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اأول دواء من ق�صور التفاح لعالج الت�صلب املتعدد
ك�شفت درا�شة اأمريكية طبية حديثة اأن ق�شور التفاح حتتوي على مادة 
املتعدد  الت�شلب  ت�شاهم يف حت�شني حالة مر�شى  اأن  كيميائية ميكن 

ب�شكل ملحوظ.
ت��وم��ا���س ج��ي��ف��ر���ش��ون يف فيالدلفيا  ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة  واأو����ش���ح 
يف  موجود  اأور�شوليك"  "حم�س  ا�شم  يحمل  ُمركباً  اأن  الأمريكية، 
اأول دواء  اأن ي�شبح  ق�شور التفاح واأي�شاً يف الكمرثى واخل��وخ، ميكن 

يقل�س ال�شرر املدمر الناجم عن مر�س الت�شلب املتعدد.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن املركب قد ي�شاعد مر�شى الت�شلب املتعدد على 
اإيقاف وترميم  اإذ يعمل على  امل�شي بالع�شا، بدل الكرا�شي املتحركة، 
ال�شرر الع�شبي يف الت�شلب املتعدد، ويعيد  بناء الأغماد الواقية التي 

تغطي اخلاليا الع�شبية يف الت�شلب.
ُي�شار اإىل اأن الأدوي��ة املوجودة حالياً تبطئ اأو توقف مر�س الت�شلب 
الع�شبي املتعدد يف املراحل املبكرة بتهدئة جهاز املناعة، ولكنها غري 
عك�س حم�س  على  الع�شبي،  اجل��ه��از  �شرر يف  اأي  اإ���ش��الح  على  ق��ادر 
اأور�شوليك. ويف الختبارات على الفئران، متكنت احليوانات امل�شلولة 
اأخ��رى، ح�شب  امل�شي مرة  اأور�شوليك، من  التي ح�شلت على حم�س 
"اإنه لي�س عالجاً"  �شحيفة دايلي ميل الربيطانية. وقال الباحثون 
ولكن اإذا �شوهدت نتائج مماثلة يف الب�شر، فاإنه �شيح�شن ب�شكل كبري 
نوعية حياتهم. وعادة ما ي�شيب مر�س الت�شلب املتعدد املر�شى من 
وهو اأكرث �شيوعاً بني الن�شاء من الرجال. وياأمل  عاماً،   30 اإىل   20

فريق البحث يف جتربة هذا العقار على الب�شر يف اأقرب وقت ممكن.

ال�صلمون متهم بكورونا
ظهور  اأ�شباب  اإن  الثنني،  العاملية،  ال�شحة  مبنظمة  م�شوؤولون  قال 
�شل�شلة جديدة من الإ�شابات بفريو�س كورونا يف العا�شمة ال�شينية 
بكني غري موؤكدة وو�شفوا الدعاء باأن واردات من ال�شلمون اأو تعبئته 

رمبا تكون ال�شبب يف ذلك باأنه "افرتا�س".
وو�شعت عدة مناطق بالعا�شمة ال�شينية نقاط تفتي�س اأمنية واأغلقت 
فريو�س  عن  للك�شف  للمواطنني  اختبارات  ب��اإج��راء  واأم��رت  امل��دار���س 
كورونا، الثنني، بعد زيادة غري متوقعة يف حالت الإ�شابة املرتبطة 

باأكرب �شوق لبيع املواد الغذائية باجلملة يف اآ�شيا.
اأدوات تقطيع  الفريو�س يف  اكت�شاف  اأن��ه مت  وذك��رت �شحف حكومية 
حدوث  م��ن  خم���اوف  و���ش��ط  ببكني  �شينفادي  يف  امل�����ش��ت��ورد  ال�شلمون 

موجة ثانية من اجلائحة يف ال�شني.
مايك  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شحة  منظمة  يف  ال��ط��وارئ  ب��رن��ام��ج  رئي�س  وق���ال 
رايان، يف اإفادة �شحفية اإنه يتحفظ يف القول ب�شرورة اختبار عمليات 

التعبئة نتيجة لالإ�شابات اجلديدة.
ومتثل ت�شريحاته تكرارا لت�شريحات اأدىل بها خرباء، يف وقت �شابق، 
قالوا اإن من غري املرجح اأن يحمل ال�شمك نف�شه املر�س واإن اأي �شلة 

بال�شلمون رمبا يكون نتيجة تلوث مت نقله.
التف�شي،  العاملية تتابع عن كثب هذا  اإن منظمة ال�شحة  وقال رايان 
الذي يثري القلق يف �شوء ظهوره يف مدينة كبرية مثل بكني كما اأنها 

على ات�شال وثيق بال�شلطات ال�شينية مع �شعيها لل�شيطرة عليه.

الغذاء والدواء االأمريكية تلغي اال�صتخدام الطارئ لهيدروك�صي 
اأم�س الأول الثنني، ترخي�س  اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية،  األغت 
ال�شتخدام الطارئ لعقار املالريا هيدروك�شي كلوروكني، للعالج من 

فريو�س كورونا اجلديد.
وقالت اإدارة الغذاء والدواء: "مل يعد ممكناً بناء على ما ا�شتجد من 
كلوروكني  وعقار  كلوروكني،  تركيبات هيدروك�شي  باأن  العتقاد  اأدلة 

املرتبط بها فعالة يف عالج املر�س الذي ي�شببه الفريو�س".
فعال  ال��دواء غري  اأن  اإىل  درا�شات  عدة  اأ�شارت  اأن  بعد  تاأتي اخلطوة 
اإ�شابة  منع  ف�شله يف  اأظهرت  ال�شهر  ه��ذا  كبرية  ذل��ك جتربة  مبا يف 

اأ�شخا�س بالفريو�س.
كلوروكني  "لهيدروك�شي  اإن  املا�شي،  )اآذار(  مار�س  يف  ترامب  وق��ال 
امل�شتخدم مع امل�شاد احليوي اأزيرثوماي�شني، فر�شة حقيقية لإحداث 
هذا  يدعم  يذكر  دلياًل  يقدم  اأن  دون  الطب"،  تاريخ  يف  كبري  تغيري 
الدعاء. وقال فيما بعد اإنه "تناول الدواء ب�شكل وقائي بعد ت�شخي�س 

اإ�شابة �شخ�شني يعمالن يف البيت الأبي�س بكورونا".
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موقع اأوروبي للم�صاعدة على 
الرد على اأ�صئلة ال�صياح

اأطلقت املفو�شية الأوروبية اأم�س الأول الثنني موقعاً اإلكرتونياً وتطبيقاً 
اأخ��رى من الحتاد  الراغبني بتم�شية عطلة يف دول  الأوروب��ي��ني  مل�شاعدة 
"كوفيد  بجائحة  املتعلقة  اأ�شئلتهم  على  الإط���ار  ه��ذا  يف  وال���رد  الأوروب����ي 

."19
فمع رف��ع الكثري م��ن ال���دول الأوروب���ي���ة الث��ن��ني ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���ش��ة عند 
حدودها ملكافحة الوباء، ت�شمح اأداة "ري-اأوبن اإي يو" التي حُتّدث بانتظام 
واملتوافرة يف 24 لغة خمتلفة، مبعرفة �شروط ال�شفر والإقامة يف الدول 

ال�شبع والع�شرين الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي.
وميكن للم�شتخدم احل�شول على معلومات عامة حول و�شع الوباء يف بلد 
معني واإمكانية التنقل بحرية فيه والدخول اإليه يف �شيارة اأو دراجة نارية 

اأو عربة تخييم وما اإذا كان يعتمد اإلزامية احلجر ملدة 14 يوماً.
وتوفر معلومات اأي�شاً حول فتح املتاجر غري الأ�شا�شية وامل�شاكن ال�شياحية 
ثمة  كذلك،  الأث��ري��ة.  وامل��واق��ع  املتاحف  عن  ف�شاًل  وال�شواطئ،  واملطاعم 
معلومات عن و�شع الكمامة يف الأماكن العامة والنقل امل�شرتك واإجراءات 

التباعد الجتماعي والربوتوكالت ال�شحية املحتملة لل�شياح.
وتعيد غالبية دول الحتاد الأوروبي ومنطقة �شنغني فتح حدودها الثنني 
يف ما بينها مع اختالف يف الرتتيبات املتخذة اإذ اأن بع�س البلدان ل تزال 
فيها  الإ�شابات  معدل  ي��زال  ل  مناطق  من  الوافدين  على  ق��ي��وداً  تفر�س 

يعترب مرتفعا جداً.

طفرة يف فريو�س كورونا 
تزيد فر�س االإ�صابة

اأمريكيون  باحثون  اأج��راه��ا  درا���ش��ة  اأظ��ه��رت 
اأن طفرة معينة يف فريو�س كورونا امل�شتجد 
ب�شكل كبري من قدرته على  تزيد  اأن  ميكن 
اإ����ش���اب���ة اخل����الي����ا. وق�����ال خ�����رباء يف مركز 
رمبا  البحث  ه��ذا  اإن  ري�شريت�س  �شكريب�س 
تف�شي  ت�����ش��ب��ب  ع����دم  وراء  ال�����ش��ب��ب  ي��ف�����ش��ر 
يف  العامل  اأن��ح��اء  بع�س  يف  مبكراً  الفريو�س 
قادرة  غ��ري  ه��ن��اك  ال�شحية  الأن��ظ��م��ة  جعل 
املر�شى، بخالف ما حدث يف  ا�شتيعاب  على 
تف�شى  واإيطاليا حيث  نيويورك  اأماكن مثل 
امل�شماة  ال��ط��ف��رة  واأدت  اأي�������ش���اً.  ال��ف��ريو���س 
"النتوءات  ع��دد  زي���ادة  اإىل  )دي614جي( 
ال�شوكية" على فريو�س كورونا والتي متنحه 
ال��ن��ت��وءات هي  امل��م��ي��ز. ه���ذه  ال��ت��اج��ي  �شكله 
باخلاليا  بالرتباط  للفريو�س  ت�شمح  التي 
واإ���ش��اب��ت��ه��ا. وي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ون اإن���ه ل يزال 
الطفرة  كانت هذه  اإذا  ما  املعروف  من غري 
امل�شابني  اأعرا�س  �شدة  على  توؤثر  ال�شغرية 
اأن  اأقدم  اأو تزيد من الوفيات. واأظهر بحث 
امل�شتجد )�شار�س-كوف2-(  فريو�س كورونا 
يتحور ويتطور، لأنه يتكيف مع م�شيفيه من 
الب�شر. وجرى حتديد طفرة )دي614جي( 
عاجل،  قلق  كم�شدر  اخل�شو�س  وج��ه  على 

لأنها تبدو طفرة �شائدة.

خرافات جتنبها حتى تخ�صر 
الوزن ب�صكل �صحيح �ص 23

ما الطريقة املثلى 
ملراقبة درجة حرارتك؟

عندما ت�شعر باأنك م�شاب باحلمى، فاإن اأول �شيء تفعله هو قيا�س درجة 
حرارتك، لذا يعد وجود مقيا�س حرارة يف متناول اليد اأمراً �شرورياً يف 

ال�شندوق الطبي اخلا�س بك، وهو اأمر حا�شم اأي�شاً يف اأوقات الوباء.
نايف مومباي،  اأبولو،  م�شت�شفيات  الباطني، يف  الطب  ا�شت�شاري  وبح�شب 
فاإن ما�شحات درجة احلرارة بالأ�شعة حتت احلمراء هي واحدة من اأف�شل 

اخليارات املتاحة لقيا�س درجة احلرارة.
الباطني،  الطب  ا�شت�شاري  ج��اري��ا،  راجي�س  ال��دك��ت��ور  يقرتح  جهته  م��ن 
اأنه للح�شول على النتائج الأكرث دقة، من املهم  م�شت�شفى هندوجا خار 
درجة  قيا�س  ع��رب  ال�شحيحة،  بالطريقة  احل����رارة  درج���ة  م��ن  التحقق 

احلرارة عدة مرات واختيار القراءة الأعلى بدًل من القراءات املتدنية.
درجة  على  بناء  تختلف  اأن  “ ال��ق��راءات ميكن  راجي�س:  الدكتور  ويقول 
حرارة ال�شطح، واعتماداً على البيئة التي ينحدر منها الإن�شان، �شواء كانت 
�شاخنة اأو باردة. هناك فرق بني درجة حرارة اجل�شم اأثناء ال�شباح والليل. 
اأف�شل طريقة ل�شمان الدقة هي قيا�س درجة حرارة الفم، والتاأكد من 

عدم وجود م�شدر للحرارة اأو الربودة قبل قيا�س درجة احلرارة”.

ورغم النية الطيبة، اإل اأن بع�س الن�شائح يكون مفعولها 
كما  الإ���ش��اب��ة،  ف��رتة  زي���ادة  على  اإل  تعمل  ل  اإذ  عك�شياً، 
الت�شرفات  ه��ي  فما  الأمل���اين.  "فوكو�س"  موقع  يك�شف 

الواجب جتنبها عند الإ�شابة بالربد:

ال�شاونا:  يف  بالتعرق  الربد  نزلة  من  التخل�س   .1
ماء  كي�س  ب�شحبة  ال�شرير  التدثر يف  اإىل  البع�س  يلجاأ 
بالربد.  الإ�شابة  عند  جيدة  فكرة  تكون  قد  و�شال،  حار 
اأو  ال�شاونا  اإىل  ال��ذه��اب  م��ن  ي��ح��ذرون  الأط��ب��اء  اأن  بيد 
احلمام الرتكي احلار، لأن ذلك ل يزيد الأمر اإل �شوءاً.

اإذ يقوم باإنهاك الدورة الدموية ب�شدة، وهي التي تعاين 
من ال�شعف اأ�شا�شا ب�شبب املر�س. كما اأن الهواء ال�شاخن 
يعمل على خلق جو مثايل لإمكانية تكاثر اجلراثيم. اإذن 
فمن الأف�شل عدم الذهاب اإىل ال�شاونا اأو احلمام احلار 

عند الإ�شابة بنزلة برد.

ال�شاخن: غروغ  م�شروب   .2
من  للتخل�س  الكحولية  امل�شروبات  اإىل  البع�س  يلجاأ 
ال���روم وال�شكر واملاء  امل��ك��ون م��ن  ال��ربد كم�شروب غ��روغ 
امل�شروبات  اأن  م��ن  ي���ح���ذرون  الأط���ب���اء  ل��ك��ن  ال�����ش��اخ��ن. 
امل��ت��داع��ي يف  امل��ن��اع��ة  م��ن �شعف ج��ه��از  ت��زي��د  الكحولية 
الأملانية.  "مريكور"  �شحيفة  موقع  ينقل  كما  اجل�شم، 
اجل�شم  يحتاجها  التي  ال�شوائل  بامت�شا�س  يقوم  كما 

ملقاومة نزلة الربد.
كما اأن البرية ال�شاخنة التي ي�شربها �شكان بافاريا الأملانية 

ك� "و�شفة �شحية" لذيذة ل ت�شاعد هي الأخرى.
ع�شبة  على  واملحتوية  الكحول  اخلالية من  البرية  لكن 

ال��دي��ن��ار ت��دف��ع ���ش��ارب��ه��ا اإىل ال���ن���وم، وال���ن���وم اجل��ي��د من 
اأه���م ع��وام��ل التخل�س م��ن ن���زلت ال���ربد ���ش��ري��ع��اً، وفق 

"مريكور".

بالع�شل: �شاخن  حليب   .3
حينها  بال�شعال،  م�شحوبة  ال���ربد  ن��زل��ة  ت��ك��ون  م��ا  ع���ادة 
احلليب  من  مكونة  منزلية  و�شفة  اإىل  الكثريون  يلجاأ 
اخلليط  هذا  لكن  ال�شعال.  من  للحد  والع�شل  ال�شاخن 
يزيد من اإثارة الأغ�شية املخاطية يف البلعوم ما يزيد من 
حدة نوبات ال�شعال. وعو�شاً عن ذلك ُيو�شى ب�شرب �شاي 

اليان�شون اأو الزعرت يف مثل هذه احلالت.
احليوية: امل�شادات   .4

العدوى  ح�����الت  يف  اإل  احل��ي��وي��ة  امل�������ش���ادات  ت���وؤث���ر  ل 
البكتريية. اأما نزلت الربد فهي يف اأغلب احلالت عدوى 
فريو�شية. وهنا ل ميكن اأن تتوقع اأي فائدة للم�شادات 
احليوية، بل على العك�س اإذ �شيكون �شررها اأكرب. وكلما 
تناول املري�س امل�شادات احليوية، تزداد خطورة اأن ت�شبح 

البكترييا مقاومة لهذه امل�شادات.

الأنفلونزا وامل�شادات احليوية..خلطة قاتلة؟
طفلك م�شاب بنزلة برد؟ ل م�شكلة، فاحلل يف امل�شادات 
احليوية. هذه الطريقة ال�شهلة التي يلجاأ اإليها البع�س 
لعالج نزلت الربد حتى دون ا�شت�شارة الطبيب، ل توؤدي 
لأ�شرار �شحية فح�شب، بل قد جتعل اأب�شط نزلت الربد 

تنتهي بالوفاة.
اللجوء  خطورة  من  طويلة  �شنوات  منذ  الأطباء  يحذر 
للحل الأ�شهل لعالج نزلت الربد واملتمثل لدى البع�س 

امل��خ��اط��ر الناجمة عن  امل�����ش��ادات احل��ي��وي��ة.  اأق��را���س  يف 
الإ�شراف يف ا�شتخدام هذا الدواء، قد ت�شل للوفاة، وفقا 
لدرا�شة بريطانية حديثة. ووفقا للدرا�شة التي اأجراها 
فاإن هناك بكترييا يف  معهد فران�شي�س كريك يف لندن، 
الأمعاء ت�شاعد نظام املناعة يف التفاعل ال�شريع مع اأوىل 
ي�شاعد  الذي  الأم��ر  الرئة،  عالمات وجود فريو�شات يف 
يف تخفيف حدة العدوى. وتقوم هذه البكترييا بوظيفة 
مهمة تتمثل يف جعل اأن�شجة الرئة يف حالة تاأهب كخط 
اإ�شارات  تر�شل  اأنها  كما  الإ�شابة،  اأول عند ح��دوث  دف��اع 
العلماء  وخل�س  للفريو�س.  ال�شريع  التكاثر  دون  تعوق 
ال��ذي��ن اأج����روا جت��ارب��ه��م على ال��ف��ئ��ران ال��ت��ي مت حقنها 
بالأنفلونزا، اإىل اأن احتمالية املوت لدى الفئران الذين 
ثالث  زادت  احليوية،  امل�شادات  معهم  العلماء  ا�شتخدم 
مرات مقارنة بالفئران الذين مل يتم حقنهم بامل�شادات 
احل��ي��وي��ة.  وب��ع��د ي��وم��ني م��ن ح��ق��ن ال��ف��ئ��ران بفريو�س 
ال��رئ��ة مب��ق��دار خم�شة  ال��ف��ريو���س يف  الأن��ف��ل��ون��زا، تكاثر 
اأ�شعاف لدى الفئران التي مت حقنها بامل�شادات احليوية، 
مقارنة بتلك التي مل يتم حقنها. وتك�شف نتائج الدرا�شة، 
اأن ا�شتخدام امل�شادات احليوية يف غري مو�شعها ال�شليم، 
ل يوؤدي فقط لإ�شعاف تاأثريها وقتل البكترييا النافعة 
باملزيد من  اإ�شابة اجل�شم  اأي�شا  يف اجل�شم، لكنه ي�شهل 
يف  ن�شرت  التي  الدرا�شة  ولفتت  م�شتقبال.  الفريو�شات 
دورية " �شيل ريبورت�س" العلمية، النظر اإىل اأن القطاع 
املقاومة  زي���ادة  م�شكلة  ي��واج��ه  ك��ل��ه،  ال��ع��امل  يف  ال�شحي 
اإمكانية  يزيد من  قد  الذي  الأم��ر  للم�شادات احليوية، 
يف  م�شتقبال  الب�شيطة  والأم��را���س  اجل��روح  تت�شبب  اأن 

الوفاة.

في�صبوك يتيح دفع 
االأموال عرب وات�صاب

الدفع  خ��دم��ة  "في�شبوك"  اأط��ل��ق 
اخلا�شة به على تطبيق "وات�شاب" 
ال�شماح  ب����ه����دف  ال������ربازي������ل  يف 
مقابل  ب���ال���دف���ع  ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ني 
اإىل  الأم��وال  اأو حتويل  امل�شرتيات 

الأقارب ب�شهولة.
"باي  حم���ف���ظ���ة  امل����وق����ع  واأط�����ل�����ق 
"وات�شاب"  في�شبوك" على تطبيق 
ل��ل��م��را���ش��ل��ة يف ت�����ش��ري��ن ال���ث���اين-

نوفمرب يف الوليات املتحدة.
ميكن  ال���ت���ي  الأوىل  امل�����رة  وه�����ذه 
للدفع  "وات�شاب"  ا�شتخدام  فيها 
لل�شركات اأو حتويل اأموال لالأفراد 
�شمن قائمة الأ�شماء يف التطبيق.

امل�شتخدمني  ع���ل���ى  و���ش��ي��ت��وج��ب 
ام���ت���الك ب���ط���اق���ات ف���ي���زاك���ارد اأو 
م��ا���ش��رتك��ارد ���ش��ادرة ع��ن م�شارف 
اإىل  حاجة  هناك  و�شيكون  معينة. 
اأرقام  اإدخ��ال رم��ز موؤلف من �شتة 
على  للم�شادقة  رقمي  تعريف  اأو 

عملية الدفع.
العمليات  ه��ذه  م��ع  التعامل  ويتم 
التي حت�شل على "باي في�شبوك" 
����ش���ري���ك���ة مثل  م�����ن جم����م����وع����ات 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  بال"  "باي 

و"�شييلو" يف الربازيل.
"اإن  بيان  يف  "في�شبوك"  واأو���ش��ح 
اإج����راء عملية  اأو  اإر���ش��ال الأم����وال 
جمانية.  +وات�شاب"  ع��ل��ى  ���ش��راء 
مماثلة  عمولة  ال�شركات  �شتدفع 
معامالت  يف  ت���دف���ع  ال���ت���ي  ل��ت��ل��ك 

بطاقات الئتمان".

اإمربيال كوليدج حتدد موعد 
التجارب الب�صرية للقاح كورونا

اإمربيال  ج��ام��ع��ة  ع��ل��م��اء  ي�شتعد 
كوليدج لندن، لبدء مرحلة جتارب 
لقاح فريو�س كورونا امل�شتجد على 

الب�شر، هذا الأ�شبوع.
 300 ق�����راب�����ة  اإع�����ط�����اء  و����ش���ي���ت���م 
���ش��خ�����س اأ����ش���ح���اء، ج��رع��ت��ني من 
م�شاعدته  اأث��ب��ت  وال����ذي  ال��ل��ق��اح، 
يف ت��ك��وي��ن م�����ش��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة من 
لكوفيد19-،  امل�����ش��ادة  الأج�����ش��ام 
احليوانات،  ع��ل��ى  اخ���ت���ب���اره  ل����دى 
ح�شبما ذكرت �شبكة "�شكاي نيوز" 

الربيطانية.
اللقاح  اأم���������ان  ث����ب����وت  ح������ال  ويف 
لال�شتخدام الب�شري، �شيتم تو�شيع 
التجربة لت�شمل 6 اآلف �شخ�س يف 

وقت لحق من العام اجلاري.
بدل من ا�شتخدام الفريو�س نف�شه، 
يحقن لقاح اإمربيال كوليدج لندن 
خ���ي���وط���ا ا���ش��ط��ن��اع��ي��ة م����ن امل�����واد 
ال��ع�����ش��الت، حتر�س  ال��وراث��ي��ة يف 
ن�شخ  ت�شكيل  على  اجل�شم  بدورها 
التاجي  ال���ف���ريو����س  ب���روت���ني  م���ن 

الذي يحمي نظام املناعة.

