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متارين ب�ضيطة لتفادي ارتفاع �ضغط الدم
يييعييد ارتييفيياع �شغط اليييدم ميير�ييشيياً �ييشييائييعيياً يييعيياين ميينييه عيييدد كييبيير من 
املر�ض  هييذا  لعالج  الطبية  والعقاقر  الأدويييية  وت�شتخدم  البالغني، 
ال�شكتات  ذليييك  قيياتييليية، مبييا يف  لييه م�شاعفات  يييكييون  اأن  اليييذي ميييكيين 

الدماغية والنوبات القلبية.
واإىل جانب الأدوية واحلمية الغذائية، هناك جمموعة من التمارين 
الريا�شية والن�شاطات البدنية، التي ميكن القيام بها يف املنزل للوقاية 

من ارتفاع �شغط الدم.
ويقول اخلرباء اإن اإحدى اأف�شل الطرق لتقليل خطر الإ�شابة بارتفاع 
�شغط الدم هي زيادة معدل �شربات القلب، وروتني التمارين اجليدة 
 Blood هو مفتاح احلفاظ على �شغط دم �شحي. وتقول موؤ�ش�شة
Pressure UK اخلرية اإن اأي مترين ريا�شي يجعلك تلهث هو 

مثايل لتخفيف خطر ارتفاع �شغط الدم.
وخالل اأزمة فرو�ض كورونا، ميكن لتمرينات اجلري و امل�شي ال�شريع 
اأن حتميك من ارتفاع �شغط الدم، وميكنك اأي�شاً اأن ت�شعد وتنزل على 
الأدراج، اأو تقوم باأعمال التنظيف املنزلية اأو الب�شتنة. وقالت كاثرين 
جيرن، الرئي�شة التنفيذية لي Blood Pressure UK "ميكنك 
طريق  عيين  اليييدم،  �شغط  خلف�ض  بنف�شك  ب�شيطة  اإجيييييراءات  اتييخيياذ 
واخل�شروات،  الفاكهة  ا�شتهالك  وزيييادة  امللح،  تناول  من  التخفيف 

وممار�شة املزيد من التمارين الريا�شية واحلفاظ على وزن �شحي.

ن�ضائح ذهبية الختيار مقعد الطفل املنا�ضب بال�ضيارة
تن�شح هيئة اختبار ال�شلع الأملانية بعدم ا�شطحاب الأطفال بال�شيارة 
تطلب  كلما  تغيره  مراعاة  مع  وعمره،  حجمه  ينا�شب  مقعد  يف  اإل 
الأمر ذلك. واأو�شح اخلرباء الأملان اأن الطفل يحتاج اإىل مقعد خا�ض 
 1.50 اأو يقل طوله عن  12 عاماً  يف ال�شيارة، طاملا يقل عمره عن 
مرت. وعلى الرغم من وجود موديالت قابلة ل�شبط احلجم، اإل اأن 
مقعداً واحداً ل يكفي من وقت ولدة الطفل؛ حيث يحتاج الطفل اإىل 
مقعدين على الأقل: الأول بدءاً من الولدة اإىل 15 �شهراً، والثاين 

ينا�شب طفاًل بوزن 9 كغم اأو بطول 75 �شم.
ومن الأف�شل اأن تكون ال�شيارة جمهزة بنظام Isofix لتثبيت املقعد 
التي  الأخييطيياء اخلييطييرة،  النظام على جتنب  بييه؛ حيث ي�شاعد هييذا 

ميكن اأن حتدث عند تثبيت املقعد باأحزمة الأمان.
وهناك معياران دوليان ملقاعد الأطفال: الأول هو »R 44«، والذي 
يعتمد على وزن الأطفال، والثاين هو "R 129 i-Size"، والذي 

ي�شنف املقاعد بح�شب حجم الطفل.

كابينات �ضياحية للتباعد االجتماعي 
هذا  ال�شياحية  من�شاآتها  فتح  لإعيييادة  اأوروبيييا  ت�شتعد  الييذي  الوقت  يف 
�شارمة  اإجيييراءات  فرن�شا  يف  ال�شاخنة  النقاط  اإحييدى  تقدم  ال�شيف، 

للتباعد الجتماعي، مما يجعلها وجهة مثالية لل�شياح.
اأميال  بعد  على   Coucoo Grands Cepages فندق  يقع 
املنتجع من  اأفينيون، وهي بلدة يف جنوب فرن�شا، ويتكون  قليلة من 
تقل  ل  مب�شافات  البع�ض  بع�شها  عن  مف�شولة  خ�شبية  كابينة   20
�شهاًل  اأمييراً  الجتماعي  التباعد  تطبيق  يجعل  100 مرت، مما  عن 

للغاية.
وتنت�شر الكابينات عرب بحرة ليون املذهلة على ركائز، وتطفو على 
متاماً  معزولة  وكلها  ال�شفاف،  على  النباتي  بالغطاء  حماطة  امليياء 

ومتتزج ب�شال�شة مع املناظر الطبيعية.
والآن  للنفايات،  املنطقة عبارة عن مكب  كانت  املنتجع،  افتتاح  وقبل 
اأر�شية  اأرجوحة �شبكية فوق املاء مدجمة يف  حتتوي كل كابينة على 
الطيور  بتغريد  وال�ييشييتييمييتيياع  ال�شتلقاء  ميكنك  لييذلييك  الييرتا�ييشييات، 

ومظهر الأ�شماك التي ت�شبح يف املاء.
ويقول مالك الفندق غا�شبارد دي مو�شتر "خ�شو�شية �شيوفنا هي 
اأولوية بالن�شبة لنا، الكابينات بعيدة عن بع�شها البع�ض، وهي املالذ 

الآمن املثايل بعد اأ�شابيع من العزل".
ولكن يجب عليك اأن تعرف اأن هذه الكابينات ل حتتوي على تلفزيونات 

اأو �شبكات واي فاي، فالهدف منها هو النف�شال عن العامل.
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ملاذا  يوميا..  بي�ضة   100
ي�ضعب قتل ذبابة الفاكهة؟

برائحة  مدفوعا  كبر  ب�شكل  الفاكهة  ذبيياب  ين�شر  ال�شيف  ف�شل  خييالل 
والكائنات  الفطريات  ب�شبب  واأي�شا  الن�شوج،  من  تقرتب  التي  الفاكهة 

الدقيقة التي تنتج العفن.
الكيلومرت  على  تزيد  م�شافة  الطعام من  �شم  على  القدرة  الذبابة  ولهذه 
"الهوائيات" املوجودة على راأ�شها والتي ت�شتن�شق املواد الكيميائية  بف�شل 
التي ت�شدر عن  الفاكهة، ومبجرد �شم هذه الذبابة لهذه الرائحة، ي�شبح 

من امل�شتحيل اإبعادها عن منزلك.
الذي  ال�شغر  حجمه  املنزل  اإىل  النفاذ  على  الفاكهة  ذبيياب  ي�شاعد  وممييا 
ت�شكل مدخال  املنزل  فيياأي فجوة �شغرة يف  ال�شم�شمة،  يييوازي حجم حبة 

للذباب.
هذه  وتفق�ض  يوميا،  بي�شة   100 ت�شع  اأن  الفاكهة  ذبابة  لأنثى  وميكن 

البي�شات لت�شبح يرقات يف اأقل من 24 �شاعة.
وبح�شب موقع "بيزني�ض اإن�شايدر" الأمركي، اقرتح خرباء ن�شب م�شيدة 
لهذا الذباب، لكنه لن يتوقف عن القدوم اإىل منزلك، ما مل تقم بتنظيفه 

با�شتمرار.
الكريهة،  الفاكهة  رائحة  الفاكهة  ذباب  ي�شم  ال�شائد، ل  وخالفا لالعتقاد 
بل يطادر م�شدر تلك الرائحة، ول �شيما الفطريات، ومبجرد و�شوله اإىل 
تنت�شر  قليلة  اأيييام  يتكاثر هناك، ويف غ�شون  اإذ  �شوءا،  الأميير  يييزداد  هدفه 

يرقات الذباب يف ج�شم الفاكهة، ومن ثم متالأ املكان.

منع تقنية التعرف على 
الوجه مبدينة اأمريكية 

بعد ت�شويت ال�شلطات املحلية بالجماع، 
اأكيييييرب مدينة  ثيييياين  بييو�ييشييطيين  �ييشييتيي�ييشييبييح 
التعرف  برامج  متنع  املتحدة  بالوليات 
الوجه يف ال�شتخدامات احلكومية،  على 
�شهدتها  الييتييي  اليييتيييطيييورات  خييلييفييييية  عييلييى 
اليييييبيييييالد مييييييوؤخييييييرا بيييعيييد حيييييييييوادث عنف 
يف  فران�شي�شكو  �ييشييان  وكييانييت  عن�شرية. 
ا�شتخدام  منعت  قييد  كيياليييييفييورنيييييا  وليييية 
 ،2019 عام  الوجه  على  التعرف  تقنية 
الييتييعييامييل مع  تييبييني خييطيياأهييا يف  اأن  بييعييد 
ذكرت  وفقما  الييداكيينيية،  الب�شرة  اأ�شحاب 

�شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
التابعة  بو�شطن  وبح�شب جمل�ض مدينة 
لولية ما�شات�شو�شت�ض، فاإن القرار اجلديد 
مبنع ا�شتخدام تقنية التعرف على الوجه 
العمل  احلكومية  اجلهات  على  �شيحظر 
خارجية  مييوؤ�ييشيي�ييشييات  اأو  �ييشييركييات  اأي  مييع 
للح�شول على املعلومات التي مت جمعها 

من خالل برامج التعرف على الوجوه.
وتقدم مبر�شوم القرار يف جمل�ض مدينة 
بييو�ييشييطيين، امليي�ييشييتيي�ييشيياران رييييكييياردو اأرويييييو 
ب�شكل  قلقني  كانا  اللذين  وو،  ومي�شيل 
خا�ض ب�شاأن اإمكانية "التمييز العن�شري" 

يف ا�شتخدام التكنولوجيا.
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ما �ضبب ال�ضفري اأثناء 
التنف�س لدى االأطفال؟

قييالييت الييرابييطيية الأملييانييييية لأطييبيياء الأطييفييال واملييراهييقييني اإن 
الطفل  باإ�شابة  ينذر  التنف�ض  اأثيينيياء  �شفر  �شوت  �ييشييدور 

بالربو التح�ش�شي 
.)Allergic Asthma(

مزمن  التهاب  هو  التح�ش�شي  الربو  اأن  الرابطة  واأو�شحت 
ت�شمل  الييهييوائييييية  لل�شعب  وحتيي�ييشيي�ييض  التنف�شية  للم�شالك 
و�شيق  التنف�ض  و�شيق  ال�شديد  ال�شعال  اأييي�ييشييا  اأعييرا�ييشييه 

ال�شدر.
تلعب  الوراثية  العوامل  جانب  اإىل  اأنييه  الرابطة  واأ�شافت 
بالربو  الطفل  اإ�شابة  يف  كبراً  دوراً  اأي�شاً  املحيطة  البيئة 
التح�ش�شي؛ حيث يت�شبب تعر�ض الطفل - حتى وهو ل يزال 

جنيناً – لدخان ال�شجائر يف ارتفاع خطر الإ�شابة.
بيئة  تييوفيير  ينبغي  التح�ش�شي  بييالييربييو  الإ�ييشييابيية  ولتجنب 
خييالييييية ميين دخيييان اليي�ييشييجييائيير بييييدءاً ميين فيييرتة احلييمييل، كما 
املتنوعة  ال�شحية  التغذية  الطفل من خالل  ميكن حماية 

واملتوازنة وممار�شة الأن�شطة احلركية يف الهواء الطلق.

الأخدرية	واحلمحم	املخزين	
منها  جييدا  مفيدة  زيييوت  ا�شتخال�ض  ميكن  اأع�شاب  هي 
من  يعانون  ميين  بالتحديد  تفيد  اأن  وميكنها  للب�شرة 
الإكيييزمييييا. وهيينيياك كييرميييات حتييتييوي على هييذه الزيوت 
امل�شتخل�شة من هذه الأع�شاب ميكنها اأن تقلل من حكة 
بالدهون  اجللد  وتييزويييد  الإكييزميييا  عن  النا�شئة  اجللد 

التي يحتاجها.

زيت	ال�صبار	)األوي	فريا(
الكرمي امل�شتخل�ض من نبتة ال�شبار له مفعول �شحري 
اجللد  وييييزود  الب�شرة  خيياليييا  يييجييدد  فهو  اجلييلييد.  على 
بييالييرطييوبيية الييتييي يييحييتيياجييهييا وييي�ييشيياعييد عييلييى احلييييد من 
للتقليل  جدا  مفيد  ال�شبار  م�شتخل�ض  اأن  كما  البثور. 
اأو  لل�شم�ض  التعر�ض  عن  الناجمة  اجللد  التهابات  من 

لدغات البعو�ض.

نبتة	�صانت	جونز
�شانت  نبتة  فاإن  "غيزوندهيات" الأمليياين  بح�شب موقع 
منها  زيييوت  ا�شتخال�ض  ميكن  املثقوب  العرن  اأو  جونز 
وتق�شي  اجللدية  اللتهابات  وتهدئة  تخفيف  يف  تفيد 
على البكرتيا التي قد تنت�شر على الب�شرة وتخفف من 

التهابات حرقة ال�شم�ض.

الكاموميل-	البابوجن
اأييي�ييشييا، تعد  نييبييات الييكييامييوميييييل الييتييي ت�شمى بييالييبييابييوجن 
فهي  ال�شتخدامات،  ومتعدة  جدا  املفيدة  النباتات  من 
تهدئ الأمعاء وتقلل من املغ�ض والت�شنج الع�شبي. اأما 
بالن�شبة للجلد فم�شتخل�ض الكاموميل يقلل من التهاب 
يحتوي  كييرمي  وا�شتخدام  الب�شرة.  وح�شا�شية  وجفاف 

على م�شتخل�ض الكاموميل قبل اخللود اإىل النوم يهدئ 
الب�شرة وميدها بالعناية الالزمة.

املرميية
الأمر  يتعلق  حييني  الهامة  النباتات  ميين  املرميية  نبتة 
بييالييعيينيياييية بييالييبيي�ييشييرة. فييهييي تيي�ييشيييييق امليي�ييشييام وحتييييد من 
الب�شرة(  الييي�يييشيييوداء )زييييييوان  والييييروؤو�ييييض  الييبييثييور  تييكييون 
ملوقع  تقرير  يف  جيياء  ح�شبما  للب�شرة،  كمطهر  وتعمل 

" الأملاين للن�شائح الطبية. "غيزوندهيات 

القري�صة
اأما القري�شة، فهي ت�شاعد على حت�شني الب�شرة وين�شح 
يعانون  والذين  احل�شا�شة  الب�شرة  لييذوي  با�شتخدامها 

من كرثة البثور وحب ال�شباب.

ن�صائح	لإ�صالح	ما	يف�صده	النوم	يف	جمالك!
نظرة يف  اأول  "جمالها يف خطر" مييع  بيياأن  امليييراأة  ت�شعر 
املنتفخة  اجلييفييون  تييرى  عندما  ال�شتيقاظ  بعد  امليييراآة 
املحببة، لكن  الفم غر  رائحة  املرتب مع  وال�شعر غر 
واخلروج  النوم  اآثييار  على عالج  ت�شاعد  الن�شائح  بع�ض 

للعمل اأو الت�شوق بوجه م�شرق.
يف  ت�شاعدها  �شريعة  جتميلية  لإجييييراءات  امليييراأة  حتتاج 
التخل�ض من الآثار التي يرتكها النوم على الوجه ومن 
اأهمها وفقا ملا جاء يف موقع "غوفيمنني" الأملاين املعني 

باأخبار املراأة:
انتفاخ اجلفون وال�شواد املحيط بالعينني: يكون انتفاخ 
العينني يف اأ�شد حالته بعد ال�شتيقاظ من النوم، ويقول 
اخلرباء اإن الهالت ال�شوداء املحيطة بالعني لها اأ�شباب 

وتناول  بالتدخني  اأي�شا  تزيد  لكنها  الييعييادة  يف  جينية 
الييكييحييوليييييات وقييليية اليينييوم. ولإ�ييشييفيياء الييلييمييعييان واملظهر 
اجلذاب على العينني بعد ال�شتيقاظ من النوم، ين�شح 
بو�شع �شرائح البطاط�ض اأو اأكيا�ض �شاي الكاموميل على 

العينني لب�شع دقائق بعد ال�شتيقاظ.
اأكيييرث مييا يييزعييج املييييراأة اأن تنظر لوجهها  احلييبييوب: ميين 
منذ  وجهها  على  ظهرت  التي  احلييبييوب  لتجد  امليييراأة  يف 
يومني، مازالت موجودة. وكحل �شريع مل�شكلة احلبوب، 
ين�شح اخلرباء مبرهم الزنك الذي يقلل من اللتهاب 
الو�شع  ويييجييب  ب�شرعة.  احلييبييوب  جتفيف  يف  وي�شاعد 
الهرمونية  والييتييغييرات  الييتييغييذييية  �ييشييوء  اأن  العييتييبييار  يف 
وال�شغط الع�شبي من اأهم اأ�شباب ظهور احلبوب حتى 
بعد جتيياوز فييرتة املييراهييقيية. ا�ييشييفييرار الأظييافيير: ن�شيان 
اليييييدييين والأظييييافيييير ميييع كيييرثة ا�شتخدام  و�ييشييع كيييرمي 
الطالء، يوؤدي ل�شفرار الأظافر ويجعل مظهرها غر 
لها،  الأ�شرع  احلل  الليمون  ميثل  م�شكلة  وهي  مقبول، 
فتدليك الأظافر بالليمون يعيد اإليها على الفور املظهر 

ال�شحي.
غييييياب اليينيي�ييشييارة عيين الييوجييه: يييعيياين البع�ض ميين عدم 
ن�شارة الوجه بعد ال�شتيقاظ اأو ما يطلق عليه "ا�شفرار 
مب�شتح�شرات  حييلييهييا  ميييكيين  ميي�ييشييكييليية  وهييييي  الوجه" 
التجميل، لكن غ�شيل الوجه �شباحا مبادة مق�شرة يوؤدي 
لإزالة خاليا اجللد امليتة ويحفز الدورة الدموية وهو 

ما يعطيكي وجها ن�شرا دون احلاجة لأحمر اخلدود.
رائحة الفم: غالبا ما تظهر اآثار وجبة الع�شاء الد�شمة، 
على رائحة الفم يف اليوم التايل وهو ما ي�شبب اإحراجا 
�شديدا، ميكن التخل�ض منه مب�شغ بع�ض ورقات النعناع، 
اأو باللنب الذي ميكن خلطه مع القهوة اأو ال�شاي، ليزيل 

روائح الفم الكريهة.

احلرارة ال�ضديدة ُتف�ضد االأدوية
قالت الغرفة الحتادية لل�شيادلة 
ُتف�شد  الييي�يييشيييدييييدة  احليييييييييرارة  اإن 
بع�ض  تتحمل  ل  حيييييث  الأدوييييييية؛ 
الأدويييية درجيييات احليييرارة العالية، 
كالأقماع  مفعولها  تفقد  ثم  ومن 

والكرميات وبخاخ الربو.
تعري�ض  بعدم  الغرفة  تن�شح  لييذا 
ليييدرجيييات حييييرارة عالية،  الأدويييييية 
الأدوييييييية  اأغيييليييب  اأن  اإىل  ميي�ييشييرة 
حرارة  درجييية  يف  تخزينها  ينبغي 

ترتاوح بني 15 و25 مئوية.
اإىل  الأدوييييييييييييييية  بيييعييي�يييض  وحتيييييتييييياج 
الحييتييفيياظ بييهييا يف الييثييالجيية، ويف 
تعر�شها  عدم  ُيراعى  احلالة  هذه 
لييلييتييجييمييد. وعيينييد الييرغييبيية يف نقل 
هذه الأدوييية داخل حقيبة تربيد، 
ُييييراعيييى لييفييهييا يف ميينيي�ييشييفيية، كيييي ل 
يحدث تالم�ض مبا�شر بينها وبني 

وحدات التربيد.
وعند ا�شطحاب الأدوية يف ال�شيارة، 
فاإن اأن�شب مكان لالحتفاظ بها هو 

اأ�شفل اأحد املقاعد الأمامية.

باندا عمالقة ت�ضع دي�ضمًا ثانيًا 
تايبيه  حيييييوانييات  حييديييقيية  اأعييليينييت 
منحتها  عييمييالقيية  بييانييدا  اأن  اأميي�ييض 
ال�شني لتايوان و�شعت دي�شماً ثانيا 

بعد تلقيحها ا�شطناعيا.
وكانت "يوان يوان" و�شريكها "توان 
يف  اجلذب  عوامل  اأبرز  توان" من 
البالد منذ و�شولها من ال�شني يف 
اآنذاك  كييان  ملا  كرمز   2008 العام 
اجلانبني.  بييييني  جيييييييدة  عييييالقييييات 
وقالت حديقة احليوانات اإن ال�شبل 
اليييييذي مل يييطييلييق عييليييييه ا�يييشيييم بعد 
186 غيييراميييا، وليييد الأحيييد  ويييييزن 
بعد خما�ض ا�شتمر خم�ض �شاعات. 
اأن  يف  ناأمل  "كنا  بيان  يف  واأ�شافت 
الدي�شم.  رعيياييية  ميين  الأم  تتمكن 
لييكيين يييييوان يييييوان قييد تييكييون متعبة 
اليييييولدة... لذلك  جييدا ميين عملية 
ليطعمه  الدي�شم"  اأخيييييذ  قيييررنيييا 

مقدمو الرعاية.

رئي�س وزراء بريطانيا: اأنا االآن 
مثل احل�ضان.. واإليكم الدليل

"ميل  �ييشييحيييييفيية  مييييع  مييقييابييليية  يف 
الوزراء  رئي�ض  اأدى  �شنداي"  اون 
جون�شون  بيييوريييي�يييض  اليييربييييطييياين 
جمييمييوعيية ميين متييرييينييات ال�شغط 
لياقته"،  "كامل  يف  اأنييييه  مييظييهييًرا 
اأزمة  ميين  اأ�ييشييهيير فقط  بعد  وذليييك 
وهو  امل�شت�شفى  يف  فيها  يرقد  كان 
ييي�ييشييارع لييلييبييقيياء عييلييى قيييييد احلياة 
كوفيد- مبيير�ييض  اإ�ييشييابييتييه  ب�شبب 
املقابلة  جون�شون  وا�شتغل   .19
على  لالإنفاق  خطط  عيين  للك�شف 
بريطانيا  مل�شاعدة  التحتية  البنية 
على "التعايف" من تبعات اإجراءات 
ملواجهة  فر�شت  التي  العام  العزل 

فرو�ض كورونا امل�شتجد.

اأع�ضاب مفيدة للعناية بالب�ضرة.. تعرفوا عليها

لالأع�صاب	 �صيدلية	 وهبتنا	 الطبيعة	
فمن	 لل�صحة.	 جدا	 املفيدة	 والنباتات	
بع�ض	 لعالج	 الأع�صاب	 اإىل	 يلجاأ	 مل	 منا	
للعناية	 مفيدة	 الأع�صاب	 الأم��را���ض؟	
اإليكم	معلومات	عن	بع�ض	 اأي�صا.	 باجللد	
الأع�صاب	التي	جتود	بها	علينا	الطبيعة	

للعنابة	بب�صرتنا.

ن�ضائح ال�ضتعادة 
لياقتك البدنية 
وفقدان الوزن
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�ش�ؤون حملية
جامعة االإمارات حتقق املرتبة 27 الأف�ضل 50 جامعة عاملية حتت اخلم�ضني عاما

نورة	الكعبي	وحممد	بن	خليفة	بن	حمدان	اآل	نهيان	وّقعا	مذكرة	تفاهم	افرتا�صيًا	عرب	الإنرتنت

تعاون بني جامعة زايد وموؤ�ض�ضة املباركة لتحفيز ال�ضباب على العمل التطوعي

يف	اإطار	احتفالت	جامعة	نيويورك	اأبوظبي	بالذكرى	ال�صنوية	العا�صرة	لتاأ�صي�صها

�ضتارت اإيه دي حتتفي بعدد من ال�ضركات النا�ضئة وموؤ�ض�ضيها من رواد االأعمال املواطنني
متويالت	بقيمة	50	مليون	دولر	اأمريكي،	و	50	م�صروعًا	جتريبيًا	و250	فر�صة	عمل	حول	العامل

•• العني - الفجر

حققت جييامييعيية الإميييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة اإجنييييازاً 
امل�شتوى  على  اإجنازاتها  �شل�شلة  اإىل  ي�شاف  جديداً 
اجلامعات  ت�شنيف  يف  ارتقائها  خييالل  ميين  الييعيياملييي 
41 للعام  QS  ميين املييرتييبيية  ا�ييييض(   الييعيياملييي )كيييييو 
عاملية  جامعة   50 لأف�شل   27 املرتبة  اإىل  املا�شي 

حتت اخلم�شني عاما  
ويييياأتيييي هييييذا الإجنيييييياز وفييييق الييتيي�ييشيينيييييف لييهييذا العام 
كيو  الدولية  املوؤ�ش�شة  و�شعتها  التي  املعاير   على 
ال�شمعة  وفييق  الييعييامل  م�شتوى  على  للجامعات  اأ�يييض 
وجودة  اخلريجني،  وتوظيف  للجامعة،  الأكادميية 

البحث العلمي، والتوقعات الدولية.
ويف ال�شياق نف�شه ، حققت جامعة الإمارات املركز 50 
التاميز  ت�شنيف  يف  مركزا   20 ارتقائها  خالل  من 
باململكة  ليينييدن  ومييقييره  للجامعات  الييعييايل  للتعليم 
املتحدة، وذلك وفق منهجية حددها الت�شنيف للعام 
عنا�شر  العتبار  بعني  اأخييذ  وقييد    ،2020 احلييايل 
اأخرى متعلقة  بقيمة الدخل، وال�شناعة، والرتكيز 

على برامج الدرا�شات العليا.
ت�شنيف  على  توؤثر  اأخييرى  حمييددات  اإىل  بالإ�شافة 
روؤى  تييقييدمي  منها  الييعييامل  م�شتوى  على  اجلييامييعييات 
توؤثر  التي  للجامعات،  الن�شبي  الأداء  حول  حمايدة 

عييلييى قييييييرارات اليييطيييالب واأولييييييييياء الأميييييييور، وكذلك 
احلكومات وجهات التمويل.

الييقييرار يف  �شناع  تييزود  العاملية   املعاير  هييذه  اأن  كما 
املوؤ�ش�شات ببيانات القيا�ض والتقييم  لذلك  �شهدت 
اهتماًما  املييا�ييشييي  الييعييقييد  يف  اجلييامييعييات  تيي�ييشيينيييييفييات 

متزايًدا.
جامعة  اأول  الإميييارات  جامعة  تعد  بالذكر  واجلدير 
العربية  الإمييييارات  دوليية  يف  �شاملة  حكومية  وطنية 
1976 بقرار من املغفور  املتحدة، وتاأ�ش�شت يف عام 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايييد  ال�شيخ   - اهلل  بيياإذن   - له 

ثراه". اهلل  "طيب 
ما  حاليا  اجلامعة  يف  امل�شجلني  الطلبة  عييدد  ويبلغ 
 9 يييقييارب 14،000 طييالييبيياً وطييالييبييًة، يييدر�ييشييون يف 
 900 كليات، ويقوم بالتدري�ض فيها ما يقارب من  
اأع�شاء  من  متميزة  نخبة  من  تدري�ض  هيئة  ع�شو 
هيئة التدري�ض الدوليني، وتقدم 90 درجة اأكادميية 
واملاج�شتر  الييييدكييييتييييوراه  ميي�ييشييتييوى  عييلييى  مييتيينييوعيية 

والبكالوريو�ض. 
جامعة  ت�شبح  اأن  اإىل  الإميييارات  جامعة  تطمح  كما 
مكانة  لتحقيق  الييييييدوؤوب  �شعيها  �ييشييميين  امل�شتقبل 
بحثية دولية ت�شهم يف جهود دولة الإمارات العربية 
املتحدة لتحقيق اأهداف متطلبات الأجندة الوطنية 

.2021

•• اأبوظبي - الفجر

عت نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية  وقَّ
املييعييرفيية رئييييي�ييشيية جييامييعيية زاييييييد واليي�ييشيييييخ حمييمييد بن 
"املباركة"  موؤ�ش�شة  من  نهيان،  اآل  حمدان  بن  خليفة 
مذكرة تفاهم تهدف اإىل ت�شجيع ال�شباب على العمل 
اإ�ييشييراك طلبة وخريجي  ميين خييالل  وذلييك  التطوعي 
اجلامعة وحتفيزهم على العمل التطوعي وفق توجه 
والهوية  القيادة  تدعم  التي  الربامج  وتنفيذ  الدولة 

الوطنية.
وتاأتي هذه املبادرة، والتي جرى توقيعها "افرتا�شياً" 
لدى  امل�شرتكة  الرغبة  اإىل  ا�شتناداً  النييرتنييت،  عييرب 
اجلييانييبييني يف دعييييم الييطييلييبيية ومتييكييييينييهييم مييين حتقيق 
والجتماعية  ال�شخ�شية  تنميتهم  وتييعييزيييز  اليينييجيياح 
واملعرفية وتهيئتهم لالنخراط بن�شاط يف عامل يت�شم 
بالإ�شافة  العاملي،  والرتابط  والتحدي  بالديناميكية 
للم�شاركة  واإعدادهم  القيادية  اإمكاناتهم  تطوير  اىل 

بالأن�شطة التطوعية.
التفاهم:  مذكرة  توقيعها  لييدى  الكعبي  نييورة  وقالت 
اإحدى  "املباركة"  موؤ�ش�شة  مع  نتكاتف  اأن  "ي�شعدنا 
واأن�شطتها  بييراجمييهييا  تييقييدمي  اليييرائيييدة يف  املييوؤ�ييشيي�ييشييات 
ل�شمان  قدراتهم ومتكينهم  وتطوير  لتنمية  لل�شباب 

امل�شوؤولية الجتماعية جتاه الوطن والقيادة".

