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بطريقة ب�سيطة.. ميكنك تخفي�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم
يف بحث جديد يعطى �أمال كبري� ملر�سى �ل�سكري، �أجرى فريق من 
�لباحثني من ق�سم �لتغذية يف جامعة ولية �أريزونا �لأمريكية جتربة 
با�ستخد�م م�سروب خا�ص "�سائع" �أثبت جناحه يف تنظيم م�ستويات 

�ل�سكر يف �لدم ب�سكل جيد للغاية.
م�سابني  غييري  �سخ�سا   19 �سمل  حتقيقا  �لباحثني  فييريييق  و�أجيييرى 
بال�سكري، 8 منهم كانو� ح�سا�سني لالأن�سولني و11 مقاومني و10 
م�سابني بال�سكري. ومل يكن جميع �مل�ساركني يتناولون �أدوية ملر�ص 
�ل�سكري وقت �لتجربة، فيما مت �ختيار �لأ�سخا�ص �ل�سائمني ب�سكل 

ع�سو�ئي ل�ستهالك م�سروب مكون من خل �لتفاح.
غر�ما  و40  �لتفاح  20 غر�ما من خل  �خلييل من  م�سروب  ويتكون 
وفقا  �سناعي(،  لي  محُ )�أي  �ل�سكرين  من  �سغرية  وملعقة  �مليياء  من 

ل�سحيفة "د�يلي �إك�سربي�ص" �لربيطانية.
�مل�ساركون  تناول  �لوهمي،  �لييدو�ء  �أو  تناول �خلل  دقيقتني من  وبعد 
وع�سري  و�لييزبييدة  �لأبي�ص  �خلبز  ميين  تتكون  حيث  �لخييتييبييار،  وجبة 

�لكربوهيدر�ت. من  غر�ما  �لربتقال باإجمايل 87 
معت عينات �جللوكوز يف �لدم عند �ل�سيام 30 دقيقة و60 دقيقة  وجحُ
بعد �لوجبة، و�أثناء �ل�سيام، كانت تركيز�ت �جللوكوز يف �لدم مرتفعة 

يف جمموعة مر�ص �ل�سكري.
ولحظ �لباحثون مقارنة مع �لدو�ء �لوهمي، فاإن تناول �خلل يزيد 
لدى  �لوجبة  بعد  دقيقة   60 فييرة  خييالل  �لأن�سولني  ح�سا�سية  من 

�لأ�سخا�ص �لذين يعانون من مقاومة �لأن�سولني.

ن�سائح ذهبية حلماية الأظافر من التق�سف
قالت بو�بة �جلمال "هاوت.دي" �إن �لأظافر تعد مبثابة �لبو�بة، �لتي 

تنفذ منها بكترييا وجر�ثيم �جللد، لذ� ينبغي �لعناية بها جيد�ً.
�سليم  ب�سكل  �لأظييافيير  ينبغي ق�ص  �أنيييه  �لأملييانييييية  �لييبييو�بيية  و�أو�ييسييحييت 
�لتهابات  �ييسييد  فييعيياليية  حييميياييية  لييتييوفييري  منتظمة  ب�سفة  وتنظيفها 
�لييظييفيير، مع  مييرقييد  �لأظييافيير حتى  عييدم ق�ص  �لأظيييافييير. كما ينبغي 

مر�عاة عدم ق�ص طبقة �جللد �ملحيطة بالظفر.
ناعمة  �أظييافيير  فر�ساة  ��ستعمال  يف�سل  �لت�ساخات  ميين  وللتخل�ص 
فاتر، مع مر�عاة جتنب  ميياء  مع  قلوية  تنظيف غري  ومييادة  ورقيقة 

��ستعمال منظفات �لأظافر �ملعدنية.
وتن�سح �لبو�بة �لن�ساء، �للو�تي تالم�ص �أيديهن �ملياه بكرثة �أو مو�د 
�لتنظيف �أو �أية مادة تحُلحق �سرر�ً بالب�سرة، بارتد�ء قفاز�ت و�قية �أو 
�لتي  �لييدهييون،  �لأظييافيير  تفقد  ��ستعمال مرهم حماية خا�ص، كي ل 
ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة  �لك�سر.  و�سهلة  ه�سة  ت�سبح  ثم  ومن  حتميها، 
ين�سح خرب�ء �لتجميل بعمل حمام فاتر من زيت �للوز �أو زيت �لزيتون 
للعناية بالأظافر �ملتق�سفة، ف�سال عن �أن دهان �لأظافر بكرمي �ليد 

ب�سفة منتظمة من �ساأنه زيادة �سالبة �لأظافر.

ما ل تعرفونه عن فوائد تنظيف الب�سرة
�إجر�ًء  �ليييييوم  نهاية  يف  �لب�سرة  �سطح  عيين  �ملاكياج  �إز�لييية  عييادة  تحُ�سّكل 
روتينياً تعتمده كل �مر�أة حتر�ص على �لهتمام بب�سرتها. ولكن هذه 
�خلطوة، �لتي تقوم ب�سكل �أ�سا�سي على تنظيف �لب�سرة من �ل�سو�ئب 
�ل�سوء  ت�سليط  يتّم  ل  مبز�يا  �أي�ساً  تتمتع  �سطحها،  على  �ملر�كمة 

عليها يف معظم �لأحيان. تعّرفو� على 3 منها فيما يلي.
يعتربه  فيما  عييييادة،  يييومييي  ب�سكل  �لييبيي�ييسييرة  تنظيف  �لييبييعيي�ييص  يعترب 
هذه  وتحُ�سّكل  �ل�سرورّية.  ولكن  �ملزعجة  �لقيود  من  �لآخيير  �لبع�ص 
�لييهييدف منه  يييكييون  روتيييني جتميلي  �أّي  �لأوىل يف  �ملييرحييليية  �خلييطييوة 
�لعناية بالب�سرة و�حلفاظ على ن�سارتها. ولكن فو�ئد هذه �خلطوة 
متتّد �أي�ساً �إىل تاأمني �ل�سرخاء، بالإ�سافة �إىل حماية �لب�سرة من 

�لتلّوث، و�حلفاظ على �سبابها.
�ليوم، وهي  �ملاكياج يف نهاية  �إز�ليية  �لن�ساء خطوة  �لعديد من  تعتمد 
تحُ�سّكل منا�سبة لتخ�سي�ص وقت للعناية بالنف�ص بعد �ل�سغوط �ملتنّوعة 
�إىل  �أما حتويل هذه �خلطوة  �لتي نتعّر�ص لها يف حياتنا �لع�سرّية. 
و�سيلة لال�سرخاء فيعتمد على تبّني قو�عد مّددة �أبرزها: تدفئة 
�إغييالق �لعينني  ثييو�ٍن ثم  �ملزيل للماكياج بني �لكّفني لب�سع  �حلليب 
و��ستن�ساق ر�ئحته قبل تطبيقه على �لب�سرة و�لبدء بعملّية �لتنظيف. 
�ملر�كمة  �ل�سغوط  تفريغ  على  ت�ساعد  �أن  �خلطوة  هييذه  �ساأن  فمن 

خالل �ليوم، خا�سًة عند �ختيار مزيل للماكياج ذو ر�ئحة مّببة.
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العثور على كائنات حية 
حتت اجلليد القطبي 

عرث علماء يف قاع �لبحر �ملتجمد يف �لقارة �لقطبية �جلنوبية على �سيء 
مل يكن �سمن ح�ساباتهم �أثناء بحثهم  حتت �سطح �جلليد، حيث وجدو� 

حيو�نات �ملياه �لعذبة و�لتي تعرف با�سم "�لهيدر�".
يف  عليها  �لعثور  ميكن  �لتي  �حلياة  �أ�سكال  عن  يبحثون  �لعلماء  وكييان 
و�لذي  ن�سف ميل من �جلليد،  �أكييرث من  تقع حتت  �لتي  �ملياه  رو��سب 
�ألييف لر من   20 با�ستخد�م  20 �ساعة  �أكييرث من  ��ستغرق وقت حفره 

�ملياه �ل�ساخنة بعد �إذ�بة 20 طنا من �جلليد.
و�سارك يف عملية �لبحث �ستة علماء من بريطانيا و�إيرلند� و�أ�سر�ليا 
�ملتحدة، وفق در��سة ن�سرها موقع فرونتري �لذي  ونيوزلند� و�لوليات 

يعترب من�سة لالأبحاث �لعلمية.
وكانت �ملفاجاأة عرثو� يف حتليل �ل�سور �مللتقطة من كامري� مت �إنز�لها يف 
�حلفرة لنحو 3500 قدم، على �سخرة كبرية، حيث �عتقدو� �أن حظهم 

�ل�سيء قادهم �إىل �حلفر يف مكان خطاأ.
بي"�حل�سرية  �أن هذه �ل�سخرة مغطاة بطبقة ما يعرف  ولكنهم وجدو� 
�مليكروبية" وهي عبارة عن طبقات متعددة من �لكائنات �لدقيقة وت�سم 

�لبكترييا و�لعو�لق.
�إ�سافة �إىل حيو�نات �أخرى �أ�سطو�نية �ل�سكل ت�سبه �لكائنات �لف�سائية، 

و�لتي يرجحون �أنها حيو�ن "�لهيدر�" �ملفر�ص.

ثوران بركان اإتنا.. 
ت�ساقط حجارة ورماد 

�سهد بركان �إتنا �لقريب جد� من ميناء 
جلزيرة  �ل�سرقي  �ل�ساحل  على  كاتانيا 
جييديييد� ل  ثيييور�نيييا  �لإيييطييالييييية،  �سقلية 
ينطوي على خطر كبري لكنه ت�سبب يف 
ورماد  �سغرية  بركانية  حجارة  ت�ساقط 

على هذه �ملدينة �لتي �أغلق مطارها.
�لوطني  �مليييعيييهيييد  يف  ميييي�ييييسييييوؤول  وقيييييييال 
�لأنباء  لوكالة  و�لرب�كني  للجيوفيزياء 
"�أجي" �إن �إنهيار جزء من فوهة �لربكان 
بركانية  حمم  �ندفاع  يف  ت�سبب  �ل�سهري 
عييلييى طييييول �ييسييفييحييه �لييغييربييي لييكيين ذلك 
�ملاأهولة  �لييقييرى  عييلييى  خييطيير�  ي�سكل  ل 

�لو�قعة بالقرب من �لربكان.
يف  �ملعهد  مدير  بر�نكا  �ستيفانو  و�سرح 
كاتانيا "�سهدنا �أ�سو�أ من ذلك من قبل"، 
نهاية  بييد�أ يف  �لييذي  �أن �حليييادث  معترب� 
�إىل  يدعو  "ل  �لثالثاء  ظهر  بعد  فييرة 

�لقلق �إطالقا".
مييييع ذليييييك كيييتيييب رجييييييال �لإطيييييفييييياء على 
ح�سابهم على توير �أنهم ير�قبون تطور 
�لو�سع يف ثالث بلد�ت �سغرية تقع عند 
وفورنات�سو  ميييييلييو  هيييي  �ليييربكيييان  �ييسييفييح 

ولينغو�غلو�سا.

اللوز..  فوائده كثرية، 
وقيمته الغذائية عالية جدًا �ص 23

اأعرا�ض الأزمة القلبية 
تختلف بني الرجال والن�ساء

قالت موؤ�س�سة �لقلب �لأملانية �إن �أعر��ص �لأزمة �لقلبية تختلف بني 
�أعر��ص �لأزمة �لقلبية لدى �لرجال  �أن  �لرجال و�لن�ساء، مو�سحة 
عظمة  خلف  طويلة  لفرة  ممتدة  مفاجئة  بيياآلم  �ل�سعور  يف  تتمثل 

�لق�ص.
و�لرقبة  و�لبطن  و�لظهر  �لأذرع  �إىل  �لآلم  هييذه  متتد  مييا  وغالبا 
بيييييارد�ً. ومن  و�لييفييكييني، كييمييا يييبييدو �لييوجييه �ييسيياحييبيياً ويت�سبب عييرقيياً 
�لأعر��ص �لأخرى لالأزمة �لقلبية �سيق �سديد يف �لتنف�ص و�ل�سعور 

بدو�ر ميكن �أن ي�سل �إىل حد فقد�ن �لوعي.
وعلى عك�ص �لرجال فاإن �لأعر��ص تكون �أقل و�سوحاً لدى �ل�سيد�ت، 
بيياآلم يف منطقة  �ل�سعور  �ل�ستدلل عليها من خالل  �أنييه ميكن  �إل 
�أعلى �لبطن و�ل�سعور بالغثيان و�لرغبة يف �لتقيوؤ و�سيق يف �لتنف�ص 
و�آلم بالظهر. وينبغي ��ستدعاء �لطبيب على وجه �ل�سرعة مبجرد 

ظهور هذه �لأعر��ص.
جدير بالذكر �أن فر�ص �لإ�سابة بالأزمة �لقلبية تزد�د لدى �مل�سابني 
بارتفاع �سغط �لدم �أو �ل�سكري �أو �رتفاع ن�سب �لدهون بالدم وكذلك 

�ملدخنني و�لأ�سخا�ص قليلي �حلركة.

خ�سائ�ص اخلبز الأ�سمر
يحُ�سّمى  �لأ�سمر  "�خلبز  �إن  ب�ّسي  كري�ستال  �لنقيبة  تقول 
�أي�ساً خبز �لقمح �لكامل، وهو �خلبز �مل�سنوع من طحني 
من  �لطحني  هييذ�  على  �حل�سول  وميكن  �لكامل،  �لقمح 
خالل طحن بذرة �لقمح كاملة �لتي تتكّون من 3 �أجز�ء 
و�ل�سويد�ء   Bran �ليينييخيياليية   ،  Germ �جليينييني  هيييي: 
وجييود فرق بني  �إىل  �لإ�ييسييارة  جتدر   .Endosperm
�أنو�ع �لطحني، حيث يحتوي �لطحني �لأبي�ص على جزء 
ب�سكل جيد،  و�لييتييي تطحن  �ليي�ييسييويييد�ء  وهييي  و�حيييد فقط 
بينما يحتوي طحني �لقمح �لكامل على �لأجييز�ء �لثالث 
�ملذكورة �سابقاً. وتختلف �أنو�ع �خلبز يف �لقيمة �لغذ�ئية، 
وييينيي�ييسييح �خييتيي�ييسييا�ييسيييييو �لييتييغييذييية بيييزييييادة تييينييياول �حلبوب 
من  جييزء�ً  �لكامل  �لقمح  خبز  �ختيار  يعدُّ  حيث  �لكاملة، 

�لوجبة �ل�سحية".

اأهمية اخلبز الأ�سمر
�لأ�سمر  �خلييبييز  "يختلف  قييائييليية:  بيي�ييّسييي  �لنقيبة  وتييتييابييع 
)�لكامل( عن �خلبز �لأبي�ص، باحتو�ئه على ن�سبة عالية 
للم�سغ  �أطييول  ملدة  يحتاج  وبذلك  �لغذ�ئية،  �لألياف  من 
وتناول  ببطء  �لطعام  تيينيياول  على  ي�ساعد  مييا  بلعه،  قبل 
كمية �أقل منه، و�ل�سعور بال�سبع و�لمتالء، وبذلك ي�ساعد 
من  و�لتخل�ص  وخف�سه  طبيعياً،  �لييوزن  على  �حلفاظ  يف 
�ل�سمنة. وتعمل �لألياف على تنظيم قدرة �لقناة �له�سمية 
على �مت�سا�ص �ل�سكريات، فال يرتفع م�ستوى �لأن�سولني 
يف �لدم �إىل درجة ترهق �لبنكريا�ص، كما تعمل على خف�ص 
ن�سبة �لكول�سرول، وبذلك حتمي من �لإ�سابة باجللطات 

و�أمر��ص �لقلب.

فيتامني  ميين  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  �لأ�ييسييميير  و�خلييبييز 
�لثيامني B1 �ل�سروري لتمثيل �لطاقة �لغذ�ئية و�ملفيد 

جد�ً للجهاز �له�سمي.
�لأ�سمر  �خلبز  بني  �حلر�رية  �ل�سعر�ت  يف  فييارق  يوجد  ل 
�أو  �لأ�سمر  �خلبز  من  و�حييدة  ف�سريحة  �لأبي�ص،  و�خلبز 
 15 80 �سعرة حيير�رييية، وحتييتييوي على  تييعييادل  �لأبييييي�ييص 

غر�ماً من �لكربوهيدر�ت.
من  بالعديد  �جل�سم  تزويد  على  �لكاملة  �حلبوب  وتعمل 
�لعنا�سر �لغذ�ئية �لهاّمة، فهي غنية بالألياف لحتو�ئها 
�أنها حتتوي على جمموعة كبرية من  كما  �لنخالة،  على 
�لثيامني و�لفولت؛ و�ملعادن  �لنيا�سني،  �لفيتامينات مثل 
من  و�لكثري  �ملنغنيز  �ملغني�سيوم،  �حلييديييد،  �لييزنييك،  مثل 

�ملو�د �لأخرى.
باأمر��ص  �لإ�سابة  خطر  خف�ص  يف  �لأ�سمر  �خلبز  ي�سهم 
�أهم �لفو�ئد �ل�سحية للحبوب �لكاملة؛  �لقلب، وهي من 
يف  للوفاة  �لرئي�سي  �ل�سبب  هي  �لقلب  �أميير��ييص  �إن  حيث 
جميع �أنحاء �لعامل. و�أكد �لباحثون �أهمية تناول �لأغذية 
رة من �حلبوب �لكاملة و�لبتعاد عن �لأ�سناف ذ�ت  �ملح�سّ

�حلبوب �ملكررة.
�لإ�سابة  خطر  خف�ص  يف  �أييي�ييسيياً  �لأ�ييسييميير  �خلييبييز  وي�سهم 
�لكاملة  �حلبوب  لحتو�ء  يعود  وهذ�  �لدماغية،  بال�سكتة 
على بع�ص �ملرّكبات مثل �لألياف وفيتامني K وم�ساد�ت 
بال�سكتة  �لإ�سابة  خطر  من  تقّلل  بدورها  �لتي  �لأك�سدة 

�لدماغية.
بال�سمنة  �لإ�سابة  �لأ�سمر من خطر  يقلل �خلبز  و�أخييري�ً 
�أن  ميكن  بييالألييييياف  �لغنية  �لأطييعييميية  تيينيياول  و�أن  خا�سة 
ييي�ييسيياعييد عييلييى �مييتييالء �ملييعييدة و�ليي�ييسييعييور بيياليي�ييسييبييع وجتّنب 

�لإفر�ط يف تناول �لطعام".

اأهم فوائد اخلبز الأ�سمر
�لغذ�ئية  �لعنا�سر  من  للعديد  م�سدر  �لأ�سمر  �خلبز   -
�لغنية  �لكاملة  �حلييبييوب  ميين  يحُ�سّنع  كييونييه  وذليييك  �ملييهييّميية، 
بالأحما�ص �لدهنية �لأ�سا�سية وفيتامينات بي B، فيتامني 

�إي E، �لزنك و�ملغني�سيوم.
يتّم  �لتي  �لغذ�ئية  �لألياف  �لأ�سمر على  - يحتوي �خلبز 
�أقييّل من غريها، مما ي�ساعد يف �حلفاظ  ه�سمها ب�سرعة 
من  م�ستويات  وعلى  �ملعدة  و�متالء  بال�سبع  �ل�سعور  على 

�لطاقة لفرة زمنية �أطول.
�لغذ�ئية  و�لألييييياف  �ملغذية  بيياملييو�د  غني  �لأ�سمر  �خلبز   -
�لدم  �ل�سكر يف  �رتييفيياع بطيء يف م�ستوى  �إىل  تييوؤدي  �لتي 

وحترير �لقليل من �لإن�سولني.
�لأ�سمر  �خلبز  ميين  مييددة  ح�س�ص  ��ستهالك  فييياإنَّ  لييذ�، 
خييييالل �ليييييييوم بيييييدًل مييين �خليييبيييز �لأبييييييي�يييص يييحييافييظ على 

م�ستويات �سليمة من �ل�سكر و�لأن�سولني يف �لدم.
�له�سمي  �لأ�سمر من ��سطر�بات �جلهاز  - يحمي �خلبز 
�إىل  �مليياء  تييوؤدي �لألياف مع �سرب كميات كافية من  حيث 
يعالج  ممييا  ن�سبياً،  و�سهلة  �سريعة  �لأمييعيياء  حييركيية  جعل 
�لغنية  �لأغيييذيييية  �أن  �إىل  بييالإ�ييسييافيية  �لإمييي�يييسييياك.  م�سكلة 
بال�سمنة،  �لإ�سابة  خطر  تقليل  يف  ت�ساهم  قد  بالألياف 

و�أمر��ص �لقلب �أو �ل�سكري.
تناول  �إن  حيث  للطاقة  رئي�سي  م�سدر  �لأ�سمر  �خلبز   -
يف  ي�ساعد  �لتدريب  قبل  حتديد�ً  �ملعقدة  �لكربوهيدر�ت 
�جللوكوز،  ميين  وثابتة  �سليمة  م�ستويات  على  �ملحافظة 
�لذي مينع �نخفا�ص �لطاقة خالل �لتدريبات �لريا�سية.

بعد انتقاده ترامب.. عائلة 
منه تترباأ  جمهوري  نائب 
تاميز،  نيييييويييورك  �سحيفة  �أفييييادت 
11 فيييرد� ميين عييائييليية �لنائب  بييياأن 
بعثو�  كينزينجر  �آدم  �جلييمييهييوري 
فيها  يتهمونه  لذعة  بر�سالة  �إليه 
�ل�سيطان"،  جي�ص  يف  "ع�سو  باأنه 
�مل�ستمر  �نيييتيييقييياده  بيي�ييسييبييب  وذليييييك 

للرئي�ص �ل�سابق دونالد تر�مب.
وذكرت �لعائلة يف �لر�سالة �ملوؤرخة 
لها من  يا  �إلهي،  "يا  يناير:   8 يف 
�أمييير مرج  �إنيييه  ليينييا..  �أميييل  خيبة 
نكون  �أن  لييينيييا  بيياليينيي�ييسييبيية  لييلييغيياييية 
مرتبطني بك.. لقد �أحرجت ��سم 
عائلة كينزينجر"، ح�سب ما نقلت 
كينيزجنر  وييييقيييول  �ليي�ييسييحيييييفيية. 
عائلته  فيييييهييا  عيييربت  �ليير�ييسيياليية  �إن 
�أ�سبحت  "لأنني  منه  تربئها  عيين 
لقد  �ل�سيطان..  جي�ص  �إىل  �أنتمي 
�أن  و�أ�ييسيياف  �لأمييير جنونيا".  كييان 
�أفر�د �أ�سرته �لذين وقعو� �لر�سالة 
من  دماغ"  لي"غ�سيل  يييتييعيير�ييسييون 

�لكنائ�ص �ملحافظة �لتي �سللتهم.
دعا  �أن  بيييعيييد  �لييير�يييسيييالييية  وجييييييياءت 
�ملييييييادة  تيييفيييعيييييييل  �إىل  كييييييينيييزيييينيييجييير 
�خلام�سة و�لع�سرين من �لد�ستور 
�لأمييييريكييييي لإز�حييييييية تييير�ميييب من 
�لتعديل  يييييميييييد  و�عيييييتحُ مييينييي�يييسيييبيييه. 
 ،1967 عام  و�لع�سرون  �خلام�ص 
وهو يحّدد �لأحكام �خلا�سة بنقل 
�ل�سلطة من رئي�ص �أمريكي يحُتوّفى 
�أو ي�ستقيل �أو يحُعزل من من�سبه �أو 
يييكييون لأ�ييسييبيياب �أخييييرى غييري قادر 

على �أد�ء و�جباته.
وكانت دعوة كينزينجر جاءت بعد 
حتييرييي�ييص تييير�ميييب �أنييي�يييسييياره على 
�لعنف و�قتحامهم مبنى �لكابيتول 

يف �لعا�سمة و��سنطن.
من  و�حيييييييييد�  �أييييي�ييييسييييا  �آدم  وكييييييييان 
�إىل  �نيي�ييسييمييو�  جييمييهييوريييني   10
�لنو�ب  جمل�ص  يف  �لدميقر�طيني 
بتهمة  تر�مب  لعزل  �لت�سويت  يف 

�لتمرد". على  "�لتحري�ص 

كيت هارينغتون وروز ليزيل 
الأول بطفلهما  ي��رزق��ان 

�أفيييييييادت و�يييسيييائيييل �إعييييييالم عيياملييييية �أن 
هارينغتون   �لعامليان  كيت  �ملمثالن 
رزقيييييا  قيييييد  ليييييييييزيل   وزوجييييييتييييييه  روز 
يتم  مل  �أنييييه  �إل  �لأول،  بطفلهما 
ومل  بعد،  �ملييولييود  ��سم  عيين  �لك�سف 
جتدر  ليييه.  �ييسييورة  �أي  �أييي�ييسييا  ين�سر 
�مل�سل�سل  خيييالل  �أنييييه  �إىل  �لإ�ييييسييييارة 
كّل  �لعرو�ص" وقع  "�سر�ع  �ل�سهري 
هييارييينييغييتييون وروز ليزيل  كيييييت  ميين 
يف عالقة حّب قوية، وبد�أ �ملمثالن 
يتو�عد�ن يف عام 2012، وقد �أعلنا 
خطوبتهما يف عام 2017، وتزوجا 
يف  ��سكتلند�  يف   2018 �سيف  يف 
حفل زفاف ح�سره م�ساهري �أغلبهم 

من �ملمثلني يف �مل�سل�سل �أي�ساً.

فوائد اخلبز الأ�سمر عظيمة على ال�سحة

فوائد اخلبز الأ�سمر ل تقاوم! والقمح اأهم اأنواع احلبوب 
اأ�سكال  بعّدة  متوّفر  وهو  اخلبز،  حت�سري  يف  امل�ستخدمة 
املكّون  الكامل  القمح  دقيق  ويعّد  معاجلته.  لدرجة  وفقًا 
مبا  املخبوزات  من  العديد  حت�سري  يف  امل�ستخدم  الرئي�سي 

فيها اخلبز الأ�سمر.
ومعظم املرّكبات النباتية املهمة املوجودة يف القمح ترتكز 
الدقيق  اإليها  يفتقر  والتي  القمح،  وجنني  النخالة  يف 
الأ�سمر  للخبز  الغذائية  القيمة  تاأتي  املكرر.  الأبي�ص 
اأجزاء  عدة  من  تتاألف  والتي  الكاملة،  القمح  حبوب  من 
ال�سلبة  اخلارجية  الق�سرة  متّثل  وه��ي  النخالة،  منها: 
و�سويداء  الأك�سدة،  املعادن، وم�سادات  بالألياف،  والغنّية 

احلبوب،  م��ن  الو�سطى  الطبقة  متّثل  وه��ي  ال��ب��ذرة 
وجنني  ال��ك��رب��وه��ي��درات،  م��ن  تتكّون  م��ا  وغ��ال��ب��ًا 

القمح، وهو الطبقة الداخلية التي حتتوي على 
الفيتامينات، املعادن، الربوتينات واملرّكبات 

النباتية.
اكت�سفي فوائد اخلبز الأ�سمر مع رئي�سة 

لبنان  يف  التغذية  اخت�سا�سيي  نقابة 
الآت��ي  امل��و���س��وع  يف  ب�ّسي،  كري�ستال 

بح�سب ما ن�سرته جملة �سيدتي نت:
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�ش�ؤون حملية
مب�ساركة 318 �ساعرًا و�ساعرة من 16 دولة عربية

اإعالن اأ�سماء الفائزين مب�سابقة النخلة باأل�سنة ال�سعراء بدورتها اخلام�سة 2021

جامعة زايد تنظم معر�ص خريجات كلية الفنون 

نورة الكعبي ت�سيد مبهارات الطالبات وتطلعهن لتحقيق الأهداف الوطنية   

كلية الإدارة والقت�ساد بجامعة الإمارات ت�سهم يف تعزيز ريادة الأعمال حمليًا وعامليًا

•• العني - الفجر

لنخيل  �لدولية  خليفة  جلائزة  �لعامة  �لأمانة  �أعلنت 
�لتمر و�لبتكار �لزر�عي عن �أ�سماء �لفائزين مب�سابقة 
 2021 "�لنخلة باأل�سنة �ل�سعر�ء" بدورتها �خلام�سة 
�لتي تنظمها �جلائزة برعاية معايل �ل�سيخ نهيان بن 
رئي�ص  و�لتعاي�ص،  �لت�سامح  وزييير  نهيان،  �آل  مييبييارك 
�لنحو  على  �لنتائج  وجييياءت  �جلييائييزة،  �أميينيياء  جمل�ص 

�لتايل:
�ملركز �لأول فاز به �ل�ساعر �سعيد بن �سليم بن �سروخ 

�ل�سلتي. عن ق�سيدة بعنو�ن "بنت �لكر�م"
عن  �لر��سي  عبد  �سعد  به  فيياز  �ل�ساعر  �لثاين  �ملركز 

ق�سيدة بعنو�ن "وجه �ل�سعادة"
�لكرمي  عبد  �إمييييان  �ل�ساعرة  بييه  فييازت  �لثالث  �ملييركييز 

�لرزوق عن ق�سيدة بعنو�ن "�سجرة �حلياة"
حيث بلغ عدد �مل�ساركني �لإجمايل يف �مل�سابقة بدورتها 

دولة   16 ميثلون  و�ييسيياعييرة  �ييسيياعيير�ً   318 �خلام�سة 
�لف�سحى  �لعربية  باللغة  ق�سائدهم  ييو�  َنييَظييمحُ عربية 
و�أثرها.  وف�سلها  �لنخلة  حب  يف  �لنبطية  وباللهجة 
�لييدكييتييور عبد  بييه  �أدىل  ت�سريح �سحفي  ذلييك يف  جيياء 
�لوهاب ز�يد، �أمني عام جائزة خليفة �لدولية لنخيل 
تقييم  نتائج  ��ستالم  عقب  �لييزر�عييي،  و�لبتكار  �لتمر 
�لأعيييميييال �ليي�ييسييعييرييية �مليي�ييسيياركيية ميين قييبييل جليينيية حتكيم 

متخ�س�سة بال�سعر �لنبطي و�لنقد �لأدبي. 

و�أ�ساف �أمني عام �جلائزة �أن م�سابقة "�لنخلة باأل�سنة 
�ل�سعر�ء" تهدف �ىل توظيف �ل�سعر �لنبطي كو�سيلة 
نخيل  �سجرة  لأهمية  �جلمهور  وعييي  تنمية  يف  مهمة 
و�لغذ�ئية  و�لييزر�عييييية  �ليير�ثييييية  �لناحية  ميين  �لتمر 
و�لقت�سادية. وتعزيز ثقافة نخيل �لتمر لإحياء �أحد 
�ملكتبة  ورفد  �لنخيل(  �سجرة  )و�سف  �ل�سعر  �أغر��ص 
�لعربية و�ل�ساحة �ل�سعرية بنوعية مميزة من �لق�سائد 
وكتابة  �إبييد�ع  على  �ل�سعر�ء  وت�سجيع  �لنخلة،  حب  يف 
ق�سائد نوعية و�إتاحة �لفر�سة �أمام �جلميع للتناف�ص 
ت�سليط  خييالل  من  �ل�سهرة  وحتقيق  �سفافة  بطريقة 

�لأ�سو�ء على جتارب �ل�سعر�ء �لفائزين بامل�سابقة.

•• اأبوظبي - الفجر

 تنظم جامعة ز�يد - �أبوظبي  معر�ص �لتخرج �لفني 
�لفنون  لكلية   2021  2020- �لأكيييادمييييي  لييلييعييام 
م�سروعاً   52 ييي�ييسييم   �ليييذي  و�ليي�ييسيينيياعييات �لإبييد�عييييية 
�ملرئية،  �لييفيينييون  هيييي:  رئييييي�ييسييييية،  تخ�س�سات  لأربيييعييية 
و�لت�سميم  �ملتحركة  و�لر�سوم  �لد�خلي،  و�لت�سميم 
�جليير�فيييييكييي، وذليييك يف ميينييارة �ليي�ييسييعييديييات  - �أبوظبي 

وي�ستمر حتى 19 مار�ص �ملقبل.
وقامت نورة بنت ممد �لكعبي وزيرة �لثقافة و�ل�سباب، 
�سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ  ير�فقها  ز�يييد،  رئي�سة جامعة 
�لالمدودة  �أ.ع.م  من�سة  رئي�ص  نهيان  �آل  بن خليفة 
ونخبة  �جلامعة،  جمل�ص  �أع�ساء  من  وعييدد  للفنون، 
مهار�ت  على  و�لطيييالع  �ملعر�ص  بييزيييارة  �لفنانني  من 
و�بتكار�ت �لطالبات، و�أفكارهن �خلالقة �لتي عك�ستها 
�إبد�عية  بييطييريييقيية  تيينييفيييييذهييا  و�لييتييي مت  ميي�ييسيياريييعييهيين، 
تختزل خال�سة ما �كت�سبنه من ثقافة ومعرفة خالل 

�سنو�ت �لدر��سة.
وخالل �جلولة، هناأت معايل نورة �لكعبي �خلريجات 
و�ختيارهن  �لييطييالييبييات  بيياإبييد�ع  �سعادتها  عيين  وعيييربت 
ملهمة،  �إبد�عية  لأعمال  و�إجنازهن  مبتكرة،  ملو��سيع 
تو�جه  �لييتييي  بالتحديات  ومعرفتهن  وعيهن  تعك�ص 
�أفيي�ييسييل �لأفكار  تييقييدمي  �ملييجييتييمييعييات، و�لييييقييييدرة عييلييى 
�لتي  �ليير�هيينيية  �لييظييروف  يف ظييل  و�حلييلييول، خ�سو�ساً 
�ل�سكر  وجييهييت  كييمييا  كوفيد19-.  جييائييحيية  فيير�ييسييتييهييا 
جهودهم  على  �لتدري�سية  وللهيئة  �جلييامييعيية  لإد�رة 
�ل�ييسييتييثيينييائييييية خييييالل �ليييفيييرة �ملييا�ييسييييية و�ليييتيييي مكنت 

�لطالبات من ��ستكمال متطلبات �لتخرج و�إجناز هذه 
�مل�ساريع �لإبد�عية.  