اأربع و�صفات ال تزيد االإ�صابة بالربد اإال �صوءًا

عند  ن�سمعها  التي  والن�سائح  الو�سفات  هي  كثرية 
االإ�سابة بنزلة برد، لكن لبع�سها تاأثريات عك�سية ال 
تزيد االإ�سابة اإال تدهورا. وبع�سها يقلل من مناعة 
اجل�سم املتداعية اأ�سال. فما الذي يجب جتنبه عند 

االإ�سابة بنزالت الربد؟
ُي�ساب بنزلة برد،  املوقف حني  َمْن منا مل مير بهذا 
الن�سائح من حميطه االجتماعي  حني تتواىل عليه 
للتخل�ص منها: اأع�ساب وع�سل وخل. لكن على الرغم 

و�سفاتهم  االأ�سخا�ص  من  للكثري  يبقى  ذل��ك  من 
املوؤمنني بها للتخل�ص من نزالت الربد باأ�سرع 

وقت ممكن، اأو رمبا للتقليل من وطاأة عوار�سها 
البلعوم  كاآالم  املزعجة 

والراأ�ص والر�سح.
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�ش�ؤون حملية
مب�ساركة فريق من الباحثني واملبتكرين والطلبة

جامعة االإمارات تطلق �صركة نا�صئة تقدم تقنيات مبتكرة  تعمل دون مل�س 

زايد للثقافة االإ�صالمية تطلق حملة جمتمعية حتت �صعار »�صكرًا اأ�صرتي«

بالتعاون مع املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يحتفل باليوم العاملي لالجئني من خالل عر�س عمل فني م�صرحي عرب االإنرتنت

•• العني - الفجر

بابتكار  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الباحثني  ا�شتمرار  مع 
اخرتاعات جديدة ملكافحة وباء كوفيد19-، قام فريق 
الإمارات  جامعة  من  وطلبة  واملبتكرين  الباحثني  من 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ال��ع��ني ب��دع��م م��ن م��ن��ت��زه جامعة 
تقدم  نا�شئة  �شركة  باإطالق  والبتكار  للعلوم  الإم��ارات 

تقنيات مبتكرة تعمل دون مل�س. 
حتويل  ع��ل��ى  تات�س"  "ميتا  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ة  ت��رك��ز 
مل�س  دون  تقنيات  اإىل  عليها  املتعارف  املتوفرة  التقنيات 
بهدف امل�شاعدة على تقليل مل�س املناطق التي يحتمل اأن 

تكون ملوثة بغية تقليل خطر انتقال العدوى.
 "TchK" اإح����دى ه���ذه احل��ل��ول ه��ي ل��وح��ة م��ف��ات��ي��ح
للم�شاعد التي تعمل دون مل�س، حيث تتيح هذه التقنية 
مل�شتخدمي امل�شاعد ت�شغليها دون احلاجة اإىل ال�شغط 
على اأية اأزرار، فهي تعمل مبجرد و�شع الأ�شبع بالقرب 

من الزر املطلوب دون احلاجة ملالم�شة �شطحه.
ت�شكل امل�شاعد، وخا�شة الأزرار، وفًقا خلرباء ال�شحة، 
اح��ت��م��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة ل��الإ���ش��اب��ة ب���ال���ع���دوى ح��ي��ث ميكن 
للفريو�س البقاء على الأ�شطح لفرتة طويلة جًدا. واإن 
اأية  على  تركيبه  واأم��ان  ب�شهولة  يتميز   TchK نظام 

لوحات مفاتيح امل�شاعد.
وقد مت فعلياً تثبيت هذه التقنية يف مطارات اأبو ظبي 
وع���دد م��ن م��ب��اين ج��ام��ع��ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 

التعاون  اإىل  النا�شئة  ال�شركة  بنجاح. ويعود جناح هذه 
والبتكار  للعلوم  الإم�����ارات  جامعة  منتزه  ب��ني  املثمر 
عمل  لفريق  ق��دم  ال��ذي  القت�شادي  ال��ت��وازن  وجمل�س 
"ميتا تات�س" التوجيه والتدريب ومعلومات عن و�شع 
الالزمة وربطهم مع  باملعرفة  وزوده��م  ال�شوق احل��ايل 
اجلهات التي باإمكانها اآن ت�شاعدهم يف اإي�شال منتجهم 
اإىل ال�����ش��وق.  وذك���ر ال��دك��ت��ور ف���ادي ال��ن��ج��ار، ال�شريك 
علوم  بق�شم  م�شاعد  واأ���ش��ت��اذ  تات�س"  ل"ميتا  املوؤ�ش�س 

الإم����ارات  جامعة  يف  ال��ربجم��ي��ات  وهند�شة  احل��ا���ش��وب 
منتزه  ب���اأن  را���ش��ًخ��ا  اع��ت��ق��اًدا  "نعتقد  امل��ت��ح��دة،  العربية 
التوازن  وجمل�س  والب��ت��ك��ار  للعلوم  الإم�����ارات  جامعة 
�شتمكننا من  التي  الداعمة  البيئة  يوفران  القت�شادي 

ابتكار واطالق تقنيات جديدة مطلوبة يف امل�شتقبل".
الهند�شة  خريجة  ي��و���ش��ف،  رزان  اأع��رب��ت  جهتها  وم��ن 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة م���ن ج��ام��ع��ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
عن  تات�س"  "ميتا  يف  للعمليات  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س 

وجامعة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  ل��دول��ة  امتنانها 
للغاية  �شعداء  "نحن  قائلة،  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
بالدعم الغري م�شروط والفر�س املقدمة لل�شباب ورواد 
الإمارات  جامعة  منتزه  يعد  حيث  الدولة.  يف  الأعمال 
للعلوم والبتكار منوذجا متميزاً لهذا الدعم فهو يدعم 
�شغف البتكار ويقدم كافة اأنواع الدعم للطلبة واأع�شاء 
ال�����ش��ن��اع��ة، مم��ا ميكنهم من  وق��ط��اع  ال��ت��دري�����س  هيئة 

حتويل اأفكارهم اإىل اأعمال ناجحة ".
ملنتزه  التنفيذي  املدير  �شرباك،  نهال  الدكتورة  وقالت 
جامعة الإمارات للعلوم والبتكار، "نحن نعي�س يف ع�شر 
رقمي ويف خ�شم الثورة ال�شناعية الرابعة واإن ال�شباب 
حمرك  هو  الف�شول  وه��ذا  كبري  علمي  ف�شول  لديهم 
تقنية  روؤي��ة  هو  العلمي  الف�شول  ه��ذا  وثمرة  البتكار، 
امل�شاعد  اأزرار  الف�شول - كتقنية  رائ��دة نبعت من هذا 
التي تعمل بدون مل�س - ت�شهم ب�شكل اإيجابي يف مكافحة 
انت�شار وباء كوفيد19- .واأ�شارت �شرباك اإىل اأن جامعة 
تات�س"  "ميتا  �شركة  م��ع  ال��ت��ع��اون  �شتوا�شل  الإم����ارات 
املجتمع  ت�شاعد  اأن  �شاأنها  من  اأخ��رى  تقنيات  ب��اإط��الق 
على اأن يكون اأكرث مرونة بعد انح�شار وباء كوفيد19- 
من اأجل حياة اأف�شل". ي�شار اإىل اأن �شركة "متا تات�س" 
من  ع�شرة  �شيعمل  حيث  لل�شباب،  عمل  فر�س  �شتوفر 
كمتدربني  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  خريجي 
باأجر يف ال�شركة مع فر�شة احل�شول على عمل دائم يف 

ال�شركة بعد انق�شاء فرتة التدريب.

•• العني- الفجر

تطلق دار زايد للثقافة الإ�شالمية 
ال��ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق 17 يونيو 
املجتمع  تنمية  دائ��رة  مع  بالتعاون 
وم���وؤ����ش�������ش���ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ�����ش����ري����ة ، 
ووزارة الرتبية والتعليم و�شحيفة 
روؤية  �شبكة  اإىل  بالإ�شافة  الحت��اد 
وفر�شان  الإع����الم����ي����ة  الإم����������ارات 
حتت  املجتمعية  احلملة  الإم����ارات 
وذل���ك  اأ�شرتي".  "�شكراً  ���ش��ع��ار 
الأ�شرة  دور  باأهمية  وامياناً  تاأكيداً 
باملجتمع يف ظل  للنهو�س  ودعمها 
ي�شهدها  ال��ت��ي  ال�شعبة  ال��ظ��روف 
فريو�س  ج���ائ���ح���ة  ج������راء  ال����ع����امل 
من  حتمله  وم���ا  امل�شتجد  ك���ورون���ا 
تبعات على اأفراد الأ�شرة واملجتمع. 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ب���ر����ش���ال���ة  ع���م���اًل 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���و ظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
الأعلى للقوات امل�شلحة عندما قال 
حملة  وتاأتي  باأهلكم"،  “اأو�شيكم 
ت�شتمر مدة  التي  اأ�شرتي"  "�شكراً 
اأ�شبوعني لتقدمي ال�شكر والمتنان 
الأ�شر لدورهم يف مواجهة  لأف��راد 
)كوفيد- كورونا  جائحة  حتديات 
اإطالق املن�شورات  19(، من خالل 
والفيديوهات  باحلملة  التعريفية 
التي �شي�شورها اجلمهور ويتم بثها 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب 
و�شم  عرب  ون�شرها  خمتلفة  بلغات 
اأ�شرتي_ت�شتحق_ال�شكر(   #(
والعرفان  ال�شكر  ك��ل��م��ات  وحت��م��ل 
لأف�����راد اأ���ش��ره��م ل��دع��م��ه��م ل��ه��م يف 

فرتة احلجر املنزيل.
�شخ�شيات  احلملة  يف  و�شي�شارك 
�شامل  )ال����ط����ف����ل����ني  اف����رتا�����ش����ي����ة 
خالل  من  ابتكارها  مت  و�شالمة(، 
الإعالمية  الإم�����ارات  روؤي���ة  �شبكة 
املجتمع  اأط��ف��ال  وت�شجيع  ل��دع��وة 

ال�شكر  ت����ق����دمي  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة 
والم���ت���ن���ان لأف������راد اأ����ش���ره���م عرب 

�شفحات التوا�شل الجتماعي.
املجتمعية  احل��م��ل��ة  �شيتخلل  ك��م��ا 
ت���ق���دمي ور�������س ت���وع���وي���ة ع����ن بعد 
الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  ع��رب 
التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
)الأزمة  ح��ول  للحديث  الأ���ش��ري��ة، 
والتداعيات الإيجابية يف العالقات 
الأ�شرية والعالقة الزوجية( بهدف 
الأ����ش���رة عامة  دور  اأه��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
والزوجية خا�شة يف مواجهة الأزمة 
الحتواء  م��ه��ارة  ح���ول  واحل���دي���ث 
العاطفي بني الأ�شرة والزوجني يف 
اإىل مهارة  بالإ�شافة  الأزم��ة،  وقت 
يف  الإيجابية  العالقة  ك�شب  اإع��ادة 

احلياة الأ�شرية يف وقت الأزمة.
واأ����ش���ارت ال��دك��ت��ورة ن�����ش��ال حممد 
زايد  ل���دار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطنيجي 
هذه  اأن  اإىل  الإ���ش��الم��ي��ة  للثقافة 
ال�شوء  ل��ت�����ش��ل��ي��ط  ت���اأت���ي  احل��م��ل��ة 
على دور الأ�شرة الفاعل يف احتواء 
)كوفيد19-(  ك����ورون����ا  ج��ائ��ح��ة 
ال��ت��الح��م الأ�شري  اأه��م��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
اإيجابي  يف مواجهة الأزمات ب�شكل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���الح���م امل��ج��ت��م��ع��ي يف 
دول������ة الإم�����������ارات، وامل�������ش���اه���م���ة يف 
ال�شرتاتيجية  الأه�����داف  حتقيق 
ل��ل��ح��ك��وم��ة م���ن خ����الل ن�����ش��ر قيم 

التالحم الأ�شري.
مل�شاركة  الطنيجي نطمح  واأ�شافت 
�شرائحه  مب���خ���ت���ل���ف  اجل����م����ه����ور 
مواطنني  اجل��ن�����ش��ي��ات،  ك��اف��ة  م���ن 
لذويهم  ال�شكر  لتقدمي  ومقيمني 
الكبري  ال���������دور  ع���ل���ى  واأ������ش�����ره�����م 
ال����ذي ي��ب��ذل��ون��ه يف ه���ذه الوق����ات 
التقارب  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ال�����ش��ع��ب��ة 
ال��دع��م النف�شي  الأ���ش��ري وت��ق��دمي 
جميع  وت���ل���ب���ي���ة  والج�����ت�����م�����اع�����ي 
املجتمع  يف  فالأ�شرة  احتياجاتهم. 
الإماراتي اثبتت اليوم قدرتها على 
ال�شعبة،  ال���ظ���روف  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
فكانت خري داعم ل�شتمرار عملية 
وتوفري  بعد  ع��ن  والعمل  التعليم 
الربامج الرتفيهية وزرع الإيجابية 
مما  اأبنائهم،  نفو�س  يف  وال��ت��ف��اوؤل 
يدل على مدى الوعي الذي تتمتع 
ب���ه ه����ذه الأ�����ش����ر، وب���ال���ت���ايل علينا 
لدفعها  �شكر  ر�شالة  لها  ن��ق��دم  اأن 
العمل  وموا�شلة  ال���ش��ت��م��رار  على 
والعطاء بروح قوية ومتفائلة حتى 

زوال هذه اجلائحة.
بدورها اأ�شارت �شعادة مرمي حممد 
موؤ�ش�شة  ع�����ام  م���دي���ر  ال���رم���ي���ث���ي 
اإط�����الق  اأن  الأ�����ش����ري����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
احلملة املجتمعية " �شكراً اأ�شرتي" 
للثقافة  زاي����د  دار  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي 
اأه���م���ي���ة دور  ت����وؤك����د  الإ����ش���الم���ي���ة 

فالأ�شرة  احلايل  الوقت  يف  الأ�شرة 
وهي  وال��وط��ن،  املجتمع  �شند  ه��ي 
اللبنة  البناء والتنمية وهي  اأ�شا�س 

الأ�شا�شية يف الن�شيج املجتمعي.
اجلهود  اإن  ال��رم��ي��ث��ي:  واأ����ش���اف���ت 
ت��ع��زز مكانة  امل��ب��ذول��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الأ�شرة يف الدولة ودورها الكبري يف 
احلد من انت�شار الوباء العاملي الذي 
يوؤثر على �شالمة وا�شتقرار جميع 
اأفرادها. موؤكدًة اأن موؤ�ش�شة التنمية 
الأ�شرية وبتوجيهات "اأم الإمارات" 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
العام،  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة، 
اهلل- حفظها  والطفولة  لالأمومة 
ا�شتثمار  اإىل  م�شتمر  ب�شكل  ت�شعى 
وتعاونها  ال�شرتاتيجية  �شراكاتها 
والقطاع  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع 
توحيد  خ�����الل  م����ن  الج���ت���م���اع���ي 
الإمكانيات  كافة  وت�شخري  اجلهود 
ملا فيه م�شلحة الأ�شرة واملجتمع يف 

اإمارة اأبوظبي.
لالأ�شر  ك��ل��م��ة  ال��رم��ي��ث��ي  ووج���ه���ت 
املجتمع  اأ����ش���ا����س  اأن����ت����م  وق����ال����ت: 
وع���م���اد ال���وط���ن، ون�����ش��ك��رك��م على 
الأ�شرية  وم�شوؤوليتكم  ا�شتجابتكم 
ك���ورون���ا وندعو  وب����اء  م��واج��ه��ة  يف 
مكروه،  ك��ل  م��ن  يحفظكم  اأن  اهلل 

اأن ت�شتمروا يف ال�شتجابة  وعليكم 
ال�������ش���ادرة م���ن اجلهات  ل��ل��ت��ع��ام��ي��م 
املعنية يف الدولة واللتزام باحلجر 
الكيان  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  امل���ن���زيل 
الأ�����ش����ري و���ش��الم��ة امل��ج��ت��م��ع، مع 
بقدر  الجتماعي  التباعد  اأهمية 
الرامية  اجل���ه���ود  ل��ت�����ش��اف��ر  ك����اٍف 
ل���دع���م م�����ش��اع��ي دول������ة الإم��������ارات 
واأو�شحت  ال��وب��اء.  لهذا  للت�شدي 
�شعادة الدكتورة ب�شرى املال، املدير 
التنفيذي لقطاع التنمية املجتمعية 
يف دائرة تنمية املجتمع: اأن اجلهود 
للثقافة  زاي������د  ل������دار  امل���ت���وا����ش���ل���ة 
على  الدائم  واحلر�س  الإ�شالمية 
تعزيز الرتابط الأ�شري والتالحم 
توجهات  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م  امل��ج��ت��م��ع��ي 
ب��ت��وف��ري حياة  اأب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة 
اإذ  املجتمع.  اأف����راد  جلميع  ك��رمي��ة 
اأثبتت الظروف احلالية اأن التكاتف 
اجلهات  مع  التعاون  يف  وال��رتاب��ط 
ال��ب��ال��غ يف  ل��ه الأث����ر  املخت�شة ك���ان 
وا�شتثمارها  التحديات،  كل  جت��اوز 
يف ت��ق��دمي ح��ل��ول اب��ت��ك��اري��ة تخدم 

املجتمع ككل.
واأ����ش���اف���ت امل����ال، ج��م��ي��ع الأ����ش���ر يف 
م�شوؤوليات  عاتقهم  على  الإم��ارات 
واأ�شا�س  املجتمع  نواة  لأنهم  كبرية 
واملعرفة  ب���ال���ع���ل���م  ال�������دول  ت���ق���دم 
وات���ب���اع ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ش��ادرة من 

اجل����ه����ات امل���خ���ت�������ش���ة. ح���ي���ث ك���ان 
يف  كبرياً  دورا  جمتمعنا  يف  لالأ�شر 
وتقدمي  ال�شاملة،  النه�شة  حتقيق 
اإىل  �شورته  عك�س  م�شرف  من��وذج 
"�شكراً  حملة  وت��اأت��ي  ال��ع��امل.  دول 
ال�شكر  ر����ش���ائ���ل  ل��ت��ب��ث  اأ�شرتي" 

للجميع على اجلهود املبذولة.
ك��م��ا اأث��ن��ت ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ورة اآمنة 
الوكيل  ال�������ش���ام�������ش���ي  ال�������ش���ح���اك 
الرعاية والأن�شطة  امل�شاعد لقطاع 
على  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف 
ت��اأت��ي يف ظ��ل ظروف  امل��ب��ادرة التي 
ا�شتثنائية تبذل فيها الأ�شر جهودا 
م�����ش��ه��ودة ل���رع���اي���ة اأب���ن���ائ���ه���ا على 
اأو  التعليمية  �شواء  الأ�شعدة  كافة 
مبينة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  اأو  النف�شية 
جانبا  اأول��ت  الر�شيدة  احلكومة  اأن 
دور  لتعزيز  اهتمامها  م��ن  ك��ب��ريا 
الأ����ش���رة ودع��م��ه��ا ل��ل��ق��ي��ام ب�����الأدوار 
املنوطة بها خا�شة يف ظل الظروف 
اأن  �شعادتها  واأو���ش��ح��ت  ال��راه��ن��ة.  
الأدوار التي تقوم بها الأ�شر خا�شة 
ال�شتثنائية  الظروف  ه��ذه  ظل  يف 
ا�شتدامة  يف  كبري  ب�شكل  اأ�شهمت 
الن�شاط  اأوج���ه  خمتلف  وموا�شلة 
حيث  احلبيبة  دولتنا  يف  الإن�شاين 
ع��ك�����ش��ت الل����ت����زام ال���ت���ام م���ن قبل 
بخ�شو�شية  الكبري  والوعي  الأ�شر 
على  نعاي�شها  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  ه���ذه 
م�شتوى متقدم من العطاء والبذل 
الأ�شر.  ب��ه  تتمتع  ال���ذي  واحل��ك��م��ة 
كانت  اأ�شرة  كل  نثمن جهود  لذلك 
ف���ع���ال يف احل���ف���اظ على  ع��ن�����ش��را 
�شالمتها و�شالمة اأبنائها و�شالمة 
الوطن اأي�شا. جدير بالذكر اأن هذه 
احلملة حتمل بني طياتها هم�شات 
امل�شوؤولية  ح�������س  ت���ع���زز  ت���وع���وي���ة 
اأ�شرهم  املجتمع اجت��اه  اأف��راد  لدى 
الظروف  ه��ذه  ظل  يف  وجمتمعهم 

ال�شتثنائية.

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي   اأع��ل��ن م��رك��ز ال��ف��ن��ون يف ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك 
بالتعاون مع املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون 
الالجئني، عن بث العمل امل�شرحي الفني ر�شم اخلرائط 
اأربعة  "كارتوغرايف"، والذي ي�شلط ال�شوء على رحلة 
من الالجئني ال�شباب الذين ي�شتك�شفون معنى مغادرة 
اليوم  مع  بالتزامن  وذل��ك  والبدء من جديد،  الوطن 
اأنحاء  جميع  من  للجمهور  وميكن  لالجئني.  العاملي 
العامل متابعة العر�س يوم اجلمعة 19 يونيو، ال�شاعة 
8 م�شاًء على ال�شفحة الر�شمية ملركز الفنون يف موقع 

التوا�شل الجتماعي في�شبوك.
وا�����ش����ت����وح����ى ال����ع����م����ل امل���������ش����رح����ي ر�����ش����م اخل����رائ����ط 
والكاتب  ����ش���ال  ك��ان��ي��زا  ل��ل��م��خ��رج��ة  "كارتوغرايف"، 
كري�شتوفر مايرز، اأحداثه من ق�ش�س عدد من ال�شباب 
والكاتب  املخرجة  جت��رب��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��الج��ئ��ني، 
البقاء  م��ن  متكنوا  حيث   ،2016 ع��ام  يف  ال�شخ�شية 
مع جمموعة من طالبي اللجوء ال�شباب �شهراً كاماًل 
التحديات  العمل  وي�شور  الأملانية.  ميونيخ  مدينة  يف 
التي واجهها هوؤلء ال�شبان خالل رحلتهم، ومعاناتهم 
واإبراز  اجلديدة،  منازلهم  اإىل  الو�شول  من  ليتمكنوا 
بع�شهم  وبرفقة  مرئيني  دائماً  يكونوا  اأن  يف  رغبتهم 
جوهر  واملعاناة  التحديات  ه��ذه  �شكلت  حيث  البع�س، 

العمل.
تنوع  "كارتوغرايف" يف  امل�شرحي  العر�س  قوة  وتكمن 
اخللفيات الثقافية والجتماعية ملمثليه، الذي يتناول 
ي�شارك  حيث  بهم،  اخلا�شة  اللجوء  جتربة  العر�س 
ولبنان،  و�شوريا،  ال�شلفادور،  من  ممثلني  العر�س  يف 
التفاعل  العر�س للجمهور فر�شة  يتيح  وروان��دا. كما 
اخلرائط  ر�شم  مثل  الب�شرية  العنا�شر  خمتلف  م��ع 
لأ�شوات  ت�شتجيب  ال��ت��ي  ال�����ش��وت  م�شت�شعر  وتقنية 
افرتا�شية؛  عا�شفة  ت�شّكل  اإىل  يف�شي  مما  املمثلني، 
ق�شم  خريجي  قبل  من  جزئي  ب�شكل  تطويرها  ج��رى 

الإعالم التفاعلي يف جامعة نيويورك اأبوظبي يف يونيو 
لبلورة  والنحت  والأداء  التكنولوجيا  ودمج   ،2018
�شوتية  جتربة  مع  الب�شرية  الرحالت  من  جمموعة 

فريدة. 
والكاتب،  امل�شرحية  خمرجة  مع  الفنانني  و�شي�شارك 
على  لالإجابة  حوارية  جل�شة  يف  مبا�شرة  العر�س  بعد 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ت�����ش��اوؤلت اإىل ج��ان��ب رئ��ي�����س مكتب 
الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة نادية جبور، و�شتدير 
الفنون  م��رك��ز  يف  ال��ف��ن��ي  التخطيط  م��دي��رة  احل����وار 

لين�شي بو�شتويك.
"لنعيد  �شل�شلة  من  "كارتوغرايف" ج��زءاً  ويعد عر�س 
من  اأك���رث  م��ع  ك��ب��رية  �شعبية  اأث��ب��ت��ت  ال��ت��ي  توا�شلنا"، 
الفنون  اأط��ل��ق م��رك��ز  م�����ش��اه��دة، ح��ي��ث  م��ل��ي��ون  ن�شف 
الفنية  ال�شل�شلة  ه��ذه  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف 
يف  للرتفيه  وو�شيلة  والإلهام،  للتوا�شل  منرباً  لتكون 
ظل اإجراءات التباعد الجتماعي املفرو�شة للحد من 

انت�شار فريو�س "كوفيد19-" يف العامل. 
ومت تقدمي العر�س بتكليف م�شرتك من مركز الفنون، 
ال�شندوق  م�شرح  خ�شبة  على  الأوىل  للمرة  وع��ر���س 

الأ�شود يف املركز يف بداية عام 2020.
التنفيذي  الفني  املدير  براغني،  بيل  قال  ومن جانبه 
)كارتوغرايف(  امل�شرحي  العر�س  "اإن  الفنون:  ملركز 
هو من امل�شاريع التي لم�شت قلوبنا، ولقد �شارعنا يف 
املتميز،  مركز الفنون للم�شاركة يف تكليف هذا العمل 
وكري�شتوفر  ���ش��ال  ك��ان��ي��زا  ب��ن��واي��ا  علمنا  ل���دى  وذل���ك 
مايرز وفكرتهم باإخراج م�شرحية تتناول �شرد ق�ش�س 
عن اللجوء على ل�شان لجئني �شباب �شمن عمل مميز 
ي�شتهدف املرحلة العمرية نف�شها . فخورون باأن بع�س 
اإقامة  خ��الل  تطويرها  مت  قد  امل�شرحية  من  امل�شاهد 
اأبوظبي، م�شتفيدين من  نيويورك  الفريق يف جامعة 
ين�شجم  وهذا  اجلامعة،  يف  الإبداعية  الطلبة  مهارات 
مع روؤية وهدف مركز الفنون يف فتح قنوات للتوا�شل 
ح����ول ال��ق�����ش��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��اج��ل��ة م���ن خالل 

الفنون".
باليوم  الح��ت��ف��اء  اأه��م��ي��ة  "وتكمن  ب��راغ��ني:  واأ����ش���اف 
ال�شامية  املفو�شية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��الج��ئ��ني،  ال��ع��امل��ي 
تاأثري هذا  املتحدة ل�شوؤون الالجئني، يف زيادة  لالأمم 
ر�شالة  اإي�����ش��ال  على  ي�شاعد  م��ا  اأك���رب،  ب�شكل  العر�س 

)كارتوغرايف( اإىل �شريحة اأكرب من املتابعني".
ال�شامية  املفو�شية  رئي�س مكتب  قالت  املنا�شبة  وبهذه 
نادية  الإم����ارات  يف  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
ج��ب��ور: "نحن ���ش��ع��داء ج���دا ب��ه��ذا ال��ت��ع��اون م��ع مركز 
اأبوظبي وذلك لالحتفال  الفنون يف جامعة نيويورك 
ب��ي��وم ال��الج��ئ ال��ع��امل��ي ل��ه��ذا ال��ع��ام، اإذ ن��وؤم��ن اأن الفن 
حمنة  على  ال�شوء  لت�شليط  الأدوات  اأق���وى  اأح��د  ه��و 
جائحة  لنا  اأظ��ه��رت  لقد  نزوحهم.  ورح��ل��ة  الالجئني 
كورونا مدى ه�شا�شتنا و�شرعة تاأثرنا، وتدعو املفو�شية 
على  اأج��ربوا  الذين  اأولئك  مع  العاملي  الت�شامن  اإىل 
دور  ب��اأن )لكل منا  العامل  وتذّكر  دي��اره��م،  الفرار من 
وك���ل ب����ادرة ل��ه��ا اأث�����ر(. ح��ي��ث اأن اجل��م��ي��ع، مب��ن فيهم 
واأن  املجتمع،  الفعالة يف  امل�شاهمة  الالجئني، ميكنهم 
املبذول خللق عامل  اأث��ر ملمو�س يف اجلهد  ب��ادرة  لكل 
حممًيا  م�شتقبلنا  ي��ك��ون  ل��ن  وع���دال���ة.  ���ش��م��وًل  اأك���رث 
املغلقة،  الطبية واحل����دود  ال��وج��ه  اأق��ن��ع��ة  م��ن  ب��امل��زي��د 
ولكن ميكننا حمايته باملزيد من الت�شامن وامل�شوؤولية 

على جميع الأ�شعدة".
مدينة  يف  تعمل  م�شرحية  ف��ن��ان��ة  ���ش��ال  ك��ان��ي��زا  وت��ع��د 
املميز  عر�شها  الأخ���رية  اأعمالها  وت�شتمل  ن��ي��وي��ورك، 
مهرجان  �شمن  تقدميه  ج��رى  ال���ذي  اآند"  "جاك 
نظمته  ال���ذي   "2018 في�شتيفال  وي���ف  "نيك�شت 
اأكادميية بروكلني للمو�شيقى، ومتحف �شيكاغو للفن 
املعا�شر، كما جرى عر�شه اأي�شاً بتكليف م�شرتك مع 
"ريدكات" للفنون  اآرت�س"، وم�شرح مركز  "وكر  مركز 
مركز  جانب  اإىل  بوردز"،  ذا  "اأون  وم��رك��ز  املعا�شرة، 
"بورتالند"  ومعهد  املعا�شر،  للفن  "�شين�شيناتي" 

للفن املعا�شر.

