سحة  �أف�سل  �ملتزوجون  �أن  �لباحثون  �أثبت  فقد  و�لعقلية. 

غري �ملتزوجني.
عند  �لطبيعية  م�ستوياته  يف  عليه  و�ملحافظة  �ل��دم  �سغط  خف�ص   2-

�لزوجني.
للرجل. �لقت�سادي  �لو�سع  حت�سني   3-

�إىل  يوؤدي  �ل�سليم مما  �لزو�ج  �سليمة وم�ستقرة ناجتة عن  �أ�سر  �إن�ساء   4-
�ملحافظة على �ملجتمع و�أمنه و��ستقر�ره.

من  و�لتخل�ص  �ل��ن��وم  �ساعات  وقلة  �لأرق  ع��الج  يف  �ل���زو�ج  ي�ساعد   5-
�لعالقة �حلميمية، مما  باأول عن طريق  �أوًل  �لز�ئدة  �ل�سعر�ت �حلر�رية 

ي�ساهم يف �حلفاظ على حيوية ور�ساقة �لزوجني ومقاومة �ل�سيخوخة.
وتقوية  �لربو�ستاتا  �سرطان  من  و�لوقاية  �لرجل  بحيوية  �لحتفاظ   6-
من  م��زي��د  ��ستن�ساق  ��ا  �ي�����سً �ل��دم��وي��ة،  �ل����دورة  وتن�سيط  �لقلب  ع�سالت 
�لأك�سجني �لذي ي�ستفيد منه �جل�سم فتعطيه مزيد من �لطاقة و�حليوية 

وتقوية فروة �لر�أ�ص.
�لجتماعي. �لذكاء  ن�سج   7-

خربة  �أك��ر  �لزوجني  جتعل  وجت��ارب  و��سعة  خ��رب�ت  على  �حل�سول   8-
يف �حلياة.

�لبدن. �سحة  على  �حلفاظ   9-
�للذ�ن  و�ل��ربوج�����س��رون  �لأ���س��روج��ني  ل��ه��رم��ون  �جل�����س��م  �إف����ر�ز   10-
�ل�سيخوخة وزي����ادة �خل�����س��وب��ة و�حل��ف��اظ على  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  ي�����س��اع��د�ن 

حيوية �جللد و�لب�سرة.

- فو�ئد �لزو�ج على �ل�سحة �لنف�سية:
 مير �لأزو�ج مب�ساكل نف�سية مبقد�ر �أقل من �لأ�سخا�ص غري �ملتزوجني. 
وهذ� بح�سب در��سة متت يف ولية فلوريد� عام 2010. فالأ�سخا�ص غري 
و�لقلق  �لكتئاب  من  عالية  مب�ستويات  �لإ�سابة  �إىل  مييلون  �ملتزوجون 
و�ل�سلوك  �ل��ت��و�ف��ق  وم�����س��ك��الت  �مل����ز�ج  وت��ق��ل��ب��ات  �لنف�سية  و�ل���س��ط��ر�ب��ات 
عن  �مل�سوؤول  �لكورتيزول  هرمون  �إنتاج  تاأثر  ب�سبب  كله  ذلك  �لنتحاري، 

�ل�سغوط خالل �ملو�قف �ل�ساغطة.

يتم  عن�سر  اأول  وهو  كيميائي  عن�سر  ْكنيْتيوم  التَّ  •
الأ�سم  هو  فما  الذري43،  وعتتدده  �سناعًيا،  اإيجاده 

الذي اأطلقه عليه العلماء يف البداية ؟
ما�سوريوم

؟ تعلم  فيما  فتتهم  تعلم  ل  فيما  تقل  ل   : القائل  • من 
�لثوري

امليثان؟ غاز  خ�سائ�ض  • من 
ي�ستعل بلهب �أزرق غري م�سيء

عام؟ اك�سجني  بدون  ايفر�ست  قمة  ت�سلق  • مت 
1978

العنكبوت  خيوط  ت�ستخدم  التالية  الطيور  •اي 
اللزجة يف بناء الع�سا�ض؟

�لطنان

منقاره. بحجم  ثقب  خالل  من  ج�سمه  ميّرر  �أن  ميكنه  �لعمالق  �لهادئ  �ملحيط  • �أخطبوط 
�لق�ص. يحبون  ل  • �لغزلن 