�لأهمية مثل ملف  �مل�ساريع مو��سيع يف غاية  تناولت 
�لنف�سية،  �ل�سحة  �لبيئة،  على  و�حلفاظ  �ل�ستد�مة 
طالبات  تركيز  جييانييب  �إىل  �لعربية،  �للغة   ، �ل�سباب 
�ليير�ث عرب  �إحياء  على  �لد�خلي  �لت�سميم  تخ�س�ص 
ميي�ييسيياريييع تييهييدف لإعيييييادة جتييديييد و��ييسييتييغييالل �ملباين 
قطاع   ويييخييدم  �أ�سالتها  على  يحافظ  ب�سكل  �لأثييرييية 
كلية  عميد  بيييادين  كيفن  قييال  جهته،  ميين  �ل�سياحة،  
�لطالبات  "و�جهت  �لإبييد�عييييية:  و�ل�سناعات  �لفنون 
بعد  م�ساريعهن  ت�سميم  �لتحديات خالل  �لكثري من 
�أجمع،  �لعامل  م�ستوى  على  �ل�سحي  �حلجر  �أحُعلن  �أن 
من  و�أدو�تيييهييين  �أعمالهن  كييل  حتييويييل  �إىل  فا�سطررن 
�حليييرم �جلييامييعييي �إىل �ملييينيييازل، وخييلييق ميي�ييسيياحييات عمل 
�لنقا�سات  وحتييولييت  متطلباتهن،  مييع  تييتييالءم  جييديييدة 
�فر��سية  نييقييا�ييسييات  �إىل  �حلييييية  �لفنية  و�لنييتييقيياد�ت 
�لربيد  ور�سائل  �آب   و�لو�ت�ص  �لفيديو  عرب مادثات 
�لإليييييكيييييروين، وليييكييين بييالييرغييم مييين كيييل ذلييييك متكنت 
�لييطييالييبييات ميين �لييتييفييرد و�خلييييروج مبيي�ييسيياريييع مبتكرة، 

لم�ست جو�نب خمتلفة من �حلياة". 
�لفنون  كلية  يف  �لتخ�س�سات  ميين  �لييكييثييري  ��ييسييركييت 
متكاملة،  ملو��سيع  �لتطرق  يف  �لإبد�عية  و�ل�سناعات 
حيييييث عيير�ييسييت �ليييطييياليييبيييات: مييييرمي �لييييبييييدوي و �أميييل 
�حليييميييادي و فيياطييميية �جليينيييييبييي و زييينييب �ليييعييياميييري - 
تخ�س�ص �لت�سميم �جلر�فيكي - ت�ساميم  لأول متجر 
��سم  عليه  �أطلقن  تدويره،  �ملعاد  �لييورق  لبيع  �إمار�تي 
و�ساركتهن �لطالبتان  فاطمة �لكتبي   ورقة"،  "متجر 

 - �لييد�خييلييي  �لت�سميم  تخ�س�ص   - �لييربيييكييي  وجنيييياة 
على  كل  م�سروعيهما،  يف  ركزتا  حيث   ، نف�سه  �لتوجه 
حدة، على  مر�عاة �ل�ستد�مة و��ستخد�م �ملو�د �لقابلة 
�ملن�سوري  �سعد�  وعملت  �لييبيينيياء،  يف  �لييتييدوييير  لإعييييادة 
��سم  على ت�سميم مقهى مبتكر �سديق للبيئة،  حتت 
"بيوريتي كافيه" ي�سم م�ساحة د�خلية �سبه خارجية، 
حتييتييوي عييلييى �لييكييثييري ميين �لأ�ييسييجييار و�ليينييبيياتييات خللق 
جتربة للتمتع و�سط �لطبيعة يف ف�ساء متحكم  به على 
للمنتجات  �مل�سروع مقهى ومتجر�ً  �لعام، وي�سم  مد�ر 

�لع�سوية وور�ص عمل للزر�عة و�سينما. 
وتيييبيييليييورت فييكييرة �إعييييييادة جتييديييد و��ييسييتييخييد�م مبنيني 
عائ�سة  ميي�ييسييروع  هييو  �لأول  ميي�ييسييروعييني،  يف  تاريخيني 
�ملهريي - تخ�س�ص �لت�سميم �لد�خلي -  �لتي عملت 
على فكرة �إن�ساء "فندق بوتيك" يف �أول مبنى تاريخي 
يف �لإمار�ت، �أل وهو ق�سر �حل�سن �لذي مت بناوؤه عام 
1761 عند حدود �أبوظبي ، �سعياً منها لإحياء �ملا�سي 
عييرب �لإقيييامييية فيييييه وعييييي�ييص جتييربيية طييريييقيية ��ستقبال 
�حلاكم ل�سيوفه يف �ملا�سي، و�لثاين هو م�سروع مرمي 
�أثري  �ل�سباب" يف مبنى  "بيت  �لتي �سممت  �لعامري 
ور�ء  من  وتهدف  �ل�سركال"،  "بيت  �ل�سارقة  قلب  يف 
�مل�سروع �إىل �أن يكون موقعاً حياً ي�ستجيب لحتياجات 

�ل�سباب من عمر 15 �إىل 35 �سنة. 
كما عملت كل من ميثاء �لري�سي ومرية �لعبديلي على 
ت�سميم  خييالل  ميين  �ل�سياح،  جلييذب  مبنيني  ت�سميم 
444" يف  "رقم  �ييسييّمييتييهييا  جييبييلييييية  ميييييثيياء ل�ييسيير�حيية 
منحدر،  يربطها  م�ستويات   3 ذ�ت  خورفكان  مدينة 
بالأن�سطة  و�ل�ييسييتييمييتيياع  لييال�ييسييرخيياء  مييكييانيياً  ت�سم  و 

�جلبلية. وم�سروع مرية كان "بيت بركة" �لذي يهدف 
ل�ييسييتيييييعيياب �لأنيي�ييسييطيية �لييرفيييييهييييية ليييليييزو�ر ميين جميع 
�أبييوظييبييي خللق  �لييغييربييييية لإمييييارة  �ملنطقة  �لأعيييميييار يف 

جاذبية للمنطقة. 
و لأن �لفن مهما جترد يلم�ص �لو�قع د�ئماً، فاإن �لتوعية 
بالأمر��ص كان لها مكان �سمن م�ساريع �خلريجات، �إذ 
�سممت �لطالبة جميلة �حلذيفي-  تخ�س�ص ت�سميم 
�للوحي  �لت�سلب  مبر�ص  للتوعية  حملة  جر�فيكي- 
نييا�ييسيير عييلييى ت�سميم  �لييطييالييبيية عليا  �ملييتييعييدد، وعييمييلييت 
مركز جمتمعٍي يهتم مبر�سى �ل�سرطان �سّمته "مركز 
تفاعلية  وور�ييسيياً  �أن�سطة  �ملر�سى  فيه  يجد  �سنوفل"، 
و�لتاأمل،  لال�سرخاء  �ليوغا  ممار�سة  ت�سم  متنوعة 
يعود  مبا  للمر�سى،  �لنف�سية  �ل�سحة  حت�سني  بهدف 

بالإيجاب على م�سريتهم �لعالجية.  
و�لر�سوم  �ملييرئييييية  �لييفيينييون  تييخيي�ييسيي�ييسييي  �أمييييا طييالييبييات 
فل�سفية  �أبيييعييياد  ذ�ت  مييو��ييسيييييع  فييتيينيياوليين  �ملييتييحييركيية، 
�لبيئة  تيياأثييري  وميييدى  �لإنيي�ييسييان  ذ�ت  تلم�ص  ونف�سية 
عالية  كم�سروع  و�أفيييكييياره،  م�ساعره  على  بييه  �ملحيطة 
�لعو�سي -تخ�س�ص ر�سوم متحركة - �لتي ��ستخدمت 
عنا�سر �لت�سويق �إ�سافة للن�سو�ص �ملكتوبة و�لعنا�سر 
مترد  بييني  �ملبهمة  �لييعييالقييات  ل�ستك�ساف  �ل�سمعية، 

�ل�سباب و�لعنا�سر �لطبيعية و�لروحانية للتقاليد. 
 – – تخ�س�ص فنون مرئية  �لييفييرد�ن  وم�سروع مهرة 
�لييذي يحقق يف مفهوم �لييوحييدة، من خييالل �سور من 
�إىل  بالفر�غ  �لإح�سا�ص  حتييول  �لتي  �ليومية،  �حلييييياة 
مع  عربها  �لتو��سل  �مل�ساهد  ي�ستطيع  مرئية  �سور 

ذ�ته لي�سرجع يف ذ�كرته جتربته �خلا�سة.  

•• العني - الفجر

بجامعة  و�لقت�ساد  �لإد�رة  كلية  �أطلقت 
�لإمييييييار�ت �لييعييربييييية �ملييتييحييدة ميييوؤخييير�ً عدة 
منها  �إ�سهاماً  �بتكارية  وم�ساريع  مبادر�ت 
�لأكادميية  �لعلمية  �ملييعييرفيية  تييوظيييييف  يف 
وتيييعيييزييييز مييفيياهيييييم ريييييييادة �لأعييييمييييال على 
�مل�ستوى �ملحلي و�لعاملي و�لتي تاأتي يف �إطار 
�خلطة �ل�سر�تيجية للجامعة يف تاأ�سي�ص 
من  �لأعيييميييال،  لييريييادة  متكاملة  منظومة 
خالل �مل�ساريع �لنوعية و�لرب�مج �ملتميزة 
�ملجالت  هييييذه  �لييكييلييييية يف  تييتييبيينيياهييا  �ليييتيييي 
�لدكتورة  �لأ�يييسيييتييياذة  و�أ�ييييسييييارت  �حليييييوييية. 
– وكيل كلية �لإد�رة  رحاب ممد عثمان 
�أن  – �إىل  �لإميييييار�ت  بجامعة  و�لقييتيي�ييسيياد 
�سبابية  كيييييو�در  بييتيياأهيييييل  مييلييتييزميية  �لييكييلييييية 
مبتكرة يف م�سار�ت تتالءم مع ��سر�تيجية 
�لأجندة  متطلبات  مع  وتتناغم  �جلامعة 
�لوطنية لدولة �لإمار�ت يف جمال �لبتكار 
موؤ�س�سات  مع  �سر�كاتها  خييالل  من  وذلييك 
د�خل وخارج �لدولة، وتنظيم فعاليات من 
�ساأنها �سقل مهار�ت �لطالب وخلق ثقافة 
�ملناهج  ريادية عالية، وطرحها حزمة من 
�لدر��سية يف جمال ريادة �لأعمال و�لبتكار، 

من  �ملبتكرين  ميين  �لكثري  " تلقى  وقييالييت 
ودعييييو�ت خارجية  جييو�ئييز  �جلييامييعيية  �سباب 
للم�ساهمة يف معار�ص �لبتكار يف هيئات يف 
عييدد من  تلقى  كما  �لدولة  �أنحاء  خمتلف 
من  مل�ساريعهم  دعما  و�ملبتكر�ت  �ملبتكرين 
وريادة  �لبيئي  �لقطاع  يف  خمتلفة  جهات 
�لدكتورة  ونييوهييت  �ملجتمعية."  �لأعيييميييال 
رحييياب �إىل �أهييمييييية طييرح �مليييبيييادر�ت يف دعم 
رييييييادة �لأعيييميييال و�ملييبييتييكييرييين حيييييث قامت 
�لكلية باإطالق مبادرة " مبتكرون حتت �سن 
�لي25" لتحفيز رو�د �لأعمال وم�ساعدتهم 

�لو�قع،  �أر�يييييص  عييلييى  �بييتييكييار�تييهييم  نييقييل  يف 
�لأعمال  ريييادة  �إطالقها م�سار  عالوة على 
و�ليييذي ييياأخييذ �لييطييالييب يف رحييليية متكاملة 
جتاري،  م�سروع  عر�ص  حتى  �لفكرة  ميين 
من  �لطلبة  ميين  نخبة  �مل�ساق  وي�ستقطب 
خمييتييلييف �لييكييليييييات مييين خييييالل دجمييهييم يف 
فيييرق ومييطييات مليينيياقيي�ييسيية ميي�ييسيياريييعييهييم مع 
ركائز  �أهييم  ميين  ولعل  وخمت�سني.  خييرب�ء 
�لقوة مل�سار ريادة �لأعمال هو تنوع خرب�ت 
�أع�ساء هيئة �لتدري�ص �ملوؤ�س�سة للمنهج من 
و�لأبحاث؛  و�لعملية  �لنظرية  خرب�تهم 
حيث جتتمع خرب�ت مهمة بدء� من �لعلوم 
�لتطبيقية يف �لبتكار و�لدر��سات �ل�سوقية 
و�لتطبيقات  و�لييتيي�ييسييويييق  و�لييتييكيينييولييوجيييييا 
�لنف�سية و�لجتماعية وفنون �لتو��سل مع 
�كت�ساب  ي�سمن  مبا  و�مل�ستثمرين،  �ل�سوق 
�لطالب خربة عملية بدورة حياة �مل�ساريع 
�ملبتكرة وتطويرها و�أهم عو�مل جناحها. 

�ليييدكيييتيييورة مي�سم  ذكيييييرت  وميييين جييهييتييهييا، 
ومن�سقة  �لبتكار  جلنة  رئي�سة  �لعبادي- 
�لإد�رة  بييكييلييييية  �لأعيييييميييييال  رييييييييادة  مييي�يييسيييار 
و�لقت�ساد  �لإد�رة  كلية  " �إن  و�لقت�ساد- 
خالل  ميين  ��ستطاعت  �لإميييييار�ت  بجامعة 
تنظمها  �ليييتيييي  و�ليييفيييعييياليييييييات  �ملييييييبييييييادر�ت 

�لبتكار  ق�سم  مظلة  حتييت  �لبييتييكييار  جلنة 
ت�سهم  �أن  �لأعييمييال،  ورييييادة  و�لتكنولوجيا 
�سكلت  ن�سطة  �فيير��ييسييييية  من�سة  خلق  يف 
لييتييمييكييني �لطلبة  تييطييويييرييية جييياذبييية  بيييييئيية 
�لأعمال، من  ريييادة  و�خلريجني يف جمال 
خييالل �لييتييعيياون �ل�ييسيير�تيييييجييي مييع �سركة 
في�سبوك �لعاملية و�سندوق خليفة لتطوير 
�مل�ساريع �لذي حظي باأثر بالغ �لأهمية مع 
يقل  ل  ما  متكني  يف  �جلديد  �لعام  مطلع 
عن 500 ر�ئدة �أعمال �سابة من �جلامعة 
�لإلكروين  و�لت�سويق  �لتجارة  جمييال  يف 

 She Means بيييييرنييييياميييييج  �ييييسييييميييين 
�أع�ساء  �أن  �إىل  و�أ�ييسييارت   ،.Business
هيئة �لتدري�ص و�لباحثني  يف كلية �لإد�رة 
و�لقت�ساد من ق�سم �لبتكار و�لتكنولوجيا 
وريييادة �لأعمال رغم �جلائحة  م�ستمرين 
باأدو�ر فعالة يف متكني رو�د �لأعمال �ل�سباب 
�ملختلفة  �ليييعيييايل  �لييتييعييليييييم  مييوؤ�ييسيي�ييسييات  يف 
و�حلا�سنات  �مل�سابقات  يف  �مل�ساريع  وتقييم 

�ل�سبابية كحكام وم�ست�سارين. " 
و�أ�سافت �لدكتورة مي�سم يعترب م�سار ريادة 
ممار�سات  ذ�ت  متخ�س�سة  رحلة  �لأعييمييال 
�ملحلي؛  بالطابع  ممزوجة  عاملية  تعليمية 
�لتفكري  يف  �لأ�يييسيييالييية  �ليييطيييالب  لييتييعييطييي 
�لبتكاري مدعومة مبرونة و�سالبة على 
��سر�تيجيات  تييوظيييييف  فييهييم  يف  �ليي�ييسييو�ء 
�سباب  �أعمال  كييرو�د  �ملحلي  �ل�سوق  خو�ص 
ذوي خربة عاملية مكت�سبة من �مل�سار توؤهلهم 
من مو�جهة �لتحديات يف �ل�سوق �لتجاري 
ب�سيا�سات ذكية وحديثة. مل يقت�سر �مل�سار 
على متكني �لطالب يف �ملمار�سات �حلديثة 
بل و�لتمكني �لنف�سي و�لجتماعي �ملطلوب 
�ل�سابة  �لطاقات  من  �لأف�سل  ل�ستخر�ج 
يف  فعال  ب�سكل  �مل�ساهمة  �ساأنها  ميين  �لتي 

�خلم�سني �لقادمة.
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الإمارات عن فئة الطالب املُبتعث املميز
•• دبي-الفجر:

جامعة  يف  �لدكتور�ة  لدر��سة  بتثعها  محُ دبي،  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  هناأت 
كييامييربيييدج، �ليير�ئييد مييمييد عييلييي �ملييييري، لييفييوزه بييياليييدورة �لييثييالييثيية جلائزة 
�لإمار�ت عن فئة "�لطالب �ملحُبتعث �ملميز" و�لتي مت �لإعالن عن نتائجها 
نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  برعاية وح�سور  �أم�ص 

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �لد�خلية.
و�أثنى �لعميد �لدكتور �سالح عبد �هلل مر�د عبد �هلل مدير �لإد�رة �لعامة 

دبي،  �سرطة  يف  �لب�سرية  لييلييمييو�رد 
عييلييى �جليييهيييود �ل�ييسييتييثيينييائييييية �لتي 
�لر�ئد  �ملحُييبييتييعييث  �لييطييالييب  بييذلييهييا 
مييمييد عييلييي �مليييري و�لييييذي ير�أ�ص 
�لعربي"  "�جلينوم  ميييي�ييييسييييروع 
�لعينات  وحتليل  بجمع  �ملخت�ص 
�ملييوثييقيية لييلييطييفيير�ت �لييور�ثييييية بني 
�أن  �لييي�يييسيييعيييوب �ليييعيييربييييييية، ميييييوؤكيييييد�ً 
�لييثييالييثيية جلائزة  بييييالييييدورة  فيييييوزه 
�لإمار�ت يحُعد م�سدر فخر و�عتز�ز 
لييلييقيييييادة �ليييعيييامييية ليي�ييسييرطيية دبيييي،  
�لعامة  �لييقيييييادة  حليير�ييص  ونتيجة 
و�لتوجيهات �حلثيثة و�لد�ئمة من 

معايل �لفريق عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�سرطة دبي، لال�ستثمار 
�لأمنية  �ملييجييالت  خمتلف  يف  ومتكينهم  وتاأهيليهم  �لب�سري  �لعن�سر  يف 
لتحقيق  و�لعاملية  �ملحلية  �جلامعات  �أرقيييى  يف  �بتعاثهم  عييرب  و�ل�سرطية 
�لتطلعات �مل�ستقبلية يف خمتلفة �لتخ�س�سات �لعلمية، وذلك �سمن خطة 
عتمدة للتخ�س�سات �لتي ت�ساهم تطوير �لعمل �ل�سرطي وحتقيق �لريادة  محُ

و�لتميز و��ست�سر�ف �مل�ستقبل.
و�أكد �لعميد �سالح عبد �هلل مر�د عبد �هلل �أن �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي 
45 يف �لدكتور�ة و  بنظام �لتفرغ �لكامل بو�قع  165 مبتعثاً  لديها �لآن 
�لبتعاث يف �سرطة  ح�ساد  و�أن  �لبكالوريو�ص  يف  و92  �ملاج�ستري  يف   28
دبي و�سل �ىل 1034 مبتعثاً وهذ� نابع من حر�ص �لقيادة �لعامة ل�سرطة 
يف  �لعلمية  �لدرجات  �أعلى  على  حا�سلة  وطنية  كييو�در  �حت�سان  على  دبي 

خمتلف �ملجالت �لعلمية.

جهود اإدارة البعثات وال�ستقطاب
�لبعثات  �إد�رة  مييدييير  �لبلو�سي  من�سور  �لييدكييتييور  �ملييقييدم  �أكيييد  جييانييبييه،  ميين 
و�ل�ستقطاب بالإد�رة �لعامة للمو�رد �لب�سرية، �أن �لقيادة �لعامة ل�سرطة 
دبي توفر ملحُبتعثيها خارج �لدولة �أدو�ت ذكية للتو��سل �ملحُ�ستمر كمن�سة �إيفاد 
�لهادفة لتلبية كافة خدماتهم على مد�ر �ل�ساعة �إىل جانب توفري جمال�ص 
�لدعم  يحقق  مبا  �ملحُبتعثني  �لطلبة  كمجل�ص  قدر�تهم  يف  ت�ستثمر  د�عمة 
�مل�ستقبل  با�ست�سر�ف  لهم  ت�سمح  و�بتكارية  �إبد�عية  بيئة  ويخلق  �ملن�سود 

�لأمني.
ولفت �إىل �أن منظومة �لبعثات يف �سرطة دبي حالياً ل تعتمد على �لتح�سيل 
ليكونو�  بتعثيها  محُ وتاأهيل  متكني  على  تعتمد  �أي�ساً  و�إمنييا  فقط  �لدر��سي 
خمتلف  يف  �إ�سر�كهم  خييالل  من  وذلييك  �مل�ستقبل  يف  فاعلة  قيادية  عنا�سر 

�ملحافل �لعاملية و�لإقليمية.

دعم القيادة
�لعامة  �لقيادة  �إىل  بال�سكر  �ملييري  علي  ممد  �ليير�ئييد  تقدم  جانبه،  وميين 
�لدكتور�ة  لدر��سة  �بتعاثه  عرب  له  �لييالمييدود  دعمها  على  دبييي  ل�سرطة 
و�إعد�د  للم�ساركة  دعمه  جانب  �إىل  �لعربي"  "�جلينوم  مل�سروع  ولر�أ�سه 
�مللف �خلا�ص بالدورة �لثالثة جلائزة �لإمييار�ت وهو ما �ساهم يف ح�سوله 
عليها، موؤكد�ً �أن هذ� �لدعم ياأتي يف �إطار حر�ص �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي 
بتعثيها لي�ساهمو� يف حتقيق �لإجناز�ت �لنوعية يف  �لد�ئم على دعم كافة محُ
خمتلف �ملجالت �لتي تحُفيد �لعمل �ل�سرطي، و�لو�سول �إىل حتقيق �لريادة 

و�لتميز و�ل�سعود �إىل من�سات �لتتويج. 
و�أ�ساد �لر�ئد �ملري بحر�ص �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي وبتوجيهات معايل 
�ملو�طنة  بالكفاء�ت  �لهتمام  على  �لد�ئمة  �ملييري  خليفة  عبد�هلل  �لفريق 
و�لعاملية  �ملحلية  و�لكليات  �لدر��سة يف �جلامعات  �لدولة ومتكينها من  يف 
�لعامة  �لإد�رة  �لبعثات و�ل�ستقطاب يف  �إد�رة  �سوؤونهم من خالل  ومتابعة 

للمو�رد �لب�سرية وهو ما كان له �أثر بالغ يف متيزهم وتفوقهم.
ما هو م�سروع �جلينوم؟ 

وحول م�سروع "�جلينوم �لعربي" - �ملخت�ص بجمع وحتليل �لعينات �ملوثقة 
�مل�سروع  �أن  �ملري  �لر�ئد  �أو�سح   ، �لعربية  �ل�سعوب  �لور�ثية بني  للطفر�ت 
يهدف �إىل �إ�سد�ر  خريطة ور�ثية كاملة ل�سعوب �لدول �لعربية نظر�ً لعدم 
�لعاملي  �لب�سري  �جلينوم  م�سروع  يف  �لعربية  �جلييزيييرة  من  عينات  وجييود 

عاما. و�لذي بد�أ منذ ما يقارب من 30 
وقال �لر�ئد �ملري �أنه من خالل نتائج �مل�سروع �سنتكمن من �إن�ساء مو�سوعة 
ور�ثية عاملية وهو ما يعني حتقيق تقدم كبري يف �بتكار�ت تتعلق بال�ستعر�ف 
�لور�ثي يف جمال �لأدلة �جلنائية بالإ�سافة �إىل فتح جمال �لطب �لور�ثي 
من �أجل �لو�سول �إىل عالج �سخ�سي لكل مري�ص بح�سب �لركيبة �لور�ثية 
�ملختلفة لكل �سخ�ص وك�سف �لأ�سخا�ص �ملعر�سني خلطر �لإ�سابة وتقدمي 
و�لكلفة  �لوقت  �ملنا�سبة وكل ذلك ميكن من توفري  �لوقائية  �ل�ست�سار�ت 

�ملرتبطة باأنو�ع �ملعاجلة باهظة �لتكاليف.
�جلينوم  ميي�ييسييروع  ميين  جيييزء  �لعربي" هييو  "�جلينوم  ميي�ييسييروع  �أن  و�أو�يييسيييح 
�لب�سري �لعاملي -�لذي ير�أ�ص �أي�ساً فريق �لتحليل به – حيث يدر�ص در�ص 
�لختالفات �لور�ثية �لكاملة بني 54 �سعبا ومت حتديد �لطفر�ت �لور�ثية 
�خلا�سة يف كل �سعب بالتعاون مع جامعة كامربيدج يف بريطانيا و جامعة 

هارفارد يف �لوليات �ملتحدة.
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تزهر  الربيع؛  وق��دوم  ال�ستاء  ف�سل  نهاية  عند   
وتزهو �سجرة اللوز، اإىل اأن تن�سج الثمار بعد حوايل 
لّينة  الثمرة  تكون  املبكرة  املراحل  ويف  اأ�سهر،   6
الأبي�ص  البحر  حو�ص  بلدان  بع�ص  ويف  وخ�سراء، 

املتو�سط توؤكل خ�سراء مع ق�سرتها.
على  الفتى  مرينا  التغذية  اخت�سا�سية  مع  تعّرفوا 

فوائد اللوز ال�سحية، يف املو�سوع الآتي:

فوائد اللوز ال�سحية خيالية
بد�ية، تقول �خت�سا�سية �لتغذية مرينا �لفتى �إن "�للوز يعترب 
بفو�ئدها  جد�ً  و�ل�سهرية  �جلميع،  لدى  �ملحببة  �ملك�سر�ت  من 
�لييعييديييدة و�خليييييالييييية لييلييدميياغ، �لييقييلييب و�ليي�ييسييحيية عيياميية. ومن 

�ملعروف �أي�ساً فو�ئد �للوز يف عامل �جلمال و�لتجميل.
�إن تناول عدد  �للوز يحافظ على �سحة �لدماغ و�جللد، حيث 
و�لركيز،  �ليييذ�كيييرة  حت�سني  عييلييى  ي�ساعد  ييييوم  كييل  ميينييه  قليل 

خ�سو�ساً لدى �لأطفال.
ي�ساعد �للوز يف �حلفاظ على م�ستويات جيدة من �لكول�سرول؛ 
عن طريق زيادة م�ستوى �لكول�سرول �جليد وخف�ص م�ستوى 
�لكول�سرول �ل�ساّر؛ �لأمر �لذي ي�ساهم يف �لوقاية من �أمر��ص 

�لقلب .
متَّ  �أو  تناوله  �إذ� متَّ  �ييسييو�ء  جيييد�ً،  للب�سرة مهمة  �لييلييوز  وفييو�ئييد 
على  مبا�سرة  �لييلييوز  زيييت  تطبيق  عييرب  مو�سعياً؛  ��ستخد�مه 
بيي�ييسييرة ناعمة  �ليييذي ي�ساعد يف �حليي�ييسييول عييلييى  �جلييلييد، �لأميييير 
و�سحية. وت�سمل فو�ئد زيت �للوز �حللو �أي�ساً �لعالج و�لوقاية 
��ييسييتييخييد�مييه عييلييى ب�سرة  ميين جييفيياف وت�سقق �جلييلييد، كييمييا يييتييم 
لالأك�سدة  م�ساّدة  خ�سائ�ص  على  �للوز  ويحتوي  �لأطفال.هذ� 
ت�ساهم يف �حلفاظ على �سحة �لب�سرة من �أ�سر�ر �لأ�سعة فوق 
�لبنف�سجية �ل�ساّرة، بالإ�سافة �إىل غناه بفيتامني هي H �لذي 

يعترب م�ساد�ً طبيعياً لالأك�سدة قاباًل للذوبان يف �لدهون.

�أما �لدهون �لأحادية غري �مل�سبعة �ملوجودة يف �للوز، فهي جيدة 
ل�سحة �لقلب، وهي �إىل جانب �ملو�د �مل�ساّدة لالأك�سدة، ت�ساعد 

�أي�ساً على �لوقاية من �أمر��ص �لقلب.
على  ي�ساعد يف �حلفاظ  �أنييه  لّلوز  �ل�سحية  �لفو�ئد  �أهييم  وميين 
�سغط �لدم �ل�سليم، و�لوقاية من �لأمر��ص �لناجمة عن �رتفاع 

�سغط �لدم.
ويييحييتييوي �لييلييوز عييلييى حم�ص �لييفييوليييييك، وهيييو و�حيييد ميين �أهم 
�أثناء  �جليينييني  لييدى  �خللقية  �لعيوب  ملنع  �لغذ�ئية  �لعنا�سر 
��ستخد�مه  �أي�ساً  �أثناء �حلمل  �للوز  فو�ئد  ت�سمل  كما  �حلمل، 

يف عالج �لإم�ساك.
ويحتوي حليب �للوز على كميات �أقل من �ل�سعر�ت �حلر�رية، 
غييذ�ئييي خاف�ص  نييظييام  �تييبيياع  �أثيينيياء  ��ستهالكه  وبييالييتييايل ميكن 

للوزن".

فوائد اللوز ال�سحية لل�سعر والب�سرة
عدة  "هناك  قائلة:  �لفتى  مرينا  �لتغذية  �خت�سا�سية  وتتابع 
فو�ئد لزيت �للوز لل�سعر؛ فهو ي�ستخدم لعالج جفاف �ل�سعر، 

ومنحه �لرطوبة �لالزمة، ومنع ت�ساقطه.
�لتجاعيد  مثل  �لب�سرة  م�ساكل  لييعييالج  �لييلييوز  زيييت  ي�ستخدم 
و�لهالت �ل�سود�ء حتت �لعينني، جفاف �جللد، �لروؤو�ص �ل�سود�ء 
و�لبثور. وهو عن�سر رئي�سي يف �لعديد من زيوت �لتدليك؛ لأنه 

يرك �لب�سرة ناعمة ون�سرة.
منها  وفييّعيياليية،  مفيدة  غذ�ئية  عنا�سر  ميين  �لييلييوز  ويتكّون  هييذ� 
يعّد  ل  ولكنه  و�لييربوتييني،  �لبوتا�سيوم،  �حلييديييد،  �لكال�سيوم، 
بروتيناً كاماًل. ويتمّيز باحتو�ئه على �لعديد من �لفيتامينات 
�ملغني�سيوم،  �لفوليك،  �لزنك، حم�ص   ،  B3و B2 و   B1منها

و�لألياف �ل�سحية �لغذ�ئية".

فوائد اللوز ملر�سى ال�سكري وتقوية املناعة
وتوؤكد �لخت�سا�سية مرينا �لفتى �أّن �للوز يقّوي مناعة �جل�سم 
بالإ�سافة   ،B2 بفيتامني  غناه  ب�سبب  �حل�سا�سية؛  من  ويقّلل 
�إىل  يييوؤدي  مما  �ملغني�سيوم،  من  عيياٍل  مقد�ر  على  �حتو�ئه  �إىل 
حت�سن مقاومة �لإن�سولني لالأ�سخا�ص �مل�سابني بد�ء �ل�سكري، 
حيث يعّد �للوز من �ملك�سر�ت �ل�سحية �لتي حتتوي على ن�سب 
عالية من �لألياف، و�لتي ت�ساعد على �لتخفيف من ح�سا�سية 

�جل�سم، وتزيد قدرة �جلهاز �ملناعي يف �جل�سم.
وتبنّي بع�ص �لدر��سات �لطبية �أن تناول �للوز ل يقت�سر فقط 
و�إمنا  �جل�سم،  يف  �ل�ساّر  �لكول�سرول  ن�سبة  من  �لتقليل  على 
�لتقليل من  �إىل  ييييوؤدي  تيياأكيي�ييسييده، ممييا  ميين  �حليييّد  ي�ساعد على 
خطر �لإ�سابة باأمر��ص �لقلب، حيث ي�ساعد �أي�ساً على تنظيم 
�إىل �سحة  يييوؤدي  �ل�سار يف �جل�سم، مما  �لكول�سرول  م�ستوى 

�لقلب.
من  �لتخل�ص  على  ي�ساعد  �لييلييوز  يحتويه  �ليييذي  و�ملغني�سيوم 
�ل�سموم يف �جل�سم، وبالتايل �إنتاج �لطاقة، حيث يعّد �ملغني�سيوم 
قلوية  رفع  على  تعمل  �لتي  �ل�سرورية  �لغذ�ئية  �لعنا�سر  من 
�ليييدم، ممييا يييزيييد ميين مناعة �جليي�ييسييم، ويييزيييد ميين �خل�سائ�ص 

�مل�ساّدة لالأك�سدة �أي�ساً.
نظر�ً  و�لأ�سنان؛  �لعظام  يقّوي  �للوز  �أّن  �أي�ساً  ذكييره  و�جلدير 
لحتو�ئه على كمية كبرية من �لكال�سيوم، و�حلّد من �لإ�سابة 
به�سا�سة �لعظام. �أما غنى �للوز باملنغنيز؛ في�ساعد على تعزيز 
على  �للوز  ي�ساعد  �لزنك؛  وبف�سل  و�لعظام.  �لأن�سجة  تكوين 

منو خاليا �جل�سم وبناء �لعظام و�لأ�سنان.
�مل�سابني  �سحة  تعّزز  �لتي  �لفو�ئد  من  �لكثري  �للوز  وميتلك 
�لييدم. وهو  �ل�سكر يف  يعّدل م�ستوى  �أنييه  �ل�سكري، ومنها  بييد�ء 
حتكم  على  ي�ساعد  ممييا  �لإن�سولني،  �إنييتيياج  على  �جل�سم  يحّفز 

�جل�سم بن�سبة �ل�سكر يف �لدم.
�لتخفيف من  ي�ساهم يف  �للوز  �أن  نركز على  �أن  يجب  و�أخييري�ً 
�ملر�ص  بهذ�  �مل�ساب  �ل�سخ�ص  تناول  فيياإذ�  �ل�سقيقة،  د�ء  نوبات 
�لتخفيف من هذه  على  �سي�ساعده  �للوز،  20 حّبة من  يومياً 

�لنوبات �إىل حّد كبري.
�لييوقيياييية من  يف  دور�ً  �مليييياء  �مليينييقييوع يف  �ليييليييوز  لييتيينيياول  �أن  كييمييا 

��سطر�بات �ل�سرطان و�لتهاب �ملعدة".
ن�سيحة: جتنبو� تناول �للوز �ململح و�ملقلي، وركزو� على تناول 

يف  �لإفيييير�ط  عييدم  �ييسييرط  �سحية،  خفيفة  كوجبة  �لنيئ  �لييلييوز 
تناوله.