جناح فريق جراحي
جرام  توام ي�صتاأ�صل ورم وزنه 700 

يف الغدة الدرقية ملري�صة م�صنة
•• العني - الفجر

اأبوظبي  �شركة  من�شاآت  اأح���د  ت���وام،  مب�شت�شفى  اجل��راح��ي  الفريق  مت��ّك��ن 
الدرقية حجمه  الغدة  ا�شتئ�شال ورم يف  للخدمات ال�شحية )�شحة(، من 
700 جرام يف عملية  جراحية دقيقة ومعقدة ا�شتغرقت  �شم ووزنه   20
70 عاّما كانت تعاين من  5 �شاعات تكللت بالنجاح ملري�شة م�شنة عمرها 
ت�شخم كبري يف الغدة الدرقية نتج عنه �شغطا كبريا على الأوعية الدموية 

الكبرية مبنطقة الرقبة وال�شدر.
ق�شم  ورئي�س  ا�شت�شاري  طبيب  الفال�شي،  اأحمد  حممد  الدكتور  واأو���ش��ح 
العملية  اأجرى  الذي  ب�امل�شت�شفى،  والرقبة  والراأ�س  والأذن  الأنف  جراحة 
مبعاونة كل من الدكتور نور الدين احل�شن والدكتور جون اأنه قد مت اإجراء 
اآخر ال�شدر يف منطقة بداية احلجاب احلاجز  اإىل  �شق ممتد من الرقبة 
دون امل�شا�س ب�شالمة ال�شوت والأع�شاب ، مع احلفاظ على �شالمة الأوعية 
املري�شة من  العملية وخ��روج  ذل��ك يف جن��اح  �شاهم  وق��د  الكبرية  الدموية 

امل�شت�شفى يف �شحة جيدة.
واأ�شاف الفال�شي اأحد الكوادر الطبية املواطنة، اأن املري�شة التي مت اإحالتها 
من اإحدى امل�شت�شفيات احلكومية كانت تعاين من اآللم مربحة وم�شاعفات 
�شحية خطرية نظرا لكرب �شنها م�شريا اإىل اأن هذه اجلراحة املعقدة التي 
امتدت من الرقبة اىل منطقة احلجاب احلاجز ماتكللت بالنجاح لول تلك 
توام  م�شت�شفى  التي ميتلكها  املتقدمة  الت�شخي�شية  واملقومات  الإمكانيات 

واخلربات والكفاءات العاملية املتميزة لالأطباء املعاجلني.
تكون  قد  الدرقية  الغدة  ت�شيب  التي  الأورام  اأن  الفال�شي  د.  اأ�شاف  كما 
اأو خبيثة ويعترب ال�شتئ�شال اجلراحي للغدة الدرقية هو  اأوراًم��ا حميدة 
ا�شتئ�شالها  ويتم  الدرقية.  الغدة  �شرطان  مع  للتعامل  الأف�شل  الطريقة 
املجرى  الأورام احلميدة عندما تت�شبب يف ح��دوث �شغًطا غلى  يف ح��الت 
التنف�شي اأو املريئ ويعاين املري�س من �شعوبة يف البلع. اأما يف حالت اأورام 
الغدة الدرقية اخلبيثة فعادًة ما يتم عالجها بن�شبة %99 دون م�شاعفات، 

اإذا ما مت ا�شتئ�شالها ب�شكل كامل وفقا للمعايري الطبية ال�شليمة

مديرو املراكز التجارية ين�صمون اإىل مبادرة 
�صرطة دبي »�صارك مع فرق الدراجات الهوائية«

•• دبي-الفجر:

الدراجات  ف��رق  م��ع  "�شارك  م��ب��ادرة  التجارية يف  امل��راك��ز  م��دي��ري  ���ش��ارك 
الباب  لفتح  دب���ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأطلقتها  ال��ت��ي  الهوائية" 
للراغبني بالتطوع �شمن فرق الدراجات الهوائية التخ�ش�شية ال�شرطية، 
وامل�شاركة يف اجلهود التي تبذلها �شرطة دبي لتوعية اجلمهور بالإجراءات 
فريو�س  مكافحة  �شبيل  يف  ال��دول��ة  تتخذها  التي  والوقائية  الح��رتازي��ة 
مدير  نائب  ال�شويدي  علي  املقدم  واأكد  "كوفيد19-".  امل�شتجد  كورونا 
واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  يف  ديرة  لأق�شام  اجلنائي  البحث  اإدارة 
الإجراءات  اأ�شا�شي ومهم يف تطبيق  �شريك  التجارية  املراكز  اأن  اجلنائية، 
التجارية  املراكز  اأن  اإىل  م�شرياً  فريو�س،  انت�شار  من  واحل��د  الح��رتازي��ة 
بالدخول  للمخالفني  ال�شماح  ع��دم  خ��الل  م��ن  املجتمع  حماية  يف  ت�شهم 
�شالمتها  ت�شتلزم احلفاظ على  اأماكن حيوية  بو�شفها  التجارية  للمراكز 
ال��زوار قبل دخولهم،  درج��ة ح��رارة  اإىل جانب فح�س  و�شالمة مرتاديها، 

والتاأكد من التزامهم بالإر�شادات ال�شحية، ومنع التجمعات. 
و�شدد على �شرورة ارتداء الكمامات والتباعد اجل�شدي يف املراكز التجارية 
لأهميتها يف الوقاية من فريو�س كورونا، موؤكداً �شبط عدد من املخالفني 

يف املراكز التجارية لعدم التزامهم بارتداء الكمامات. 
بدوره، اأو�شح الرائد حممد عبد الرحمن رئي�س ق�شم اأمن املراكز التجارية، 
اأن �شرطة دبي حري�شة على �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني يف الإمارة، 
اأجل حت�شني املجتمع، و�شمان  وتعمل بكافة طاقتها وتكثف جهودها من 
للقيادة  الكبري  الدعم  اأن  اأف��راده، م�شيفاً  الوقاية جلميع  اأعلى م�شتويات 
انت�شار الفريو�س يف  العقبات وال�شعوبات ملنع  اأ�شهم يف تذليل كافة  العليا 
قطاع املراكز التجارية، ومن منطلق ال�شراكة ال�شرتاتيجية حر�س مديرو 
دبي"  �شرطة  اإىل مبادرة  والن�شمام  القطاع  التجارية على متثيل  املراكز 

�شارك مع فرق الدراجات الهوائية."
واأ�شاف اأن امل�شاركني يف املبادرة هم رامي اإبراهيم، ور�شا ح�شن من مريا�س، 
واأحمد الغفلي من �شركة نخيل، وحممود الفال�شي، وخالد النعيمي من 
من  اخل�شابي  احلميد  وعبد  فريدوين  وحممد  العاملي،  امل��ايل  دب��ي  مركز 
اأ�شواق، واأحمد فائق من مركز الغرير، وحممد اجل�شمي من �شتي �شنرت 

مردف، وفوؤاد �شرف، وح�شني مو�شى من �شركة الفطيم.
املبادرة،  يف  مب�شاركتهم  �شعادتهم  ع��ن  التجارية  امل��راك��ز  م��دي��رو  واأع����رب 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  ياأتي امتثال ملقولة �شاحب  اأن ان�شمامهم  موؤكدين 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي-

رعاه اهلل-: اجلميع اليوم م�شوؤول عن اجلميع"، وحر�شا من قطاع املراكز 
التجارية على النخراط يف املبادرات املجتمعية ل�شرطة دبي.
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النوم  اأن  حقيقة  م��ن  ت�ستغرب  ق��د 
فكيف  ال����وزن،  ف��ق��دان  يف  �سي�ساعدك 
لك  �سنعر�ص  كما  لدينا.  اجلواب  ذلك؟ 
ال��وزن،  تخفيف  ح��ول  خ��راف��ات  خم�ص 
الوزن  تخ�سر  حتى  جتنبها  عليك  يجب 

ب�سكل �سحي.

ويف تقريرها الذي ن�شره موقع )اإن�شايدر( الأمريكي، قالت 
الكاتبة را�شيل هو�شي اإن النوم يعترب اأمرا يف غاية الأهمية 
النوم  م��ن  احل��رم��ان  اأن  �شيما  ول  ج��ي��دة،  ب�شحة  للتمتع 
عن  ناهيك  لالإن�شان،  امل��زاج��ي��ة  احل��ال��ة  على  �شلبا  ينعك�س 

ال�شعور باجلوع ال�شديد طوال اليوم.
واأك����دت الكاتبة اأه��م��ي��ة ال��ن��وم ل��ف��ق��دان ال����وزن، وذل���ك وفقا 
اأدلة علمية تثبت  التي ك�شفت وجود  الدرا�شات  للعديد من 
ذل���ك. وح��ي��ال ه��ذا ال�����ش��اأن، ذك��ر ب��ني ك��ارب��ن��رت، وه��و مدرب 
اإحدى  قال )قارنت  املتنوعة، حيث  الأمثلة  بع�س  �شخ�شي، 
اأرب���ع �شاعات خ��الل ليلة واحدة  اآث���ار ال��ن��وم مل��دة  ال��درا���ش��ات 
النوم  م���دة  اأن  ال��ن��وم، وك�شفت  ���ش��اع��ات م��ن  ث��م��اين  م��ق��اب��ل 
الأق�شر تزامنت مع م�شتويات اأعلى من اجلوع وزيادة 559 

�شعرة حرارية )اأي %22( من الطعام يف املعدل(.
واأ�شاف كاربنرت اأنه )اإىل جانب زيادة ال�شهية، من املنطقي 
اأك���رب من  ت��ن��اول كمية  ال��ن��وم يف  م��ن  يت�شبب احل��رم��ان  اأن 
الطعام، لأن البقاء م�شتيقظا لفرتة اأطول يتيح فر�شة اأكرب 

لتناول الطعام(.
يف �شياق مت�شل، اقرتح كاربنرت خطط عمل خمتلفة ميكنك 

اتخاذها لفقدان الدهون:
على  حافظ  لكن  ال�شباح،  يف  الريا�شية  التمارين  • مار�س 

ق�شر مدتها حتى تزيد من وقت النوم.
فيها  ت�شطر  ل  التي  الأي��ام  يف  التدريب  اأولويات  حدد   •

اإىل ال�شتيقاظ مبكرا، على غرار عطلة نهاية الأ�شبوع.
البدين  ن�شاطك  زي��ادة  ح��اول  ولكن  باكرا  ت�شتيقظ  ل   •
الع�شلي  الن�شاط  با�شم  ي��ع��رف  م��ا  ع��رب  ي��وم��ك  م��ن  ك��ج��زء 
امل�شي، حيث ثبت  املولد للحرارة، على غرار  الريا�شي  غري 
احلرارية  ال�شعرات  اإجمايل  ع��دد  ارتفاع  يف  ي�شاهم  ه��ذا  اأن 
التي يحرقها اجل�شم خالل اليوم مقارنة بيوم من التدريب 

العادي.
عدم  م��ن  ت��اأك��د  ول��ك��ن  ال��ن��وم،  م��ن  م��زي��د  ع��ل��ى  • اح�����ش��ل 

ال�����������ش�����ع�����رات ا����ش���ت���ه���الك ع�����دد ك���ب���ري من 
احلرارية، 

�شيكون  الطعام.  من  قليلة  كميات  تناول  خ��الل  من  وذل��ك 
ال��وزن، ولكنه لن يجعلك تتمتع  هذا الأم��ر كافيا لتخفيف 

باللياقة البدنية التي تطمح اإليها.
عاملني  ي��ع��ت��ربان  وال��ري��ا���ش��ة  ال���ن���وم  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  واأوردت 
يو�شي  لذلك،  �شحي،  حياة  منط  على  للحفاظ  اأ�شا�شيني 
الأولويات  حتديد  مبحاولة  غ��ود،  كارتر  ال�شخ�شي،  امل��درب 
ثالث  اأو  مرتني  الريا�شية  التمارين  ممار�شة  خ��الل  م��ن 

مرات يف الأ�شبوع.
اأه��م��ي��ة خلق ع���ادات نوم  ع���الوة على ذل���ك، ���ش��دد غ��ود على 
ت�شبق  التي  الليلة  )يف  )اإن�شايدر(،  ملوقع  اأك��د  حيث  اأف�شل، 
للنوم  و�شعك  يف  ما  كل  تبذل  اأن  ينبغي  الريا�شة،  ممار�شة 

ملدة ترتاوح بني �شبع وثماين �شاعات على الأقل(.
يف  ت�شاعدك  اأن  �شاأنها  م��ن  خمتلفة  ن�شائح  غ��ود  ق��دم  كما 

القيام بذلك:
مبدة  النوم  اإىل  اخللود  قبل  به  تقوم  ليليا  روتينا  • اأن�شئ 
ذلك  ي�شاعد  اأن  مي��ك��ن  دق��ي��ق��ة.   45 اإىل   30 ب��ني  ت����رتاوح 

ج�شمك يف ربط بع�س الأن�شطة بالنوم.
غروب  مب��ج��رد  ال�����ش��اط��ع��ة  ال����زرق����اء  الأ�����ش����واء  • جت��ن��ب 

ال�شم�س.
• انخرط يف الأن�شطة التي �شت�شاعدك يف ال�شعور بالهدوء 
ليال، مبا يف ذلك ق�شاء بع�س الوقت قبل النوم يف التاأمل 

وكتابة املذكرات.
عن •  بعيدا  هاتفك  �شع 

على  يديك  متناول 
هذا  اأن  من  الرغم 
يف  �شعبا  يبدو  ق��د 
ولكن،  ال����ب����داي����ة. 
ي�شتحق  الأم����������ر 
وا�شبط  املحاولة. 
م����ن����ب����ه����ك واع�����م�����ل 
هاتفك  تو�شيل  على 

ال�شرير.  حتت  و�شعه  اأو  الغرفة  زواي��ا  اإح��دى  يف  بال�شاحن 
مواقع  اإىل  ال��ول��وج  م��ن جت��ن��ب  �شتتمكن  ال��ط��ري��ق��ة،  ب��ه��ذه 

التوا�شل الجتماعي.

الريا�سة امل�سائية
باملقابل، يرى البع�س اأن اأف�شل وقت ملن يرغب يف ممار�شة 
ري��ا���ش��ة امل�����ش��ي م��ن اأج����ل اإن��ق��ا���س ال�����وزن، ه��و وق���ت امل�شاء 
وبالتحديد مبا�شرة بعد تناول وجبة الع�شاء، وذلك وفقا ملا 

نقل موقع دويت�شه فيلله عن جملة )اإن �شتايل(.
وقال املوقع اإن فريقا بحثيا تابعا جلمعية ال�شكري الأمريكية 
وجد اأن امل�شي ملدة 15 دقيقة بعد الع�شاء اأكرث فعالية من 
امل�شي  واإن  الظهر،  اأو عند  ال�شباح  45 دقيقة يف  امل�شي ملدة 
الغذائي  التمثيل  عمليتي  يحفز  ب��ال��ذات  التوقيت  ه��ذا  يف 
واله�شم وي�شمن اأي�شا نقل الطعام ب�شكل اأ�شرع من خالل 

اجلهاز اله�شمي.
و�شط  نزهة  يف  الذهاب  يف�شل  �شتايل(  )اإن  جملة  وح�شب 
الأ�شبوع  يف  م���رات  خم�س  اإىل  ث��الث  الأق���ل  على  الطبيعة 
مبا�شرة بعد تناولك وجبة الع�شاء، اإذ ينبغي األ تتعدى املدة 
الأخ��رية من وجبة  اللقمة  تناول  التي تف�شل بني  الزمنية 

الع�شاء والبدء يف امل�شي خم�س ع�شرة دقيقة كحد اأق�شى.

ابتعد عن هذه اخلرافات
وح��ت��ى حت��اف��ظ ع��ل��ى جن��اح��ك يف ف��ق��دان ال����وزن، ن��ق��دم لك 
وفقا  وذلك  والتخ�شي�س،  التغذية  حول  خرافات  خم�س  هنا 

لتقرير ن�شره موقع )نيوز ري( الرو�شي:

م�ساء  ال�سابعة  بعد  الطعام  تناول   :1 اخلرافة   -
يوؤدي اإىل زيادة الوزن

ق��د ي����وؤدي ت��ن��اول ال��ط��ع��ام ب��ع��د ال�����ش��اب��ع��ة م�����ش��اء اإىل تراكم 
اأول  الع�شاء  كانت وجبة  وذل��ك يف ح��ال  الدهون يف اجل�شم، 
وجبة يتناولها املرء يف اليوم. من هذا املنطلق، مع اللتزام 
داخل  الرتاكم  يف  الدهون  تبداأ  الغذائي  النظام  ه��ذا  مبثل 
املرء موقفا  اجل�شم. يف �شياق مت�شل، قد يواجه 
كبرية  ف��ج��وات  ل��دي��ه  ك��ان��ت  اإذا  م�شابها 

جدا بني الوجبات.

ال���)ِغ��ري��ب   :2 اخل���راف���ة   -
يحرقان  وال��ك��رف�����ص  ف���روت( 

الدهون
ي��ح��ت��وي ال����)ِغ���ري���ب ف�����روت( على 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ك��ون��ات امل��ف��ي��دة، وهو 
مئة  ك��ل  ي��ح��ت��وي  اإذ  ال�����ش��ع��رات،  منخف�س 
اأرب��ع��ني ���ش��ع��را، لكنه لي�س  غ���رام ع��ل��ى ح���وايل 
حبة �شحرية. كما اأن الكرف�س منخف�س ال�شعرات 
احل���راري���ة اأي�����ش��ا، ح��ي��ث حت��ت��وي ك��ل م��ئ��ة غ����رام من 
فاإن  ذل���ك،  وم��ع  ح��راري��ا.  �شعرا  ع�شرين  على  الكرف�س 
ال��ك��رف�����س ل ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ك��ون��ات م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن حترق 

الدهون.

اخلرافة 3: تناول ال�سكر يوؤدي اإىل زيادة الوزن

حالة  يف  ف��ق��ط  ���ش��ح��ي��ح  الع��ت��ق��اد  ه���ذا  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  اأورد 
ال�شتهالك املفرط لل�شكر، ومع ذلك هذا ل ينفي اأنه م�شر 

بالأ�شنان ول يحتوي على مواد مغذية.
م���ن ج��ه��ت��ه، ي��ح��ذر امل���رك���ز الحت������ادي الأمل������اين للتوعية 

يت�شبب  ال�شكر  ت��ن��اول  يف  الإف����راط  اأن  م��ن  ال�شحية 
من  يعزز  ال�شكر  اإن  حيث  املناعة،  جهاز  اإ�شعاف  يف 

العمليات اللتهابية يف اجل�شم ويوؤدي اإىل اإ�شعاف 
قوى ال�شفاء الذاتية.

كما يت�شبب ال�شكر يف حرمان اجل�شم من فيتامني 
ملحاربة  ف���ع���ال  ���ش��الح��ا  ي��ع��د  ال�����ذي   )C( ���ش��ي 

الفريو�شات والبكترييا.
ول���ت���ج���ن���ب ه�������ذه امل���خ���اط���ر 

ال�شحية اجل�شيمة، ين�شح 
بتناول  الأمل������اين  امل���رك���ز 
تزيد  ل  ب��ك��م��ي��ة  ال�����ش��ك��ر 
يوميا،  غ��رام��ا   25 ع��ل��ى 

لتو�شيات  وف����ق����ا  وذل��������ك 
منظمة ال�شحة العاملية.

االأبي�ص  اخل��ب��ز   :4 اخل��راف��ة 
من  احل��راري��ة  ال�سعرات  يف  اأع��ل��ى 

اخلبز االأ�سمر
ذ ه����������ذا غ��������ري �����ش����ح����ي����ح،  اإ

ت����ت����ط����اب����ق ه�����ذه 
الأط������ع������م������ة يف 

حم������������ت������������وى 
ال�����������ش�����ع�����رات 

احل����راري����ة. 
املقابل،  يف 
اأن  مي��ك��ن 
ت�����ق�����ل�����ل 

ال�شكر يف  زي��ادة ن�شبة  الأ�شمر من معدل  النخالة يف اخلبز 
الدم. وعلى عك�س اخلبز الأبي�س، يحتوي اخلبز الأ�شمر على 
اخرتت  واإذا  املختلفة.  والفيتامينات  الألياف  من  يكفي  ما 
هو  النخالة  خبز  ف���اإن  املنتجني،  ه��ذي��ن  ب��ني 
باإعطاء  يو�شى  عام،  ب�شكل  ولكن  الأمثل. 
احلبوب  من  امل�شنوع  للخبز  الأف�شلية 
الكاملة، وعلى الرغم من احتوائه على 
�شعرات حرارية عالية، فاإنه مغذ اأكرث 

من غريه.

االأخ�سر  ال�ساي   :5 اخلرافة 
يوؤدي اإىل فقدان الوزن

اأن  ال����ت����ق����ري����ر  اأو��������ش�������ح 
امل�شروب  ا�شتهالك هذا 
حت�شني  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 
ع��م��ل��ي��ة الأي���������س، 
ا�شتهالكه  ل��ك��ن 
لن  امل���ن���ت���ظ���م 
اإىل  ي������������وؤدي 
اإن��������ق��������ا���������س 

الوزن.

قلة النوم ت�سبب ال�سعور باجلوع ال�سديد

خرافات جتنبها حتى تخ�صر الوزن ب�صكل �صحيح

�شاقة،  مهمة  اأن��ه  على  امل��ن��زل  تنظيف  اإىل  ال�شيدة  تنظر 
حالة  يف  بخا�شة  لأدائ���ه���ا،  ال��وق��ت  م��ن  ال��ك��ث��ري  وتتطلب 
لتدبري  برنامج حم��ّدد  و�شع  اأن  اإل  امل��ن��زل.  خ��ارج  عملها 

اأمور اأعمال املنزل ي�شرع املهمة، وفق الآتي :
- يو�شع جدول للتنظيف، مع اللتزام به.

تت�شتت  بالدافع حتى ل  نف�شها  ال�شيدة  تذّكر  اأن  - يجب 
لتهّون  املف�شلة  مو�شيقاها  وت�شّغل  مهمتها،  ع��ن  بعيًدا 

عليها وقت التنظيف.

لإجناز  وذل��ك  اليدين،  بكلتي  التنظيف  ال�شروري  من   -
العمل ب�شرعة.

- يف�شل القيام بالرتتيب قبل التنظيف، مع العلم اأنهما 
مهمتان خمتلفتان متاًما.

الأمر  ه��ذا  لأن  األ����ش���رة،  اأف����راد  م�شاعدة  امل����راأة  تطلب   -
�شي�شاعد يف النتهاء من التنظيف ب�شكل اأ�شرع.

- يخ�ش�س كل من مالب�س، وح��ذاء مريح ملنع للتزحلق، 
وقفازات وكمامات للحماية من مواد التنظيف والأتربة، 

ونظارات عند احلاجة حلماية العينني.
- ي�شتح�شن �شراء معّدات ت�شاعد يف املهمة، وانتقاء الأنواع 
اأغلى قلياًل، فهي �شتعي�س طوياًل  اجليدة، حتى لو كانت 

و�شت�شاعد يف اإنهاء املهمة بكل جناح وب�شكل �شريع.
- من الهام التقليل من كمية مواد التنظيف امل�شتخدمة، 
الر�شا�س  الزجاج  منظف  فقط:  الأ�شا�شية  باملواد  والعمل 

وفوطة تلميع وماء �شاخن وفوطة جافة ومكن�شة.
اأو علبة حممولة،  - تو�شع كل مواد التنظيف يف �شينية 

تاأخذها معها ال�شيدة اإىل كل الغرف.
لأنها  املكن�شة،  ا�شتخدام  على  احلر�س  ال�شروري  من   -
���ش��ت��وف��ر ع��ل��ى ال�����ش��ي��دة ال��ك��ث��ري م���ن ال���وق���ت، خ��ا���ش��ة مع 
بالأر�شيات  الأت���رب���ة  ���ش��ف��ط  يف  امل��ت��ع��ددة  ا���ش��ت��خ��دام��ات��ه��ا 

وال�شتائر والأثاث والزوايا التي ي�شعب الو�شول اإليها.
- تنزع التحف اأو اأي �شيء موجود على الأ�شطح، وتنظف 
بقطعة قما�شة جافة اأو رطبة بح�شب احلاجة، ثم تنظف 

الأ�شطح.
�شواء  ال��غ��ب��ار،  الأع��ل��ى اىل لالأ�شفل لإزال����ة  م��ن  ال��ب��دء   -

العالقة بالأرفف اأو املراوح.
ال���زج���اج يف تنظيف  ت��ن��ظ��ي��ف  ���ش��ائ��ل  ا���ش��ت��خ��دام  ي��ج��ب   -
ال�شبابيك واملكتبات. ويف النهاية، اإزالة البيا�شات لغ�شلها 
املقاعد  لتنظيف  املكن�شة،  من  ال�شغري  اجل��زء  وا�شتخدام 

والكنب .
- تفتح �شبابيك املنزل لتغيري هواء الغرف ودخول هواء 

نقي.