واأ�شافت: "اإن جامعة زايد تهتم بتنمية معارف ال�شباب 
حتديات  مواكبة  على  مل�شاعدتهم  مهاراتهم  و�شقل 
الأكادميية  بييالييقييدرات  تييزويييدهييم  خييالل  ميين  الع�شر، 
والتميز  النجاح  من  متكنهم  التي  والقيادية  واملهنية 
العامل  يف  املناف�شة  فيها  حتتدم  التي  امليادين  هذه  يف 

باأ�شره".
واأكدت اأن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يوؤكد اأن ر�شالة 
جامعة زايد تتكامل مع ر�شالة موؤ�ش�شة "املباركة" مبا 
امل�شرتكة  اأهدافنا  وبلوغ  الثنائي  التعاون  يعزز فر�ض 

معاً.
نهيان  اآل  حمدان  بن  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  واأكييد 
على اإعتزاز موؤ�ش�شة املباركة برئا�شة الدكتورة ال�شيخة 
مع  بالتعاون  نهيان  اآل  حممد  بن  مبارك  بنت  مييوزة 
جامعة زايد هذه املوؤ�ش�شة العريقة، م�شراً اإىل اأن هذا 
التعاون يرتجم توجيهات القيادة الر�شيدة يف تر�شيخ 
منظومة العمل التطوعي لدى خمتلف فئات املجتمع 
وخييا�ييشيية اليي�ييشييبيياب، ويييهييدف هييذا الييتييعيياون اإىل اإك�شاب 
ال�شباب املهارات التطبيقية الالزمة للنهو�ض بالعمل 
ال�شدد  هييذا  يف  املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق  التطوعي 
" يف  مبا يدعم روؤييية ور�شالة جامعة زايد و" املباركة 
بناء قاعدة من الكوادر الوطنية املتخ�ش�شة يف العمل 

التطوعي. 
نهيان  اآل  بن حمدان  بن خليفة  ال�شيخ حممد  وثمن 

التعاون  لييهييذا  الكعبي  حممد  بنت  نيييورة  مييعييايل  دعييم 
وخربات  بكفاءات  تزخر  زايييد  جامعة  اأن  اإىل  م�شراً 
اأكادميية متميزة متكنها من ر�شم خارطة طريق رائدة 
الإ�شرتاتيجية  ولل�شراكة  املن�شود  التطوعي  للعمل 
تد�شني  منهما يف  كييٌل  اأهيييداف  لتحقيق  اجلانبني  بني 
امل�شاركة  الوطنية  للكوادر  تتيح  جمتمعية  منظومة 
بييفييعييالييييية يف دفيييع ميي�ييشييرة الييعييمييل الييتييطييوعييي حملياً 

واقليمياً ودولياً . 
"املباركة"  موؤ�ش�شة  �شتتعاون  املذكرة،  هذه  ومبوجب 
مع جامعة زايييد لإقيياميية مييبييادرات وبييرامييج وفعاليات 
م�شرتكة تخدم املجتمع، والعمل على ا�شراك الطلبة 
املوؤ�ش�شة،  التي تقوم بها  الفعاليات الجتماعية  بكافة 
اإىل  املييوؤ�ييشيي�ييشيية  بييرامييج  يف  املنت�شبني  ت�شجيع  وكييذلييك 
املقامة  والفعاليات  املييبييادرات  يف  وامل�شاركة  احل�شور 
املهني  التدريب  فر�ض  توفر  عن  ف�شاًل  باجلامعة. 
ا�شرتاتيجي،  ك�شريك  اجلامعة  دور  واإبيييراز  للطلبة، 
يف  ومتكينهم  املجتمع  يف  ال�شباب  لدعم  فر�ض  وخلق 
جميع  يف  وامل�شاندة  الدعم  وتوفر  املجالت،  خمتلف 

اجلوانب التي تخدم ال�شباب.
و�شتقوم جامعة زايد بدعم برامج موؤ�ش�شة "املباركة"، 
والبتكار  والإبيييييداع  الييييولء  روح  تييعييزيييز  اإىل  الييرامييييية 
مدرو�شة  واأن�شطة  برامج  �شمن  املعرفة  ثقافة  ون�شر 
الجتماعية  املجالت  يف  املجتمعية  ال�شراكات  بتعزيز 

والثقافية، عرب باقة من اخلدمات ال�شت�شارية املقدمة 
التدري�شية  هيئتيها  ميين  متخ�ش�شني  اأعيي�ييشيياء  ميين 

والإدارية.
الطبيعية  العلوم  كلية  هييواري، عميد  فار�ض  د.  وقييال 
وال�شحية بجامعة زايد: "حتقيقاً لتوجيهات قيادتنا 
اليير�ييشيييييدة الييهييادفيية لييدعييم اليي�ييشييبيياب، اأطييلييقييت موؤ�ش�شة 
طلبة  و�ييشييييينيي�ييشييم  "املغاوير".  بييرنييامييج  "املباركة" 
الهيئتني  اأع�شاء من  زايد، مدعومني بجهود  جامعة 
الربنامج  هييذا  اإىل  باجلامعة،  والإدارييييية  التدري�شية 
املجالت،  جميع  يف  ال�شباب  متكني  اإىل  يهدف  الييذي 
وذلك  وغيييرهيييا،  والييفيينييون  والآداب  الييريييا�ييشيية  مييثييل 
با�شتخدام و�شائل التوا�شل الجتماعي، لن�شر ق�ش�ض 
التحديات  على  ال�شوء  تلقي  التي  املتميزين  ال�شباب 
الييتييي واجييهييوهييا والإجنييييييييازات الييتييي حييقييقييوهييا خالل 
م�شرتهم نحو التفرد والإبييداع، لتكون قدوة يهتدي 

بها اأطفال جيلهم ال�شاعد".
ال�شباب  �شتفيد  ال�شراكة  هييذه  نتائج  "اإن  واأ�ييشيياف:   
وال�شابات، اإذ تركز الربامج امل�شرتكة على دعم تطوير 
ال�شفات  وتييعييزيييز  الييعييربييييية  الييلييغيية  يف  الطلبة  طييالقيية 
الآخرين، مما ي�شجعهم على  والتوا�شل مع  القيادية 
وخارجها  املييدر�ييشيية  داخييييل  جمتمعهم  يف  النيييخيييراط 
الأخرى  الربامج  اأما  اأكييرب.  واطمئنان  وثقة  بفعالية 

ف�شرتكز على تعزيز توجهات الطلبة نحو القراءة".

•• اأبوظبي - الفجر

الأعمال  م�شرعة  دي"،  اإيييه  "�شتارت  من�شة  احتفت   
�شركة  ميين  واملييدعييوميية  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف 
وت�شم  معها  عملت  نا�شئة  �شركات  بع�شر  "متكني"، 

الإمارات،  دوليية  مواطني  من  وموؤ�ش�شني  اأعمال  رواد 
يف  النا�شئة  ال�شركات  م�شاهمة  على  ال�شوء  لت�شليط 
بييالييدوليية واإجنييازاتييهييا، وذلك  املييعييرفيية  اقت�شاد  تييطييور 
اإطيييييار احييتييفييالت اجلييامييعيية مبييييرور عيي�ييشيير �شنوات  يف 
اإيه دي" على تعزيز  "�شتارت  تاأ�شي�شها.  وتعمل  على 

البتكارات التقنية املحلية التي طورها مواطنو دولة 
ال�شيفية  "احلا�شنة  بييرنييامييج  خيييالل  ميين  الإميييييارات 
ياأتي  الييذي  "ابتكاري"  وبرنامج  البحوث"،  لت�شويق 
دي"  اإيييه  "�شتارت  بني  ا�شرتاتيجية  �شراكة  اإطييار  يف 
و"�شندوق خليفة" لتطوير امل�شاريع. ومنذ تاأ�شي�شها، 

جنحت ال�شركات النا�شئة التي اأ�شرفت عليها "�شتارت 
دولر  مليون   50 بقيمة  متييويييالت  دي" بجمع  اإييييه 
اأمريكي، وقدمت ما يزيد عن 50 م�شروعاً جتريبياً 
 250 توفر  عن  ف�شاًل  املختلفة،  ال�شركات  ل�شالح 

فر�شة عمل حول العامل.

»جودة احلياة« �ضل�ضلة حما�ضرات تطلقها 
زايد للثقافة االإ�ضالمية للمهتدين اجلدد

•• العني - الفجر

اأطلقت دار زايد للثقافة الإ�شالمية اأوىل حما�شرات �شل�شلة "جودة احلياة" 
التي تاأتي باللغة الجنليزية وت�شتهدف املهتدين اجلدد واملهتمني بالثقافة 
الإ�شالمية على مدار عام 2020، وذلك بهدف حت�شني منط حياة املهتدي 
متوازن،  حياة  باأ�شلوب  اأفييراده  ينعم  جمتمع  يف  اندماجه  وتعزيز  اجلديد 
الثقافية  الأن�شطة  يف  اجلييديييد  املهتدي  م�شاركة  تييعييزز  خييالل  ميين  وذليييك 

التي ت�شاهم يف  ال�شحية والريا�شية 
تعزيز جودة حياة املهتدي واأ�شرته.

اإ�شماعيل  اأحيييميييد  اليييدكيييتيييور  واأ�ييييشييييار 
الكمايل رئي�ض ق�شم �شوؤون املهتدين 
اجلدد بالدار باأن �شل�شلة حما�شرات 
 10 يف  تييييياأتيييييي  احلياة"  "جودة 
املجالت  ت�شمل  مييتيينييوعيية  مييوا�ييشيييييع 
والريا�شية  واليييثيييقيييافييييييية  اليييديييينييييييية 
الدار  ح�شاب  عييرب  وال�شحية،وذلك 
للظروف  نيييظيييراً  الييفييييي�ييشييبييوك،  عييلييى 
الحرتازية  والإجراءات  ال�شتثنائية 
وتنفيذاَ للقرارات احلكومية الرامية 

بالتباعد الجتماعي.
والأ�شاتذة  الخت�شا�شيني  ميين  عييدد  على  الخييتيييييار  وقييع  الييكييمييايل:  وقييال 
للتعاون  تعزيزا  املحا�شرات  هذه  لتقدمي  املجتمع  وموؤثري  والأكادمييني 
"جودة  حمييا�ييشييرات  �شل�شلة  و�شتحمل  املييجييتييمييع،  ومييوؤ�ييشيي�ييشييات  اأفيييييراد  بييني 
اأثناء فرتة  الريا�شة  اأهمية ممار�شة  بينها:  احلياة" عناوين خمتلفة من 
الأطفال،  �شمنة  حما�شرة  جانب  اإىل  ال�شعيدة،  الأ�ييشييرة  امليينييزيل،  احلجر 
واحلديث حول تاأثر الريا�شة على اجلانب النف�شي واجلانب الجتماعي، 
وحما�شرات اأخرى خمتلفة حول ال�شحة النف�شية واجل�شدية وحما�شرات 

دينية، تلبي حاجة طالب الدار، وت�شتمر اإىل نهاية العام اجلاري.
اأولوية ا�شرتاتيجية يف احلكومة جلعل  واأ�شاف الكمايل باأن جودة احلياة 
دولة الإمييارات رائدة عاملياً يف جمال جودة احلياة، وتعزيز مكانتها لتكون 

الدولة الأ�شعد عاملياً والأكرث تالحماً والأكرث �شعادة.
واأكّد الكمايل على اأن الدار تبذل جهدها لإيجاد احللول البديلة للتوا�شل 
مع طلبة الدار من املهتدين اجلدد واملهتمني بالثقافة الإ�شالمية والعمل 
على حتقيق ا�شرتاتيجية وروؤية الدار يف رعاية املهتدين اجلدد ودجمهم يف 
الإ�شالمية  الثقافة  التعريف بجوهر  واأن تكون موؤ�ش�شة رائدة يف  املجتمع 

وا�شتيعاب املهتدين اجلدد.

جرعة	واحدة	متنح	املر�صى	فر�صة	جديدة	للحياة
كليفالند كلينك اأبوظبي يوفر العالج الكيميائي 

بالت�ضخني احلراري لعالج �ضرطانات البطن
•• اأبوظبي - الفجر

 يوفر م�شت�شفى "كليفالند كلينك اأبوظبي"، اأحد مرافق الرعاية ال�شحية 
دولة  يف  للمر�شى  لال�شتثمار،  مييبييادليية  ل�شركة  التابعة  امل�شتوى  عاملية 
الإمارات خدمة العالج الكيميائي بالت�شخني احلراري، وهو نوع مبتكر من 
البطن  �شرطانات  من  املتقدمة  احلييالت  لعالج  الفعال  الكيميائي  العالج 
الذي  الربيتوين،  الغ�شاء  اأو  ال�شفاق،  اإىل غ�شاء  الأورام  تنت�شر فيها  التي 

يبطن جوف البطن.
الكيميائي  العالج  الوريدية، يعتمد  ا�شتخدام جمموعة من احلقن  وبدل 
بالت�شخني احلراري على �شخ جرعة 
الكيميائي  العالج  اأدوييية  واحييدة من 
اإىل الييبييطيين مييبييا�ييشييرة اأثييينييياء اإجييييراء 
جراحة ا�شتئ�شال الأورام املرئية من 
الق�شاء  املري�ض، وذلك بهدف  بطن 
من  ملنعها  �شرطانية  خاليا  اأي  على 

التحول اإىل اأورام. 
ويييعييتييمييد هيييذا الييعييالج عييلييى ت�شخني 
درجة   42 اإىل  الكيميائية  الأدوييييية 
وقدرتها  فييعيياليييييتييهييا  ليييزييييادة  مييئييوييية 
العميقة  الأنيي�ييشييجيية  اإىل  اليينييفيياذ  على 
ال�شرطانية  اخليياليييا  على  والق�شاء 
عملية  خييالل  املري�ض  يو�شع  فيها. 
حقن الدواء على و�شادة مربدة ل�شمان احلفاظ على درجة حرارة ج�شمه 
الأدوية  الآمنة، كما يتم هز ج�شمه بلطف ل�شمان و�شول  �شمن احلييدود 

الكيميائية اإىل كامل التجويف البطني. 
اأيام حتى يتعافى، ثم  امل�شت�شفى لنحو ع�شرة  بعد العالج يظل املري�ض يف 
املعني  الطبي  الفريق  اإ�شراف  حتت  حياته  اإىل  العودة  ذلك  بعد  ي�شتطيع 

بعالجه.
الأورام يف  ا�شت�شاري جييراحيية  اأكييمييل،  يا�شر  د.  اأو�ييشييح  الييعييالج،  هييذا  وحييول 
من  املتقدمة  احليييالت  بع�ض  اأن  اأبوظبي"  كلينك  "كليفالند  م�شت�شفى 
الغ�شاء  يف  ال�شغرة  الأورام  ميين  املييئييات  بييوجييود  تتميز  البطن  �شرطانات 
املبطن للتجويف البطني، وقال: "ميكن ا�شتئ�شال هذه الأورام باجلراحة، 
للق�شاء  الكيميائي  العالج  من  جرعة  ل�شتخدام  حاجة  هناك  تظل  لكن 
املبتكر  الكيميائي  العالج  هييذا  ويفيد  متبقية.  �شرطانية  خاليا  اأي  على 
بالت�شخني احلراري يف اإي�شال الدواء اإىل املنطقة امل�شتهدفة مبا�شرة، وهو 
يتطلب جرعة واحدة من الأدوييية مما ي�شهم يف احلد من معاناة املري�ض 

من الآثار اجلانبية".
اأميياًل كبراً  "تعطي هذه الطريقة اجلديدة يف العالج  اأكمل:  د.   واأ�شاف 
للمر�شى الذين يعانون من حالت متاأخرة من �شرطانات البطن، ومتنحهم 
فر�شة جديدة للحياة، اإذ ت�شل ن�شبة جناحها يف اإطالة عمر املر�شى بنحو 

ال�شرطان امليوؤو�ض من عالجها". حالت  يف   40%-30 اإىل  �شنوات   5
اأول عملية  هذا وقد اأجرى م�شت�شفى "كليفالند كلينك اأبوظبي" موؤخراً 
اإطار  للعالج الكيميائي بالت�شخني احلراري. وياأتي توفر هذا العالج يف 
ا�شتعداداً  ال�شرطان  باأمرا�ض  املتعلقة  خدماته  لتو�شيع  امل�شت�شفى  �شعي 
لفتتاح مركز الأورام التابع له، امل�شمم على غرار مركز »تاو�شيج« لأمرا�ض 
ال�شرطان، والذي �شيوفر للمر�شى جمموعة �شاملة من خدمات ال�شرطان 

املتخ�ش�شة يف مكان واحد.
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اأ�صا�صي	يف	العديد	من	الأنظمة	الغذائية	 اللحم	مكون	
وم�صدر	ممتاز	للربوتني،	وهنا	�صناأخذكم	يف	رحلة	

الطريقة	 ب�صاأن	 ن�صائح	 فيها	 لكم	 نقدم	
�صرح	 م��ع	 اللحم،	 لختيار	 ال�صحية	

اللحوم،	 لأن����واع	 مف�صل	
وف����وائ����ده����ا	واأي�������ص���ا	
اأ�صرارها	املحتملة.

للثدييات  الع�شلية  الأن�شجة  عامة  اللحوم  مب�شطلح  ونعني 
مع  القطع  اأو  الأ�ييشييالع  قطع  اأو  اللحم  �شرائح  مثل  والطيور، 
غر  اأن�شجة  الييلييحييوم  ت�شمل  اأييي�ييشييا  املييفييروم.  اللحم  اأو  العظم 
ت�شتهلك  اأي�شا  الأمييعيياء  والييدميياغ.  والكلى  الكبد  مثل  ع�شلية 

وتطهى يف كثر من الأماكن يف العامل.
وهناك نوعان من اللحوم من حيث التكوين وامل�شدر:

اللحم	الأحمر
على  يحتوي  باأنه  ويتميز  الثدييات،  من  اللحم  هييذا  وم�شدر 
كمية اأكرب من بروتني ميوغلوبني )myoglobin( الغني 
الأمثلة  ومن  البي�شاء.  باللحوم  مقارنة  اأن�شجته،  يف  باحلديد 
والعجل  واليي�ييشيياأن  واجلييمييل  البقر  حلييم  احلييمييراء  اللحوم  على 

واخلروف واملاعز.

اللحم	الأبي�ض
وياأتي  احلييمييراء،  اللحوم  عييام من  ب�شكل  لونا  اأفتح  اللحم  هييذا 
والديك  الدجاج  مثل  احلجم،  �شغرة  والطرائد  الطيور  من 

الرومي والبط وال�شمان.
واللحوم قد تكون طازجة، اأو خ�شعت لعملية ت�شنيع، وعندها 
ت�شمى )اللحوم امل�شنعة(، وهي اللحم الذي عولج بالتمليح اأو 
عليه  للحفاظ  العمليات  من  غرها  اأو  التجفيف  اأو  التدخني 
اأو تعزيز النكهة، ومن الأمثلة عليها النقانق وال�شجق واللحم 

املقدد.

ما	املغذيات	املوجود	يف	اللحوم؟
للربوتني،  الدهون م�شدرا ممتازا  اللحوم اخلالية من  تعترب 
اإذ حتتوي على حوايل %25 اأو %30 بروتينا يف الوزن بعد 

الطهي.
وحتتوي 100 غرام من �شدر الدجاج املطبوخ على حوايل 31 
غراما من الربوتني، وحتتوي الكمية نف�شها من اللحم البقري 

على حوايل 27 غراما.
الربوتني احليواين هو بروتني كامل، مما يعني اأنه يوفر جميع 

الأحما�ض الأمينية الت�شعة الأ�شا�شية.

فوائد	تناول	اللحوم:
التمثيل  وزيييادة  بال�شبع  ال�شعور  وتعزيز  ال�شهية  تقليل   1-

الغذائي.
ال�شخ�ض. لدى  الع�شلية  الكتلة  على  احلفاظ   2-

اأقوى. عظام  على  احل�شول   3-
-4 احل�شول على امت�شا�ض اأف�شل لعن�شر احلديد، فاحلديد 
احلديد  من  اأف�شل  ب�شكل  اجل�شم  ميت�شه  اللحوم  يف  املوجود 

املوجود يف الأغذية النباتية.

طريقة	الطبخ
�شلبيا على  بييطييرق معينة  الييلييحييوم  واإعيييييداد  الييطييبييخ  يييوؤثيير  قييد 
حرارة  درجيييات  يف  تييدّخيين  اأو  ت�شوى  عندما  فاللحوم  ال�شحة، 
الطهي  اأ�شطح  على  تتقطر  التي  الدهون  منها  تنطلق  عالية، 
ال�شاخنة، وينتج عن ذلك مركبات �شامة ت�شمى الهيدروكربونات 
العطرية متعددة احللقات والتي ميكن 
املواد  اللحم. وهذه  اإىل  تت�شرب  اأن 

ميكن اأن ت�شبب ال�شرطان.
يييييوؤدي طهي  اأن  وعييمييومييا ميييكيين 
درجيييييييات  يف  الييييطييييعييييام 
عالية  حيييرارة 
لفرتات  اأو 

اإنييتيياج ميييواد �ييشيياميية قييييادرة عييلييى الت�شبب يف  طييويييليية اإىل زيييييادة 
الإ�شابة بال�شرطان.

�ييشييرطييان القولون  يييرتييبييط  اليي�ييشييرطييان،  اأنيييييواع  بييني جميع  ميين 
باأقوى عالقة مع تناول اللحوم احلمراء، حيث �شجلت ع�شرات 

الدرا�شات ذلك.
ويف حني اأن اللحوم احلمراء املطبوخة يف درجات حرارة عالية 
اللحوم  اأن  يبدو  ل  بال�شرطان،  الإ�ييشييابيية  خطر  ميين  تزيد  قييد 

البي�شاء لها هذا التاأثر.
قد  اأنها  الباحثني  بع�ض  فيعتقد  امل�شنعة  اللحوم  اإىل  بالن�شبة 
الإ�شابة  ميين خطر  يزيد  الييقييولييون، ممييا  التهاب يف  اإىل  تيييوؤدي 
امل�شنعة،  اللحوم  جتنب  اأو  بتقليل  يو�شى  بال�شرطان.لذلك 
وجتنب  تقليله،  اأو  ال�شوي  بتجنب  ين�شح  اللحم  طهي  وعند 

تعر�ض اللحوم لالحرتاق اأو التحمي�ض ال�شديد.

كيف	ت�صرتي	اللحم؟
عندما يتعلق الأمر ب�شراء اللحوم، يجب اأن تتاأكد من اأنها عالية 
اجلودة. ويف تقريرها الذي ن�شرته جملة )اإيت ذي�ض نوت ذات( 
التاأكد  اأردت  اإذا  اإنه  الكاتبة ميغان دي ماريا  الأمركية، قالت 
من جودة اللحوم التي �شت�شرتيها، يجب التثبت من م�شدرها 

والتحقق من مظهر اللحم وقوامه قبل �شرائه.
مثل  متاما  ومغذية  لذيذة  املجمدة  اللحوم  اإن  الكاتبة  وقالت 
على  املجمدة  اللحوم  ت�شرتي  اأن  وباإمكانك  الطازجة.  اللحوم 

الإنرتنت وت�شتعني بخدمات التو�شيل.
لون  من  التحقق  �شرورة  على  الكاتبة  اأكييدت  للدجاج  بالن�شبة 
التي  الدجاج  �شدور  اأو  املتجر  يف  الطازج  �شواء  النيئ  الدجاج 
خزنتها يف الثالجة. حاول اأن ت�شرتي دجاجا وردي اللون ولي�ض 
الذي مييل لونه اإىل الرمادي، حيث اإن لون حلم الدجاج يبهت 
عندما يبداأ يف التلف.وقالت الكاتبة اإنه غالبا ما يتم�شك النا�ض 
ب�شراء قطع اللحم املعتادة نف�شها، مثل �شدور الدجاج واللحم 
املفروم، وهو اأمر قد ي�شيبك بامللل مع الوقت. بدل من ذلك، 
حاول �شراء قطع جديدة من اللحم وجتربة و�شفات جديدة، 
الكاتبة،  لييراأي  متعددة.ووفقا  اختيارات  توفر  املتاجر  اأن  كما 
اأن �ييشييدور الييدجيياج والفخذين  فيياإنييه عييلييى الييرغييم ميين 
منزوعة اجللد حتتوي على ن�شبة اأقل من الدهون، 
األذ،  مذاقها  يكون  بجلدها  تباع  التي  اللحوم  فيياإن 
غذائي  نظام  من  كجزء  تتناولها  اأن  اأي�شا  وميكن 
اللحوم  عييلييى  نف�شه  اليي�ييشيييء  وييينييطييبييق  �ييشييحييي. 
النكهة  الييفيي�ييشييل يف  يييعييود  حيييييث  احلييييمييييراء، 

اللذيذة ل�شريحة اللحم اإىل الدهون.

املجمدة	 ال��ل��ح��وم	 ت��ذي��ب	 ك��ي��ف	
ب�صكل	�صحيح؟

اآدا فوني�ض، يف التقرير  الكاتبة  قالت 
)اإ�شبانيول(  �شحيفة  نيي�ييشييرتييه  الييييذي 
اأ�شبحت  املجمدة  الأطعمة  اإن  الإ�شبانية، 
الييبييعيي�ييض منها،  تييكييلييفيية، ويييحييافييظ  واأقييييل  اأكيييرث عملية 
مييثييل اخليي�ييشييار، عييلييى الييفيييييتييامييييينييات وامليييعيييادن اأف�شل 
يف  ا�شتهالكها  ارتفع  لذلك  الطازجة،  اخل�شار  من 

اإذابة اللحوم يجب  ال�شنوات الأخرة.واأفادت الكاتبة باأنه عند 
اتباع بع�ض الإر�شادات ملنع تلف الطعام:

داخل  املجمد  الطعام  على  اجلليد  اإزالييية  الأفيي�ييشييل  ميين   1-
تفعل  اأن  ن�شيت  اإذا  الييبييكييتييريييا.  تييطييور  مليينييع  نف�شها  الييثييالجيية 
اإزالة اجلليد عن الأطعمة با�شتخدام  ذلك، قد ي�شاعدك خيار 
امليكروويف على القيام بالأمر ب�شهولة. ويو�شى با�شتخدام هذا 
اأنها قد  الرغم من  اللحوم، على  الأطعمة مثل  لإذابيية  اجلهاز 

تفقد روائحها الطبيعية.
بطهيه  قييم  امليييييكييروويييف،  يف  الييلييحييم  اأذبييييت  قييد  كيينييت  اإذا   2-

الكائنات  وتكاثر  التلوث  الطعام من  اأجييل حماية  من  مبا�شرة 
احلية الدقيقة.

الغرفة حيث  اإذابة الأطعمة يف درجة حرارة  اأبدا  -3 ل ميكن 
ميكن اأن تتكاثر الكثر من اأنواع البكتريا يف الطعام.

ت�شتهلك  اأن  الأفيي�ييشييل  ميين  خ�شائ�شها،  تفقد  ل  حييتييى   4-
اللحوم التي اأذبتها يف اليوم ذاته.

بعد  اأي منتج غذائي-  -اأو  اللحوم  -5 ل تقم مطلقا بتجميد 
وفييقييدان جميع  البكتريا  زييييادة  اإىل  هييذا  �ييشيييييوؤدي  اإذ  اإذابييتييهييا، 

الفوائد الغذائية.