حلو املذاق ومنا�سب لعدد ل ح�سر له من الأطباق

اللوز..  فوائده كثرية، وقيمته الغذائية عالية جدًا

فييرة جائحة  خييالل  �أنييه  �إىل   ،Cureus وت�سري جملة 
"كوفيد19-" �كت�سف �لأطباء عدد� كبري� من �مل�ساعفات 
�لع�سبية لهذ� �ملر�ص، مبا فيها �ل�سد�ع و�لدوخة و�عتالل 
�ليييدمييياغ و�لييهييذيييان و�لييتييهيياب �ليي�ييسييحييايييا و�لييتييهيياب �لدماغ 
و�لتهاب �لنخاع �مل�ستعر�ص �حلاد، ��سطر�ب حا�ستي �ل�سم 
�سببها  �مل�ساعفات  هييذه  جميع  للعلماء  ووفييقييا  و�لييييذوق. 
�لدماغ  �إىل  مبا�سرة  �مل�ستجد  �لتاجي  �لفريو�ص  و�سول 

و�لتهاب �ل�سبكات �لع�سبية.
برئا�سة  �لربيطانيني  �لباحثني  ميين  فييريييق  و�ييسييف  وقييد 
ديربي،  يف  �مللكي  �مل�ست�سفى  من  �حل�سان  ممد  �لدكتور 
مبر�ص  �سنة(   54( مري�ص  �أ�سيب  حيث  فييريييدة،  حالة 

بالتهاب  ميي�ييسييابييا  �مل�ست�سفى  �إىل  نييقييل  "كوفيد19-" 
�لعك�سي �خللفي  �لييدميياغ  �عييتييالل  حيياد، ومتالزمة  رئييوي 

)PRES(، و�أ�سيب بالعمى �لق�سري �لد�ئم.
ب�سبب  �لب�سر،  تام حلا�سة  فقد�ن  �لق�سري: هو  �لعمى   -
�إ�سابة �لف�سو�ص �لقذ�لية للدماغ. ولكن يف هذه �حلالة 
تبقى حدقة �لعني )�لبوؤبوؤ( تتاأثر بال�سوء. وت�سنف هذه 

�حلالة على �أنها �سعف ب�سري ع�سبي.
�رتفاع  �مل�ست�سفى يعاين من  �إىل  نقله  �ملري�ص عند  وكييان 
�لقلب  وزييييادة يف �سربات  �لتنف�ص  و�سيق  حيير�رتييه  درجيية 
وموؤ�سر ت�سبع �لأك�سجني %82، وقبلها كان يعاين على 
و�سعال  �لع�سالت  يف  و�آلم  �حلييمييى  ميين  �أييييام   10 مييدى 

جاف.ووفقا لبيانات فح�سه يف �مل�ست�سفى، �كت�سف �لأطباء 
�أي  دون  دمييه، ولكن  �للمفاوية يف  �نخفا�ص عدد �خلاليا 
خلل يف عمل �لكلى وتو�زن �ملحلول �مللحي �أو جتلط �لدم. 
��ستخد�م  �لأطييبيياء  قييرر  �ل�سحية  حالته  لتدهور  ونييظيير� 
من  �ملييزيييد  �إجييير�ء  بعد  للرئتني.ولكن  �مليكانية  �لتهوية 
�لفحو�سات و�لتحاليل، �سخ�ص �لأطباء �إ�سابته مبتالزمة 
�ل�سائقة �لتنف�سية �حلادة ومتالزمة �ل�ستجابة �للتهابية 
م�ستبعد�  يكن  مل  �لنتائج،  هييذه  �إىل  و��ستناد�  �جلهازية. 
�مل�ساد�ت  ��ييسييتييخييد�م  تييقييرر  لييذلييك  �لييييدم،  بتعفن  �إ�ييسييابييتييه 
�أو  �ستريودية  �أدويييية  ��ستخد�م  دون  عييالجييه،  يف  �حليوية 

مفزة للمناعة.
�مل�ست�سفى،  يف  لرقوده    21 �لييي  �ليوم  يف  �ملري�ص  و�أ�سيب 
لفح�ص  �إخ�ساعه  �إىل  �لأطييبيياء  ��سطر  مييا  �ييسييرع،  بنوبة 
حدوث  �حتمال  �أظهرت  �لتي  للدماغ،  �ملقطعية  بالأ�سعة 
 Posterior( متالزمة �عتالل �لدماغ �لعك�سي �خللفي
 reversible encephalopathy
ت�ستقر  بييد�أت  �ملري�ص  حالة  �أن  ومع   .)syndrome
تدريجيا، ومل تعد هناك حاجة لتهوية �لرئتني ميكانيكيا، 
�لق�سري  بالعمي  �إ�سابته  �أظهر  �لع�سبي  �لفح�ص  �أن  �إل 
ينكر  حالة   - �ملميزة  �أنييطييون  متالزمة  ت�ساحبه  متييامييا،  

فيها �ل�سخ�ص فقد�ن �لب�سر.
وع�سبيا،  �ملري�ص ج�سديا  وتعايف  �لوقت  مييرور  مع  ولكن 
�لأ�سياء، ولكنه مل ي�ستعد  و�أ�سكال  �لألييو�ن  بد�أ مييز بني 
�ل�سبب  لييالأطييبيياء،  كييامييليية.ووفييقييا  بيي�ييسييورة  �لب�سر  حييا�ييسيية 
�لتي  �خللفي  �لعك�سي  �لدماغ  �عتالل  ملتالزمة  �لرئي�سي 
�لدماغية  �ليييرويييية  فيييرط  هييو  �لييقيي�ييسييري،  �لييعييمييى  �سببت 
-��ييسييطيير�ب تدفق �لييدم يف �لييدميياغ، ب�سبب �رتييفيياع �سغط 
�لييييدم �لييييذي يييزيييد كييثييري� مييين خييطيير مييتييالزميية �عتالل 
�لدم  �سغط  م�ستوى  �أن  �خلييلييفييي.ومبييا  �لعك�سي  �لييدميياغ 
لدى �ملري�ص مل يكن مرتفعا، لذلك يفر�ص �لأطباء، �أن 
�ل�سبب �لرئي�سي ملتالزمة �عتالل �لدماغ �لعك�سي �خللفي 

مل يكن �رتفاع م�ستوى �سغط �لدم،  بل ��سطر�ب وظيفة 
�لناجم  �لإنتان  �لناجتة عن  �لد�خلية،  �لغ�سائية  �لبطانة 

هي  �لييدميياغ،  �إىل  �مل�ستجد  �لتاجي  �لفريو�ص  و�سول  عن 
�ل�سبب يف �إ�سابته بالعمى �لق�سري.

اكت�ساف م�ساعفات جديدة وخطرية ل� »كوفيد- 19«
و�سف اأطباء بريطانيون اأول حالة �سريرية للعمى الق�سري الدائم، كاأحد 

م�ساعفات "كوفيد-19"، مل ي�سبق لهم مالحظة اأي �سيء مماثل �سابقا.

اخلميس   18  فبراير   2021  م   -   العـدد   13168  
Thursday    18  February   2021   -  Issue No   13168



24 اخلميس   18  فبراير   2021  م   -   العـدد   13168  
Thursday    18  February   2021   -  Issue No   13168

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
 اعـــــــالن 

�نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/  تقدم �يل 
�سيف بن �سامل بن علي حريب �ل�سحي - �جلن�سية : �سلطنة عمان  وطلب �لت�سديق 
على مرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته �لبالغة 100% يف �ل�سم �لتجاري ريفان كافيه 
 ، و�ساخنة  بيياردة  م�سروبات   - )كافترييا(  �خلفيفة  �لوجبات  بيع  �لرخ�سة  ن�ساط   ،
 775906 رقم  �لقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية  �لتنمية  د�ئييرة  و�ملرخ�ص من 
�ل�سيدة/ �ىل  بخورفكان.  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  يف   2020/8/24 بتاريخ  �ل�سادرة 
فاطمة ممد علي مر�د �لدرمكي ، �جلن�سية : �لإمييار�ت. ليكن معلوما للجميع بان 
يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   

 اعـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ عبد�لعزيز 
�حمد ممد �حمد �حلمادي ، �جلن�سية : �لإمار�ت ح�سته 70% و�ل�سيد/ ممد عتيق �لرحمن 
ممد �ص �جلن�سية : بنغالدي�ص ح�سته 30% وطلبو� �لت�سديق على مرر يت�سمن )تنازل( 
لييربدي للدو�جن ،  �لتجاري  �ل�سم  �أعيياله وجمموعها 100% يف  �ملذكورة  يف كامل ح�س�سهم 
�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئييرة  من  و�ملرخ�ص   ، و�لييدو�جيين  �لطيور  وبيع  ذبييح  �لرخ�سة  ن�ساط 
�لتنمية  د�ئييرة  يف   1994/1/25 بتاريخ  �ل�سادرة   241811 رقييم  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف  
�لإقت�سادية بخورفكان.  �ىل �ل�سيد/ جاكري ح�سني �بو طاهر - �جلن�سية : بنغالدي�ص .  ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي 

�ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 20/2019/1442 جتاري كلي   

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
�إىل �ملدعي عليه : 1- �ل�سركة �ملتكاملة لالأور�ق �ملالية ذ م م - �سابقا - �سعاع لالأور�ق �ملالية ذ م م حاليا  - 

جمهول مل �لإقامة - مبا �ن �ملدعي :�سالح بن جميل بن �سالح مالئكه 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �خل�سم �ملدخل �لأول و�خل�سم �ملدخل �ل�سابع بتقدمي �مل�ستند�ت 
�لتي حتت يدهم و�حلكم على �ملدعي عليها �لثالثة و�خل�سم �ملدخل �لثاين ببطالن وف�سخ و�إنحالل عقد 
بيع �ل�سهم �ملوؤرخ يف 2018/9/6 و�حلكم على �ملدعي عليها �لثانية ببطالن وف�سخ و�إنحالل عقد بيع �لأ�سهم 
�ملوؤرخ يف 2018/9/6 و�لز�م �ل�سركات �ملدخلني من �لثالثة وحتى �ل�ساد�سة بنقل ملكية جميع �لأ�سهم وعددها 
بان يوؤدي له مبلغ وقدره 251.810.635.00  و�لييز�م �ملدعي عليه �لأول  �ملدعي  29.700.000.00 �سهم ل�سم 
درهم ومبلغ 16.315.604.60 درهم و�لز�مهم بالت�سامن و�لتكافل بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2021/2/22 �ل�ساعة 9.30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.  )علما باأن قر�ر �لقا�سي بت�سليم جميع �مل�ستند�ت �لتي حتت 

يدكم للخبري �ملخت�ص(. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املو�سوع / اأمر على العري�سة : اإ�سافة ا�سم ال�سهرة 
طالب االأمر : مرمي علي حممد جلفار  

حتياتها  �أطيب  ل�سعادتكم  تقدم  �ن  �لإبتد�ئية  �لإحتادية  خورفكان  ملحكمة  يطيب 
وو�فر �سكرها ،،،  للطلب �ملقدم من �ل�سيد/ مرمي علي جلفار / بتغيري ��سم �لقبيلة 
�رقم  قيده  خال�سة  يف  �لنقبي(  )�ملرق�ص  و�لقبيلة  �ل�سهرة  ��سم  �ىل  )جلفار(  من 
)535/304( ��ستناد� �ىل خال�سة قيد �سقيقها )عبد�هلل علي ممد �ملرق�ص �لنقبي( 
وخال�سة  �لنقبي(  �ملرق�ص  ممد  علي  )خمي�ص  و�سقيقها   )284-  625( �لقيد  رقم 
قيده )256/625( لي�سبح �ل�سم بالكامل )مرمي علي ممد �ملرق�ص �لنقبي(   فمن 
لديه �عر��ص على ذلك �ن يتقدم �ىل مكمة خورفكان �لإحتادية �لإبتد�ئية خالل 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ هذ� �لإعالن.
القا�سي / �سليمان را�سد �سليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
 اعالن ن�سرا

�إىل �ملنفذ �سده / �لو�ن �ل�سوق ملقاولت �لأ�سباغ ، 
ومقره مدينة خور فكان �لربدي. 

وذلك حيث �أن �ملنفذ/ خالد �بر�هيم ممد عبد�هلل �حلو�سني. 
قد قام بفتح ملف �لتنفيذ - ت�سليم �سريع بالرقم 2021/24 لدى جلنة ف�ص 
�سخ�سيا  ح�سوركم  فيقت�سي  خورفكان  مدينة  ببلدية  �ليجارية  �ملنازعات 
�أو تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف مدة 15 يوم من  �أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم 
تاريخ �لإعالن للمثول �أمامها يف مقر بلدية خورفكان. ويف حالة تخلفكم عن 
�إر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �سوف تقوم  �أو عدم  �حل�سور 

بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 

قلم التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�سارقة 

بلدية مدينة خورفكان  
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  اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
يف الدعوى رقم AJCFICICOM2020 /0001660 جتاري )كلي( 

�إىل : �لفد� جرن�ل تريدجن - Z-E-F وميثلها / بوثيا فيتيل ح�سني �سفيق  - جمهول مل �لإقامة : عجمان - 
�ملنطقة �حلرة - مكتب FI - 116A �ص ب 932 هاتف رقم 067011555 - 0503815789 

نعلمكم بان �ملدعي )ة( / هاى تيك كونكريت برودكت�ص - ذ م م �لعنو�ن / مل �لإقامة : �إمارة �بوظبي - �مل�سفح 
�ل�سناعية 2 - منطقة �إيكاد - هاتف رقم 025509112 - 0529084055 �ص ب 109200 �بوظبي قد 

�أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة بييي : )�عالن للمدعي عليها - بالئحة �لطلبات �ملعدلة( 
تلتم�ص �ملدعية من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة وملا تر�ه من �أ�سباب �أف�سل �لق�ساء.  �أول : قبول �لدعوى �سكال.  ثانيا 
�لتي  �لدفع  �ل�سيكات م�سبوقة  وك�سف �حل�ساب وجمموعة  �لفو�تري  كافة  ملطالعة  بندب خبري ح�سابي  �لق�ساء   :
ت�سلمها �ملدعي مبوجب �سند�ت �لقب�ص و�أور�ق �لدعوى لإحت�ساب مبالغ �ملديونية �ملر�سدة و�مل�سغولة بذمة �ملدعي 
وباجلملة  �ملرفقة  و�مل�ستند�ت  و�لفو�تري  �حل�ساب  ك�سف  مبوجب  �سد�دها  رف�ص  و�لتي  �لتوريد  �أعمال  عن  عليه 

ت�سفية �حل�ساب ، ثالثا : �لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملو�فق  يوم      �سباح  عجمان  مكمة  �جلزئية  و�لتجارية  �ملدنية  �لد�ئرة  �أمام  �حل�سور  عليكم  يتوجب  لذ� 
2021/2/25 �ل�ساعة 8.00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت ، ويف حالة عدم ح�سوركم �أو �إر�سال وكيل 

معتمد ينوب عنكم فاإن �ملحكمة �ستبا�سر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
مدير اخلدمات الق�سائية/ ع�سام حممد الع�سيمي  

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - املدينة العتيقه ملقاوالت التك�سية واالأر�سيات   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000682/ 

�إىل �ملحكوم عليه :  �ملدينة �لعتيقة ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �سري �سينغ هاري �سينغ - �جلن�سية هندي  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 46266 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي 
حمكمة ال�سارقة 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

تبليغ حكم بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2846/2020 اأمر اأداء  

�ىل �ملحكوم عليه : �بو �سديق حاجى خليل �لرحمن 
�ل�سباح �لعاملية للمقاولت �للكروميكانيكية - ذ م م - مدين 

جمهول �لعنو�ن 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2020/10/24 م   قد حكمت عليكم هذه  �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله

ل�سالح / فخر �لدين ديو�ن ��سغر علي / د�ئن : فخرى و�خو�نه لتجارة �ملكييفات ذ م م وميثلها �ل�سيد/ 
قررت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري �لقر�ر �لتايل :  ناأمر باإلز�م �لطرف �ملطلوب �سدهما : 1- �ل�سباح �لعاملية 
للمقاولت �لإلكروميكانيكية - ذ م م 2-�بو �سديق حاجي خليل �لرحمن بان يوؤديا - بالت�سامن - للطرف 
وقدره  مبلغا  علي(  ��سغر  ديييو�ن  �لدين  فخر   / وميثلها  م  م  ذ  �ملكييفات  لتجارة  و�خييو�نييه  )فخري  �لطالب 
 %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما(  و�ستون  وخم�سة  وت�سعمائة  �لفا  ع�سر  و�حد  )مائتان  درهما   214،965
من تاريخ �ملطالبة �ملو�فق 2020/10/18 وحتى متام �ل�سد�د ، مع �لإلز�م بامل�سروفات ومبلغ �لف درهما مقابل 

�تعاب �ملحاماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 15 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لعالنك بهذ� �لتبليغ
حرر بتاريخ 2020/12/10

مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 45
�لبيع  يف  يرغب  باك�ستان  �جلن�سية  خان  ��سالت  �ل�سيد/عبد�ل�ستار  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ عبد�هلل ��سالت خان �جلن�سية باك�ستان 
تاأ�س�ست  و�لتي  غيارها(  وقطع  �مل�ستعملة  �ل�سيار�ت  لتجارة  خان  ��سالت  )عبد�ل�ستار  �لرخ�سة  يف 
تغيري   ، �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�سادرة من   )560535( رقم  رخ�سة  �ل�سارقة مبوجب  باإمارة 
خان  ��سالت  )عبد�ل�ستار  �ل�سابق  �لتجاري  �ل�سم  كان  حيث   ، �ملوؤ�س�سة  لل�سركة/  �لتجاري  �ل�سم 
�مل�ستعملة  �ل�سيار�ت  لتجارة  ��سالت  لي�سبح )عبد�هلل  غيارها(  �مل�ستعملة وقطع  �ل�سيار�ت  لتجارة 

وقطع غيارها( تنازل �ساحب �لرخ�سة لخر. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
مركز ال�سقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   

  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 46

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ ف�سل ح�سني �سري ح�سني - �جلن�سية باك�ستان يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ �سبو ح�سن خمتار �حمد - �جلن�سية 
: �لهند ، يف �لرخ�سة �مل�سماة )مرحبا لركيب �نظمة �حلريق و�ل�سالمة( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة 
 ، �ل�سارقة  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )608811( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية يف 
، تغيري �ل�سم �لتجاري من )مرحبا لركيب �نظمة  ، تغيري وكيل �خلدمات  �ن�سحاب �سريك 

�حلريق و�ل�سالمة( لي�سبح )طريق �ل�سفا للمقاولت �ل�سحية و�لكهربائية(. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عر��ص  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   

مركز ال�سقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   

اإعالن بالن�سر
رقم )7263/2020(

�ملنذر : �لدلل للعقار�ت 
�ملنذر �ليه : نبع ك�سمري لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه بدفع �لقيمة �ليجارية عاجال حتى ل ي�سطر 
�ملنذر جمرب� من �تخاذ ماير�ه منا�سبا من كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية يف 
خالل فرة �ق�ساها )ثالثون يوما( �سهر� من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر 
و�إل �سي�سطر �ملنذر ��سفا �ىل �تخاذ �لإجر�ء�ت  �لقانونية �سد �ملنذر �ليه 

مع حتميله كافة �لتعاب و�مل�سروفات. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2018/289 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: بنك �لإمار�ت دبي �لوطني )�ص م ع( 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع بني يا�ص - مبنى بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 
�ملنفذ �سده : مركز ميدهيلث �لطبي - �ص م ح  

�لثانية - مبنى قطعة �ر�ييص رقم  �إمييارة دبييي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �سارع �ل�سناعية  �لإميييار�ت -  عنو�نه :  
�لر�سي  �سقة   -  S21301

�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2021/2/24 �ملو�فق  �لأربعاء  �نه يف يوم 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجيير�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 

كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع. وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  : 
�ر�ص وما عليها من بناء - رقم �لر�ص S21301A - �ملنطقة : جبل علي - �ملقدرة بييي )8.150.000( درهم 

مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/7 بيع عقار مرهون     
طالب �لتنفيذ: بنك ر�أ�ص �خليمة �لوطني - �ص م ع 

عنو�نه : �لإمييار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لق�سي�ص �لثانية - �سارع رقم 5 - مبنى نيهال - بجنب فندق تامي غر�ند رقم 
مكاين 3700095802 

�ملنفذ �سده : كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م  - و�آخرون  عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - بردبي - مدينة دبي 
لالعالم - �سارع �ل�سفوح - مكاتب لوفت�ص 2 - �لطابق �لول رقم مكاين 1421176928 

�قت�سى �حلال �سيجرى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2021/2/24 �ملو�فق  �لأربعاء  �نه يف يوم 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت 
قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجيير�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع 
�لعقار : �سقة  �لبيع. وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  : نوع  �لتالية جلل�سة  �يام  كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة 
�سكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�ص : 82 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : �وملبيك بارك 4 - رقم �لوحدة 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   1.111.598  : �لتقييم   - مربع  مر   147.53  : �مل�ساحة   -  302
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2017/74 بيع عقار مرهون   

�إمييارة دبي - دبي - ديييرة - �سارع بني يا�ص - بجو�ر دو�ر  طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد - �ص م ع - عنو�نه : �لإمييار�ت - 
�ل�ساعة - �متد�د �سارع �ملكتوم - مبنى �ل�ساملية - خلف فندق مو�سكو - �سقة �لطابق �لر�سي 

�ملنفذ �سده : �نيل كابور �سايند��ص كابور  - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لرفاعة - بردبي - �سارع �لرفاعة - مبنى ملك 
�لدكتور جي ��ص فريناند��ص - مكتب رقم 503 - �سركة بان جلوبال �لتجارية - ذ م م  

بيع  �سيجرى  �حلييال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2021/2/24 �ملييو�فييق  �لأربييعيياء  يييوم  يف  �نييه 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  : 
وحدة عقارية - رقم �لر�ص : 25  - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة  ��سم �ملبنى : رويال ريزيدني�ص 1 - رقم �لوحدة : 1210 �مل�ساحة 

: 221.11 مر مربع - �لقيمة �لتقديرية : 1.184.354.17 درهم  
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2020/5649 تنفيذ جتاري   

طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - دبي - �سارع �ملطار ، بجو�ر بناية �مل�سعود 
ووكالة �لفطيم لل�سيار�ت - ت : 044266024  - �ص ب : 118385  

�ملنفذ �سده : ريكاردو �يرنيق فيالنوفا رودريجوي�ص  - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - مع�سم �لوىل - قطعة 
�لر�ص رقم 425 ، �سينريوم تاور 4 ، �لطابق 23 ، �سقة رقم 2303 - 4 ، ت : 043916000 ، ف: 043912600 - 

متحرك : 0507140218/0528649598  - �ص ب : 17295 �لرقم �ملكا 
بيع  �سيجرى  �حلييال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2021/2/24 �ملييو�فييق  �لأربييعيياء  يييوم  يف  �نييه 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - رقم �لر�ص : 725 - �ملنطقة : معي�سم �لول - مبنى 4 - ��سم �ملبنى : �سينر يوم تاور 4 - �لعقار رقم 4/2303 - 

�مل�ساحة : 88.93 مر مربع �لقيمة �لتقديرية : 532.749.69 درهم.  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
فى الدعوى رقم  2017/72 بيع عقار مرهون   

�إمييارة دبييي- دبي - ديييرة - �سارع بني يا�ص - بجو�ر دو�ر  طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد - �ص م ع  - عنو�نه : �لإمييار�ت - 
�ل�ساعة - �متد�د �سارع  �ملكتوم - مبنى �ل�ساملية - خلف فندق مو�سكو - �لطابق �لر�سي 

�ملنفذ �سده : �نيل كابور �سايند��ص كابور - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي - �لرفاعة - بردبي - �سارع �لرفاعة - مبنى ملك 
�لدكتور جي ��ص فريناند��ص - مكتب 503 - �سركة بان جلوبال �لتجارية - ذ م م 

بيع  �سيجرى  �حلييال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2021/2/24 �ملييو�فييق  �لأربييعيياء  يييوم  يف  �نييه 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : وحدة عقارية - رقم �لر�ص : 25 - رقم �لبلدية : 1371 - 682 - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - ��سم �ملبنى : رويال 

ريزيدني�ص 1 - رقم �لوحدة : 1407 - �مل�ساحة : 173.23 مر مربع - �لقيمة �لتقديرية : 1305241  درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/158 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ:�لبنك �لتجاري �لدويل - �ص م ع 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �أم �لرمول - دبي ف�ستيفال �سيتي - برج �لف�ستيفال - �لطابق 13 -  �لد�ئرة �لقانونية 
�ملنفذ �سده : �سركة فر�ص �لبحر لتجهيز �ملاأكولت �لبحرية - �ص ذ م م  - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة بردبي - ر�أ�ص �خلور 
�ل�سناعية �لثانية - م�ستودع ملك رقم 4 - ملك خليفة ممد �لكمدة.  �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/2/24 �ل�ساعة 5.00 م�ساء 
ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت 
للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة 
�ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل 
ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط 
�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف  �ل تقل هذه 
�ملمتلكات  :  نوع �لعقار : حق منفعة ينتهي يف 2114/10/11 �ملنطقة : ند ح�سة - رقم �لر�ص 1100 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى 
: ��ص �ي تي تاور - رقم �لوحدة 1211 �مل�ساحة : 124.52 مر مربع - �لتقييم : 804192 درهم يباع لعلى عطاء. ، نوع �لعقار : 
حق منفعة ينتهي يف 2114/10/11 �ملنطقة : ند ح�سة - رقم �لر�ص 1100 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : ��ص �ي تي تاور - رقم 
�لعقار : حق منفعة ينتهي يف  ، نوع  599592 درهييم يباع لعلى عطاء.   : �لتقييم  92.84 مر مربع -   : �مل�ساحة   1209 �لوحدة 
 1210 1 - ��سم �ملبنى : ��ص �ي تي تاور - رقم �لوحدة  1100 - رقم �ملبنى :  2114/10/11 �ملنطقة : ند ح�سة - رقم �لر�ص 

�مل�ساحة : 195.56 مر مربع - �لتقييم : 1262992 درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2015/673 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: بنك �لدوحة - فرع دبي 

عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - �ملركز �لتجاري - برج �سين�سري - �لطابق �لر�سي - ملك �لر�ستماين �لعقارية 
�ملنفذ �سده : هاربريت �سينغ �أرور� - عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - منطقة نايف -�سارع نايف - بناية ملك ر��سد عبد�هلل �لر��سدي 

- �لدور �لأول - مكتب رقم 103 - هاتف : 0504400321  
بيع  �سيجرى  �حلييال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2021/2/24 �ملييو�فييق  �لأربييعيياء  يييوم  يف  �نييه 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : �سقة �سكنية - رقم �لر�ص : 725 - �ملنطقة : معي�سم �لأول - ��سم �ملبنى : �سينريوم تاور  1 - رقم �ملبنى : 1 - رقم 

�لعقار : 1/2406 - �مل�ساحة : 67.08 مر مربع �لتقييم )372858.06( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/135 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ: بنك �مل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لرقة - ديرة - �سارع عمر بن �خلطاب - بناية بنك �مل�سرق - جانب �لغرير مول 
 HDS �أبيير�ج بحري�ت جمري� - برج  �إمييارة دبي - بردبي -  �ملنفذ �سده : هيتي�سكومار ت�سينوباى ميهتا - عنو�نه : �لإمييار�ت - 

�لتجمع F - �لطابق 37 - بجانب برج �يقونة �لنيلى 
بيع  �سيجرى  �حلييال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2021/2/24 �ملييو�فييق  �لأربييعيياء  يييوم  يف  �نييه 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ص : 1069 - �مل�ساحة : 126.65 مر مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : 

فورت�سن �يكزيكتيف تاور - رقم �لوحدة : 702 - مببلغ )817.948.00( درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر   

فى الدعوى رقم  2019/1833 تنفيذ مدين   
طالب �لتنفيذ: �سركة �ساغا �نرنا�سيونال خلدمات �ل�سر�ف �لد�ري جلمعيات �ملالك ذ م م - وميثلها مديرها �سامر كنى 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - مكتب رقم 1103 - بناية د�ماك هايت�ص - تيكوم 
�ملنفذ �سده : فيليب �ديكول رجي 

عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لوحدة )�سقة( رقم 2701 - �لكائنة يف مبنى هوريزن - مر�سى دبي 
بيع  �سيجرى  �حلييال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2021/2/24 �ملييو�فييق  �لأربييعيياء  يييوم  يف  �نييه 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - رقم �لر�ص : 31  - �ملنطقة : مر�سى دبي - ��سم �ملبنى :HORIZON TOWER رقم �ملبنى : 1 - رقم 

�لعقار : 2701  �مل�ساحة : 223.76 مر مربع �لقيمة �لتقديرية : 1.804.320.49  درهم. 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2019/158 بيع عقار مرهون   
طالب �لتنفيذ:�لبنك �لتجاري �لدويل - �ص م ع 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �أم �لرمول - دبي ف�ستيفال �سيتي - برج �لف�ستيفال - �لطابق 13 -  �لد�ئرة �لقانونية 
�ملنفذ �سده : �سركة فر�ص �لبحر لتجهيز �ملاأكولت �لبحرية - �ص ذ م م  - عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة بردبي - ر�أ�ص �خلور 
�ل�سناعية �لثانية - م�ستودع ملك رقم 4 - ملك خليفة ممد �لكمدة.  �نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/2/24 �ل�ساعة 5.00 م�ساء 
ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت 
للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين )www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من 
�لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة 
�ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل 
ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط 
�لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف  �ل تقل هذه 
�ملمتلكات  :  نوع �لعقار : حق منفعة ينتهي يف 2114/10/11 �ملنطقة : ند ح�سة - رقم �لر�ص 1100 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى 
: ��ص �ي تي تاور - رقم �لوحدة 1211 �مل�ساحة : 124.52 مر مربع - �لتقييم : 804192 درهم يباع لعلى عطاء. ، نوع �لعقار : 
حق منفعة ينتهي يف 2114/10/11 �ملنطقة : ند ح�سة - رقم �لر�ص 1100 - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : ��ص �ي تي تاور - رقم 
�لعقار : حق منفعة ينتهي يف  ، نوع  599592 درهييم يباع لعلى عطاء.   : �لتقييم  92.84 مر مربع -   : �مل�ساحة   1209 �لوحدة 
 1210 1 - ��سم �ملبنى : ��ص �ي تي تاور - رقم �لوحدة  1100 - رقم �ملبنى :  2114/10/11 �ملنطقة : ند ح�سة - رقم �لر�ص 

�مل�ساحة : 195.56 مر مربع - �لتقييم : 1262992 درهم يباع لعلى عطاء. مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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عنو�نه : �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - �ملركز �لتجاري - برج �سين�سري - �لطابق �لر�سي - ملك �لر�ستماين �لعقارية 
�ملنفذ �سده : هاربريت �سينغ �أرور� - عنو�نه :  �إمارة دبي - ديرة - منطقة نايف -�سارع نايف - بناية ملك ر��سد عبد�هلل �لر��سدي 

- �لدور �لأول - مكتب رقم 103 - هاتف : 0504400321  
بيع  �سيجرى  �حلييال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2021/2/24 �ملييو�فييق  �لأربييعيياء  يييوم  يف  �نييه 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  : 
نوع �لعقار : �سقة �سكنية - رقم �لر�ص : 725 - �ملنطقة : معي�سم �لأول - ��سم �ملبنى : �سينريوم تاور  1 - رقم �ملبنى : 1 - رقم 

�لعقار : 1/2406 - �مل�ساحة : 67.08 مر مربع �لتقييم )372858.06( درهم 
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�لتجمع F - �لطابق 37 - بجانب برج �يقونة �لنيلى 
بيع  �سيجرى  �حلييال  �قت�سى  �ن  �لتالية  �لثالث  �ليييام  ويف  م�ساء   5.00 �ل�ساعة   2021/2/24 �ملييو�فييق  �لأربييعيياء  يييوم  يف  �نييه 
www.( لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��ص على �لبيع �لتقدم باعر��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة 
باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�ساريف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة 
�لبيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  

عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�ص و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�ساف �ملمتلكات  : 
�سقة �سكنية - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �لر�ص : 1069 - �مل�ساحة : 126.65 مر مربع - رقم �ملبنى : 1 - ��سم �ملبنى : 

فورت�سن �يكزيكتيف تاور - رقم �لوحدة : 702 - مببلغ )817.948.00( درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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72.2 مليار درهم ا�ستثمارات جديدة �سختها 
البنوك يف الودائع لليلة واحدة خالل 2020

•• اأبوظبي-وام:

دولة  يف  �لعاملة  �لبنوك  �سختها  �لتي  �جلديدة  �ل�ستثمار�ت  قيمة  بلغت 
�لإمار�ت يف �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع لليلة و�حدة لدى �مل�سرف �ملركزي 
نحو 72.2 مليار درهم، مما يعك�ص �رتفاع وترية ��ستثمار�تها يف هذه �لأد�ة 
�ملهمة وذلك بهدف تعظيم �إير�د�تها. وتظهر �لبيانات �ل�سادرة عن �مل�سرف 
�ملركزي �أن �إقبال �لبنوك على �ل�ستثمار يف �لإيد�عات لليلة و�حدة خالل 
�لعام 2020 رفع من �إجمايل ر�سيدها �لر�كمي يف هذ� �لبند �إىل 97.5 
مليار درهم يف نهاية �سهر دي�سمرب �ملا�سي بزيادة ن�سبتها 285 % تقريبا 

. مقارنة مع �إجمايل �لر�سيد يف �سهر دي�سمرب من �لعام 2019 
�مل�سرف  �أطلق  بعدما  �ل�ستثمار�ت  من  �لنوع  هذ�  يف  �لكبري  �لنمو  وياأتي 
�ملركزي ت�سهيل �إيد�ع جديد لأجل ليلة و�حدة خالل �سهر يوليو من �لعام 
باإيد�ع  �ملا�سي و�لذي �سمح مبوجبه للبنوك �لتقليدية �لعاملة يف �لدولة 

�سيولتها �لفائ�سة لدى �لبنك �ملركزي “على �أ�سا�ص �لليلة �لو�حدة«.
�لرئي�سية  �لأد�ة  �أ�سبح  �لت�سهيل  هييذ�  فيياإن  �ملركزي  �مل�سرف  لقر�ر  ووفقا 
لإد�رة فائ�ص �ل�سيولة لدى �جلهاز �مل�سريف �لإمار�تي قبل �إطالق برنامج 
��ستحقاق  �لإيييد�ع لفرة  �إ�سد�ر �سهاد�ت  �لنقدية و�سيحل مل  �لأذونييات 
�أ�سبوع و�حد مما �سكل فر�سة ��ستثمارية جديدة للبنوك �لتي �سارعت �إىل 

�قتنا�ص �لفر�سة لتحقيق �أكرب قدر ممكن من �لعو�ئد.
�سعر  مييع  تتفق  و�حيييدة  لليلة  �لنقد  �سوق  يف  �لفائدة  �أ�سعار  �أن  �إىل  ي�سار 
�لحتادي  �لحتياطي  جمل�ص  فائدة  ب�سعر  و�ملرتبط  به  �ملعمول  �لأ�سا�ص 

�لأمريكي على �لحتياطيات �لفائ�سة لدى �مل�سارف.

�سيولة التداولت يف �سوق اأبوظبي 
ترتفع اإىل ملياري درهم خالل جل�ستني

•• اأبوظبي-وام:

قيمة  رفع  مما  �ملالية  لييالأور�ق  �أبوظبي  �سوق  �إىل  �ل�سيولة  تدفق  تو��سل 
�لتد�ولت �إىل ملياري درهم تقريبا خالل جل�ستني ،و�سط ��ستمر�ر �سيطرة 
عمليات جتميع �ملحافظ �ملحلية و�لأجنبية على بع�ص �أ�سهم قطاعي �لعقار 
و�لبنوك. وجاء ��ستمر�ر �رتفاع قيمة �سيولة �لتد�ولت رغم حالة �لهدوء 
�لتي �سيطرت على حركة �ملوؤ�سر �لعام لل�سوق �ملغلق عند م�ستوى 5636 

نقطة يف ختام �جلل�سة.
�ل�سيولة تركز على �سهمي  % من   50 �أكييرث من  �أن  �لتعامالت  وتظهر 
 3.58 �أغلق �لأول عند  �أبوظبي �لأول ،حيث  �لعقارية وبنك  �لد�ر  �سركة 
270 مليون درهم و�لثاين عند  تييد�ولت بلغت قيمتها نحو  درهم و�سط 

14.90 درهم ب�سفقات جتاوزت قيمتها 245 مليون درهم.
وكانت �جلهتان �أعلنتا يف وقت �سابق عن توزيعات نقدية على �مل�ساهمني عن 
�أرباح �لعام 2020 مما �سجع �ملوؤ�س�سات على �ل�ستثمار يف �أ�سهمهما، وهو 
ما يربر �رتفاع قيمة �ل�سفقات �ملربمة عليهما طيلة �لأيام �لقليلة �ملا�سية. 
وبح�سب ما �أف�سحتا عنه فقد بلغ �إجمايل قيمة توزيعاتهما �ملقرحة على 
�مل�ساهمني 9.22 مليار درهم منها 8.08 مليار درهم �أو�سى بها جمل�ص 
�سهدت  �لعا�سمة  �سوق  �م�ص يف  تعامالت  كانت  �لأول.  �أبوظبي  بنك  �إد�رة 

تد�ول نحو 211 مليون �سهم نفذت من خالل 3587 �سفقة.