تعرفوا على طريقة تنظيف
 املنـزل ب�صكل �صريع
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�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2764 /2020 (

�شامل  ال�شيد/�شعيد  وميثله   - املو�شى  اح��م��د  ال�شيد/عبداهلل  وميثلها   - للعقارات  ارن��ك��و  املنذر:موؤ�ش�شة 
ع��ب��داهلل اح��م��د ، مي��ن��ي اجلن�شية مب��وج��ب وك��ال��ة ق��ان��ون��ي��ة م�شدقة ا���ش��ول م��ن ك��ات��ب ال��ع��دل ب��دب��ي حتت 

رقم:2017/1/283328 تاريخ:2017/12/27
العنوان:دبي - ت:0505889973

املنذر اليه:ال�شادة/مركز دير ماكري للعناية اجللدية
وعنوانه:دبي - اجلمريا الوىل جممع فلل راون هاو�س - ت:0505221577 - 043420088

مع  اليجارية  القيمة  من  بذمته  واملرت�شد  درهم   )634200( مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
املاء  ف��وات��ري  اىل  بال�شافة  ي�شتجد  وم��ا   2021/4/14 لغاية   2020/4/15 م��ن   %5 امل�شافة  القيمة  �شريبة 
والكهرباء والت�شالت وال�شرائب وذلك خالل موعد اأق�شاه ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الخطار وال 
�شوف ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار امر 
الداء واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�س املادة 1/25 من القانون رقم 26 ل�شنة 2007 واعتبار العقد منتهيا 

من تلقاء نف�شه مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2491 /2020 (

رقم املحرر:2020/1/30932
مقدمة من املنذر:ابناء العارف لل�شفريات

�شد املنذر اليه/جمموعة المارات الدولية لالنتاج احليواين والغذائي �س.ذ.م.م
املو�شوع:انذار ب�شداد مبلغ )24.390( درهم بال�شافة للفائدة قانونية بقيمة 9% من تاريخ هذا النذار وحتى متام ال�شداد 

وهذه قيمة املديونية امل�شتحقة للمنذر
فاننا مبوجب هذا النذار وب�شفتنا جمموعة مرخ�شة مبزاولة مهنة املحاماة ووكالء عن املنذرة ننذركم مبا يلي:اعتبارا 
اربع  دره��م   )24.390( مبلغ  ب�شداد  ومت�شاميم  مت�شامنني  �شامنني  بالزامكم  لكم  املنذر  من  اخطار  مبثابة  الن��ذار  ه��ذا 
وع�شرون الف وثالثمائة وت�شعون درهما - قيمة فاتورة احل�شاب العمال التجارية بني الطرفني بال�شافة لفائدة قانونية 
9% عن التاخري من تاريخ هذا النذار وحتى متام ال�شداد وذلك يف مدة اأق�شاها �شبعة ايام من تاريخ هذا النذار مع اخطار 
املنذرة لكم بتحملكم كامل العقبات القانونية جتاه ذلك واعتبار هذا النذار هو اخطاركم ب�شريان الفوائد القانونية من 
تاريخ ا�شتحقاق املديونية واعتباركم متاأخرين يف �شداد امل�شتحق عليكم مع احقية املنذر يف حالة عدم �شدادكم باتخاذ كامل 
الجراءات القانونية جتاهكم منها طلب احلجز التحفظي واملطالبة بالتعوي�س للمنذرة عن كامل ال�شرار املادية والدبية 

عو�شا عن املبلغ املبني عاليه - وكيل املنذر/املحامي عمر حممد �شريف
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2020 /2759 (

املنذرة:ايه تي انرتنا�شيونال ملواد البناء �س.ذ.م.م
املنذر اليه/حممد ا�شفاق عبدالرازق

املو�شوع:
بوكالتنا عن املنذرة )ايه تي انرتنا�شيونال ملواد البناء �س.ذ.م.م حاليا - �شابقا - املوؤ�ش�شة العربية الفنية 
بينك وبني  والت�شامن فيما  بالتكافل  للمرة الخرية ونكلفكم  ننذركم  بكتابنا هذا  البناء( جئنا  ملواد 
�شركة رويال هاو�شينج م.م.ح بالوفاء للمنذرة مببلغ وقدره )372.545.40( درهم  - ثالثمائة واثنني 
و�شبعون الف وخم�شمائة وخم�شة واربعون درهم واربعون فل�س - املرت�شد يف ذمتكم وذلك يف غ�شون 
خم�شة ايام تلى تبليغكم هذا النذار وال �شن�شطر اآ�شفني لتخاذ الج��راءات القانونية الالزمة امام 
املراجع الق�شائية املخت�شة حلماية حقوق املنذرة ولتح�شيل املبلغ املذكور و�شيتم تكبيدكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف والنفقات القانونية واتعاب املحاماة والفوائد القانونية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2805 /2020 (

املنذر:الفا فينت�شر لال�شتثمار �س.ذ.م.م - بوكالةاملحامية/روؤيا العو�شي

�شد املنذر اليه/براندز اأند تريندز لدارة الفعاليات )موؤ�ش�شة فرديه(

ننذركم ب�شداد مبلغ وقدره )303700( درهم وذلك قيمة عدد �شيكني م�شلمني من قبلكم 

للمنذره دون �شداد قيمتها بالرغم من مطالبتكم الوديه عده مرات وذلك خالل خم�شة 

املنذر باتخاذ كافة الج��راءات القانونيه للحفاظ  الن�شر وال �شي�شطر  ايام من تاريخ 

للفوائد  ب��ال���ش��اف��ه  والت��ع��اب  وامل�����ش��روف��ات  ال��ر���ش��وم  م��ع حتملكم  ح��ق��وق موكله  على 

القانونيه بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
�إنذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )3/2799 /2020 (

املنذرة:النجم ال�شاطع ملواد البناء �س.ذ.م.م
املنذر اليها/ال�شباح احلديثة لالعمال الكهربائية وامليكانيكية �س.ذ.م.م

فان املنذرة تتوجه اىل املنذر اليها بهذا النذار بال�شارة اىل تعامالتكم 
التجارية ال�شابقة مع املنذر والتي مبوجبها قد تر�شد يف ذمتكم ل�شالح 
الف  واربعون  �شبعة  درهم  وق��دره )47.600.56(  )املنذرة( مبلغ  موكلتنا 
ذم��ت��ك��م مبوجب  وال��ث��اب��ت يف   - فل�س  وخ��م�����ش��ون  و���ش��ت��ة  دره���م  و�شتمائة 

الفواتري و�شندات الت�شليم وك�شف احل�شاب
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2813/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2959/2019 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 128628 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س.م.ب )م( المارات -  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- نورالدين حممد ذياب اليف - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن :

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12868( درهم 
، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقكم يف  اأو خزينة املحكمة  اىل طالب التنفيذ 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
 �عالن بالن�سر

يف  �لإ�ستئناف رقم 441/2020/300 ��ستئناف مدين 
مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1534/2017 مدين جزئي 

طالب الإعالن : حمبوب ح�شني ح�شني حمبوب اىل كونرتاكتور  - �شفته بالق�شية 
: م�شتاأنف

وميثله :  احمد عبداهلل �شاحي عبداهلل ال بوعميم - �شفته  بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- تيكا مان �شينغ رنا  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده 

 جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/1534 مدين 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2020/6/25   جزئي،   وح��ددت لها جل�شه يوم اخلمي�س 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�شي  بقاعة 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف �لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
 �عالن حكم بالن�سر      

يف  �لدعوى رقم 2019/1363 ت ج      
املرفوعة من املدعي / بنك م�شر )فرع دبي( 

اىل املدعي عليه / علي ابراهيم حميد ال�شاحر املرا�شدة 
مبلغ  للمدعية  يدفع  بان  عليه  املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
الر�شوم  من  باملنا�شب  والزمته  طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�س  درهم   )74397.78(

وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم اتعاب حماماة.
لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما 
وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�شار اليه و�شتتخذ بحقكم الجراءات 

القانونية لتنفيذه �شدكم      
�لقلم �ملدين  

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

لدى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنية �لحتادية 
يف �لدعوى SHCFICILABMIN2020 / 0001341 عمايل )جزئي(

اىل:غنتوت للنقل واملقاولت العامه ذ.م.م )فرع ال�شارقه(
جمهول حمل القامة:ال�شارقة - املجاز - �شارع كورني�س البحريه 0508014518-0509114085-

0506949035
نعلمكم بان املدعي )ة( نوليتو بريليجريا ماركايدا العنوان/حمل القامة ابوظبي 

971543673206 رقم الهاتف:971543673206 قد اقام الدعوى املذكورة اعاله للمطالبة 
ب������:مطالبة مالية

لذا يتوجب عليكم احل�شور امام الدائرة العمالية اجلزئية الثالثة م�شاءا حمكمة ال�شارقة 
�شباح يوم الثنني املوافق:2020/6/29 ال�شاعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

ويف حال عدم ح�شوركم او ار�شال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
القانونية يف غيابكم

حرر بتاريخ 2020/6/15 - حرر بوا�شطة املوظف
مدير اخلدمات الق�سائية 

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

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
طلب �عالن يف �لق�سية �لتنفيذية بالن�سر   

حمكمة عجمان - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �سركة �سابال ورلد ذ.م.م 
�خطار دفع يف �لق�سية رقم AJCEXCIREA2020 / 0000392 مدين )جزئي(

اىل املحكوم عليه:�شركة �شابال ورلد ذ.م.م
بارك واعمار جولد/بناية رقم 6/مكتب رقم 110/�س.ب:282158/ زايد/داميوند  ال�شيخ  امارة دبي/�شارع 

هاتف:97143809120/043477882+
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي

املنفذ �شامل علي عبدالرحمن ها�شم - اجلن�شية:المارات العربية املتحدة
يف الق�شية امل�شار اليها اعاله ومبا ان املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم 

املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي
املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف:318193.0

لذا فانت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )املدة( يوما من تاريخ اعالنك/
اعالنكم بهذا الخطار

ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فانت)م( مكلف)ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة 
املذكورة ويف حال تخلفك)م( عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقرره قانونا

علي املهبلي 
حمكمة ال�سارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

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

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/85 تنفيذ عقاري   
اأوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الرب�شاء التيكوم - مبنى براداي�س - الطابق الثاين - �شقة  طالب التنفيذ: 

بوتيك  فندق  من  بالقرب   - بيبلو�س  وفندق  �شغار  برج  مقابل   -  207
املنفذ �شده : �شيخ هولدينجز ليمتد 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مدينة دبي لالعالم - برج �شذى - الطابق 23 - مكتب 2306 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�شم الأول - رقم الر�س : 1238 - امل�شاحة : 913.80 مرت مربع - القيمة الكلية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء.   لعلى  يباع   ، درهم   5.000.000.00

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2013/10 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور�شعيد - بجوار ديرة �شيتي �شنرت 
املنفذ �شده : حممو ر�شا �شيد احمد �شيد زادة 

عنوانه : اإمارة دبي - جزر اجلمريا - املجموعة 35 - فيال رقم  10 
املنفذ �شده : حممود ر�شا �شيد احمد �شيد زاده 

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2020/6/24 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 564 - املنطقة : الثنية اخلام�شة - امل�شاحة : 957.93 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )7.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2019/97 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور ال�شالمي )�س م ع( �شابقا 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد  - ملك اعمار العقارية - مكتب 801 - بوكالة املحامي / جابر 
را�شد ال�شالمي - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج لطيفة - مكتب رقم 3607

املنفذ �شده : حممد علي ح�شن زاهدي - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة الينابيع 5 - �شارع رقم 1 - فيال رقم 
THE SPRINGS من  بالقرب   -  26

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س 3434 - امل�شاحة : 356.50 مرت مربع - التقييم 

)2800000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2019/47 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور الإ�شالمي - �س م ع )�شابقا( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - �شقة مكتب رقم  801 
املنفذ �شده : اك�شوي بيفينغ - واآخرون  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - �شارع ميدان - بني يا�س - مبنى حمل 3 - ملك �شلطان 

ذياب ال نهيان - حمل كني برايت لتجارة قطع غيار ال�شيارات 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  حق 
املركز   : املبنى  ا�شم   - 1  : املبنى  51 - رقم  الثانية - رقم الر���س  التجاري  املركز   : املنطقة  منفعة ينتهي يف )2107/5/1( 
التجاري العاملي رزيدن�س - رقم الوحدة 1506 - امل�شاحة : 219.99 مرت مربع - القيمة )3551925( درهم يباع لعلى 

عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2019/130 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شوق الكبري - ملك عقارات حكومة دبي - مكتب رقم 

 043536952 رقم  هاتف   )3162 ب  )�س   )2809195296( مكاين  رقم   201
املنفذ �شده : كاندل انريجي اند كيميكالز م د م �س - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ابراج بحريات جمريا - ار�س رقم تي 1 - اكزيكيوتيف تاور - وحدة رقم 2701 
املنفذ �شده :  كاندل انريجي اند كيميكالز م د  

املنفذ �شده :  �شاجناي براكا�س بالي�شوار راي 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2020/6/24 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  �شقة �شكنية - املنطقة 
: الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 915 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ال�شييف 2 - رقم الطابق 13 - رقم العقار : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    )1.319.654( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   153.25  : امل�شاحة   -  1305

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/201 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 

الهاتف :   - دب��ي   777  : ال��ربي��د  ال��ث��اين - �شندوق  الطابق   ،  p ب��ل��وك   ، امل��ي��دان   ، مكاتب   1 ال�شبا  ن��د   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 2866283267  : رقم  مكاين   ،   04-2221110  : الفاك�س   04/2222555

املنفذ �شده : ماني�س �شوندير لكهاين لكهاين �شوندير مول�شاند - واأخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة ، غروفرن 
 بيزن�س باي تاور - رقم املبنى  1 ، �شقة رقم 501 ، �س ب : 27500 ، هاتف رقم 0506530577 ، مكاين رقم : 2473386786 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 280 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : غروفرن بيزن�س باي تاور - رقم 

العقار : 501 - امل�شاحة :  111.11 مرت مربع - املقدرة ب��� )837.183( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2013/17 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور�شعيد - بجوار ديره �شيتي �شنرت 

املنفذ �شده : جيكوب �شرييان كوزي كاليل جورج  - عنوانه :  اإمارة دبي - نزيل يف ال�شجن املركزي 
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  5.00 م�شاء ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2020/6/24 انه يف يوم الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات :  نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�س 155 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم 
املبنى : برج خليفة املنطقة 2 ب - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 3104 - رقم الطابق  :31 - امل�شاحة : 152.27 مرت 

مربع - التقييم : 2950234  درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم 2018/201 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ند ال�شبا 1 ، مكاتب امليدان ، بلوك P ، الطابق الثاين ، 

�شندوق الربيد : 777 دبي ، الهاتف : 2222555 04 الفاك�س : 2221110 - 04 مكاين رقم : 2866283267
املنفذ �شده : كمل نافالين برمي كومار نافالين - واآخرون 

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة غروفرن بيزن�س باي تاور - رقم املبنى  1 ، �شقة رقم  501 ، �س ب 27500 ، 
هاتف رقم 0506530577 ، مكاين رقم 2473386786 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية -  املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 280 - رقم املبنى  1 - ا�شم املبنى : غروفرن بيزن�س باي تاور - رقم العقار 

: 501 - امل�شاحة : 111.11 مرت مربع - املقدرة ب��� )837.183( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2018/188 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور الإ�شالمي - �س م ع )�شابقا( 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - �شقة مكتب رقم  801 
املنفذ �شده : غالم ح�شرت �شايف حاجي عبدالقدو�س 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع اجلمريا - جممع الفلل 14 - فيال رقم  2 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  نوع 
العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : ح�شيان الأوىل - رقم الر�س 81 - رقم البلدية  :0 - 511 -امل�شاحة : 95.50 

مرت مربع - التقييم : 1.200.000.00 درهم يباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/228 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 

املنفذ �شده : وي�شت �شبي�س اويل فيلد �شباليز - �س م ح  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة جبل علي - املنطقة احلرة  بجبل 
علي - املبنى رقم S60307 رقم مكاين : 3244594826

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : مبنى على ار�س - املنطقة : جبل علي - رقم الر�س S60307 واملقدرة قيمتها ب��� )6.100.000( درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  17  يونيو  2020 �لعدد 12963 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  17  يونيو  2020 �لعدد 12963 

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/3701

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد 
علني على موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 6:00 
و  �سم�سم  كافرتيا  للمنفذ �سده  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/06/22 االثنني  يوم  م�ساءا 

او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                      الو�سف              �سعر التقييم  

                                                                   معدات مطعم                     3،900 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة 
www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�سه  املوقع االلكرتوين 

معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية
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املال والأعمال

بهدف دعم رواد االأعمال واأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي تطلق 
برنامـج ريـادة االأعمـال عقـول منفتحـة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلقت دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، برنامج ريادة الأعمال “عقول 
لدعم جهودها وتعزيز دورها املجتمعي يف خدمة رواد الأعمال  منفتحة”، 
واأ���ش��ح��اب امل�����ش��اري��ع ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة، وت��ق��دمي ال��دع��م ال����الزم لهم 

لال�شتجابة لتحديات انت�شار فريو�س )كوفيد-19(. 
ويهدف الربنامج الذي اأعدته “مكتبة” التابعة لدائرة الثقافة وال�شياحة 
– اأبوظبي اإىل ن�شر القت�شاد املعريف وتبني اأكرث من 200 رائد اأعمال من 
خالل جمموعة من الربامج املكثفة التي تغطي عدة جوانب يف جمال ريادة 
ودورة  �شغفك،  جتد  وكيف  الكورونا،  زمن  يف  الأعمال  كتحديات  الأعمال، 

“اإنفلون�س” والعديد من الور�س املتخ�ش�شة يف جمال ريادة الأعمال. 
ويقدم برنامج ريادة الأعمال، الذي ميتد لغاية اأكتوبر 2020، للمنت�شبني 
اآليات خمتلفة لتقدميه، ويعتمد على اخلدمات  مرونة عالية عرب تفعيل 
امل�شرتكني  مينح  مم��ا   80% بن�شبة  ب�”مكتبة”  اخل��ا���ش��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

�شهولة الو�شول وال�شتفادة من خمرجات الربنامج. 
التي  الأع��م��ال،  اإدارة  لكتب  املراجعات  من  جمموعة  الربنامج  ويتيح  كما 
ت�شهم يف اكت�شاب الأفكار والعلوم واملعرفة، كو�شيلة لنقل خال�شة ما ينتجه 
العقل الب�شري من اخلربات واملنجزات. كما مت اإ�شافة العديد من املعلومات 
املفيدة التي ي�شهل احل�شول عليها من خالل و�شائل التوا�شل الجتماعي 

اخلا�شة مبكتبات اأبوظبي، والتي تدعم م�شريتهم يف هذا املجال.
وقال �شعادة عبداهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب يف دائرة 
الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي: “مع تغري اآليات العمل يف جميع املجالت، 
وجب علينا اإعادة �شياغة برامج تتوافق مع متطلبات هذا الع�شر. ويف ظل 
البتكار  ت�شجيع  الأعمال من خالل  بيئة  تعزيز  اإىل  الإم���ارات  دول��ة  �شعي 
وممار�شات  مفاهيم  تبني  ت�شجيع  على  منها  وحر�شاً  والتطوير،  والبحث 
ريادة الأعمال واأهميتها لتطوير القت�شاد املعريف، نوا�شل جهودنا ودورنا 
ل��ي��ق��ودوا عجلة التطوير الق��ت�����ش��ادي من  امل��واط��ن��ني  اإم��ك��ان��ات  اإط���الق  يف 
خالل ت�شجيع امل�شاريع، وغر�س ثقافة ريادة الأعمال يف املجتمع، وتخريج 
اأجيال تتمتع بروح الإبداع وامل�شوؤولية والطموح«.  واجلدير بالذكر اأّنه قد 
الدولة  من  و�شركاء  موردين  ل�شتقطاب  وبعناية  حمكمة  خطة  و�شع  مت 
ومن دول خليجية اأخرى، لختيار �شركاء الربنامج، ليتوافق اختيارهم مع 

الأهداف الرئي�شية للربنامج، وهو دعم رواد الأعمال. 

بريد االإمارات ي�ستاأنف عملياته اإىل الهند
اإطالق حزم توفري للطرود املر�صلة اإىل الهند 

توفر خيارات �صحن اآمنة وفعالة لل�صركات واالأفراد
•• ابوظبي-الفجر: 

اأعلن بريد الإمارات عن ا�شتئناف عملياته اإىل الهند، وتوفري خياراً فعاًل 
�شابع  اإىل  الب�شائع  ل�شحن  وال�شركات  الإم��ارات  ل�شكان  التكلفة  من حيث 
اأكرب اقت�شاد يف العامل. وتنطوي هذه اخلطوة اإىل موا�شلة جميع اخلدمات 
مثل الربيد القت�شادي والربيد العادي والربيد امل�شجل والطرود العادية 
والتو�شيل  ال�شحن  عمليات  اأن  حيث  )اك�شرب�س(،  وال�شريعة  )�شتاندرد( 
والنقل جراء جائحة  ال�شفر  املفرو�شة على  القيود  ب�شبب  كانت حم��دودة 
ويوفر ا�شتئناف العمليات و�شيلة   .»19 “كوفيد  فريو�س كورونا امل�شتجد 
مالئمة للجالية الهندية الكبرية يف دولة الإمارات لإر�شال ال�شلع املنزلية 
الإم���ارات  بريد  وي��ق��دم  كما  وال��ه��داي��ا.  ال�شخ�شية  الإلكرتونية  والأدوات 
و262  كجم   10 وزن  مقابل  دره��ًم��ا   162 باأ�شعار  للطرود  توفري  ح��زم 
ب��دوره، قال �شعادة عبد اهلل حممد الأ�شرم،  20 كجم.  درهماً مقابل وزن 
احلياة  عجلة  ع���ودة  “مع  الإم�����ارات:  ب��ري��د  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
اإن�شاء قنوات التبادل  اإع��ادة  اأخ��رى، فاإن  على دورانها بحذر يف العامل مرة 
تعزيز  يف  ه��ام��ة  خ��ط��وة  �شي�شكل  الهند  مثل  العامليني  �شركائنا  اأب���رز  م��ع 
النمو الجتماعي والقت�شادي مرة اأخرى. لطاملا كانت الهند واحدة من 
دولة  حتت�شنها  التي  الكبرية  جاليتها  بف�شل  وذل��ك  الرئي�شية،  اأ�شواقنا 
180 طناً من الطرود ال�شغرية  2019، قمنا بنقل  الإم��ارات، ففي عام 
اأ�شا�س  على  منوه  الرقم  هذا  يوا�شل  اأن  ونتوقع  الهند،  اأنحاء  جميع  اإىل 
اإىل دعم  نتطلع  فاإننا  العام،  الثاين من  الن�شف  اإىل  ننتقل  �شنوي. وفيما 
الأفراد وال�شركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عرب نظام �شريع 
الربيد  مع  وبال�شراكة   .« الأ�شا�شية  وال��ط��رود  وال�شحنات  ال�شلع  لإر���ش��ال 
اأنحاء  الهندي، متكن بريد الإم��ارات من تو�شيع �شبكته لت�شل اإىل جميع 
الهند لتت�شمن املناطق الرئي�شية يف نيودلهي ومومباي وكولكاتا وت�شيناي 
بالإ�شافة اإىل املدن عرب ولية كريال، والتي ت�شتقبل اأكرب حجم من املواد 
الربيدية من دولة الإمارات. وبالتزامن مع ا�شتئناف اخلدمات الربيدية، 
اإجراءات �شارمة لل�شحة وال�شالمة كجزء  يوا�شل بريد الإمارات تطبيق 
من ا�شتجابته لتف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد “كوفيد 19”، حيث زاد من 
وترية عمليات التعقيم والتطهري يف جميع الفروع ومراكز الفرز والتوزيع 
ومركبات التو�شيل وجميع الطرود الواردة اإىل مراكز الفرز، بالإ�شافة اإىل 
يومياً وجتهيزهم مبعدات  التو�شيل  ح��رارة جميع موظفي  درجة  فح�س 

احلماية ال�شخ�شية الالزمة ل�شمان اإجراء عمليات التو�شيل دون مل�س.

�سمن املبادرات الرامية اإىل تعزيز احلركة االقت�سادية يف خمتلف القطاعات 

دد 44,127 رخ�صة جتارية تلقائيًا خالل اخلم�صة اأ�صهر االأوىل من 2020 دبي جتجُ
•• دبي-الفجر: 

الت�شجيل  بقطاع  متمثلة  دب��ي  اقت�شادية  ج���ددت 
جتارية  رخ�شة   44،127 ال��ت��ج��اري  والرتخي�س 
 ،2020 من  الأوىل  اأ�شهر  اخلم�شة  خالل  تلقائياً 
التجديد  معامالت  اإج��م��ايل  من   68% ي�شكل  ما 
امل�شي  ا�شتمرارية  يوؤكد  الذي  الأمر   ،)64،605(
اخلدمات  لتوفري  امل�شتمر  التح�شني  نهج  لتطبيق 
املخ�ش�شة خلدمة جمتمع الأعمال وتعزيز احلركة 
القت�شادية يف خمتلف القطاعات. واأظهر التقرير 
اأي�شاً اأن معامالت التجديد التلقائي )44،127( 
خالل   67% اإىل  ل��ت�����ش��ل  ن�����ش��ب��ت��ه��ا  ارت���ف���ع���ت  ق���د 
بنف�س  مقارنًة   2020 م��ن  الأول  اأ�شهر  اخلم�شة 
اإجمايل  2019 ح��ي��ث و���ش��ل  ع���ام  ال��ف��رتة خ���الل 

معامالت التجديد التلقائي 26،483 معاملة.
وتركز اقت�شادية دبي يف ا�شرتاتيجيتها على ت�شهيل 
التجارية م��ن خالل  الأع��م��ال والأن�����ش��ط��ة  م��زاول��ة 
لت�شخري  الإم����ارة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�شيق 
ك��اف��ة اجل���ه���ود والإم���ك���ان���ي���ات ال��ت��ي ت�����ش��م��ن و�شع 
وت�شهيل  الفعلي  التطبيق  ح��ي��ز  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
دبي  يف  التجارية  والرتاخي�س  املعامالت  اإج��راءات 
منهجية  يف  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  من  للتمكن 
التجارية،  الرتاخي�س  اإج����راءات  وحت�شني  العمل 
الأعمال  تناف�شية  يف  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  ع��ام��اًل  ت�شكل  ال��ت��ي 

وا�شتدامتها. 
اإىل  التجاري  والرتخي�س  الت�شجيل  قطاع  وي�شعى 
ال�شتدامة  يف  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  نهج  على  ال�شري 

امل��ت��ب��ع��ة يف مزاولة  الآل����ي����ات  وت��ع��زي��ز  وامل��ن��اف�����ش��ة، 
اتباع  خ��الل  م��ن  دب��ي  ب��اإم��ارة  التجارية  الن�شاطات 
اأحدث التكنولوجيا والربامج الذكية التي تتما�شى 
اإط��الق خدمة  املتبعة عاملياً. ومت  اأرق��ى املعايري  مع 
وت�شهيل  املتعاملني  ر�شا  لرفع  التلقائي  التجديد 
�شال�شة  بكل  لإجنازها  الوقت  وتوفري  معامالتهم 
يف دبي، حيث �شمت رحلة املتعامل لتجديد رخ�شة 
جتارية يف ال�شابق اأربع زيارات و�شبعة خطوات، والآن 
ومن خالل التجديد التلقائي ل يتعني على �شاحب 
اإر�شال  وهي  واح��دة  بخطوة  القيام  �شوى  الرخ�شة 

رقم الرخ�شة املراد جتديدها للرقم 6969.
وتاأتي مبادرة ’التجديد التلقائي‘ يف اإطار اجلهود 
الرامية اإىل تنفيذ ا�شرتاتيجية دبي مدينة ل ورقية 
ت��ع��د اخل��دم��ة مبثابة  2021، ح��ي��ث  ع���ام  ب��ح��ل��ول 
اإجن���از  امل��ت��ع��ام��ل��ني يف  ل��ف��ئ��ات خمتلفة م��ن  ف��ر���ش��ة 
معامالتهم و�شداد املبالغ املطلوبة دون احلاجة اإىل 

املعامالت الورقية اأو زيارة اقت�شادية دبي. 

رحلة املتعامل يف ال�سابق:
يف  جت��اري��ة  رخ�شة  لتجديد  املتعامل  رح��ل��ة  �شمت 
ال�شابق اأربع زيارات و�شبعة خطوات وهي: ال�شتف�شار 
ع���ن اخل���دم���ة م���ن خ����الل امل���وق���ع الإل����ك����رتوين اأو 
التوا�شل مع مركز الت�شال؛ ثم التقدمي للخدمة 
وللح�شول  املطلوبة  امل�شتندات  لتقدمي  )زي����ارة( 
على املوافقات اخلارجية، تليها املوافقات اخلارجية 
)زيارة( بناء على نوع الن�شاط القت�شادي للرخ�شة 
على  للح�شول  حكومية  جلهات  وزي��ارات  التجارية 

عقارية  ملكية  ���ش��ه��ادة  اإي���ج���اري  ع��ق��د  امل���واف���ق���ات؛ 
م�����ش��دق؛ ت��ق��دمي امل�����ش��ت��ن��دات امل��ط��ل��وب��ة )زي������ارة(؛ 
ق�شيمة دفع بلدية دبي، واأخرياً دفع ر�شوم التجديد 

)زيارة(.
تب�شيط  التلقائي”  “التجديد  خدمة  خالل  ويتم 
حيث  التجارية،  الرخ�س  جتديد  عملية  وتطوير 
رقم  اإر���ش��ال  �شوى  الرخ�شة  �شاحب  على  يتعني  ل 
6969، ويتم  ل��ل��رق��م  امل����راد جت��دي��ده��ا  ال��رخ�����ش��ة 
عرب ر�شالة ن�شية للمتعامل،  الدفع”  “اذن  اإر�شال 
وم���ن ث��م ب��اإم��ك��ان��ه دف���ع ال��ر���ش��وم يف اأي م��ن منافذ 
الرابط  خ��الل  من  الإلكرتونية  اأو  اليدوية  الدفع 
املتوفر يف الر�شالة الن�شية يف خطوة واح��دة بدون 

اأي زيارات واأي معامالت ورقية.

قنوات الدفع:
التجديد  خ��دم��ة  ر����ش���وم  دف���ع  للمتعاملني  مي��ك��ن 
وت�شم  الإل���ك���رتوين  ال��دف��ع  ق��ن��وات  ع��رب  التلقائي 
بوابة حكومة دبي الذكية، اآفاق للتح�شيل، التطبيق 
التجاري  دبي  بنك   ،DED Business الذكي 
الإ�شالمي )ملتعاملي  دبي  وبنك  البنك(،  )ملتعاملي 
البنك(. وميكنهم اأي�شاً الدفع من خالل �شركة اآفاق 
اأو  البنكي  التحويل  الإ�شالمي عن طريق  للتمويل 
الإيداع يف اأجهزة ال�شراف الآيل اخلا�شة ببنك دبي 
بنك  نقداً عن طريق  الدفع  الإ�شالمي. كما ميكن 
دبي التجاري والإمارات الإ�شالمي )جميع الفروع/

ماكينات ال�شراف الآيل(.
ويوجد 4 من الأن�شطة القت�شادية اخلا�شة بهيئة 

خدمة  ت�شملها  ل  التي  وامل��وا���ش��الت،  للطرق  دب��ي 
الركاب  نقل  وه���ي:  امل��ت��ط��ورة،  التلقائي  التجديد 
بال�شيارات  ال��رك��اب  ونقل  العامة  الأج���رة  ب�شيارات 
الركاب  نقل  وخ��دم��ات  ال�شيارات  وت��اأج��ري  الفخمة 
لدائرة  ون�����ش��اط��ني  ال���ط���ارئ���ة،  غ���ري  احل�����الت  ذوي 
رحالت  تنظيم  وهم:  التجاري  والرتويج  ال�شياحة 

�شياحية داخلية وتنظيم رحالت �شياحية خارجية.
ويجب على جميع املتعاملني من اأ�شحاب الرخ�س 
لدى  ب��ه��م  ال�شخ�شية  ال��ب��ي��ان��ات  حت��دي��ث  ����ش���رورة 
اقت�شادية دبي، بحيث يتمكن فريق قطاع الت�شجيل 
ب�شكل  اخلدمات  تقدمي  من  التجاري  والرتخي�س 

اأكرث فاعلية.