ببطء. �أنثى  �إىل  يتحول  ثم  ذكر  حياته  بد�ية  يف  يولد  • �جلمربي 
�لكنغر. حيو�ن  من  خمتلف  نوع   50 • هناك 

�ليوم. يف  �لديد�ن  من  وزنه  مثل  �أكل  ميكنه  �ملاء  • خلد 
بحجمها. مقارنة  �لف�سائي  �ملكوك  من  مرة   50 �أ�سرع  • �لرب�غيث 

�سفاف. �لعناكب  • دم 
�ل�سمر. ل  و�ل�سقر  �لكبار،  ل  �ل�سغار  يف�سل  • �لبعو�ص 

�لع�سل. تنتج  �لتي  فقط  هي  �لنحل  من  نوع   20،000 من   4 •
و�حد. مكعب  كيلومر  يف  ��ستيعابهم  ميكن  �لأر�ص  وجه  على  �لب�سر  • كل 

�خلناف�ص. من  خمتلف  نوع   4300 من  �أكر  • هناك 
�لو�حدة. �لثانية  يف  مّلي   30 هو  �لذباب  فعل  • رد 

�لإن�سان.  عند  �لذوق  حا�سة  من  �أقوى  للذوق  حا�سة  متلك  �حليو�نات  بع�ص  �أن  تعلم  • هل 
فمعلوم �أن جمموع �ع�ساب �لتذوق عند �لإن�سان حو�يل 3000، وهي لي�ست ح�سا�سة جد�ً بل معتدلة. وهناك 
بع�ص ف�سائل �حليو�نات حتمل يف ل�سانها �أكر من 5500 ع�سب ذوقي. وهناك جمموعة من �حليو�نات 
ي�سل جمموع �أع�ساب �لذوق لديها ما يقارب 50،000 جمموعة. ومتلك �حليو�نات �لبحرية عادة �أع�ساب 

تذوق على جلودها �خلارجية يف كامل ج�سدها. �أما �لذباب و�لفر��سات فتوجد هذه �لأع�ساب يف �أقد�مها. 

الطماع والبخيل 
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اإكليل اجلبل
�جلبل  �إك���ل���ي���ل  ُي���ع���ت���رب 
�لعطرية  �ل��ن��ب��ات��ات  م��ن 
ب��زه��ور جميلة  وي��ت��م��ّي��ز 
�إىل  مائلة  �ل��ل��ون  زرق���اء 

�لأرجو�ين. 
وي����ت����م �����س���ت���خ���د�م ه���ذ� 
م�ستح�سر�ت  يف  �لنبات 
�ل���ت���ج���م���ي���ل و�لأدوي������������ة 
مل���ك���اف���ح���ة �لإن����ف����ل����ون����ز� 
�أّن  �إّل  و�ل���������������س�������د�ع، 

�لأبحاث �لتي �أجريت موؤخر�ً ك�سفت ��ستخد�مات �أخرى للروزماري �أبرزها 
�أّنها حت�ّسن �لذ�كرة بن�سبة 75 باملئة.

�لدماغ  وتن�سيط  �ل�سّم  حا�سة  تنظيم  �جلبل،  �إكليل  ��ستن�ساق  فو�ئد  ومن 
�أي�ساً.