هيئة املوارد الب�سرية - اأبوظبي تدعم م�سرية 
التنمية يف �سركة اجلرافات البحرية الوطنية

•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة �ملو�رد �لب�سرية - �أبوظبي و�سركة �جلر�فات �لبحرية �لوطنية 
مذكرة تفاهم تهدف �إىل زيادة معدلت �لتوطني �لنوعي يف �ملهن �لهند�سية 
لدى قطاع �لنقل �لبحري من خالل برنامج تدريبي مكثف و�لذي ي�سبو 
�إىل توظيف �لإمار�تيني �لباحثني عن عمل من حملة �ل�سهاد�ت �جلامعية 
يف جمال �لهند�سة وذلك حر�ساً من �لطرفني يف �ملحافظة على ��ستد�مة 
�إمارة  يف  و�خلا�ص  �لعام  �لأعييمييال  قطاعي  يف  �لتنموية  �لعمليات  و�زدهيييار 
باأيٍد  ومييهييارة  بكفاءة  �ل�سناعية  �لقطاعات  يف  �مل�ستقبل  وقيييييادة  �أبوظبي 

وطنية.
و�ستعمل �لأطيير�ف �ملتعاونة مبوجب مذكرة �لتفاهم على تدريب وتاأهيل 
�أعيييد�د ميين �لباحثني عيين عمل ميين �ملو�طنني �لإنييياث و�لييذكييور ميين حملة 
�ل�سهادة �جلامعية �مل�سجلني يف قاعدة بيانات �لهيئة وفق �سروط ومعايري 
مددة، وتطوير مهار�تهم وقدر�تهم يف جمال �لهند�سة ومتابعة توظيف 
�سركة  لييدى  ومنوعة  متخ�س�سة  هند�سية  مهن  يف  �لناجحني  �ملتدربني 

�جلر�فات �لبحرية �لوطنية.
�ملرئي عن بعد بني �سعادة  �لتفاهم عرب تقنية �لت�سال  مت توقيع مذكرة 
يا�سر  �لب�سرية، و�ملهند�ص  �ملو�رد  �ملزروعي، مدير عام هيئة  علياء عبد�هلل 
�لوطنية  �لبحرية  �جليير�فييات  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  زغييلييول  ن�سر 

بح�سور عدد من �مل�سوؤولني لدى �لطرفني.
ومبوجب بنود مذكرة �لتفاهم، �ستقوم �سركة �جلر�فات �لبحرية �لوطنية 
�ملو�رد  هيئة  نظام  �لباحثني عن عمل من خالل  معلومات  �إىل  بالو�سول 
�لب�سرية �لإلكروين، ومن ثم، �ستقوم بتنظيم برنامج للتوجيه و�لإر�ساد 
�لوظيفي للمو�طنني �لذين وقع �لختيار عليهم من قبل �ل�سركة و�لهيئة 
و�ملقابالت  �مل�ستوى  حتديد  لخييتييبييار�ت  �ملر�سحون  هيييوؤلء  ليخ�سع  مييعيياً، 
�لوطني  �لتدريب  بييرب�مييج  منهم  �ملوؤهلني  تعريف  و�سيتم   .. �ل�سخ�سية 
“مهند�ص �مل�ستقبل” �خلا�ص بال�سركة ومتطلباتها على �أن توقع �ل�سركة 
عقود�ً مع �ملنت�سبني ممن يظهرون قدر�ت و�عدة، لالنخر�ط يف �لتدريب 
يف  �لعملي  �لتدريب  دخولهم  ذلييك  يلي  كما  لل�سركة،  و�لفني  �لأكييادميييي 
 “ �ملوقع. وقالت علياء �ملزروعي : متثل مذكرة �لتفاهم �متد�د�ً لربنامج 
�أبوظبي للم�سرعات �حلكومية /غد�ً 21/ “، وجلهود �لطرفني يف حتقيق 
�لفريق  بروح  و�لعمل  �ملوؤ�س�سي  للتعاون  وترجمة  �ل�سر�تيجية  �ل�سر�كة 
بني �لقطاع �حلكومي و�خلا�ص لتعزيز م�ساركة �ملو�طنني يف قطاع �لنقل 
�لهيئة تعمل بالتن�سيق مع �سركة �جلر�فات �لبحرية  �أن  �لبحري، موؤكدة 
�لوطنية على تطوير �آليات �لعمل �مل�سرك خلدمة �لأهد�ف �ل�سر�تيجية 
للطرفني ومبا يعود بفائدة مبا�سرة على �ل�سباب �ملو�طنني �لباحثني عن 

عمل.

•• دبي-الفجر:

�لييعييقييارييية ل�سهر يناير  �ملييبييايييعييات  �إجييمييايل عيييدد  بييلييغ 
2021 يف دبي 3300 مبايعة بقيمة 6.74 مليار 
عدد  حيييييث  مييين   15.5% �إىل  ييي�ييسييل  بيينييمييو  درهيييييم، 
�ل�سفقات و %37 من حيث �لقيمة مقارنة بال�سهر 
ذ�ته 2020، وذلك ح�سب �لن�سخة �حلادية ع�سر من 
�أطلقته  �لذي  دبي،  يف  �لبيع  لأ�سعار  �لر�سمي  �ملوؤ�سر 

“�أر��سي دبي” بالتعاون مع “بروبرتي فايندر«.
 2012 وتظهر بيانات �ملوؤ�سر �لذي يتخذ من �لعام 
�سنة �لأ�سا�ص، ومن يناير 2012 �سهر �لأ�سا�ص، ومن 
�لربع �لأول 2012 ربع �لأ�سا�ص؛ مو��سلة �سوق دبي 
�لعقار�ت �جتاهه �لت�ساعدي. ويعزى �لف�سل يف ذلك 
�إىل �لإجر�ء�ت �ل�ستباقية و�ملبادر�ت �لتحفيزية �لتي 
�أطلقتها حكومة دبي بهدف �لت�سدي لالآثار و�لتبعات 
ينعك�ص  �لييذي  �لأمييير  �جلائحة،  تف�سي  عيين  �لناجمة 

بالقطاع  �ملتعاملني  و�سعادة  ثقة  تعزيز  على  �إيجاباً 
نحو  �ملبذولة  يدعم �جلهود  ما  �ل�ستثمارية،  وبيئته 

�لتعايف و�لتكّيف مع �لو�سع �لطبيعي �جلديد.

نظرة عامة
ن�ساطاً   2020 �ليييعيييام  طييييو�ل  �ليي�ييسييوق  �جتيييياه  �ييسييهييد 
 / �لثانوي  لل�سوق  قيا�سية  �أرقاماً  و�سّجل  متو��ساًل، 
�لوحد�ت �جلاهزة، ليو��سل �جتاهه �لت�ساعدي، حيث 
�سّكلت مبيعات هذه �لفئة ما ن�سبته %72 من جممل 
�ملعامالت يف يناير 2021، فيما �سّكلت �ملبيعات على 
�ملعامالت،  �إىل حجم  �لنظر  %28. وعند  �خلارطة 
عقاًر�   2373 مع  تعامل  �لثانوي  �لقطاع  �أن  يتبنّي 
بقيمة �إجمالية بلغت 5.43 مليار درهم، �لأمر �لذي 
�لوحد�ت   / �لثانوية  �لعقار�ت  من  عدد  �أعلى  يعترب 
�جلاهزة �لتي مت تد�ولها يف �سهر و�حييد منذ مار�ص 
من �لعام 2014. �أما من حيث توزيع �ملبيعات، فقد 

فيما  �ملييبيييييعييات،  ميين   70% على  �ل�سقق  ��ييسييتييحييوذت 
��ستحوذت �لفلل/تاون هاو�ص على 30%.

�أد�ًء  و�لأف�سل  �لأقييوى   2020 �لأخييري  �لربع  وكييان 
يف �لعام �لفائت، و�أ�سهم يف �لتعايف �لأكرب، �سو�ّء من 
حيث �حلجم �أو �لقيمة، وذلك من خالل 11،065 
وحافظ  درهيييم.  مليار   22.07 بقيمة  بيع  �سفقة 
يناير  على  لينعك�ص  �مل�ستمر،  �لزخم  على  �لربع  هذ� 
2021 �لذي كان مبثابة بد�ية قوية للعام �جلديد. 
فرب�ير  حييتييى  �لأد�ء  هيييذ�  ي�ستمر  �أن  �ملييرجييح  ومييين 
فرب�ير  ميين  �لأول  �لأ�ييسييبييوع  �سهد  بييعييدمييا   ،2021
3.3 مليار درهم،  ت�سجيل معامالت بقيمة جتاوزت 
يف  درهيييم  مليون   38 بقيمة  فيييال  بيع  ذلييك  و�سمل 
تالل �لإمار�ت، و�أخرى بقيمة 25.2 مليون درهم يف 

عقار�ت جمري� للجولف.
وفيييييمييا يييتييعييلييق مبيييييعييات �ليييفيييليييل/تييياون هييياو�يييص، فقد 
%11.5 من  �ليي�ييسييبييا عييلييى  ��ييسييتييحييوذت ميينييطييقيية نيييد 

ومن   ،11.4% لنييد  دبييي  تليها  �ملبيعات،  �إجييمييايل 
%6، وتالل  ��ستيت  %7.5، ودبي هيلز  ثم ميد�ن 
فقد  �ليي�ييسييقييق،  �إىل  بيياليينيي�ييسييبيية  �أمييييا   .4.8% �ليييغييياف 
 12.4% على  �لتجاري  �خلليج  منطقة  ��ستحوذت 
من �ملبيعات، تليها دبي مارينا %9.7، وقرية جمري� 
ونخلة   ،5.6% دبي  تو�ن  ود�ون   ،9.3% �لد�ئرية 

جمري� 5.4%
ووفيييًقيييا لييبيييييانييات �لييطييلييب مييين �ليييقييياعيييدة �خلييا�ييسيية بي 
“بروبارتي فايندر”، فقد تركزت عمليات �لبحث عن 
�لفلل / تاون هاو�ص خالل يناير 2021 يف كل من 
جمري�،  ونخلة  �لعربية،  و�مليير�بييع  ��ستيت،  هيلز  دبييي 
ومدينة ممد بن ر��سد، ود�ماك هيلز، كاأبرز �ملناطق 
�لتي جذبت �هتمام �لعمالء. �أما بالن�سبة �إىل �ل�سقق 
من  كل  على  �لهتمام  تركز  فقد  نف�سها،  �لفرة  يف 
جييمييري�، �خلليج  نخلة  دبييي،  تيياون  د�ون  مارينا،  دبييي 

�لتجاري، وجمري� بيت�ص ريزيدن�ص.

ت�ستهدف تعزيز الإدارة امل�ستدامة للبيئة البحرية واأ�سجار القرم

التغري املناخي والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة ال�سوؤون البحرية وال�ستثمار الإندوني�سية

الحتاد للطريان وطريان اخلليج توقعان اتفاقية تعاون جتاري ا�سرتاتيجي

•• دبي– الفجر

و�لبيئة   �مليينيياخييي  �لتغري  وز�رة  وقييعييت   
�لتن�سيق  وز�رة  ميييع  تييفيياهييم  ميييذكيييرة 
ليييلييي�يييسيييوؤون �ليييبيييحيييريييية و�ل�يييسيييتيييثيييميييار يف 
�إنييدونييييي�ييسيييييا بييهييدف تييعييزيييز �لييتييعيياون يف 
جمال �لإد�رة �مل�ستد�مة لأ�سجار �لقرم 

)�ملانغروف( و�حلفاظ عليها
وقع �لتفاقية معايل �لدكتور عبد �هلل 
، وزير �لتغري �ملناخي  بلحيف �لنعيمي 
باندجايتان،  لوهوت  ومعايل  و�لبيئة، 
�لبحرية  ليييلييي�يييسيييوؤون  �لييتيينيي�ييسيييييق  وزيييييير 

و�ل�ستثمار يف �إندوني�سيا 
تيي�ييسييمييل جمييييالت �ليييتيييعييياون �لييتييو�ييسييع يف 

زر�عيييييية �أ�يييسيييجيييار �ليييقيييرم )�مليييانيييغيييروف( 
لها  ميي�ييسييتييد�ميية  �إد�رة  نييظييم  وتييطييبيييييق 
يدعم  مبييا  عليها  و�حلييفيياظ  حلمايتها 

��ستد�مة �لبيئة �لبحرية
ومبيييوجيييب ميييذكيييرة �لييتييفيياهييم، تخطط 
بيييرنييياميييج بحثي  �لييييييوز�رتييييييان لإطيييييييالق 
وتقييم  در��يييسييية  �إىل  يييهييدف  ميي�ييسييرك 
و�إد�رة وحماية و��ستعادة �لنظم �لبيئية 
در��سة  ذلك  يف  مبا  �ملانغروف،  لأ�سجار 
�لنوع من  لهذ�  �لبيئي  �لنظام  خدمات 
�لأ�سجار ، مثل عزل �لكربون و�ل�سياحة 

�لبيئية وتقييمها �لقت�سادي
�لقدر�ت  بناء  �إىل  �لطرفان  ي�سعى  كما 
�ل�سلة من خالل نقل  يف �ملجالت ذ�ت 

�لعمل  وور�ص  �لفني  و�لتدريب  �ملعرفة 
�لبحوث  ليينييتييائييج  �ملييي�يييسيييرك  و�ليينيي�ييسيير 

و�لإجناز�ت
ومن جهته قال معايل �لدكتور بلحيف 
�لييوز�رة �سمن جهودها  “ �إن  �لنعيمي: 
و�سمان  �ملناخ،  �جل  من  �لعمل  لتعزيز 
و�لبحرية  �ليييربيييية  �لييبيييييئيية  ��ييسييتييد�ميية 
تعاونها  تعزيز  تعمل على  ومكوناتهما، 
مييع �جلييهييات و�مليينييظييمييات �لييدولييييية ذ�ت 
�ليي�ييسييليية بييهييذ� �لييعييمييل، لييال�ييسييتييفييادة من 
�لتجارب �لناجحة وبناء قدر�ت �لكو�در 

�لب�سرية و�لنظم �لفنية و�لتقنية
�رتفاع من�سوب مياه  “ ويعد  و�أ�ييسيياف: 
�لبحر وت�سرر �لبيئة �لبحرية من �أهم 

�لذي  �لأمييير  �ملناخي،  �لتغري  تد�عيات 
�ملييانييغييروف يف خف�ص  �أ�ييسييجييار  تيي�ييسيياهييم 
كبري،  ب�سكل  �ل�سلبية  وتاأثري�ته  حدته 
حيث تعمل كحو�جز طبيعية لتاأثري�ت 
�ليييبيييحييير، و د�عييييييم قوي  �رتييييفيييياع مييييييياه 
تعد  حيث   ، �لأزرق  �لكربون  ملنظومات 
�أكرث فاعلية بكثري من غابات �لأ�سجار 
�لربية، كما توفر مو�ئل طبيعية تعزز  
�لبيولوجي  �لييتيينييوع  و��ييسييتييد�ميية  تييكيياثيير 
لل�سياحة  يييا  فييير�يييسً وتييخييلييق  �ليييبيييحيييري، 
�لنظم  على  �حلفاظ  فيياإن  لييذ�  �لبيئية، 
�لبيئية لهذه �لأ�سجار يعد �أحد �لطرق 
�لكربون  �أك�سيد  ثيياين  لتقليل  �لييو�عييدة 
�لفر�ص  وتييعييزيييز  �جلييييوي  �ليييغيييالف  يف 

�ملرتبطة  و�لقييتيي�ييسييادييية  �لجييتييميياعييييية 
بذلك

مذكرة  وتوقيع  �لتعاون  �أن  �إىل  و�أ�ييسييار 
�ليييتيييفييياهيييم مييييع �لييييييييييوز�رة �ملييخييتيي�ييسيية يف 
�إطار  يف  ييياأتييي  �لإندوني�سية  �حلكومة 
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  �أهيييد�ف 
�لبيئة  ��ستد�مة  لتعزيز  �ل�سر�تيجية 
مو�سحاً  �لطبيعية،  ومو�ئلها  �لبحرية 
�أن �لتعاون مع �جلانب �لندوني�سي من 
�لب�سرية  �لييقييدر�ت  وتطوير  بناء  دورة 
و�لييفيينييييية، وتييعييزيييز جييهييود �لييتييكيييييف مع 
تييييد�عيييييييييات �ليييتيييغيييري �مليييينيييياخييييي، وزيييييييادة 
�لكربون  ميينييظييوميية  ميييين  �ل�يييسيييتيييفيييادة 

�لأزرق

•• اأبوظبي -وام:

وّقعت �لحتيياد للطري�ن وطييري�ن �خلليج 
��سر�تيجي  جتيييييياري  تييييعيييياون  �تيييفييياقييييييية 
�أبوظبي و�لبحرين.  �ل�سر�كة بني  لتعزيز 
�لنطاق  �لو��سعة  �لتفاقية  هييذه  وتييطييرح 
�لتجاري  �لتعاون  لتعزيز  مييّددة  خططاً 
�ملو�فقات �حلكومية  على  باحل�سول  رهناً 
و�لييتيينييظيييييمييييية �مليييرعييييييية لييييالإجيييير�ء وذليييك 
بال�ستناد �إىل مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بني 

�ل�سركتني يف 2018.
كلًّ  �فر��سياً  �لتفاقية  على  ّوقييع  وقييد   
�لييرئييييي�ييص �لتنفيذي  تيييوين دوغييال�ييص  ميين 
و�لقبطان  لييلييطييري�ن  �لحتييييياد  ملييجييمييوعيية 

مليار درهم ت�سرفات   1.4
عقارات دبي اأم�ض

•• دبي-وام:

بلغت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئرة �لأر��سي 
و�لأمالك بدبي �م�ص �أكرث من 1.4 مليار 
 146 ت�سجيل  �لد�ئرة  �سهدت  درهم حيث 
260.9 مليون درهم منها  مبايعة بقيمة 
 55.88 بقيمة  لييالأر��ييسييي  مييبييايييعيية   24
مليون درهم و122 مبايعة لل�سقق و�لفلل 
بقيمة 205.01 مليون درهم . وجاءت �أهم 
درهم  4 ماليني  بقيمة  �لأر��سي  مبايعات 
مبايعة  تليها  �لأوىل  �ل�سبا  ند  منطقة  يف 
3 ماليني درهم يف منطقة �حلبية  بقيمة 
ماليني   3 بقيمة  مبايعة  تليها  �ليير�بييعيية 
. وت�سدرت  درهم يف منطقة و�دي �ل�سفا 5 
منطقة ند �ل�سبا �لثالثة �ملناطق من حيث 
عدد �ملبايعات �إذ �سجلت 14 مبايعة بقيمة 
34 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي 
�لأوىل بت�سجيلها مبايعتني بقيمة مليوين 
درهم وثالثة يف ند �ل�سبا �لأوىل بت�سجيلها 
. وفيما  6 ماليني درهم  بقيمة  مبايعتني 
و�لفلل جاءت  �ل�سقق  باأهم مبايعات  يتعلق 
مبنطقة  درهييم  مليون   13 بقيمة  مبايعة 
مبايعة  تلتها  �ملبايعات  كيياأهييم  خليفة  بييرج 
نخلة  منطقة  يف  درهييم  مليون   12 بقيمة 
جمري� و�أخري� مبايعة بقيمة 10 ماليني 

درهم يف منطقة �لثنية �خلام�سة .

بيياأعييمييال �لرئي�ص  �لييقييائييم  �لييعييلييوي،  وليييييد 
وتّقدم  �خليييليييييييج.  طيييييري�ن  يف  �لييتيينييفيييييذي 
�لتفاقية مقاربة تدريجية لزيادة �لتعاون 

بني �لطرفني. 
فييفييي �ملييرحييليية �لأوىل �ملييقييرر �نييتييهيياوؤهييا يف 
�تفاقية  نييطيياق  �سي�سهد   ،2021 يييونيييييو 
 ،2019 �ملييوقييعيية يف  بييياليييرميييز،  �مليي�ييسيياركيية 
�لحتاد  �ستقّدم  حيث  �لتو�ّسع،  من  �ملزيد 
30 وجهة  �إىل  وطييري�ن �خلليج ما ي�سل 
عرب  و�مليينيياميية،  �أبييوظييبييي  ور�ء  مييا  �إ�سافية 
�ليي�ييسييرق �لأو�ييييسييييط، و�أفيييرييييقيييييييا، و�أوروبييييييا 
�ل�سركتان على حت�سني  و�ستتعاون  و�آ�سيا. 
�أبييوظييبييي- خييط  على  �مل�سركة  �لعمليات 
�ليييبيييحيييريييين وعيييليييى �ييسييبييكيية �ليييو�يييسيييل عرب 

مقريهما. كما �ستمنح �لتفاقية �ملزيد من 
برناجمي  من  �ملتميزين  لل�سيوف  �ملز�يا 
�سيف �لحتاد وفالكون فالير، مبا يف ذلك 
��ستخد�م �سالت �لنتظار �لتابعة للناقلني 
يف �مليييييطيييييار�ت و�لييييعييييديييييد ميييين �خليييدميييات 
�ل�سيف، بغ�ص  �لأخييرى على مدى رحلة 
�سيعمل  كما  �مل�سّغلة.  �ل�سركة  عن  �لنظر 
�ل�سريكان على حت�سني رحلة �ل�سيف على 
�أكرث  جلعلها  �أبييوظييبييي-�لييبييحييرييين،  خييط 
�سال�سة، بغ�ص �لنظر عن �ل�سركة �مل�سّغلة، 
مع تطوير وتن�سيق �لقو�نني و�ملنتجات يف 
قطاعات خمتلفة مثل �لأمتعة و�مللحقات. 
وقيييال دوغييال�ييص �إن هييذه �لتييفيياقييييية تعزز 
�سركتينا.  بني  �حلالية  �ل�سر�كة  قييوة  من 

ونحن نتطلع قدماً ل�ستك�ساف �سبل �أكرث 
�سمولية وبر�غماتية ميكن لل�سركتني من 
بني  ب�سال�سة  عملياتهما  تطوير  خاللها 
�لعا�سمتني، وزيادة �ملنافع وحت�سني جتربة 
وتو�سعة  �ملتميزين  للم�سافرين  �ل�سيوف 
�لبلدين.  ور�ء  ملا  �لوجهات  �سبكات  نطاق 
من جهته، قال �لقبطان �لعلوي �أنه لطاملا 
كانت عالقتنا مع �لحتاد للطري�ن قوية 
�لتعاون  ميين  �أعييلييى  م�ستوى  بلغنا  و�ليييييوم 
مع توفر �ملزيد من �لفر�ص يف �لأفق بني 
�لناقلني �لوطنيني ململكة �لبحرين ودولة 
لنا  �ست�سمح  �ملييتييحييدة.  �لعربية  �لإميييييار�ت 
�أرقى  هذه �لتفاقية بتقدمي جتربة �سفر 

وتوفري خيار�ت �سفر �أكرث للم�سافرين.

املوؤ�سر الر�سمي لأ�سعار املبيعات يوا�سل اجتاهه الت�ساعدي 

اأرا�سي دبي: 3،300 �سفقة عقارية بقيمة 6.74 مليار درهم خالل يناير 2021

تعر�ص عددًا من املنتجات وال�سناعات الإماراتية املتطورة

اعتماد القاب�سة تعلن م�ساركتها يف فعاليات معر�ض اآيدك�ض 2021
•• اأبوظبي-الفجر:

�أعلنت �سركة �عتماد �لقاب�سة �لمار�تية – �ل�سركة 
دولة  يف  و�لدفاعية  �لأمنية  �ل�سناعات  يف  �ليير�ئييدة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة- عن م�ساركتها يف فعاليات 
معر�ص �آيدك�ص 2021 �لذي يقام يف مركز �أبوظبي 

للمعار�ص خالل �لفرة 21-25 فرب�ير �جلاري.
�سركة  �إد�رة  جمييليي�ييص  رئييييي�ييص  عييلييي  �آل  خييالييد  وذكيييير 
�مل�ساركة  على  حري�سة  �ل�سركة  �أن  �لقاب�سة  �عتماد 
يف دور�ت معر�ص �آيدك�ص  ، �لذي يعترب من�سة هامة 
و  �لأميينييي  �ملييجييال  يف  �ل�سركة  منتجات  ل�ستعر��ص 
متكنت  �لقاب�سة”  “ �عتماد  �ن  �لدفاعي، مو�سحاً 
�لإمار�تية  �ملنتجات  ميين  عييدد  و�بييتييكييار  تطوير  ميين 
�ملتخ�س�سة �لتي عززت من ريادة �لإمار�ت يف �لقطاع 

�لدفاعي.
فعاليات  يف  �ملييي�يييسييياركييية  مبيينييا�ييسييبيية  عييلييي  �آل  وقيييييال 
�لقاب�سة  �عتماد  �سركة  مب�ساركة  نعتز  �ملعر�ص:” 
�ليييذي يقام   2021 �آيييدكيي�ييص  فييعيياليييييات مييعيير�ييص  يف 

بيييالإجييير�ء�ت  �لإليييتيييز�م  مييع   ، ��ستثنائية  ظيييروف  يف 
حر�سنا  حيث  �لإجييتييميياعييي،  و�لتباعد  �لحيير�زييية 
�لتي  و�ل�سناعات  �ملنتجات  �أحييدث  ��ستعر��ص  على 
و�لتي  �لقاب�سة،  �عتماد  �سركة  وطورتها  �بتكرتها 
و�لأمني  �لدفاعي  �لقطاع  �إىل  نوعية  �إ�سافة  ت�سكل 
نتعاون  حيث  �ملييتييحييدة،  �لعربية  �لإميييييار�ت  دولييية  يف 
لتوفري  �لإخت�سا�ص  ذ�ت  �جلييهييات  ميين  �لعديد  مييع 
�أف�سل �خلدمات و�لأجهزة و�ملعد�ت �لتي من �ساأنها 
تعزيز مكانة �لإمييار�ت يف جمال �ل�سناعات �لأمنية 

و�لدفاعية«.
ميي�ييسيياركييتيينييا يف  �آل علي:” نييعيير�ييص خيييالل  و�أ�يييسييياف 
�ملعر�ص جمموعة من �ل�سناعات �لنوعية �لتي نفخر 
�لتي  طيار  بدون  طائر�ت  مثل  وت�سنيعها  بانتاجها 
�لأهد�ف،  �أو  و�ملر�قبة  �لتدريب  لأغر��ص  ت�ستخدم 
�أجهزة �لر�د�ر، كامري�ت �ملر�قبة �ملتطورة للمن�ساآت 
�حليوية و�حلدود و�ملدن، �أجهزة �حلماية �ل�سرب�نية 
و�لإلكرونية، �أجهزة �لإت�سال �مل�سفرة، حيث يجري 
�ملو�طنة  �لإميييار�تييييييية  كيييو�درنيييا  بييا�ييسيير�ف  ت�سنيعها 

 .»100% بن�سبة  بييالييدوليية  بت�سنيعها  ونييفييخيير   ،
يف  �لقاب�سة  �عتماد  �سركة  تو�جد  �أن  علي  �آل  و�أكييد 
معر�ص �آيدك�ص 2021 دليل على �لتقدم و�لتطور 
�لعاملة  �لإمار�تية  �لوطنية  �ل�سركات  �لذي ت�سهده 
يف �ملييجييال �لأميينييي و�لييدفيياعييي، مييعييربيياً عيين �عتز�زه 
بالتطور و�لتقدم �لذي بلغته �ل�سناعات �لمار�تية 
نظري�تها  تناف�ص  �أ�ييسييبييحييت  و�لييتييي  �ملييجييال  هيييذ�  يف 

�لعاملية وتتفوق عليها.
وثّمن �آل علي �لدعم و�لت�سجيع �لذي توليه �لقيادة 
�لإمار�تية  لل�سركات  �ليييالإميييار�ت  لييدوليية  �حلكيمة 
�لعاملة يف �ملجال �لدفاعي �لأمر �لذي كان له �لأثر 
�لإيجابي يف �لتقدم و�لتطور �لذي بلغته �ل�سناعات 
�إقليمياً  �ملناف�سة  على  وقدرتها  �لوطنية  �لدفاعية 

وعاملياً.
�لإعالن  ب�سدد  �لقاب�سة  �إعتماد  �سركة  �أن  و�أو�سح   
عدد  و�إبيير�م  �لإ�سر�تيجية  �ل�سر�كات  من  عدد  عن 
وعاملية  �إقليمية  �سركات  مع  �لتعاون  �تفاقيات  من 

خالل فعاليات �ملعر�ص .
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»ويز اإير اأبوظبي« تد�سن رحالتها 
اإىل الإ�سكندرية باأ�سعار تناف�سية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

دولة  يف  �لوطنية  �لييطييري�ن  �سركات  �أحيييدث  �أبوظبي”،  �إييير  “ويز  �أعلنت 
2500 تيييذكيييرة طيييييري�ن �إىل  �لإمييييييييار�ت �لييعييربييييية �مليييتيييحيييدة، عييين تيييوفيييري 
�لإ�سكندرية ب�سعر 49 درهماً للتذكرة*، وذلك ��ستعد�د�ً لتد�سني رحالتها 

�إىل جمهورية م�سر �لعربية.
 2500 عددها  و�لبالغ  للجميع  �ملتاحة  �حل�سري  �لعر�ص  تذ�كر  ت�سمل 
تذكرة، جميع تذ�كر �لطري�ن على منت �لرحلة �لفتتاحية �إىل �لإ�سكندرية 
و�لتي �ستنطلق يف 22 فرب�ير2021، و�ستتوفر تذ�كر �لعر�ص ب�سعر 49 
مددة  رحييالت  عييرب  فقط  �لييو�حييدة  للرحلة  �ملخ�س�سة  للتذكرة  درهييميياً 
�لأربييعيياء و�خلمي�ص  و�حييدة فقط يومي  ملرة  وذلييك  �لإ�سكندرية،  و�إىل  من 
wizzair. �لإلييكييروين:  �ل�سركة  موقع  على  فرب�ير2021  و18   17

�ل�سر�ء،  �أ�سبقية  وبح�سب  بها.  �خلا�ص  �ملتحرك  �لهاتف  وتطبيق   ،com
�إير  “ويز  ل�سركة  �لعام  �ملدير  �سيك،  فان  كي�ص  قال  �لتذ�كر.  نفاد  وحتى 
“ي�سرنا �أن نقدم للم�سافرين �لذين يرغبون بال�سفر من و�إىل  �أبوظبي”: 
�سياحية  �أو ل�ستك�ساف وجهات  و�أ�سدقائهم  لزيارة عائالتهم  �لإ�سكندرية 
ونتطلع  تناف�سية،  باأ�سعار  لل�سفر  فر�سة  و�أبوظبي،  �لإ�سكندرية  مميزة يف 
نفاذ  ونتوقع  رحالتنا  منت  على  بهم  و�لرحيب  �مل�سافرين  ��ستقبال  �إىل 

�لتذ�كر ب�سرعة«.
وكانت ويز �إير �أبوظبي �لتي جرى تاأ�سي�سها بال�سر�كة بني �سركة �لقاب�سة 
من  �سبكة  عيين  �أعييليينييت  قييد  �لقاب�سة،  �إير”  “ويز  وجمييمييوعيية   »ADQ«
وثي�سالونيكي،  �أثينا،  وت�سمل  �أبوظبي  لربطها مع  �لتي تخطط  �لوجهات 

و�لإ�سكندرية، وتل �أبيب، وكوتاي�سي، ولرنكا، و�أودي�سا، ويريفان.
�إيربا�ص  طيير�ز  طائر�ت من  �أبوظبي”  �إييير  “ويز  �أ�سطول طائر�ت  وي�سم 
�جلديدة كلًيا، �لتي تتيح لل�سركة �أقل ب�سمة بيئية ممكنة   A321neo
مقارنة مبناف�سيها يف �ملنطقة. وتتبنى �ل�سركة �أف�سل �ملمار�سات يف جمال 
�لتعقيم عرب �سبكتها، من خالل �لتد�بري �لوقائية �ملعززة �لتي ت�سمن من 

خاللها �سحة و�سالمة �مل�سافرين و�أفر�د طاقمها. 

اإك�سبو 2020 يجمع يف حمادثاته عن ال�سفر 
والت�سال خرباء عامليني وم�ساركني و�سركاء

•• دبي -وام:

�سل�سلة حو�ر�ته �سمن  “ �أم�ص �حللقة �لأحييدث يف   2020 “�إك�سبو  نظم 
بييرنييامييج فييعييالييييياتييه لييفييرة مييا قييبييل �لنييعييقيياد، تيينيياولييت مييو�ييسييوع “�ل�سفر 
و�سركاء  دوليون،  وم�ساركون  �ل�سفر،  جمال  يف  خرب�ء  وبحث  و�لت�سال«. 
�لرقمي  �لت�سال  �أمييور  و�ت�سالت،  �لإمييار�ت  بينهم طييري�ن  ر�سميون، من 
�سمن  �حلالية  �جلائحة  و�قيييع  يف  و�ل�سياحة  لل�سفر  �ملتغرية  و�لطبيعة 
�إك�سبو عن �ل�سفر و�لت�سال جمموعة  �أخرى. و�سملت فعالية  مو�سوعات 
�لنقا�ص و�ملحادثات �لفر��سية غطت جمالت رئي�سية، مثل  من حلقات 
و�ل�سفر،  و�لتعليم،  و�حلوكمة،  �للوج�ستية،  و�خلييدمييات  و�لنقل،  �لتنقل، 

وتناولت �لذكاء �ل�سطناعي وخ�سو�سية �لبيانات.
�سيطرحه  عما  ملحة  م�ساهدتها،  يف  يرغب  ملن  �ملتاحة  �لفعالية،  وقدمت 
يف  فعالياته  �نطالق  عند  و�لت�سال  �ل�سفر  مو�سوع  عن   2020 �إك�سبو 
�لها�سمي وزيرة  �إبر�هيم  �فتتاحية ملعايل رمي بنت  �أكتوبر، و�سمت كلمات 
دولة ل�سوؤون �لتعاون �لدويل �ملدير �لعام لإك�سبو 2020 دبي، و�سري تيم 
كالرك، رئي�ص طري�ن �لإمار�ت، و�ملهند�ص حامت دويد�ر، �لرئي�ص �لتنفيذي 
�لنقا�ص،  �ثنتني من حلقات  �لإمييار�ت  �ت�سالت. ونظمت طري�ن  ملجموعة 
ركزت �لأوىل على تطور �لت�سال على منت �لطائرة و�ل�سكل �لذي �سيتخذه 
�لطري�ن  �سركة  دعييم  طريقة  فبحثت  �لثانية  �أمييا  �مل�ستقبل.  يف  �لت�سال 
نظاما لالبتكار يف جمال �ل�سفر و�لطري�ن يف دبي، و�حتمال تاأثري جائحة 
كوفيد-19 على �لبتكار يف هذ� �ملجال �أو ت�سريع وتريته. وتناولت جل�سة 
مادثات �أخرى �خلدمات و�حللول �لرقمية يف �لو�قع �جلديد �لناجم عن 
جائحة كوفيد-19، و�سهدت مد�خلة ليفخامة كري�ستي كاليوليد، رئي�سة 
جمهورية �إ�ستونيا، وكانت دولتا بوتان و�لربتغال من �مل�ساركني �لدوليني 
�لذين تعمقو� يف مو�سوع م�ستقبل �ل�سياحة �مل�ستد�مة. ويف �لوقت نف�سه، 

��ست�ساف م�ساركون دوليون عدة مادثات على قنو�تهم �خلا�سة.

»اأدين« تختار دبي املايل مقرا اإقليميا لتو�سع عملياتها يف ال�سرق الأو�سط

بقيمة �سوقية 66.4 مليار يورو .. ال�سركة عاجلت معامالت باأكرث من 303.6 مليار يورو يف 2020 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعييليين جمييليي�ييص �ليييتيييو�زن �لقييتيي�ييسييادي )تييييييو�زن( عن 
م�ساركته يف فعاليات موؤمتر �لدفاع �لدويل 2021 
�مل�ساحب ملعر�سي �أيدك�ص ونافدك�ص �لذي �ستنطلق 
�لرعاية  حتييت  فييرب�ييير   20 يف  بيياأبييوظييبييي  فعالياته 
�آل  ز�يييد  بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  ل�ساحب  �لكرمية 

نهيان رئي�ص �لدولة، حفظه �هلل.
دور�ت  ميين  دورة  �أول  بكونها  �لييييدورة  هيييذه  وتتميز 
�لدويل  �لدفاع  موؤمتر  دمج  بعد  تعقد  �لتي  �ملوؤمتر 
�لعاملي  �أبوظبي  وموؤمتر  �أيدك�ص  ملعر�ص  �مل�ساحب 
لالأوف�ست �لذي ��سطلع جمل�ص �لتو�زن �لقت�سادي 
�سامل  عاملي  موؤمتر  ت�سكيل  بهدف  وذلييك  بتنظيمه، 
ي�سعى لدمج �ملجالت �لقت�سادية �ملعرفية و�لدفاعية 
و�لأمنية مع �لبتكار ويغطي كافة �لق�سايا �ملتعلقة 
للثورة  �حلديثة  و�لتقنيات  و�لعلوم  بالتكنولوجيا 
�ل�سناعية �لر�بعة و�ل�ستفادة منها يف جمال �لأمن 

و�ل�سلم �لعاملي.