اإجنازات وHub71 تتعاونان لربط ال�صركات النا�صئة
 يف دولة االإمارات بال�صركات الباحثة عن حلول رقمية مبتكرة

دبي لال�صتثمار تعلن عن تقدم االأعمال يف امللتقى اأفنيو �صمن م�صروع تالل مردف 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �شركة “اإجنازات لنظم البيانات” 
الرائدة يف خدمات  ال�شركة  )اإجن��ازات(، 
التحّول الرقمي ومقرها دولة الإمارات، 
“مبادلة لال�شتثمار”،  واململوكة ل�شركة 
 ،Hub71 عن عقد �شراكة مع من�شة 
ال��ع��امل��ي��ة لدعم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ن�����ش��ة 
اأبوظبي،  وم��ق��ره��ا  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ال�����ش��رك��ات 
ال��ت��ج��اري لل�شركات  ال��ن��م��و  ب��ه��دف دع���م 
املحلية النا�شئة وت�شريع اعتماد ال�شركات 
الكربى يف الدولة على التقنيات الرقمية 

املتقدمة. 
ومبوجب اتفاقية ال�شراكة بني اجلانبني، 
وم�شّرع  كمحفز  “اإجنازات”  �شتعمل 
حمفظتها  و����ش���رتب���ط  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�شركات  م���ن  ال��ع��م��الء  م���ن  امل��ت��ن��وع��ة 
خمتارة  مبجموعة  احلكومية  واجلهات 
�شمن  ال��ع��ام��ل��ة  النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  م��ن 
من�شة  Hub71 للتعاون على تطوير 
التحول  ت��دع��م  م��ب��ت��ك��رة  ت��ق��ن��ي��ة  ح��ل��ول 
املتنوعة  الح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  ال��رق��م��ي 
لكل عميل. وتركز التفاقية على تطوير 
قدرات متميزة ومرنة يف �شل�شلة القيمة 
وتوظيف التنوع الذي حتظى به املن�شة 
اأف�شل  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  التكنولوجية 
احللول  خ��الل  من  “اإجنازات”  لعمالء 
النا�شئة.  التقنيات  اأح��دث  على  القائمة 
اأنHub71  هي  اإىل  الإ���ش��ارة  وجت��در 
اإح��دى امل��ب��ادرات ال��رائ��دة �شمن برنامج 
“غداً  ال��ت��ن��م��وي��ة  ل��ل��م�����ش��رع��ات  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي،  حكومة  اأطلقته  ال���ذي   ”21
لدعم  حم��ف��زة  بيئة  تهيئة  اإىل  وت��ه��دف 
املبتكرة  التكنولوجيا  ���ش��رك��ات  ومت��ك��ني 

العاملية التي ت�شعى اإىل التو�شع عاملياً. 
اإىل دعم  وت��ه��دف الت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة 
ال�������ش���رك���ات وم�����ش��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى حتديد 
خططها  ت��واك��ب  ال��ت��ي  التقنيات  اأح���دث 
امل�شاريع  و�شتتعاون  ال��رق��م��ي.  للتحول 
“اإجنازات”  م����ع  امل����خ����ت����ارة  ال���ن���ا����ش���ئ���ة 
التجاري  للتنفيذ  قابلة  حلول  لتطوير 
الفكرية  امللكية  مناق�شات  يف  وال��دخ��ول 
واإدخال حلولها اإىل الأ�شواق. و�شتتعاون 
“اإجنازات”  مع  كثب  عن  امل�شاريع  ه��ذه 
و�شركائها يف خمتلف قطاعات ال�شناعة 
العمالء  وم�شاعدة  املنهجيات  لتطوير 
البتكار  وت�شريع  العمليات  على حت�شني 

وتد�شني خطوط جديدة لالأعمال.
�شركة  وتطلعات  روؤي��ة  التفاقية  وتدعم 
حلول  توفري  اإىل  الرامية  “اإجنازات” 
بيئة  وت��ع��زي��ز  لل�شركات،  �شاملة  رقمية 
لل�شركات.  املوّجهة  احل��ل��ول  يف  البتكار 
ومن خالل التعاون مع ال�شركات النا�شئة 
حلولها  ل��ت��ط��وي��ر  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
“اإجنازات”  ت�شعى  الأ�شواق،  يف  ون�شرها 
اإىل زيادة جمموعة احللول املتاحة عرب 
من�شتها ال�شحابية داخل الدولة يف اإطار 

•• دبي -الفجر: 

واملدرجة  ال�شتثمارية  الأن�شطة  متعددة  الرائدة  ال�شركة  لال�شتثمار،  دبي  اأعلنت 
يف �شوق دبي املايل، من خالل �شركتها التابعة دبي لال�شتثمار العقاري، عن تقدم 
�شمن م�شروعها تالل  اأفنيو”  “امللتقى  التجارية يف  اأعمال الن�شاءات للم�شاحات 
يف  التجاري  الأف���ق  على  والن�شاط  احليوية  م��ن  امل��زي��د  اإ�شفاء  يف  لي�شهم  م���ردف، 
الأرب��ع جنوم  فئة  فندق من  اأول  التجارية من  امل�شاحات  وتتكون  م��ردف.  منطقة 

واأول مكاتب متاحة بنظام التملك احلر، بالإ�شافة اإىل م�شاحات التجزئة.
اإىل جانب حديقة م�شرف قرب مطار  وميتاز تالل مردف مبوقعه ال�شرتاتيجي 
دب��ي ال���دويل وع���دد م��ن امل��ن��اط��ق ال��ت��ج��اري��ة امل��ه��م��ة، كما ي��ع��ّد اأول م�����ش��روع متعدد 
ال�شتخدامات متاح للتملك احلر يف مردف. وي�شتمل “امللتقى اأفنيو” على مباين 
�شكنية و�شقق فندقية وفندق وم�شاحات التجزئة، بينما خ�ش�شت جممعات “جناين 

اأفنيو” و “ن�شامي اأفنيو” لالأغرا�س ال�شكنية.
وقال عبيد ال�شالمي، مدير عام �شركة دبي لال�شتثمار العقاري: لقد مت ت�شميم 

“امللتقى اأفنيو” ليكون املركز التجاري مل�شروع “تالل مردف”، حيث ميكن لل�شكان 
ال�شتخدامات.  متعدد  امل�شروع  ه��ذا  يف  للعي�س  احلقيقي  اجلوهر  من  ال�شتفادة 
واملت�شوقني،  للمقيمني  جديدة  جتربة  بداية  مبثابة  التجارية  امل�شاحات  و�شتكون 

ا على م�شتوى منطقة مردف«. لي�س فقط داخل امل�شروع، واإمنا اأي�شً
و�شيكون فندق ومنتجع “ميلينيوم اآند كوبثورن” داخل “امللتقى اأفنيو” اأول فندق 
128 �شقة فندقية،  116 غرفة و  من فئة الأرب��ع جنوم مبنطقة مردف، وي�شم 
اللياقة  اأن�شطة  ملمار�شة  خم�ش�شة  ومنطقة  وم�شبح  ريا�شية  �شالة  اإىل  اإ�شافة 
البدنية وم�شاحات لالجتماعات.  و�شممت امل�شاحات املكتبية املتاحة للتملك احلر 
لتكون فريدة من نوعها يف م��ردف، وميكنها تلبية احتياجات  اأفنيو”  “امللتقى  يف 
متعدد  م�شروع  �شمن  مثالية  مكتبية  م�شاحات  عن  والباحثني  الأع��م��ال  جمتمع 

ال�شتخدامات.
متت مراعاة تقدمي  وعند ت�شميم م�شاحات التجزئة املفتوحة يف “امللتقى اأفنيو”، 
والتجارية،  ال�شكنية  العقارات  واملت�شوقني �شمن  للمقيمني  ت�شوق مريحة  جتارب 

والتي �شتوفر لهم وجهة متكاملة ت�شم كافة احتياجاتهم.

احللول ال�شاملة التي تقدمها لعمالئها 
من ال�شركات. و�شت�شت�شيف “اإجنازات” 
ور�س عمل لالبتكار بالتعاون مع العمالء 
احلاليني واجلدد من ال�شركات واجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة، وال��ت��ي ت��ه��دف م��ن خاللها 
وحتديد  ل��ت��ح��ل��ي��ل  م��ن�����ش��ة  ت���وف���ري  اإىل 
النا�شئة  ل��ل�����ش��رك��ات  امل���ت���اح���ة  ال���ف���ر����س 
باأن�شطتها.  ال�شلة  ذات  املوؤ�ش�شات  �شمن 
املختارة  النا�شئة  ال�شركات  دعوة  و�شتتم 
للم�شاركة   Hub71 م��ن�����ش��ة   م����ن 
بحلولها الإبداعية يف م�شابقات البتكار 
واجتماعات املائدة امل�شتديرة وغريها من 
ت�شت�شيفها  التي  والفعاليات  الأح���داث 
“اإجنازات” يف املن�شة، وحتديد القدرات 
م���ن خاللها  ال���ت���ي مي��ك��ن  وال����ك����ف����اءات 
العمل  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر 

املختلفة لكل عميل.
م�شاحات   Hub71 من�شة  و���ش��ت��وف��ر 
ع���م���ل مل�������ش���روع���ات الب����ت����ك����ار وح����واف����ز 
برنامج  اإط������ار  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 

خمترب  و�شي�شكل   .Hub71 ح��واف��ز 
ل�شركة  التابع   InGenuis البتكار 
“اإجنازات” حجر الأ�شا�س لهذا التعاون، 
لدعم  انطالق  نقطة  مبثابة  �شيكون  اإذ 
لتحويل  وتوجيهها  النا�شئة  ال�شركات 
اأفكارها املبدعة اإىل حلول عملية وفعالة. 
امللحي،  ق���ال خ��ال��د  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه���ذه  ويف 
“اإجنازات”:  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
“ن�شعى دائماً يف �شركة اإجنازات اإىل ابتكار 
اإبداعية ملواجهة التحديات  حلول تقنية 
التجارية التي تعرت�س عمالءنا. وياأتي 
هائاًل  ن�شهد طلباً  ال��ذي  الوقت  ذلك يف 
من عمالء ال�شركة على البتكارات التي 
ظل  يف  ل�شيما  اقت�شادية،  فر�شاً  توفر 
الظروف الراهنة والتي اأدركت ال�شركات 
على اإثرها اأهمية البتكار اليوم اأكرث من 

اأي وقت م�شى.«
ال�شراكة  ه���ذه  ل��ن��ا  “�شتتيح  واأ�����ش����اف: 
فر�شة   Hub71 من�شة  مع  الفريدة 
مهمة لتحديد ال�شركات املحلية الواعدة 

التي  والأن�شب  الأمثل  احللول  وتقدمي 
معها  وال��ع��م��ل  عمالئنا،  تطلعات  تلبي 
والتوجيه  وامل���ع���ارف  اخل����ربات  ل��ت��وف��ري 
ال����الزم وت��ط��وي��ر ح��ل��ول ق��اب��ل��ة للتنفيذ 
التجاري. ويف املقابل، �شيتمكن عمالوؤنا 
التقنيات  ت��وظ��ي��ف  م���ن  ال�����ش��رك��ات  م���ن 
املتطورة التي توفرها ال�شركات النا�شئة 
قدرات  على  ك��ذل��ك  والع��ت��م��اد  املبتكرة 

�شريك قوي مثل اإجنازات.«
القائم  عجمي،  اإبراهيم  قال  جهته،  من 
ملن�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س  ب���اأع���م���ال 
ال�شركات  وح����دة  ورئ��ي�����س   Hub71
النا�شئة لدى �شركة مبادلة لال�شتثمار: 
تتنبَّ  ال��ت��ي مل  ال�����ش��رك��ات  ت��اأث��رت  “لقد 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل حتى 
اأزمة  تداعيات  من  ملحوظ  ب�شكل  الآن 
الإنرتنت  اأ���ش��ب��ح  وال��ي��وم  كوفيد-19. 
اأي  من  اأهمية  اأكرث  الرقمية  والتقنيات 
كعن�شر  لل�شركات،  بالن�شبة  م�شى  وقت 
وا�شرتاتيجية  عمل  من��وذج  لكل  رئي�شي 

بالرتحيب  ن��ف��ت��خ��ر  ون���ح���ن  جت����اري����ة. 
ب�شركة اإجنازات، مزّود حلول تكنولوجيا 
املعلومات والت�شالت واحللول الرقمية 
الرائدة، يف جمتمع Hub71 املتنامي 
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  ا�شتقطاب  ملوا�شلة 
خالل  م��ن  ودعمها  ومتكينها  واملبتكرة 
واإنرتنت  والت�شالت  املعلومات  تقنيات 
الأ���ش��ي��اء وب��رجم��ي��ات ال�����ش��رك��ات خلدمة 

القطاعات احليوية املتنامية.«
النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  “تتميز  واأ����ش���اف: 
بقدرتها الفريدة على ا�شتنباط احللول 
مبتكرة.  اأف����ك����ار  وت���ق���دمي  ل��ل��م�����ش��ك��الت 
معاجلة  ال���رق���م���ي���ة  حل���ل���ول���ه���ا  ومي���ك���ن 
اأ�شعب الأزمات والتحديات الراهنة التي 
يواجهها العامل. ومن خالل �شراكتنا مع 
ال�شركات يف  اأ�شحاب  اإجن��ازات، �شيتمكن 
روؤى  اك��ت�����ش��اب  م��ن   Hub71 من�شة 
وخربات قّيمة عن ال�شوق، بالإ�شافة اإىل 
توفري فر�س جتارية واعدة لهم متكنهم 

من تطوير منتجاتهم وحلولهم.«
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املال والأعمال

يفتح اأبوابه من 25 يونيو حتى 30 �سبتمرب 2020
فندق كابري باال�س مبدينة اأناكابري االإيطالية 

ي�صتقبل زواره للمرة االأوىل حتت مظلة جمموعة جمريا
•• دبي-وام:

الفنادق  اإدارة  يف  ال��رائ��دة  العاملية  ال�شركة  “جمريا”،  جمموعة  اأعلنت 
ال�شاحر  الإيطايل  فندقها  اأب��واب  افتتاح  القاب�شة  لدبي  والتابعة  الفاخرة 
“ كابري بال�س جمريا” اعتباراً من 25 يونيو اإىل 30 �شبتمرب 2020 

ل�شتقبال زواره حتت مظلة “جمموعة جمريا«.
ومب��وق��ع��ه امل��ث��ايل يف م��دي��ن��ة اأن��اك��اب��ري ال�����ش��اح��رة - اإح����دى اأب����رز املناطق 
 - كابري  جزيرة  يف  الطبيعي  بجمالها  حتتفظ  زال��ت  ما  التي  احل�شرية 
يرتبع الفندق على تلة ت�شرف على خليج نابويل و ي�شكل جت�شيداً حقيقياً 
لعبارة “دولت�شي فيتا” الإيطالية التي تعني احلياة جميلة وذلك بف�شل 
البحرية  واإط��اللت��ه  كابري  مباين  ط��راز  على  املميز  اخل��ارج��ي  ت�شميمه 

املفتوحة.
“كابري  لقى  املا�شي  القرن  �شتينيات  يف  الأوىل  للمرة  اأبوابه  فتح  فمنذ 
م على طراز ق�شر نابويل يف القرن الثامن ع�شر، رواجاً كبرياً  بال�س” املُ�شمَّ

و�شهرة عاملية وا�شعة، و�شرعان ما ر�ّشخ مكانته كاأبرز فنادق اجلزيرة.
و  الإيطالية  احلكومة  عن  ال�شادرة  التوجيهات  باتباع  الفندق  �شيلتزم  و 
على  حر�شاً  الح��رتازي��ة  الإج�����راءات  م��ن  مكثفة  جمموعة  حالياً  يطبق 
ال��زوار والنزلء وال�شركاء  اأن �شحة و�شالمة كل  �شالمة اجلميع، ل�شّيما 

واملوظفني تظل على راأ�س قائمة اأولويات فنادق ومنتجعات جمريا.
و متا�شياً مع اإلتزام “جمريا” بتقدمي اأرقى فنون الطهي لزوارها يحت�شن 
مطعمني حائزين على ثالث جنوم مي�شالن يف  “كابري بال�س جمريا” 
الذي يقدم املاأكولت التقليدية   L‘Olivo »اجلزيرة، فمطعم “ل اأوليفو
على  حائز  وا�شعة  م�شروبات  قائمة  مع  املتو�شط  الأبي�س  البحر  ملنطقة 
التابع  ال�شاطئي   Il Riccio ريكيو«  “اإل  ن��ادي  يحمل  بينما  جنمتني 
للفندق جنمة واحدة وهو النادي ال�شاطئي الوحيد يف العامل احلائز على 

هذه الّنجمة.
و�شيفتتح النادي اأبوابه لتقدمي الغداء والع�شاء لزواره، وهو الذي ي�شتهر 
برتبعه على ال�شاحل ال�شخري للجزيرة، وتقدمي اأ�شهى املاأكولت البحرية 

املحلية يف اجلزيرة خا�شة قنافذ البحر التي اأخذ منها املطعم ا�شمه.
ونائب  جمريا”  بال�س  “كابري  فندق  ع��ام  مدير  زانيني،  اإيرمانو  وق��ال 
الرئي�س الإقليمي ملجموعة “جمريا” يف اإيطاليا وا�شبانيا - بهذه املنا�شبة 
“ت�شعدنا العودة اإىل ا�شتقبال زوارن��ا يف كابري بال�س جمريا ففريقنا   :-
يرتقب هذه اللحظة بكل �شغف وحما�س، وهو جاهز لتقدمي اأرقى اخلدمات 
وجتارب الطهي التي ي�شتهر بها الفندق والتي تتما�شى مع قيم ومعايري 
جموعة جمريا ». ومتثل الفنون املميزة والت�شميم ال�شاحر ركنني اأ�شا�شيني 
املقو�شة  والأ�شقف  بالأبي�س  املطلية  الأنيقة  الفندق، فاجلدران  للتميز يف 

والأعمدة تبعث لدى الزوار �شعوراً بالهدوء مبجرد عبورهم البوابة.
بالأعمال  مظهرها  و�شال�شة  بنعومة  املميزة  الداخلية  الت�شاميم  تزخر  و 
كبار مثل  لفنانني  تقدير  التي متثل عربون  واملعا�شرة  التاريخية  الفنية 

مريو وماغريت ووارهول.
“املتحف  جم��م��وع��ة  ع��رب  امل��ع��ا���ش��رة  الفنية  ب��الأع��م��ال  ال��ف��ن��دق  يحتفي  و 
اأناكابري  روح  ع��ن  حتكي  وال��ت��ي  اأن��ح��ائ��ه،  جميع  يف  واملنت�شرة  الأبي�س”، 
وت��ت�����ش��م��ن اأع���م���اًل م���ن اإب�����داع دي ���ش��ريي��ك��و وك��ي��ث ه��اري��ن��غ وب���وم���ودورو 

وغريهم.

تعاون بني عجمان االإعالمية وبنك امل�صرق لتمكني 
امل�صتثمرين من فتح احل�صابات امل�صرفية عن بعد

•• عجمان -وام:

بنك  مع  تعاون م�شرتك  اتفاقية  احل��رة  الإعالمية  وقعت مدينة عجمان 
املدينة عن  مل�شتثمري  امل�شرفية  اإىل ت�شهيل فتح احل�شابات  امل�شرق تهدف 

بعد من داخل اأو خارج الدولة وفق اآليات و�شوابط حمددة .
عجمان  مل��دي��ن��ة  التنفيذى  امل��دي��ر  الها�شمي  خليل  حم��م��ود  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ال��ذى وقع التفاقية مع روهيت غ��ارغ رئي�س اخلدمات  الإعالمية احل��رة 
امل�شرفية لالأعمال يف بنك امل�شرق اإنه ويف اإطار توجيهات ال�شيخ عبدالعزيز 
احلرة  الإعالمية  عجمان  مدينة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمى  حميد  بن 
الظروف  ظل  فى  ل�شيما   ، للم�شتثمرين  الدائم  الدعم  تقدمي  ب�شرورة 
الراهنة فاإن املدينة ت�شعى ب�شكل م�شتمر وبكافة ال�شبل اإىل تقدمي خدمات 
متكاملة جتعل من جتربة العمل معها فر�شة مثالية مكتملة الأبعاد من 

حيث اخلدمات املي�شرة واملرونة وتنويع وتي�شري قنوات الدفع.
ال�شغرية  لل�شركات  رقمية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  تكفل  التفاقية  اأن  واأو���ش��ح 
املدينة  م�شتثمري  من  الدولة  يف  واجلديدة  النا�شئة  فيها  مبا  واملتو�شطة 
، وتوفر خدمات رئي�شية ت�شمل ان�شمام العمالء اجلدد رقميا ، ومنتجات 
اإدخال  من  املن�شاآت  ميكن  رقمي  وم�شاعد   ، وال�شهولة  بال�شفافية  تت�شم 
 ، احل�شابات  لفتح  امل�شتغرق  ال��زم��ن  م��ن  تقلل  و�شاملة  �شحيحة  بيانات 
وتقلل من فر�س الرف�س ، بالإ�شافة اإىل القدرة على اإجراء املعامالت عرب 

الإنرتنت.

خالل اجتماع مع روؤ�ساء ومدراء غرف التجارة وال�سناعة بالدولة

املن�صوري: بتكامل االأدوار بني احلكومة والقطاع اخلا�س
 جتاوزنا املرحلة االأ�صعب ... و�صنعمل معًا للتعايف وا�صتعادة النمو

تفخر بدعم جهود اجلهات احلكومية املخت�سة ملكافحة انت�سار الفريو�ص يف الدولة

اأكرث من 200 مركبة من موا�صالت االإمارات لتقدمي خدمات التو�صيل ونقل الب�صائع يف اأبوظبي 

دبي االإ�صالمي يدرج �صكوكا بقيمة مليار دوالر يف بور�صة نا�صداك دبي

•• اأبوظبي –الفجر:

�شعيد  بن  �شلطان  املهند�س  معايل  عقد 
اجتماعاً  الق��ت�����ش��اد،  وزي����ر  امل��ن�����ش��وري 
-ع���ن ب��ع��د- م��ع روؤ����ش���اء وم�����دراء غرف 
لالطالع  بالدولة،  وال�شناعة  التجارة 
وموؤ�ش�شات  �����ش����رك����ات  اأو�������ش������اع  ع���ل���ى 
م�شتجدات  ومتابعة  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع 
الآثار  ح��ول  والت�شاور  ال��راه��ن،  الو�شع 
وال�شتماع  ل��ل��ج��ائ��ح��ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
اأف�شل  ح��ول  التجارية  ال��غ��رف  ملرئيات 
ال�شبل لإنعا�س احلركة التجارية والنمو 
اإعادة  ب�شاأن  ومقرتحاتهم  القت�شادي 

الثقة يف بيئة الأعمال.
وقال معايل املن�شوري، اإن جناح الدولة 
اأنتجتها  ال��ت��ي  العقبات  اأب���رز  جت���اوز  يف 
اأزمة فريو�س كورونا امل�شتجد، وحتديداً 
والإغالق  تقييد احلركة  خالل مرحلة 
القت�شادي، هو نتيجة لعدة عوامل من 
اجلهود  وت�شافر  الأدوار  تكامل  اأبرزها 
اخلا�س،  وال��ق��ط��اع  احلكومة  ب��ني  فيما 
الأعمال  لقطاع  ال�شريعة  وال�شتجابة 
بالدولة لكافة القرارات املعلنة للت�شدي 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  الأزم�������ة  ل���ت���داع���ي���ات 

ال�شحي والقت�شادي.
لرفع  الآليات  الجتماع عدد من  ناق�س 
م�����ش��ت��وى ال��ت��ن�����ش��ي��ق ف��ي��م��ا ب���ني ال�����وزارة 
اأب��رزه��ا تطوير  وم��ن  اخل��ا���س  والقطاع 
من�شة اإلكرتونية جتمع وزارة القت�شاد 
وممثلي  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  م��ع 
ب��ال��دول��ة، وال��ت��ي تهدف  قطاع الأع��م��ال 
اإىل تبادل املعلومات والبيانات بخ�شو�س 
املبادرات احلكومية واحلزم التحفيزية، 
لل�شركات  امل���ج���ال  ات���اح���ة  ج���ان���ب  اإىل 
لعر�س خمتلف التحديات التي تواجهها 
مبا  ملعاجلاتها  احل��ل��ول  اأن�شب  واق���رتاح 
التعايف، ف�شاًل  ت�شريع خطط  ي�شهم يف 
عن دع��م متخذي ال��ق��رار ب��اأرق��ام دقيقة 
ال��واق��ع القت�شادي. ومت  ع��ن  وحم��دث��ة 
ت�شكيل فريق عمل بني الوزارة والغرف 
الدورية  الجتماعات  لتن�شيق  التجارية 

تنفيذ  ومتابعة  القادمة  ال��ف��رتة  خ��الل 
�شمن  عليها  املتفق  والأل���ي���ات  اخل��ط��ط 

برامج التعايف القت�شادي.
الجتماع  ا�شتعرا�س  ذل��ك،  جانب  واإىل 
م�����ش��ت��ج��دات بيئة الأع���م���ال ب��ال��دول��ة يف 
ظ���ل ال���ظ���روف ال���راه���ن���ة، واأث�����ر احلزم 
الإع������الن عنها  ال���ت���ي مت  الق��ت�����ش��ادي��ة 
كفايتها  وم���دى  املا�شية  ال��ف��رتة  خ��الل 
اتخاذها  املطلوب  الإ�شافية  والتدابري 
والقطاعات  امل��ق��ب��ل��ة،  امل���رح���ل���ة  خ����الل 
والقطاعات  ال�����ش��ري��ع  للتعايف  املُتهيئة 
الدعم  التي تتطلب مزيد من  الأخ��رى 

ملواكبة متطلبات مرحلة التعايف.
الوكالء  ����ش���ع���ادة  الج���ت���م���اع  يف  ����ش���ارك 
والوكالء امل�شاعدين بالوزارة اإىل جانب 
نخبة من روؤ�شاء ومدراء غرف التجارة 

وال�شناعة بكافة اإمارات الدولة.
واأو�شح معاليه اأن املرحلة احلالية تعمل 
القت�شادية  البيئة  جاهزية  رف��ع  على 
وتعزيز  ال���ن�������ش���اط  مل�����ع�����اودة  ل����ل����دول����ة 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة الق���ت�������ش���ادي���ة م���ن خالل 
مبادرات لتمكني التعايف ال�شريع ملختلف 
القيود  رفع  بعد  القت�شادية  القطاعات 
وال��ع��م��ل على تهيئة  الإغ����الق،  وان��ت��ه��اء 
م�شار  يف  جم��دداً  لالنخراط  القت�شاد 

اإمنائي م�شتدام.
واأ�شار الوزير اإىل اأن الدولة حري�شة على 
اإ�شراك القطاع اخلا�س يف كافة مراحل 
ل�شمان  وذل�����ك  ل��ل��ت��ع��ايف،  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ت�شتجيب  واق���ع���ي���ة  ب��خ��ط��ط  اخل�������روج 
مل��ت��ط��ل��ب��ات م��ن��اخ الأع���م���ال ومت��ك��ن��ه من 

ا�شتعادة ن�شاطه مرة اأخرى. 
اأن وزارة القت�شاد  املن�شوري على  واأكد 
حري�شة على تعزيز اأوا�شر التوا�شل مع 
كافة  ومناق�شة  بالدولة  الأعمال  قطاع 
التدابري التي من �شاأنها تذليل العقبات 
ومواجهة التحديات لدعمه والتاأكد من 

اأنه مي�شي قدما نحو التعايف ال�شريع.
م����ن هذه  ���ش��ي��خ��رج  ال����ع����امل  اأن  وت����اب����ع 
اقت�شادية  وم��ع��اي��ري  مب��ع��امل  امل��رح��ل��ة 
ج��دي��دة، وال��دول��ة ت��اأخ��ذ ه��ذه املعطيات 

اأولوياتها  �شمن  وت�شع  العتبار  بعني 
للتكيف  الق��ت�����ش��ادي��ة  الأن�����ش��ط��ة  تهيئة 
م����ع م���رح���ل���ة الق���ت�������ش���اد ال���رق���م���ي من 
للمهن  امل�شتقبل  م��ه��ارات  تنمية  خ��الل 
التكنولوجيا  نحو  والتحول  والوظائف 
واملتطورة  احلديثة  والتقنيات  املتقدمة 
امل��رت��ب��ط��ة ببيئة  يف خم��ت��ل��ف اخل���دم���ات 
الأعمال ومناخ ال�شتثمار. وقال معاليه 
على  تاأ�ش�س  الإم���ارات  دول��ة  اقت�شاد  اإن 

احلكومة  ب��ني  الفاعلة  ال�����ش��راك��ة  م��ب��داأ 
“نحن  وال���ق���ط���اع اخل���ا����س. واأ�����ش����اف: 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ف���خ���ورون مب����ب����ادرات 
واأ�شحاب  ال��ك��ربى  وال�شركات  والتجار 
م�شاهماتهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال��ع��ق��ارات 
امل������الك  ت���خ���ف���ي���ف الأع�������ب�������اء ع����ل����ى  يف 
وخ�شومات واعفاءات للوحدات ال�شكنية 
وكذلك  العزل،  ف��رتة  خ��الل  والتجارية 
لتكون حتت  املباين  امل��ب��ادرات يف تقدمي 

للوباء،  الت�شدي  يف  احل��ك��وم��ة  ت�شرف 
وم�������ش���اه���م���ات ال�������ش���رك���ات وامل���واط���ن���ني، 
التي  الإيجابية  املمار�شات  من  وغريها 
اأمام  بها، ونحن  ونعتز  ونقدرها  نثمنها 
هذه الروح الإيجابية وال�شلوك امل�شوؤول 
من اجلميع، على ثقة باأن دولة الإمارات 
ت�شتعيد  التي  ال��دول  اأوائ��ل  �شتكون من 
يف  الأزم���ة  ه��ذه  م��ن  ون�شاطها  عافيتها 

اأ�شرع وقت ممكن«.