كيف	تختار	املنا�صب	منها؟

اللحـــــوم.. فوائدهـــــا واأ�ضــــرارها املحتملـــــة

لذا اإذا اأردت اأن ت�شتعيد لياقتك البدنية مع فقدان الوزن 
الزائد ومنع اكت�شاب دهون البطن غر ال�شحية، كذلك 

البقاء ب�شحة جيدة، عليك اتباع الن�شائح التالية:

التغذية	ال�صليمة:
نظام  اتباع  هو  البدينة  اللياقة  يف  دائماً  الأوىل  اخلطوة 
على  ي�شاعد  الأميير  هييذا  ومييتييوازن،  و�شحي  �شليم  غذائي 
اإنييقييا�ييض الييييوزن وجتيينييب الإ�ييشييابيية بييالييعييديييد ميين امل�شاكل 

�شحي  غر  غذائي  نظام  عن  الناجتة  املزمنة،  ال�شحية 
ال�شرطان  ال�شكري،  القلب،  اأمرا�ض  وغر متوازن، مثل: 

وغرها من الأمرا�ض.
احر�ض على اأن يكون طعامك مكوناً من احلبوب الكاملة 
بالفيتامينات  متييدك  التي  الأطعمة  كذلك  والبقوليات، 
واملعادن والألياف الغذائية والربوتني وم�شادات الأك�شدة 

ال�شرورية.

تناول	قدر	كاِف	من	املاء:
يعمل  فهو  احلية،  الكائنات  حياة  يف  اأ�شا�شي  عن�شر  امليياء 
ويعزز  والن�شارة  اجل�شم  على  واحلييفيياظ  الرتطيب  على 
الييكيياِف يومياً  امليياء  لييذا عليك �شرب  الإنيي�ييشييان،  ميين �شحة 

لرتطيب ج�شدك واحلفاظ عليه.

جتنب	الوجبات	ال�صريعة	وال�صكريات:
ال�شريعة  الوجبات  العامة،  بال�شحة  امل�شرة  الأمييور  من 
جمهول  منها  الكثر  اأن  غر  والتوابل،  بالدهون  املليئة 

امل�شدر، 
عليك  لييذا  بال�شكريات،  الغنية  امل�شروبات  اإىل  بالإ�شافة 
نظامك  يف  امليي�ييشييروبييات  وهيييذه  ال�شريعة  الييوجييبييات  جتنب 
الغذائي؛ للحفاظ على �شحتك وجتنب الإ�شابة باأمرا�ض 

خطرة ومزمنة.

اأداء	التمارين	بانتظام:
النغالق  قيد  الريا�شية  الألييعيياب  �شالت  كانت  اإذا  حتى 
ب�شكل  الريا�شة  ممار�شة  عن  تتوقف  اأن  يجب  ل  حالياً، 

دقيقة   30 الأقيييل  الييريييا�ييشيية على  فعليك ممييار�ييشيية  عيييام، 
يومياً ملدة 5 اأيام يف الأ�شبوع؛ للتحكم يف الوزن.

جتنب	اجللو�ض	والرتاخي:

التحرك  من  لبد  لذا  والرتاخي،  اجللو�ض  ال�شحة  عدو 
ال�شغط  لتقليل  دقيييييقيية؛   20 كييل  دقييائييق   5 اإىل   3 مليييدة 
على الع�شالت وتخفيف التوتر، كذلك من اأجل تن�شيط 

الدورة الدموية يف اجل�شم.

ن�ضائح ال�ضتعادة لياقتك البدنية وفقدان الوزن
اختيار	منط	حياة	�صحي	هو	الختيار	الذكي	لأي	�صخ�ض؛	يف�صل	اأن	يحافظ	على	�صحته	ولياقته	البدنية،	مع	اأداء	ن�صاط	بدين	

لتعزيز	طاقته	ومزاجه	وال�صحة	العامة.
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ت�صتهدف	رواد	الأعمال	واملوؤ�ص�صات	املالية	وحا�صنات	الأعمال

غرفة دبي تنظم �ضل�ضلة ندوات افرتا�ضية خم�ض�ضة ل�ضركات التكنولوجيا املالية يف دبي والهند

ل�صمان	مرونة	وا�صتدامة	دوران	عجلة	اقت�صاد	الإمارة

اقت�ضادية دبي ُت�ضرك 1574 جهة و10 جمموعات عمل مكونة من 2000 �ضركة لفهم حتديات اأزمة كوفيد 19 

غرفة اأبوظبي �ضريك ا�ضرتاتيجي لدعم جمتمع االأعمال خالل اأزمة كورونا
•• ابوظبي-وام:

اأبوظبي  و�شناعة  جتارة  لغرفة  الرقمية  املن�شة  عرب  التعامالت  عدد  بلغ 
قبل  من  كبراً  اإقباًل  املن�شة  �شهدت  وقد  معاملة،   8000 على  يزيد  ما 
عمالئها من الأع�شاء و�شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض العاملة يف اإمارة 
اأطلقتها  التي  الرقمي  ال�شهر  املتزامن مع مبادرة  اإطالقها  اأبوظبي، منذ 
نفذها  التي  الفعاليات  عييدد  وو�ييشييل  املييا�ييشييي.  مييار�ييض  اأبييوظييبييي يف  حكومة 
يزيد  ما  الفرتا�شية  التقنية  اأبوظبي عرب  لغرفة  التابع  الفعاليات  ق�شم 
الدويل  والتمثيل  الوفود  اإدارة  10 فعاليات خمتلفة، يف حني قامت  على 
الإلكرتوين  اأعمال من �شمنها الجتماع  3 اجتماعات  الغرفة بتنظيم  يف 
الإمييييارات وكييوريييا اجلنوبية  100 �شركة جتييارييية ميين  مييا يزيد على  بييني 
ملناق�شة فر�ض ال�شتثمار وعقد ال�شراكات وامل�شاريع التجارية املتاحة، كما 

نظمت الغرفة لقاءين دبلوما�شيني عرب تقنية الفيديو املرئي مع �شفراء 
الأو�شاع  �شهدته  الذي  التاأثر  على  للوقوف  الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء 
القت�شادية على م�شتوى العامل، والتعرف على جهود ومبادرات الغرفة يف 
اأبوظبي. واأكد �شعادة حممد هالل املهري  اإمارة  متابعة دعم الأعمال يف 
�شريكاً  كانت  اأبوظبي  غرفة  اأن  اأبوظبي  و�شناعة  جتييارة  غرفة  عام  مدير 
ا�شرتاتيجياً لدعم قطاع الأعمال خالل اأزمة فرو�ض كورونا امل�شتجد، كما 
كانت �شبَّاقة يف التحول الرقمي لإجناز كافة اأعمالها بتميز وجودة و�شرعة 
عالية، للت�شهيل على اأع�شائها وال�شركات واملوؤ�ش�شات املنت�شبة اإليها، وتوفر 

كافة الو�شائل املمكنة لإجناز معامالتهم بكل ي�شر و�شهولة.
واأو�شح اأن اأن الغرفة نفذت العديد من املبادرات لتحفيز القطاع اخلا�ض 
وت�شجيعه عييلييى جمييابييهيية الأزمييييية احلييالييييية بييفيياعييلييييية، وذليييك متييا�ييشييييياً مع 
اأبوظبي على  ب�شكل عام وحكومة  الإمييارات  دولة  اتخذتها  التي  اخلطوات 

وجه اخل�شو�ض، من اأجل �شمان كفاءة عالية يف التعامل مع انت�شار “كوفيد 
واحلييد من تداعيات هييذه الأزمييية على خمتلف جوانب احلييييياة، ل   ،”19
�شيما على اجلانب القت�شادي، م�شدداً على اأن قيادتنا الر�شيدة ا�شتطاعت 
املميز،  العاملي  تعزيز ح�شورها  املدى  بعيدة  ال�شت�شرافية  روؤيتها  وبف�شل 
خمتلف  مع  التعامل  يف  والفاعلية  الكفاءة  من  جديدة  م�شتويات  واإظهار 
القرارات،  اتخاذ  الأزمييات، مبرونة و�شرعة يف  واإدارة  الطوارئ والتحديات 

واإطالق املبادرات الوطنية.
واأكد اأن الغرفة �شخرت جميع التقنيات واحللول اجلديدة، والأدوات الذكية 
لتحقيق جناحها، كما عملت جميع اإداراتها على نف�ض الوترة من الن�شاط 
والحرتافية بتميز متناغم وتن�شيق تام وفق توجيهات الإدارة العليا، حيث 
اأطلقت املبادرات النوعية، ووا�شلت اأعمالها ب�شكل تام، ومبا يخدم حتقيق 

اأهداف دولة الإمارات ملواجهة هذه الأزمة العاملية.

•• دبي-وام:

تقدمي  �شت�شتاأنف  اأنها  اأم�ض  الإميييارات  طييران  اأعلنت 
الييقيياهييرة وتون�ض ابتداء  اإىل كييل ميين  الييركيياب  خييدمييات 
من الول من يوليو املقبل وغال�شكو 15 يوليو املقبل 
اإطييييار تو�شيع  واملييالييديييف 16 يييوليييييو املييقييبييل وذليييك يف 

خيارات ال�شفر املتاحة اأمام عمالئها.
طران  �شتغطيها  التي  املحطات  عييدد  يرتفع  وبييذلييك 
52 مدينة  اإىل  يييوليييييو  ركييياب يف  بييخييدمييات  الإمييييييارات 
اأميييام عمالئها ملوا�شلة  مييوفييرة مييزيييدا ميين اخليييييارات 
الأو�شط  ال�شرق  بني  دبييي  عرب  واأميييان  براحة  �شفرهم 
واأفريقيا واآ�شيا واأوروبا والأمركيتني مع اتخاذ جميع 
الجراءات الحرتازية املكثفة ل�شمان �شحة و�شالمة 
امل�شافرين والعاملني على الأر�ض ويف الأجواء. وميكن 
www.emirates. احلجز لل�شفر عرب الإنرتنت على

com اأو عن طريق وكالء ال�شفر وفيما يتعلق برحالت 
طران الإمارات اإىل تون�ض ف�شيقت�شر ال�شفر من دولة 
التون�شيني  املواطنني  على  املتحدة  العربية  الإميييارات 
والذين يحملون اأذون اإقامة دائمة يف تون�ض كما ي�شمح 
اإىل  دبييي  عرب  بال�شفر  معينة  اأخييرى  دول  من  للركاب 
اإىل  اأما الرحالت من تون�ض  اأو بدون قيود  تون�ض مع 
دبي ومنها اإىل خمتلف حمطات طران الإمارات فهي 
الدخول  �ييشييروط  يلبون  الييذييين  العمالء  اأميييام  متاحة 
النهائية. و�شيتمكن عمالء طران  اإىل دولة وجهتهم 
الإمارات الآن من ال�شفر اإىل دبي عقب الإعالن موؤخرا 
الأعييمييال وال�شياح  اأميييام رجييال  املدينة  اأبيييواب  عيين فتح 
وتييطييبيييييق بروتوكولت  املييقييبييل  يييوليييييو   7 ميين  اعييتييبييارا 
دولة  مييواطيينييي  �ييشييفيير  ت�شهل  اجلييييوي  لل�شفر  جييديييدة 
�شحة  على  احلفاظ  مع  وال�شياح  واملقيمني  الإميييارات 

و�شالمة الزوار واملجتمعات.

•• دبي-الفجر: 

ندوة  دبييي  و�شناعة  جتييارة  غرفة  نظمت 
افيييرتا�يييشييييييية حتييييت عيييينييييوان امليييدفيييوعيييات 
والفر�ض  الجتييييياهيييييات  واليييتيييحيييوييييالت: 
من  جيييزءاً  تعد  والييتييي  ودبي”،  الهند  يف 
اأطلقتها غرفة دبي بهدف  �شل�شلة ندوات 
تعزيز التوا�شل بني ال�شركات املتخ�ش�شة 
الهند  يف  املييالييييية  التكنولوجيا  جمييال  يف 
ودولييية الإميييييارات. مت تنظيم اليينييدوة من 
الهند  يف  للغرفة  التمثيلي  املييكييتييب  قييبييل 
اإحييييدى  النا�شئة”،  لييلييميي�ييشيياريييع  و”دبي 
ريادة  املبتكرة لدعم  دبييي  مييبييادرات غرفة 
املايل  دبييي  مييع مركز  بالتعاون  الأعييمييال، 
حا�شنة  هب”  “تي  و�يييشيييركييية  اليييعيييامليييي، 
الهند  ميين  تتخذ  التي  النا�شئة  الأعييمييال 

مقراً لها.
وا�شتقطبت الندوة الفرتا�شية اأكرث من 
رواد  والهند من  دبييي  م�شارك من   200
املالية،  التكنولوجيا  جمييال  يف  الأعييمييال 
جمال  يف  املتطور  الأداء  ذات  وال�شركات 
املالية، واجلهات احلكومية،  التكنولوجيا 
املالية،  واملوؤ�ش�شات  التنظيمية،  والهيئات 
واأكد  الأعييمييال.  حا�شنات  اإىل  بالإ�شافة 
امل�شاركون خالل اجلل�شة اأن دولة الإمارات 
اأ�شبحت مركزاً مف�شاًل لرواد الأعمال يف 
جمال  يف  ال�شتثمار  يف  الييراغييبييني  الهند 
من  لييهييم  تييوفييره  ملييا  املييالييييية  التكنولوجيا 

فر�ض جتارية وا�شعة ومزايا تناف�شية.
واملناق�شات  التقدميية  العرو�ض  و�شلطت 
النقاط  عيييليييى  الييي�يييشيييوء  الييييينيييييدوة،  خيييييالل 
التكنولوجيا  عمل  اأنظمة  بني  امل�شرتكة 
املالية يف دبي والهند، واأحدث الجتاهات 
والييفيير�ييض الييواعييدة يف هييذا املييجييال داخل 
كييال اليي�ييشييوقييني، والييدعييم واملييييوارد املتاحة 
لقطاع لتكنولوجيا املالية يف دبي، وجهود 
مييركييز دبييي امليييايل الييعيياملييي جلييذب �شركات 
الإمكانيات  ذات  املييالييييية  الييتييكيينييولييوجيييييا 
العالية من جميع اأنحاء العامل، بالإ�شافة 
لهذه  املييقييدميية  واملييييبييييادرات  اليييرباميييج  اإىل 
ال�شركات من خالل من�شة دبي للم�شاريع 

النا�شئة.

امل�شاركني  دعيييييييوة  الييييينيييييدوة  خيييييالل  ومت 
التكنولوجية  دبييي  جولة  اإىل  لالن�شمام 
يف  دبي  غرفة  �شت�شت�شيفها  التي  الأوىل، 
التجارية  البعثة  هييذه  وتهدف  �شبتمرب. 
الفرتا�شية اإىل تعريف رواد الأعمال يف 
جمال التكنولوجيا من الهند بالقت�شاد 
وطبيعة ممار�شة الأعمال يف دبي، واإتاحة 
جمموعة  مع  للتوا�شل  اأمامهم  الفر�شة 
وا�شعة من اأ�شحاب امل�شلحة يف القطاعني 
�شركاء  اإىل  بييالإ�ييشييافيية  واخليييا�يييض،  الييعييام 

الأعمال املحتملني.
وحييي�يييشييير اليييينييييدوة اأيييي�يييشييياً كييييل ميييين جون 
�شانتيالن، موؤ�ش�ض ديناري كا�ض، و�شورب 
جني، نائب رئي�ض �شركة “بايتم”، وفي�شال 
يف  والبييتييكييار،  الت�شويق  رئي�ض  كانفاتي، 
الهند  يف  للمدفوعات  الوطنية  املوؤ�ش�شة 
منهم  كييل  قييدم  حيث  اآي”،  �شي  بييي  “اإن 
التكنولوجيا  اجتاهات  حول  نظره  وجهة 
املتطور  وامل�شهد  ودبيييي،  الهند  يف  املالية 
كال  يف  والييييتييييحييييويييييالت  لييييلييييمييييدفييييوعييييات 
امل�شلحة  لأ�شحاب  التي ميكن  ال�شوقني، 
ال�شتفادة  التكنولوجي  البيئي  النظام  يف 

منها.
اأ�يييشيييار عييميير خييييان، مييدييير املكاتب  بيييييدوره 
�شل�شلة  اأن  اإىل  دبييي  غييرفيية  اخلييارجييييية يف 
من�شة  تيي�ييشييكييل  الفيييرتا�يييشييييييية  اليييينييييدوات 
وال�شركات  اليينييا�ييشييئيية  لييليي�ييشييركييات  مييثييالييييية 
التي تتخذ من الإمارات العربية املتحدة 
وا�شتك�شاف  للتوا�شل  لها  مييقييراً  والهند 
نا�شئة يف جمال  فيير�ييض جتييارييية جييديييدة 
ال�شوء  خان  و�شلط  املالية.  التكنولوجيا 
على دور مكتب غرفة دبي يف مومباي يف 
الهندية،  ال�شوق  العمل يف  حتديد فر�ض 
اإىل جانب عمله مع اأ�شحاب امل�شلحة من 
القطاعني العام واخلا�ض للرتويج لدبي 

كمركز عاملي لالأعمال.
مديرة  �شاي�شيفا،  ناتاليا  قالت  وبييدورهييا 
“ت�شكل  ريييييادة الأعيييميييال يف غييرفيية دبييييي: 
امتداداً  الفييرتا�ييشييييية  الييينيييدوات  �شل�شلة 
من�شة  اأجرتها  التي  الرتويجية  للجولة 
العام  الييهيينييد  يف  النا�شئة  لل�شركات  دبيييي 
للتعاون  قييينييياة  اأ�ييشيي�ييشييت  واليييتيييي  امليييا�يييشيييي، 

واحلييوار بني جمتمعي ريييادة الأعييمييال يف 
دبي والهند. اإن الهند ل تزال حمط تركيز 
رئي�شي بالن�شبة للمن�شة جلذب ال�شركات 
العالية  الإمكانيات  ذات  النا�شئة  الهندية 
اإىل دبي من خالل التقنيات املتطورة التي 
الإمارة  يف  البتكار  اإنييتيياج  تعزز  اأن  ميكن 

وقدرتها التناف�شية القت�شادية«.
الرئي�ض  جيفري،  �شلمان  قييال  جهته  من 
مركز  لييدى  الأعييمييال  لتطوير  التنفيذي 
دبييييييي امليييييييايل الييييعيييياملييييي، خييييييالل اليييينييييدوة: 
فيها  مبييا  الييهيينييدييية،  اليي�ييشييركييات  “توا�شل 
التكنولوجيا  جمال  يف  النا�شئة  ال�شركات 
املالية، ازدهارها يف دبي ومركز دبي املايل 
العاملي. حيث نوفر لهم اإمكانية الو�شول 
على  حمييفييزة  عمل  منظومة  اأفيي�ييشييل  اإىل 
املال  ولوائح خدمات  املنطقة،  البتكار يف 
اإىل  الإمييارات بالإ�شافة  ال�شاملة يف دولة 
وت�شاهم  مالية.  منظومة  لأكييرب  الييولييوج 
وتوفر  البيييتيييكيييار،  تييعييزيييز  يف  ميينيي�ييشييتيينييا 
الأو�شط  ال�شرق  اأنحاء  الفر�ض يف جميع 
واأفريقيا وجنوب اآ�شيا. اإن اإتاحة الفر�ض 
الندوات  �شل�شلة  فيها  مبا  املعرفة  لتبادل 
دبي،  غييرفيية  تنظمها  الييتييي  الفييرتا�ييشييييية 

ملجتمعاتنا  قييوييية  اأ�ييشيي�ييض  بيينيياء  يف  ت�شاهم 
وي�شعدنا  املالية،  التكنولوجيا  جمييال  يف 
روؤية  بها  جتمعنا  جهات  مع  نت�شارك  اأن 
م�شتقبل  ميييالميييح  لييتييحييديييد  ميي�ييشييرتكيية 

القطاع املايل«.
الرئي�ض  نييييارايييييان،  رايف  قيييال  جييهييتييه  مييين 
ورئي�ض  تييييي-هييييب،  ليي�ييشييركيية  الييتيينييفيييييذي 
تيالنغانا  ولييية  يف  املعلومات  تكنولوجيا 
داعماً  نيييظيييامييياً  دبييييي  “توفر  اليييهييينيييديييية: 
والأكرث  الأف�شل  يعد  النا�شئة  لل�شركات 
املنطقة، وقد �شهدت  على م�شتوى  تنوعاً 
تزايداً  املا�شية  ال�شنوات  خييالل  الإمييييارة 
الأعمال  بيييييرواد  الهيييتيييميييام  يف  مييلييحييوظيياً 
ميييين اليييقيييطييياعيييني احليييكيييوميييي واخلييييا�ييييض 
اليي�ييشييبييب يف هذا  ويييييعييييود  والأكيييييييادمييييييييي. 
والبنية  الأعيييميييال،  ممييار�ييشيية  �شهولة  اإىل 
والفر�ض  العاملي،  امل�شتوى  ذات  التحتية 
لبناء  �ييشييوق كبر  ال�ييشييتييثييمييارييية، ووجيييود 
عيييالقيييات جتييياريييية بيييني الييي�يييشيييركيييات وبني 
الييي�يييشيييركيييات وامليييتيييعييياميييليييني وغييييرهييييا من 
املقومات التي تعزز مكانة الإمارة كوجهة 
النا�شئة. وكما  وال�شركات  رائدة لالبتكار 
دبييي وجهة  اأ�شبحت  الهند،  هو احلييال يف 

التكنولوجيا  جميييال  يف  رائييييدة  اإقييليييييمييييية 
“نهدف يف  نيييياريييييان:  واأ�ييييشيييياف  امليييالييييييية«. 
فر�ض  على  التعرف  اإىل  هب  -تييي  �شركة 
تييعييزيييز الييعييالقييات عييلييى امليي�ييشييتييوى الدويل 
دبي،  الذي حتققه  النمو  وال�شتفادة من 
بناء  ميين  وال�ييشييتييفييادة  النظر  اإعييييادة  واإىل 
وبح�شب  كييهييذه.  مثمرة  �شراكة  عييالقييات 
مركز دبي املايل العاملي، فاإنه من املتوقع 
دبييي يف جمال  ا�شتثمارات  يزيد حجم  اأن 
دولر  مليار   2 عيين  املييالييييية  التكنولوجيا 
ال�شبب  ويرجع   .2022 بحلول  اأمريكي 
الغنية  اليينييدوات  لهذه  تي-هب  تنظيم  يف 
والتي  التفكر  عييلييى  واملييحييفييزة  بيياملييعييرفيية 
املجال  هييذا  يف  املعنني  كبار  فيها  ي�شارك 
اإىل الرغبة يف توفر مظلة من الفر�ض 
وم�شاعداتها  النا�شئة  الهندية  لل�شركات 
العاملية.  الأ�شواق  يف  والنمو  التطور  على 
لي�ض  كفر�شة  اليينييدوة  هييذه  اإىل  ونتطلع 
بل  النا�شئة  اليي�ييشييركييات  هييذه  لييدعييم  فقط 
يف  امل�شلحة  اأ�ييشييحيياب  جميع  اأن  ل�شمان 
على  قيييادرون  املالية  التكنولوجيا  جمييال 
روؤييييية البييتييكييارات ميين خيييالل نييتييائييج هذه 

ال�شل�شة من الندوات«.

اأكييييرب 3 خميييياوف لييليي�ييشييركييات والأعييييمييييال يف 
اإدارة  �شيا�شات  يف  الًتغر  احلالية،  املرحلة 
املوارد الب�شرية، ت�شريح العمال واملوظفني، 
التدفق  امليييوظيييفيييني،  رواتيييييب  يف  اليييتيييغيييرات 
املبيعات،  زيادة  العمل على  لل�شركات،  املايل 
الأعمال،  جمتمع  لييدى  والييوعييي  الفاعلية 
التغرات  القت�شادي،  والنتعا�ض  التعايف 
ودور  كوفيد-19،  بيييعيييد  مييييا  احليييا�يييشيييلييية 
الييراهيينيية. ويعترب  احلكومة يف ظييل الأزمييية 
الييتييفيياعييل بيينيي�ييشيياط ميييع جمييتييمييع الأعيييميييال 
واإ�شراكه يف فهم التحديات الراهنة واآثارها 
هي  لييهييا   مبتكرة  حييلييول  واإيييجيياد  ال�شلبية، 
يف  دبي  اقت�شادية  جلهود  املحورية  النقطة 
التنمية، يف الوقت الذي ي�شتعد فيه ال�شكان 

•• دبي-الفجر: 

الأول  الييدفيياع  خييط  دبييي  اقت�شادية  ُت�شكل 
تواجهها  اليييتيييي  لييلييتييحييديييات  الييتيي�ييشييدي  يف 
ب�شكل  القييتيي�ييشييادي  واليينيي�ييشيياط  اليي�ييشييركييات 
عييام يف الإميييارة، وذلييك على اأثيير الإجراءات 
الييوقييائييييية والييتييدابيير الحيييرتازيييية الرامية 
“كوفيد  كورونا  فرو�ض  انت�شار  من  للحد 
19” امل�شتجد. كما توا�شل اقت�شادية دبي 
ا�شتمرارية  اإىل  الرامية  احلثيثة  جهودها 
دوران عجلة القت�شاد يف الإمارة، واحلفاظ 
تتمتع  التي  الأعييمييال  وبيئة  تناف�شية  على 
بييهييا، ومييواجييهيية تييداعيييييات اليييوبييياء مبرونة 
�شاحب  وقيييول  لتوجيهات  امييتييثيياًل  عييالييييية، 
مكتوم  اآل  را�ييشييد  بيين  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
مرحلة  “دخلنا  اهلل:  رعييييياه  دبيييييي،  حييياكيييم 
القت�شادية  احلياة  عييودة  مرحلة  جييديييدة، 
التدريجية، كل �شخ�ض فيها م�شوؤول، وكل 
حماية  يف  م�شاركة  والقطاعات  املوؤ�ش�شات 
اأفرادها، �شتبقى ال�شحة اأولوية وم�شوؤولية، 
ا�شرتاتيجية  القييتيي�ييشيياد  عييجييليية  واإرجييييييياع 
دبي  اقت�شادية  اأ�شركت  وقييد  و�ييشييرورييية«.  
الدرا�شة  يف  �ييشييركيية   1،574 ييييقيييارب  ميييا 
اأثر  حييول  الآراء  ل�شتطالع  ال�شتق�شائية 
وتقيم  الأعييييمييييال  عييلييى  كوفيد-19  وبييييياء 
خالل  من  امل�شتقبل  يف  القت�شادي  الو�شع 
يف  الأوىل  الأعييمييال  جمتمع  �شراكة  من�شة 

تهدف   .  EngageDxBدبي اقت�شادية 
الييوقييوف على حتديات  الييدرا�ييشيية اىل  هييذه 
“كوفيد- كورونا  فرو�ض  اأزميية  وتداعيات 

وا�ييشييتييداميية عجلة  مييرونيية  و�ييشييمييان   ،”19
اجتماعات  جييانييب  اإىل  الإميييييييارة،  اقييتيي�ييشيياد 
10 جمموعات عمل تتكون  وم�شاورات مع 
فييفييي خطوة  عيي�ييشييو.   2000 حييييوايل  مييين 
الفرتة  يف  الييتييحييديييات  لتقييم  ا�ييشييتييبيياقييييية 
لأثر  م�شًحا  دبي  اقت�شادية  اأطلقت  املقبلة، 
اأزمة وباء فرو�ض كورونا على الأعمال  يف 
اإ�شراك  2020. وقد مت  الإمييارة يف مار�ض 
مراحل  ثييالث  على  �شركة   1324 حييوايل 
�شركة   702 كالتايل:  تييوزعييت  الآن،  حتى 
خالل املرحلة الأوىل يف �شهر مار�ض املا�شي، 
و251 �ييشييركيية خيييالل املييرحييليية الييثييانييييية يف 
اإبريل املا�شي، يف حني �شملت املرحلة  �شهر 
�شركة   370 على  ال�شتطالع  الثالثة  من 
يف �شهر مايو املا�شي. يف حني ل يزال امل�شح 

م�شتمراً ملراحل اأخرى قادمة.
وقيييد ا�ييشييتييمييل حمييتييوى امليي�ييشييح عييلييى العديد 
ميين الييعيينييا�ييشيير، مييثييل: حييجييم تيياأثيير الوباء 
على الأعييمييال واليي�ييشييركييات واملييوظييفييني على 
حييد �ييشييواء، دور املييحييفييزات القييتيي�ييشييادييية يف 
دعم ا�شتمرارية الأعمال، الآفاق امل�شتقبلية 
ال�شتعداد  وحييجييم  وتييوقييعيياتييهييا  لييليي�ييشييركييات 
ال�شركات  حيييجيييم  الأزمييييييييية،  مييييع  لييلييتييعييامييل 
ال�شتثمارات  نييييوع  املييي�يييشييياركييية،  والأعييييمييييال 
الإيييييرادات،  على  التاأثر  حجم  وطبيعتها، 

وجمتمع الأعمال يف الإمارة على حد �شواء 
ملرحلة ما بعد كوفيد 19.