وي�سارك �سعادة طارق عبد �لرحيم �حلو�سني �لرئي�ص 
�أعمال  يف  �لقييتيي�ييسييادي  �ليييتيييو�زن  ملجل�ص  �لييتيينييفيييييذي 
جو�نب  تعزيز  �سبل  �ستتناول  �لتي  �لثالثة  �جلل�سة 
ظل  يف  �لدفاعية  �ل�سناعات  يف  و�لتطوير  �لبحث 

�لتغري�ت �ملت�سارعة وتنامي مرونة �سناعة �لدفاع.
و�سيناق�ص �حلو�سني مع متحدثني �آخرين �إمكانيات 
�لييييدفيييياع وجمموعة  قيييطييياع  و�لييتييطييوييير يف  �لييبييحييث 
�لذكاء  ذليييك  يف  مبييا  �ملييتيياحيية،  �مل�ستقبلية  �لتقنيات 
�ل�سطناعي و�لثورة �ل�سناعية �لر�بعة، و�لتطبيقات 

�ملدنية �لتي ميكن لهذه �لأبحاث �أن تدعمها.
جمل�ص  روؤييية  �حلو�سني  ي�ستعر�ص  �أن  �ملنتظر  وميين 
�ليييتيييو�زن �لقييتيي�ييسييادي حيييول �ل�ييسييتييثييمييار يف �لبحث 
�لدفاعي  �لدفاعية و�لبتكار  �ل�سناعة  و�لتطوير يف 
جلهود  �لرئي�سية  �لييتييحييديييات  بع�ص  على  مييعييرجيياً   ،

�لبحث و�لتطوير يف هذ� �لقطاع �حليوي.
من جهته قال مطر علي �لرميثي، �لرئي�ص �لتنفيذي 
�لتو�زن  جمل�ص  يف  �لقييتيي�ييسييادي  �لييتييطييوييير  لييوحييدة 
�لقت�سادي »تو�زن« �إن هذ� �ملوؤمتر ميثل ثمرة تعاون 

قاعدة  لبناء  و�لقطاعات  �جلهات  خمتلف  بني  بناء 
وتوطني  ��ستيعاب  على  قييادرة  تكنولوجية  �سناعية 
وتطويرها،  عليها  و�لييبيينيياء  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
مبا يخدم �لقطاعات �لقت�سادية �لوطنية �ملختلفة، 
موؤكد� �أن تو�زن تتطلع لال�ستفادة من خمرجات هذ� 
�ملوؤمتر �لذي ي�ست�سف نخبة من �خلرب�ء و�ملفكرين 
و�لع�سكريني �ملخت�سني يف جمال تطوير �ل�سناعات 

�لدفاعية و�لقطاعات �ملرتبطة بها.
�لقت�سادي  �لييتييو�زن  جمل�ص  �أن  �لرميثي  و�أو�ييسييح 
�ييسيياهييم ب�سكل فيياعييل ومييوؤثيير يف دعيييم وتييعييزيييز جهود 
�لييدفيياعييي و�لأمني  �لييقييطيياع  و�لييتييطييوييير يف  �لييبييحييث 
نقل  جمييال  يف  ونوعية  متميزة  جنيياحييات  حقق  كما 
�لتكنولوجيا �ملتطورة وتكييفها مبا يخدم �حتياجات 
�ل�ييسيير�تيييييجيييييني يف قطاع  �ليي�ييسييركيياء  ومييتييطييلييبييات 

�ل�سناعات �لدفاعية و�لأمنية.
�لقت�سادي”  �لييتييو�زن  “جمل�ص  �أن  �لرميثي  و�أكييد   
ي�سعى �إىل �مل�ساهمة يف دعم �جلهود �حلكومية لتعزيز 
مكانة دولة �لإمار�ت كمركز عاملي للثورة �ل�سناعية 

�لر�بعة، و�مل�ساهمة يف حتقيق �قت�ساد وطني تناف�سي 
قائم على �ملعرفة و�لبتكار و�لتطبيقات �لتكنولوجية 
و�لرقمية  �ملييادييية  �لتقنيات  تدمج  �لتي  �مل�ستقبلية 
و�حليوية وهو ما ين�سجم مع توجهات وجهود وز�رة 
على  �حلفاظ  نحو  و�مل�ستمر  �لد�ئم  و�سعيها  �لدفاع 
�لحتياجات  لتلبية  �ل�ييسييتييعييد�د  �لييدوليية  مكت�سبات 

�مل�ستقبلية.
جل�سات  �أربييييييع  �ييسيييييتيي�ييسييميين  �ملييييوؤمتيييير  �أن  �إىل  ييي�ييسييار 
رئي�سية، تناق�ص �جلل�سة �لأوىل، �سبل حماية �لذكاء 
�لر�بعة  �ل�سناعية  �لييثييورة  وتييقيينيييييات  �ل�ييسييطيينيياعييي 
�لأخرى من �سوء �ل�ستخد�م بينما �سركز �جلل�سة 
�سال�سل  يف  �لإحيياللييييية  �لتكنولوجيا  عييلييى  �لييثييانييييية 
�لثالثة،  �أمييييا �جلييليي�ييسيية  �ليييدفييياع،  قييطيياع  �لييتييوريييد يف 
فيما  �لدفاع،  قطاع  يف  و�لتطوير  �لبحث  ف�ستتناول 
عن  �لناجمة  �لييتييحييديييات  �لأخييييرية  �جلل�سة  تناق�ص 
��ييسييتييخييد�م �لييتييقيينيييييات �لييرقييمييييية �حلييديييثيية يف جمال 
�لأمن �ل�سيرب�ين، و�آثار تلك �لتحديات على قر�ر�ت 

�لقطاع �لدفاعي.

•• دبي-وام:

�أعييليين مييركييز دبيييي �مليييايل �لييعيياملييي، �ملركز 
�ملايل �لر�ئد يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
�آ�ييسيييييا، عيين �ن�سمام  و�أفييريييقيييييا وجيينييوب 
�سركة “�أدين” �لهولندية، �ملزّود �لعاملي 
جمتمع  �إىل  �مليييدفيييوعيييات  لييتييكيينييولييوجيييييا 
�ملركز �ملايل، و�لتي تبلغ قيمتها �ل�سوقية 
�أكييرث من  ييييورو، وعيياجلييت  66.4 مليار 
�ملييعييامييالت يف  ييييورو ميين  303.6 مليار 

عام 2020.
�أعييليينييت عن  قييد  “�أدين”  �ييسييركيية  وكييانييت 
�ل�سرق  ميينييطييقيية  يف  عييمييلييييياتييهييا  تييو�ييسيييييع 
حيث   ،2020 نييوفييمييرب  يف  �لأو�ييييسييييط 
ليكون  �لعاملي  �ملييايل  دبييي  مركز  �ختارت 
�ملنطقة،  يف  لعملياتها  �لإقييليييييمييي  �ملييقيير 
�ل�سعيدين  على  �ليير�ئييدة  ملكانته  نييظيير�ً 
�لإقليمي و�لعاملي، ولحت�سانه منظومًة 
�ييسييامييلييًة مييين �ليي�ييسييركييات �ملييتييخيي�ييسيي�ييسيية يف 
تو�سيع  و�لأعييمييال. ويتكامل  �ملييال  جمال 

مع  دبييييي  يف  “�أدين”  عييمييليييييات  نيييطييياق 
حيي�ييسييورهييا يف كيييربى �مليييدن �ملييالييييية حول 
�لييعييامل، مييثييل نيييييويييورك وليينييدن وهوجن 
و�ست�سهم  وطييوكيييييو،  و�ييسيينييغييافييورة  كيييوجن 
�مل�ستثمرين  م�ساعدة  يف  �خلييطييوة  هييذه 
على  “�أدين”  عيييميييالء  قييياعيييدة  �ييسييميين 
مبرونة،  �ملنطقة  يف  عملياتهم  �إطيييالق 
�لو�سول  مييين  متييكييييينييهييم  �إىل  �إ�يييسيييافييية 
�ملن�سة  �إىل جميع خدمات هذه  ب�سهولة 
�ليييعييياملييييييية. وييي�ييسييتييميير ميييركيييز دبييييي �مليييايل 
�لييعيياملييي يف �جيييتيييذ�ب مييزيييد ميين �سركات 
�سركات  وكيييييربى  �لييعيياملييييية  �مليييدفيييوعيييات 
�لتكنولوجيا �إىل �ملنطقة عرب منظومته 
�ل�سركات  �ل�ساملة، ما يتيح لهذه  �ملالية 
�أ�ييييسييييو�ق منطقة  يف  حيي�ييسييورهييا  تييو�ييسيييييع 

�آ�سيا.  و�أفريقيا وجنوب  �لأو�سط  �ل�سرق 
منظومة  �أكيييرب  �إىل  “�أدين”  و�ستن�سم 
مييتيينييامييييية يف �مليينييطييقيية تيي�ييسييمييل �أكييييرث من 
2،500 �سركة م�سّجلة ن�سطة وجمتمع 
�أعمال مزدهر ي�سم ما يزيد على 300 
�لتكنولوجيا  يف  مييتييخيي�ييسيي�ييسيية  �يييسيييركييية 
�ملييالييييية. ويييتييميييييز جمييتييمييع �ملييركييز بتنوع 
�ل�سركات �لعاملة من خالله حيث ي�سم 
�خلدمات  و�ييسييركييات  �لنا�سئة  �ليي�ييسييركييات 
و�سركات  �ليير��ييسييخيية،  �ملييكييانيية  ذ�ت  �ملييالييييية 
�لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات  �ملغامر  �ملال  ر�أ�ييص 
�لتي  �لب�سرية  �ليييكيييو�در  لييبيينيياء  �لييالزميية 
يف  و�ملييايل  �مل�سريف  �لقطاعني  يحتاجها 
�ملنطقة، حيث تتعاون كافة مكونات هذ� 
�لقطاع  م�ستقبل  لبناء  �حليوي  �ملجتمع 

�قت�ساد  قطاعات  �زدهيييار  و�سمان  �ملييايل 
�مل�ستقبل.

�أمييريي، �لرئي�ص �لتنفيذي  وقييال عييارف 
 “  : �لييعيياملييي  �ملييييايل  دبيييي  مييركييز  ل�سلطة 
�إىل  “�أدين”  �ييسييركيية  �نيي�ييسييمييام  ي�سعدنا 
�ختارته  �لييذي  �لعاملي  �ملييايل  دبييي  مركز 
يف  �لإقييليييييمييييية  لعملياتها  مييقيير�ً  ليييييكييون 
و�ستتمكن  �لأو�ييييسييييط،  �ليي�ييسييرق  ميينييطييقيية 
�ليي�ييسييركيية ميين خيييالل هيييذه �خلييطييوة من 
�أعييييمييييال هي  ميينييظييوميية  �إىل  �لنييي�يييسيييميييام 
�لأكييييييرب و�لأكيييييييرث �بيييتيييكيييار�ً وتييييطييييور�ً يف 
 2500 �أكييرث من  ت�سم  و�لتي  �ملنطقة، 
�سركة خدمات مالية تتعاون فيما بينها 
�ملايل”.  �لقطاع  م�ستقبل  لر�سم مالمح 
للعمل عن  “ نتطلع   : �أميييريي  و�أ�ييسيياف 

قرب مع “�أدين” لتمكينها من مو��سلة 
تو�سيع �أعمالها بنجاح يف �أ�سو�ق �ملنطقة، 
عرب �لعتماد على �ملكانة �ل�سر�تيجية 
�ملتكاملة  وميينييظييومييتييه  �مليييييايل  لييلييمييركييز 
�لأف�سل  من  تعد  �لتي  �لتحتية  وبنيته 
ولو�ئحه  قييو�نييييينييه  عييين  فيي�ييسيياًل  عيياملييييياً، 
بال�سمولية  تييتيي�ييسييم  �ليييتيييي  �لييتيينييظيييييمييييية 
د�ئماً  �سركائنا  وتر�عي م�سالح  و�ملرونة 
حلر�سنا �مل�ستمر على حتقيق �ملزيد من 
�لنجاحات �مل�سركة«. بدوره قال �ساندر 
مارتينز، رئي�ص ق�سم �ل�سرق �لأو�سط يف 
�إىل  �ن�سمامنا  “�سي�ساعد  �أدييين:  �سركة 
منظومة �سركات مركز دبي �ملايل �لعاملي 
وخدمات  عرو�ص  مفظة  تطوير  على 
تلبي متطلبات عمالئنا من �مل�ستثمرين 
على �مل�ستويني �ملحلي و�لدويل، �إذ تزخر 
هائلة،  بفر�ص  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة 
�ملنطقة، من  �لنمو يف هذه  �إىل  ونتطلع 
خالل مركز دبي �ملايل �لعاملي �لذي كان 

لنا مبثابة خيار و��سح ومثايل.

»اأراد« تر�سي عقد اإن�ساءات ب� 367 مليون درهم لبناء »ن�ست« يف اجلادة •• ال�شارقة-وام:

�ملتخ�س�سة   - “�أر�َد”  �أعيييلييينيييت 
�إمييييارة  �ليييعيييقييياري يف  �لييتييطييوييير  يف 
�ل�سارقة - عن تر�سية عقد رئي�سي 
لبناء “ِن�ست” �أحد �أبرز جمّمعات 
�مليي�ييسيياكيين �لييطييالبييييية �ملييتييكييامييليية يف 
�جلادة  ميي�ييسييروع  �سمن  �لإمييييييار�ت 
مليون   367 بييقيييييميية  �ليييعيييميييالق 

درهم.
قر�بة  “ِن�ست”  ميييبييياين  وتييبييعييد 

10 دقيييائيييق �يييسيييري�ً عييلييى �لأقيييييد�م 
�ملر�كز  �أحد  �ملدينة �جلامعية  من 
�لأكادميية �لأ�سرع منو�ً يف �ل�سرق 
لييلييطييالب باقة  �لأو�ييييسييييط وتيييوفييير 
�ملميزة  �خليييدمييييييية  �مليييير�فييييق  ميييين 
وفق  م�سمم  حديث  موقع  �سمن 
�لتحتية  �لييبيينييييية  مييعييايييري  �أعيييليييى 
�ملييتييطييورة لييلييمييدن �لييذكييييية �لأمييير 

�لذي من �ساأنه �أن يرتقي مبفهوم 
�مل�ستويات  على  �جلامعية  �مل�ساكن 
و�ستتم  و�ليييعييياملييييييية.  �لإقيييليييييييمييييييية 
�لإن�سائية  بالأعمال  فور�  �ملبا�سرة 
من  �ملكونة  �ل�سكنية  �ملجمعات  يف 
و�ليييبييياليييغ عددها  خييميي�ييسيية طيييو�بيييق 
12 مبنى حيث �سيتم ت�سليم �أول 
باقة من منازل ِن�ست خالل �لربع 

�لثاين من عام 2022.
ويييتييز�ميين عييقييد �لإنيي�ييسيياء�ت �لذي 
�أر�سته “�أر�َد” مع حتقيقها لإجناز 
جديد يف جمال �ل�سحة و�ل�سالمة 
10 ماليني  �إكيييميييال  بييعييد  �ملييهيينييييية 
م�سيعة  �إ�سابات  دون  عمل  �ساعة 
للوقت يف �جلادة وهو �إجناز كبري 
ليي�ييسييخيياميية �مليي�ييسييروع �لذي  نيييظييير�ً 
ميتد على م�ساحة 24 مليون قدم 
�ملقاولني  طييو�قييم  وكييثييافيية  مييربييع 

�لعاملة يف �ملوقع.
وقييييال �ليي�ييسيييييخ �ييسييلييطييان بيين �أحمد 
�إد�رة  جمييليي�ييص  رئييييي�ييص  �لييقييا�ييسييمييي 
“�أر�َد” : يتو�فق جمتمع “ِن�ست” 
بتوفري  �ل�سارقة  �إميييارة  روؤيييية  مييع 
جتربة تعليمية متكاملة ومتطورة 
وخمتلف  �لإميييييار�ت  ميين  للطالب 
تر�سية  وليييعيييل   .. �ليييعيييامل  �أنييييحيييياء 
�لعقد �جلديد تربهن مدى  هييذ� 
عجلة  “�أر�َد” بييدفييع  يف  �إلييتييز�ميينييا 
ميييير�عيييياة جميع  ميييع  �لإنيييي�ييييسيييياء�ت 
�ل�سالمة و�لأمييان ..معربا  مبادئ 
عن �سعادته لروؤية مدى �لن�سجام 
وطو�قم  م�سروعنا  موظفي  بييني 
�ملقاولني للو�سول �إىل هذ� �لإجناز 

و�ل�سالمة  �لييي�يييسيييحييية  جميييييال  يف 
�لأييييام.  هييذه  يف  �سيما  ول  �ملهنية 
و�أ�يييسييياف : لييدييينييا بييرنييامييج طموح 
�لع�سري  ميي�ييسييروعيينييا  يف  وحيييافيييل 
2021 ونحن  �ملبتكر خييالل عييام 
نتطّلع نحو رفد جيل �لغد �لو�عد 
بتجربة ��ستثنائية وفريدة تتو�فق 

مع متطّلبات �لع�سر �لرقمي.
ملباين  �لرئي�سي  �ملخطط  وميييتييد 
�ألف   388 على م�ساحة  “ِن�ست” 
قدم مربع ويت�سمن جمموعة من 
�لتي  �لد�خلية  و�ل�ساحات  �لأفنية 
و�لتفاعل  للتو��سل  �ملييجييال  تتيح 
وي�سم  �لطالب  من  �ملقيمني  بني 
كل جممع �سكني باقة خمتارة من 
�ل�ستوديوهات و�ملنامات �مل�سركة 
�لتي تت�سع لثنني و�أربعة وخم�سة 
جانب  �إىل  �أ�يييسيييخيييا�يييص  وثييمييانييييية 
تلفزيون  وقيياعييات  در��سية  قيياعييات 
وقد  خييدمييييية  ميير�فييق  و  م�سركة 
خمتلفة  �أجييييييييز�ء  تييخيي�ييسييييي�ييص  مت 
للذكور  �ل�سكنية  �ملييجييّمييعييات  ميين 
�لر�حة  ل�سمان  لييالإنيياث  و�أخيييرى 
�ملقيمني  جلييميييييع  و�خليي�ييسييو�ييسييييية 
متخ�س�ص  فييييريييييق  و�ييييسيييييييييتييييوىل 

ومرخ�ص عملية �لإ�سر�ف �لإد�ري 
ل�سمان  �ملييوقييع  �ملييجييتييمييع يف  عييلييى 
�ملر�فق  و�أمييييين  �ملييقيييييمييني  �ييسييالميية 

على مد�ر �ل�ساعة.
“ِن�ست”  �إنييي�يييسييياء�ت  عييقييد  ويييياأتيييي 
بالن�ساط يف  حييافييليية  فيييرة  خيييالل 
يناير  �ييسييهيير  يف  مت  حيييييث  �جليييييادة 
�ملنازل  باقة من  �أول  �إنهاء  �ملا�سي 
قيمة  تيييبيييليييغ  �ليييييييذي  �مليييي�ييييسييييروع  يف 
مبيعاته 24 مليار درهم و�سيكون 
�لثالثة  �ملالكون يف مباين ريحان 
�جلادة  من  �لأوىل  �ملرحلة  �سمن 
هذه  يف  للعي�ص  �سينتقل  ميين  �أول 
�أن  يتوقع  �لتي  �لع�سرية  �لوجهة 
من  �أكييرث  �إىل  �سكانها  عييدد  ي�سل 

70 �ألف ن�سمة.
وميتد م�سروع �جلادة على م�ساحة 
�آخر  على  مييربييع  قييدم  مليون   24
ميييتيييوفيييرة يف قلب  كيييييربى  قييطييعيية 
�ل�سارقة �جلديد .. وت�سم �جلادة 
�سكنية  �أحييييياء  عيييدة  جنباتها  بييني 
وبيييياقيييية مييتيينييوعيية ميييين �خليييييييييار�ت 
و�لرفيهية  و�لفندقية  �لتجارية 
�لتعليمية  و�ملييير�فيييق  و�لييريييا�ييسييييية 

و�ل�سحية.

اأعلن م�ساركته يف موؤمتر الدفاع الدويل 2021

جمل�ض التوازن يعر�ض روؤيته حول ال�ستثمار يف البحث والتطوير والبتكار الدفاعي

•• اأبوظبي- وام: 

بالكامل  �ململوكة   - للبرول  مبادلة  �سركة  �أعلنت 
عن  �أميي�ييص   - “مبادلة”  لال�ستثمار  مبادلة  ل�سركة 
تنفيذيا  رئييييي�ييسييا  حييامييد  �آل  ميينيي�ييسييور مييمييد  تييعيييييني 
وتطوير  ��ييسييتييكيي�ييسيياف  جمييييالت  يف  �لييير�ئيييدة  لل�سركة 
�آل حامد �سابقاً من�سب  و�نتاج �لنفط و�لغاز. و�سغل 
 ، للبرول  مبادلة  يف  للتطوير  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
حيث كان م�سوؤوًل عن جميع �أن�سطة تطوير �لأعمال 
يتمتع  كما  و�ل�ستحو�ذ،  �لدمج  وعمليات  �جلييديييدة 
و�لغاز  �لنفط  جمييال  يف  عاماً   15 عن  تزيد  بخربة 

وخمتلف �لتخ�س�سات �ملهنية و�لقيادية.
وقييييال ميي�ييسييبييح �لييكييعييبييي �لييرئييييي�ييص �لييتيينييفيييييذي لقطاع 
مبادلة  ليي�ييسييركيية  �ليييتيييابيييع  �لإميييييييييار�ت  يف  �ل�ييسييتييثييمييار 

 “ للبرول:  مبادلة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  لال�ستثمار 
مو�جهة  يف  عالية  مييرونيية  للبرول  مبادلة  �أظييهييرت 
حتديات �ل�سوق حيث متكنت من حتقيق منو م�ستمر 
على مدى �ل�سنو�ت �ملا�سية. وقد كان ملن�سور ممد 
منو  ميين  �ل�سركة  حققته  فيما  مييوؤثيير  دور  حامد  �آل 
وتو�سع عاملي. ول �سك �أن وجوده يف من�سبه �جلديد، 
للبرول،  مييبييادليية  يف  �لييقيييييادي  �لييفييريييق  جييانييب  �إىل 
و�مل�سي  �لثابت  �ل�سركة  �أد�ء  ��ستمر�رية  يف  �سي�ساهم 
ي�سهدها قطاع  �لييتييي  �لييتييطييور�ت  يف ظييل  قييدميياً  بييهييا 

�لطاقة �لعاملي و�لتحولت �مل�ستمرة �لتي مير بها«.
من جانبه قال من�سور �آل حامد : “ ي�سرفني تويل 
عييلييى منحي  �لإد�رة  و�أ�ييسييكيير  �مليي�ييسييوؤولييييية،  هيييذه  زميييام 
�ملا�سية  �لع�سر  �ل�سنو�ت  يف  لم�ست  لقد  �لثقة.  هذه 
�أهمية حتقيق �ملعادلة بني �خلرب�ت �لتقنية و�لتميز 

�ل�سر�تيجية  �ليييروؤيييية  �إىل  بييالإ�ييسييافيية  �لت�سغيلي 
وتو�سيع �ل�سر�كات �لتجارية، ودورها يف متكيننا من 
ر�سم م�سار لنجاح وتقدم �ل�سركة، لقد قادتنا جهودنا 
�أق�سى  �إىل  للو�سول  �ل�سعي  �لأخييرية يف  �ل�سنو�ت  يف 
حتقيق  �إىل  �لتكاليف  وخف�ص  �لت�سغيل  يف  فاعلية 
تاأثري كبري و�إتاحة �لفر�سة للنمو �مل�ستقبلي.” وقبل 
�ن�سمامه �إىل مبادلة للبرول عام 2010، عمل �آل 
حامد يف �لقطاع �خلا�ص، و�كت�سب خربتة �ملهنية من 
�لإمار�ت  دوليية  يف  �لقطاعات  متعددة  ر�ئييدة  �سركات 

�لعربية �ملتحدة.
ويحمل من�سور �آل حامد �سهادة �لبكالوريو�ص يف �إد�رة 
و�سهادتي  دبييي،  يف  �لأمريكية  �جلامعة  من  �لأعييمييال 
ماج�ستري من جامعة �أبوظبي وكلية �لدفاع �لوطني 

يف �أبوظبي.

من�سور حممد اآل حامد رئي�سا تنفيذيا ل� » مبادلة للبرتول«
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غرفة ال�سارقة والقن�سلية التون�سية ي�ستعر�سان اأبرز الفر�ض 
ال�ستثمارية لتعزيز التعاون القت�سادي وال�سراكة بني رجال اأعمال الطرفني

موانئ دبي العاملية - اإقليم الإمارات حتقق ن�سبة 100 % يف تبني معامالت التح�سيل الإلكرتوين

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�سارقة  و�سناعة  جتيييارة  غييرفيية  بحثت 
و�لقت�سادية  �ليييتيييجييياريييية  �ليييعيييالقيييات 
قن�سلية  ميييييين  وفيييييييد  مييييييع  �لييييثيييينييييائييييييييية 
دبي،  يف  �لتون�سية  �لعربية  �جلمهورية 
�إىل جييانييب �لييتييعيياون �مليي�ييسييرك وزيييييادة 
�لييتييبييادل �ليييتيييجييياري، و��ييسييتييعيير��ييص �أبيييرز 
يدعم  مبا  �ملتاحة  �ل�ستثمارية  �لفر�ص 
�لتعاون �لقت�سادي ويعزز �ل�سر�كة بني 

رجال �أعمال �لطرفني.
جاء ذلك خالل �للقاء �لذي �إنعقد �أم�ص 
�لييغييرفيية، بح�سور  مييقيير  )�لأربييييعيييياء( يف 
رئي�ص  �لعوي�ص  �سلطان  �هلل  عبد  �سعادة 
و�سناعة  جتييييارة  غييرفيية  �إد�رة  جمييليي�ييص 
�لقن�سل  �سهري دجبي  و�سعادة  �ل�سارقة، 
بدبي،  �لييتييونيي�ييسييييية  لييلييجييمييهييورييية  �ليييعيييام 
�أميييني �لعو�سي  �أحييمييد  و�ييسييعييادة مييمييد 
�لوفد  و�سم  �ل�سارقة،  غرفة  عام  مدير 
�ملمثلية  مييدييير  ح�سان  �سامي  �لتون�سي 
م�ست�سارة  �حليييويل  و�إميييييان  �لييتييجييارييية، 
كما  بالقن�سلية،  �لإقت�سادية  �ليي�ييسييوؤون 
كان يف ��ستقبال �لوفد عبد �لعزيز ممد 
�سطاف م�ساعد مدير عام �لغرفة لقطاع 
�ل�سارقة  مركز  مدير  �لأع�ساء  خدمات 
وفيياطييميية خليفة  �لييي�يييسيييادر�ت،  لييتيينييمييييية 
�لدولية،  �لعالقات  �إد�رة  مدير  �ملقرب 
و�سارة �ليحيى تنفيذي �لتعاون �لدويل 

يف �لغرفة.

وجهة عاملية رائدة
�لعوي�ص  ورحب �سعادة عبد �هلل �سلطان 
�لتناف�سية  �ملز�يا  مبينا  �لز�ئر،  بالوفد 
باعتبارها  �ليي�ييسييارقيية  بييهييا  تييتييمييتييع  �لييتييي 
وتتميز  لييالأعييمييال،  ر�ئيييدة  عاملية  وجييهيية 
بييبيينييييية حتييتييييية ميييتيييطيييورة، وتيييوفييير بيئة 
�أعييييمييييال تيينييافيي�ييسييييية فيييييهييا �ليييعيييدييييد من 
�ليييفييير�يييص �ل�ييسييتييثييمييارييية، حيييييث تعترب 
و�سياحة  و�ل�سياحة  و�لتجارة  �ل�سناعة 
�لأعيييميييال مييين ركيييائيييز �قييتيي�ييسيياد �لإميييييارة 
و�لتي �سجلت منو� ملحوظا خالل �لعام 
�ملييا�ييسييي بييالييرغييم ميين حتييديييات جائحة 
كورونا، نتيجة لالإد�رة �حلكيمة لالأزمة 
�أطلقتها  �لييتييي  �لقت�سادية  و�ملييحييفييز�ت 
�لأعمال  ��ستمر�رية  ل�سمان  �حلكومة 

يف خمتلف �ملجالت و�لتخفيف من حدة 
�ليييتييياأثيييري�ت �لقييتيي�ييسييادييية عييلييى جمتمع 

�لأعمال يف �لإمارة.

ت�سهيالت لرجال الأعمال
�لغرفة على  �إىل حر�ص  �لعوي�ص  و�أ�سار 
تنويع �سر�كاتها مع كافة �لدول ل�سيما 
�مل�ستويات  كافة  على  �ل�سقيقة  �لعربية 
�ل�ستفادة  بهدف  و�لتجارية  �ل�سناعية 
من �لفر�ص و�ملو�رد �ملتاحة و�لعمل على 

ب�سكل  �لبينية  �لتجارة  زيييادة منو حجم 
عام، �ن�سجاما مع روؤية �لقيادة �لر�سيدة 
�لعمل  و�أ�ييسيي�ييص  قييو�عييد  تر�سيخ  باأهمية 
�ل�سارقة  عيييالقيييات  وتييعييزيييز  �ملييي�يييسيييرك، 
معربا  �لعرب،  �لأ�سقاء  مع  �لقت�سادية 
��ستعد�د �لغرفة لتقدمي كافة �سبل  عن 
�لأعمال  لييرجييال  و�لييتيي�ييسييهيييييالت  �لييدعييم 
�لييتييونيي�ييسييني �لييير�غيييبيييني بييال�ييسييتييثييمييار يف 
�لفريدة  �ملز�يا  من  لال�ستفادة  �ل�سارقة 
و�لبيئة �لقت�سادية �ملثالية �لتي توفرها 

�لإمارة، و�لتي تعترب من �لأ�سرع تطور� 
�أ�سو�ق  ومنييييو� و�نييفييتيياحييا عييلييى خمييتييلييف 
�لوجهات  �أهيييييم  �إحيييييدى  وتيييعيييد  �ليييعيييامل، 
�أ�سو�ق  يف  و�لتو�سع  �لأعييمييال  لتاأ�سي�ص 

�ملنطقة.

تعزيز اأطر التعاون
ميين جييانييبييه �أ�يييسييياد �ييسييعييادة �ييسييهييري دجبي 
�ل�سارقة يف  غييرفيية  تلعبه  �ليييذي  بييالييدور 
توطيد �لعالقات �لتجارية بني �ل�سارقة 

وتون�ص، وتعزيز �أطر �لتعاون و�لتن�سيق 
بييييني �ليييبيييليييديييين مبييييا ييييخيييدم �لأهييييييييد�ف 
تبادل  �أن  معترب�  �مليي�ييسييركيية،  و�مليي�ييسييالييح 
�لرتقاء  �ساأنه  و�لييزيييار�ت من  �خلييرب�ت 
ممار�سة  وت�سهيل  �لتجارية  بالعالقات 
�ل�سركات  د�عيا  �جلانبني،  بني  �لأعمال 
تون�ص  يف  �ل�ييسييتييثييمييار  �إىل  �لإميييار�تييييييية 
��ستثمارية  فيير�ييص  وجييييود  ميييع  خييا�ييسيية 
و�لأغذية  �ل�سناعة  قطاعات  يف  عديدة 
و�لييييزر�عيييية، موؤكد�  و�لييبيينيياء  و�لييتيي�ييسييييييييد 
تعك�ص  مهمة  خطوة  هييو  �للقاء  هييذ�  �أن 
�لروؤية �مل�سركة مل�ستقبل �لعالقات بني 

�ل�سارقة وتون�ص.

تبادل اخلربات وال�سراكات
من جهته دعا �سعادة ممد �أحمد �أمني 
�للقاء�ت  عييقييد  �يييسيييرورة  �إىل  �لييعييو�ييسييي 
�مليي�ييسييركيية �ليييتيييي تيي�ييسييم رجيييييال �أعيييميييال 
وتون�ص،  �ليي�ييسييارقيية  مييين  وميي�ييسييتييثييمييرييين 
و�ل�سر�كات  �خليييييرب�ت  تيييبيييادل  ليي�ييسييمييان 
و�سرورة �مل�ساركة يف �ملعار�ص �ملتخ�س�سة 
�إك�سبو  �لتي ي�ست�سيفها وينظمها مركز 
م�سري�  �جلييياري،  �لييعييام  خييالل  �ل�سارقة 
خا�سة  �أوليييويييية  تعطي  �لييغييرفيية  �أن  �إىل 
وخا�سة  �لإفريقييية  �لقيييييارة  ليييييييدول 
�ل�سيييمال  يف  �ل�سقيقة  �لييعييربييييية  �لييييدول 
حجم  حييجييم  �أن  �إىل  لفييتييا  �لإفيييرييييقيييي، 
بني  �لنفطييييييي  غييييييييييير  �لتجاري  �لتبادل 
مليار   40.7 بلغ  و�إفريقيييييا  �لإمييييار�ت 
�لأوىل  �لييتيي�ييسييعيية  �لأ�ييسييهيير  خيييالل  دولر 
 36.9 ميييع  مييقييارنيية   2020 عييييام  مييين 
�لييفييرة ذ�تييهييا ميين عام  مليار دولر عيين 

.2019
�لز�ئر  �لييوفييد  �ليييزييييارة جيييال  ويف خييتييام 
للمنتجات  �ليييد�ئيييم  �ملييعيير�ييص  �أروقييييية  يف 
مقر  �سمن  �لييو�قييع  �ملحلية  �ل�سناعية 
�لغرفة، حيث �طلعو� على �ملنتجات �لتي 
تعمل  من�ساأة   180 من  �أكييرث  تعر�سها 
من�سييييية   191 نحيييييو  يف  �ل�سييييييارقة  يف 

عر�ص..
�ملحلية  �ل�سناعية  باملنتجات  و�أ�ييسييادو�   
من�سة  ييي�ييسييكييل  �ملييعيير�ييص  �أن  مييعييتييربييين 
و�إيجاد  لييلييميينييتييجييات  لييلييرويييج  مييو�تييييية 
فيير�ييص �لييتييعيياون بييني �ليي�ييسييركييات و�ليييزو�ر 

من ممثلي �لوفود �لتجارية.