•• دبي-الفجر:

حماية  يف  م�شوؤوليتها  م��ن  ان��ط��الق��اً 
�شددت  لديها،  والعاملني  متعامليها 
الإج���راءات  على  الإم����ارات  موا�شالت 
فريو�س  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  الح�����رتازي�����ة 
19- وذل���ك بتعقيم  ك��ورون��ا -ك��وف��ي��د 
املركبات واحلافالت امل�شتخدمة  لنقل 
رح��ل��ة، وبعد عمليات  ك��ل  بعد  ال��رك��اب 
ل�شمان  الفنية،  ال��ور���س  يف  ال�شيانة 
من  لال�شتخدام  و�شالمتها  نظافتها 

قبل الركاب املنقولني عرب اأ�شطولها.
مدير  العامري  ع��ب��داهلل  ال�شيد  وق��ال 
العمليات يف اأبوظبي والعني والظفرة، 
حري�شة  الإم��������ارات  م���وا����ش���الت  ب�����اأن 
القيا�شية،  ال��ن��ج��اح��ات  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى 
املتميزة  ال�����ش��م��ع��ة  ع���ل���ى  واحل�����ف�����اظ 

عاماً   39 م��دى  على  اكت�شبتها  ال��ت��ي 
خدمات  تقدم  حكومية  �شركة  ك��اأك��رب 
ال����دول����ة، وذلك  وال���ت���اأج���ري يف  ال��ن��ق��ل 
لح��رتاف��ي��ت��ه��ا يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات، 
واملمار�شات  امل��ع��اي��ري  اأف�����ش��ل  وتطبيق 
بثقة  اليوم حتظى  املعتمدة، ما جعلها 
خدمات  ت��ق��دمي  مل��وا���ش��ل��ة  متعامليها 
ال��ق��ط��اع��ات احليوية،  اأك���رب  ال��ن��ق��ل يف 
ول��ن��خ��ب��ة م��ن امل��ت��ع��ام��ل��ني يف ظ��ل هذه 

الأزمة العاملية.
وقال العامري باأن خدمات النقل التي 
م�شتمرة  الإم��ارات  تقدمها موا�شالت 
يف م���دن اأب��وظ��ب��ي و���ش��واح��ي��ه��ا، حيث 
209 مركبة  يتم تقدميها من خالل 
اإىل اأن خدمات  و 274 �شائق، م�شرياً 
القطاعات،  من  عدد  يف  توقفت  النقل 
منها النقل املدر�شي والنقل اجلامعي، 

الإم���ارات  م��وا���ش��الت  تلقت  املقابل  يف 
م���ن قطاعات  ن��ق��ل ج���دي���دة  ع���رو����س 
والإ�شكان  امل�شت�شفيات  منها  خمتلفة 
واأخرى مرتبطة بخدمات  واملقاولت، 
والتو�شيل  والأغ��ذي��ة،  الب�شائع  نقل 
الطلب  لتلبية  الإلكرتونية  والتجارة 
اإىل  التو�شيل  خ��دم��ات  ع��ل��ى  امل��ت��زاي��د 
املنازل، للتزام �شريحة كبرية من اأفراد 
املجتمع يف البقاء مبنازلهم، اإ�شافة اإىل 
قرار تقييد احلركة يف اأبوظبي واملدن 
التابعة لها، وقرار حظر التنقل خالل 

فرتة التعقيم الوطني. 
الجتماعية  م�شوؤوليتها  م��ن  وك��ج��زء 
فاإن موا�شالت الإمارات تفخر بتقدمي 
احلكومية  اجل���ه���ات  جل���ه���ود  دع��م��ه��ا 
يف  الفريو�س  انت�شار  ملكافحة  املخت�شة 
بتوفري  رعايتها  قدمت  حيث  الدولة، 

 1431 لتنفيذ  و�شائقيها  حافالتها 
املعنية  احل���ك���وم���ي���ة  ل��ل��ج��ه��ات  رح���ل���ة 

مبتابعة مكافحة اجلاحة.
قيام  اإىل  ال��ع��م��ل��ي��ات،  م���دي���ر  و����ش���رح 
موا�شالت الإمارات بتحديد التدابري 
والإج��������راءات الح���رتازي���ة ل��ل��ح��د من 
العدوى بفريو�س كورونا لدى  انت�شار 
وال�شلع  ال��ع��م��ال  نقل  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
كتطبيق  الغذائية،  وامل���واد  والب�شائع 
املركبات،  يف  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���ب���اع���د 
بحيث ل يزيد عدد الركاب عن العدد 
بارتداء  املنقولني  واإل���زام  ب��ه،  امل�شموح 
ال��ك��م��ام��ات، وق��ي��ا���س درج����ات احل����رارة، 
الآخرين  املبا�شر مع  وجتنب الت�شال 
احلافلة  وت��ع��ق��ي��م  امل�����ش��اف��ح��ة،  م��ث��ل 
با�شتخدام  رح��ل��ة  ك��ل  ب��ع��د  امل��رك��ب��ة  اأو 
على  الت�شديد  م��ع  معتمدة،  معقمات 

•• دبي-وام:

املالية  البور�شة  نا�شداك دبي،  رحبت بور�شة 
العاملية يف املنطقة، باإدراج �شكوك بقيمة مليار 
الإ�شالمي،  دبي  بنك  قبل  من  اأمريكي  دولر 
اأك���رب ال��ب��ن��وك الإ���ش��الم��ي��ة يف دول���ة الإم����ارات 

العربية املتحدة.
 4.5 كوك  ال�شّ على  الكتتاب  حّد  و�شل  وقد 
باملائة   2.95 رب��ح  مب��ع��دل  تقريبا،  اأ���ش��ع��اف 
كوك ما يقارب  ال�شّ �شنوياً، حيث جذبت هذه 
خ����ارج منطقة  م���ن  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  م���ن   ?50
ال�����ّش��رق الأو����ش���ط و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا. وتهدف 
كوك لتعزيز الّتدابري اّلتي يّتخذها بنك  ال�شّ
وال�شركات،  ال��ع��م��الء  ل��دع��م  الإ���ش��الم��ي  دب��ي 
يعّد بنك دبي الإ�شالمي اأحد اجلهات الّرائدة 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  كوك يف  ال�شّ لإ�شدار 
�شت  بلغت  وال��ت��ي  القيمة،  حيث  م��ن  املتحدة 
�شبع  جم��م��ل  م���ن  اأم���ري���ك���ي  دولر  م���ل���ي���ارات 
وقال  الأخ����ري.  ه��ذا  فيها  مب��ا  اإدراج  عمليات 
الّتنفيذي  الّرئي�س  ���ّش��ل��وان،  ع��دن��ان  ال��ّدك��ت��ور 

اإقبال  ان  الإ����ش���الم���ي  دب����ي  ب��ن��ك  مل��ج��م��وع��ة 
كوك ياتي تاأكيدا  امل�شتثمرين الكبري على ال�شّ
على ثقتهم يف اإ�شرتاتيجية البنك امل�شتقبلية 
قد  ال�شدار  هذا  اأن  اإىل  وبالنظر  واأن�شطته. 
للموؤ�ش�شات  الإ�شالمي  املال  راأ���س  اأ�شواق  فتح 
املالية خالل عام 2020، كان من املنا�شب اأن 
يتم ذلك من قبل اأول بنك اإ�شالمي يف العامل« 
الفّعالة  ال�ّشيا�شة  م��ع  “متا�شياً  واأ����ش���اف:   .
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��ّر���ش��ي��دة  للقيادة 
املتحدة، فاإنّنا عازمون على ال�شتمرار يف دعم 
الأف����راد وال�����ش��رك��ات داخ���ل ال��دول��ة وخارجها 
عوبات  ب��ال��ّت��زام��ن م��ع خ���روج ال��ع��امل م��ن ال�شّ
التي واجهته خالل الأ�شهر الأخرية. .. ويعّزز 
اإدراج هذه ال�شكوك يف نا�شداك دبي عالقاتنا 
الوثيقة بامل�شتثمرين الإقليميني والعامليني”. 
كاظم، حمافظ مركز  قال عي�شى  من جانبه 
دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي والأم����ني ال��ع��ام مل��رك��ز دبي 
لتطوير القت�شاد الإ�شالمي ورئي�س جمل�س 
الإدراج  ه��ذا  “يوؤكد  امل���ايل:  دب��ي  ���ش��وق  اإدارة 
اجل��دي��د م��ن قبل بنك دب��ي الإ���ش��الم��ي على 

الإماراتية  امل��ال  راأ���س  اأ���ش��واق  ق��درة موؤ�ش�شات 
ع��ل��ى ال���ّت���ع���اون ب��ن��ج��اح، وال�����ذي ب�����دوره يعزز 
و�شتحافظ  ال��دول��ة.  يف  القت�شادي  الن�شاط 
العا�شمة  ب�شفتها  ال��ب��ارزة  مكانتها  على  دب��ي 
العاملية لالقت�شاد الإ�شالمي . جتدر الإ�شارة 
مراكز  اأك����رب  م���ن  واح�����دة  ت��ع��ّد  دب����ي  اأّن  اىل 
القيمة  تبلغ  حيث  العامل،  يف  كوك  ال�شّ اإدراج 
كوك  ال�شّ اإدراج  عمليات  جلميع  الإج��م��ال��ي��ة 
اأمريكي. وقال  66.3 مليار دولر  حتى الآن 
ع��ب��د ال���واح���د ال��ف��ه��ي��م رئ��ي�����س جم��ل�����س اإدارة 
يج�شد  الإدراج  ه��ذا  اإّن  دب��ي  نا�شداك  بور�شة 
كوك  ال�شّ ���ش��وق  ي�شهدها  ال��ت��ي  ال��ّن��م��و  ح��ال��ة 
باعتباره و�شيلة فّعالة ل�شتقطاب ال�شتثمارات 
على ال�شعيدين الإقليمي والعاملي. اما حامد 
علي، الرئي�س التنفيذي ل�نا�شداك دبي فاعرب 
عن �شعادته بدعم اأن�شطة بنك دبي الإ�شالمي 
باعتباره اأحد البنوك الّرائدة يف دولة الإمارات 
اإدارة العديد  العربية املتحدة اّلتي جنحت يف 
عن  ف�شاًل  الإ�شالمي،  الّتمويل  جمالت  من 

دوره يف دعم القت�شاد. نا�شر عارف.

امل�شتمرة  املحافظة  ال�شائقني ب�شرورة 
اليدين  ونظافة  العامة  النظافة  على 
ب�شكل خا�س، حيث حتر�س موا�شالت 
تتمّتع  خ��دم��ات  تقدمي  على  الإم����ارات 
ب�����اجل�����ودة وال����ك����ف����اءة والح����رتاف����ي����ة 
وت���ط���ب���ي���ق الإج������������راءات الح�����رتازي�����ة 
متعامليها  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

وحتقيق �شعادتهم.
موا�شالت  خ����دم����ات  ب������اأن  واأ������ش�����اف، 
الإمارات يف اأبوظبي والعني والظفرة، 
وتاأجري  النقل  خدمات  تقدمي  ت�شمل 
امل���رك���ب���ات واحل�����اف�����الت وال�����دراج�����ات 
النارية وال�شيارات الكهربائية، وتوفري 
البرتولية،  امل���واد  ونقل  امل���ربد،  النقل 
واأي�شاً   ، ال�����ش��ائ��ق��ني،  ت��وف��ري  وخ��دم��ة 
من  متميزة  لنخبة  الأ���ش��اط��ي��ل  اإدارة 

املتعاملني الرائدين.
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جمارك دبي حتبط تهريب 58 قطعة ب�صائع مقلدة الأنابيب VALLOUREC لنقل النفط والغاز

نظم ندوة افرتا�سية ا�ستعر�ست الواقع اجلديد ومو�سوع جل�سات التحكيم االفرتا�سية 

مركز دبي للتحكيم الدويل يناق�س حتديات فريو�س كوفيد-19 على التحكيم واحللول العملية

•• دبي – الفجر:

 ع���ززت ج��م��ارك دب��ي دوره���ا احل��ي��وي يف 
و�شالمة  اأم���ن  ع��ن  الأول  ال���دف���اع  خ��ط 
حققته  جديد  ب��اإجن��از  املجتمع  و�شحة 
للب�شائع  ال��ت�����ش��دي  ال���دائ���رة يف جم���ال 
الكبرية  امل��ق��ل��دة وم��ك��اف��ح��ة خم��اط��ره��ا 
واأ�شرارها البالغة على الإن�شان والبيئة 
العربية  الإم���ارات  تنفيذا لل��ت��زام دول��ة 
الفكرية  امللكية  حقوق  بحماية  املتحدة 
وحر�شها على متكني اأ�شحاب العالمات 
التجارية من احلفاظ على العائد املايل 
منتجاتهم  ت��ط��وي��ر  يف  ل���ش��ت��ث��م��اره��م 
ب��الأف��ك��ار والب��ت��ك��ارات اجل��دي��دة لتلبي 
وتدعم  با�شتمرار  امل�شتهلكني  متطلبات 

بالتايل منو التجارة العاملية.
وحققت جمارك دبي من خالل التعاون 
اإدارة حماية حقوق  التام بني  والتن�شيق 
ال�شتخبارات  واإدارة  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
اجلمركية اإجنازا نوعياً بتنفيذ �شبطية 
بالغة  ملكونات  املقلدة  للب�شائع  جديدة 
الأهمية ل�شناعة النفط والغاز اأحبطت 

الدائرة حماولة اإدخالها اىل الدولة.
وقد بداأ التحرك ل�شبط هذه الب�شائع 
اإدارة حماية حقوق  املقلدة عندما تلقت 
م����ن �شركة  ����ش���ك���وى  ال���ف���ك���ري���ة  امل��ل��ك��ي��ة 
ب�����ش��ائ��ع مقلدة  ب���وج���ود  واي�����ت  ���ش��ي��در 
4 حاويات قادمة من اإحدى  حمملة يف 
لإدخالها  دب���ي  اإىل  الآ���ش��ي��وي��ة  ال�����دول 
اأ�شلية  ب�����ش��ائ��ع  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ال���دول���ة  اإىل 
العالمة  حت��م��ل  ال��ن��ف��ط  لنقل  لأن��اب��ي��ب 

 ،VALLOUREC ال���ت���ج���اري���ة 
حقوق  ح���م���اي���ة  اإدارة  ق����ام����ت  ح���ي���ث 
التحكم  غ��رف��ة  ب��اإب��الغ  الفكرية  امللكية 
اجلمركية  ال�شتخبارات  لإدارة  التابعة 
احلاويات  تتبع  ليتم  امل��ع��ل��وم��ات  ب��ه��ذه 
وعند  دب��ي،  اإىل  نقلها  خالل  امل�شتهدفة 
املعاينة  اإىل  و���ش��ول��ه��ا ج���رى حت��وي��ل��ه��ا  
مت  حيث  مبا�شرة  اجلمركي  والتفتي�س 
النفط  نقل  لأنابيب  قطعة   58 �شبط 
خ�شعت للفح�س الفني من قبل خرباء 
اأنها ب�شائع مقلدة  متخ�ش�شني ليتبني 
حتمل   VALLOUREC لأنابيب 
خماطر كبرية على البيئة لعدم قدرتها 
على حتمل ال�شغط العايل الذي �شممت 
لتحمله الأنابيب الأ�شلية لتلك العالمة 
بيئية  باأ�شرار  يت�شبب  قد  ما  التجارية 
املقلدة  الأن��اب��ي��ب  بالغة يف ح��ال و���ش��ول 
م�شاريع  يف  وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ال��دول��ة  اىل 

ال��ن��ف��ط وال����غ����از.  وق�����ال ي��و���ش��ف عزير 
مبارك مدير اإدارة حماية حقوق امللكية 
املقلدة  الب�شائع  تت�شبب   “ ال��ف��ك��ري��ة: 
باأ�شرار كبرية للمجتمع حني ي�شتهدف 
العالمات  ال��ت��ج��اري  وال��غ�����س  ال��ت��ق��ل��ي��د 
كاأنابيب  ح��ي��وي��ة  مل��ن��ت��ج��ات  ال���ت���ج���اري���ة 
ال��ن��ف��ط وال���غ���از، ول���ذل���ك اأول��ي��ن��ا كامل 
حول  و�شلتنا  التي  لل�شكوى  اهتمامنا 
لأنابيب  مقلدة  ب�شائع  ادخ��ال  حماولة 
مع  والتن�شيق  وبالتعاون  والغاز،  النفط 
و�شعنا  اجلمركية  ال�شتخبارات  اإدارة 
املقلدة  النابيب  ل�شبط  حمكمة  خطة 
حلماية  ال����دول����ة  اإىل  دخ���ول���ه���ا  وم���ن���ع 
الناجمة  البيئية  املخاطر  جمتمعنا من 
يف  املقلدة  النابيب  ه��ذه  ا�شتخدام  ع��ن 
نقل النفط، وبعد اأن مت �شبطها واأظهر 
الفح�س الفني مدى خطورتها حر�شنا 
مواد  اإىل  لتتحول  تدويرها  اإع���ادة  على 

التام  للتزامنا  تنفيذاً  البيئة،  ت�شر  ل 
بحماية البيئة من جهة وحماية حقوق 
جهة  م��ن  التجارية  العالمات  اأ�شحاب 
اأخ��رى، لتظل دولة الإم��ارات يف مقدمة 
دول العامل التي تعمل على حماية حقوق 
ظروف  اأف�شل  لتوفري  الفكرية  امللكية 
ال�شتثمار املجدي لل�شركات والتجار، ما 
يعزز قدرة الدولة على دعم منو التجارة 
اخلارجية وجذب ال�شتثمارات اجلديدة 
ل��ت��وا���ش��ل الم�����ارات تقدمها  ب��ا���ش��ت��م��رار 
ال�شريع على طريق التنمية القت�شادية 

ال�شاملة وامل�شتدامة«.
مدير  ال�����ش��وي��دي  حم��م��د  �شعيب  وق���ال 
“تعمل  اجلمركية:  ال�شتخبارات  اإدارة 
غ��رف��ة ال��ت��ح��ك��م ال��ت��اب��ع��ة ل������الإدارة على 
واملقيدة  امل��م��ن��وع��ة  ال��ب�����ش��ائ��ع  م��الح��ق��ة 
والب�شائع املقلدة قبل و�شولها اإىل دبي 
وتبداأ بتتبعها منذ حلظة ا�شتالم الدارة 

للمعلومات  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ق���ن���وات  ع���رب 
املتجهة  امل�شروعة  غ��ري  الب�شائع  ح��ول 
املنافذ  ع����رب  ال�����دول�����ة  اإىل  ل���ل���دخ���ول 
اجلمركية لإمارة دبي، حيث نقوم بتتبع 
هذه الب�شائع با�شتخدام “النظام الذكي 
والرحالت”  ال�����ش��ف��ن  وم��ت��اب��ع��ة  ل��ر���ش��د 
الذي طورته جمارك دبي لر�شد حركة 
اإلينا  القادمة  امل�شروعة  غري  الب�شائع 
اإىل موانئ  ق��ب��ل و���ش��ول��ه��ا  ب��ح��راً وج����واً 
املعلومات  ع��ل��ى  وب���ن���اًء  دب���ي،  وم���ط���ارات 
حقوق  حماية  اإدارة  م��ن  و�شلتنا  ال��ت��ي 
احلاويات  بتتبع  قمنا  الفكرية  امللكية 
امل�شتهدفة مبوجب هذه املعلومات حتى 
تفتي�شها  مت  ح��ي��ث  دب���ي  اإىل  و���ش��ول��ه��ا 
باحرتافية  امل��ق��ل��دة  الأن��اب��ي��ب  و���ش��ب��ط 
عالية اأظهرت مدى كفاءة غرفة التحكم 
غري  الب�شائع  مالحقة  على  وق��درت��ه��ا 

امل�شروعة و�شبطها«.

•• دبي-الفجر:

نظم مركز دبي للتحكيم الدويل، اأحد 
دبي،  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  م��ب��ادرات 
عنوان  حت��ت  افرتا�شية  ن���دوة  م��وؤخ��راً 
على  كوفيد-19  ف���ريو����س  ت���اأث���ري   “
واجلانب  ال��ت��ح��دي��ات  ب���ني  ال��ت��ح��ك��ي��م: 
من  اأك����رث  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك  العملية” 
املهتمني  مي���ث���ل���ون  م�������ش���ارك���اً   200
القطاعات  خم��ت��ل��ف  م����ن  واخل��������رباء 

القت�شادية.
وناق�شت الندوة الفرتا�شية التحديات 
كوفيد- فريو�س  انت�شار  اأحدثها  التي 

العملية  واحل��ل��ول  التحكيم،  على   19
التي ميكن تطبيقها واعتمادها لتذليل 
التحكيم  دور  وتعزيز  التحديات،  ه��ذه 
املنازعات  ل��ت�����ش��وي��ة  ب��دي��ل��ة  ك��و���ش��ي��ل��ة 

التجارية.
الور�شة  يف  امل�������ش���ارك���ون  وا���ش��ت��ع��ر���س   
مدى انطباق ما يعرف با�شم “الو�شع 
التحكيم  ع��ل��ى  اجلديد”  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
اإذا ك��ان��ت هذه  ال��ك��ورون��ا، وم���ا  يف ظ��ل 

عودة  قبل  موؤقتة  مرحلة  ه��ي  ال��ف��رتة 
التحكيم اإىل عهده ال�شابق يف فرتة ما 
امل�شاركون  الكورونا.  وبحث  اأزمة  قبل 
الإجراءات  كفاءة  تعزيز  كيفية  كذلك 
ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة يف ظ����ل ه�����ذه ال���ظ���روف 
احلالية، م�شتعر�شني جل�شات التحكيم 
والثغرات  وال��ت��ح��دي��ات  الف��رتا���ش��ي��ة 
خ�شو�شية  تعيق  قد  التي  ال�شيربانية 
و�شرية عقد مثل هذه اجلل�شات، حيت 
تنوعت اآراء املتحدثني يف الور�شة حول 
هذا املو�شع ما بني موؤيد ومعار�س لها. 
كما ناق�شت الندوة دور جميع الأطراف 
املعنية من حمكمني وحمامني و�شهود 
تخطي  يف  حتكيم  وم��راك��ز  وموؤ�ش�شات 
تداعيات هذه الأزمة على �شري اإجراءات 

واآليات التحكيم.
الندوة،  يف  الفتتاحية  كلمته  وخ��الل 
دبي  مركز  مدير  �شاهني،  را���ش��د  اأ���ش��ار 
اأهمية الندوة يف  اإىل  ال��دويل  للتحكيم 
وتاأثريات  ال�شاعة،  موا�شيع  مناق�شة 
واآلياته  التحكيم  على  احلالية  الأزم��ة 
دبي  م���رك���ز  اإن  م����وؤك����داً  ومم���ار����ش���ات���ه، 

على  بالتعرف  مهتم  ال��دويل  للتحكيم 
مل��ا فيه  امل��ع��ن��ي��ة  اآراء اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف 
الأط���راف  وح��ق��وق  التحكيم  م�شلحة 

املتنازعة.
جل�شات  مو�شوع  اأن  اإىل  �شاهني  ولفت 
ال��ت��ح��ك��ي��م الف��رتا���ش��ي��ة م��و���ش��وع هام 
ل�شيا�شات  ن���ظ���راً  احل��ال��ي��ة  ال���ف���رتة  يف 
ال���ت���ب���اع���د اجل���������ش����دي والج���ت���م���اع���ي 
املطبقة، ولكنها يف الوقت ذاته تتطلب 

احلماية  تقنيات  اأف�����ش��ل  يف  ا���ش��ت��ث��م��اراً 
و�شرية  خ�شو�شية  لأن  ال�����ش��ي��ربان��ي��ة 
التحكيم  متيز  ميزة  التحكيم  جل�شات 
عن غريه من و�شائل ت�شوية املنازعات، 
يكون  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ح��ك��ي��م  اأن  م���وؤك���داً 
ابتكار  على  وق���ادراً  للتحديات  مواكباً 
الإجراءات  و�شرعة  فعالية  تعزز  حلول 
قانون  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة، 
ي�شجع  الإم��������ارات  دول�����ة  ال��ت��ح��ك��ي��م يف 
يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ا���ش��ت��خ��دام  على 

التحكيم التجاري.
الندوة  يف  امل��ت��ح��دث��ني  ق��ائ��م��ة  و�شملت 
ال�������ش���ي���د علي  ال���ن���ق���ا����ش���ي���ة ك�����ل م�����ن 
ال��ع��ي��درو���س، حم����اٍم وم��وؤ���ش�����س �شركة 
وال�شت�شارات  للمحاماة  ال��ع��ي��درو���س 
الدكتورجورج  والربوف�شور  القانونية، 
واأدار  اأف��اق��ي.  �شركة  �شريك يف  اأف��اق��ي، 
ابراهيم  اأحمد  ال�شيد  النقا�س  جل�شة 
ال�شريك املدير ل�شركة فينويك اإيليوت 
جل�شة  ذل���ك  ب��ع��د  تخللها  ل��ل��م��ح��ام��اه، 
اأ�شئلة طرحها احل�شور على امل�شاركني 
والتي برز من خاللها اهتمام امل�شاركني 

باملو�شوعات املطروحة يف اجلل�شة  
ويربز دور مركز دبي للتحكيم الدويل 
التجاري  ال��ت��ح��ك��ي��م  م�����ش��رية  دع����م  يف 
وتعزيز  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
اعتمد  واملعرفة، حيث  اخل��ربات  تبادل 
عدداً  اجل��دي��د  امنائه  جمل�س  م��وؤخ��راً 
م��ن اخل��ط��ط وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات التي 
تر�شخ مكانة دبي كوجهة عاملي لت�شوية 

املنازعات التجارية.
دبي  م���رك���ز  اأن  اإىل  ب���ال���ذك���ر  ي���ج���در 
م�شتقلة  ه��ي��ئ��ة  ه��و  ال����دويل  للتحكيم 
توفري  اىل  ت��ه��دف  ربحية  غ��ري  دائ��م��ة 
النزاعات  وت�����ش��وي��ة  التحكيم  خ��دم��ات 
التجارية يف جمتمعات الأعمال املحلية 
منا�شبة.  باأ�شعار  والدولية  والإقليمية 
وي��وف��ر امل��رك��ز اأح���دث امل��راف��ق واأف�شل 
ل�����ش��م��ان ج����ودة خدمات  ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
النزاعات  وحل  يقدمها  التي  التحكيم 
مب�شاعدة  ال��ت��ج��اري��ة  الأط�������راف  ب���ني 
امللمني  الدوليني  املحكمني  من  فريق 
واإجراءاتها  الدولية  التحكيم  باأ�شول 

املعتمدة.