يف  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  وتنوعت 
 370 والبالغة  امل�شح  ميين  الثالثة  املرحلة 
�شكلت  اإذ  الأحجام،  خمتلف  لت�شمل  �شركة، 
%67 من  اليي�ييشييغيير  مييتيينيياهييييية  اليي�ييشييركييات 
ال�شركات  ن�شبة  بلغت  حييني  يف  امليي�ييشيياركييني، 
لل�شركات  و4%   ،21% الييي�يييشيييغيييرة 
املتو�شطة، و%8 لل�شركات الكبرة. و�شكل 
امل�شاركني  ميين   87% التنفيذيني  امليييدراء 
الإداريييييييييني  فيييئييية  ميييين  و11%  املييي�يييشيييح،  يف 
اأو  فييئيية اخليييييرباء  وامليي�ييشييرفييني، و%2 مييين 

امل�شت�شارين.
كييمييا ا�ييشييتييحييوذ الأجيييانيييب عييلييى %30 من 
يف  الثالثة.  املييرحييليية  يف  امل�شاركني  اإجييمييايل 
القطاع،  ال�شركات على ح�شب  حني توزعت 
كالتايل: %32 لقطاع التجزئة واجلملة، 
واملييي�يييشيييروبيييات،  الأغيييييذيييييية  ليييقيييطييياع   14%
لقطاع   10% الييتييجيياري،  للقطاع   11%
اخليييدميييات، وا�ييشييتييحييوذت قييطيياعييات كييل من 
والت�شالت  والفعاليات،  وال�شياحة  العقار، 
وتكنولوجيا املعلومات، على %6 لكل منها، 
املييتييبييقييييية عييلييى قطاعات  اليينيي�ييشييبيية  وتيييوزعيييت 
اأخييييييرى مييثييل الييقييطيياع امليييييايل والنييي�يييشييياءات 

والتعليم وغرها.
تلقيها،  مت  الييتييي  ال�شتجابات  حيييددت  وقييد 
اأ�شلوب وم�شار اخلطط واملبادرات التحفيزية 
يف الإمارة. والتي �شت�شاعد بدورها ال�شركات 

على النحو الأمثل، لإعادة ت�شغيل وتطوير 
ا�شرتاتيجيات �شرورية من �شاأنها اأن ت�شهم 
يف انييتييعييا�ييض اليينييمييو القييتيي�ييشييادي ميين جديد 
ملراحل  م�شتمرا  امليي�ييشييح  ييييزال  ول  دبيييي.  يف 
اأخرى، خم�ش�شة لر�شد وقيا�ض التاأثرات 
احلا�شلة على الأعمال التجارية خالل كل 
اإعييييادة فييتييح الأ�شواق،  مييرحييليية ميين مييراحييل 

وتقييم الإجراءات الحرتازية املطلوبة.
دبييييي من�شات  اقييتيي�ييشييادييية  تيي�ييشييتييخييدم  كييمييا 
تفاعلها  وتييي�يييشيييرييييع  لييتييعييزيييز  اإليييكيييرتونييييييية 
وو�شولها اإىل جمتمع الأعمال خالل فرتة 
10 جمموعات  �شارك ممثلو  الأزميية. وقد 
عمل، مكونة من 2000 �شركة، يف قطاعات 
الييتييجييزئيية، واملييوؤ�ييشيي�ييشييات الييغييذائييييية، وجتار 
واملن�شوجات  اجلييمييليية،  وجتييييار  اليي�ييشيييييارات، 
للح�شول  والت�شنيع،  وامل�شارف،  واملالب�ض، 
ومناق�شة  التحديات،  حول  التعليقات  على 
الأزميية،  كما اجتمعت  الأفكار للتغلب على 
اقت�شادية دبي مع ممثلي ال�شركات مل�شاركة 
املييييخيييياوف و امليي�ييشيياركيية يف و�يييشيييع اإر�ييييشييييادات 
وتوجيهات ال�شالمة التي ت�شمن وٌت�شهم يف 
النتقال الآمن واملرن اإىل مرحلة اإعادة فتح 
�شملت  كما  كييافيية.  القت�شادية  القطاعات 
املييي�يييشييياورات الييتييي اأجييرتييهييا اقييتيي�ييشييادييية دبي 
52 مركز ت�شوق، و16 بائع جتزئة، و20 
من  وخم�شة  وامل�شروبات،  لالأغذية  م�شنع 
املجمعات الغذائية ال�شتهالكية، بالإ�شافة 

اإىل خم�شة بنوك.

طريان االإمارات ت�ضيف القاهرة وتون�س واملالديف وغال�ضكو اإىل وجهات الركاب

التقرير	اليومي	للت�صرفات	العقارية

مليار درهم ت�ضرفات العقارات يف دبي  49.1
•• دبي-الفجر:

بلغت الت�شرفات العقارية يف دائييرة الأرا�ييشييي والأمييالك يف دبي اأكييرث من 
1.49 مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ام�ض ت�شجيل 108 مبايعة بقيمة 
 259.23 بقيمة  لالأرا�شي  مبايعة   19 منها  درهييم،  مليون   360.43

مليون درهم و89 مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 101.2 مليون درهم. 
200 مليون درهييم يف منطقة  اأهييم مبايعات الأرا�ييشييي بقيمة  وقييد جيياءت 
اليفرة 1 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة املركا�ض تليها 

مبايعة بقيمة 7 مليون درهم يف منطقة ند ال�شبا الأوىل. 
اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد  الثالثة  ال�شبا  وقد ت�شدرت منطقة ند 
الأوىل  ال�شبا  ند  وتلتها منطقة  درهييم  7 مليون  بقيمة  3 مبايعة  �شجلت 
ال�شيخ  حييدائييق  يف  وثالثة  درهييم  مليون   12 بقيمة  مبايعة   3 بت�شجيلها 

حممد بن را�شد بت�شجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم. 
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 
 5 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  خليفة  برج  مبنطقة  درهييم  مليون 
مليون درهم يف منطقة مر�شى دبي واأخرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم يف 
منطقة مر�شى دبي.  وقد ت�شدرت منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة املناطق 
 7 بقيمة  مبايعة   12 �شجلت  اإذ  والفلل  ال�شقق  مبايعات  عييدد  حيث  ميين 
مليون درهم وتلتها منطقة الثنية اخلام�شة بت�شجيلها 9 مبايعة بقيمة 4 
مليون درهم وثالثة يف مر�شى دبي بت�شجيلها 8 مبايعة بقيمة 18 مليون 
 42 منها  درهيييم  مليار   1.07 قييدرهييا  قيمة  الييرهييونييات  و�شجلت  درهييييم.  
رهونات اأرا�شي بقيمة 1.05 مليار درهم و34 رهونات فلل و�شقق بقيمة 
الأوىل  ال�شناعية  الق�شي�ض  مبنطقة  اأهمها  وكييان  درهييم،  مليون   20.5
بقيمة 520 مليون درهم واأخري يف منطقة الرب�شاء الأوىل بقيمة 183 
 62.94 18 هبة بقيمة  مليون درهم.  واأما الهبات فقد �شهدت ت�شجيل 
درهم  مليون   38 بقيمة  الأوىل  ال�شفا  اأهمها مبنطقة  كان  درهييم  مليون 

واأخري يف منطقة نخلة جمرا بقيمة 5 مليون درهم.

�ضلطة مدينة دبي املالحية تعلن رفع القيود 
على اأوقــات ممار�ضــة االأن�ضـطة البحريــة

•• دبي -وام:

اأ�شدرت “�شلطة املدينة دبي املالحية” تعميماً يق�شي برفع القيود املفرو�شة 
يف  البحرية  احلركة  بعودة  اإيذاناً  البحرية  الأن�شطة  ممار�شة  اأوقييات  على 
الإمارة لوترتها املعهودة. تاأتي اخلطوة بالتوازي مع اإعالن حكومة دبي 
انتهاء حملة التعقيم الوطني يف الإمارة ويف الوقت الذي تتاأهب فيه الإمارة 
لعودة احلركة القت�شادية وال�شياحة 
“�شلطة  وتييوا�ييشييل  املييعييهييود.  لزخمها 
بكافة  القيام  املالحية”  دبي  مدينة 
الإجراءات الالزمة لتنظيم وت�شهيل 
الن�شاط البحري وتعزيز مكانة اإمارة 
دبيييي كييوجييهييٍة بييحييرييية عيياملييييية رائيييدة. 
وحتر�ض على و�شع الأطر القانونية 
والت�شريعية الكفيلة بتنظيم احلركة 
املُثلى  بيياليي�ييشييورة  دبييييي  يف  الييبييحييرييية 
اآليييييييات عملها  وتييعييمييل عييلييى تييطييوييير 
لتعزيز  اخليييدميييات  اأفيي�ييشييل  وتيييقيييدمي 

الن�شاط البحري.
وقييييال اليي�ييشيييييخ �ييشييعيييييد بييين اأحيييميييد بن 
التنفيذي  املييدييير  مييكييتييوم  اآل  خليفة 
املالحية”  دبيييي  مييدييينيية  “�شلطة  ليييي 
مع  متا�شياً  ييياأتييي  البحرية  الأن�شطة  ممار�شة  على  القيود  رفييع  قييرار  اإن 
التوجهات احلكومية لتخفيف القيود املفرو�شة يف دبي فا�شحاً املجال اأمام 
ا�شتئناف احلركة البحرية بوترتها املُعتادة يف مرحلة “ما بعد كورونا”.. 
معترباً اأن هذه اخلطوة ت�شاهم يف تعزيز الن�شاط القت�شادي ل �شيما مع 
ا�شتعداد الإمارة ل�شتقبال اأعداد كبرة من ال�شياح القادمني من خُمتلف 
دول العامل. واأ�شاف : ت�شر دولة الإمارات ُبخطى ثابتة لتجاوز تداعيات 
هذه الأزمة العاملية بعون اهلل تعاىل وبف�شل اجلهود اجلبارة التي بذلتها 
املُجتمع  اأفييراد  داعياً   .. الر�شيدة  القيادة  توجيهات  املعنية يف ظل  اجلهات 
وا�شتمرار  الكاملة  بامل�شوؤولية  التحلي  املفرو�شة  الييقيييييود  تخفيف  ومييع 
والتغلب  العامة  ال�شالمة  لتعزيز  الوقائية  والتدابر  بالإر�شادات  اللتزام 

على هذا التحدي يف اأ�شرع وقٍت مُمكن.
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اإمباور تطلق حملتها ال�ضيفية 
لرت�ضيد ا�ضتهالك طاقة تربيد املناطق

•• دبي -الفجر:

ال�شيفية  حملتها  اإمييبيياور  املييركييزي  التربيد  لأنظمة  الإمييييارات  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
 24 على  املكيف  اإ�شبط  �شعار”  حتت  املناطق  تربيد  طاقة  ا�شتهالك  لرت�شيد 
درجة ووفر” يف اإطار جهودها لرفع الوعي حول اأهمية تبني ممار�شات ال�شتدامة 
و�شمان تقدمي خدمة تربيد املناطق �شمن موا�شفات �شديقة بالبيئة، وت�شتمر 
على  املتعاملني  ت�شجيع  احلملة  وت�شتهدف  ال�شيف.  ف�شل  نهاية  حتى  احلملة 
توؤيد ا�شتهالك طاقة تربيد املناطق خالل فرتة ال�شيف من خالل �شبط درجة 
حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة بالإ�شافة اإىل و�شائل مبتكرة ت�شاهم يف تقليل 
درجة حرارة املنزل وتخفي�ض التكاليف ال�شهرية عرب ا�شتخدام و�شائل �شديقة 
للبيئة مما �شيحقق تكلفة اأقل لفواترهم واملحافظة على البيئة وتوفر الطاقة 
وحماية املوارد. واأ�شارت املوؤ�ش�شة اإىل اأن احلملة ت�شتهدف كل �شرائح املتعاملني يف 
املن�شاآت ال�شكنية والتجارية والتي تغطيها خدمات “اإمباور” والذي يزيد عددهم 
ال�شتهالك  اإطييالق حمالت  اىل  ال�شركة  األييف متعامل. كما حتر�ض   120 على 
يف  مهماً  دوراً  الذين ميثلون  املتعاملني  م�شاركة  وتعزيز  الوعي  لن�شر  با�شتمرار 
حتقيق التنمية امل�شتدامة. وقال اأحمد بن �شعفار الرئي�ض التنفيذي لي”اإمباور” 
يف  ي�شاهم  خا�شة  ال�شيف  فييرتة  يف  املناطق  تربيد  طاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  اإن 
املحافظة على املوارد الطبيعية وحماية البيئة.. م�شرا اإىل �شعى اإمباور الدائم 
للم�شاهمة يف خف�ض ا�شتهالك الطاقة و�شول اإىل حتقيق حلول ال�شتدامة نحو 
القت�شاد الأخ�شر. مو�شحا ان  “اإمباور” متتلك جاهزية كاملة يف كل الف�شول 

على  مييرتييكييزة  ال�شيف  ف�شل  يف  وتييديييدا 
تقنيات مركز التحكم وال�شيطرة والذي 
ي�شم عمليات التحكم باحلا�شبات الذكية 
احلييييرارة  درجيييية  قيييييا�ييض  يت�شمن  وذلييييك 
ب�شكل  والتجارية  ال�شكنية  الوحدات  يف 
دقيق، و�شيانة اأجهزة القيا�ض، والتحقق 
من اأجهزة الإ�شت�شعار احلرارية. وت�شمن 
ال�شبكات  اأداء  يف  ان�شيابية  العملية  هذه 
التعامل  يف  الأدوات  وجيياهييزييية  والآلت 
�شعفار،  بن  واكد  الطوارىء.  مع حالت 
التنمية  »اإمييبيياور يف تطبيق  على حر�ض 
توجيهات  وفق  لها،  املخطط  امل�شتدامة 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�ض  الييدوليية  رئي�ض  نييائييب  مييكييتييوم،  اآل 
جمل�ض الييييوزراء حيياكييم دبيييي، رعييياه اهلل، 

التي تهدف اإىل خف�ض معدلت ا�شتهالك الكهرباء واملياه بن�شبة %30، وجعل 
الإمارة مركزاً عاملياً لالقت�شاد الأخ�شر واملدينة الأقل يف الب�شمة الكربونية على 
و�شجلت املوؤ�ش�شة وفورات يف الطاقة الكهربائية  م�شتوى العامل بحلول 2050. 
بلغت 3.2 مليار درهم ب�شبب اإ�شتخدامها لأنظمة تربيد املناطق ال�شديقة للبيئة 

التي ت�شاعد على احلفاظ على الطاقة واملوارد.

مليار درهم قيمة الت�ضهيالت املالية املقدمة   3.7
من البنوك لقطاع جتارة اجلملة خالل 3 اأ�ضهر

•• اأبوظبي-وام: 

قدمت البنوك العاملة يف دولة الإمارات ت�شهيالت مالية بقيمة 3.7 مليار 
2020 بنمو  الييعييام  الييربييع الأول ميين  درهييم لقطاع جتييارة اجلملة خييالل 
ن�شبته 3.7 % مقارنة مع �شهر دي�شمرب من العام 2019 وذلك ح�شبما 

اأظهرت اح�شائيات م�شرف الإمارات املركزي.
ويف ظل الزيادة التي �شهدتها حجم الت�شهيالت املالية للقطاع فقد �شاهم 
ذلك يف رفع اإجمايل الر�شيد الرتاكمي للت�شهيالت املقدمة له اإىل م�شتوى 

108.5 مليار درهم تقريبا يف نهاية �شهر مار�ض من العام اجلاري.
و يعد قطاع جتارة اجلملة من اأهم القطاعات الرافدة لالقت�شاد الوطني 
م�شاهما  كونه  اإىل  اإ�شافة  لإميييارات  دوليية  يف  التنويع  ا�شرتاتيجية  ودعييم 

رئي�شيا يف ت�شغيل ع�شرات الأن�شطة التجارية الأخرى.
للتناف�شية والح�شاء فقد  الهيئة الحتادية  ال�شادرة عن  و وفقا لالأرقام 
بلغت قيمة اإنتاج قطاع جتارة اجلملة والتجزئة واإ�شالح املركبات يف دولة 
الإمارات 186.5 مليار درهم تقريبا بالأ�شعار الثابتة خالل العام 2019 

بنمو ن�شبته %1.2 مقارنة مع 184.3 مليار درهم يف العام 2018.
اإنتاج الأن�شطة غر  اإجمايل  % من   17.8 وبلغت م�شاهمة القطاع نحو 
الح�شائيات  وذلييك ح�شب   2019 العام  نهاية  مع  الإميييارات  النفطية يف 
للدولة  القييتيي�ييشييادي  الن�شاط  الييقييطيياع يف  اأهييمييييية  ميين  وانييطييالقييا   . نف�شها 
فقد حر�شت احلكومة خالل ال�شنوات املا�شية على دعمه وتعزيز جاذبية 
املزيد  التي تنظم عمل جتارة اجلملة والتجزئة جلذب  الت�شريعية  البيئة 
من ال�شتثمارات. جتدر الإ�شارة اإىل اأن دولة الإمارات التي ت�شنف بكونها 
عا�شمة الت�شوق يف ال�شرق الأو�شط و وجهة �شياحية رائييدة، ا�شتفادت من 
هذه املميزات يف تعزيز ن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة والذي من املنتظر 

زيادة ن�شاطه خالل الفرتة القادمة بن�شب اأكرب.

مليارات درهم اإيرادات   4
طاقة خالل الربع االأول 

•• اأبوظبي -وام:

�شجلت �شركة اأبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” عائدات بلغت 4 مليارات 
اأرباحا  2020 فيما حققت املجموعة  العام  الربع الأول من  درهم خالل 
قبل احت�شاب الفوائد وال�شرائب وال�شتهالك والإطفاء بلغت 1.9 مليار 
“طاقة”  الييتييي باعتها  اأ�ييشييعييار النفط والييغيياز  درهيييم وذليييك يف ظييل هييبييوط 

بانخفا�ض مقداره %21 عن الفرتة ذاتها العام املا�شي.
ونتيجة للتداعيات املمتدة على الطلب على النفط جراء جائحة فرو�ض 
خّف�شت  القطاع  يف  الأخيييرى  ال�شركات  مييع  يت�شق  ومبييا  امل�شتجد  كييورونييا 
املجموعة تقديراتها لأ�شعار النفط لعامي 2020 و2021 بينما حافظت 
�شيولة “طاقة” على ا�شتقرارها يف و�شع قوي بنهاية الربع الأول م�شجلة 
11.9 مليار درهم ويت�شمن ذلك 2.6 مليار درهم �شيولة نقدية ومكافئات 

نقدية و9.3 مليار درهم على �شكل ت�شهيالت ائتمانية غر م�شحوبة.
وتتطلع “طاقة” ملوا�شلة ال�شتفادة من تدفقات الإيرادات امل�شتقرة وهي 
“طاقة”  م�شاهمو  وافييق  املا�شي،  اأبريل  �شهر  ففي  لذلك..  جيد  و�شع  يف 
ونقل  لإنتاج  للطاقة”  اأبوظبي  “موؤ�ش�شة  اأ�شول  اأغلبية  نقل  �شفقة  على 
ومن املقرر اإمتام ال�شفقة يف الربع  وتوزيع الكهرباء واملياه اإىل “طاقة”، 

الثالث من عام 2020.

جمل�س اإدارة االأوراق املالية يعقد اجتماعه الـ 16 عن بعد برئا�ضة املن�ضوري
•• اأبوظبي-وام: 

عقد جمل�ض اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�شلع برئا�شة 
القت�شاد  وزييير  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل 
الدورة  “من  ع�شر  ال�شاد�ض  اجتماعه  املجل�ض  رئي�ض 
التوا�شل  تقنيات  با�شتخدام  للمجل�ض”  ال�شاد�شة 

املرئي عن بعد.
املييبييادرات والييقييرارات التي  ناق�ض الجتماع عييدداً من 
ت�شتهدف تطوير منظومة الأن�شطة واخلدمات املالية 
الأوراق  قييطيياع  على  والإ�يييشيييراف  بالتنظيم  املرتبطة 
واملمار�شات  املعاير  اأف�شل  لت�شاهي  بالدولة  املالية 
اأنظمة  اأحييد  على  تعديال  املجل�ض  واعتمد  الدولية، 
والق�شايا  املييو�ييشييوعييات  ميين  عييدد  جييانييب  اإىل  الهيئة 

الأخرى ذات ال�شلة بقطاع الأوراق املالية.
املنظومة  تييطييوييير  نييحييو  الييهيييييئيية  �ييشييعييي  اإطييييييار  يف  و 
طرح  يف  املتبعة  املييعيياييير  اأعييلييى  وتييوفيير  الت�شريعية 
مع  تييوافييقييهييا  ي�شمن  مبييا  املييالييييية  الأوراق  واإ�يييشيييدار 
املوافقة  املجل�ض  قرر  الإ�شالمية..  ال�شريعة  معاير 
رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  قيييرار  تعديل  على 
“20 ر.م” ل�شنة 2018 ب�شاأن طرح واإ�شدار الأوراق 
املالية الإ�شالمية ليتم اإجراء تعديل على املادة “3” 
البند ثانياً من النظام دون الإخالل مبا ورد يف البند 
يلتزم  اأن  على  تن�ض  الييتييي  و  امليييادة  هييذه  “اأوًل” ميين 
مالية  اأوراق  طييرح  يف  يرغب  الييذي  الأجنبي  امل�شدر 
اإ�شالمية داخل الدولة بتزويد الهيئة بعدة اأمور وهي 

الورقة  اإ�ييشييدار  دوليية  قوانني  بني  تعار�ض  اأي  “بيان 
يف  اختالف  واأي  الدولة  وقوانني  الإ�شالمية  املالية 
اأي  اإىل بيان  اإ�شافة  املتبعة بينهما  ال�شرعية  الأحكام 
فروقات يف املعاملة ال�شريبية لإ�شدار الورقة املالية 
املحا�شبة  ت�شارب بني معاير  اأي  بيان  و  الإ�شالمية 
الدولية IFRS واملعاير املحا�شبية لهيئة املحا�شبة 
 AAOIFI واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية
الإ�شالمية  امليييالييييييية  اخلييييدمييييات  جمييليي�ييض  ومييييبييييادئ 
 Islamic Financial Services Board
 IIFM ومعاير ال�شوق املالية الإ�شالمية -IFSB

فيما يتعلق بامل�شتندات املطلوبة«.
اإىل  ثالثاً  البند  اإ�شافة  اأي�شا  التعديالت  ت�شمنت  و 
املادة “3” من النظام كبند جديد يلتزم امل�شدر الذي 
يرغب يف طرح اأو اإ�شدار ورقة مالية اإ�شالمية داخل 
اإطيياره مببادئ جمل�ض اخلدمات  الدولة يف  اأو خييارج 
 Islamic Financial الإ�يييشيييالمييييييية  املييالييييية 
وامليييعيييايييير   Services Board /IFSB
للموؤ�ش�شات  واملييراجييعيية  املحا�شبة  لهيئة  املحا�شبية 
ال�شوق  ومييعيياييير   AAOIFI الإ�ييشييالمييييية  املييالييييية 
بامل�شتندات  يتعلق  فيما   IIFM الإ�شالمية  املالية 

املطلوبة.
الهيئة  ت�شريعات  اإىل حتقيق تطابق  التعديل  يهدف 
الأوراق  بيياإ�ييشييدار  املتعلقة  “اأيو�شكو”  مييبييادئ  مييع 
ا�شتيفاء  اأن  العتبار  الأخييذ يف  الإ�شالمية مع  املالية 
فيها  مبا  العاملية  للمتطلبات  الإ�شالمية  الإ�شدارات 

للم�شتثمر  م�شجعاً  عن�شراً  يعد  “اأيو�شكو”  منظمة 
واأن  ال�شتثمار  قيييرار  اتييخيياذ  عند  والأجيينييبييي  املحلي 
ملوؤ�ش�شات  �شة  خُم�َشّ تعد  املقرتحة  واملييبييادئ  املعاير 
لهذا  النوعية  للطبيعة  نييظييراً  الإ�ييشييالمييي  التمويل 

القطاع.
و وّجه املجل�ض باأن يتم موافاة الهيئة العليا ال�شرعية 
بييالييتييعييديييالت املييقييرتحيية لييالطييالع والإفييييييادة يف حال 
وجيييود اأيييية مييالحييظييات عييليييييهييا.. و وافيييق عييلييى اتخاذ 
املحددة  باملدة  الوفاء  يكفل  مبا  الالزمة  الإجيييراءات 
ب�شاأن  الييالزم  الييقييرار  لإ�ييشييدار  املالية  وزارة  ِقَبل  من 
من  امل�شرتك  ال�شريبي  الإف�شاح  اإجيييراءات  حتديث 

قبل اجلهات الرقابية.
جلنة  ت�شكيل  بيي�ييشيياأن  مييقييرتحييا  املجل�ض  ا�شتعر�ض  و 
يتم  الييعييالقيية،  ذات  اجلييهييات  مييع  للتن�شيق  م�شرتكة 
بجائحة  املرتبطة  احلالية  الظروف  ظل  يف  تفعيلها 
توحيد  بهدف  وذلييك  التحديات،  ملواجهة  اأو  كييورونييا 
م�شتقبل  ل�شت�شراف  النظر  وجهات  وتبادل  اجلهود 
كذلك  الييلييجيينيية  تهتم  اأن  احليييييوييية،عييلييى  الييقييطيياعييات 
بال�شاأن القت�شادي والتحديات التي ت�شب يف امل�شالح 

القت�شادية امل�شرتكة لهذه اجلهات.
يخ�ض  فيما  املييقييرتح  تفا�شيل  على  املجل�ض  اطلع  و 
ي�شتمل  والييييذي  واليي�ييشييلييع  املييالييييية  الأوراق  هيييييئيية  دور 
 - امل�شتقبل  و  ال�شرتاتيجية  اإدارة  اإ�ييشييراك   “ على 
ا�شت�شراف  اإىل  اإ�شافة  متخ�ش�شة  جلنة  ت�شكيل  اأو- 
مناخ  توفر  و  الأخييرى  الهيئات  مع  بالتعاون  اآليات 

•• دبي-وام:

التابعة   - تعاملت مراكز احلمرية واخلور ومرفاأ ديرة 
خالل   - دبيييي  يف  الييبييحييرييية  اجلييمييركييييية  امليييراكيييز  لإدارة 
الأ�شهر اخلم�شة الأوىل من العام اجلاري مع 5 اآلف و 

700 �شفينة تقليدية وجتارية قادمة ومغادرة.
 300 اآلف و   3 وتعامل مركزا اخلور ومرفاأ ديرة مع 
�ييشييفييييينيية بييقيييييميية بييلييغييت 3،3 مييليييييار درهييييم وبييلييغ حجم 
األف طن يف حني تعامل مركز جمارك   124 الب�شائع 
ميناء احلمرية مع األفني و 402 �شفينة قادمة ومغادرة 
منها األف و 165 �شفينة خ�شبية و األف و 237 �شفينة 
بني  ما  الثالثة  املييراكييز  يف  الب�شائع  وتنوعت  حديدية 
واملواد  الغيار  وقطع  والإلكرتونيات  واملركبات  الآليات 

الغذائية.
ييياأتييي ذلييك يف اإطيييار جهود جييمييارك دبييي لتي�شر حركة 
الييتييجييارة الييبييحييرييية كييياأحيييد اليييروافيييد احليييييوييية لتنويع 
القت�شاد الوطني يف ظل جائحة كورونا للحفاظ على 
والتوريد لدفع عجلة  الإمييداد  �شل�شلة  �شال�شة ومرونة 
دخل  ميي�ييشييادر  تنويع  �شيا�شة  ودعيييم  القييتيي�ييشييادي  النمو 
جمارك  ا�شتطاعت  و  الطارئة.  الظروف  خالل  الدولة 

العمليات  تي�شر  عرب  ال�شريعة  ال�شتجابة  حتقيق  دبي 
اأمن و�شالمة املجتمع  التام على  التجارية مع احلفاظ 
املييهييربيية واملييميينييوعيية ومرونة  الييبيي�ييشييائييع  مييين خمييياطييير 
املحلي  ال�شوق  اإىل  ال�شليمة  الب�شائع  لدخول  الت�شهيل 
ل�ييشيييييمييا املييييواد الييغييذائييييية لييالإيييفيياء مبييتييطييلييبييات ال�شوق 
اأعلى درجات الإجييراءات الحرتازية  املحلي مع تطبيق 
الييدكييتييور عبد اهلل بو�شناد  الييوقييائييييية. وقيييال  والييتييدابيير 
التفتي�ض اجلمركي يف جمارك  لقطاع  التنفيذي  املدير 
بالغ  باهتمام  يحظى  البحرية  الييتييجييارة  قطاع  اإن  دبييي 
من القيادة الر�شيدة لتحقيق التكامل ما بني قطاعات 
برية  اأو  جوية  اأو  بحرية  كانت  �شواء  املختلفة  التجارة 
التاأكيد  اإمييارة دبي مع  الدخل يف  وذلك لتنويع م�شادر 
والت�شهيالت  اخلييدمييات  اأف�شل  تقدمي  يف  ريادتها  على 
التجارية واجلمركية لل�شركات والتجار من خالل بنية 

حتتية �شلبة ت�شتطيع مواجهة التحديات كافة.
واأكييييد اليييتيييزام جييمييارك دبيييي بييتييوفيير اأفيي�ييشييل اخلدمات 
ان�شيابية  على  تاأثر  اأي  دون  طبيعي  ب�شكل  وتقدميها 
املراكز  تزويد  اأنه مت  اإىل  .. لفتاً  التجارة  تدفق حركة 
الييتييي ت�شمن تطبيق  الييتييجييهيييييزات  بيياأفيي�ييشييل  اجلييمييركييييية 

الإجراءات الحرتازية ملنع تف�شي وباء كورونا .