•• دبي-وام:

�إقليم   - �لييعيياملييييية  دبيييي  ميييو�نيييئ  حييقييقييت 
�لإمار�ت �ملمكن �لر�ئد للتجارة �لذكية 
 %  100 ن�سبة  �إىل  بالو�سول  جناحا 
و�لتح�سيل  �لييدفييع  معامالت  تبني  يف 
�لإلكروين بالتعاون مع بنك �لإمار�ت 
“مبادرة  خيييييالل  ميييين  �ليييوطييينيييي  دبيييييي 
�لثالثة  �لأربيياع  يف  �لذكية”  �ملعامالت 
�إطيييالق  ومت   2020 عيييام  ميين  �لأوىل 
�لذكية  �ملبادر�ت  كاإحدى  �خلدمة  هذه 
بالتعاون مع قطاع �خلدمات �مل�سرفية 
�لإمار�ت  بنك  يف  و�ملوؤ�س�سات  لل�سركات 

دبي �لوطني.
مو�نئ  تاأكيًد� من  �لإجنيياز  هذ�  وميثل 
دبي �لعاملية - �إقليم �لإمار�ت على �أهمية 
�إلكرونًيا  �لتجارية  �لأعييمييال  ممار�سة 
ومتكني �لعمل عن بحُعد خالل �جلائحة 
حيث جنحت يف توظيف �لبنية �لتحتية 
�لييرقييمييييية �ملييتييقييدميية لييبيينييك �لإميييييييار�ت 
حلول  �إن�ساء  يف  وخرب�ته  �لوطني  دبي 
لتوفر  لييلييدفييعييات  �لييرقييمييييية  �لتح�سيل 

بدياًل رقمًيا �آمًنا و�سهل �ل�ستخد�م من 
للقيام  �لعاملية  دبي  مو�نئ  عمالء  قبل 

بدفع و�سد�د �لر�سوم.
عدد  يف  �لكبرية  �لييزيييادة  هييذه  وتعك�ص 
�ملعامالت �لرقمية مدى جناح �لتعاون 
بني مو�نئ دبي �لعاملية - �إقليم �لإمار�ت 
�أجل  �لوطني من  دبييي  �لإميييار�ت  وبنك 
م�ساعدة �لعمالء يف ت�سهيل معامالتهم 

للدفع �مل�سبق.
�لالورقية  �ملييعييامييالت  هيييذه  و�ييسيياهييمييت 
ليي�ييسييد�د حيي�ييسيياب �لييدفييع �ملييقييدم وح�ساب 
تييعييبييئيية �ليير�ييسيييييد �مليي�ييسييبييق يف �ليييزييييادة 
�ملييعييامييالت و�لييتييي تعد  �لكبرية يف عييدد 
ثمرة لتعاون مو�نئ دبي �لعاملية - �إقليم 
�لإمار�ت مع بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 
حيث ت�ستخدم حلول مبادرة �ملعامالت 
�لذكية تقنية تعرف بي “و�جهة برجمة 

نظام  لييييربييييط   »API �ليييتيييطيييبيييييييقيييات 
�لتح�سيل يف منظومة بر�مج تخطيط 
دبي  مبو�نئ  �خلا�سة  �ملوؤ�س�سية  �ملييو�رد 
�أجهزة  مييع  �لإميييييار�ت  �إقييليييييم   - �لعاملية 
�لإيد�ع �لآلية للنقود و�ل�سيكات �لتابعة 

لبنك �لإمار�ت دبي �لوطني.
وييي�ييسيياعييد هييييذ� �حلييييل �جليييدييييد عمالء 
�لإميييار�ت  �إقليم   - �لعاملية  دبييي  مييو�نييئ 
عيييليييى �إجيييييييير�ء ميييعييياميييالت �لييييدفييييع دون 
�ملر�جعني  �ييسيياليية  زييييييارة  �إىل  �حلييياجييية 
فيه  يييحيي�ييسييلييون  �لييييذي  �ليييوقيييت  ذ�ت  يف 
ملعلومات  ومبا�سر  فييوري  حتديث  على 
يخّف�ص  مييا  �لييدفييع  م�سبق  ر�ييسيييييدهييم 
ميين عيييدد �ليييزييييار�ت لييلييفييرع وييييربز دور 
�لتجارة  متكني  يف  �لعاملية  دبييي  مو�نئ 
دولة  يف  �لييذكييي  �لتحول  م�سرية  ودعييم 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�لعبا�سي  عييبييد�لييو�حييد  عييا�ييسييم  و�أعييييرب 
مييدييير �ليي�ييسييوؤون �ملييالييييية يف مييو�نييئ دبي 
�لإمييار�ت عن �سعادته  – �إقليم  �لعاملية 
بالتعاون مع بنك �لإمار�ت دبي �لوطني 
�إذ  �لتوقعات  فيياق  و�ليييذي حقق جنيياًحييا 
يييعييتييرب حتيي�ييسييني جتييربيية عييمييالئييهييم من 
�لييقيي�ييسييوى وتييهييدف مبادرة  �أولييوييياتييهييم 
عن  �ل�ستغناء  �إىل  �لييذكييييية  �ملييعييامييالت 
�سالت  يف  �مل�سبقة  �لييدفييعييات  تيي�ييسييديييد 
وتيي�ييسييجيييييع جميع  يييييدوًيييييا  �ملييير�جيييعيييني 
�أجهزة  �لييعييمييالء عييلييى �ل�ييسييتييفييادة ميين 
�لإمييييار�ت  لبنك  �لييتييابييعيية  �لآيل  �لييدفييع 
�لظروف  �ساهمت  وقييد  �لييوطيينييي.  دبييي 
كوفيد-19  جيييائيييحييية  عيييين  �لييينييياجيييمييية 
�لرقمية  �ملييعييامييالت  تييبيينييي  تيي�ييسييريييع  يف 
للعمالء  ي�سمح  �لييذي  �ملييالذ  باعتبارها 
�أعمالهم  ��ييسييتييد�ميية  عييلييى  بيياملييحييافييظيية 

�أن  يف �لأو�ييييسيييياع �جلييييديييييدة. و�أ�ييييسيييياف 
�ييسيير�كييتييهييم مييييع بييينيييك �لإمييييييييييار�ت دبي 
�لوطني تعد جزًء� من �جلهود �ملبذولة 
لدعم ��سر�تيجية دبي لتحويل جميع 
بال  �إىل معامالت  �ليييييدوييية  �ملييعييامييالت 
يف  ل�سيما   2021 عييام  بحلول  �أور�ق 
هيييذ� �لييعيي�ييسيير �لييرقييمييي �لييييذي تييعييد فيه 
كييفيياءة �ملييعييامييالت وحييميياييية �أميينييهييا من 

�ل�سرور�ت �لرئي�سة لل�سركات.
نائب  �لقا�سم  �أحييمييد  �أعيييرب  جهته  ميين 
�لأعمال  رئييييي�ييص  �أول  تيينييفيييييذي  رئييييي�ييص 
و�ملوؤ�س�سات  ليييلييي�يييسيييركيييات  �ملييي�يييسيييرفييييييية 
�لوطني  دبييي  �لإمييييار�ت  بنك  ملجموعة 
عن �سعادته بتقدميهم نظام دفع �سل�ص 
و�آمن يخفف بطريقة مبتكرة من عناء 
تنفيذ �ملعامالت �لورقية ويوفر �لر�حة 
�إجناز  يف  �لعاملية  دبييي  مييو�نييئ  لعمالء 
هذ�  �أن  �إىل  ..لفتا  �ملالية  معامالتهم 
�لتعاون يوؤكد �لتز�م بنك �لإمار�ت دبي 
�لوطني بالتعاون مع �ل�سركات �لكربى 
�لعربية  �لإمييييييار�ت  روؤييييية دوليييية  لييدعييم 

�ملتحدة نحو جمتمع ذكي.

م�سرف عجمان يحقق �سايف اأرباح بقيمة 
53.4 مليون درهم اإماراتي يف عام 2020

•• عجمان -الفجر:

دي�سمرب   31 يف  �ملنتهية  لل�سنة  �ملالية  نتائجه  عن  عجمان  م�سرف  �أعلن 
�إمييار�تييي يف  614.6 مليون درهييم  �مل�سرف  ، حيث بلغت عائد�ت   2020
عام 2020 مقارنة بي 636.0 مليون درهم �إمار�تي يف �لعام �ل�سابق. كما 
�إمار�تي يف  53.4 مليون درهم  �أربيياح ت�سغيلية بلغت  حقق �مل�سرف �سايف 
عام 2020. وتاأكيد�ً على قدرة �مل�سرف على �لتاأقلم  ، فقد �أحرز م�سرف 
�لرغم من  �ملن�سودة على  �أعماله  �أهييد�ف  عجمان تقدماً ممتاز�ً يف حتقيق 
�سهدتها  �لتي  �مل�سطربة  و�لظروف  �مل�سبوقة  غري  �لقت�سادية  �لتحديات 
�لأ�سو�ق �لعاملية ب�سبب تد�عيات �نت�سار �لوباء �لعاملي على جميع �لقطاعات 

�لقييتيي�ييسييادييية. ومييع هييذ� ييياأتييي �لأد�ء 
لقوة  �نييعييكييا�ييسيياً  لييلييميي�ييسييرف  �ليييقيييوي 
�ليي�ييسيييييوليية ونيي�ييسييب ر�أ�ييييييص �مليييييال �لتي 
�لعايل  �مل�ستوى  �إىل جانب   ، ميتلكها 
مييين �ليييتيييفييياين يف �لييعييمييل و�للييييتييييز�م 
�ملييتييميييييزة للعمالء  بييتييقييدمي �خلييدميية 
�لعمليات  جميع  ��ستمر�رية  و�سمان 
خالل �لأزمة. هذ� وقد بلغت تكاليف 
�لعمومية  و�ملييي�يييسيييارييييف  �مليييوظيييفيييني 
درهم  مييليييييون   235.1 و�لإد�ريييييييييية 
مليون   258.5 بييي  مقارنة  �إمييار�تييي 
درهم �إمار�تي يف عام 2019 ، وذلك 
�لتي  �لت�سغيلية  لييلييكييفيياء�ت  نييتيييييجيية 
�مليي�ييسييرف يف حتييقيييييقييهييا. �سرح  جنيييح 

�ل�سيد ممد �أمريي ، �لرئي�ص �لتنفيذي مل�سرف عجمان ، قائاًل “م�سرف 
لدولة  �لوطنية  �لقييتيي�ييسييادييية  �ملنظومة  ميين  يييتييجييز�أ  ل  جييزء  هييو  عجمان 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وبينما ت�سهد �لبيئة �لت�سغيلية تطور�ً نوعياً تبعاً 
�إحيير�ز تقدم عظيم  ، فقد متكنا بالرغم من هذ� من  �مل�ستمرة  للتحديات 
وذلك من خالل نظام �لعمليات �لقوي لدينا ، وعن طريق �تخاذ �لقر�ر�ت 
و��سل  وعزمية  ح�سم  وبكل   . �ملن�سبطة  و�لإد�رة  �لتطلعية  و�لحتياطات 
فريق عملنا �ملتفاين عمله �لدوؤوب يف خدمة عمالئنا بفعالية وكفاءة طو�ل 
هذ� �لعام �ملليء بالتحديات ، وي�سهد على ذلك �لنتائج �ملثمرة �لتي حققها 

�مل�سرف يف �حلفاظ على جودة و��ستمر�رية �خلدمات �ملقدمة. 
من�سي قدماً للمرحلة �لقادمة، مع �لركيز على بناء �لزخم يف جمالتنا 
مع  �مل�ستد�مة  و�لقيمة  و�لربحية  �لأجييل  طويل  �لنمو  لتحقيق  �لأ�سا�سية 
متهيد �لطريق لتحقيق جناح �أكرب مع تقدمي �ملنتجات �لر�ئدة يف �ل�سناعة 

وتوظيف �حللول �لرقمية �ملبتكرة و�تباع �ل�سر�تيجيات �لقوية. »

ديوا تتيح للمتعاملني تر�سيد ال�ستهالك 
من خالل مبادرة احلياة الذكية املبتكرة

•• دبي-وام:

��ستخد�م  ميير�ت  و�سول عدد  عن  “ديو�”  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  �أعلنت 
لوحة بيانات مبادرة “�حلياة �لذكية” �إىل �أكرث من 5.5 مليون مرة وعدد 
مر�ت ��ستخد�م خا�سية عر�ص ومقارنة وحتميل �لفو�تري �إىل ما يزيد عن 
 2020 435،000 مرة وذلك منذ �إطالق �ملبادرة وحتى �سهر دي�سمرب 
كما ��ستخدم �أكرث من 3000 متعامل خا�سية “خارج �ملنزل” �لتي تتيح 
�أثناء  �لإلييكييروين  بريدهم  عرب  �أ�سبوعية  �أو  يومية  تقارير  ��ستالم  لهم 
�ملبتكرة  �ملبادرة  بخ�سائ�ص  �ملتعاملون  و�أ�ساد  �ملنزل.  عن  بعيد�ً  تو�جدهم 
�لذكي  وتطبيقها  �لإلييكييروين  �لهيئة  موقع  على  وي�سر  ب�سهولة  �ملتوفرة 
م�سريين �إىل دور �ملبادرة يف متكينهم من فهم تفا�سيل �لفاتورة �ل�سهرية 
ب�سكل  �ل�ستهالك  ومر�قبة  لر�سيد  ذكية  خيار�ت  و�تخاذ  �أف�سل  ب�سكل 
برنامج  على  �ملتعاملون  �أثنى  كما   .. �لهيئة  �إىل  �لييرجييوع  ودون  ��ستباقي 
خالل  من  �ليومي  ��ستهالكهم  تقليل  يف  �أ�سهم  �لييذي  �مل�ستد�م”  “نهجي 
�إىل  �ملتعاملون  و�أ�ييسييار  �ملماثلة.  �ملنازل  ��ستهالك  مع  ��ستهالكهم  مقارنة 
خالل  من  ذكية  منازل  �إىل  منازلهم  حتويل  لهم  �أتيياح  ديو�”  “متجر  �أن 
و�أجهزة  �لذكية  �لبيوت  �أنظمة  على  يوفرها  �لييتييي  �حل�سرية  �لييعييرو�ييص 
�لتحكم بال�ستهالك و�لأجهزة �ملوفرة للطاقة و�ملياه �إ�سافة �إىل ذلك نّوه 
�ملتعاملون �إىل خا�سية “خارج �ملنزل” �سمن مبادرة “�حلياة �لذكية” �لتي 
مكنتهم بعد تفعيلها من مر�قبة ��ستهالكهم للكهرباء و�ملياه �أثناء تو�جدهم 
بعيد�ً عن �ملنزل عالوة على �أن خدمة “�إ�سعار با�ستهالك مرتفع للمياه” 
��ستهالك غري  �أو  ت�سريب  �أي  فييور حييدوث  �إخييطييار�ت  ��ستالم  لهم  �أتيياحييت 
معتاد فبادرو� �إىل �إ�سالح �لت�سريبات على �لفور لوقف �لهدر و�لإ�سر�ف. 
ونوه معايل �سعيد ممد �لطاير �لع�سو �ملنتدب �لرئي�ص �لتنفيذي للهيئة 
بالدور �جلوهري �لذي يوؤديه �ملتعاملون لدعم جهود �لهيئة �لر�مية �إىل 
حتقيق روؤية �لقيادة �لر�سيدة وتعزيز م�سرية �لتنمية �مل�ستد�مة من خالل 
تر�سيد ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه و�ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية �لثمينة. 
وقال معاليه : ت�سعى �لهيئة �إىل متكني �ملتعاملني من �تخاذ قر�ر�ت ذكية 
لر�سيد �ل�ستهالك وتوفر لهم خدمات ذكية ومبتكرة ذ�ت قيمة م�سافة 
معتمدة على �أحدث �لتقنيات �لإحاللية وممكنات �ل�سبكة �لذكية و�لعد�د�ت 
�لذكية لتقليل �لتكلفة عليهم وخف�ص �لأثر �لبيئي و�لب�سمة �لكربونية .. 
كما تقدم �لهيئة بر�مج توعوية وحتفيزية توؤهل �ملتعاملني لال�ستفادة من 
�ملعلومات �لدقيقة �لتي توفرها �لهيئة ب�سكل حلظي عرب �لقنو�ت �لذكية 
�مل�ساكل  كافة  وحييل  �لذ�تي  �لت�سخي�ص  من  باأنف�سهم  ليتمكنو�  وحتليلها 

و�ملعوقات �لتي ت�سبب زيادة �ل�ستهالك.

•• اأبوظبي -وام:

�لتابع  “�أدك�ص”  لييليي�ييسييادر�ت  �أبييوظييبييي  مييكييتييب  وقيييع 
�سركة  �تفاقية قر�ص مع  للتنمية  �أبوظبي  ل�سندوق 
22 مليون  �ليييري بقيمة  و�أنييظييميية  لييالأنييابيييييب  جيينييان 
درهم، ما يعادل “6 ماليني دولر �أمريكي” لتمويل 
��ستري�د �ملادة �خلام “�لبوليمر�ت” و�ملنتجة من قبل 
�لبروكيماويات،  �إنييتيياج  يف  �ليير�ئييدة  “بروج”  �سركة 
و ذلييييك ل�ييسييتييخييد�مييهييا يف تيي�ييسيينيييييع �أنيييابيييييييب �لييييرّي 
�لبال�ستيكية �لالزمة يف �أكرب م�سروع زر�عي �سناعي 

لإنتاج �ل�سكر يف م�سر.
من خالل �لتمويل �لذي  “جنان”  و�ستتمكن �سركة 
�لت�سغيلي  �لن�ساط  منو  زيييادة  من  “�أدك�ص”  يقدمه 
�ل�سركات  ميين  تعترب  و�لييتييي  لل�سركة،  و�ل�ستثماري 
تطوير  يف  �ملنطقة  م�ستوى  على  �لر�ئدة  �لإمار�تية 
على  “جنان”  �ستعمل  حيييييث  �ليييزر�عييييييية،  �مليي�ييسيياريييع 

�لري  �أنييابيييييب  �إنيييتييياج  يف  “�لبوليمر�ت”  ��ييسييتييخييد�م 
�ليييالآزمييية ل�ييسييتيي�ييسييالح وزر�عيييية 76 �أليييف هييكييتييار من 
�لأر��سي �ل�سحر�وية لزر�عة �لبنجر و�لذي ي�ستخدم 
�لعامل  �أكيييرب م�سايف  �أحيييد  ميين خييالل  �ل�سكر  لإنييتيياج 
ملعاجلة وتكرير �ل�سكر يف م�سر بطاقة �إنتاجية تبلغ 
ي�سهم يف  �سنوًيا، مما  �ألييف طن من   900 �أكييرث من 
�عتمادها  وتقليل  �مل�سرية  �ل�سوق  �حتياجات  تلبية 
ما  �إىل  �إ�سافة   ،80% بن�سبة  �ل�سكر  ��ستري�د  على 
لتعزيز  و�عييدة  �إيجابية  نتائج  من  �مل�سروع  �سيحققه 

�لأمن �لغذ�ئي يف م�سر و�ملنطقة.
وقييييال �ييسييعييادة مييمييد �ييسيييييف �ليي�ييسييويييدي، مييدييير عام 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�ص  للتنمية،  �أبوظبي  �سندوق 
�لوطنية  �ل�سركات  �إن دعم  لل�سادر�ت  �أبوظبي  ملكتب 
حتقيق  يف  مبا�سر  ب�سكل  ي�ساهم  تناف�سيتها  وتعزيز 
�لنمو �لقت�سادي �ملحلي، لفتاً �إىل �أن �تفاقية �ليوم 
لل�سادر�ت  �أبييوظييبييي  مييكييتييب  �أهيييييد�ف وروؤيييييية  جتيي�ييسييد 

�آفاق  وتو�سيع  لتنمية  ��سر�تيجي  متويل  ك�سريك 
�أن هييذه �لتفاقية  و�أ�ييسيياف  �لإمييار�تييييية.  �ليي�ييسييادر�ت 
مبثابة خطوة �أوىل يف طريق دعم �ل�سركات �لوطنية 
�أنييهييا تيياأتييي �ن�سجاماً  �أ�ييسييو�ق جييديييدة لييهييا، كما  وفييتييح 
�سيا�سة  �إىل دعم  �لر�مية  �ل�سر�تيجية  �أهد�فنا  مع 
فو�ئد  حتقق  �أنها  �إىل  �إ�سافة  �لقت�سادي،  �لتنويع 
و�حتياجات  �مل�سري  �لقت�ساد  على  تنعك�ص  كبرية 
�لأمن �لغذ�ئي فيه. ومن خالل هذ� �مل�سروع �لريادي 
�ستتمكن �سركة جنان من �كت�ساب مكانة ��سر�تيجية 
�أ�سو�ق منطقة  �إىل  �مل�سري، و�لتو�سع منه  �ل�سوق  يف 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا، ومع �سمان تخفي�ص 

تكاليف �ل�سحن و�خلدمات �للوج�ستية ب�سكل كبري.
ميين جييانييبييه، �أ�يييسييياد مييمييد �أحييمييد �لييفييال�ييسييي، رئي�ص 
جنان،  �سركة  يف  و�لأعيييميييال  �ل�ييسييتييثييمييار�ت  جمموعة 
�لتي  �ملبتكرة  و�لئتمانية  �ملالية  و�خلدمات  بالدعم 
�لوطنية  لل�سركات  لل�سادر�ت”  “�أبوظبي  يقدمها 

تناف�سية  تدعم  و�عيييدة  نتائج  ميين  عليه  يرتب  ومييا 
�ل�سركات �لإمار�تية ومتكنها من تو�سيع �أعمالها.

م�ساهمة  لتقدمي  �لييد�ئييم  �سعينا  �إطيييار  يف  �إنيييه  وقيييال 
جمل�ص  دول  منطقة  يف  �لييغييذ�ئييي  �لأميييين  يف  كييبييرية 
�لأمن  حتالف  يف  فييّعييال  وكع�سو  �خلليجي،  �لتعاون 
�لييغييذ�ئييي، فيياإنيينييا فييخييورون بييياأن نييكييون جيييزء�ً ميين هذ� 
�لذي  �لتمويل  بيياأن  �سك  ول  �ل�سر�تيجي.  �لتعاون 
�إجناح  من  �سيمكننا  لل�سادر�ت”  “�أبوظبي  يقدمه 
�لأمن  حتقيق  يف  كبري  دور  له  �سيكون  مهم  م�سروع 
�سركة  �لييتييمييويييل  �سيمكن  كييمييا  �مليينييطييقيية.  �لييغييذ�ئييي يف 
جنان من ت�سنيع �أكرث من 700 نظام ري موري، 
و�أنابيب �لبويل �إيثيلني �لتي ير�وح قطرها بني 32 
و 600 ملم. و�سي�سحب نظام �لري �جلديد �ملياه من 
منطقة  يف  �جلوفية  �ملييييياه  طبقة  يف  �ملحفورة  �لآبيييار 
 2.5 �لأر��يييسيييي لإنييتيياج  بييهييدف ري  �ليينييوبيية يف م�سر 

مليون طن من �لبنجر �سنوًيا.

اأبوظبي لل�سادرات ميول م�سروعا ل�سركة جنان الإماراتية يف م�سر ب� 22 مليون درهم 



28

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 4928/2020/207 تنفيذ جتاري  

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سدهما/1-  �لنق�ص للمقاولت )�ص ذ م م( 2-بر�مود كومار �رور� 

جمهول مل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/��ص كي �م للتكييف - ذ م م - وميثله / يو�سف ح�سني ممد 

�سالح �ل�سهالوي  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)87491( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 3326/2020/207 تنفيذ جتاري  

تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 
�ىل �ملنفذ �سده/1- عبيد مو�سى فار�ص بيد�ص - جمهول مل �لقامة مبا 

�ن �لطالب �لتنفيذ/دنيا للتمويل - ذ م م  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )129337.56( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
�للتز�م  عييدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجييير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فييان 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1534(

�ملنذر : عبد�هلل بن حيدر للتجارة �لعامة - ذ م م 
�ملنذر �ليه : مطعم �أوليف�ص 

�ملو�سوع : ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه باخالء �لعني �ملوؤجرة )�مل�ستودع رقم 4 مب�ستودعات عبد�هلل 
بن حيدر مقابل قرية �ل�سحن( لعدم جتديد عقد �لإيجار وعدم �سد�د بدل �لإيجار وكذلك 
�سد�د مبلغ �لإيجار يف ذمتكم و�لبالغ قدره )122500.00( فقط مائة و�ثنان وع�سرين �لفا 
تاريخ  �إيجار حتى  ي�ستجد من  �لإنييذ�ر مع ما  تاريخ هذ�  درهييم ل غري( حتى  وخم�سمائة 
�لقيمة  و�سريبة  دبييي  حكومة  عييقييار�ت  ر�سوم   %21 ن�سبة  �ىل  بالإ�سافة   ، �لفعلي  �لإنييهيياء 
�مل�سافة بن�سبة 5% ، و�إل �سن�سطر �آ�سفني لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �سدكم مع حتملكم 

كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �لقانونية و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2021/255   

�ملنذرة : �سنتمير كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- �حلو�ي لركيب �نظمة تكييف �لهو�ء - �ص ذ م م

2- ممد هارون عبد�ملجيد   
تاريخ  من  �ليجارية  �لقيمة  لدفع  �ليهم  للمنذر  �لعديل  �لنيييذ�ر  هييذ�  تر�سل  �مليينييذرة  فييان 
2020/10/25 وحتى تاريخه بال�سافة �ىل �لغر�مات و�ل�سر�ئب �ملرتبة عليهم ح�سب عقد 
�ليجار وبال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، و�إل ف�سوف 
�ملوؤجرة  �لعني  �ملنا�سبة لخييالء  �لقانونية  �لجيير�ء�ت  كافة  �ليهم  �ملنذر  �ملنذرة جتاة  تتخذ 
ح�سب  عليهم  �ملرتبة  و�ل�سر�ئب  �لغر�مات  وكافة  و�مل�ساريف  �لر�سوم  كافة  حتميلهم  مع 
�ملنا�سب عما فاتها من ك�سب وما  عقد �ليجار و�لفائدة �لقانونية ومطالبتهم بالتعوي�ص 

حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اإعالن بالن�سر

رقم املحرر )2021/1615(
�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري - �ص م ع 

�ملنذر �ليه : عبيد ممد �سعيد بن ح�سن �خلاطري
بهذ� يكلف �ملنذر �ملنذر �ليه باأد�ء مبلغ وقدره )1.178.351.45( )مليون 
ومائة وثمانية و�سبعون �لف وثالثمائة وو�حد وخم�سون و�ربعون فل�ص( 
خالل مدة �أق�ساها خم�سة �يام من تاريخ ن�سر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �سي�سطر 
�ملنذر لل�سري يف �إجر�ء�ت ��ست�سد�ر �مر �أد�ء باملبلغ �ملذكور مع حفظ حقه 

يف مطالبتكم باأي م�سروفات يتكبدها يف �سبيل ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000684 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �سيف �ليزل �حل�سني 
جمهول مل �لإقامة : �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ل�سارقة �لنهدة ممول : 0561382449 

�لفائدة  مع  درهم(  �لف  )مائة  درهم   100.000 وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م 
�لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �لإ�ستحقاق �حلا�سل يف 2016/11/27 وحتى �ل�سد�د �لتام 

�ملحكمة  �ل�سارقة  مكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام   2021/2/28 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
�لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 10( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد - 
وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 

�يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ 2021/2/16 م  

مدير اخلدمات الق�سائية
عائ�سة عبداهلل اآل علي       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

مذكرة اإعالن حكم ن�سرا 
يف  الدعوى رقم 2021/622 )اأمر اأداء( 

�ملرفوعة من �ملدعي/ يحيى يو�سف نا�سر يو�سف �لزرعوين 
�سد �ملدعي عليهما / 1-�سركة �ملتو�سطة ملقاولت �لبناء 

2- معني �بر�هيم قاعود� �بومغي�سيب - �أدرين �جلن�سية 
نعلمك بانه قد �سدر بحقك يف �لدعوى �مل�سار �ليها �لقر�ر �ملبني �أدناه

�لقر�ر 
مبلغا  بينهما  فيما  بالت�سامن  للمدعي  يوؤدي  �ن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  ناأمر 
قيد  تاريخ  من  �سنويا   %5 مبقد�ر  بالفائدة  و�لزمتهما  درهم   )87000( وقدره 

�لدعوى وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهما  بامل�سروفات.
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 199
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/�سلطان عبيد بن طار�ص �ملهريي - �لإمار�ت �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ عمر �سلطان 
عبيد بن طار�ص �ملهريي - �لإمار�ت �جلن�سية بالرخ�سة �مل�سماة )نيبتون لالإلكرونيات( 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة   )117485( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

�لإقت�سادية بال�سارقة.  تعديالت �خرى : ليوجد. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 198

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/جمعه ح�سن  علي �حل�سن �ملازمي - �لإمار�ت �جلن�سية 
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�سته �لبالغة )100%(  �ىل �ل�سيد/ وليد عي�سى عيد غامن 
بال�سارقة  �لإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�سادرة  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية  �لإمار�ت   ،

)كافترييا عامل �ل�ساي( مبوجب �لرخ�سة رقم )735433( 
تعديالت �خرى : حيث مت تنازل مالك �لرخ�سة لخر. 

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

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
   الكاتب العدل   
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان 

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 759/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2020/324 جتاري كلي ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 2780320.54 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف 

طالب �لإعالن : بيت �لبتكار لل�سقالت - �ص ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 
وميثله : عبد�هلل نا�سر من�سور حمد �لكعبي - �سفته بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ميوزمنت و�يتووتر - �ص ذ م م - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول مل �لإقامة 

مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  درهييم  وقييدره )2780320.54(  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم 69/2021/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم  2020/4037 �مر �أد�ء ، ب�سد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 663839.92 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لإعالن : بيت �لبتكار لل�سقالت - �ص ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : عبد�هلل نا�سر من�سور حمد �لكعبي - �سفته بالق�سية : وكيل
ذ م م - �سفته  بالق�سية : منفذ  �ريبيا للمقاولت - �ص  �إعالنه : 1- كونفور�ص  �ملطلوب 

�سده - جمهول مل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهييم   )663839.92( وقييدره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 998/2021/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2293 ل�سنة 2020 جتاري جزئي 
، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 32.590.25 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة 

�لقانونية ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
نا�سر  : عبد�هلل  �لتنفيذ  وميثله  : طالب  بالق�سية  - �سفته  بيياول  :جييياوز�ف  �لإعيييالن  طالب 
جلوبال  �م  �ي  �سي   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب   ، وكيل   : بالق�سية  �سفته   - �لكعبي  حمد  من�سور 
�لوليات �ملتحدة �لمريكية - ذ م م 2-�سي �ي �م جلوبال لإد�رة �لفعاليات - �سفتهما بالق�سية : 

منفذ �سدهما - جمهويل مل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )32590.25( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لجييير�ء�ت 

ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 5867/2020/60 امر اداء    
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة با�سد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي ب�سد�د مبلغ 00. 119.000 درهم )مائة وت�سعة ع�سر 

�لف درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �بتد�ء من تاريخ ��ستحقاق �آخر فاتورة يف 2017/7/30 وحتى 
متام �ل�سدد و�لز�م �ملقدم �سدها �لطلب بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.   

طالب �لإعالن : بريكلي للخدمات �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة )�ص ذ م م( - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  فهد �أحمد علي ممد بن متيم - �سفته بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- ثنك فود - �ص ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول  مل �لإقامة 
مو�سوع �لإعالن  قررت مكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2021/1/2 بالز�م �ملعرو�ص �سدها ثنك فود �ص ذ م م 
�ن توؤدي �ىل طالبة �لمر بريكلي للخدمات �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �ص ذ م م مبلغ وقدره 119000 مائة 
وت�سعة ع�سر �لف درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من 2020/12/21 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتها 
بالر�سوم و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خالل 15 يوم 

من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 441/2021/16 جتاري جزئي  

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لت�سامم بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 
1.805.090 درهم )مليون وثمامنائة وخم�سة �لف وت�سعني درهما( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ 

�لإ�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د ، مع �لز�م �ملدعي عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
طالب �لإعالن :  �لإمار�ت لالإت�سالت �ملتكاملة )م�ساهمة عامة( - �سفته بالق�سية : مدعي  

�ملطلوب �إعالنه : 1- خان ممد منظور منظور ح�سني - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول مل �لإقامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لت�سامم بان  مو�سوع �لإعالن : قد 
يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 1.805.090 درهم )مليون وثمامنائة وخم�سة �لف وت�سعني درهما( و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �لإ�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د ، مع �لز�م �ملدعي عليهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2021/2/28  �ل�ساعة 8.30 �سباحا يف قاعة �لتقا�سي عن بعد 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم املحرر )2020/1619(

جو�ز  �أحمل   - �جلن�سية  باك�ستاين   - علي  ممد  ر�سا  علي  �ل�ستاذ/  وميثلها  هولدينجز  �مورك�ص  �سركة   / �لطلب  مقدم 
�سفر رقم )CN9896102( وميثلها جميعا بالتوقيع �ل�ستاذ/ عبد�لرحيم عبد�ملنعم جمعه ب�سفته وكيال عن �ملحامي/  

ممد عبيد خلفان �لر�سه مبوجب وكالة م�سدقة بتاريخ 2019/4/14 
�سد /  �ملنذر �ليها : ح�سن �سالح مبارك عبد�هلل ، �إمار�تي �جلن�سية ، رقم �لهوية : 784196974794081

�إنذ�ر ب�سد�د �ملر�سد و�لخالء
ذ�  �إيجار مبنطقة �خلليج �لتجاري برج  �ملنذر مل  �ليه من  �ملنذر  ��ستاأجر   2017/8/26 �إيجار مييوؤرخ يف  مبوجب عقد 
بريزم ملدة عام تبد�أ من تاريخ 2017/10/19 وحتى 2018/11/3 وذلك مقابل �يجار قدره 116.070.00 درهم 
�مل�ستاأجر مل  �أربع �سيكات على �ربع دفعات وحيث �ن �ملوؤجر �و يف بالتز�ماته ولكن  �مل�ستاأجر ب�سد�ده مبوجب  على �ن يقوم 

يقومو� ب�سد�د �لربع دفعات �متنع �خالء �لعني �ملوؤجرة وبالتايل ير�سد يف ذمته 348210 درهم. 
بناء عليه 

يتوجه �ملنذر )�ملوؤجر( ومبوجب هذ� �لإنذ�ر ويعلن �ملنذر �ليه )�مل�ستاأجر( بف�سخ عقد �ليجار �ملوؤرخ يف 2017/8/26 لعدم 
�سد�د �لقيمة �ليجارية و�لز�مه باإخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها خالية من �لأ�سخا�ص و�ل�سو�غل و�سليمة من �أي تلف ، هذ� 
بالإ�سافة �ىل �سد�د �ملبالغ �ملر�سدة يف ذمته 348210 درهم وما ي�ستجد حلني متام  �لخالء مع �حتفاظ �ملنذر بحقه يف 

�ملطالبة بالتعوي�ص عما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر

رقم املحرر )2020/1618(
مقدم �لطلب / م�سطفى �نور علي و�يل ممد و�جلي - بريطاين �جلن�سية 

وكالة  مبوجب  �لر�سه  خلفان  عبيد  ممد  �ملحامي/  عن  وكيال  ب�سفته  جمعه  عبد�ملنعم  عبد�لرحيم  �ل�ستاذ/  وميثله  
م�سدقة بتاريخ 2019/4/14 

�سد /  �ملنذر �ليها : ديجيتال جر�يفون خلدمات �يو�ء �جهزة ونظم �ملعلومات 
�إنذ�ر ب�سد�د �ملر�سد و�لخالء

مبوجب عقد �إيجار موؤرخ يف 2018/11/28 ��ستاأجر �ملنذر �ليه من �ملنذر مكتب جتاري وذلك مبنطقة �خلليج  �لتجاري  
برج ذ� بريزم ملدة عام تبد�أ من تاريخ 2018/11/28 وحتى 2019/11/27 وذلك مقابل �يجار قدره 60.000 درهم 
على �ن يقوم �مل�ستاأجر ب�سد�ده مبوجب �أربع �سيكات على �ربع دفعات وحيث �ن �ملوؤجر �و يف بالتز�ماته ولكن �مل�ستاأجر قام 

ب�سد�د �لربع دفعات و�متنع �خالء �لعني �ملوؤجرة وبالتايل ير�سد يف ذمته 
بناء عليه 

يتوجه �ملنذر )�ملوؤجر( ومبوجب هذ� �لإنذ�ر ويعلن �ملنذر �ليه )�مل�ستاأجر( بف�سخ عقد �ليجار �ملوؤرخ يف 2018/11/28 
لعدم �سد�د �لقيمة �ليجارية و�لز�مه باإخالء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها خالية من �لأ�سخا�ص و�ل�سو�غل و�سليمة من �أي تلف 
�ملطالبة  �ملنذر بحقه يف  �ملبالغ �ملر�سدة يف ذمته وما ي�ستجد حلني متام �لخييالء مع �حتفاظ  بالإ�سافة �ىل �سد�د  ، هذ� 

بالتعوي�ص عما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
الرقم )2021/1594(

�ملنذرة : عبد�لغفور وعامل خان للنقل بال�ساحنات �لثقيلة و�خلفيفة - ذ م م
�ملنذر �ليه : 1( ريناي�سان�ص غلوبال لإد�رة �مل�ساريع موؤ�س�سة فردية ملالكها / 

ممد علي كارتار فاد�كيتيل ممد كارتار فاد�كيتيل
2( �سودهري كومار �سومري �سينغ 

ل�سد�د مبلغ وقدره 370.470 درهم قيمة  �ملباردة  �ليه ب�سرورة  �ملنذر  ينذر 
�لإ�سالمي ويف حال خمالفة  دبي  بنك  على  �مل�سحوب   100051 رقم  �ل�سيك 
�لقانونية  �لإجييير�ء�ت  كافة  لتخاذ  �ملنذرة  ت�سطر  �سوف  ذلييك  �ليها  �ملنذر 

�ملقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1/1535(

�ملنذرة : لوجى كومبوز�يت�ص -  م م ح 
�ملنذر �ليه : �نيل كومار كلمنت - هندي �جلن�سية

�إنذ�ر عديل و�مل�سجل لدى كاتب �لعدل بدبي فاإن  مبوجب �لإنييذ�ر رقم 2020/1/210281 
�ملنذرة تنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمته و�لبالغ قدره )259721 درهم( 
خالل فرة قو�مها )7( �أيام عمل من تاريخ �إعالن هذ� �لإنييذ�ر و�إل �ست�سطر �ملنذرة �ىل 
�تخاذ �لإجر�ء�ت �لق�سائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر وتعوي�ص �جلابر للعطل و�ل�سرر 

مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف وتكاليف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
هذ� مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،، 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/1/1601(

�ملنذرة : يونايتد بريكا�ست كونكريت للمقاولت )�ص ذ م م( 
�ملنذر �ليهما )1( �سمان للمقاولت -�ص ذ م م )2( بلعبا�ص بن �بر�هيم - �جلن�سية �جلز�ئر 

مبوجب �لإنذ�ر رقم 2020/1/214160 �إنذ�ر عديل و�مل�سجل لدى كاتب �لعدل بدبي فاإن �ملنذرة 
تنذر �ملنذر �ليهما ب�سرورة �سد�د �ملبلغ �ملر�سد بذمتهما و�لبالغ قدره )43680 درهم( )فقط 
ثالثة و�ربعون �لف و�ستمائة وثمانون درهم( وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إعالن هذ� 
�ليهما  �ملنذر  �لالزمة قبل  �لقانونية  �لإجيير�ء�ت  �تخاذ  �ملنذرة �ىل  �سوف ت�سطر  و�إل  �لإنييذ�ر 
وذلك با�ست�سد�ر �لمر بالز�مهما باأد�ء ذلك �ملبلغ بالإ�سافة �ىل �لفائدة �لتاأخريية بو�قع %12 
�لتام مع �لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب و�سمول �لأمر  �سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 

بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  هذ� مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى،،، 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة االإبتدائية املدنية االإحتادية 
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0000750 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عماد عبد�ملالك  معارك �لوحيدى 
جمهول مل �لإقامة  :  دبي ح�سب ورقة �لتحري  0521316958 0521316948 

بناء على طلب �ملدعي : ممود �ل�سباعي  - قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �أعاله يطالبكم ب : 
- �ملطالبة مببلغ وقدره 20000 �لف درهم 

- �لز�م �ملدعي عليهم لدفع �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
- �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طبقا لحكام �ملادة 229 �لفقرة )5( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 

�نت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/2/23 �مام مكتب �إد�رة �لدعوى مكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية 
- مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 2( �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد - وتقدمي مذكرة جو�بية على 
�لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك مدعي عليه.     حرر بتاريخ  2021/2/17 م 
مدير اخلدمات الق�سائية
حممد ح�سن امني املال       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
 تكليف االإعالن بالن�سر  حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية  

يف الدعوى  رقم 2020/4390 جتاري جزئي 
�ملدعي : ديرك ريت�سري 

�ملدعي عليه : مارك بندر�ت 
"يعلن �خلبري �لدكتور/ عقيل ممد هادي ح�سن �لهادي ، و�ملعني من قبل مكمة دبي �لبتد�ئية 
وتنفيذ�   ، ريت�سري  �ملدعي/ديرك  من  و�ملقامة   ، جزئي  جتاري   2020/4390 رقم  �لدعوى  يف 
للمهمة فان �ملدعى عليه / مارك بندر�ت  مدعو� حل�سور �جتماع �خلربة �حل�سابية �و بو��سطة وكيل 
11.00 �حلادية ع�سر  �ل�ساعة  2021/2/23 يف متام  �ملو�فق  معتمد و�ملقرر عقده يوم �لثالثاء 
�سباحا يف مقر مكتبنا �لكائن يف �إمارة دبي - ديرة - بو�سعيد - بناية �لو�سل بزن�ص �سنر - بجو�ر 
902( رقم   ( �لتا�سع - مكتب رقم  �لطابق   -  27 �سارع رقم   - �سابقا(  روتانا  5 )فندق  فندق جي 
مكاين : 94178  32428 - لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�سور يف �ملوعد �ملحدد �عاله " و�ح�سار 

جميع �لأور�ق و�مل�ستند�ت �لتي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا. 
  اخلبري احل�سابي     
الدكتور / عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

اإجتماع اخلربة احل�سابية 

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2020 /0003849 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي / ويغو لتجارة �ل�سلع باجلملة �ص ذ م 
�إىل �ملحكوم عليه / �سناء عبد�هلل ممد �سنتات �سالون �جلمال �لبي�ص لل�سيد�ت - ذ م م 

  9138843 9139877
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/1/31 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى بالرقم �أعاله بالتايل : 

قررت �ملحكمة :  1- �لز�م �ملدعي عليها �لوىل بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )10552.36( درهم ، و�لز�م �ملدعي عليها 
�لثانية بالت�سامن مببلغ )10402( درهم من �ملبلغ �ملق�سى به على �ملدعي عليها �لوىل. 

2- �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن باد�ء مبلغ 1500 درهم للمدعية تعوي�سا عن �ل�سرر �ملادي �لذي حلق بها. 
3- �لز�مهما بفائدة مبقد�ر 5% �سنويا من �ملبلغ �ملق�سى به عليهما بالبند 1 من هذ� �لقر�ر �عتبار� من تاريخ �إقامة �لدعوى 
وحتى �ل�سد�د �لتام على �أل تزيد على ��سل �لدين �ملق�سى به ، وبالز�مهما بفائدة مبقد�ر 5% �سنويا بالن�سبة ملبلغ �لتعوي�ص 
�ملق�سى به عليهما بالبند 2 من هذ� �لقر�ر �عتبار� من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا وحتى �ل�سد�د �لتام على �أل تزيد على 

�أ�سل �ملبلغ �ملق�سى به. 4-�لز�مهما مب�سروفات �لدعوى وثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.

القا�سي/ حممد اأحمد عبدول 
حمكمة ال�سارقة 

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0000267 يف  الدعوى رقم

�ملدعي / �سركة �ك�سيد جيوتك�ستايل مملوكة لك�سيد �ل�سناعية ذ م م - �سركة �ل�سخ�ص 
 �لو�حد - ذ م م - �إىل : �ملحكوم عليه / موؤ�س�سة تكنو �سيم للخدمات - �جلن�سية : �لإمار�ت  
�لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2021/2/14 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

بالرقم �أعاله  بالتايل :  ن�ص �حلكم 
قررت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
51.05376 درهم مع �لفائدة بو�قع 2% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام على 
�أل تزيد �لفائدة على �أ�سل �ملبلغ �ملق�سى به ، و�لر�سوم  و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم 

مقابل �تعاب �ملحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سره.

القا�سي/ حممد ح�سن املرزوقي 
حمكمة ال�سارقة 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبدالواحد بن ظرام بن فرج اهلل   
)كلي(  جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003569/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عبد�لو�حد بن ظر�م بن فرج �هلل 
حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 

�ملنفذ �لبنك �لتجاري �لدويل - �ص م ع  
يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله 

ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 
�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف 270916 

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
�لتنفيذ  �إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  �لإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  �إعالنكم بهذ�   /

�جلربي �ملقررة قانونا.  
القا�سي / معت�سم احمد �سمري ابو �سادي 
حمكمة ال�سارقة  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لعقار قطعة رقم 2082 مبنطقة �حلليو 2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة 22 - 

�حلو�ص 2 - �مل�ساحة : 280.001 مر مربع، ب�سعر �لتثمني : 00. 150،000 درهم )مائة وخم�سون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لعقار قطعة رقم 1993 مبنطقة �حلليو 2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة 22 - 

�حلو�ص 2 - �مل�ساحة : 278.551 مر مربع، ب�سعر �لتثمني : 00. 230،000 درهم )مائتان وثالثون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لعقار قطعة رقم 2111 مبنطقة �حلليو 2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة 22 - 

�حلو�ص 2 - �مل�ساحة : 279.999 مر مربع، ب�سعر �لتثمني : 00. 150،000 درهم )مائة وخم�سون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لعقار قطعة رقم 2031 مبنطقة �حلليو 2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة 22 - 

�حلو�ص 2 - �مل�ساحة : 279.999 مر مربع، ب�سعر �لتثمني : 00. 150،000 درهم )مائة وخم�سون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 372 ل�سنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / مرمي �سعيد غامن �سعيد �حلزمي 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / بنك �لإمار�ت دبي �لوطني )�ص.م.ع(  

تعلن مكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني وذلك على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت 
�ملو�فق  �لأربييعيياء  يييوم  ظهر�  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة  متييام  يف   http://www.emiratesauction.ae

: �لتايل  �لنحو  على  �لعقار  و�أو�ساف  �سده  للمنفذ  ملكيته  �لعائد  �لعقار  لبيع  وذلك   ،  2021/02/24
�لعقار قطعة رقم 0451 مبنطقة �ملويهات 3 باإمارة عجمان ، ب�سعر �لتثمني : 1.350.000.00 درهم )مليون 

وثالثمائة وخم�سون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سر�ء �أو �لإ�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �لإلكروين 
لالإمار�ت للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.  وعلى كل من له 

�عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 24 ل�سنة 2020 انابة 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / عا�سور �حمد ممد مندور �حمد �سيد ب�سفته كفيل مت�سامن ملديونية طم طم للتجارة و�خرون 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / بنك دبي �لتجاري )�ص.م.ع( 

http:// تعلن مكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني وذلك على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت
 ،  2021/02/24 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  ظهر�  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae

وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لوحدة �لعقارية رقم 3108 - برج �لكورني�ص مبنطقة �لرميلة 2 باإمارة عجمان. ب�سعر �لتثمني : 600.000.00 

درهم)�ستمائة �لف درهم(
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سر�ء �أو �لإ�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �لإلكروين لالإمار�ت 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.  

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة  2102 مبنطقة �حلليو  �لعقار قطعة رقم 

درهم(  �لف  وخم�سون  )مائة  درهم   150،000  .00  : �لتثمني  ب�سعر  مربع،  مر   280  : �مل�ساحة   -  2 �حلو�ص   -  22
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة  2029 مبنطقة �حلليو  �لعقار قطعة رقم 

درهم(  �لف  وخم�سون  )مائة  درهم   150،000  .00  : �لتثمني  ب�سعر  مربع،  مر   280  : �مل�ساحة   -  2 �حلو�ص   -  22
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لعقار قطعة رقم 2114 مبنطقة �حلليو 2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة 22 - 

�حلو�ص 2 - �مل�ساحة : 280.001 مر مربع، ب�سعر �لتثمني : 00. 150،000 درهم )مائة وخم�سون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 24 ل�سنة 2020 انابة 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / عا�سور �حمد ممد مندور �حمد �سيد ب�سفته كفيل مت�سامن ملديونية طم طم للتجارة و�خرون 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / بنك دبي �لتجاري )�ص.م.ع( 

http:// تعلن مكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني وذلك على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت
 ،  2021/02/24 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  ظهر�  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae

وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لوحدة �لعقارية رقم 2808 - برج �لكورني�ص مبنطقة �لرميلة 2 باإمارة عجمان. ب�سعر �لتثمني : 600.000.00 

درهم)�ستمائة �لف درهم(
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سر�ء �أو �لإ�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �لإلكروين لالإمار�ت 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.  

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 24 ل�سنة 2020 انابة 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �سده )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / عا�سور �حمد ممد مندور �حمد �سيد ب�سفته كفيل مت�سامن ملديونية طم طم للتجارة و�خرون 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / بنك دبي �لتجاري )�ص.م.ع( 

http:// تعلن مكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني وذلك على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت
 ،  2021/02/24 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  ظهر�  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae

وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لوحدة �لعقارية رقم 1307 - �أبر�ج �خلور A7 مبنطقة �لر��سدية 1 باإمارة عجمان. ب�سعر �لتثمني : 230.000.00 

درهم )مائتان وثالثون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سر�ء �أو �لإ�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �لإلكروين لالإمار�ت 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.  

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اعالن بالن�سر        

 3553/2020/16 جتاري جزئي  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

�إىل �ملدعي عليه : 1- �سركة �سيدكو للمقاولت �لعامة - ذ م م - جمهول مل �لإقامة 
مبا �ن �ملدعي : ليندين للتجارة �لعامة - �ص م ح 

�إجمايل  للمدعية  تييوؤدي  بييان  عليها  �ملدعي  بييالييز�م  ومو�سوعها مطالبة  �لييدعييوى  عليك  �أقييام  قد 
درهم )مائة ثالثة وثمانون  وقييدره 183.531.96  �ملدعية مبلغا  ل�سالح  ذمتها  �ملر�سد يف  �ملبلغ 
�لقانونية 9% من تاريخ  �لفائدة  �لف وخم�سمائة و�حد وثالثون درهما �ستة وت�سعون فل�سا( مع 

�لإ�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. �لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
عن  �لتقا�سي  قاعة  يف  �سباحا   8.30 �ل�ساعة   2021/2/28 �ملو�فق  �لأحييد  يوم  جل�سة  لها  وحييددت 
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�  بعد 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لعقار قطعة رقم 2082 مبنطقة �حلليو 2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة 22 - 

�حلو�ص 2 - �مل�ساحة : 280.001 مر مربع، ب�سعر �لتثمني : 00. 150،000 درهم )مائة وخم�سون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لعقار قطعة رقم 1993 مبنطقة �حلليو 2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة 22 - 

�حلو�ص 2 - �مل�ساحة : 278.551 مر مربع، ب�سعر �لتثمني : 00. 230،000 درهم )مائتان وثالثون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لعقار قطعة رقم 2111 مبنطقة �حلليو 2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة 22 - 

�حلو�ص 2 - �مل�ساحة : 279.999 مر مربع، ب�سعر �لتثمني : 00. 150،000 درهم )مائة وخم�سون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لعقار قطعة رقم 2031 مبنطقة �حلليو 2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة 22 - 

�حلو�ص 2 - �مل�ساحة : 279.999 مر مربع، ب�سعر �لتثمني : 00. 150،000 درهم )مائة وخم�سون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 372 ل�سنة 2020 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / مرمي �سعيد غامن �سعيد �حلزمي 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / بنك �لإمار�ت دبي �لوطني )�ص.م.ع(  

تعلن مكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني وذلك على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت 
�ملو�فق  �لأربييعيياء  يييوم  ظهر�  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة  متييام  يف   http://www.emiratesauction.ae

: �لتايل  �لنحو  على  �لعقار  و�أو�ساف  �سده  للمنفذ  ملكيته  �لعائد  �لعقار  لبيع  وذلك   ،  2021/02/24
�لعقار قطعة رقم 0451 مبنطقة �ملويهات 3 باإمارة عجمان ، ب�سعر �لتثمني : 1.350.000.00 درهم )مليون 

وثالثمائة وخم�سون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سر�ء �أو �لإ�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �لإلكروين 
لالإمار�ت للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.  وعلى كل من له 

�عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 24 ل�سنة 2020 انابة 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني  )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / عا�سور �حمد ممد مندور �حمد �سيد ب�سفته كفيل مت�سامن ملديونية طم طم للتجارة و�خرون 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / بنك دبي �لتجاري )�ص.م.ع( 

http:// تعلن مكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني وذلك على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت
  ،2021/02/24 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  ظهر�  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae

وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لوحدة �لعقارية رقم 3108 - برج �لكورني�ص مبنطقة �لرميلة 2 باإمارة عجمان. ب�سعر �لتثمني : 600.000.00 

درهم)�ستمائة �لف درهم(
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سر�ء �أو �لإ�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �لإلكروين لالإمار�ت 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.  

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة  2102 مبنطقة �حلليو  �لعقار قطعة رقم 

درهم(  �لف  وخم�سون  )مائة  درهم   150،000  .00  : �لتثمني  ب�سعر  مربع،  مر   280  : �مل�ساحة   -  2 �حلو�ص   -  22
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني   )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة  2029 مبنطقة �حلليو  �لعقار قطعة رقم 

درهم(  �لف  وخم�سون  )مائة  درهم   150،000  .00  : �لتثمني  ب�سعر  مربع،  مر   280  : �مل�ساحة   -  2 �حلو�ص   -  22
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 226 ل�سنة 2013 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / ممود ر�سا بهز�د - بوكالة �ملحامني / د. حبيب �ملال وطارق �ل�سام�سي و�إميان �أ�سد ور��سد عبد�هلل وحمد 

�لرحمه وممد �ملرزوقي و�أمري �خلاجة 
http:// للمز�د�ت  �لإمييار�ت  موقع  على  وذلييك  علني  مييز�د  �سينعقد  باأنه  للجميع  �لإحتادية  �لإبتد�ئية  عجمان  مكمة  تعلن 
www.emiratesauction.ae يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� يوم �لأربعاء �ملو�فق 2021/02/24 ، وذلك لبيع 

�لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لعقار قطعة رقم 2114 مبنطقة �حلليو 2 باإمارة عجمان و�لتي مت فرزها من �لقطعة �مل�سماة �سابقا �حلليو - رقم �لقطعة 22 - 

�حلو�ص 2 - �مل�ساحة : 280.001 مر مربع، ب�سعر �لتثمني : 00. 150،000 درهم )مائة وخم�سون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

لالإمار�ت  �لإلييكييروين  �ملوقع  �و  باملحكمة  و�لبيوع  �حلييجييوز�ت  ق�سم  مر�جعة  ذلييك  عن  �لإ�ستف�سار  �أو  بال�سر�ء  يرغب  من  فعلى 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. 

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 24 ل�سنة 2020 انابة 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني   )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / عا�سور �حمد ممد مندور �حمد �سيد ب�سفته كفيل مت�سامن ملديونية طم طم للتجارة و�خرون 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / بنك دبي �لتجاري )�ص.م.ع( 

http:// تعلن مكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني وذلك على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت
 ،  2021/02/24 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  ظهر�  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae

وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لوحدة �لعقارية رقم 2808 - برج �لكورني�ص مبنطقة �لرميلة 2 باإمارة عجمان. ب�سعر �لتثمني : 600.000.00 

درهم)�ستمائة �لف درهم(
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سر�ء �أو �لإ�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �لإلكروين لالإمار�ت 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.  

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
وزارة العدل - حمكمة عجمان االإبتدائية االإحتادية 

الق�سية التنفيذية رقم 24 ل�سنة 2020 انابة 
اإعالن بيع عقار باملزاد العلني )ن�سرا( 

�ملنفذ �سده / عا�سور �حمد ممد مندور �حمد �سيد ب�سفته كفيل مت�سامن ملديونية طم طم للتجارة و�خرون 
ل�سالح طالب �لتنفيذ / بنك دبي �لتجاري )�ص.م.ع( 

http:// تعلن مكمة عجمان �لإبتد�ئية �لإحتادية للجميع باأنه �سينعقد مز�د علني وذلك على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت
 ،  2021/02/24 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  ظهر�  ع�سر  �لثانية  �ل�ساعة  متام  يف   www.emiratesauction.ae

وذلك لبيع �لعقار �لعائد ملكيته للمنفذ �سده و�أو�ساف �لعقار على �لنحو �لتايل :
�لوحدة �لعقارية رقم 1307 - �أبر�ج �خلور A7 مبنطقة �لر��سدية 1 باإمارة عجمان. ب�سعر �لتثمني : 230.000.00 

درهم )مائتان وثالثون �لف درهم( 
يتوجب على �لر�غب يتقدم مبوجب بالإ�سر�ك باملز�يدة �أن �سيك م�سدق بقيمة 20% من �لثمن �ملقدر للعقار. 

فعلى من يرغب بال�سر�ء �أو �لإ�ستف�سار عن ذلك مر�جعة ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع باملحكمة �و �ملوقع �لإلكروين لالإمار�ت 
للمز�د�ت http:// www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع.  

وعلى كل من له �عر��ص �لتقدم باعر��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�ستند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام 
حليمة اأحمد احلو�سني 
مكتب اخلدمات الق�سائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13168 بتاريخ 2021/2/18   
اإعالن بالن�سر

يف الدعوى رقم 108/2021/60 امر اأداء                   
مو�سوع �لدعوى:  �لز�م �ملطلوب �سدها باأن توؤدي للطالبة مبلغ وقدره 34،405 درهم )�ربعة وثالثون �لف �ربعمائة وخم�ص 
درهم(  بال�سافه �ىل مبلغ 7.000 درهم )�سبعة �لف درهم( على �سبيل �لتعوي�ص �جلابر عن �ل�سر�ر �ملادية و�ملعنوية �لتي 
حاقت بالطالبة.وبالفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لتكليف بالوفاء �حلا�سل يف 2020/12/10 وحتى �ل�سد�د 

�لتام على �ملبلغ �ملق�سي به. 
و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة مع �لز�م �ملطلوب �سدها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

طالب �لإعالن : �ن�ستانت �ك�سي�ص لبيع وتاأجري �ملعد�ت �لن�سائييييية ذ.م.م - �سفته بالق�سية: مدعي 
�ملطلوب �عالهنه : 1- �لنجم �لزرق للمقاولت )ذ.م.م( - �سفته بالق�سية: مدعي عليه 

مو�سوع �لإعالن : قررت مكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 14-01-2021 �أزًل: �نفاذ �لعقد �لتجاري �ملربم بني �لطرفني ، ثانياً: 
باإلز�م �ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ و قدرة 34،405 درهم )�أربعة و ثالثون �ألف و �أربعمائة و خم�ص درهم ( و �لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ 10-12-2020 و حتى متام �ل�سد�د ، مع �إلز�مها بالر�سوم و �مل�ساريف و مبلغ �ألف درهم 
مقابل �أتعاب �ملحاماة ، و رف�ست طلب �لنفاذ �ملعجل ، و ملا كان ما تقدم و كانت �ملحكمة قد �أمرت للمدعية بالفو�ئد �لقانونية من 
تاريخ �ل�ستحقاق ، مبا فية تعوي�ساً كافياً لالخرية عن �لإ�سر�ر �ملادية �لتي حلقتها لذ� رف�ست �ملحكمة طلب �لتعوي�ص �إذ ل 

مربر له ولكم �حلق يف ��ستئناف �لأمر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لإعالن.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر:

�نطلقت من عا�سمة �حللم و�لأمل و�ل�سالم 
ثالث  “�أبوظبي”  �لعاملية  �لثقافية  ونب�ص 
�لتا�سع،  مو�سِمه  يف  �ل�سعر�ء  �أمييري  �أم�سيات 
يف  �لف�سيح  لل�سعر  م�سابقة  و�أ�ييسييخييم  �أول 
�لوطن �لعربي، يف متام �ل�ساعة �لعا�سرة من 
�لثالثاء، من م�سرح  �لأول  �أم�ص  م�ساء يوم 
�ل�سعر �لأول “�ساطئ �لر�حة”، وعلى �لهو�ء 

مبا�سرة عرب قناتي بينونة و�لإمار�ت.
“مهرية  �لييييربنييييامييييج  ميييذييييعييية  و��يييسيييتيييهيييليييت 
باأع�ساء  بالرحيب  �حللقة  عبد�لعزيز” 
علي  “�لدكتور  ميين  �ملكونة  �لتحكيم  جلنة 
�لدكتور  ف�سل،  �سالح  �لييدكييتييور  متيم،  بيين 

عبد�مللك مرتا�ص«.
�سعر�ء  مييرور  ��ستذكر  تقرير  عر�ص  وبعد 
�حللقة �ملا�سية من �لربنامج، �أعلنت مقدمة 
بت�سويت  �ملتاأهلني  �ل�سعر�ء  عن  �لربنامج 
�أ�ييسييبييوع كامل،  ملييدة  ��ستمر  �ليييذي  �جلييمييهييور 
حيث تاأهل �إىل �ملرحلة �لثانية من م�سابقة 
من  كييل  �لتا�سع،  مو�سمه  يف  �ل�سعر�ء  �أمييري 
“�ل�ساعر ممد �ملامي من موريتانيا بي 78 
%، و�ل�ساعرة حنان فرفور من لبنان بي 56 

عبد�هلل  �ل�ساعر  �مل�سابقة  غادر  فيما   ،”%
علي �ل�سام�سي من �لإمار�ت.

باأغنية  �مليي�ييسيياهييدييين  يييطييرب  زيييييين..  مييلييحييم 
“�لعدل يا حبيبتي«

تعطرت ف�سول �لليلة ب�سوت �لفناِن �لعذب 
�مل�ساهدين  �أطييييرب  �ليييذي  زين”،  “ملحم 
“�لعدل  باأغنية من �ل�سعر �لف�سيح بعنو�ن 
�ل�ساعر  كييلييمييات  مييين  وهييييي  حبيبتي”،  ييييا 
�لقدير  �لفنان  و�أحلان  �لغريري”،  “�أ�سعد 

�ل�ساهر«. “كاظم 
�ل�سعر�ء  �أمييري  �أن برنامج  وقييال ملحم زين 
من �لرب�مج �لهادفة و�لذي ��ستطاع خالل 
كنور  م�ستمر�ً  ز�ل  وميييا  �ملييا�ييسييييية  �ليي�ييسيينييو�ت 
ميي�ييسييع يف نيي�ييسيير ثييقييافيية �ليي�ييسييعيير �لييفيي�ييسيييييح يف 
وت�سجعهم  �ل�سباب،  �أو�ييسيياط  وبييني  �ملجتمع 
م�سري�ً  �لف�سيحة،  بالعربية  �لتحدث  على 
�أمري  وبرنامج  عييام  ب�سكل  �أبوظبي  �أن  �إىل 
خ�سبة  بيئة  ميثالن  خا�ص  ب�سكل  �ل�سعر�ء 
للمو�هب �لفنية و�لثقافية، ومن�سة للظهور 

�لإعالمي.
�لكبرية  للجهود  تقديره  عيين  زييين  و�أعيييرب 
دولة  بها  تقوم  �لتي  �لعظيمة  و�لإجنيييياز�ت 
�ملييتييحييدة عييلييى م�ستوى  �لييعييربييييية  �لإمييييييار�ت 

“م�سبار  �لتاريخي  �لإجنيياز  و�أخييرهييا  عاملي، 
وكان  �ملريخ،  �إىل  �لعرب  قاد  �لأمل” �لذي 

فخر لكل عربي.
“كاظم  �لقي�سر  مع  �لأول  �لتعاون  وحييول 
�لليلة،  قدمها  �لييتييي  �لأغيينيييييِة  يف  �ل�ساهر” 
�لقي�سر،  بالتعاون مع  جييد�ً  �أنييه فخور  �أكييد 
فنان،  �أي  �أر�سيف  ب�سمة يف  �أحلانه هي  و�أن 
م�سرًي� �إىل �أنه من �لنا�ص �لذين كربو� على 
زيديني  “�أ�سهد،  �ل�ساهر مثل  �أغيياين كاظم 
�أنيييا وليلى” وغييريهييا ميين �لأغييياين  عيي�ييسييقيياً، 
خالل  ملحم  زييين  �لفنان  قييدم  كما  ملميزة. 
ظهور ثاين منت�سف �حللقة باأغنية “قلبي 

بي�سحك«.
واأجنبية  عربية  دول   4 من  جنوم   4

�لإبيييد�ع  زخيييات  �ل�سعر�ء  �أميييري  برنامج  نييرث 
�سحابة  حيييييث حملت  �ليي�ييسييعيير،  �ييسيياحييِل  عييلييى 
�ملبا�سرة  �حلييلييقييات  مييين  �لييثييالييثيية  �لأميي�ييسييييية 
�أربيييعييية جنيييوم جيييدد مييين �أربعة  لييلييربنييامييج، 
�ل�سيد  “�ل�ساعر  وهم  و�أجنبية،  دول عربية 
خلف �أبو ديو�ن من م�سر، �ل�ساعر علي لون 
من  �لييركييي  ممد  �ل�ساعر  نيجرييا،  ميين 
نبيل  �ل�ساعر  �ليي�ييسييعييودييية،  �لعربية  �ململكة 
قدمو�  و�لذين  عماد �لعيا�ص من �لعر�ق”، 

رو�ئعهم �ل�سعرية �أمام جلنة �لتحكيم.
�أبو  خييلييف  “�ل�سيد  �لأميي�ييسييييية  جنييييوِم  �أولحُ   
م�ساركته  حملت  وقييد  م�سر،  ميين  ديو�ن” 

كلمات عذبة، ومنها:
»�سّرِحي خَياَل َر�َسا

�إْن َر�أَى �لّظالَل
َم�َسى

.. ز�َر ِبْئَرهحُ
فلماذ� �ْرتوى �لّلقا

َعَط�َسا؟!
مْل َي�َساأْ وكاَن َمِعي..

كيَف كْنتحُ حيًث َي�َسا؟!«
وقالت �للجنة �إن �ل�ساعر قدم حالة �سعرية 
فريدة، وقدم ق�سيدة مقت�سبة بديعة، وقد 

جمع بني �لإلقاء و�لأد�ء �لب�سري.
من  لون”  “علي  �لأمييي�يييسييييييية  جنيييييوِم  ثيييياين 
“ َدْمَعٌة  بييعيينييو�ن  قيي�ييسيييييدة  وقييييدم  نيييييجييرييييا 

ْمِل”، وفيها قال: َتَتاآكَل يَف �َسَفِة �َلرَّ
»كييطييائييٍر يف حنايا �سهقٍة عييييرث�       �أم�سي، 

وفانو�صحُ بوٍح يف فمي �نك�سر�
ييتييِم جييائييعييٍة       تحُهدهدحُ  كييجييريٍة يف ربيييييع �ليييحُ

�لغيَم، كي يحُرخي لها �سجر�
ك�سارٍع يف زو�يييا بلدٍة، جل�ست    �سموعها يف 

هر�« لياٍل، ت�سربحُ �ل�سَّ
وقالت �للجنة �أن �لق�سيدة حملت يف طياتها 
عنو�ن  و�أن  و�لييتيي�ييسييامييح،  و�ليي�ييسييالم  �ملييحييبيية 
�لق�سيدة عنو�ن �سعري ميتد �إىل ظالل يف 

عامل �ملعاين.
ثالِث �لنجوم “ممد �لركي” من �ململكِة 
م�ساركته  وحييمييلييت  �ليي�ييسييعييودييية،  �لييعييربيييييِة 

عنو�ن” يف مر�ب عا�سق”، وجاء فيها:
فوؤ�دي  �نه�سي.. من  �ل�سالِة..  وقييتحُ  »حيياَن 

قلياًل
لأ�سجد وحدي هلِل

ملَّا �أعْد �أ�ستطيعحُ �لوقوَف مبحر�به
من  حييي�يييسيييرٍة  يف   .. وجييييييييودِك  �ليييتيييبيييا�يييِص  يف 

�َستاتك..
وحد ي على �ل�سِفّ .. وحدك يف �لقلِب«

و�سفت �للجنة ق�سيدته باأنها مريحة، وقد 
�ملييعيياين �جلييميييييليية، �لتي  �لييكييثييري ميين  حملت 

جمعت يف حديثها بني �حلب و�ل�سالة.
�لعيا�ص”  “نبيل عماد  �لأم�سية  �آخييرحُ جنييوِم 
مييين �لييييعيييير�ق، حيييييث قييييدم قيي�ييسيييييدة بعنو�ن 
فيها: قال  �إعالمّي”،  تقريٍر  مْن  “م�ساهدحُ 

ِلييَيييْجييَعيياَل      طريَق  لل�ّسماِء  �سَبقانا  ييَمييا  »هحُ
عبَد� �ل�سّر�ِط �ملحُ�ستقيِم محُ

ييرِعييٍب قيييييَل: َغيينيييييا       عن  وقييبييَل �نييفييجيياٍر محُ
ِبّ مو�لنِي، ثم ت�سهَد� �حلحُ

ِعّد�ِن  يحُ ريَثما  يييوَميينِي،     �سيحتاجاِن  وقيَل: 
عن يوِم �لقيامِة َم�سَهَد�

ِقيما مَع  وَتا، رمبا ذَهَبا لييكييي           يحُ وملا ميحُ
لَد� �ملوَتى لقاًء خمحُ

�أهد�ها  و�لتي  بق�سيدته،  �للجنة  و�أعجبت 
د  و�سوؤدحُ هييز�ع  �ِلإعالمينِي حييْرب  روَحييْي  �إىل 
الِن معاناَة  فار�ص �للذيِن ��ست�سهد� وهما ينقحُ

�لّنازِحنَي �لعر�قينَي.
يحجز  لون”  “علي  �ليينيييييجييريي  �ليي�ييسيياعيير 
مييقييعييده يف �ملييرحييليية �لييثييانييييية بيييقييير�ر جلنة 

�لتحكيم
مع نهاية �لأم�سية �لثالثة من رحلِة �ل�سعِر 

و�لإمارِة للمو�سِم �لتا�سع “�أمري �ل�سعر�ء”، 
�أعلنت جلنة حتكيم �لربنامج تاأهل �ل�ساعر 
�لنيجريي “علي لون” بي 45 درجة، ليكون 
يف  مقاعدهم  حجزو�  �لذين  �لنجوم  �سابع 

�مل�سابقة. م�سار  �لثانية” من  “�ملرحلة 
وتبقى ثالثةحُ �سعر�ء، 

دييييو�ن من  �أبييو  �ل�سيد خلف  )�ل�ساعر  وهييم 
�ململكة  من  �لركي  ممد  �ل�ساعر  م�سر، 
�لييعييربييييية �ليي�ييسييعييودييية، �ليي�ييسيياعيير نييبيييييل عماد 
�ثنان منهما ميتلكان  �لعر�ق(،  �لعيا�ص من 

من  �لثاين”  “�لدور  يف  �لييتييو�جييد  فيير�ييسيية 
مناف�سات �أمري �ل�سعر�ء،

لنجمهم  �مل�ساهدين  ت�سويت  طييريييِق  عيين   
�ل�سعر  ملحمِة  يف  �مليي�ييسييو�ر  ملتابعة  �ملف�سل 
�لتطبيق  خيييييالل  ميييين  وذلييييييك  و�لإمييييييييييييارة، 
�ل�سعر�ء  �أمييييييري  ليييربنييياميييج  �لإلييييييكييييييروين 
www.( بييالييربنييامييج  �خليييا�يييص  و�ملييييوقييييع 
�سيتم  حيث   ،)princeofpoets.ae
�لإعالن عن نتائج �لت�سويت مطلع �حللقة 

�لقادمة.

الأم�سية الثالثة من برنامج »اأمري ال�سعراء« .. زخاُت اإبداع تتناثُر على �ساحِل ال�سعر
فرفور«  »حنان  و  املامي«  •• »حممد 

يتاأهالن بت�سويت امل�ساهدين
امل�ساهدين  يطرب  زين..  •• ملحم 

باأغنية »العدل يا حبيبتي«
•• ال�ساعر النيجريي »علي لون« 
يحجز مقعده يف املرحلة الثانية 

بقرار جلنة التحكيم

�سيدت مكتبة  �ملييدن وكلما  ذ�كييرة  �ملكتبات   تعترب 
مييتييقييدميية يف م�سرية  �ليي�ييسييعييوب خيييطيييوة  و�ييسييعييت 
�لبناء و�لتقدم، وعلى �متد�د تاريخ طويل بذلت 
�إميييييارة �ليي�ييسييارقيية جييهييد� كييبييري� يف �إر�يييسييياء دعائم 
لييدى جميع  عييادة يومية  �لييقيير�ءة  �لثقافة وجعل 
�أفيير�د �ملجتمع، وها هي ت�ستنه�ص مييوروث �لأمة 
بيت   “ باإن�ساء  و�حليي�ييسيياري  �لثقايف  وم�سروعها 
�مل�ستقبل يف  ملييكييتييبييات  “ �أحييييدث منييييوذج  �حلييكييميية 
�ليييذي مييييزج يف ت�سميمه بني  �ليي�ييسييرح  �لإمييييييارة، 
و�لهند�سة  �لعريقة  �لعربية  �لييعييمييارة  جماليات 

�ملعا�سرة .