الوطنية للتكافل »وطنية« تطلق خدمة 
اإ�صدار وثائق التاأمني بدون تالم�س

•• اأبوظبي-الفجر:

الإلكرتونية  بوابتها  ����س.م.ع  )وطنية(  للتكافل  الوطنية  �شركة  اأطلقت 
خلدمة العمالء عرب الإنرتنت لإ�شدار وثائق التاأمني و�شمان كافة �شبل 
بدون  اخل��دم��ات  تقدمي  اإمكانية  البوابة  ه��ذه  وت��وف��ر  لعمالئها،  ال��راح��ة 
يف  الإن��رتن��ت  عرب  التاأمني  وثائق  على  للح�شول  اأوراق  تبادل  اأو  تالم�س 
اأق��ل م��ن 4 دق��ائ��ق.  وع��ن ه��ذه التحول اجل��دي��د، ق��ال ال�شيد ج��وت��ام داتا 
قد  اأعمالنا  اإدارة  يف  جناحنا  “اإن  )وط��ن��ي��ة(:  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
اإن توفري و�شائل  اإذ  الأ�شا�شية‘.  ‘العودة للقواعد  اإ�شرتاتيجية  ارتكز على 
التي  النماذج  عن  ف�شاًل  التكافل  وثائق  ل�شراء  للعمالء  وفعالة  ُمي�شرة 
جوهر  ميثالن  تعقيدات  اأو  متاعب  اأي  بال  املطالبات  ت�شوية  �شرعة  تتيح 
ال�شركة  تنتهجه  ال��ذي  الرقمي  التحول  ارتكز  وقد  الإ�شرتاتيجية،   هذه 
املُ�شتجد  كورونا  فريو�س  تف�شي  اأن  على  ع��الوة  الإ�شرتاتيجية  ه��ذه  على 
)COVID19( قد دفعنا للم�شّي قدًما ب�شورة اأ�شرع يف هذه العملية، 
 )MYCONNECT( الإلكرتونية  بوابتنا  اإطالق  اأن  نعتقد  ونحن 
�شي�شفي اإلينا املزيد من القوة يف ال�شوق للوفاء بتعهداتنا والتزامنا بتوفري 
خدمات تت�شم بال�شرعة والفاعلية والتناف�شية لعمالئنا.” من جانبه، علق 
)وطنية(  �شركة  يف  امل��رك��ب��ات  على  ال��ت��اأم��ني  ق�شم  رئي�س  ال�����ش��ي��د/م��ورايل 
قائاًل: “يف ظل ا�شتحواذها على ن�شبة %39 يف عام 2017، من املقرر اأن 
تت�شدر التجارة الإلكرتونية قائمة حمركات النمو القت�شادي الرئي�شية 
على امل�شتوى الإقليمي يف جمال التجزئة، بل ومن املتوقع اأن تتخطي ن�شبة 
%50 بحلول عام 2020، ح�شبما اأ�شار التقرير ال�شادر عن �شركة “بني 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  الإلكرتونية  التجارة  بعنوان  كومباين”  اآن��د 
حمدود  ع��دد  وج��ود  ظل  ويف  مذهلة،  ا�شتثنائية  فر�س  اأفريقيا:  و�شمال 
التاأمني من خالل من�شة  التاأمني التي توفر خدمات  للغاية من �شركات 
الوطنية  �شركة  �شتكون  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  م�شتوى  على  رقمية 
للتكافل )وطنية( ���س.م.ع من بني ال�شركات الرائدة يف اتباع هذا التوّجه 
اجلديد. وقد قمنا باإطالق عر�س خ�شم بن�شبة 15% على جميع اخلدمات 
الكود ا�شتخدام  يجب  ذلك،  من  لال�شتفادة  باملركبات،  اخلا�شة  التاأمينية 
كرمز ترويجي.« واأ�شاف قائاًل: “عالوة على ذلك، ومقارنة   GET15
اأن �شركة )وطنية( تبتكر يف جمال  ا  اأي�شً ب�شركات التاأمني الأخ��رى، ثبت 
على  التاأمني  ق�شم  يف  ا�شتثنائية  ت�شهيالت  توفر  حيث  اخل��دم��ات  تقدمي 
الغذاء  اإدارة  من  املُعتمدة  ال�شيارات  وتطهري  تعقيم  خدمة  مثل  املركبات 
والدواء الأمريكية FDA( وبلدية دبي ل�شمان �شالمة العمالء يف ع�شر 

ما بعد فريو�س كورونا ك�شرورة حتمية يف ظل تف�شي هذا الوباء عاملًيا.”

طرق دبي حت�صل على االآيزو عن ريادتها 
يف جمال اال�صتثمار وال�صوؤون التجارية

•• دبي-وام:

الآيزو  �شهادة  على  ح�شولها  عن  بدبي  وامل��وا���ش��الت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
 British Standard الربيطانية  املعايري  موؤ�ش�شة  من   10014
لالأن�شطة  العمل  منظومة  تطوير  يف  ريادتها  ع��ن  وذل��ك   Institute

التجارية وال�شتثمارية على م�شتوى ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
اإدارة  اإب���راه���ي���م احل�����داد م��دي��ر  وع���رب 

ال�شوؤون التجارية وال�شتثمار بقطاع 
املوؤ�ش�شية  واحلوكمة  ال�شرتاتيجية 
ال�شهادة  اعتزازه بهذه  الهيئة عن  يف 
ُم��ن��ح��ت م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة م�شهود  ال��ت��ي 
ب��ال�����ش��ف��اف��ي��ة واحل���ي���ادي���ة والتي  ل��ه��ا 
تعك�س جهود الهيئة يف تطوير اآليات 
وال�شتثمار  التجارية  الأن�شطة  عمل 
..وق����ال اإن ���ش��ه��ادة الآي����زو ج���اءت يف 
اإطار ال�شعي الدائم للهيئة يف حتقيق 
الفوائد املالية والقت�شادية والرتكيز 
على فعالية وكفاءة العمليات بغر�س 

حتقيق متطلبات العمل.
واأ�شاف اأن هذه ال�شهادة عك�شت اأي�شاً 
جهود الهيئة يف حت�شني م�شتوى ر�شا 

الإج��راءات ال�شتثمارية  العالقة مبنظومة  املتعاملني وامل�شتثمرين وذوي 
والتجارية ف�شاًل عن قدرة الهيئة على تقييم املمار�شات احلالية والإدارة 
جمالت  وحتديد  املتاحة  للموارد  العلمي  والتخطيط  للتكاليف  الفّعالة 
التح�شني املحتملة واملمكنة اإىل جانب قدرتها على اتخاذ القرارات املتعلقة 
بال�شرتاتيجيات التجارية وتطوير املنتجات اجلديدة وتنفيذ التفاقيات 

املالية.

االأ�صهم االإماراتية تك�صب
 9.2 مليار درهم بقيادة البنوك

•• اأبوظبي-وام:

�شهدت اأ�شواق املال الإماراتية تعامالت ن�شطة خالل جل�شة ام�س الثالثاء 
الأ�شهم  م��ن  منتقاة  �شريحة  على  املوؤ�ش�شي  ال�شراء  عمليات  ع��ودة  و�شط 
ختام  يف  امل��ت��داول��ة  ال�شركات  لأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  ورب��ح��ت  القيادية، 
9.2 مليار درهم. و مع عودة الأ�شواق ل�شتئناف م�شارها  التداولت نحو 
اأعلى من  املوؤ�شرات جتاوز حواجز فنية جديدة  باإمكان  بات  ال�شاعد فقد 
اأبوظبي  ل�شوق  ال��ع��ام  املوؤ�شر  ك��ان  و  املا�شي.  الأ���ش��ب��وع  �شجلتها  التي  تلك 
لالأوراق املالية قد ارتفع اإىل م�شتوى 4328 نقطة بزيادة ن�شبتها 1.43 
% يف حني منا املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل بن�شبة %0.89 مغلقا عند 
2070 نقطة. وتزامن عودة الن�شاط الذي �شهدته الأ�شواق مع  م�شتوى 
ارتفاع �شهية التداول حيث ارتفعت قيمة ال�شفقات يف �شوقي اأبوظبي ودبي 
املاليني اإىل نحو 454 مليون درهم .. فيما بلغ عدد الأ�شهم املتداولة 449 
مليون �شهم نفذت من خالل 7081 �شفقة. وقادت اأ�شهم البنوك الن�شاط 
يف �شوق اأبوظبي بعدما ارتفع �شهم بنك اأبوظبي الأول اإىل 11.42 درهم، 
وحلق به �شهم بنك اأبوظبي التجاري اإىل 5.08 درهم وم�شرف اأبوظبي 
اأما  1.73 دره��م.  اإىل  ال��دار  3.72 درهم كما ارتفع �شهم  اإىل  الإ�شالمي 
يف �شوق دبي املايل فقد �شملت قائمة الأ�شهم الرابحة �شهم بنك الإمارات 
دبي الوطني املغلق عند م�شتوى 8.81 درهم ، كما ارتفع اإعمار اإىل 2.78 
اإىل  اأمانات ن�شطا قويا مرتفعا  64 فل�شا، و�شهد �شهم  اإىل  درهم واأرابتك 

86 فل�شا يف حني اأغلق �شهم اأرامك�س عند 3.86 درهم .

ا�صتكمال االأعمال االإن�صائية مل�صروع �صرتاتا �صولفي للمواد املتقدمة يف العني
•• العني- وام:

�شة يف ت�شنيع اأجزاء هياكل  اأعلنت �شركة �شرتاتا للت�شنيع - املتخ�شّ
الأعمال  ا�شتكمال جميع  املتطورة - عن  املركبة  امل��واد  الطائرات من 
يف   »SSAM« املتقدمة  للمواد  �شولفي  �شرتاتا  مل�شنع  الإن�شائية 
البلجيكية  �شولفي  �شركة  م��ع  امل�شرتك  امل�شروع  وه��و  العني  مدينة 

املتخ�ش�شة يف ت�شنيع املواد املركبة والكيماويات.
نقلًة نوعية يف  املتقدمة  للمواد  �شولفي  اإن�شاء م�شنع �شرتاتا  وميثل 
املورد  �شت�شبح  حيث  منتجاتها،  لتنويع  �شرتاتا  �شركة  جهود  اإط���ار 
منطقة  يف  ال��ط��ريان  �شناعة  لقطاع  املتقدمة  املركبة  للمواد  الأول 

لهذه  ال��راب��ع  وامل���ورد  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
املواد على امل�شتوى العاملي. 

تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  اخلطوة  ه��ذه  تعزز  كما 
م�����ش��ت��دام وقادر  ق��ط��اع �شناعي  ل��ب��ن��اء  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
ا�شتكمال العمليات الن�شائية  املناف�شة عاملًيا وبعد  على 
اأعمال  حالياً  جت��ري  امل��ح��ددة،  الزمنية  للجداول  وفقاً 
جتهيز املن�شاأة املمتدة على م�شاحة 8500 مرت مربع 
باأحدث التقنيات والآلت واملعدات. و�شتخ�شع املن�شاأة يف 
والتاأهيل  الختبار  لعمليات  العام  هذا  من  لحق  وقت 
املركبة  امل���واد  ل��ت��وري��د  امل�شممة  ال�شناعية  للعمليات 
طائرات  هياكل  ت�شنيع  يف  �شت�شتخدم  التي  املتقدمة 

بوينج  777 اإك�س .
وقد اعتمدت �شرتاتا خطة التوظيف للمن�شاأة اجلديدة 
يف  املواطنني  من  جمموعة  تعيني  مبوجبها  مت  والتي 
خالد  تعيني  مت  حيث  الرئي�شية  الوظائف  من  العديد 
ليقود  �شرتاتا،  ل��دى  مهند�ًشا  يعمل  وال��ذي  النعيمي، 

بالإ�شافة  ال�شركتني،  بني  التوا�شل  ويدير  �شولفاي  �شرتاتا  م�شروع 
اإىل تنفيذ خطة العمل وو�شع امليزانية و�شراء املعدات للمن�شاأة. ومت 
تعيني غبي�شة العامري، التي تعمل حالًيا كمهند�شة جودة يف �شرتاتا، 

لتن�شم اإىل فريق العمل يف املن�شاأة اجلديدة.
�شرتاتا  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العلماء،  �شلطان  �شليم  بدر  وقال 
ورئي�س وحدة �شناعة الطريان يف �شركة مبادلة لال�شتثمار: “يوؤكد 
جناح  الإمارات”  “�شنع بفخر يف  �شعار  وال��ذي يحمل  الإجن���از  ه��ذا 
ا�شرتاتيجية النمو التي تنتهجها مبادلة. ويعك�س التطور املتوا�شل يف 
قدرات �شناعة الطريان يف اأبوظبي التزامنا الرا�شخ بتحقيق التمّيز 
واأ�شواق  وعمالئنا  ل�شركائنا  نوفرها  التي  واخل��دم��ات  الت�شنيع  يف 

قطاع �شناعة الطريان العاملية. ونتطلع لتعزيز �شراكاتنا العاملية من 
خالل العمل مع ال�شركات العاملية لرت�شيخ مكانة اأبوظبي يف �شل�شلة 

توريد قطاع الطريان العاملي.”
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  عبداهلل،  علي  اإ�شماعيل  قال  جانبه،  من   
املتقدمة:  ل��ل��م��واد  �شولفي  ���ش��رتات��ا  اإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س  ���ش��رتات��ا 
“ميثل ا�شتكمال العمليات الن�شائية مل�شروع “�شرتاتا �شولفي للمواد 
ال��ط��ريان يف  ل��ق��ط��اع �شناعة  م��رح��ل��ة ج��دي��دة  ان��ط��الق��ة  املتقدمة” 
املنطقة، وتكري�ًشا لقدرات الدولة ال�شناعية املتقدمة يف قطاع �شناعة 

الطريان على ال�شعيد العاملي.
اجلهود  دع��م  يف  املن�شاأة  توفرها  ال��ت��ي  الت�شنيع  ق���درات  و�شت�شاهم   
تنويع حمفظة  �شبيل  �شركتنا يف  تبذلها  التي  احلثيثة 
امل�شروع  ه��ذا  “يوفر  ع��ب��داهلل:  واأ���ش��اف  منتجاتنا.” 
امل�شرتك فر�شاً هامة لتطوير مهارات القوى العاملة 
الإماراتية، مما ي�شمن حتقيق تطلعات النمو امل�شتقبلي 
اإماراتية  ب�شرية  ك��وادر  ل�شتقطاب  ونتطلع  لل�شركة. 

لدفع عجلة الت�شنيع.
الوثيقة  ال�����ش��راك��ة  ع��الق��ات  ت��دع��ي��م  اإىل  ن�شعى  ك��م��ا   
�شبيل  ال�شركتان يف  تتعاون  بينما  �شولفي  مع  واملثمرة 

حتقيق النمو والنجاح لهذا امل�شروع امل�شرتك.”
 وتعمل �شركة �شرتاتا للت�شنيع مع جمموعة متنوعة 
يف  مبا  العاملية،  الطائرات  ت�شنيع  �شركات  ك��ربى  من 
ذلك اإيربا�س وبوينج وليوناردو وبيالتو�س اإيركرافت. 
من  ان��ط��الق��اً  تعمل  ال��ت��ي  للت�شنيع،  ���ش��رتات��ا  وت�شهم 
جممع نربا�س العني للطريان، يف تعزيز مكانة اأبوظبي 
مبادرات  مع  ان�شجاماً  الطريان  ل�شناعة  رائ��د  كمركز 

حتقيق التنوع القت�شادي التي تنتهجها الإمارة.
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�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 4098/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )91579.70 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  

طالب الإعالن :  دبي بال�شرت مك�س - ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعالنه : 1- تيفكو العاملية للمقاولت - �س ذ م م - �شفته  بالق�شية : مدعي عليه 

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/1/13 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
اأعاله ل�شالح/دبي بال�شرت مك�س - ذ م م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 91.579.70 درهم 
)واحدى وت�شعني الف وخم�شمائة وت�شعة و�شبعني درهم و�شبعني فل�س( والفائدة القانونية 9% من تاريخ 
مبثابة  حكما  بامل�شاريف.  عليها  املدعي  والزمت  ال�شداد  متام  وحتى   2019/10/12 يف  الق�شائية  املطالبة 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم  اليوم  احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
 �عالن بالن�سر

يف  �لإ�ستئناف رقم 970/2020/305 ��ستئناف جتاري  
مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1827/2017 جتاري كلي والر�شوم 

وامل�شاريف والتعاب.   
طالب الإعالن : حممد ح�شني حممد ر�شا رو�شنك  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

وميثله :  حممود ح�شني علي احمد - �شفته  بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنهم : 1- قدرت اله جميد مع�شوري 2- عبداهلل حاجي اأقا رجنرب  3- �شيد حممد 

 �شيد نعمت اله احمديان - �شفتهم بالق�شية : م�شتاأنف �شدهم.
جمهويل حمل الإقامة 

كلي  جت��اري   2017/1827 رقم  بالدعوى  ال�شادر  القرار/احلكم  ا�شتاأنف  قد   : الإع��الن  مو�شوع 
بتاريخ 2020/3/18  وحددت لها جل�شه يوم الثالثاء املوافق 2020/6/23 ال�شاعة 10.00 �شباحا 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�شي  بقاعة 

�شتجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 841/2020/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 30. 41.554 درهم )واحد واربعون 
الف وخم�شمائة واربعة وخم�شون درهما وثالثون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 

وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإعالن : موارد للتمويل - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري - �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- عبداهلل ح�شن عبداهلل حممد املرزوقي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�شوع 
مبلغ 30. 41.554 درهم )واحد واربعون الف وخم�شمائة واربعة وخم�شون درهما وثالثون فل�س( والفائدة 
املحاماة.    اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم  ال�شداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية 
وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2020/6/21  ال�شاعة 8.30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 1030/2020/13 عمايل جزئي  
مو�شوع الدعوى :  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6397 درهم( والر�شوم وامل�شاريف ، رقم 

 )MB992774319 AE( ال�شكوى
طالب الإعالن / 1-الباي للمقاولت - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1-ديليف كانتي دا�س �شودر �شان دا�س -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6397  مو�شوع الإعالن : قد 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف ، رقم ال�شكوى )MB992774319 AE(. وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  التقا�شي عن  بقاعة  ال�شاعة 10.00 �س �شباحا  امل��واف��ق  2020/7/19   الح��د  
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لعمالية 

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 1750/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3056/2019 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 436770.57 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع��الن : بنك دبي الإ�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : طالب 

التنفيذ  - وميثله : مكاوي عو�س املكاوي اإ�شماعيل -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- خليفة جمال عبداهلل ح�شوب ال�شحي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  

- جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )436770.57( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2390/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2491 امر اداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )1064964 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : امل�شتقبل لتجارة ال�شقالت والملونيوم )�س ذ م م( وميثلها/معروف توفيق 

احمد م�شطفى - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- خيم راج رام بركا�س - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1064964( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 2495/2020/209 تنفيذ عمايل  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 2019/4723 عمايل 

جزئي ، واملعدل يف الإ�شتئناف رقم 2019/2352 عمايل ، ب�شداد املبالغ املنفذ بها وقدرها ) 
41055 درهم( ل�شالح العامل ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : ريا�شت �شاقي حممد ح�شني - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- �شيلفر بول �شبورت�س للتجارة العامة - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : 

منفذ �شده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )41055( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 929/2020/208 تنفيذ مدين  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/774 مدين جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 220055 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : ديفي ب�شفتها )زوجة( املتوفى راجيندرين رامام ايروتام - �شفته بالق�شية 
: طالب التنفيذ  - وميثله : مع�شومة ح�شن نا�شر ال�شايغ -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �شندار للخدمات الفنية - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
- جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )220055( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3469/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 286-2019 جتاري كلي بالزام املنفذ 

�شدهما ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )3965880.50 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : را�س املال للمقاولت الفنية - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : حبيب حممد �شريف عبداهلل املال -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه ما : 1- ايلمك لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م  2- رهيف حنا ابراهيم - 

�شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما- جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )3965880.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة �شاملة الر�شوم.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3680/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/4115 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )113.917.75 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : بنك م�شر - فرع دبي - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- ايرناين ببيتو با�شا - �شفته بالق�شية : منفذ �شده

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )113.917.75( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 3413/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 3159/2019 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 406999 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع��الن : هنيكل بوىل بت لل�شناعات املحدودة - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب 
�شفت   - م  م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  �شيرنجي  جرين   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب   ، التنفيذ 

بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )406999( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 2462/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2215/2018 جتاري كلي ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 1.758.032.50 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : طبا�شكو للمقاولت الفنية - �س ذ م م  - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �شركة احل�شن الهند�شية دبي - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده  - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1.758.032.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 1811/2020/60 �مر �د�ء    
مو�شوع الدعوى : �شدور اأمركم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 

53.332 درهم والزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب الإعالن : احمد حممد ح�شن علي البلو�شي - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- اميبلي ا�شونيون اجوا�شتني - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهول حمل الإقامة 

املدعى عليها   بالزام  بتاريخ 2020/5/9  البتدائية  دبي  : قررت حمكمة  الإع��الن  مو�شوع 
مبلغ  البلو�شي  علي  احمد حممد ح�شن  للمدعي  ت��وؤدي  بان  اجوا�شتني   ا�شونيون  اميبلي 
وبالر�شوم  دره���م(  وث��الث��ون  واث��ن��ني  وث��الث��م��ائ��ة  ال��ف  وخم�شون  )ث��الث��ة  دره���م   53.332
الأمر  اإ�شتئناف  يف  احلق  ولكم  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ض �لق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�خطار عديل بالن�سر

رقم )2020/2793(
املنذرة : �شركة دبي بال�شرت دراي مك�س - ذ م م - اجلن�شية الإمارات 

بوكالة املحامية / رميا اجلر�شي 
املنذر اليهما : املنذر اليها الأوىل / مل�شة للوؤلوؤ للخدمات الفنية )�س ذ م م( اجلن�شية الإمارات

املنذر اليه الثانية / حممد طارق �شيالر - ال�شريك املدير املوقع على ال�شيك �شند الإنذار من 
ح�شاب �شركة مل�شة للوؤلوؤ للخدمات الفنية )�س ذ م م(

فاإن املنذرة تنذرك ب�شرعة �شداد املديونية املرت�شدة بذمتك البالغ قدرها 149.730 درهم )مائة 
وت�شعة واربعون الف و�شبعمائة وثالثون درهما( يف موعد اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ علمك 
بهذا الإنذار  ويف حال انتهاء املدة وعدم ال�شداد فاإن املنذرة �شت�شطر اىل رفع عري�شة امر اأداء 
�شدك للزامك ب�شداد املبلغ مع الفائدة القانونية بواقع 125 من تاريخ رفع الدعوى حتى متام 

ال�شداد ف�شال عن الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
 �نذ�ر عديل بالن�سر 
رقم )2020/1/2787( 

املنذر : ال�شادة / دانية لالإدارة وال�شت�شارات العقارية )�س ذ م م ( 
العنوان : دبي  -  الرب�شاء 1 - بناية دو�شلدورف بيزن�س بوينت - هاتف : 044472444 - 0501908882 

املنذر اليها : ال�شادة/ �شيتي �شتار للموا�شالت الفاخرة - �س ذ م م 
وعنوانها : دبي - الرب�شاء - ار�س رقم )1438-373( - ببناية الزرعوين - �شقة رقم )506( 

رقم مكاين )79046- 19080(ت - 2128636 -050
تنذر املنذرة املنذر اليه / �شيتي �شتار للموا�شالت الفاخرة - �س م م 

ب�شداد �شيك اليجار رقم )989135( بتاريخ 2020/4/20 مببلغ وقدره )21.250 درهم( واحد وع�شرون الف 
ومائتان وخم�شون درهم وامل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني ، وذلك خالل مهلة اق�شاها )30( يوما 
العطل  بالتعوي�س عن  اليه  املنذر  املنذرة بحقها كامال مبطالبة  ، وحتتفظ  الإع��الن  ن�شر هذا  تاريخ  من 
الإجراءات  كافة  لتخاذ  املنذرة  �شت�شطر  ذل��ك  وخ��الف   ، الإي��ج��ار  �شيك  �شداد  يف  تاأخري  اأي  عند  وال�شرر 
القانونية �شده مبا فيها اإقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار اأمر الأداء مع حتميل املنذر اليها بكافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/2794(

املنذر : دبي للخر�شانة اجلاهزة - �س ذ م م 
املنذر اليها : توب لينك للمقاولت والنقليات العامة - �س ذ م م  - فرع دبي 