املراكز  اإدارة  مييدييير  الها�شمي  يو�شف  قييال  جانبه  ميين 
خالل  الإدارة  اإن  دبييي  جييمييارك  يف  البحرية  اجلمركية 
احتياجات  تييواكييب  اأن  ا�شتطاعت  الييطييارئ  الييظييرف  هييذا 
املتعاملني ومتطلباتهم بكفاءة عالية وباأعلى م�شتويات 

ال�شباب،  مع  التعاون  عن  ف�شال  للم�شتثمرين  اآميين 
ت�شريعات  ا�شت�شراف  و  واجلامعات  اجلامعات،  طلبة 
و قرر بعد تدار�ض  يتم تفعيلها يف وقت التحديات”.. 
والتن�شيق  للدرا�شة  الهيئة  اإدارة  اإىل  اإحالته  املقرتح 

مع اجلهات املعنية.
كان املجل�ض قد اطلع يف بداية الجتماع على حم�شر 
الجتماع اخلام�ض ع�شر من الدورة ال�شاد�شة وتقرير 
ال�شادرة خالله  والتو�شيات  القرارات  تنفيذ  متابعة 

وقرر اعتمادهما.

التخلي�ض اجلمركي وذلك  وال�شرعة يف عمليات  الدقة 
كافة  ال�شرورية  والحتياجات  باملتطلبات  ال�شوق  لرفد 
ل�ييشيييييمييا الييطييبييييية والييغييذائييييية.. ميينييوهييا بييجييهييود �شباط 

التفتي�ض ال�شتثنائية خالل هذه الفرتة.

�ضفارة دولة االإمارات يف وا�ضنطن العا�ضمة ت�ضت�ضيف جل�ضة 
افرتا�ضية حول امل�ضهد التجاري االأمريكي االإماراتي بعد كوفيد-19

•• دبي- الفجر:

 ا�شت�شافت �شفارة دولة الإمارات يف وا�شنطن 
العا�شمة جل�شة افرتا�شية ح�شرية بعنوان 
وامل�شهد  العا�شمة،  يف  ال�شفارة  من  “نظرة 
التجاري الأمريكي الإماراتي، والتحديثات 
واأع�شاء  لييقيييييادة  بكوفيد19-”  املييتييعييلييقيية 
جمل�ض الأعمال الأمريكي يف دبي والإمارات 

ال�شمالية ونظرائهم يف اأبوظبي.
وقدم �شعود النوي�ض، امللحق التجاري ل�شفارة 
دولة الإمارات يف الوليات املتحدة، ملحة عامة 
عن امل�شهد التجاري يف البلدين، وقراءة عن 
احلوار حول ال�شيا�شات القت�شادية الثنائية 
بني احلكومتني بعد اجلل�شة، والذي جرى 
والتجارية  القت�شادية  ال�شوؤون  وحدة  بني 
اليييدويل  ليييدى وزارة اخلييارجييييية والييتييعيياون 
القت�شادية  اليي�ييشييوؤون  ومييكييتييب  الإميياراتييييية 
ويعد  الأمييريييكييييية.  اخلييارجييييية  وزارة  ليييدى 
احلييوار الييذي ُعقد لأول مييرة عييام 2012، 
من�شة �شنوية تعزز من خاللها احلكومتان 

وتعمالن  الثنائية  وال�شتثمارات  التجارة 
وقال  تعاونية.  اأكييرث  عمل  بيئة  اإتاحة  على 
النوي�ض: “اأعرب عن امتناين ملنحي فر�شة 
التحدث مبا�شرة مع ال�شركات الأع�شاء يف 
جمل�ض الأعمال الأمريكي يف دبي ونظره 
يف اأبوظبي مل�شاركة الروؤى حول ال�شتجابة 
اإىل  اإ�يييشيييافييية  الإميييييييييارات،  يف  لكوفيد-19 
ال�شابع  للحوار  الرئي�شية  النقاط  مناق�شة 
الأخيييير بييني الإميييييارات واليييولييييات املتحدة 
يتطلع  القيييتييي�يييشييياديييية.  اليي�ييشيييييا�ييشييات  حييييول 
املييكييتييب اليييتيييجييياري ليي�ييشييفييارة الإمييييييييارات اإىل 
تعزيز العالقات مع �شركائنا من ال�شركات 
اإ�شافة  املييوجييودة يف الإميييييارات،  الأمييريييكييييية 
تبادل  هيييذا احلييييوار لإتييياحييية  مييوا�ييشييليية  اإىل 
�شريح ب�شاأن الق�شايا التجارية الأهم التي 
توؤثر على البلدين«. كما قدم النوي�ض روؤاه 
حول ا�شتجابة الإمارات لكوفيد-19، التي 
اقت�شادية،  حتفيز  حيييزم  تييقييدمي  ت�شمنت 
والتوقعات  اليييتيييكييينيييوليييوجيييييييا،  ومييي�يييشييياركييية 
الإمييياراتيييي،  امليييركيييزي  للبنك  القييتيي�ييشييادييية 

البالد.  يف  الإلكرتونية  التجارة  وم�شتقبل 
و�يييشيييرح جيييياي هيييييو�ييشيين، رئييييي�ييض جمل�ض 
اأبييوظييبييي: “هنا يف  الأعييمييال الأمييريييكييي يف 
التي  ال�شتباقية  الييتييدابيير  اأدت  اأبييوظييبييي، 
اإغييالق احلييدود ب�شكل �شارم وجهود  �شملت 
اأقل  اإ�ييشييابيية  اإىل  النموذجية،  الفحو�شات 
اأبوظبي بكوفيد-19.  %1 من �شكان  من 
وي�شمن هذا النهج ال�شتثنائي بقاء ال�شحة 
وال�شالمة على راأ�ض اأولوياتنا خالل عملنا 
اإىل  اأبوظبي  الأعمال يف  اإعييادة  على  جميعاً 
للقيادة  امتناننا  بالغ  عن  ونعرّب  طبيعتها. 
احتواء  جييهييود  يف  املييطييلييقيية  الييثييقيية  لك�شبها 

كوفيد-19 و�شيا�شات العودة اإىل العمل«.
ال�شيا�شات  حييول  احليييوار  قيييراءة  وت�شمنت 
القيييتييي�يييشييياديييية بييعييد اجلييليي�ييشيية مييييوجييييزاً عن 
التييفيياقيييييات اجلييمييركييييية املييتييبييادليية، والأمييين 
الرعاية  جمييييال  يف  والييي�يييشيييراكييية  اليييغيييذائيييي، 
النا�شئة،  والييتييقيينيييييات  والييفيي�ييشيياء  ال�شحية، 
لييلييمييراأة، ومراقبة  القييتيي�ييشييادي  والييتييمييكييني 
الأجنبي  ال�ييشييتييثييمييار  وجليينيية  الييي�يييشيييادرات، 

التاأكيد  اأعيييييد  كييمييا  املييتييحييدة.  اليييولييييات  يف 
تفاعلهما  تو�شيع  يف  الييبييلييدييين  رغييبيية  عييلييى 
واغتنام الفر�ض القت�شادية وال�شتثمارية 
التي  التحديات  رغم  اجلديدة،  والتجارية 

ميثلها الو�شع ال�شحي العاملي احلايل.
وييييدعيييم قيييطييياع اليييتيييجيييارة وال�يييشيييتيييثيييميييار يف 
وظيفة  األيييييف   116 مييين  اأكيييييرث  الإمييييييييارات 
الوليات  اأن  اليييقيييراءة  واأبييييييرزت  اأمييريييكييييية. 
املتحدة متتلك فائ�شاً جتارياً بقيمة 15.6 
مييليييييار دولر اأمييريييكييي مييع دوليييية الإميييييارات 
يوؤكد  عاملياً، مما  الثالث  وهو   ،2019 عام 
ك�شريك  الإمييييارات  اأخيييرى على مكانة  مييرة 
�شامي  قييال  جانبه،  وميين  حيوي.  اقت�شادي 
بو�شابا، رئي�ض جمل�ض الأعمال الأمريكي يف 
بالتقدم  “ن�شيد  ال�شمالية:  والإمييارات  دبي 
الكبر اليييذي اأحييرزتييه الإمييييارات ومييا زالت 
القت�شادية  ال�شيا�شات  تنفيذ  يف  حتيييرزه 
امل�شتمرة  الييدوليية  وجييهييود  وال�ييشييتييثييمييارييية، 
املنطقة.  يف  القييتيي�ييشييادي  الزدهييييار  لتعزيز 
امل�شرة  هييذه  ميين  جيييزءاً  نييكييون  اأن  ي�شعدنا 

وندعم التعاون امل�شتمر مع الإمارات«.
واأ�شار اإىل اللتزام امل�شرتك ملجل�ض الأعمال 
اأبوظبي  يف  ونيييظيييره  دبييييي  يف  الأميييرييييكيييي 
واملنتظم  املفتوح  التوا�شل  على  باحلفاظ 
ورحب با�شتعداد �شفارة الإمارات لالنخراط 
و�شيتيح  اأ�شهر.  ثييالث  كل  حييوار م�شتمر  يف 
و�شفارة  املييجييليي�ييشييني  لأعييي�يييشييياء  الييييتيييياآزر  هييييذا 
لييلييتييعيياون وتبادل  اأكييييرب  فيير�ييشيياً  الإمييييييييارات 
املعلومات واتباع اأف�شل املمار�شات يف مرحلة 

ما بعد كوفيد-19.
 واأ�ش�ض فرعا املجل�ض موؤخراً فريقاً متعدد 
ا�شتجابة  الأعييمييال  ل�شتمرارية  اجلن�شيات 
و�شغوطه  لكوفيد-19  الييعيياملييي  لييلييتيياأثيير 
الإمارات،  يف  الييدويل  التجاري  امل�شهد  على 
احلكومة  عيييربه  ت�شتمع  ميي�ييشييدراً  لي�شبح 
واجتمعت جمموعة  الأعييمييال.  اإىل جمتمع 
وغييرفيية جتارية  28 جمييليي�ييشيياً  مييكييونيية ميين 
تيي�ييشييكييل جييييييزءاً مييين اليييفيييرييييق لييلييتييفيياعييل مع 
حكومة الإمارات والعمل اجلماعي ل�شمان 

ا�شتمرارية العمل. 

مراكز جمارك دبي تتعامل مع 5700 �ضفينة تقليدية وجتارية خالل 5 اأ�ضهر

بور�ضة دبي للذهب وال�ضلع تبحث مع جمتمع التداول اإمكانية اإدراج عقد اآجل للفلفل االأ�ضود
•• دبي-الفجر: 

اأعلنت بور�شة دبي للذهب وال�شلع ام�ض 
اأنها جتري حمادثات حالياً مع اأع�شائها 
اإدراج  اإمكانية  ب�شاأن  الييتييداول  وجمتمع 
الأ�شود. وجيياءت هذه  اآجييل للفلفل  عقد 
عقد  افرتا�شي  اجتماع  بعد  املييحييادثييات 
اأحيييميييد بييين �ييشييليييييم، رئييييي�ييض بور�شة  بيييني 
�شلطان  واأحييمييد   ، وال�شلع  للذهب  دبييي 
التجاري يف  امللحق  بن حارب الفالحي، 
املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  �شفارة 
تعزيز  �شبل  خالله  ناق�شا  الهند،  لييدى 
الإميييارات  دوليية  بييني  الثنائية  العالقات 
اليييعيييربييييييية امليييتيييحيييدة والييييهيييينييييد، والييييييدور 
لل�شلع  دبي  يلعبه مركز  الذي  الرئي�شي 
التجارية  العالقات  تر�شيخ  يف  املتعددة 

بني البلدين.

�شليم،  بيين  اأحييمييد  قييال  ال�شدد،  ويف هييذا 
وال�شلع  لييلييذهييب  دبييييي  بييور�ييشيية  رئييييي�ييض 
والرئي�ض  الإدارة  جمييليي�ييض  ورئييييييي�يييض 
املتعددة:  لل�شلع  دبييي  ملييركييز  التنفيذي 

“يعترب الفلفل الأ�شود من اأهّم التوابل 
التي يتم ت�شديرها وتداولها من الهند، 
للعقد  املييحييتييمييل  الإدراج  فييييياإن  ليييذليييك 
دبي  بور�شة  يف  الأ�ييشييود  للفلفل  الآجيييل 
كبرة  قيمة  �شي�شيف  وال�شلع  للذهب 
املنطقة،  يف  واملييتييداولييني  للم�شتثمرين 
كييمييا �ييشييييي�ييشيياهييم يف تييعييزيييز مييكييانيية دولة 
عاملي  كمركز  املتحدة  العربية  الإمييارات 
املناق�شات  هييذه  وت�شكل  ال�شلع.  لتجارة 
العالقات بني  خطوة مهمة نحو تعزيز 
دولة الإمارات العربية املتحدة و الهند، 
ونييحيين عييلييى ثييقيية ميين اأنييهييا �ييشييتييقييود اإىل 
توفر املزيد من الفر�ض التجارية بني 

البلدين يف امل�شتقبل«.
دبي  مركز  ا�شت�شاف   ،2013 عييام  ويف 
من  الأول  الجييتييميياع  املييتييعييددة  لييليي�ييشييلييع 
الدويل  الفلفل  جتييار  جلنة  اجتماعات 

لتعزيز  ا�شتك�شاف فر�ض جديدة  بهدف 
وامل�شتوردين  امليينييتييجييني  بييني  الييعييالقييات 
التجزئة.  وامل�شنعني وجتار  وامل�شدرين 
املتعددة  لييليي�ييشييلييع  دبيييي  مييركييز  ويييخييطييط 

جتار  جلنة  اجييتييميياع  ل�شت�شافة  حييالييييياً 
امل�شتقبل  يف  جميييييدداً  اليييييدويل  الييفييلييفييل 

القريب.
التنفيذي  الييرئييييي�ييض  ميييييل،  لييييي�ييض  وقييييال 
“نحن  وال�شلع:  للذهب  دبييي  لبور�شة 
اأولية  بييالييدخييول يف حميييادثيييات  �ييشييعييداء 
العقد  اإدراج  ب�شاأن  التداول  جمتمع  مع 
املعروف  وميين  الأ�يييشيييود.  للفلفل  الآجيييل 
التوابل،  ملك  يعترب  الأ�شود  الفلفل  اأن 
تداوًل  الأكييرث  الزراعية  املنتجات  واأحييد 
عييلييى ميي�ييشييتييوى اليييعيييامل. ونيييظيييراً للطلب 
اأن هذا  املتزايد عليه، فاإننا واثقون من 
قبل  مييين  قيييويييياً  اإقيييبييياًل  �شيحقق  امليينييتييج 
امليي�ييشيياركييني ميين الأفييييراد واملييوؤ�ييشيي�ييشييات، ملا 
يييوفييره ميين حتيييّوط فييعييال �شد خماطر 
اآليات  وحتيي�ييشييني  الأ�يييشيييعيييار  انييخييفييا�ييض 

اكت�شاف الأ�شعار«.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30  ي�ني�  2020 العدد 12974 

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/2774

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن	المارات	للمزادات	وبناء	على	تكليف	مركز	ف�ض	املنازعات	الإيجارية	يف	دبي	باأنه	�صينعقد	
متام	 يف	 وذلك	 	www.emiratesauction.ae للمزادات	 الم��ارات	 موقع	 على	 علني	 مزاد	
للمنفذ	 ملكيتها	 العائدة	 املحجوزات	 لبيع	 	2020/07/06 الثنني	 يوم	 م�صاءا	 	6:00 ال�صاعة	

�صده	جي.	بي.	جيم�ض.	)�ض.ذ.م.م(	)فرع(	و	او�صاف	املحجوزات	على	النحو	التايل	:
					�صعر	التقييم		 																																																										الو�صف		
																																													جموهرات	ذهب	واأملا�ض										280،544	

فعلى	من	يرغب	باملزايدة	ان	يتقدم	بتاأمني	نقدي	او	ب�صيك	�صمان	وللمزيد	من	املعلومات	التف�صل	
بزيارة	املوقع	اللكرتوين	www.emiratesauction.ae	.	وعلى	كل	من	له	اعرتا�ض	التقدم	
باعرتا�صه	معززا	اإياه	مبا	يربره	من	م�صنتدات	قبل	املوعد	املحدد	للبيع	بثالثة	اأيام	على	الأقل	.
المارات	للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12974 بتاريخ 2020/6/30   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/2022

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن	المارات	للمزادات	وبناء	على	تكليف	مركز	ف�ض	املنازعات	الإيجارية	يف	دبي	باأنه	�صينعقد	
متام	 يف	 وذلك	 	www.emiratesauction.ae للمزادات	 الم��ارات	 موقع	 على	 علني	 مزاد	
للمنفذ	 ملكيتها	 العائدة	 املحجوزات	 لبيع	 	2020/07/01 الربعاء	 يوم	 م�صاءا	 	6:00 ال�صاعة	

�صده	مان	ميت	للمجوهرات	�ض.ذ.م.م	و	او�صاف	املحجوزات	على	النحو	التايل	:
																			�صعر	التقييم		 																																													الو�صف		
															م�صغولت	ذهبيه	وف�صيه	واحجار	كرميه																		41،035.41	

فعلى	من	يرغب	باملزايدة	ان	يتقدم	بتاأمني	نقدي	او	ب�صيك	�صمان	وللمزيد	من	املعلومات	التف�صل	
بزيارة	املوقع	اللكرتوين	www.emiratesauction.ae	.	وعلى	كل	من	له	اعرتا�ض	التقدم	
باعرتا�صه	معززا	اإياه	مبا	يربره	من	م�صنتدات	قبل	املوعد	املحدد	للبيع	بثالثة	اأيام	على	الأقل	.
المارات	للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2017/22 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور�شعيد - �شارع املنخول - جوار ديرة �شيتي 
�شنرت بناية ملك بنك دبي التجاري - �شندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم 042121423 - فاك�ض رقم 04/2121911  

املنفذ �شده : عدنان نروخ 
عنوانه :  اإمارة دبي  - عود ميثاء - بناية عود ميثاء - بجانب لم�شي بالزا - �شقة رقم 205 - هاتف 0504551396 

املنفذ �شده/عدمان نروخ
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة :  مر�شى دبي - رقم الر�ض : 217 - امل�شاحة : 81.75 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : دبي 

مارينا - مول هوتيل - رقم الوحدة : 3514 - القيمة الكلية  : 1.759.897.00 درهم يباع لعلىعطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2017/225 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك دبي ال�شالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بجوار قرية العمال - �شارع الإحتاد  
املنفذ �شده : حممد ر�شا م�شيب حمدي 

عنوانه :  الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - جزر اجلمرا - احلي رقم 34 - فيال رقم 13 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ض : 551 - رقم البلدية : 258 - 393 - امل�شاحة : 

عطاء  لعلى  يباع   ، درهم   )6.000.000( مببلغ   - مربع  مرت   987.72
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2019/95 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �ض م خ  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية �شما تاور - الطابق 

الأول - مكتب رقم 105 - هاتف رقم 04/3588444 
املنفذ �شده : �شا�شانك برابها كار �شابني�ض - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة ند ح�شة - قطعة ار�ض رقم 1115 - رقم 

 c308 البلدية : 626 - 296 - مبنى �شيليكون جيت 1 - الطابق الثالث - �شقة رقم
منفذ �شده : �شوبهاجني �شا�شانك �شابني�ض 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات :  �شقة 
�شكنية : املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�ض : 1115 - رقم البلدية : 296 - 626 - امل�شاحة : 127.83 مرت مربع - رقم املبنى 

: 1 - ا�شم املبنى : �شيليكون جيت 1 - رقم الوحدة : c308 - مببلغ 963.164.00 درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2019/11 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: اأ�شيل للتمويل - "اأ�شيل" )�ض م خ(

عنوانه : اإمارة ابوظبي - البطني - �شارع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - خلف م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي - بجوار  �شركة اخلليج 
العقارية وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائنة بال�شارقة 

املنفذ �شده : ت�شينغ يي ت�شيونغ 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة احلبية الثالثة - وايت فليد - اكويا باي داماك ، رقم الر�ض 286 - رقم البلدية : 676 /6750 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
479.59 مرت مربع - املقدرة بييي  286 - املنطقة : احلبية الثالثة - امل�شاحة :  قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 

)2.600.000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم 2017/22 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور�شعيد - �شارع املنخول - جوار ديرة �شيتي 
�شنرت بناية ملك بنك دبي التجاري - �شندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم 042121423 - فاك�ض رقم 04/2121911  

املنفذ �شده : عدنان نروخ 
عنوانه :  اإمارة دبي  - عود ميثاء - بناية عود ميثاء - بجانب لم�شي بالزا - �شقة رقم 205 - هاتف 0504551396 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة :  مر�شى دبي - رقم الر�ض : 217 - امل�شاحة : 81.75 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : دبي 

مارينا - مول هوتيل - رقم الوحدة : 3514 - القيمة الكلية  : 1.759.897.00 درهم يباع لعلىعطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم  2017/225 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك دبي ال�شالمي - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بجوار قرية العمال - �شارع الإحتاد  
املنفذ �شده : حممد ر�شا م�شيب حمدي 

عنوانه :  الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - جزر اجلمرا - احلي رقم 34 - فيال رقم 13 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ض : 551 - رقم البلدية : 258 - 393 - امل�شاحة : 

عطاء  لعلى  يباع   ، درهم   )6.000.000( مببلغ   - مربع  مرت   987.72
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم  2019/95 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �ض م خ  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية �شما تاور - الطابق 

الأول - مكتب رقم 105 - هاتف رقم 04/3588444 
املنفذ �شده : �شا�شانك برابها كار �شابني�ض - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة ند ح�شة - قطعة ار�ض رقم 1115 - رقم 

 c308 البلدية : 626 - 296 - مبنى �شيليكون جيت 1 - الطابق الثالث - �شقة رقم
منفذ �شده : �شوبهاجني �شا�شانك �شابني�ض 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات :  �شقة 
�شكنية : املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�ض : 1115 - رقم البلدية : 296 - 626 - امل�شاحة : 127.83 مرت مربع - رقم املبنى 

: 1 - ا�شم املبنى : �شيليكون جيت 1 - رقم الوحدة : c308 - مببلغ 963.164.00 درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم 2019/11 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: اأ�شيل للتمويل - "اأ�شيل" )�ض م خ(

عنوانه : اإمارة ابوظبي - البطني - �شارع امللك عبداهلل بن عبدالعزيز - خلف م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي - بجوار  �شركة اخلليج 
العقارية وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائنة بال�شارقة 

املنفذ �شده : ت�شينغ يي ت�شيونغ 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة احلبية الثالثة - وايت فليد - اكويا باي داماك ، رقم الر�ض 286 - رقم البلدية : 676 /6750 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
479.59 مرت مربع - املقدرة بييي  286 - املنطقة : احلبية الثالثة - امل�شاحة :  قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 

)2.600.000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدع�ى رقم  2018/9 بيع عقار مره�ن     
طالب التنفيذ: م�شرف ابوظبي الإ�شالمي 

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

املنفذ �شده : عبد احلميد خالد عبداحلميد العاين   ،  املنفذ �شده :  �شركة نيبون لندن 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : ور�شان الأوىل - رقم الر�ض : 415 - ا�شم املبنى : T02 رقم العقار : S17  - امل�شاحة : 69 

مرت مربع - املقدرة بييي )742.709( درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدع�ى رقم  2018/209 بيع عقار مره�ن     

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي الأول - حاليا 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف 

 94826  32445 مكاين  رقم   04/2946945
املنفذ �شده : بابك ر�شا م�شطفائي  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى خليفة تاور زون 4 - العقار 

رقم 8205 - رقم مكاين 26069 87878  
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض 155 - ا�شم املبنى : برج خليفة املنطقة 4 - رقم العقار : 8205 - 

امل�شاحة : 221.85 مرت مربع - املقدرة بييي )4.298.348( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدع�ى رقم  2017/26 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 

عنوانه : دبي - ديرة -  �شارع عمر بن اخلطاب - بجوار مركز الغرير - بوكالة املحامية / منىال�شباغ 
املنفذ �شده : �شارلي�ض فارجي�ض - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ابراج بحرات اجلمرا - ار�ض رقم جي ال بي ات�ض 2 تي زد اي - وحدة رقم 2503 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - رقم الر�ض : 41 - املنطقة : مر�شى دبي - ا�شم املبنى MARINA MANSIONS رقم الوحدة : 601 

- رقم املبنى 1 - امل�شاحة :  265.43 مرت مربع - مببلغ 2.857.061.00 درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2019/65 بيع عقار مره�ن   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 

املنفذ �شده : عدوان احمد رفيعي 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة وادي ال�شفا 2 - العقار رقم 142 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
عبارة عن ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة  : وادي ال�شفا 2 - رقم الر�ض 142 - رقم البلدية : 9405 - 643 - امل�شاحة : 

عطاء  لعلى  يباع   ، درهم   )2.300.000( مببلغ   - مربع  مرت   414.56
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدع�ى رقم  2019/77 بيع عقار مره�ن   

طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ض م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 

املنفذ �شده : هند جمعة ح�شني العليلي ال�شعايل 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - برج دبي -  منطقة نخلة جمرا - العقار رقم 1403 مببنى مارينا ابارمتنت�ض 3

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : نخلة جمرا - رقم الر�ض 1997 - رقم املبنى : 3 - ا�شم املبنى : مارينا ابارمتنت�ض 3 - رقم 

الوحدة : 1403 - امل�شاحة : 1216.61 مرت مربع - التقييم : 13.095.468 درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدع�ى رقم 2019/201 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد 

 : هاتف   - لل�شيارات  الني�شان  وكالة  401  خلف  رقييم   بوينت مكتب  البزن�ض  بناية   - بور�شعيد   - ديييرة   - دبييي  اإميييارة   : عنوانه 
 94826  32445  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04/2946945

اإمييارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�شة - مبنى ارمييادا 3 - العقار رقم  املنفذ �شده : لياين �شابونبون باتي - عنوانه :  
1293874532  : مكاين  رقم   -  1810

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ض : 53 - رقم املبنى : 3 - ا�شم املبنى : ارمادا 3 - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   615662  : التقييم   - مربع  مرت   81.71  : امل�شاحة   -  1810

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم  2019/155 بيع عقار مره�ن   

طالب التنفيذ: م�شرف ابوظبي الإ�شالمي - �ض م ع - عنوانه : اإمارة ابوظبي حي البطني املركز الرئي�شي بجوار امل�شرف املركزي  �ض 
 ب 313 ابوظبي بوكالة املحامي خلفان الكعبي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية دبي بردبي عود ميثاء 99 الطابق رقم 2 رقم 204 

املنفذ �شده : دبجاين مهتا بانرجي 
عنوانه :  اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - رقم الر�ض 201 - مبنى ثاوث ريدج )6( الطابق ال�شابع - �شقة رقم 705 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل 
او�شاف  بيان  يلي  وفيما  املحكمة  وامل�شروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  الثمن على  الزيادة  عن ع�شر  هذه 
354 - امل�شاحة :   - 798 201 - رقم البلدية :  املمتلكات :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ييض 
98.48 مرت مربع - رقم املبنى : 6 - ا�شم املبنى : �شاوث ريدج 6 - رقم الوحدة : 705 - مببلغ : 1.272.034.00 درهم   

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2020/2955(
املنذر : �شركة تران�ض ليت لالأدوات الكهربائية - ذ م م 
املنذر اليه : 1- �شركة ايكو ثرم للمقاولت - �ض ذ م م 

2- طارق زياد ا�شحق �شيام )اردين اجلن�شية (
3- جالل حممد �شيف حميد اخلالد )اإماراتي اجلن�شية( - جمهول حمل الإقامة 

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذار بالآتي : 
وثالثمائة  الفا  وخم�شون  واحييد   )51.352.51( والبالغ  بذمتها  املرت�شد  املبلغ  �شداد  ب�شرورة 
و�شريبة  التاأخرية  الغرامات  اىل  بالإ�شافة  فل�شا  وخم�شون  وواحييد  درهما  وخم�شون  واثنني 
القيمة امل�شافة وذلك خالل خم�شة اأيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار واإل �شن�شطر يف حال عدم 
ال�شداد اىل اللجوء اىل الق�شاء مع املطالبة بالتعوي�ض عما فات املنذرة من ك�شب وما حلق بها 

من خ�شارة مع حتميلكم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2019/99 بيع عقار مره�ن     
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات
املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين - واآخرون

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى اوملبيك بارك 3 - العقار رقم 408 
املنفذ �شده : �شركة كابيتال ماركتينج منطقة احلرة ، املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض 9 - ا�شم املبنى : اوملبيك بارك 3 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار 

:408 - امل�شاحة : 86.45 مرت مربع - املقدرة بيي )651.377( درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2018/511 تنفيذ عقاري     
ممتاين  وكا�شفي  ممتاين  فييارون   / علىالولدين  و�شية  وب�شفتها  ال�شخ�شية  ب�شفتها  ممتاين  التنفيذ:ميتايل  طالب 
ب�شفتهم من ورثة املتوفى / ارون كومار ممتاين - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية فندق 