ك��م��ا ي��ح��ت��وي ه����ذ� �ل��ن��ب��ات ع��ل��ى م�����و�ٍد م�������س���اّدة ل��الأك�����س��دة م��ث��ل حم�ص 
rosmarinic وحم�ص carnocique �لذي يحمي �خلاليا �حلّية 

يف �جل�سم من �مليكروبات.
وقد �أظهرت �لدر��سات، �أّن هناك ر�بطاً وثيقاً بني �لر�ئحة و�لذ�كرة وبني 

��ستن�ساق �لروزماري وحت�سني �لذ�كرة بن�سبة ت�سل حتى 75 باملئة.
لالأك�سدة  �مل�ساّدة  �لفالفونويد  على مركبات  �جلبل  �إكليل  نبات  ويحتوي 
�لتي حتمي �لقلب و�لأوعية �لدموية من �لأمر��ص وتقي من �ل�سيخوخة.

وتكمن فو�ئده �أي�ساً يف عالج ��سطر�بات �ملعدة وحت�سني وظائف �لكبد

تقابل �سديقان للذهاب �إىل �ل�سوق ل�سر�ء بع�ص �لحتياجات، وكان �حدهما بخيل فف�سل �ن يذهب مع �سديقه 
حتى يوفر �جرة �ل�سيارة و�لأخر كان طماع وف�سل �ن يذهب مع �سديقه ليوفر ثمن بع�ص �لغر��ص .

يف �ل�سوق وقف �لبخيل ي�سرى من �لغر��ص �لرخي�سة وي�ساوم �لبائع بعنف حتى يقلل من ثمنها وكان يقف 
�لطماع بجانبه ي�ساعده يف �مل�ساومه ويف �ملرة �لوىل �ساوم �لثنان على �سر�ء �ل�سكر وبعد �ن �أفلحا يف �سر�ئه 
ب�سعر جيد قال �لطماع ل�سديقه �لبخيل �دفع للبائع و�ساأعطيك بعد قليل، ثم ذهب �لثنان لبائع �لطحني 
و�ساوما معا حتى ��سرو� كي�سا ب�سعر جيد فقال �لطماع للبخيل �دفع لتخف و�ساأعطيك بعد قليل، بعد ذلك 
ذهب �لثنان وهم يحمالن �ل�سكر و�لطحني ل�سر�ء كمية من �ل�سمن و�لزيت من عند �لدهان ووقفا ي�ساومان 
حتى كاد �لبائع �ن يجن فف�سل �ن يبيع لهم وينتهي منهما وكان �لثمن م�ساويا لثمن �لطحني و�ل�سكر فقال 
�لبخيل للطماع �دفع فقد �نتهت نقودي ولو مل ن�سر �لن ف�سناأخذه ب�سعر �غلى فاأ�سطر �لطماع للدفع، ثم 
�سار� وذهبا ل�سر�ء ع�سل و�ساوما �لرجل حتى فا�ص به �لكيل ف�سرخ فيهم ليركو� �ملكان وليدفعو� ما ي�ساوؤون، 
حمل �لبخيل و�لطماع �غر��سهم وكانت كثرية فقال �لطماع لن�ستعني بحمال وعربه فقال �لبخيل لي�ص معي 
نقود فقال �لطماع فالنح�سر �حلمال و�لعربة ثم نتفاهم، جاء �حلمال بعربته وحمل �لأغر��ص وفوقها �لبخيل 
و�لطماع وو�سل بهما �إىل �لد�ر وهناك وقف �لثنان ي�ساومان �حلمال على �ل�سعر حتى كاد �حلمال �ن يجن 
فما كان منه �ل قال لهما �ريد نقودي و�ل ناديت �ل�سرطة وبد�أ بال�سر�خ ب�سوت عاىل فاأ�سرع �لبخيل و�لطماع 
لأ�سكاته ولكنهما ت�سادما معا فاأ�سابا �لعربة مما جعلها متيل وي�سقط ما عليها يف حو�ص ماء كبري ت�سرب منه 
�خليول فتجمد �لطحني وذ�ب �ل�سكر و�ساع �لزيت و�ل�سمن مع �ملاء و�لع�سل .. هذ� جز�ء �لبخيل وجز�ء �لطماع 

دفعا نقود� ليتعذبو� بها ولكنهما لن يتوبا �بد� .