وعلى م�ساحة 12 �ألف مر مربع ي�ستقبل �لز�ئر 
�ملعدين  وبيي�ييسييقييفييه  �لييزجيياجييي  بت�سميمه  �مليييكيييان 
ت�سم  �لتي  �ملحيطة  وبحد�ئقه  و�ل�ساهق  �لييبييارز 
جولة  يف  لياأخذك  مائية  ونو�فري  �سجرة   331
�ألف  �أكييرث من300  ت�سم  رفييوف  ��ستثنائية بني 
منها  و�لتخ�س�سات  �حلييقييول  خمتلف  يف  عيينييو�ن 
ورقي  كتاب  �آلف  و105  خمتلفة  بلغات   11

ونحو 250 �ألف كتاب �إلكروين.
�أمام  �أن يبد�أ �لز�ئر جولته حتى يجد نف�سه  وما 
�ييسيينييدوقييا زجيياجيييييا ي�سم  ت�سبه  د�خييلييييية  حييديييقيية 
جبال  يف  باأنه  للز�ئر  توحي  ماء  ونو�فري  نباتات 

�ل�سرق �لآ�سيوي ويف �أكرث �لأماكن هدوء� و�سكينة 
�أن تظهر هذه �حلديقة  بغريب  ولي�ص  �لعامل  يف 
ذ�ت  فهي  كبري  م�سباح  مثل  �ملكان  تتو�سط  �لتي 
ت�سيء  �أن  �ل�سم�ص  لأ�سعة  ي�سمح  مفتوح  �سقف 

�ملكان كامال.
يروي �ملكان ق�سته بكامل تفا�سيله �إذ تظهر على 
تبدو  �أ�سماء  و�لييغييرف  و�لقاعات  �ملييميير�ت  مد�خل 
للت�ساوؤل  تييدعييو  لكنها  ميياألييوفيية  �لأوىل  للوهلة 
“ حتى  �بيين درييييد  “ �سالة  �لييز�ئيير  يييقيير�أ  �أن  فما 
�لع�سور  عرب  و�ملييعييارف  �لعلوم  تاريخ  ي�ستح�سر 
وكذلك  دريييد  �بن  هو  فمن  و�لإ�سالمية  �لعربية 

وهو يقر�أ لوحة ت�سري لي “معر�ص �خلورزمي«.
ويقر�أ  دريد  بابن  �لتعريف  �لز�ئر  �أن يطالع  وما 
�لذين عا�سو�  �للغة  �سعر�ء وعلماء  �أبييرز  �أحد  �أنه 
“بيت  �أن  يييدرك  حتى  �لهجري  �لثالث  �لقرن  يف 
�إن  �إليه  �أن يقول لكل من يدخل  �حلكمة” يريد 
�لذي  �مل�ستقبلي  ب�سكلها  �لع�سرية  �ملكتبة  هييذه 
�إىل  ت�ستند  �ملييميير�ت  يف  �لييروبييوتييات  فيه  تتحرك 
قدمتها  وكييبييرية  عميقة  ثييقييافيية  وتيييارييييخ  ذ�كييييرة 
�حل�سارية �لعربية لالإن�سانية جمعاء يف خمتلف 
حقول �ملعرفة و�لأدب و�لفن فقاعاته وردهاته �لي 
�أو  قدمي  عربي  �ساعر  ��سم  منها  كل  حتمل   15
و�لكيمياء  و�لريا�سيات  �لطب  علماء  ميين  عييامل 

و�للغة وغريها.
ن�سبة  �ييسييميييييت  �ليييتيييي  �جلرهمي”  “مكتبة  هيينييا 
�سعر�ء  �أ�سهر  �أحيييد  �جلرهمي  م�سا�ص  لل�ساعر 
�خلو�رزمي”  و”معر�ص  �جلييياهيييليييي  �لييعيي�ييسيير 

عبد�هلل  �أبييو  �لفذ  و�جلغر�فيا  �لريا�سيات  عييامل 
�خلو�رزمي �إىل جانب �أق�سام خم�س�سة لالأطفال 

و�ليافعني.
�لييكييثييري ميين �ليييييزو�ر �لييذييين تييابييعييو� �أخيييبيييار “بيت 
�لتي  �لطابعة  جتيياه  �لف�سول  �أ�سابهم  �حلكمة” 
يوفرها وميكن لأي قارئ �أن يطبع كتابه ويغلفه 
�إليه  �لتعرف  خالل خم�ص دقائق وهذ� ما ميكن 
عن قرب يف “خمترب �جلزري” �لذي �سمي ن�سبة 
�أهييم �ملخرعني  �إىل بديع �لييزمييان �جلييزري �أحييد 
هذه  على  ي�ستمل  ل  �ملخترب  فهذ�  �لتاريخ  عييرب 
و�إمنييييا ي�سم طييابييعييات ثالثية  �لييطييابييعيية وحيي�ييسييب 
ليييييزر و�آلت حتكم رقييمييي تتيح  �لأبييعيياد وقييو�طييع 
�أمام �لطلبة و�مل�ستغلني بت�سميم مناذج هند�سية 
وروبوتات كافة �لإمكانية لإمتام �أعمالهم و�ختبار 

جتاربهم.
قد يت�ساءل �أحد �لقر�ء �إنه �إذن مكتبة ولي�ص �أكرث 
�أكييرث من جمرد  �أنييه  من ذلك لكن �لز�ئر يعرف 
�لأر�ص  �لتي متتد من  �لكتب  �أرفييف  فكل  مكتبة 
�لعلمية  �لييقيياعييات  هيييذه  وكيييل  �مليييكيييان  �ييسييقييف  �إىل 
بيييييت �حلييكييميية وحيي�ييسييب و�إمنييييا هنالك  لي�ست هييي 
مقهى ومطعم وخلو�ت للقر�ء و�ساحات للجلو�ص 
و�ل�سرخاء و�سالت للمعار�ص �لفنية ومن�سات 
للعرو�ص �مل�سرحية و�لفنية ومتجر وحتى �ساحات 

لألعاب �لأطفال.
يف  جولته  �لييز�ئيير  يختتم  �أن  جميال  يييكييون  رمبييا 
بيت �حلكمة باجللو�ص يف /�سرفة �ملعرفة/ حيث 
ميكنه �أن يطل على �لفناء �خلارجي للمكان �لذي 

و�ليينييخيييييل وينتظر  و�لييتييني  �لييغيياف  �أ�ييسييجييار  ي�سم 
ن�سب  على  �أ�سعتها  ت�سبغ  وهييي  �ل�سم�ص  غييروب 
�حتفاء  بيينييي  �لييييذي  �ليييتيييذكييياري  “�ملخطوطة” 
للعام  للكتاب  عاملية  عا�سمة  �ليي�ييسييارقيية  باختيار 
بيت  ليرك  �ليون�سكو  قبل منظمة  2019 من 
و�لده�سة  باجلمال  م�سبعة  �سور�  لديه  �حلكمة 
ت�سهد  لييالإمييارة  جييديييدة  كييذ�كييرة  مكانته  تعك�ص 
�لأجيال  وتلهم  �لثقافية  �لإميييارة  منجز�ت  على 

�جلديدة وحتفزهم على مو��سلة نهج �ملعرفة.
وحول �أهمية وفر�دة �ملكان قالت مروة �لعقروبي 
مدير بيت �حلكمة يف �ل�سارقة يف ت�سريح لوكالة 

�أنباء �لإمار�ت “و�م” : “ �إن هذ� �ل�سرح �لثقايف 
�مل�سروع  دللت  تعك�ص  ��ستثنائية  حيياليية  ي�سكل 
�لييتيينييمييوي لإمييييييارة �ليي�ييسييارقيية �لييييذي يييرتييكييز على 
�لإن�سان وقيمته �ملعرفية وعلى �ملجتمع با�ستقر�ره 
من  يوؤكد  �أنييه  كما  ثقافته،  وم�ستوى  و�إنتاجيته 
�ل�سمو  �ييسيياحييب  �خييتييارهييا  �لييتييي  �لت�سمية  خيييالل 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن ممد �لقا�سمي ع�سو 
�أن جذور  عييلييى  �ليي�ييسييارقيية  حيياكييم  �لأعييلييى  �ملجل�ص 
�مل�سروع �لثقايف و�حل�ساري لالإمارة تعد �متد�د� 
ونتاجا طبيعيا للم�سروع �حل�ساري �لعربي �لذي 
مظاهره  �أهييم  �أحييد  �لتاريخي  �حلكمة  بيت  �سكل 

ومنجز�ته.
مكانته  جييانييب  �إىل  �حلكمة  بيت  “ �أن  و�أ�ييسييافييت 
فهو  وتنموية  �جتماعية  قيمة  يحمل  �لثقافية 
�لوظائف  متنوعة  م�ساحات  على  ي�ستمل  �سرح 
بني  و�لتفاعل  �لأ�سرة  للتقاء  مثالية  بيئة  توفر 
خمتلف �لفئات و�جلن�سيات و�لثقافات على قاعدة 

�إن�سانية م�سركة 
�أن تكون عليه �ملجتمعات  �أنه منوذج ملا يجب  كما 
�لجتماعية  �حلياة  �سبل  يحت�سن  كونه  �لكبرية 
�لبناء  �لييقيير�ءة وممييار�ييسيية �حليييو�ر  ويييعييزز ثقافة 
�لعلوم  على  نييافييذة  تفتح  مثالية  �أوقيييات  وق�ساء 
م�سادر  �إىل  �لييو�ييسييول  ت�سهل  �لييتييي  و�لييتييقيينيييييات 
�ل�سارقة  ميييين  ر�يييسيييالييية  بيييذليييك  ليييييييكيييون  �مليييعيييرفييية 
للمنطقة و�لعامل مفادها �أن �لثقافة و�ملعرفة من 
م�ستقرة  جمتمعات  لبناء  �لأ�سا�سية  �ل�سرور�ت 

وقوية وطموحة.

»بيت احلكمة« .. منوذج فريد ملكتبات امل�ستقبل
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رغم خ�سارتي الكبرية .. لكن ل يوجد اي مانع لدي للعودة لالإنتاج

اإلهام �ساهني: الدراما تطورت يف ال�سورة فقط

يف  جتول"  "حظر  فيلم  عيير�ييص  ميين  تقلقي  مل   •
�لظروف �حلالية؟

قلق  �لعمل  فييريييق  وجميع  جيييًد�  قلقة  �نييا  بالطبع   -
وننتظر  بد�ياته  يف  �لعر�ص  يف  ز�ل  مييا  لكن  �ي�سا.. 
�لعر�ص  ييييوم  لييكيين يف  �نيي�ييسيياء �هلل..  �ليينييجيياح  حتييقيييييق 

�خلا�ص ردود �لأفعال كانت لطيفة جًد�، ور�ئعة.

�لظروف؟ �لنجاح يف ظل هذه  له  تتوقعي  • هل 
ظل  يف  تيييوقيييعيييات  �أي  ييييوجيييد  ل  ل،   -

ظروف فريو�ص "كورونا".

تقدمي  ميين  تتخويف  �أمل   •
�ملييحييارم يف  ق�سية مثل زنييا 

فيلم "حظر جتول"؟
موجودة  ظييياهيييرة  هيييي   -
جيييييًد�، ولي�ص  زمييييان  مييين 
يف مييي�يييسييير فييييقييييط، بييييل يف 
باأكمله،  �لييعييربييي  �لييوطيين 

وهي ظاهرة خمجلة جًد�، 
مناق�ستها  ميين  بييد  ل  ولييكيين 

�لتحدث  �ل�سروري  وميين 

يف  �ل�سمت  لأن  و�سمتنا،  خجلنا  ميين  ونتحرر  عنها 
هذه �لق�سية �أمر خاطئ.

رم�سان  يف  �سن�ساهدك  هل  �ل�سينما..  عن  بعيًد�   •
�لقادم؟

�لعام،  لهذ�  �لرم�ساين  �ل�سباق  يف  �أتييو�جييد  مل  ل   -
�أنه مل يعر�ص علي �ي دور ينا�سب تاريخي  و�ل�سبب 

�لفني.

�لحتفال  يف  طقو�سك  هي  ما   •
بعيد ميالدك؟

�عيييميييل حييفييليية كبرية  كيينييت   -
�لعائلة  وبح�سور   عييام  كل 
بيياأكييمييلييهييا.. وجيييميييع كبري 
ميين �ل�ييسييدقيياء.. ولكن 
�لغاء  مت  �لييييعييييام  هيييييذ� 
�حلييييييفييييييل و�عيييييييتيييييييذرت 
نظر�  �جلييييميييييييييع  مييييين 
للظروف �حلالية �لتي 
تف�سي  ميييع  نييعييييي�ييسييهييا 

فريو�ص كورونا.

�حلفل؟ لإلغاء  �خر  �سبب  يوجد  هل  كورونا  • غري 
�لكاتب وحيد حامد، هو  �لثاين وفاة  �ل�سبب  -نعم.. 
توفى يوم 2 يناير، و�أنا عيد ميالدي 3 يناير.. ومن 
لقد  وفيياتييه..  بعد  ميييييالدي  بعيد  �أحتفل  �مل�ستحيل 

بد�أت هذه �ل�سنة حزينة جد� بالن�سبة يل.

لإلهام  جيييياءت  هييدييية  �أغييييرب  مييا   •
�ساهني؟

�ييسيييء غريب  يييوجييد  ل   -
لييييكيييين هييييينييييياك هيييديييية 
�حييتييفييظ بييهييا معي 
طييييييو�ل �ليييوقيييت، 
م�سحف  وهييي 
�سغري  فيي�ييسيية 
جييييييييييييييييييييًد� ميييين 
�أغلى  و�ليييييدتيييييي، 
و�أحلى هدية بالن�سبة 
يل و�حتفظ به حتى �لآن 
�إىل  �سنطة  ميين  مييعييي  وينتقل 

�آخرى ول ��ستطيع �ل�ستغناء عنه.

�ملهرجانات؟ �أغاين  يف  ر�أيك  • ما 
�لأحيان  بع�ص  ب�سر�حة يف  �حياًنا.. لنها  �أ�سمعها   -
ب�سيطة،  �لأغنية  وكلمات  و�سعادة  بهجه  فيها   يكون 
�لليثي  ملحمود  ا  �ي�سً �ل�سعبي  للون  �أ�ستمع  وكييذلييك 
و�أحمد  جميلة  كثرية  �أغيياين  لديهم  و�أمينة  وبو�سي 

ا. �سيبه �ي�سً

�آخرى؟ مرة  لالإنتاج  تتجهي  �أن  �ملمكن  من  • هل 
�نتتجتها  �لتي  �لأعييمييال  �أنييا خ�سرت يف  لكن  نييعييم،    -

مانع  �أي  يوجد  ل  بالتاأكيد  لكن  جييًد�  كبريه  خ�ساره 
�أول �سيء  �ملييييال هيييذ�  لييييدي، وعيينييدمييا يييتييو�جييد مييعييي 
�سافعله، �سو�ء �إنتاج �فالم �أو م�سل�سالت لأنني �متلك 

حبا جنونيا للفن.

عن  تيييطيييورت  �حلييالييييية  �ليييفيييرة  يف  �ليييدر�ميييا  • هيييل 
زمان؟

�أجمل لكن كمو��سيع  �أ�سبحت  �ل�سورة  �لتطور يف   -
مييرة فقط  ن�ساهدها  �لييتييي  �لأعييمييال  لأن  ل،  و�أفييكييار 
مثلما ذكرنا من قبل ل ميكن �أن ن�ساهدها �أكرث من 

مرة مثل م�سل�سالت زمان.

�لعيب"؟ "�أهل  فيلم  م�سري  • ما 
- تعاقدت �ملخرجة كاملة �أبو ذكري ب�سكل نهائي على 
�علم  ل  ولكني  �لعيب" مييوؤخييًر�،  "�أهل  فيلم  �إخييير�ج 

موعد ت�سوير م�ساهدي حتى �لآن.

�ساهني  �إلها  فيها  �ست�سارك  �لتي  �لأعمال  هي  • ما 
يف عام 2021؟

�ل�ستقر�ر  يتم  مل  مفاجاأة  �سيكون  م�سل�سل  هناك   -
على ��سمه حتى �لآن، لكنه �سيكون كل 5 حلقات ق�سة 

مر �خلم�سني. تلفة، ويروي ق�س�ص �لن�ساء بعد عحُ خمحُ

�لعمل؟ هذ�  يف  لت�ساركي  حم�سك  �لذي  • ما 
بالإ�سافة  بها  �أن علمت  �إعجابي منذ  نالت  �لق�سة   -
�أو�فق  �إىل فكرة �لي5 حلقات لكل حكاية، هذ� جعلني 

على �مل�سل�سل.
له؟ ت�ستعدي  �آخر  عمل  هناك  • هل 

- نعم، �أ�ستعد حالًيا لعقد جل�سات عمل مع �ملخرجة 
هيياليية خييليييييل، كييي �أقييييدم بيييدور �لييبييطييوليية فيلم يحمل 
�إعجاب  ينال  �أن  و�متيينييى  �ملحبة"،  �سرط  "دول  ��سم 

�جلمهور.

ليال عبود تتعاون مع رندىل 
قديح يف كليب )�سمرا(

تتعاون �لفنانة �للبنانية ليال عبود مع �ملخرجة �للبنانية رندىل قديح يف 
ت�سوير فيديو كليب �أغنية "�أ�سمر"، وهي من كلمات �لدكتور مي�سال جحا 

و�أحلان جوزيف جحا.
و�أو�سحت عبود �أن فكرة عملها �مل�سور �جلديد �ستكون فريدة من نوعها، 
لذ�  �لتكر�ر،  �أكييره  �لعادة  هي  "كما  وقالت:  �لعام،  م�سمونها  يف  متجددة 

بحثت عن نقلة نوعية �أر�هن عليها و على تقدير �لنا�ص لها.
ي�سمل  �سوف  جحا  جوزيف  �للبناين  �مللحن  مع  �لتعاون  �أن  �ىل  و�أ�ييسييارت 
تييعيياون مييع عييدد كبري ميين �ل�سعر�ء، منهم  كيياميياًل، وهيينيياك  �ألييبييوميياً غنائياً 
�لدكتور مي�سال جحا و�أحمد �ستا من م�سر، وعبري �لقهوجي من �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية.
و�إعتربت ليال �أن ما تقوم به كخطوة فنية من هذ� �لنوع مغامرة يف هذ� 
�لتوقيت بالتحديد، يف ظل �لتحديات �لكثرية �لتي ي�سهدها لبنان و�لعامل 
�ملغامرة رمبييا لنني موؤمنة  هييذه  �تيييردد يف خو�ص  ":مل  وقييالييت:  بيياأ�ييسييره، 
�لكنز  وهييم  �لخييرييين،  �أتييعيياون معهم ومبحبة  �لييذييين  باملبدعني  و  بنف�سي 

�حلقيقي يف م�سريتي �لفنية".

�أعلنت �ملغنية �ملغربية �سمرية �سعيد تاأجيل �إ�سد�ر �أغنيتها �لثانية من �ألبومها 
"كل  قائلة:  بالفالنتاين،  ومتابعيها  2021، مهنئة جمهورها  عام  �جلديد 
�ألبوم  من  �لثانية  �لأغنية  �سدور  تاأجيل  مت  مبون،  د�ئماً  و�أنتم  حب  يوم 

."2021
وغردت �سعيد، عرب ح�سابها �ل�سخ�سي على "توير"، قائلة: "مل �أ�ساأ �أن مير 

يوم �حلب دون �أن �أكون معكم.
 حفلة كاملة من د�ر �لأوبر� يف �سلطنة عمان لأول مرة على قناتي �لر�سمية 

يف موقع يوتيوب، مع حبي لكم".
وتتعاون �سمرية �سعيد مع �مللحن بالل �سرور، يف �أغنية �سمن �ألبومها �جلديد 

حتمل ��سم "متاهة"،
 من كلمات �سادي نور، وتوزيع هاين ربيع، ومك�ص ماهر �سالح، ومن �ملقرر 

طرحه خالل �لأيام �ملقبلة على يوتيوب.
كما تعاونت �سعيد مع بالل �سرور �لذي قدم معها قبل ذلك �أغنية "هليلة"، 

وهي من كلمات �سادي نور، وتوزيع هاين يعقوب.

 the insider �لفنانة بلقي�ص، لقاء حو�رياً بربنامج  �أجرت 
�لتي قدمتها على طريقة  �أغنيتها �جلديدة  ب�ساأن  بالعربي، 

تفاجاأ  تييركييي  جنلها  �إن  بلقي�ص  وقييالييت  كليب.  �لفيديو 
كرثة  ب�سبب  جديدة"  "حالة  كليب  يف  �ساهدها  عندما 

�أنييييه يقوم  �إىل  �لييعييمييل ميي�ييسييرية  �مليييوجيييودة يف  �لألييييييو�ن 
و�أ�سافت  دحُم".  "دحُ كلمة  يييردد  و  �لغنية  على  بالرق�ص 
�لأخذ  �أن  نخلة  �إيلي  �لإعييالمييي  مع  لقائها  يف  بلقي�ص 

جناحا.  تعتربه  �لأغنية  كليب  على  ح�سل  �لييذي  و�ليييرد 
�نها  �لذي قيل  �لنجوم  وعربت عن فرحتها مبقارنتها بكل 

��ستوحت عملها من �أعمالهم.
لأنييهييا ترى  �لغيوم  �خييتييارت م�سهد  ميين  هييي  �أنييهييا  بلقي�ص  وك�سفت   

نف�سها فوق �ل�سحاب على حد قولها، �أما كلمة monster �أو وح�ص 
�لتي قدمت يف �أول �لعمل،

 فقالت بلقي�ص �أن هادي �خلمي�ص �لذي ظهر يف �أول �لكليب هو من �أر�دها و�أ�سارت �إىل 
�أنها تعني �سيء �يجابي وهي �أنها وح�ص يف �ملو�سيقى ووح�ص يف �لغناء. ويف ختام �للقاء 

�للبنانية  باللهجة  �أ�سبوعني و�ستكون  بعد  �لثانية �ستطرحها  �أغنيتها  �أن  بلقي�ص  كف�ست 
بعنو�ن "خاف عليي" و قد �سورتها مع �ملخرج �للبناين بهاء خد�ج و�ستتناول يف �لكليب 

ق�سة �ن�سانية موؤثرة.

فحبها  حديثها،  من  تالحظه  وهذا  بجنون  الفن  تع�سق  فنانة  هي 
اأن  قررت  قل،  الأف��الم  اإنتاج  اأن  علمت  فعندما  حدود،  له  لي�ص  له 
تخو�ص التجربة بذاتها كي تعود ال�سينما من جديد، وبالرغم من 
خ�سارتها واعرتافها بذلك اإل اأنها حاولت مثلما قالت، نحُن نتحدث 
عن الفنانة اإلهام �ساهني، التي ُيعر�ص لها  حالًيا فيلم "حظر جتول" 
وهو بطولة اأمينة خليل، اأحمد جمدي، عارفة عبد الر�سول اأحمد 

حامت، وتاأليف واإخراج اأمري رم�سي�ص.

�سمرية �سعيد توؤجل 
طرح اأغنيتها الثانية 

من األبوم 2021

بلقي�ض �سعيدة 
بنجاح اغنية  
»حالة جديدة«
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م�ستخل�ض غذائي قد يكون اأف�سل 
مكّمل لتفادي اآلم الظهر!

ميكن �أن تكون �آلم �أ�سفل �لظهر غري متملة، ما يعيق قدرة �لفرد على 
�أد�ء �ملهام �لأ�سا�سية.

�أ�سخا�ص يف  �أ�سفل �لظهر ما يقرب من �ثنني من كل ثالثة  �آلم  وت�سيب 
حياتهم. كما ي�سرح Bupa، فاإن �ل�سبب لي�ص خطري� يف �لعادة، ويف معظم 
بالن�سبة  لكن  �أ�سابيع.  �ستة  �إىل  �أربييعيية  غ�سون  يف  �لأمل  يتح�سن  �لأحيييييان 

لبع�ص �لنا�ص، ميكن �أن ي�ستمر لأ�سهر �أو حتى �سنو�ت.
و�إذ� مر �أكرث من �ستة �أ�سابيع منذ �أن �أ�سبت باأمل �أ�سفل �لظهر لأول مرة 
وما زلت تعاين من عدم �لر�حة، فاإن �لأمر ي�ستحق �لبحث عن حلول �أكرث 
تخ�س�سا. ويتمثل �لنهج �لأقل �سهرة لتخفيف �آلم �أ�سفل �لظهر يف تناول 

�ملكمالت �لع�سبية.
وت�ستخدم �لأدوية �لع�سبية على نطاق و��سع لعالج �لأمل، على �لرغم من 

ندرة �لأبحاث �لتي تدعم فعاليتها يف كثري من �لأحيان.
ومع ذلك، فاإن �لأبحاث �لتي تدعم ��ستخد�م م�ستخل�ص حلاء �ل�سف�ساف 

تدعم هذ� �لجتاه، حيث ��ستخدم لعدة قرون كم�سكن لالآلم.
و�سعت در��سة ن�سرت يف �ملجلة �لأمريكية للطب �إىل تقييم فعالية م�ستخل�ص 

حلاء �ل�سف�ساف يف عالج �آلم �لظهر.
و�سجل �لباحثون 210 مر�سى يعانون من تفاقم �آلم �أ�سفل �لظهر �ملزمنة 
10 على مقيا�ص ب�سري  �أو �أكرث من  �أبلغو� عن �أمل حايل خلم�سة  �لذين 

.)VAS( تناظري
ويتم ت�سجيل �لنتائج عن طريق عمل عالمة مكتوبة بخط �ليد على خط 

طوله 10 �سم ميثل �سل�سلة مت�سلة بني "ل �أمل" و"�أ�سو�أ �أمل".
مع  �لفموي  �ل�سف�ساف  حليياء  م�ستخل�ص  لتلقي  ع�سو�ئي  ب�سكل  ّينو�  وعحُ
120 ملغ )جرعة منخف�سة( �أو 240 ملغ )جرعة عالية( من �ل�سالي�سني، 
�أو �لدو�ء �لوهمي، مع تر�مادول )م�سكن قوي لالأمل( كدو�ء �إنقاذ وحيد، يف 

غ�سون �أربعة �أ�سابيع ماكمة.
�أنه  يعتقد  �لييذي  �ل�سف�ساف  حليياء  يف  �لن�سط  �لعن�سر  �ل�سالي�سني  ويعد 

م�سوؤول عن تاأثريه يف تخفيف �لآلم.
�لباحثون بتقييم ن�سبة  ولقيا�ص فعالية م�ستخل�ص حلاء �ل�سف�ساف، قام 
�ملر�سى �لذين كانو� خالني من �لأمل من دون تر�مادول ملدة خم�سة �أيام على 
�لأقل خالل �لأ�سبوع �لأخري من �لدر��سة. وبحلول نهاية �لدر��سة، �حتاج 
تر�مادول  �إىل  �لوهمي  �لييدو�ء  �ملر�سى يف جمموعة  بكثري من  �أكييرب  عييدد 
خالل كل �أ�سبوع من �لدر��سة. وت�سري هذه �لنتيجة �إىل �أن م�ستخل�ص حلاء 

�ل�سف�ساف يوفر تخفيفا لآلم �أ�سفل �لظهر.

ن�سائح عالجية اأخرى
هناك جمموعة من تد�بري �مل�ساعدة �لذ�تية �لتي ميكنك �عتمادها، و�لتي 

قد تخفف �آلم �أ�سفل �لظهر.
جتنب  ميياوليية  هييي  �لرئي�سية  �لن�سائح  �إحيييدى  فييياإن   ،Bupaلي ووفييقييا 

�جللو�ص لفر�ت طويلة.
ويحذر Bupa من �أن "�لأطباء �عتادو� �أن ين�سحو� بالر�حة يف �لفر��ص، 
لكننا نعلم �لآن �أن هذ� قد يزيد �آلم �لظهر �سوء�. وقد ترغب يف ماولة 
تطبيق عالجات �ساخنة �أو باردة على ظهرك. ل ت�سع �لثلج مبا�سرة على 

ب�سرتك". 

؟ ال�سم  هذا  اأمريكا  على  اأطلق  • من 
- �أمريكو فو�سبوت�سي

؟  الهند  اكت�سف  • من 
-فا�سكودي غاما

؟ الأ�سود  باملوت  يلقب  الذي  املر�ص  هو  • ما 
 -�لطاعون 

؟ الفر�ص  عند  الآلهة  كبري  ا�سم  • ما 
- �آهور� مزد�

؟  العربية  بالت�سمية  بواتيه  معركة  ا�سم  • ما 
بالط �ل�سهد�ء

؟  الرتكية  اجلمهورية  موؤ�س�ص  • من 
- م�سطفى كمال

 . �مل�ستنقعات  على  ويعي�ص  وليفا  و��سمه  مم   5،7 –  1،5 قطره  زهري  نبات  • ��سغر 
�لرج �سوف  �أن من خالل  �إذ   . �أن توقفها على قاعدتها  • �إذ� قمت برج بي�سة ب�سكل جيد فاإن با�ستطاعتك 

ينثقب �لغ�ساء �لفا�سل بني �ملح و�لآح ، و�سوف يهبط �ملح �إىل قاع �لبي�سة.
1847 عام  يف  وذلك  �سباحي  منبه  �أول  �إبتكار  يف  روديية  �نطو�ن  �لفرن�ص  لل�ساعاتي  �لف�سل  • يعود 

ولكن  �ل�ساعة  يف  112كم  ب�سرعة  يجري  �أن  ي�ستطيع  فهو  �ل�سياد  �لفهد  هو  �لعامل  يف  حيو�ن  • �أ�سرع 
مل�سافة ل تزيد عن 300 مر فقط.

. �ل�ساخي  �لكربون  هو  للما�ص  �ملكون  �لوحيد  • �لعن�سر 
قطر  نف�ص  يف  �لنحا�ص  من  �سلك  متانة  ومتانته  قوته  يف  ويعادل  جد�  قوي  �لرجل  لدى  �للحية  • �سعر 

�سعره.
يف  وتوجد  م   30 �لقاعدة  عند  وميطها  م   83 �رتفاعها  �لحمر  �خل�سب  �سجرة  هي  �سجرة  �كييرب   •

�مريكا . 
. �لأبطاأ  هو  �إبهامك  ظفر  منو  بينما  �أ�سرع  هو  �لو�سطى  �إ�سبعك  ظفر  • منو 

�لبحر. جنم  هو  �خلارج  �إىل  معدته  يخرج  �أن  ي�ستطيع  �لذي  �لوحيد  • �حليو�ن 
�جلر�حة. فروع  من  كفرع  �لتجميلية  �جلر�حة  �إىل  �أ�سارو�  �لذين  �أو�ئل  من  • �لر�زي 

جحا والأ�صدقاء 
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زيت النعناع 

فعاًل  �سالًحا  يحُعد  �لنعناع  زيييت  �إن  �لأمليييان:  �ل�سيادلة  رو�بيييط  �حتيياد  قييال 
ملو�جهة �ل�سد�ع؛ حيث �إنه يعمل على تربيد �لر�أ�ص، ومن ثم �لق�ساء على 
�لأمل. ولهذ� �لغر�ص يتم دعك �جلبني و�ل�سدغني بكمية منا�سبة من زيت 

�لنعناع �ملخفف.
و�أ�ساف �خلرب�ء �لأملان �أنه ميكن �أي�سا مو�جهة �ل�سد�ع من خالل تعاطي 
�مل�سكنات، �لتي ل حتتاج �إىل و�سف �لطبيب، مع مر�عاة �أل يتم تعاطيها ملدة 

تزيد على 3 �أيام متتالية �أو 10 �أيام يف �ل�سهر.

جل�ص جحا و�سديقه يتحدثان عن �أمنيتهما فقال جحا: �أمتنى �أن يكون يل 100 �سديق يحبونني و�أحبهم، 
ومتيينييى جييياره �ن يييكييون لييديييه �أمييييو�ل كييثييرية ومييييز�رع وخيييييول ومييو��ييص، فييقييال جحا ميييري�ث �لييدنيييييا يف �لولد 

و�ل�سدقاء.
 فقال �لرجل بل فيما لديك من مال .

و��ستمر �لنز�ع حتى �تفقا على �ن يثبت كل منهما ل�ساحبه �سدق �لكالم.
 خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد �أ�سبح لديه مائة �سديق.. �أما �ساحبه فذهب يجمع �لأمو�ل 

بكافة �لطرق حتى ��سبح غنيا جد� يف فرة ب�سيطة.
 وملا تقابال حكى كل منهما ل�ساحبه ماذ� فعل، فكان جحا �سعيد� باأ�سدقائه.

 يف �إحدى �لأيام �أحب جحا �ن يخترب �أ�سدقاءه ومدى حبهم له فد�ر عليهم يدعي �فال�سه وخ�سارته لتجارته 
فاأ�سرع �جلميع بعر�ص خدماتهم عليه و�أمو�لهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة �خرى، و�غدقو� عليه 

�لعطايا و�لهد�يا ففرح جد� بذلك وقال: بحق �ل�سديق وقت �ل�سيق .
ي�ستطيع  ل  �لتي  مو��سيه  وتفرقت  خيوله  وهربت  فخربتها  مزروعاته  على  �لأمييطييار  �تييت  فقد  �ساحبه  �مييا 
رعايتها وحده ، كما خ�سر �أمو�له �لكثرية يف لعب �لقمار لأنها جاءت من هباء، وهنا تقابل مع جحا فقال له 

جحا: عرفت ما حدث لك، فبكى �لرجل وقال: عدت كما كنت ل مال ول �سديق ،ل بيت ول �سئ .
�أن تعمل وتكد  �أن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين  ..�أنييا وت�ستطيع  فقال جحا: ولكن لديك �سديق 
وقت  �ل�سديق  �لرجل: حقا  فقال  عليه،  �أن حتافظ  �ست�ستطيع  وعندها  فيه  تعبت  مال  ليكون عندك  وتتعب 

�ل�سيق وهو ل ي�سيع لكن �ملال ي�سيع.

تنتج �لأعر��ص �مل�ساحبة ملر�ص �ل�سكري �لنوع 2 
عن خلل يف طريقة معاجلة �جل�سم للجلوكوز، �أو 

�سكر �لدم �ملعروف.
فاإن   ،2 �ليينييوع  �ليي�ييسييكييري  بيييد�ء  كيينييت ميي�ييسييابييا  و�إذ� 
�لأن�سولني  من  كافية  كمية  ينتج  ل  �لبنكريا�ص 
�أو �أن �خلاليا ل متت�ص �لأن�سولني �لذي ينتجه. 
م�ستويات  تنظيم  عن  م�سوؤول  �لأن�سولني  ويعد 
�ل�سكري  ميير�ييسييى  �أن  يييعيينييي  مييا  �لييييدم،  �ليي�ييسييكيير يف 

معر�سون لرتفاع م�ستويات �ل�سكر يف �لدم.
وميكن �أن يوؤدي �سعف �إنتاج �لأن�سولني وم�ستويات 
�ل�سكر يف �لدم غري �ملنتظمة، �إىل �إطالق عدد كبري 

من �لأعر��ص �ملقلقة. ووفقا ملايو كلينك، فاإن �أحد 
�أخطر �لأعر��ص هو وجود "�لكيتونات" يف �لبول. 
عليك  فيجب  �لبول،  يف  كيتونات  لديك  كان  و�إذ� 

طلب �مل�ساعدة �لطبية �لطارئة.

ما هي الكيتونات؟
من  يييكييفييي  مييييا  عيييليييى  خييييالييييياك  حتيي�ييسييل  مل  �إذ� 
�لدهون للح�سول  فاإن ج�سمك يحرق  �جللوكوز، 
على �لطاقة بدل من ذلك. وينتج عن ذلك مادة 
�لدم  تظهر يف  �أن  و�لتي ميكن  �لكيتونات،  ت�سمى 

و�لبول.

"�لطريقة  �أن   Diabetes ميييوقيييع  ويييو�ييسييح 
�لأكرث دقة لختبار �لكيتونات هي ��ستخد�م جهاز 
قيا�ص ن�سبة �جللوكوز يف �لدم، �لذي ميكنه �ختبار 

�لكيتونات وم�ستويات �ل�سكر يف �لدم".
من  عالية  م�ستويات  على  �لعثور  "�إن  وي�سيف: 
�أن  على  �لبول هو عالمة  �ملييوجييودة يف  �لكيتونات 

�إد�رة مر�ص �ل�سكري لديك بحاجة �إىل تعديل".
وبعد �لت�سخي�ص �لر�سمي ملر�ص �ل�سكري �لنوع 2، 

�سيحُطلب منك �إد�رة م�ستويات �ل�سكر يف �لدم.
�ل�سكر  وهناك مكونان رئي�سيان للتحكم يف ن�سبة 

يف �لدم - �لنظام �لغذ�ئي و�لتمارين �لريا�سية.

عالمة حتذير خطرية يف البول ملر�ض ال�سكري النوع 2!

يوغي تتدرب على اجلليد يف العا�سمة النم�ساوية فيينا . ا ف ب 