ذا h الطابق 32 ، مكتب بن حيدر حماماة وا�شت�شارات قانونية 
املنفذ �شده : اأوربيت هولدينجز ليمتد - واآخرون  

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج املو�شى 2 الطابق 25 مكتب 2502 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
بيي  املقدرة  4133.90 مرت مربع -   : امل�شاحة  الرابعة -  املنطقة : احلبية   -  75  : رقييم الر�ييض  ار�ييض ف�شاء -  قطعة 

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

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم 2018/200 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمييارة دبي - ند ال�شبا 1 ، مكاتب امليدان ، بلوك P ، الطابق الثاين ، �شندوق الربيد : 777 دبي ، الهاتف : 
 2866283267  : رقم  مكاين   ،  04/2221110  : الفاك�ض   04/2222555

املنفذ �شده : كمل نافالين برمي كومار نافالين ،  عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، �شارع الحمدية ، بناية الرا�ض ، �شقة رقم  
 2826495764  : رقم  مكاين   ،  0506530577  : رقم  هاتف   ،  213

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
 �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية الأوىل - رقم الر�ض :48 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جرو�شفينور بيزن�ض تاور - رقم 

العقار : 1009 - امل�شاحة : 90.70 مرت مربع  - املقدرة بييي )965.844( درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدع�ى رقم  2019/99 بيع عقار مره�ن     

طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات

املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين - واآخرون
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى اوملبيك بارك 3 - العقار رقم 408 

املنفذ �شده : �شركة كابيتال ماركتينج منطقة احلرة ، املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض 9 - ا�شم املبنى : اوملبيك بارك 3 - رقم املبنى : 1 - رقم العقار 

:408 - امل�شاحة : 86.45 مرت مربع - املقدرة بيي )651.377( درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم 2018/511 تنفيذ عقاري     
ممتاين  وكا�شفي  ممتاين  فييارون   / علىالولدين  و�شية  وب�شفتها  ال�شخ�شية  ب�شفتها  ممتاين  التنفيذ:ميتايل  طالب 
ب�شفتهم من ورثة املتوفى / ارون كومار ممتاين - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية فندق 

ذا h الطابق 32 ، مكتب بن حيدر حماماة وا�شت�شارات قانونية 
املنفذ �شده : اأوربيت هولدينجز ليمتد - واآخرون  

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج املو�شى 2 الطابق 25 مكتب 2502 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
بيي  املقدرة  4133.90 مرت مربع -   : امل�شاحة  الرابعة -  املنطقة : احلبية   -  75  : رقييم الر�ييض  ار�ييض ف�شاء -  قطعة 

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

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم 2018/200 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمييارة دبي - ند ال�شبا 1 ، مكاتب امليدان ، بلوك P ، الطابق الثاين ، �شندوق الربيد : 777 دبي ، الهاتف : 
 2866283267  : رقم  مكاين   ،  04/2221110  : الفاك�ض   04/2222555

املنفذ �شده : كمل نافالين برمي كومار نافالين ،  عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، �شارع الحمدية ، بناية الرا�ض ، �شقة رقم  
 2826495764  : رقم  مكاين   ،  0506530577  : رقم  هاتف   ،  213

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
 �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية الأوىل - رقم الر�ض :48 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جرو�شفينور بيزن�ض تاور - رقم 

العقار : 1009 - امل�شاحة : 90.70 مرت مربع  - املقدرة بييي )965.844( درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2017/95 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: نهى حممد علي عورتاين - واآخرون 

عنوانه : دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ  زايد - فندق الفرمونت - الطابق 13  - 1303  
املنفذ �شده : �شركة �شون انف�شتمنتز ليمتد 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع املركز املايل - جممع املروج روتانا - بجانب مبنى اإت�شالت - طابق امليزانني بالكامل 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الأول - رقم الر�ض : 29 - رقم البلدية : 1319 - 598 - امل�شاحة : 106.88 

مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شون بزن�ض بارك - رقم الوحدة : RETAIL-32 - بييي )1500000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بيع  عقار بالن�سر      
فى الدع�ى رقم  2017/95 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: نهى حممد علي عورتاين - واآخرون 
عنوانه : دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ  زايد - فندق الفرمونت - الطابق 13  - 1303  

املنفذ �شده : �شركة �شون انف�شتمنتز ليمتد 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �شارع املركز املايل - جممع املروج روتانا - بجانب مبنى اإت�شالت - طابق امليزانني بالكامل 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الأول - رقم الر�ض : 29 - رقم البلدية : 1319 - 598 - امل�شاحة : 106.88 

مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شون بزن�ض بارك - رقم الوحدة : RETAIL-32 - بييي )1500000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2018/132 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي الأول - حاليا 

اليينييييي�ييشييان لل�شيارات   401 خييلييف وكيييالييية  بييوييينييت مييكييتييب رقييييم  الييبييزنيي�ييض  بيينيياييية  بييور�ييشييعيييييد -  اإمييييييارة دبييييي - ديييييرة -  عيينييوانييه : 
هاتف:042946945 رقم مكاين:3244594826

املنفذ �شده : حممد �شليم عبدالروؤوف �شديقي - واآخرون ، عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى ب د 29 
بوليفارد مبنى رقم 2 - العقار رقم 2409 - رقم مكاين : 25949 87332 ،  املنفذ �شده : عبدالروؤوف �شديقي ، املنفذ 

�شده : عرفانه روؤوف عبدالروؤوف �شديقي ، املنفذ �شده : حممد �شليم عبدالروؤوف �شديقي 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
فيال �شكنية - رقم الر�ض : 529 - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - امل�شاحة : 336.96 مرت مربع - التقييم : 3000000 

درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدع�ى رقم  2019/22 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض - بجوار دائرة التنمية الإقت�شادية - نف�ض بناية 
بنك ابوظبي الوطني رقم مكاين : 3126595435 

املنفذ �شده : بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية - �ض ذ م م - واآخرون 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - القوز ال�شناعية الأوىل - م�شتودع رقم 8 - ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
رقم الر�ض : 1723 - البلدية : 1 - 381 - امل�شاحة : 190.84 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - مبنطقة نخلة جمرا - ا�شم 

املبنى : غراندور - ري�شيدين�ض - ماوريا - رقم الوحدة : c210 - القيمة التقديرية : 2054182 درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم 2018/243 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع

 : هاتف   ، لل�شيارات  الني�شان  وكيياليية  خلف   401 رقييم  مكتب  بوينت  البزن�ض  بناية   - بور�شعيد   - ديييرة   - دبييي  اإميييارة   : عنوانه 
 94826  32445 مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04/2946945

املنفذ �شده : حممد ابراهيم ابراهيم بني ا�شدي - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - قطعة الر�ض رقم 
 71607  16308  : مكاين  رقم   207/187 رقم  العقار   -  6205

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض :6205  - رقم املبنى : 187/207 - رقم البلدية 

: 3824 - 394 - امل�شاحة : 227.59 مرت مربع - القيمة الكلية : 1.800.000 درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2017/182 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي الأول - حاليا 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - مكتب رقم  401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : منوهر رام�شند رام�شنداين 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�شة - العقار رقم 663 - رقم مكاين : 72595 - 13769 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ض : 663  - امل�شاحة : 998.68 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها بيييي 7000000 درهم يباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2018/283 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

هاتف   - لل�شيارات  الني�شان  وكيياليية  خلف   401 رقييم  مكتب  بوينت  البزن�ض  بناية   - بور�شعيد   - دييييرة   - دبييي  اإميييارة   : عنوانه 
94826  32445  : مكاين  رقم   -  0508650437 هاتف   04/2946945

املنفذ �شده : حميد ر�شا ا�شمعيل كاركر ديزجي 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل الإمارات الوىل - العقار رقم 400 - رقم مكاين : 15359 73866 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 400 - املنطقة : الثنية اخلام�شة - امل�شاحة : 1001.95 مرت مربع 

التقييم : 6.800.000 درهم ، يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2018/262 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن الوليد بناية ام القيوين الوطني هاتف رقم 04376655 
املنفذ �شده : عبداهلل جمعه ماجد ال�شري - واآخرون

عنوانه :  اإمارة ال�شارقة �شارع امليناء متفرع من �شارع الليا برج الهورايزن تاور - برج طاق الفق - الطابق  الر�شي - �شرك جيجكو هاتف 
رقم 065029999 

املنفذ �شده:ال�شركة اخلليجية لال�شتثمارات العامة �ض.م.ع
2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة  انه يف يوم الأربعاء املوافق 
www.emiratesauction.( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن 
خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
ار�ض - مبنطقة الرب�شاء الوىل - رقم الر�ض 305 - امل�شاحة : 00/ 16.000 قدم مربع التقديرية : 70000000 درهم يباع لعلى 

 رئي�ض الق�سم      عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم  2018/132 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي الأول - حاليا 

اليينييييي�ييشييان لل�شيارات   401 خييلييف وكيييالييية  بييوييينييت مييكييتييب رقييييم  الييبييزنيي�ييض  بيينيياييية  بييور�ييشييعيييييد -  اإمييييييارة دبييييي - ديييييرة -  عيينييوانييه : 
هاتف:042946945 رقم مكاين:3244594826

املنفذ �شده : حممد �شليم عبدالروؤوف �شديقي - واآخرون ، عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى ب د 29 
بوليفارد مبنى رقم 2 - العقار رقم 2409 - رقم مكاين : 25949 87332 ،  املنفذ �شده : عبدالروؤوف �شديقي ، املنفذ 

�شده : عرفانه روؤوف عبدالروؤوف �شديقي ، املنفذ �شده : حممد �شليم عبدالروؤوف �شديقي 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
فيال �شكنية - رقم الر�ض : 529 - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - امل�شاحة : 336.96 مرت مربع - التقييم : 3000000 

درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم 2019/22 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض - بجوار دائرة التنمية الإقت�شادية - نف�ض بناية 

بنك ابوظبي الوطني رقم مكاين : 3126595435 
املنفذ �شده : بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية - �ض ذ م م - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - القوز ال�شناعية الأوىل - م�شتودع رقم 8 - ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
رقم الر�ض : 1723 - البلدية : 1 - 381 - امل�شاحة : 190.84 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - مبنطقة نخلة جمرا - ا�شم 

املبنى : غراندور - ري�شيدين�ض - ماوريا - رقم الوحدة : c210 - القيمة التقديرية : 2054182 درهم يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدع�ى رقم 2018/243 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع

 : هاتف   ، لل�شيارات  الني�شان  وكيياليية  خلف   401 رقييم  مكتب  بوينت  البزن�ض  بناية   - بور�شعيد   - ديييرة   - دبييي  اإميييارة   : عنوانه 
 94826  32445 مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04/2946945

املنفذ �شده : حممد ابراهيم ابراهيم بني ا�شدي - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - قطعة الر�ض رقم 
 71607  16308  : مكاين  رقم   207/187 رقم  العقار   -  6205

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض :6205  - رقم املبنى : 187/207 - رقم البلدية 

: 3824 - 394 - امل�شاحة : 227.59 مرت مربع - القيمة الكلية : 1.800.000 درهم ، يباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم 2017/182 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي الأول - حاليا 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية بزن�ض بوينت - مكتب رقم  401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : منوهر رام�شند رام�شنداين 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�شة - العقار رقم 663 - رقم مكاين : 72595 - 13769 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ض : 663  - امل�شاحة : 998.68 مرت مربع واملقدرة 

قيمتها بيييي 7000000 درهم يباع لعلى عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم 2018/283 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

هاتف   - لل�شيارات  الني�شان  وكيياليية  خلف   401 رقييم  مكتب  بوينت  البزن�ض  بناية   - بور�شعيد   - دييييرة   - دبييي  اإميييارة   : عنوانه 
94826  32445  : مكاين  رقم   -  0508650437 هاتف   04/2946945

املنفذ �شده : حميد ر�شا ا�شمعيل كاركر ديزجي 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل الإمارات الوىل - العقار رقم 400 - رقم مكاين : 15359 73866 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : قطعة ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض : 400 - املنطقة : الثنية اخلام�شة - امل�شاحة : 1001.95 مرت مربع 

التقييم : 6.800.000 درهم ، يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم  2018/262 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن الوليد بناية ام القيوين الوطني هاتف رقم 04376655 
املنفذ �شده : عبداهلل جمعه ماجد ال�شري - واآخرون

الطابق  الر�شي - �شرك جيجكو هاتف رقم   - الفييق  بييرج طيياق   - تيياور  الهورايزن  بييرج  الليا  �شارع  امليناء متفرع من  �شارع  ال�شارقة  اإمييارة    : عنوانه 
 065029999

املنفذ �شده:ال�شركة اخلليجية لال�شتثمارات العامة �ض.م.ع
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه 
لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء 
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من  ايداع تاأمني ل يقل عن 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل 

هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
70000000 درهم يباع لعلى عطاء  16.000 قدم مربع التقديرية :   /00 305 - امل�شاحة :  ار�ض - مبنطقة الرب�شاء الوىل - رقم الر�ض 

-  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2018/859 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ: �شركة النابودة للمقاولت )ذ م م( - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية ال�شعلة - �شارع الإحتاد 

- مقابل دناتا - بناية النابودة - ملك �شعيد وحممد النابودة 
املنفذ �شده : �شركة ابواب العقارية املحدودة )ذ م م( - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة عيال نا�شر - بناية يو�شف 

عبدالرحيم حممد ح�شني ال�شيباين - الطابق الول - مكتب رقم 101 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�ض ف�شاء - رقم الر�ض : 1963  - املنطقة : وادي ال�شفا 3 - امل�شاحة : 19201.56 مرت مربع - املقدرة بييي 

)51.670.917( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى الدع�ى رقم  2019/79 بيع عقار مره�ن     

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات

املنفذ �شده : �شيمون ارثر �شيمث - ال�شم بعقد الرهن )�شيمون ارتهور �شميت(  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي 
fg02 العقار رقم - F منطقة الثنية اخلام�شة - مبنى مرتفعات جمرا املجمع ال�شرق -

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ض : 3708 - ا�شم املبنى : مرتفعات جمرا املجمع ال�شرقي F - رقم 

العقار : FG02 - امل�شاحة :197.48 مرت مربع - املقدرة بييي )1.913.089( درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدع�ى رقم 2018/859 تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ: �شركة النابودة للمقاولت )ذ م م( - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية ال�شعلة - �شارع الإحتاد 
- مقابل دناتا - بناية النابودة - ملك �شعيد وحممد النابودة 

املنفذ �شده : �شركة ابواب العقارية املحدودة )ذ م م( - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة عيال نا�شر - بناية يو�شف 
عبدالرحيم حممد ح�شني ال�شيباين - الطابق الول - مكتب رقم 101 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�ض ف�شاء - رقم الر�ض : 1963  - املنطقة : وادي ال�شفا 3 - امل�شاحة : 19201.56 مرت مربع - املقدرة بييي 

)51.670.917( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدع�ى رقم 2019/79 بيع عقار مره�ن     

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات

املنفذ �شده : �شيمون ارثر �شيمث - ال�شم بعقد الرهن )�شيمون ارتهور �شميت(  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي 
fg02 العقار رقم - F منطقة الثنية اخلام�شة - مبنى مرتفعات جمرا املجمع ال�شرق -

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع 
اللكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  المييارات  البيع)�شركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادنيياه  او�شافه  املو�شحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�ض : 3708 - ا�شم املبنى : مرتفعات جمرا املجمع ال�شرقي F - رقم 

العقار : FG02 - امل�شاحة :197.48 مرت مربع - املقدرة بييي )1.913.089( درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  2019/193 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك دبي الإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع اآل مكتوم - دوار ال�شاعة ، بجوار قرية الأعمال ، بناية بنك دبي 
الإ�شالمي بالكامل ، مكاين رقم 3171594535 

املنفذ �شده : اأحمد ا�شحاق مال اهلل فروز - عنوانه :  يعلن املنفذ �شده على مكتب �شركة / الراية للعقارات الكائن يف اإمارة دبي ، 
ديرة - �شارع �شالح الدين ، بالقرب من دوار ال�شمكة ، بناية دار املطينة ، مكتب رقم 305 - مكاين رقم )3055395954( 

املنفذ �شدهم : اأمينه ا�شحاق مال اهلل فروز ، حممد ا�شحاق مال اهلل فروز ، عائ�شة ا�شحاق مال اهلل 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
عبارة عن عقار وما عليها من بناء - املنطقة : نايف - رقم الر�ض : 485 - رقم البلدية : 841 - 118 - امل�شاحة : 1107.59 

مرت مربع مببلغ )40.000.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  104/ 2019 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين - واآخرون 

عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى اوملبيك بارك 3 - العقار رقم 708 
املنفذ �شده : �شركة كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م ،  املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات :  �شقة 
�شكنية - رقم الر�ض : 9  - املنطقة : احلبية الرابعة ا�شم املبنى : اوملبيك بارك 3 - رقم الوحدة : 708 - رقم الطابق 7 - امل�شاحة 

: 930.54 قدم مربع القيمة التقديرية : 651377 درهم يباع لعلىعطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  103/ 2019 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى بايزووتر باى بي امنيات رقم 1 - العقار رقم 1308 
منفذ �شده : �شركة كابيتال ماركتيبنج منطقة حرة 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات :  �شقة 
�شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض  12 - امل�شاحة : 80.97 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : بايزووتر 

باي بي امنيات - رقم الوحدة : 1308 مببلغ : 697.242.00 درهم ، يباع لعلىعطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدع�ى رقم  105/ 2019 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين - واآخرون - عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى 

اوملبيك بارك 3 - العقار رقم 303  ،  املنفذ �شده : �شركة كابيتال ماركيتنق منطقة حرة ذ م م
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات 
: نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض 82 - رقم البلدية : 259 - 682 - امل�شاحة : 131.79 
مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : اوملبيك بارك 4 - رقم الوحدة : 303 - مببلغ )993.002( درهم   ، يباع لعلى 

عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم  2019/193 بيع عقار مره�ن   
طالب التنفيذ: بنك دبي الإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع اآل مكتوم - دوار ال�شاعة ، بجوار قرية الأعمال ، بناية بنك دبي 
الإ�شالمي بالكامل ، مكاين رقم 3171594535 

املنفذ �شده : اأحمد ا�شحاق مال اهلل فروز - عنوانه :  يعلن املنفذ �شده على مكتب �شركة / الراية للعقارات الكائن يف اإمارة دبي ، 
ديرة - �شارع �شالح الدين ، بالقرب من دوار ال�شمكة ، بناية دار املطينة ، مكتب رقم 305 - مكاين رقم )3055395954( 

املنفذ �شدهم : اأمينه ا�شحاق مال اهلل فروز ، حممد ا�شحاق مال اهلل فروز ، عائ�شة ا�شحاق مال اهلل 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 
عبارة عن عقار وما عليها من بناء - املنطقة : نايف - رقم الر�ض : 485 - رقم البلدية : 841 - 118 - امل�شاحة : 1107.59 

مرت مربع مببلغ )40.000.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدع�ى رقم  104/ 2019 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : �شركة كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م  - واآخرون 

عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى اوملبيك بارك 3 - العقار رقم 708 
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات :  �شقة 
�شكنية - رقم الر�ض : 9  - املنطقة : احلبية الرابعة ا�شم املبنى : اوملبيك بارك 3 - رقم الوحدة : 708 - رقم الطابق 7 - امل�شاحة 

: 930.54 قدم مربع القيمة التقديرية : 651377 درهم يباع لعلىعطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم 103/ 2019 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - مبنى بايزووتر باى بي امنيات رقم 1 - العقار رقم 1308 
منفذ �شده : �شركة كابيتال ماركتيبنج منطقة حرة 

5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات :  �شقة 
�شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض  12 - امل�شاحة : 80.97 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : بايزووتر 

باي بي امنيات - رقم الوحدة : 1308 مببلغ : 697.242.00 درهم ، يباع لعلىعطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

فى الدع�ى رقم 105/ 2019 بيع عقار مره�ن 
طالب التنفيذ: بنك امل�شرق - �ض م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : مانوج جايكي�شني بهوجواين - واآخرون - عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة احلبية الرابعة - مبنى 

اوملبيك بارك 3 - العقار رقم 303  ،  املنفذ �شده : �شركة كابيتال ماركيتنق منطقة حرة ذ م م
5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/7/8 ال�شاعة 
www.( اللييكييرتوين  موقعها  وعلى  لييلييمييزادات  الميييارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لييدى  ادنييياه  او�شافه  املو�شحة 
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�ض غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات 
: نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض 82 - رقم البلدية : 259 - 682 - امل�شاحة : 131.79 
مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : اوملبيك بارك 4 - رقم الوحدة : 303 - مببلغ )993.002( درهم   ، يباع لعلى 

عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2020/1/2662(
املنذر �شركة / �شيدر لتجارة الخ�شاب - �ض ذ م م 

بوكالة املحامي / �شامل الكبي�شى 
املنذر اليها �شركة / الريامي انرتيورز - �ض ذ م م 

العنوان / جمهول العنوان 
املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شداد مبلغ وقدره 87639.4 درهم خالل مدة اق�شاها 
كافة  لتييخيياذ  امليينييذر  �شي�شطر  واإل  الإنييييذار  هييذا  ن�شر  تيياريييخ  ميين  اييييام  �شبعة 
الإجييراءات القانونية �شدكم ، مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2666/2020(
املنذر / املكمل لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �ض ذ م م 

بوكالة املحامي / �شامل الكبي�شى 
املنذر اليها /معي�شه للتجارة العامة - �ض ذ م م 

العنوان / جمهول العنوان 
املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شداد مبلغ وقدره 555000 درهم خالل مدة اق�شاها 
امليينييذرة لتييخيياذ كافة  تيياريييخ ن�شر هييذا الإنيييذار واإل �شت�شطر  ايييام ميين  خم�شة 
الإجييراءات القانونية �شدكم ، مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2020/1/2664(
املنذر / املكمل لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �ض ذ م م 

بوكالة املحامي / �شامل الكبي�شى 
املنذر اليها / جنم الفالح لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �ض ذ م م 

العنوان / جمهول العنوان 
املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شداد مبلغ وقدره 225814 درهم خالل مدة اق�شاها 
امليينييذرة لتييخيياذ كافة  تيياريييخ ن�شر هييذا الإنيييذار واإل �شت�شطر  ايييام ميين  خم�شة 
الإجييراءات القانونية �شدكم ، مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2668/2020(
املنذر / املكمل لتجارة قطع غيار ال�شيارات - �ض ذ م م 

بوكالة املحامي / �شامل الكبي�شى 
املنذر اليها /عجمان لقطع غيار ال�شيارات - �ض ذ م م 
العنوان / جمهول العنوان 

املنذرة تنذر املنذر اليها ب�شداد مبلغ وقدره 123973 درهم خالل مدة اق�شاها 
امليينييذرة لتييخيياذ كافة  تيياريييخ ن�شر هييذا الإنيييذار واإل �شت�شطر  ايييام ميين  خم�شة 
الإجييراءات القانونية �شدكم ، مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : �صوك�صي	لالملا�ض	-	�ض	ذ	م	م	 
العنوان : حمل 10 ملك �شعيد خليفة املطرو�شي - ديرة - �شكة اخليل - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 519642 رقم القيد بال�شجل التجاري : 54869 
ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قييد  بيياأنييه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائيييرة  تعلن  هييذا  مبوجب 
دبي  حماكم  قييرار  مبوجب  وذلييك   ، اأعييياله  املييذكييورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
بتاريخ 2020/6/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/6/28 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه	& ام	الأن�صاري	لتدقيق	
احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال 
نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ض : 2955598-04 م�شطحباً 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً   )45( خييالل  وذلييك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

الإعالن
دائرة	التنمية	القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ايه	& ام	الأن�صاري	لتدقيق	احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان 
مبوجب    04-2955598  : فاك�ض   04-2955582  : هاتف   - الأول  التجاري  املركز   -
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله 
وذلييك مبوجب قييرار حماكم دبي بتاريخ   �صوك�صي	لالملا�ض	-	�ض	ذ	م	م	 لت�شفية  
وعلى من   2020/6/28 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2020/6/28
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأعييياله،  املييذكييور  العنوان 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة	التنمية	القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة :	ارث	جرين	اكو	لتجارة	ادوات	النارة	ولوازمها	�ض	ذ	م	م		
ال�شكل   - الفهيدي   - بييردبييي   - دبييي  بلدية  ملك   44  -  43 رقييم  : مكتب  الييعيينييوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 833508  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1411856 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2020/3/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني   امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2020/3/12
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون	 وم�صاركوه	حما�صبون	 الكتبي	
هيياتييف  04-3215355   - الييقييوز الوىل   - بييردبييي   - املييوؤقييتيية  اللجنة  دبييي   ويل عهد 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-3215356 فاك�ض: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة	التنمية	القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي	وم�صاركوه	حما�صبون	قانونيون
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي  	
- القوز الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�ض: 3215356-04 - مبوجب هذا 
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائييرة  تعلن 
�ض	 ولوازمها	 الن��ارة	 ادوات	 لتجارة	 اكو	 جرين	 ارث	 لت�شفية  اأعييياله 
واملييوثييق لدى  بتاريخ 2020/3/12  دبييي  قييرار حماكم  وذلييك مبوجب  م	 ذ	م	
اأي اعرتا�ض  بتاريخ 2020/3/12 وعلى من لديه  دبي  العدل حماكم  كاتب 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة	التنمية	القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
 اإعــــــالن بالن�ســــر 

اأعمال اخلربة احل�سابية  
يف الدع�ى 2018/2688 جتاري كلي  

اخل�شوم املدخلة : 
ورثة املتويف �شيد على م�شعلي وهم :  1- فرزانه بهزادي )زوجة املتويف(  2- وبادري بي�شاران �شيد 

بوناكدار )زوجة املتويف( ، 3- ال�شيد �شيد حممد م�شعلي ابن �شيد على )ابن املتوفى( 
الدعوى  يف  ح�شابيا  خبرا  تعييني  دبي  حمكمة  قرار  علي  وعطفا  اأعاله  للمو�شوع  بالإ�شارة 
املذكورة اعاله مبوجب احلكم التمهيدي ال�شادر عن حمكمة دبي ، يقت�شي عليكم او من ميثلكم 
قانونا مراجعة اخلبراحل�شابي /م�شعب من�شور عرب و�شائل الت�شال التالية )اأمانة حما�شبون 
Court@ قانونيون( - هاتف رقم 2868836-04 ، فاك�ض رقم 2868837-04 ، الربيد الكرتوين

اخلبر  مراجعة  ذلك  وبخالف   ،2020/7/6 املوافق  الثنني  يوم  وذلك   amanacac.ae
احل�شابي  يف موعد اأق�شاه �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن عرب و�شائل الت�شال املذكورة 

اعاله وذلك ل�شتالم لتقدمي كافة وجميع امل�شتندات مو�شوع الدعوى. 
اخلبري احل�سابي / م�سعب من�س�ر 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان حمكمة ال�ستئناف املدنية الحتادية

)جزئي(  جتاري   AJCAPCIPOR2019 /0000813 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه :  النباأ للمالحة - �ض ذ م م 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة دبي  احلمرية مبنى اجلمارك �شركة رقم 424 

اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2020/7/12 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
عجمان حمكمة الإ�شتئناف املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى - الإ�شتئناف 
1( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
الن�شر  تاريخ  من  ايام  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  خالل  وذلك  امل�شتندات  كافة  بها 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ 2020/6/28 م. 

مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدع�ى حمكمة عجمان حمكمة ال�ستئناف املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCAPCIREA2020 /0000277 يف  الدع�ى رقم

اإىل املدعي عليه : �شامله بنت الطاهر �شعدوين 
حمد  ملك   3  4 رقم  العقار  م�شفوت  عجمان  اإمارة   : الإقامة  حمل  جمهول 
الكلباين �شالون ملياء للتجميل -  انت مكلف باحل�شور بجل�شة  �شيخان �شعيد �شامل 
2020/7/12 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة الإ�شتئناف املدنية 
- مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى - الإ�شتئناف 1( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل 
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - 

بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ 2020/6/28 م. 
مدير اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعـالن تنازل عن رخ�سة

يرجى العلم انه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على تنازل عن الرخ�شة 
بني الأطراف املذكورة ا�شماوؤهم ادناه : من الطرف الأول : موزه خلفان 
را�شد اخلبي�شه ال علي - اجلن�شية : الإمارات  ، اىل الطرف الثاين : احمد 
حممد ال�شيد ابراهيم �شيد احمد - اجلن�شية : م�شر ،  بال�شم التجاري 
)احل�شان الذهبي للت�شميم الداخلي والديكور( رخ�شة �شادرة من دائرة 
التنمية الإقت�شادية بعجمان برقم ملف )56948( وامل�شجلة بغرفة جتارة 
و�شناعة عجمان. وعليه �شيقوم الكاتب العدل بالت�شديق على التنازل بعد 

انق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  
الكاتب العدل / بدار الق�ساء بعجمان  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/2659(

املنذر : عقارات الغرير - ذ م م 
املنذر اليه : فارهاد فاروق مرايل )جمهول حمل الإقامة( 
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي : 

ب�شرورة ب�شداد مبلغ وقدره =/ 55.750 درهم مف�شلة )مبلغ وقدره =/ 53.750 درهم( قيمة ال�شيك 
الوطني  دبي  الإمييارات  بنك  على  امل�شحوب  بتاريخ 2019/8/1  الدفع  امل�شتحق   000396 رقم  املرجتع 
الذي ارتدت من البنك امل�شحوب عليه دون �شرف كقيمة بدل اليجار عن الفرتة من 2019/7/18 
وحتى 2019/10/17 تاريخ ت�شليم مفتاح املاأجور بالإ�شافة اىل مبلغ وقدره =/ 2.000 درهم  غرامة 
رجوع ال�شيك دون �شرف وفقا للبند رقم 4/19 من عقد اليجار( وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ 
ن�شر هذا الإخطار واإل �شوف نلجاأ اىل اتخاذ الإجييراءات القانونية �شدكم مع حفظ حق املنذرة يف 

املطالبة ببدل اليجار عن فرتة �شغل املاأجور و�شداد املرت�شدة يف ذمتكم والر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�سر

رقم )202/3115(
املنذر : اأحمد عبدالرحيم اأحمد العطار - اإماراتي اجلن�شية 

املنذر اليه : ا�ض بي اأي للن�شر والدعاية والإعالن - �ض ذ م م  - جمهول حمل الإقامة 
مبوجب هذا الإخطار يخطر املخطر - املخطر اليها ويكلفها ب�شرورة الوفاء مببلغ وقدره 333.334 
ثالثمائة وثالثة وثالثون الف وثالثمائة واربعة وثالثون درهما( وهي عبارة عن قيمة ال�شيكات 
بدل اليجار عن الدفعتني الأخرتني من عقد اليجار مع التنبيه على املخطر اليها باأنه يف حال 
الإعالن  تاريخ  يييوم من  اأق�شاها )30(  مييدة  الييراهيين خييالل  بالإخطار  ورد  ما  بتنفيذ  اللييتييزام  عييدم 
�شي�شطر املخطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والق�شائية جتاه املخطر اليها واإخالئها من 
العني املوؤجرة والزامها باملرت�شد يف ذمتها حتى تاريخ الإخالء التام وكذا كافة امل�شتحقات املرتتبة 
على العني املوؤجرة ل�شالح هيئة الكهرباء واملياه وذلك طبقا لن�ض املادة )25( الفقرة )1( البند )اأ( 
من القانون رقم )26( ل�شنة 2017 ب�شاأن ايجار الأماكن يف اإمارة دبي ، مع حفظ كافة حقوق  املخطر 

الخرى جتاه املخطر اليها بوجه عام.  
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   - والت�شديقات  الييعييدل  الكاتب  بيييادارة  الييعييدل  الكاتب  انييا  ايل  تقدم 
الإميييارات  وطلب   : اجلن�شية   ، النقبي  الظنني  �شامل  را�شد  �شيف  احمد  ال�شيد/ 
الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ال�شم التجاري مغ�شلة الفخامة فرع 1 
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 615870 
ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  الإقت�شادية  التنمية  دائييرة   2011/11/2 بتاريخ  ال�شادر 
و�شيم راتب علي عبيدات ، اجلن�شية : الردن  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء 14 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل العام

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : مطعم	القبطان	-	�ض	ذ	م	م	 
العنوان : حمل رقم 2227 ملك حممد جمعة النابودة - ارابيان �شنرت - �ض ذ م م- ديرة 
: 687471 رقم  الرخ�شة  رقييم    ، ذات م�شوؤولية حمييدودة   : القانوين  ال�شكل   - املزهر   -
القيد بال�شجل التجاري : 1114192 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
دبي  العدل حماكم  كاتب  لييدى  واملييوثييق  بتاريخ  2019/5/5  دبييي  قييرار حماكم  مبوجب 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  اأي اعرتا�ض  بتاريخ  2019/5/5  وعلى من لديه 
ديار للتطوير -  العنوان : مكتب رقم 1006 ملك  دوكيوبيليتي	لتدقيق	احل�صابات 
بردبي - برج خليفة  هاتف : 4421762-04  فاك�ض : 4421764-04 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة	التنمية	القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي	لتدقيق	احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائيييرة  تعلن  هييذا  مبييوجييب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
مطعم	 اأعيياله لت�شفية   املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  القت�شادية بدبي 
بييتيياريييخ  2019/5/5   دبييي  قييرار حماكم  وذلييك مبوجب  م	 م	 ذ	 -	�ض	 القبطان	
لديه  من  وعلى   2019/5/5 بتاريخ   دبييي  حماكم  العدل  كاتب  لييدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعييرتا�ييض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة	التنمية	القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ناهل	للتجارة	العامة	-	�ض	ذ	م	م	 
 - / اخلبي�شي  ديييرة   - الفال�شي  �شامل بخيت  311  ملك حممد  رقييم  : مكتب  العنوان 
ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 617529 رقم القيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب   1065642  : التجاري 
مبوجب  وذلييك   ، اأعيياله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر 
بتاريخ  دبييي  حماكم  العدل  كاتب  لييدى  واملييوثييق   2020/6/28 بتاريخ  دبييي  حماكم  قييرار 
2020/6/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه	& 
ام	الأن�صاري	لتدقيق	احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع 
بن زايد بن �شلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ض : 
2955598-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة	التنمية	القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ايه	& ام	الأن�صاري	لتدقيق	احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال 
نهيان - املركز التجاري الأول - هاتف : 2955582-04 فاك�ض : 04-2955598  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي 
املذكور اأعاله لت�شفية ناهل	للتجارة	العامة	-	�ض	ذ	م	م	 وذلك مبوجب 
العدل حماكم  كاتب  لييدى  واملييوثييق   2020/6/28 بتاريخ   دبييي  قييرار حماكم 
دبي بتاريخ 2020/6/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذلييك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه 

ن�شر هذا الإعالن
دائرة	التنمية	القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 2374/2018/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/4132 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )150064( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : كري�شنامورتي دهانابال - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم �شيف�شتار بافان - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

 جمهول حمل الإقامة 
عييبييارة عن  امييوالييكييم اخلا�شة وهييي  بييانييه مت احلييجييز على  نعلنكم   : الإعيييالن  مو�شوع 
وقدره  به  املطالب  للمبلغ  وفيياء  زايييد  ال�شيخ  �شارع  واملييوجييودة يف  �شركتكم  مييوجييودات 
)133727.10( درهم هذا للعلم وذلك مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا - بناءا على قرار 

املحكمة ال�شادر بتاريخ:2020/6/21.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1046/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2020/84 امر على عري�شة حتكيم ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )3651700.75( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : الكبان وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- ابواب العقارية املحدودة �ض.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  

  جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
يف  ال�شادر  التحكيم  حكم  على  امل�شادقة   -1 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )3651700.75(
الدعوى رقم 131 ل�شنة 2018 مركز دبي التحكيم الدولة بتاريخ:2020/3/5 ولتنفيذه. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم 1973/2020/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى : امر اداء بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ/20.000 الف درهم 
والفوائد القانونية 9% من تاريخ ال�شتحقاق يف:2019/12/11 حتى ال�شداد. 

طالب الإعالن : اميك�ض )ال�شرق الو�شط( �ض.م.ب )م( المارات - �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- �شانرا كيزاكييل بودهانا بيديكاييل -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - 

جمهول حمل الإقامة 
عليها/  املدعي  بييالييزام   2020/5/28 بتاريخ  البتدائية  دبييي  حمكمة  قييررت   : الإعيييالن  مو�شوع 
�شانرا كيزاكييل بودهانا بيديكاييل بان توؤدي للمدعية/ اميك�ض )ال�شرق الو�شط( �ض.م.ب )م( 
المارات مبلغ )20.000( درهم والفوائد القانونية 9% من تاريخ ال�شتحقاق يف:2019/12/11 
حتى ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�شر هذا العالن.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30

اعالن بالن�سر        
يف  الدع�ى 2542/2018/20 جتاري كلي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )42726348 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة %9. 

طالب الإعالن : فوؤاد ال�شيد �شرف ال�شيد حممد �شرف - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : طالل حممد ح�شن التميمي - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- مالك حممد ر�شيد عمر دين - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)42726348 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9%.  وحددت لها جل�شة يوم 
مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�شي  قاعة  يف  �شباحا   9.30 ال�شاعة   2020/7/8 املوافق  الربعاء 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان مت جتديد الدعوى من ال�شطب.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد  12974 بتاريخ 2020/6/30
انذار عديل بالن�سر
رقم )3076/2020(

املنذرة : موؤ�ش�شة الركن الوروبي للو�شاطة العقارية 
بوكالة املحامية/مره جالل البلو�شي 

املنذر اليها :�شالون تينغوى اك�شو لل�شيدات �ض.ذ.م.م  
 جمهول حمل الإقامة 

�صيغة	العالن:
املنذرة تنذر املنذر اليها بتجديد عقد ايجار املكتب رقم 203 ببناية املها خالل 
30 يوم من تاريخ ن�شر هذا النذار وال �شت�شطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات 
املييوؤجييره مع  العني  اخييالء  دعييوى  واقيياميية  اليييجييار  ببدل  القانونية للمطالبة 

حفظ كافة حقوق املنذره الخرى . 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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•• ابوظبي-الفجر:

الرتبية  وزارة  ميييع  بيييالتيييفييياق  اليييوطييينيييي  الأر�يييشيييييييف  قييييرر 
ال�شاب  املييوؤرخ  جائزة  اأعمال  ا�شتالم  فرتة  متديد  والتعليم 
الثاين  اإىل   )2020-2019( ع�شر  احلييادييية  دورتييهييا  يف 

الراهنة،  الييظييروف  ب�شبب  وذليييك  اأغ�شط�ض2020،  ميين 
وباء كوفيد19  انت�شار  والإجييراءات الحرتازية للحد من 
الن�شاطات  ترجئ  املييدار�ييض  جعل  مييا  الييعييامل؛  يجتاح  الييذي 
الوقت  اأبييحيياث اجلييائييزة يف  ت�شليم  وتييتيياأخيير يف  الييطييالبييييية، 
اأمام  الييبيياب مفتوحاً  الوطني  الأر�ييشيييييف  تييرك  لييذا  املييحييدد، 

ع�شرة  احلييادييية  الن�شخة  يف  امل�شاركة  يف  الراغبني  الطلبة 
واأف�شح  الييقييادم،  اأغ�شط�ض  ميين  الييثيياين  لغاية  اجلييائييزة  ميين 
امل�شاركة،  ميين  متكنهم  التي  والفر�شة  الييكييايف  الييوقييت  لهم 
و�شاحب الإعالن عن متديد ا�شتالم اأعمال اجلائزة اإ�شافة 
املو�شوعات  وجيييياءت  حمييياورهيييا،  اإىل  جييديييدة  مييو�ييشييوعييات 

اجلديدة من وحي املرحلة الراهنة التي يعي�شها العامل.
اأ�ييشيييييفييت اإىل حميييياور جائزة  الييتييي  املييو�ييشييوعييات  وتيينيي�ييشييجييم 
املوؤرخ ال�شاب يف دورتها احلالية مع الظروف الراهنة التي 
عا�شها الطلبة؛ ما ميكنهم من �شرب اأغوار املرحلة، وتوثيق 
احلقائق التي ترثي ذخرتهم العلمية، وبهذا ال�شدد فاإن 
املو�شوعات  يف  للم�شاركة  الكافية  الفر�شة  الطلبة  اأميييام 

اجلديدة التالية:   
وباء  مييكييافييحيية  يف  اليييدولييية  اإ�ييشييرتاتيييييجييييية  حييييول  •درا�شة 
والت�شدي  امل�شتجد  كييورونييا  بفرو�ض  املييعييروف  كوفيد19 

له.
ال�شمو  �شاحب  ل�شيما  ال�شيوخ؛  ال�شمو  اأ�شحاب  •جهود 
ال�شيخ  ال�شمو  اآل مكتوم، و�شاحب  ال�شيخ حميمد بن را�شد 
حميمد بن زايد اآل نهيان يف الت�شدي لأزمة فرو�ض كورونا 

امل�شتجد.   
مع  ال�شعب  وتييفيياعييل  الييوطيينييي،  التعقيم  بييرنييامييج  •فعالية 
توجيهات القيادة الر�شيدة التي و�شعت �شحة املجتمع على 

راأ�ض اأولوياتها.
•البحث يف تاريخ الأوبئة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
وميينييطييقيية اخلييليييييج اليييعيييربيييي، وكيييييف تيي�ييشييدى لييهييا جمتمع 

الإمارات قبل قيام الحتاد؟.

الوطني  التعقيم  فييرتة  يف  الطلبة  حققها  التي  •الفائدة 
والتباعد الجتماعي يف حتفيز التقارب الأ�شري والتوا�شل 

مع كبار املواطنني.
ق�ش�ض  وتدوين  وت�شجيل  البيت”  يف  “خليك  •خمرجات 
يف  املواطنني  وكبار  اليييرواة،  من  ال�شفاهي  التاريخ  ووقييائييع 

هذه الفرتة.
امل�شاركة  الوطني يف هذه  الأر�شيف  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتييدر 
التعبر  اإمييكييانييييية  ملييدى  عملي  اخييتييبييار  اأميييام  الطلبة  ي�شع 
يف  لييلييواقييع  معاي�شتهم  ميين  امل�شتخل�شة  احلييقييائييق  وتييوثيييييق 
الييوطيينييي مراحل  الأر�ييشيييييف  وتيياأتييي متابعة  املييرحييليية،  هيييذه 
هذه الن�شخة من اجلائزة حر�شاً منه على حتقيق الفائدة 
للطلبة  يف مدار�ض دولة الإمارات العربية املتحدة، وملا تعود 
به عليهم على �شعيد التن�شئة الوطنية، وت�شجيع البحث يف 
وبهدف  لديهم،  التاريخي  الوعي  وتنمية  الإميييارات،  تاريخ 
ا�شتقطاب املزيد من الطلبة امل�شاركني يف جائزة املوؤرخ ال�شاب 
والتعليم.  الرتبية  وزارة  مع  بامل�شاركة  تنظيمها  يتم  التي 
الثانية  با�شتقطاب احللقة  الوطني  الأر�شيف  اهتمام  وجاء 
تعزيز  بييهييدف  امل�شتهدفة  الييفييئييات  بييني  املييدار�ييض  طلبة  ميين 
النتماء للوطن والولء لقيادته احلكيمة، وتر�شيخ الهوية 
الوطنية لدى الن�ضء، وغر�ض مبادئ املواطنة ال�شاحلة يف 
اإىل جانب  نفو�ض الطلبة، وتنمية الوعي التاريخي لديهم 
على  وت�شجيعهم  والييتييحييليييييل،  اليينييقييد  يف  مييهيياراتييهييم  تنمية 
املبتكرة يف البحث، وحثهم على العمل  ا�شتخدام الأ�شاليب 

من اأجل حفظ تاريخ الإمارات وتراثها احل�شاري.
املوؤرخ  جائزة  جلنة  ت�شع  امل�شاركة؛  البحوث  حتكيم  واأثناء 

ال�شاب يف اعتباراتها املعاير التالية:  متّيز املو�شوع املطروح 
بعنوانه وقوة حمتواه، وو�شوح خطة العمل، وحتليل احلجج 
املييطييروحيية ودعييمييهييا، ودقييية الييوقييائييع الييتيياريييخييييية املدرجة، 
و�شال�شة العر�ض، و�شحة الأ�شلوب، وجودة اللغة، وم�شتوى 
فهم اللهجة املحلية، واأ�شالة الوثائق، وال�شور، واخلرائط، 
هوام�ض  يف  واإدراجها  وتوظيفها،  امل�شادر،  وتنوع  والر�شوم، 
ال�شفحات، والت�شميم والإخراج الفني، واللتزام باجلدول 
لال�شتفادة  للجمهور  الفعاليات  عر�ض  واإمكانية  الزمني، 

من التجربة.
هذا وقد اأثرت جائزة املوؤرخ ال�شاب 2019-2020  فئاتها: 
التاريخ ال�شفاهي، والتاريخ اجلغرايف، والتاريخ القت�شادي، 
بالتجربة  ال�شلة  ذات  باملو�شوعات  الجتماعي-  والتاريخ 
املثايل  املتحدة ومنوذجها  العربية  الإمييارات  لدولة  امللهمة 

يف مواجهة وباء كورونا امل�شتجد.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الأر�شيف الوطني قد اأعلن يف بداية 
ال�شاب« يف  املييوؤرخ  زيييادة ميزانية »جائزة  العام اجليياري عن 

ن�شختها احلادية ع�شرة. 
امل�شابقة  يف  امل�شاركة  اأبحاثهم  اإر�شال  امل�شاركون  وي�شتطيع 
-8-2 يف   )yha@na.ae( الإلييكييرتوين:  الييربيييد  على 
2020، ويقدم الأر�شيف الوطني مزيداً من املعلومات عن 
اجلائزة و�شبل امل�شاركة يف الن�شخة )11( منها عرب املوقع 

اللكرتوين يف الرابط اأدناه:
h t t p s : / / w w w . n a . a e / a r /
education/educationalprojects/

younghistorian.aspx

بالتعاون	مع	الرتبية	والتعليم	

االأر�ضيف الوطني ميدد فرتة ا�ضتالم م�ضاركات املوؤرخ ال�ضاب، وي�ضيف 
اإىل ن�ضختها احلالية بحوثا يف النموذج االإماراتي يف مواجهة كوفيد19

اأحيييد  ال�شعراء”  اأمييييير  “برنامج  فيييياز 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  مييبييادرات  اأهييم 
والييييييربامييييييج اليييثيييقيييافييييييية والييييرتاثييييييييية 
بييياأبيييوظيييبيييي بيييجيييائيييزة الأميييير 
العاملية  الفي�شل  عييبييداهلل 
بدورتها  الييعييربييي  لل�شعر 
مبادرة  لأفيي�ييشييل  الييثييانييييية 
ال�شعر  خييييدميييية  يف 

العربي.
و 

اأكيييد مييعييايل الييلييواء فييار�ييض خييلييف امليييزروعيييي القائد 
العام ل�شرطة اأبوظبي رئي�ض جلنة اإدارة املهرجانات 
اأمر  برنامج  اأن  والييرتاثييييية،  الثقافية  والييربامييج 
و  الأ�شالة  تر�شيخ  يف  كبر  ب�شكل  اأ�شهم  ال�شعراء 
ال�شعر  التميز يف م�شرة  و  الإبيييداع  و  قيم اجلمال 
العربي الف�شيح، واإعادته ملركزه الأبرز يف املنطقة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ميين  بدعم  العربية 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايييد  بن 
امل�شلحة الذي يويل اهتماما كبرا  الأعلى للقوات 

لربامج �شون الرتاث العربي.
8 موا�شم حقق  مييدار  و على  الربنامج  اأن  واأو�شح 
املبدعني  احت�شان  يوا�شل  وا�شعة  فيها جماهرية 
يف �شماء ال�شعر العربي الف�شيح و �شخ دماء جديدة 
عرب  ال�شعري  ونتاجهم  اإ�ييشييداراتييهييم  توثيق  و  بييه 
امل�شاركني  لل�شعراء  الدواوين  من  العديد  اإ�شدار 
ال�شعر  اأكادميية  عرب  املا�شية  ال�شنوات  خالل 
اأي�شا  وثقت  التي  املهرجانات  ادارة  بلجنة 
يف  للم�شابقة  ال�شعرية  الق�شائد  جميع 
دواوين  اإ�شدارها  عرب  ال�شابقة  دوراتها 

جمعت م�شاركات ال�شعراء.
و هناأ معاليه القائمني على الربنامج 

املييمييلييكيية العربية  ثييميين جييهييود  الييتييحييكيييييم و  وجليينيية 
ال�شعودية ال�شقيقة الدوؤوبة لدعم املبدعني والنقاد 
اأبرز  احيييدى  اجلييائييزة  على  وللقائمني  والأدباء” 
مبادرات دعم الأدب العربي وقال :” اأن تنال جتربة 
بالغ  بييه  نعتز  اليييذي  التقدير  هييذا  اليي�ييشييعييراء  اأمييير 

العتزاز لأمر يدفعنا لتقدمي املزيد و الأف�شل ».
خادم  م�شت�شار  الييفييييي�ييشييل  خييالييد  الأميييير  هيينيياأ  كييمييا 
املكرمة  مييكيية  منطقة  اأمييير  ال�شريفني  احلييرمييني 
رئييييي�ييض جمييليي�ييض اأمييينييياء اأكيييادميييييييية اليي�ييشييعيير العربي 
والفائزين  اليي�ييشييعييراء  اأميييير  بييرنييامييج  بيياليي�ييشييعييودييية 
باجلائزة بعد اإعالن �شموه اأ�شماء الفائزين بالدورة 
الثانية للجائزة �شائال اهلل لهم التوفيق واملزيد من 
احلرمني  خلييادم  وتقديره  �شكره  وقييدم  النجاحات 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  بيين  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
و ويل عييهييده نييظيير مييا حتييظييى بييه جييائييزة الأمر 
عبداهلل الفي�شل العاملية لل�شعر العربي من رعاية 

و اهتمام من قبلهما .
و اأو�شح �شعادة الدكتور علي بن متيم رئي�ض مركز 
يف  التحكيم  جليينيية  ع�شو  الييعييربييييية  للغة  اأبييوظييبييي 
عبد  الأميير  جائرة  اأن  ال�شعراء”،  “اأمر  برنامج 
اهلل الفي�شل العاملية لل�شعر العربي تكت�شب مكانتها 

و  ملو�شوعيتها وجييديييتييهييا  نييظييرا  اجلييوائييز  عيييامل  يف 
ملكانة جامعة الطائف معتربا فوز “اأمر ال�شعراء” 
بجائزة الأمر عبد اهلل الفي�شل لأف�شل مبادرة يف 
الفنون  اأبوظبي بتاج  ال�شعر تتويج لهتمام  خدمة 
اأثييييره الإيييجييابييي يف  الييعييربييييية و اعييييرتاف بقيمته و 

خدمة اللغة.

يف  ال�شعر  اأكادميية  مدير  احلارثي  من�شور  اأكييد  و 
اأمر  بييرنييامييج  فييوز  اأن  ال�شعودية  العربية  اململكة 
الإنتاجية  مييين  �ييشيينييوات  بييعييد  ميي�ييشييتييحييق  اليي�ييشييعييراء 

وال�شتمرارية والتطوير، 
من  به  ملا  العربي،  ال�شعر  خلدمة  مييبييادرة  كاأف�شل 
تطوير خالق وحريف يخدم ال�شعر يف املنطقة ككل 
وقال :” هذا ما مل�شناه كلجنة حتكيم كونه برناجما 
تتوانى  ل  عهدناها  التي  حكيمة  قيادة  خلفه  تقف 
اللغة  ودعييم  الثقافة  لن�شر  اأي جهد  دعييم  اأبييدا عن 

العربية وفنونها.
ال�شعر يف  اأكادميية  العميمي، مدير  و قال �شلطان 
جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 
باأبوظبي اإن الفوز باجلائزة املرموقة التي يرعاها 
الأمر خالد  ال�شريفني ويرتاأ�شها  خادم احلرمني 
يوؤكد  ال�شعودية  يف  ال�شعر  اأكادميية  عرب  الفي�شل 
اأهييم مييراكييز دعييم الأدب  اأن الإمييييارات اأ�شبحت ميين 
اأمر  وبييرنييامييج  املا�شية،  ال�شنوات  خييالل  وال�شعر 
اليي�ييشييعييراء و�ييشيياعيير املييليييييون وغييرهييمييا ميين املبادرات 
املدى  بعيدة  روؤيييية  �شمن  تيياأتييي  نف�شه  ال�شياق  يف 
اأكرب  منظومة  �شمن  والأدب  بال�شعر  للنهو�ض 

لدعم الفن والإبداع يف الإمارات والعامل.

برنامج اأمري ال�ضعراء يفوز بجائزة اأف�ضل مبادرة
 يف خدمة ال�ضعر العربي

•• اأبوظبي-الفجر:

الثانية  املييرحييليية  املييعييرفيية  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأطييلييقييت   
بقطاع  العاملني  املبدعني  لدعم  الوطني  الربنامج  ميين 
الثقافية والإبداعية بهدف تقدمي منح مالية  ال�شناعات 
امل�شتقلني  للمبدعني  درهيييم  األيييف   75-15 بييني  تيييرتاوح 
املرخ�شني، وال�شركات الإبداعية ال�شغرة التي ت�شم اأقل 
ال�شركات  من  جديدة  فئة  اإىل  اإ�شافة  موظفني   10 من 

التي توظف من 10-20 �شخ�شاً.
ا�شتقبال  املييبييدعييني يف  لييدعييم  الييوطيينييي  الييربنييامييج  وييييبيييداأ 
يوليو   14 وحتى  يوليو  من  الأول  من  اعتباراً  الطلبات 
ليييييييوزارة الييثييقييافيية وتنمية  مييين خييييالل امليييوقيييع اليير�ييشييمييي 
https://www.mckd.gov.ae/ar/ املعرفة: 

 covid-19
وتنمية  الثقافة  وزييييرة  الكعبي  حممد  بنت  نييورة  واأكيييدت 
نتائج  حقق  املبدعني  لدعم  الوطني  الربنامج  اأن  املعرفة 

لي87  بتقدمي دعم مايل مبا�شر  الأوىل  املرحلة  مهمة يف 
تغطية  يف  املييالييييية  املنحة  اأ�شهمت  حيث  و�ييشييركييًة،  مييبييدعيياً 
%100 من معدل اللتزامات املالية ال�شهرية للمبدعني 
الأفراد، و %70 من معدل اللتزامات املالية لل�شركات. 
لقد ك�شف جائحة كوفيد-19 عن الكثر من التحديات 
الإبداعي والتي نعمل على  القطاع  والفر�ض اجلديدة يف 
درا�شتها لإ�شدار ال�شيا�شات التي متكن من منو هذا القطاع 
وتعزز من جاهزيته وقدرته على ال�شتجابة للم�شتجدات 
درا�شة  “ ن�شتمر يف  الييكييعييبييي:  نيييورة  وقييالييت  واملييتييغييرات. 
ب�شكل متوا�شل،  الثقافية والإبداعية  ال�شناعات  قطاعات 
ومدى تاأثره بالأزمة الناجمة عن كوفيد-19، حيث راأينا 
�شرورة ملحة لإطالق مرحلة ثانية من الربنامج واإ�شافة 
زدنا   كما  10-20 موظفاً   ت�شم  التي  ال�شركات  �شريحة 
اأق�شى  األييف كحٍد    75 اإىل  لت�شل  للمنحة  املالية  القيمة 
والإبداعي  الثقايف  الإنييتيياج  ا�شتدامة  على  نحافظ  حتى 
العمل  �شوق  يف  وتطورها  منوها  و�شمان  ال�شركات،  لهذه 

الإبداعي لدفع عملية التطوير الثقايف واملعريف التي تاأتي 
يف مقدمة ركائز التنمية ال�شاملة للدولة.

الأكرث  الإبييداعييي  القطاع  “ يعد  الكعبي:   نييورة  واأ�شافت 
الييوثيييييق بني  الييتييعيياون  امليينييطييقيية، بف�شل  مييرونيية وقييييوة يف 
يف  الييثييقييايف  امل�شهد  لإثييييراء  الإبييداعييييية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
الدولة.  يف  الإبييداعييي  القت�شاد  تناف�شية  و�شمان  الدولة 
قييدمييت الييعييديييد مييين املييجييمييعييات الإبيييداعييييييية بيييراميييج دعم، 
واملبدعني على  الأعمال  رواد  لت�شجيع  اقت�شادية  وحوافز 

جتاوز التحديات التي فر�شتها اأزمة كوفيد-19«.
و�شيتم درا�شة الطلبات وتقييمها وفق جلنة خمت�شة وفق 
معاير وا�شحة هي حجم اخل�شارة، ومقدار التع�شر املايل، 
2019 مبا ي�شمن  يف  الإبييداعييي حملياً  املحتوى  واإنييتيياج 
و�شول الدعم للفئات الأكرث ت�شرراً من الأزمة احلالية. 
عليها  تنطبق  الييتييي  املييقيييييميية  اجليينيي�ييشيييييات  جلميع  وميييكيين 

ال�شروط التقدم بطلب للح�شول على املنحة املالية 
التي  والإبييداعييييية  الثقافية  ال�شناعات  جمييالت  وت�شمل  

يلي:  مييا  املييالييييية  امليينييح  على  للح�شول  الييربنييامييج  يغطيها 
اليييييرتاث الييطييبيييييعييي واليييثيييقيييايف وييي�ييشييمييل امليييتييياحيييف، الأثيييييار 
الثقايف،  التعليم  التاريخية، والرتاث الطبيعي،  والأماكن 
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اإىل  ان�شمامك  جيياء  كيف   •
فيلم )بنات ثانوي(؟

- املخرج حممود كامل عر�ض 
اأثييينييياء تعاوين  الييفيييييلييم  عييلييّي 
)زودييييياك(،  م�شل�شل  يف  معه 
الييذي عر�ض يف رم�شان قبل 

املا�شي.
حيييمييي�يييشيييك  اليييييييييييييذي  مييييييييا   •

للم�شاركة فيه؟
ال�شيناريو  جييدا  اأعجبني   -
�شالمة،  اأميييين  كتبه  اليييذي 
من  العمل  فريق  كييان  كما 
عمري،  نف�ض  يف  ال�شباب 
اأي�شا  الأ�شباب  اأهييم  وميين 
اأنيييييه كييييان ييينيياقيي�ييض فرتة 
درا�شة املرحلة الثانوية.