التمارين الريا�سية قد تقلل خطر الإ�سابة ب�سرطان الرئة
ميكنهم  �ل�سابقني  �أو  �حل��ال��ي��ني  �مل��دخ��ن��ني  �أن  حديثة  در����س��ة  �أظ��ه��رت 
�لتمارين  مار�سو�  �إذ�  �لرئة  ب�سرطان  �ل��وف��اة  �أو  �لإ�سابة  خماطر  درء 
جهاز  ع��ل��ى  للفح�ص  رج���ال   2979 �ل��ب��اح��ث��ون  �ل��ري��ا���س��ي��ة.و�أخ�����س��ع 
مدخنني  و1377  ���س��اب��ق��ني  م��دخ��ن��ني   1602 �ل��ك��ه��رب��ائ��ي،  �ل��رك�����ص 
ميكن  م��دى  �أي  �إىل  �أو  �لتنف�سية"  "�لقلبية  لياقتهم  لتقييم  حاليني، 
للجهازين �لدوري و�لتنف�سي تزويد �لع�سالت بالأك�سجني �أثناء �جلهد 
�لغذ�ئي  �لتمثيل  مكافئات  با�سم  يعرف  مقيا�سا  و��ستخدمو�  �لبدين. 

و�لذي يعك�ص كمية �لأك�سجني �مل�ستهلكة �أثناء �لن�ساط �لبدين.
و�ت��ب��ع �ل��ب��اح��ث��ون �ل��رج��ال لنحو 11.6 ع���ام وخ���الل ه���ذه �ل��ف��رة مت 
جر�ء   79 منهم  ت���ويف  �ل��رئ��ة  ب�����س��رط��ان  منهم   99 �إ���س��اب��ة  ت�سخي�ص 

�ملر�ص.
للمدخنني  "ميكن  �لدر��سة  فريق  ق��اد  �ل��ذي  فين�سيلبيوم  ب��اروخ  وق��ال 
و�لوفاة  �لإ���س��اب��ة  خطر  م��ن  كبري  ب�سكل  �حل��د  و�حل��ال��ي��ني  �ل�سابقني 

ب�سرطان �لرئة من خالل زيادة �للياقة �لقلبية �لتنف�سية".
)�لأيروبيك(  �لهو�ئية  "�لتمرينات  �لإل��ك��روين  �لربيد  عرب  و�أ���س��اف 
�لدر�جات  �مل�سي و�لهرولة و�جلري وركوب  �ل�سديدة، مثل  �إىل  �ملعتدلة 
ملدة 20 �إىل 30 دقيقة ثالث �إىل خم�ص مر�ت �أ�سبوعيا ميكن �أن يح�سن 

�للياقة �لقلبية �لتنف�سية".
وقال �لباحثون يف �لدورية �لأمريكية للطب �لوقائي �إن �سرطان �لرئة 
هو �أكر �أنو�ع �ل�سرطان �سيوعا يف �لعامل، حيث حتدث �أكر من مليوين 
�إ�سابة جديدة و1.8 مليون وفاة �سنويا ب�سبب �ملر�ص. ويعترب �لتبغ �أهم 

عو�مل �لإ�سابة و�لوفاة ب�سرطان �لرئة.
وت�سري تقدير�ت باحثي �لدر��سة �إىل �أن حت�سني �للياقة �لقلبية �لتنف�سية 
�ل�سابقني  �ملدخنني  ل��دى  �ملئة  يف   11 بحو�يل  �لإ�سابة  يقلل  �أن  ميكن 
ويحول دون نحو 22 يف �ملئة من �لوفيات ب�سبب �ملر�ص لدى �ملدخنني 

�حلاليني �مل�سابني به.

اإليزابيث مو�ض خالل ح�سورها 
حفل توزيع جوائز مهرجان هاواي 

ال�سينمائي الدويل يف هونولولو ، 
هاواي. ا ف ب