اتهام  على  ردك  مييا   •
يحر�ض  بيياأنييه  البع�ض 

على الف�شق والفجور؟
على  نييييحيييير�ييييض  مل   -
الف�شق والفجور، التهام 
ال�شحة،  من  له  اأ�شا�ض  ل 
الفيلم يحمل ر�شالة مهمة 
لن يفهمها �شوى من ي�شاهد 

الفيلم.
)فريدة(؟ دور  يف  جذبك  الذي  • ما 

طيبة  �شخ�شيتها،  مب�شمون  اأعييجييبييت   -
جيييييدا و)غيييليييبيييانييية(، حتيييييياول اليييتيييقيييرب من 

زميالتها يف املدر�شة.
ال�شفات؟ يف  ت�شاركك  • هل 

- اأنا طيبة جدا وهي كذلك.
لتج�شيدها؟ ا�شتعدادك  كان  • كيف 

طبيعي،  ب�شكل  مني  ال�شخ�شية  تييخييرج  حتى   -
الطالبية،  اإىل مدر�شة حكومية يف منطقة  ذهبت 
تعاملت مع طالباتها لأتعلم اأ�شلوبهن يف احلديث، 
اأثناء  زميييييييالتيييي  وبييييني  بييييينييهيين  اخيييتيييالفيييا  اجييييد  مل 

الدرا�شة.
العمل؟ فريق  بني  )نف�شنة(  اأو  غرة  وجدت  • هل 

اإطالقاً، كان احلب �شمة الكوالي�ض، عندما تقابلت   -
اأحبها جدا،  اإنني كنت  مع جميلة عو�ض اعرتفت لها 
هنادي،  الغيطي،  مييي  كذلك  مييعيياً،  �شنمثل  اأنيينييا  اأحببت 
جهدنا  كييل  قدمنا  مميييييزة،  عالقة  جمعتنا  املفتي،  وهييدى 
بالنف�شنة جتاه  اأحدنا  ي�شعر  ب�شكل جيد، مل  العمل  ليخرج 

الآخرين.
الت�شوير؟ انتهاء  بعد  منهن  �شديقتك  اأ�شبحت  • من 

- كلهن �شرن �شديقاتي، ربطتنا عالقة �شداقة قوية، مي 
الغيطي من البداية كانت تربطني بها �شداقة، لأننا تعاونا 

يف م�شل�شل )زودياك(.
الكوالي�ض؟ يف  حدث  موقف  اأطرف  • ما 

- فيديو الرق�ض الذي قدمته اأنا وجميلة عو�ض على اأغنية 

)ول بنخاف(، كان دليل على ال�شحك واملرح والبهجة يف الكوالي�ض.
الفيلم؟ على  الفعل  ردود  • ما 

- جيدة جدا، نال الفيلم اإعجاب اجلمهور، احلمد هلل حققت �شخ�شية 
)فريدة( التي ج�شدتها رد فعل جيد.

ثان؟ جزء  للفيلم  • هل 
- نعم، ما زال يف حيز الكتابة، عنوانه )رابعة جامعة(.
عبدالرازق؟ غادة  الفنانة  مع  للتعاون  تقييمك  • ما 

- جمعتني بها اأغلب امل�شاهد، عندما قابلتها يف الكوالي�ض عربت لها 
عن �شعادتي بالتعاون معها واإنني اأحبها جداً.

الثانوية؟ الدرا�شة  فرتة  لك  متثل  • ماذا 
احتفظ  املدر�شة،  اأيييام  اأحييب  اأحبها،  التي  فييرتات حياتي  اأكييرث  - من 

بجميع اأ�شدقائي الذين عرفتهم خاللها.
العامة؟ الثانوية  يف  ح�شلت  • كم 

- ح�شلت على 85 يف املئة بال�شعبة اأدبي، كنت اأدر�ض باجتهاد لألتحق 
باجلامعة الأمركية.

)زودياك(؟ م�شل�شل  يف  م�شاركتك  �شبب  • ما 
امل�شل�شل  بعر�ض  �شعيدة  كنت  له،  حتم�شت  جماعية،  بطولة  العمل   -

يف رم�شان.
مبليون  )فكرة  م�شل�شل  يف  الكوميديا  تقدمي  من  تتخويف  اأمل   •

جنيه(؟

- نعم، كنت متخوفة، لأن اجلمهور قد ل يتقبلني فيها، لكنني ا�شتمعت 
لن�شيحة خمرج م�شل�شل )ظل الرئي�ض( حينما قال يل اأنه يجب على 
خو�ض جتربة الأعمال الكوميدية، لأنها عامل تاين، فقررت التحدي 
ينتج  التي  واملواقف  الإيفيه  درا�شة  كيفية  العمل  فريق  من  وتعلمت 

عنها الكوميديا، احلمد هلل كان العمل اأكرث من رائع.
امل�شل�شل؟ يف  للم�شاركة  اختارك  • من 

الفنان علي  العمل  اأن بطل  واأخربتني  بي  ات�شلت  املنتجة  ال�شركة   -
اأحد  �ييشيياهييد  اأنيييه  ميينييه  علمت  امل�شل�شل،  يف  للم�شاركة  ر�شحني  ربيييييع 
اأن بيننا ان�شجام،  فيديوهاتي على )اإن�شتاغرام(، ويف الكوالي�ض �شعر 

�شعدت جداً، كانت كوالي�ض الت�شوير معه مرحة جدا.
تن�شيها؟ ول  جمعتكما  امل�شاهد  • اأي 

- مل اأكن ا�شتطيع متالك نف�شي من ال�شحك حتى يف م�شهد الولدة، 
غطيت وجهي لأ�شحك، اأحببت الكوميديا جدا واعترب امل�شل�شل نقلة 

يف م�شرتي الفنية، لأن التنوع مطلوب فيما يقدمه املمثل.
للجمهور؟ مرورك  جواز  كانت  التي  ال�شخ�شية  • ما 

ال�شارع  امبارح(، اجلمهور كان يناديني يف  - دوري يف م�شل�شل )كاأنه 
ي�شاهدون  كييانييوا  ال�شباب  ميين  كييبييرة  �شريحة  امل�شل�شل،  يف  با�شمي 

امل�شل�شل فعرفوين ب�شكل اأكرب من خالله.
اأديتها؟ التي  الأدوار  اأهم  • ما 

لعل  مهمة،  الفني  م�شواري  بييداييية  منذ  قدمتها  التي  الأدوار  كييل   -

اجلمهور،  خالله  من  عرفني  الييذي  الرئي�ض(  )ظييل  م�شل�شل  اأهمها 
�شعدت  كما  ج�شدتها،  التي  ال�شخ�شيات  اأ�شعب  من  فيه  دوري  وكييان 
بالتعاون مع يا�شر جالل الذي اأحبه جدا، )هو كان فعال بابا(، امتنى 

له النجاح والتوفيق دائما، وتكرار التعاون معه.
امل�شاهد؟ ا�شعب  • ما 

كييان �شعبا جييدا، لكن  كييرمييوز(،  - م�شهد الغت�شاب يف فيلم )حييرب 
املخرج بيرت ميمي منحني ثقته، كما اأن فريق العمل �شاعدين، احلمد 

هلل اجلمهور اأ�شاد به وردود الفعل مميزة.
جت�شيدها؟ تتمنني  التي  ال�شخ�شية  • ما 

ابتعدت عن  اأو معقدة،  اأرغييب يف جت�شيد �شخ�شية مري�شة نف�شية   -
و�شد  ت�شتهويني  ل  لأنييهييا  واخلييارجيية،  ال�شهلة  ال�شخ�شيات  تقدمي 

مبادئي.
الفنية؟ طموحاتك  • ما 

- اأمتنى اأن اأكون ممثلة �شاملة )اأمثل واأغني واأرق�ض(، اأتدرب حاليا 
على الغناء.

التمثيل؟ عن  بعيداً  هواياتك  • ما 
- اأحب ال�شفر وممار�شة الريا�شة.
اأحالمك؟ فار�ض  موا�شفات  • ما 

- لي�ض لدي موا�شفات يف ال�شكل، لكن من اأهم ال�شفات ال�شخ�شية اأن 
يكون )راجل جدع(.

فــن عــربـــي

35
يف	)بنات	ثانوي(	مل	نحر�ض	على	الف�صق	والفجور

مايان ال�ضيد: الفيلم يحمل ر�ضالة مهمة
 لن يفهمها �ضوى من ي�ضاهده

اأبرز	ممثالت	جيلها،	 باتت	خالل	فرتة	ق�صرية	من	
اإىل	 مرورها	 ج��واز	 كانت	 ع��دة	 �صخ�صيات	 قدمت	
اجلمهور،	خ�صو�صا	دورها	يف	م�صل�صلي	)ظل	الرئي�ض(	
و)كاأنه	امبارح(،	وفيلميها	)حرب	كرموز(	و)بنات	

ثانوي(.
عن	موهبتها،	اآخر	اعمالها،	جديدها	الفرتة	املقبلة،	
كان	مع	املمثلة	ال�صابة	مايان	ال�صيد،	هذا	احلوار.

اأجدد  اللبنانية هبة طوجي  الفنانة  طرحت 
اأعمالها الغنائية )روح يا قمر( ب�شكل فيديو 
رومان�شية.  بحالة  فيه  تظهر  م�شور  كليب 
الأكو�شتيك،  مو�شيقى  اإىل  الأغنية  وتنتمي 
عزف  مل�شات  مييع  اخل�شبية  الآلت  بتج�شيد 
الآلت  عن  ال�شتغناء  مع  والبيانو،  الكمان 

 واملو�شيقى الإلكرتونيك.  
فكرة  لتقدمي  حما�شها  عن  طوجي  واأعربت 
مو�شيقية خمتلفة عن املعتاد خالل الأغنية 
تت�شم بطابع الأكو�شتيك، بالتكال  على رباعي 
الوتريات والبيانو، قائلة: )الأغنية عاطفية 
وهادئة جدا، وجت�شد الأحا�شي�ض الدافئة يف 
ثييالث  اأغنيات  اأول مفاجاأة من  احلييب، وهييي 
الهادئ  املو�شيقي  النمط  بنف�ض  تباعا  تظهر 

خالل الفرتة املقبلة(. 
وتيييوىل املييو�ييشيييييقييار اأ�ييشيياميية الييرحييبيياين مهمة 
التوزيع املو�شيقي لالأغنية، حيث اختار يزن 
باأمركا  م�شتقر  �شوري  مو�شيقي  الهجري 
غدي  كتبها  الييتييي  الأغيينييييية  ليييييقييوم  بتلحني 
الرحباين، فيما و�شعت طوجي فكرة وت�شور 
الكليب، الذي اأخرجه نادر مو�شلي، وتن�شغل 
اأغنيتني  على  الأخييرة  بو�شع  مل�شاتها  حاليا 
م�شور  ب�شكل  لييليينييور  �شتظهران  جييديييدتييني 
قريباً.  من ناحية اأخرى، خا�شت طوجي اأوىل 
جتاربها يف الدراما التلفزيونية، مب�شاركتها 
م�شل�شل  بطولة  عرب  الرم�شاين  ال�شباق  يف 
وقدمت  فهد،  عابد  الفنان  برفقة    )هو�ض( 

دورين خمتلفني ل�شخ�شيتي )راما ولنا(.

هبة طوجي رومان�ضية يف اأغنية )روح يا قمر(

اأعلنت الفنانة نيللى كرمي 
عيييييين عييييمييييل فيييينييييي جيييدييييد 
مييع الييكيياتييب اأحييمييد ميييراد، 
جتمعهما  �ييشييورة  ونيي�ييشييرت 
جيييدييييد  "عمل  قيييييائيييييلييييية: 
قريباً"، لكنها اكتفت بهذا 
املزيد من  تك�شف عن  ومل 

التفا�شيل.
لتك�شف  نيييييلييلييي  وعييييييييادت 
عييييين دورهيييييييييا اجليييييدييييييد يف 
القادم،  ال�شينمائي  عملها 
ت�شتعد  كيييييرمي  :"نيللي 
ليل  فيييييتييييياة  دور  لييييلييييعييييب 
بالذكر  واجلدير  قريباً". 
اأن نيللى كييرمي، قدمت يف 
امل�شل�شل   2020 رم�شان 
 100 بيييييي   " الييييكييييوميييييييييدي 
ا�شر  اليينييجييم  اأمييييام  و�ض" ، 
النجوم  وعييدد من  يا�شني، 
اإبراهيم  اإ�شالم  بينهم  من 
وامل�شل�شل  ر�يييشيييدي،  وعيييال 
وعمرو  وائل  اأحمد  تاأليف 
اأبو  كاملة  اإخيييراج  اليييدايل، 

نيللي كرمي .. فتاة ليل يف 
عمل من تاأليف اأحمد مراد
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لهذه االأ�ضباب ال مت�ضحي لعاب طفلك !
ت�شعر الأم بالقلق حني ي�شيل اللعاب باإ�شتمرار من فم مولودها، وحني يكرب 
قلياًل فهي ت�شع فوطة �شغرة وتربطها على �شدره اأو ت�شبكها بدبو�ض لكي 
ل يبلل مالب�شه، وكذلك لكي ت�شتطيع اأن مت�شح لعاب املولود با�شتمرار، وكي 
يقوم من حولها بهذه املهمة يف حال غيابها، ولكن الطب احلديث يرى اأن 

لعاب املولود لي�ض �شاراً دائماً، بل له فوائد وميكن اأن تتعريف عليها كالآتي.

ما	هي	فوائد	�صيالن	اللعاب	من	فم	املولود؟
يفيد اللعاب يف طرد امليكروبات واجلراثيم من فم وحلق املولود.

ال�شلب  الييطييعييام  اإدخييييال  يتم  عندما  الييطييعييام  بلع  ت�شهيل  يف  الييلييعيياب  ويفيد 
للر�شيع. ويدل اللعاب على تطور اجلهاز اله�شمي للمولود بحيث اأنه ي�شبح 

يتقبل احلليب اخلارجي �شواء حليب الأم، اأو احلليب ال�شناعي.
ويدل اللعاب على اأن املولود قد اأ�شبح م�شتعداً ملرحلة الت�شنني.

األ  املولود، ولذلك يجب  الثالث من عمر  ال�شهر  الزيادة يف  اللعاب يف  يبداأ 
تنزعج الأم من زيادته لأنه �شوف يدل على منو طفلها ال�شليم، وباأنه يتدرج 

يف مرحلة منوه ب�شكل �شحيح مثل باقي الأطفال.
�شبالن لعاب الر�شيع مع و�شعه لإ�شبعه يف فمه يدل على اأنه ي�شعر باجلوع، 

فهذه طريقة لكي تعرف الأم اأن عليها �شد جوع ر�شيعها.
 

اأ�صباب	�صيالن	اللعاب	من	الفم	اأثناء	النوم
تنف�ض طفلك من فمه اأثناء النوم مما يوؤدي اإىل �شيالن اللعاب اأثناء النوم، 
الطفل يعاين من وجييود حلمية  اأ�شباب ذلك فقد يكون  البحث عن  ويجب 

يف الأنف.
اللعاب؛  ل�شيالن  يييوؤدي  مما  النوم؛  اأثناء  الطفل  ج�شم  ع�شالت  ا�شرتخاء 
لأنه ل يبتلعه كما يحدث حني يكون م�شتيقظاً، وبالتايل ل يوجد طريقة 

لت�شريف اللعاب وابتالعه.
اإفراط طفلك يف تناول احلم�شيات قبل النوم.

تناول بع�ض الأدوية املحفزة لإفراز اللعاب.
نوم الطفل غر املريح مثل اأن يكون �شدغه على حافة الو�شادة.

 
متى	يكون	�صيالن	اللعاب	من	فم	الر�صيع	مقلقًا؟

ميكن اأن يكون �شيالن اللعاب من فم الر�شيع لدرجة كبرة بحيث يتجمع يف 
�شقف حلقه وفمه، مما يهدده بالإختناق.

الطعام  وتيينيياول  والر�شاعة  اليينييوم  على  قيييادراً  غيير  الر�شيع  ي�شبح  عندما 
ال�شلب بعد عمر �شتة اأ�شهر ب�شكل طبيعي.

يف حال معاناة الر�شيع من الإحمرار والإحتقان يف الفم واحللق.
�شيالن اللعاب بكرثة مع اإرتفاع درجة حرارة الطفل.

معاناة الر�شيع من الرجتاع املريئي، ففي هذه احلالة ي�شعر الر�شيع بحرقة 
يف املريء في�شيل اللعاب لكي يخفف من �شعوره باحلرقة.

اإ�ييشييابيية الر�شيع  ويف حيييالت معينة قييد يييكييون �ييشيييييالن الييلييعيياب دلييييياًل عييلييى 
يتنف�ض  لكي  فمه  لفتح  وي�شطر  م�شدوداً  الأنييف  فيكون  الأنييف،  بح�شا�شية 

في�شيل اللعاب بكرثة.
الر�شيع  اأي �شبب �شحي، فيمكن مع تقدم عمر  اللعاب دون  يف حالة كرثة 
اإ�شتخدام الكوب املت�شل مب�شا�شة لكي يقوي ع�شالت ل�شانه وبالتايل ي�شبح 

لديه القدرة على اإبتالع اللعاب فال يعاين من �شيالن اللعاب من فمه.
كما يجب تقليل ا�شتخدام اللهاية للر�شيع لأنها تزيد من اإفراز اللعاب.

القلمية؟	 الرابطة	 • ما	هي	جمعية	
خليل  جيييربان  اأع�شائها  1920م  عييام  املهجر  يف  تاأ�ش�شت  جمعية   -

مطران ، اإيليا اأبو ما�شي. 
ال�صعراء؟	 اأمري	 بلقب	 �صوقي	 اأحمد	 الذي	خلف	 ال�صاعر	 هو	 • من	

- ب�شارة اخلوري 
الأدب؟	 بالرومانتيكية	يف	 املق�صود	 • ما	

- حركة اأدبية تعتمد على اخليال والعاطفة وحب الطبيعة. 
الأدب؟	 بالواقعية	يف	 املق�صود	 • ما	

- مييذهييب يييعييمييل عييلييى متييثيييييل الأ�يييشييييييياء يف اأقيييييرب �يييشيييورة لييهييا وتنبذ 
العاطفة. 

�صيبويه؟	 كلمة	 تعني	 • ماذا	
- رائحة التفاح 

ا�صم	خوله؟	 يعني	 • ماذا	
- الظبية ال�شريعة 

الي�شرى( اليد  ع�شراء)ت�شتخدم  القطبية  الدببة  • جميع 
الرجل �شعف  تقريبا  الن�شاء  • ترم�ض 

القطن  من  واإمنا   .. الورق  من  م�شنوعة  لي�شت  • النقود 
اأ�شنان طبيب  اخرتعه  الكهربائي  • الكر�شي 

كدواء ع�شر  الثامن  القرن  يف  ُي�شتخدم  كان  • الكات�شب 
الأمريكية املتحدة  الوليات  �شكان  من  اأكرث  ال�شني  يف  الإجنليزية  يتحدثون  • الذين 

قدميها يف  الفرا�شات  لدى  التذوق  • حا�شة 
القفز ت�شتطيع  ل  التي  الوحيدة  احليوانات  هي  • الفيلة 

والأذن الأنف  بعك�ض  تنمو  ل  فالعيون   ، ولدتك  عند  حجمها  نف�ض  هو  الآن  عينيك  • حجم 
تت�شمم عندما  المين  جانبها  على  دائما  النملة  • ت�شقط 

دماغها من  اكرب  النعامة  • عني 
اأيييام  ع�شرة  القمرية  ال�شنة  عن  ال�شم�شية  ال�شنة  • تزيد 

�شنوات ثالث  ملدة  ينام  ان  للحلزون  • ميكن 
الع�شرة  حوايل  للكالب  بينما  �شوت  مئة  من  اكرث  • للقطط 
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جوز	الهند
الأحما�ض  اأن  حديثة،  درا�شة  ك�شفت 
الييدهيينييييية يف زيييييت جييييوز الييهيينييد لها 
خا�شية طاردة للح�شرات التي حتمل 
البعو�ض  مييثييل  املييعييدييية  الأمييييرا�ييييض 

والقراد والذباب وبق الفرا�ض.
وبح�شب ما ذكرت وكالة "�شبوتنيك" 
الدرا�شة  فيياإن  الإ�شبانية  ن�شختها  يف 
اأثيييبيييتيييت احييييتييييواء جيييييوز اليييهييينيييد على 

امل�شتقات الدهنية املعروفة با�شم DEET والتي تعد اأكرث فاعلية للمكون 
الأكرث �شيوًعا يف املواد الطاردة للح�شرات.

املبيدات  الأ�ييشييواق بع�ض  الأخييرة يوجد يف  الآونيية  اإن يف  الدرا�شة:  وقالت 
متزايًدا  قلًقا  مكوناتها  ت�شبب  والتي  كيميائية،  تركيبات  ذات  احل�شرية 
اآثييار جانبية  اأن يكون لها  العامة؛ حيث ميكن  للخرباء يف جمال ال�شحة 
الدهنية  الأحييمييا�ييض  اأن خليط  الييدرا�ييشيية  واأو�ييشييحييت  الإنيي�ييشييان.  على �شحة 
امل�شتقة من زيت جوز الهند والذي يحتوي على مواد مثل )حم�ض اللوريك 
والكابريك(، يعطي قوة لطرد احل�شرات املا�شة للدماء التي تنقل الأمرا�ض 

اخلطرة لالإن�شان واحليوانات الأليفة.
اأن مكونات زيت جوز الهند،  "جونوي ت�شو"،  واأكد فريق الباحثني بقيادة 
اإىل  ملييدة ت�شل  وتييظييل فعالة  الأخييييرى  والييبييق واحليي�ييشييرات  الييذبيياب  تخيف 

اأ�شبوعني.

كان هناك رجل ك�شول يجل�ض يف امليناء ي�شاهد ال�شيادين وهم يعملون بجد واجتهاد وبعد انتهائهم مروا عليه 
يف طريقهم اإىل بيع ا�شماكهم فم�شى وراءهم وعند ال�شوق وقف ينتظر ان يبيعوا مالديهم لي�شاألهم مايقتات به 

.. فمر على احدهم وطلب امل�شاعدة فنظر اليه ال�شياد وقال: اراك يا هذا ب�شحة جيدة األي�ض كذلك؟! 
فقال نعم واحلمد اهلل . 

فقال ال�شياد: ح�شنا وانا اي�شا احمد اهلل رغم اين مري�ض لكني احلمد اهلل اعول عيايل ..
هل لديك اولد؟ فقال الرجل الك�شول: نعم.  ف�شاأله ال�شياد األ ت�شتحي من النا�ض- ا�شتحي من خالقك.

كانت كلماته كاأنها �شكني ذبحت الرجل الك�شول فا�شتحى وفر من املكان واق�شم ال يعود اليه.
 يف الطريق اراد ان ميد يده اإىل النا�ض لكنه تذكر كالم الرجل فا�شتحى بحق..   فم�شى حتى وقف امام دكان 
كبر ونظر فيه فناداه من داخله �شاحبه وقال ماذا تريد؟.. ف�شكت،  فقال �شاحب الدكان: ح�شنا عندي عمل 
لك فانت قوي، ادخييل.. ومنذ تلك اللحظة ا�شبح الرجل الك�شول يعمل طوال النهار ويحمل ويفرغ وينظف 
وير�ض ويقطع ويغلف... حتى ينتهي اليوم فيعود اإىل بيته مببلغ زهيد يفرح به كثرا فهو يكفيه هو واولده 

كما انه من تعبه وعرقه. 
وا�شتمر هكذا يعمل ويعطي زوجته لتطعمه وتطعم اولده حتى فاجاأته مببلغ ب�شيط ادخرته لت�شرتي به بع�ض 
النواع من البقالة ليتاجر بها، ومل مي�ض وقت طويل حتى ا�شبح �شاحب جتارة ب�شيطة تدر عليه ربحا جيدا 
وكلما زاد ربحه تذكر ال�شياد املري�ض فمر على امليناء ذات يوم ووجده فناداه وقال له: جئت لك بهدية، انها 
من حر مايل، فلول كالمك ما ا�شبحت على ما ا�شبحت عليه الن، وجل�ض ليق�ض عليه ق�شته التي ا�شبحا 

من بعدها اعز �شديقني.

الم الظهر هي حالة �شائعة توؤثر على معظم النا�ض يف 
مرحلة ما من حياتهم، ولكن ميكنك تقليل الإ�شابة 
يف  التغيرات  بع�ض  طريق  عن  بب�شاطة  الآلم  بهذه 

النظام الغذائي.
و�شعية  يف  اليينييوم  الظهر  اآلم  �شبب  يكون  اأن  وميكن 
خاطئة، اأو�شيئة، اأو حتى من خالل اإ�شابة طفيفة. ويف 
معظم احلالت، ل يعد اأمل الظهر �شيئا يدعو للقلق، 
اأو  اأ�شابيع  و�شوف يتح�شن من تلقاء نف�شه يف غ�شون 

اأ�شهر قليلة.
ولكن، ميكنك ت�شريع ال�شفاء، اأو حتى منع اأمل الظهر 
اإجيييراء بع�ض  املييقييام الأول، ميين خييالل  ميين التطور يف 

التغيرات على نظامك الغذائي.
وُيقال اإن اإ�شافة البطاطا احللوة اإىل النظام الغذائي 

هي واحدة من اأ�شهل الطرق للحماية من اآلم الظهر، 
فهي غذاء مثايل ملر�شى اآلم الظهر، لأنها حتتوي على 
العظام  جلييراح  وفقا  لاللتهابات،  م�شادة  خ�شائ�ض 

الدكتور برانكو بربا.
الظهر،  لآلم  رئي�شي  �شبب  اللييتييهيياب  اإن  بييربييا  وقيييال 
العديد  لييدى  الظهر  اآلم  انخفا�ض  يف  ال�شبب  وهييو 
اتييبيياع نظام غييذائييي م�شاد  امليير�ييشييى. وقييد ي�شاعد  ميين 
البطاطا  وحتيييتيييوي  الأمل.  تييخييفيييييف  يف  ليياللييتييهييابييات 
حتمي  التي  الغذائية  العنا�شر  من  عييدد  على  احللوة 
من اللتهاب، ويجب اأن ت�شكل بذلك، جزءا من خطة 
ت�شاعدك  اأن  "ميكن  بييربييا:  وقيييال  الييغييذائييي.  نظامك 
البطاطا احللوة على تقليل اللتهاب". ويعترب البع�ض 
غنية  اأنها  يعني  ما  فائقا"،  "طعاما  احللوة  البطاطا 

البطاطا احللوة  اأن  بربا  واأ�شاف  الغذائية،  بالعنا�شر 
الع�شاء  يف  تناوله  ميكن  خيار  اأف�شل  تكون  اأن  ميكن 
لتجنب اآلم الظهر. وميكن اأي�شا تقليل خطر الإ�شابة 
الأخ�شر  ال�شاي  �شرب  طريق  عن  الظهر  اأ�شفل  بيياآلم 
املفيدة  الأك�شدة  بانتظام، كونه يحتوي على م�شادات 
اأكرث من كوب ال�شاي الأ�شود العادي. وتعمل م�شادات 
الأكييي�يييشيييدة هيييذه عييلييى حييميياييية اجليي�ييشييم مييين الأمرا�ض 
كما  اللتهاب.  تقليل  يف  اأي�شا  ت�شاعد  بينما  ال�شارة، 
ُيزعم اأن ال�شاي الأخ�شر يعزز خطط النظام الغذائي 
اآلم  الييوزن. وقد ي�شاهم هذا يف احلماية من  لفقدان 
اإذا كان ال�شخ�ض يعاين من زيادة الييوزن، لأن  الظهر، 
الأ�شخا�ض الأكرث عر�شة خلطر الإ�شابة باأمل الظهر 

هم الذين يعانون من زيادة الوزن.

خ�ضار ت�ضاعد اإ�ضافتها اإىل نظامك الغذائي يف جتنب اآالم الظهر

لجئ	من	باك�صتان	يحمل	�صماعات	اأذن	و�صماعات	راأ�ض	يبيعها	لك�صب	لقمة	العي�ض	يف	الهند.				»رويرتز«