نخطركم باننا وب�شفتنا وكالء عن اجلهة املنذرة دبي للخر�شانة اجلاهزة بانه يتوجب عليكم 
والذي  ال�شتثمار  بنك  وامل�شحوب على  ال�شيك رقم 000086  �شداد مبلغ 75000 درهم نظري 
املالية  املديونية ومازالت ذمتكم  ق�شم من  �شداد  لعدم وجود ر�شيد ومت  بدون �شرفه  اعيد 
م�شغولة مببلغ 20920.20 ويتوجب عليك �شداد ذلك املبلغ خالل 5 اأيام من تاريخ اعالنكم 
باتخاذ  املنذرة  وك��الء عن اجلهة  نقوم وب�شفتنا  �شوف  فانه  ال�شداد  ع��دم  ب��الن��ذار ويف ح��ال 
كافة الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتكم للزامكم بدفع املرت�شد من قيمة ال�شيك 

مو�شوع الإنذار مع الزامكم بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/2795(

املنذر : دبي للخر�شانة اجلاهزة - �س ذ م م 
املنذر اليها : كا�شت للبناء والتعمري - �س ذ م م 

نخطركم باننا وب�شفتنا وكالء عن اجلهة املنذرة دبي للخر�شانة اجلاهزة بانه يتوجب عليكم 
اجلهة  من  جاهزة  خر�شانة  بتوريد  التجاري  التعامل  نظري  دره��م   380263.50 مبلغ  �شداد 
املبلغ مبلغ وقدره 380263.50 درهم ويتوجب  اليها وتر�شد بذمتكم ذلك  املنذر  املنذرة اىل 
عليكم �شداد املبلغ وذلك خالل 5 اأيام من تاريخ اعالنكم بالنذار ويف حال عدم ال�شداد فانه 
�شوف نقوم وب�شفتنا وكالء عن اجلهة املنذرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة يف 
مواجهتكم للزامكم ب�شداد املبالغ املرت�شدة عليكم مبلغ وقدره )380263.50 درهم( مو�شوع 

الإنذار مع الزامكم بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لإحتادية 
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0001932 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : با�شمة ح�شني يو�شف عبداهلل ح�شني عبداهلل 
 جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�شارقة �شارع اخلان قرب بنك دبي التجاري برج �شهد �شقة رقم )304(
الزامها  مع  درهم(   131.907.36( والبالغ  بذمتها  املرتتب  املبلغ  ب�شداد  عليها  املدعي  الزام 
بالفوائد القانونية عن مبلغ املطالبة بواقع 12% وذلك ابتداء من تاريخ رفع الدعوى وحتى 

ال�شداد التام مع الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الإحتادية  ال�شارقة  مبحكمة   )7( رقم  الدعوى   اإدارة  مكتب  امام  ح�شورك  يقت�شي  لذا 
الإبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم 
من بيانات ، وذلك يوم الربعاء املوافق 2020/6/24 وذلك للنظر يف الدعوى املذكور ارقامها 
ار�شال وكيل عنك فاإنه �شيتم  ، ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم  بو�شفك مدعي عليه 

ا�شتكمال الجراءات القانونية يف غيابك. حرر بتاريخ / 2020/6/15م 
مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى �لدعوى رقم  2017/159 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - اخلبي�شي - ديرة - �شارع بر�شعيد - مبنى بنك دبي التجاري - �شقة الطابق الثالث 
املنفذ �شده : ايه ار جيه للعقارات - �س ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - القوز الثالثة - مبنى ملك خا�س / احمد رم�شان جمعه - �شقة مكتب رقم 103 
املنفذ �شده : ايه ار جيه للعقارات  ،  املنفذ �شده : ايه ار جيه القاب�شة  

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/6/24 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www.emiratesauction.( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان 

او�شاف املمتلكات  : 
 قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 526 - املنقطة : احلمرية - امل�شاحة : 383.41 مرت مربع واملقدرة ب��)9.000.000( درهم 
 قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 464 - املنقطة : نايف - امل�شاحة : 770.35 مرت مربع واملقدرة ب��)33.000.000( درهم 
 قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 71 - املنقطة : البطني - امل�شاحة : 231.89 مرت مربع واملقدرة ب��)15.000.000( درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

فى �لدعوى رقم  2017/159 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - اخلبي�شي - ديرة - �شارع بر�شعيد - مبنى بنك دبي التجاري - �شقة الطابق الثالث 
املنفذ �شده : ايه ار جيه للعقارات - �س ذ م م - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - القوز الثالثة - مبنى ملك خا�س / احمد رم�شان جمعه - �شقة مكتب رقم 103 
املنفذ �شده : ايه ار جيه للعقارات  ،  املنفذ �شده : ايه ار جيه القاب�شة  

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/6/24 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www.emiratesauction.( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان 

او�شاف املمتلكات  : 
 قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 526 - املنقطة : احلمرية - امل�شاحة : 383.41 مرت مربع واملقدرة ب��)9.000.000( درهم 
 قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 464 - املنقطة : نايف - امل�شاحة : 770.35 مرت مربع واملقدرة ب��)33.000.000( درهم 
 قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 71 - املنقطة : البطني - امل�شاحة : 231.89 مرت مربع واملقدرة ب��)15.000.000( درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/2791(

املنذر / بنك دبي التجاري - �س م ع 
�شد املنذر اليها الأوىل / يوين برو لتجارة معدات واجهزة ابار النفط �س ذ م م 

املنذر اليها الثانية / التاج امللكي ل�شناعة الغذية �س ذ م م  
املنذر اليه الثالث / راقي يا�شني وهيب - اجلن�شية العراق 

وثالثة  )ثالثمائة  دره��م(   343.629( وق��دره  بذمتهم  املرت�شد  املبلغ  �شداد  اىل  للمبادرة  اليهم  املنذر  املنذر  البنك  ينذر 
واربعون الف و�شتمائة وت�شعة وع�شرون درهما( وذلك خالل مدة 7 ايام حتت طائلة اتخاذ الإجراءات حلجز وبيع ال�شيارات 

املرهونة املذكور موا�شفاتها ادناه: 

�شندا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت التجارية 

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

م
1
2
3

�سنة ال�سنع  
2010
2010
2014

اللون
ابي�س 
ابي�س 

ابي�س لوؤلوؤي 

النوع 
تويوتا هاي ا�س 
تويوتا هاي ا�س 

تويوتا لند كروزر 

الفئة 
خ�شو�شي دبي

خ�شو�شي دبي  
خ�شو�شي دبي  

الرمز 
N
N
K

رقم اللوحة 
26553
24850
1263

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/2792(

املنذر : بنك دبي التجاري - �س م ع 
�شد املنذر اليه / رميون مالك زهر - اجلن�شية �شوريا 

ينذر البنك املنذر املنذر اليه للمبادرة اىل �شداد املبلغ املرت�شد بذمتهم وقدره )721.135 درهم(  
)�شبعمائة وواحد وع�شرون الف ومائة وخم�شة وثالثون درهما( وذلك خالل مدة 7 ايام حتت 

طائلة اتخاذ الإجراءات حلجز وبيع ال�شيارات املرهونة وتفا�شيلها 

�شندا لن�س املادة 172 من قانون املعامالت التجارية 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

م

1
2

املبلغ 
املرت�سد 

393.749 درهم 
327.386 درهم 

اللون

ابي�س 
ذهبي 

�سنة 
ال�سنع
 2019
 2018

النوع 

LEXUS LX570

LEXUS LX570

الفئة 

خ�شو�شي دبي 
خ�شو�شي دبي 

الرمز 

C
V

رقم 
اللوحة 

82140
98026

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 1279/2019/20 جتاري كلي   
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )52.541.287.96 درهم( 

ومبلغ وقدره )178.500 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام 
والزامهم بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن :  بنك ملي ايران - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : ريا�س عبداملجيد حممود الكبان - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإعالنهم : 1- �شليكتور للتجارة - م م ح  2-فاطمة �شب دو�شت مالمريي  3-فاينايل بيزن�س للتجارة العامة )م م 
ح( 4-�شب دو�شت تيمور مالمريي - �شفتهم  بالق�شية : مدعي عليهم - جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/4/28 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/ 
ي��وؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )46.296.777.56 درهم( )�شتة  بان  بالت�شامن  بالزام املدعي عليهم  ايران  بنك ملي 
واربعون ومائتني و�شتة وت�شعون الف و�شبعمائة و�شبعة و�شبعون درهما و�شتة وخم�شون فل�شا( والفوائد القانونية بواقع 
9% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والزمتهما بالر�شوم وامل�شاريف ومببلغ خم�شني الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 1278/2019/20 جتاري كلي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )48486534 درهم( والفائدة 9% من 
تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام.  

طالب الإعالن :  بنك ملي ايران - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : ريا�س عبداملجيد حممود الكبان - �شفته بالق�شية : وكيل 

 ، حقيقي  �شتوده  تقى  حممد  فريد   -2 م(   م  ذ  )���س  العامة  للتجارة  انرتنا�شيونال  تي  بي  او    -1  : اإعالنهم  املطلوب 
 - عليهم  مدعي   : بالق�شية  �شفتهم    - م��الم��ريي  تيمور  دو�شت  4-�شب  ح(  م  )م  العامة  للتجارة  بيزن�س  3-فاينايل 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2020/5/13 يف الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/ 
بنك ملي ايران بالزام املدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره 48.391.068.89 ثمانية 
واربعون مليونا وثالثمائة وواحد وت�شعون الفا وثمانية و�شتون درهما وت�شعة وثمانون فل�شا ف�شال عن فائدة ب�شيطة 
بواقع 9% �شنويا تبداأ من تاريخ اليوم التايل  للمطالبة يف 2019/8/20 وحتى متام ال�شداد والزمتهم امل�شروفات ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
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�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2019/130 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك برودا - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شوق الكبري - ملك عقارات حكومة دبي - مكتب رقم 

 043536952 رقم  هاتف   )3162 ب  )�س   )2809195296( مكاين  رقم   201
املنفذ �شده : كاندل انريجي اند كيميكالز م د م �س - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ابراج بحريات جمريا - ار�س رقم تي 1 - اكزيكيوتيف تاور - وحدة رقم 2701 
املنفذ �شده :  كاندل انريجي اند كيميكالز م د  

املنفذ �شده :  �شاجناي براكا�س بالي�شوار راي 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2020/6/24 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  �شقة �شكنية - املنطقة 
: الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 915 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ال�شييف 2 - رقم الطابق 13 - رقم العقار : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    )1.319.654( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   153.25  : امل�شاحة   -  1305

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر       

فى �لدعوى رقم  2013/10 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور�شعيد - بجوار ديرة �شيتي �شنرت 
املنفذ �شده : حممو ر�شا �شيد احمد �شيد زادة 

عنوانه : اإمارة دبي - جزر اجلمريا - املجموعة 35 - فيال رقم  10 
املنفذ �شده : حممود ر�شا �شيد احمد �شيد زاده 

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2020/6/24 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 564 - املنطقة : الثنية اخلام�شة - امل�شاحة : 957.93 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )7.000.000( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    

فى �لدعوى رقم  2017/229 بيع عقار مرهون     
التا�شع  الطابق  بي  بلوك  الع��م��ال  قرية  �شعيد  ب��ور  دي��رة  دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه  التجاري   ابوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
 : م��ك��اين  رق���م   info@arnhadvocates.com ال���ك���رتوين  ب��ري��د   042525270 ه��ات��ف   919 م��ك��ت��ب 

AE400030000100380095014      -     3215693726
املنفذ �شده : عامر عي�شى مو�شى العامري 

ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة - منطقة ال��ف�����ش��ت ف��ي��ال رق���م 3 ق���رب ن���ادي ال�����ش��ارق��ة ل��ل�����ش��ي��دات ���س ب 25052 ه��ات��ف : 
 3186595351  : مكاين  رقم   a@yahoo.com  : بريد   065334033 منزل   -  050629997

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2020/6/24 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
املمتلكات  : حق منفعة - رقم  البيع. وفيما يلي بيان او�شاف  التالية جلل�شة  ايام  الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة  كامل 
الر�س : 51 - املنطقة : املركز التجاري الثانية - ا�شم املبنى : املركز التجاري العاملي ريزيدن�س - رقم العقار : 2313 - 

امل�شاحة : 196.03 مرت مربع - املقدرة ب��� )3.165.070( درهم ويباع لعلى  عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2019/247 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�شرف عجمان / �س م ع 

عنوانه : الإمارات اإمارة عجمان / �شارع امليناء / بناية امليناء �شندوق بريد : 7770 عجمان 
املنفذ �شده : داوود �شيف الدين يعقوب اليعقوب 

466( مكاين   -  317( 606 رق��م  الفندقية - قطعة  لل�شقق  ك���راون  ل��ن��دن   -  18 ���ش��ارع  امل��ن��خ��ول   - ب��ردب��ي   - دب��ي  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه 
 04/3517711  : فاك�س   050/7666677  -  04/3511119  / رقم  هاتف   -  2821893988

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/6/24 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
www.emiratesauction.( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع  ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : احلمرية - رقم الر�س 
34000000 درهم -  نوع العقار : ار�س وما  1060.21 مرت مربع - التقييم :  313 امل�شاحة :   - 450 43 - رقم البلدية :   :
عليها من بناء - املنطقة : منخول - رقم الر�س : 606 - رقم البلدية : 466 - 317 امل�شاحة : 1486.45 مرت مربع - التقييم 

: 52000000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2018/307 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الرباط - دبي في�شتيفال �شيتي - برج الفي�شتيفال - الطابق الثالث ع�شر - الدائرة القانونية 

املنفذ �شده : �شركة اأوبال للكمبيوتر - �س ذ م م - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الرفاعة - بناية مركز اخلليج - حمل رقم 20 - رقم مكاين )2824294478( 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة ينتهي بتاريخ 2109/1/26 - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 647 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : 

كورال ري�شيدن�س - رقم الوحدة : 108 - امل�شاحة : 71.79 مرت مربع - التقييم : 540.918 درهم لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2018/307 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع الرباط - دبي في�شتيفال �شيتي - برج الفي�شتيفال - الطابق الثالث ع�شر - الدائرة القانونية 

املنفذ �شده : تاجامول با�شا باباجان - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة الرفاعة - بناية مركز اخلليج - حمل رقم 20 - رقم مكاين )2824294478( 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : حق منفعة ينتهي بتاريخ 2109/1/26 - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س 647 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : 

كورال ري�شيدن�س - رقم الوحدة : 108 - امل�شاحة : 71.79 مرت مربع - التقييم : 540.918 درهم لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2019/97 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور ال�شالمي )�س م ع( �شابقا 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد  - ملك اعمار العقارية - مكتب 801 - بوكالة املحامي / جابر 
را�شد ال�شالمي - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - برج لطيفة - مكتب رقم 3607

املنفذ �شده : حممد علي ح�شن زاهدي - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة الينابيع 5 - �شارع رقم 1 - فيال رقم 
THE SPRINGS من  بالقرب   -  26

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س 3434 - امل�شاحة : 356.50 مرت مربع - التقييم 

)2800000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر   
فى �لدعوى رقم  2019/47 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ:نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور الإ�شالمي - �س م ع )�شابقا( 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - �شقة مكتب رقم  801 

املنفذ �شده : اك�شوي بيفينغ - واآخرون  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - �شارع ميدان - بني يا�س - مبنى حمل 3 - ملك �شلطان 
ذياب ال نهيان - حمل كني برايت لتجارة قطع غيار ال�شيارات 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  حق 
املركز   : املبنى  ا�شم   - 1  : املبنى  51 - رقم  الثانية - رقم الر���س  التجاري  املركز   : املنطقة  منفعة ينتهي يف )2107/5/1( 
التجاري العاملي رزيدن�س - رقم الوحدة 1506 - امل�شاحة : 219.99 مرت مربع - القيمة )3551925( درهم يباع لعلى 

عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
فى �لدعوى رقم  2018/188 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ:نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور الإ�شالمي - �س م ع )�شابقا( 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ملك اعمار العقارية - �شقة مكتب رقم  801 

املنفذ �شده : غالم ح�شرت �شايف حاجي عبدالقدو�س 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع اجلمريا - جممع الفلل 14 - فيال رقم  2 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  نوع 
العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : ح�شيان الأوىل - رقم الر�س 81 - رقم البلدية  :0 - 511 -امل�شاحة : 95.50 

مرت مربع - التقييم : 1.200.000.00 درهم يباع لعلى عطاء
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
فى �لدعوى رقم  2018/201 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 
الهاتف :   - دب��ي   777  : ال��ربي��د  ال��ث��اين - �شندوق  الطابق   ،  p ب��ل��وك   ، امل��ي��دان   ، مكاتب   1 ال�شبا  ن��د   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

 2866283267  : رقم  مكاين   ،   04-2221110  : الفاك�س   04/2222555
املنفذ �شده : ماني�س �شوندير لكهاين لكهاين �شوندير مول�شاند - واأخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة ، غروفرن 
 بيزن�س باي تاور - رقم املبنى  1 ، �شقة رقم 501 ، �س ب : 27500 ، هاتف رقم 0506530577 ، مكاين رقم : 2473386786 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 280 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : غروفرن بيزن�س باي تاور - رقم 

العقار : 501 - امل�شاحة :  111.11 مرت مربع - املقدرة ب��� )837.183( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

فى �لدعوى رقم  2019/96 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �س م ع 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده : حممد مهدي �شعيد م�شايخى - واآخرون 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - العقار رقم  1787 
املنفذ �شده :  �شركة نياجر للتجارة - ذ م م 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 1787 - امل�شاحة : 515.24 مرت مربع -  املقدرة ب��� 

)3.100.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
فى �لدعوى رقم  2019/277 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ:بنك اأبوظبي التجاري 
 : هاتف   - لل�شيارات  الني�شان  وكالة  خلف   401 رق��م   مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�شعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 

 94826  32445  / مكاين  رقم    0508650437   : هاتف   04/2946945
املنفذ �شده : لليت كومار تاهيليانى 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة مر�شى دبي - مبنى امريت�س كراون تاور - العقار رقم 4901 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س : 42 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : امريت�س كراون تاور - رقم 

الوحدة : 4901 واملقدرة قيمتها ب��� )3.372.226.00(  درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

فى �لدعوى رقم  2017/228 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 3244594826 

املنفذ �شده : وي�شت �شبي�س اويل فيلد �شباليز - �س م ح  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة جبل علي - املنطقة احلرة  بجبل 
علي - املبنى رقم S60307 رقم مكاين : 3244594826

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

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

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : مبنى على ار�س - املنطقة : جبل علي - رقم الر�س S60307 واملقدرة قيمتها ب��� )6.100.000( درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر    

فى �لدعوى رقم  2017/207 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�شي�س الأوىل - مبنى نيهال - �شقة الر�شي - �س ب 1531 
املنفذ �شده : ح�شني �شفر علي خطريان 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �شارع املجتمع الأخ�شر - مبنى فيال رقم 741 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�س : 18 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مو�شيال - رقم الوحدة : 

عطاء  لعلى  يباع  درهم   )1420253( ب����  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   131.55  : امل�شاحة   -  1601
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر   
فى �لدعوى رقم  2019/1162 تنفيذ جتاري   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري )�س م ع( 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور�شعيد - بجوار ديرة �شيتي �شنرت - بناية ملك بنك دبي التجاري 

املنفذ �شده : يو�شف خمي�س عبداهلل يو�شف النقبي 
عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �شارع املرقبات - مركز البخيت - الطابق الأول - مكتب 102 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  عبار 

عن ار�س 355 - رقم البلدية : 287 - 132 - امل�شاحة : 232.26 مرت مربع - القيمة التقديرية : 3000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر       

فى �لدعوى رقم  2019/202 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد 

 : هاتف   - لل�شيارات  الني�شان  وك��ال��ة  خلف   401 رق��م  مكتب  بوينت  البزن�س  بناية   - بور�شعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
 94826  32445  : مكاين  رقم   0508650437 هاتف   04/2946945

املنفذ �شده : فرزاد ابو القا�شم ر�شا جونى 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - العقار رقم 1451 - رقم مكاين : 1552871102 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س : 1451 - املنطقة : الثنية الرابعة - امل�شاحة : 642.15 مرت مربع - القيمة التقديرية 

: 4500000 درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر       
فى �لدعوى رقم  2017/85 تنفيذ عقاري   

اأوليفري ناربوين - عنوانه : دبي - بردبي - منطقة الرب�شاء التيكوم - مبنى براداي�س - الطابق الثاين - �شقة  طالب التنفيذ: 
بوتيك  فندق  من  بالقرب   - بيبلو�س  وفندق  �شغار  برج  مقابل   -  207

املنفذ �شده : �شيخ هولدينجز ليمتد 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مدينة دبي لالعالم - برج �شذى - الطابق 23 - مكتب 2306 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�شم الأول - رقم الر�س : 1238 - امل�شاحة : 913.80 مرت مربع - القيمة الكلية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  عطاء.   لعلى  يباع   ، درهم   5.000.000.00

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر       
فى �لدعوى رقم 2018/201 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ند ال�شبا 1 ، مكاتب امليدان ، بلوك P ، الطابق الثاين ، 
�شندوق الربيد : 777 دبي ، الهاتف : 2222555 04 الفاك�س : 2221110 - 04 مكاين رقم : 2866283267

املنفذ �شده : كمل نافالين برمي كومار نافالين - واآخرون 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة غروفرن بيزن�س باي تاور - رقم املبنى  1 ، �شقة رقم  501 ، �س ب 27500 ، 

هاتف رقم 0506530577 ، مكاين رقم 2473386786 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية -  املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 280 - رقم املبنى  1 - ا�شم املبنى : غروفرن بيزن�س باي تاور - رقم العقار 

: 501 - امل�شاحة : 111.11 مرت مربع - املقدرة ب��� )837.183( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

فى �لدعوى رقم  2017/229 بيع عقار مرهون     
التا�شع  الطابق  بي  بلوك  الع��م��ال  قرية  �شعيد  ب��ور  دي��رة  دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه  التجاري   ابوظبي  بنك  التنفيذ:  طالب 
 : م��ك��اين  رق���م   info@arnhadvocates.com ال���ك���رتوين  ب��ري��د   042525270 ه��ات��ف   919 م��ك��ت��ب 

AE400030000100380095014      -     3215693726
املنفذ �شده : عامر عي�شى مو�شى العامري 

ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة - منطقة ال��ف�����ش��ت ف��ي��ال رق���م 3 ق���رب ن���ادي ال�����ش��ارق��ة ل��ل�����ش��ي��دات ���س ب 25052 ه��ات��ف : 
 3186595351  : مكاين  رقم   a@yahoo.com  : بريد   065334033 منزل   -  050629997

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2020/6/24 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
املمتلكات  : حق منفعة - رقم  البيع. وفيما يلي بيان او�شاف  التالية جلل�شة  ايام  الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة  كامل 
الر�س : 51 - املنطقة : املركز التجاري الثانية - ا�شم املبنى : املركز التجاري العاملي ريزيدن�س - رقم العقار : 2313 - 

امل�شاحة : 196.03 مرت مربع - املقدرة ب��� )3.165.070( درهم ويباع لعلى  عطاء  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم  2019/280 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 

املنفذ �شده : ايجل هنرتز للخدمات - �س ذ م م - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى برج 
خليفة املنطقة 2 ب رقم 1 - العقار رقم 3112 - رقم مكاين 26144 87868 

اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2020/6/24 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  :  �شقة �شكنية - رقم 
الر�س : 155 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : برج خليفة املنطقة 2 ب - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 3112 - 

امل�شاحة : 143.63 مرت مربع - املقدرة ب��� )2.782.834( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

فى �لدعوى رقم  2013/17 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة بور�شعيد - بجوار ديره �شيتي �شنرت 
املنفذ �شده : جيكوب �شرييان كوزي كاليل جورج  - عنوانه :  اإمارة دبي - نزيل يف ال�شجن املركزي 

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  5.00 م�شاء ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2020/6/24 انه يف يوم الأربعاء املوافق 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات :  نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�س 155 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم 
املبنى : برج خليفة املنطقة 2 ب - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 3104 - رقم الطابق  :31 - امل�شاحة : 152.27 مرت 

مربع - التقييم : 2950234  درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2019/96 بيع عقار مرهون   

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

املنفذ �شده : حممد مهدي �شعيد م�شايخى - واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية الرابعة - العقار رقم  1787 

املنفذ �شده :  �شركة نياجر للتجارة - ذ م م 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 1787 - امل�شاحة : 515.24 مرت مربع -  املقدرة ب��� 

)3.100.000( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12963 بتاريخ 2020/6/17

�عالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2017/207 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الق�شي�س الأوىل - مبنى نيهال - �شقة الر�شي - �س ب 1531 

املنفذ �شده : ح�شني �شفر علي خطريان 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �شارع املجتمع الأخ�شر - مبنى فيال رقم 741 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2020/6/24 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  
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•• ال�شارقة-الفجر:

ينظمه  ال��ذي  “اإك�شبوجر”  للت�شوير  ال��دويل  املهرجان  اأعلن 
عن  اخلام�شة،  ن�شخته  يف  ال�شارقة  حلكومة  الإعالمي  املكتب 
فتح باب الت�شجيل، ملنحة تيموثي اآلن للت�شوير الفوتوغرايف، 
التي ت�شتهدف امل�شورين املتخ�ش�شني يف “ت�شوير الرحالت” 

و”الت�شوير الوثائقي«.
خالل  وق��دم��وا  �شجلوا  مم��ن  ف��ائ��زي��ن  خم�شة  املنحة  وت��خ��ت��ار 
ال�شنوات الثالث املا�شية، �شورة اأو جمموعة من ال�شور تعرب 
عن ق�شة واحدة اأو اأكرث، وميكنهم اأي�شا تقدمي جمموعة من 
الرباعة  اإىل  ا�شتناًدا  الفائزين  اآلن  و�شيختار  الفردية،  ال�شور 

والأ�شالة والتميز يف ال�شور والق�ش�س التي تعرب عنها.
املنحة  يف  الت�شجيل  اإىل  املبادرة  امل�شاركة  يف  للراغبني  وميكن 
https://awards.xposure.« ال��راب��ط  خ��الل  م��ن 

 23 اأق�شاه  موعد  يف   »/ae/scholarship-award
�شبتمرب، حيث ي�شرتط اأن يبلغ املتقدم 18 عاًما فما فوق، واأن 
يتم تقدمي ال�شور ب�شيغة »jpg«، وبدقة تبلغ 300 نقطة يف 

.»dpi البو�شة “300 
وتنظم املنحة للفائزين اخلم�شة ور�س عمل مكثفة حول تقنيات 
“ت�شوير املواقع” ملدة 5 اأيام، بالإ�شافة اإىل تكليفهم بعدد من 
وتخ�شي�س  اأعمالهم،  من  خم��ت��ارات  تقييم  �شيتم  كما  امل��ه��ام، 
تدريبية  دورة  يف  امل�شاركة  اإىل  بالإ�شافة  منهم،  لكل  م��درب 
وق�ش�شهم  اأعمالهم  عر�س  جانب  اإىل  امل��ي��داين،  الت�شوير  يف 
مبا�شرًة اأمام اجلمهور يف القاعة الرئي�شية للمهرجان الدويل 

للت�شوير “اإك�شبوجر«.
و�شيحظى الفائزون بفر�شة ملقابلة اأ�شهر امل�شورين واخلرباء 
مدير  قبل  من  اأعمالهم  تقييم  وفر�شة  الت�شوير،  جم��ال  يف 

ت�شوير فوتوغرايف اأو حمرر �شور رائد.

“توا�شل املنحة يف  اآل��ن:  ويف هذا ال�شدد قال امل�شور تيموثي 
عامها اخلام�س ا�شتقطاب مواهب جديدة ا�شتثنائية من جميع 
�شجل  كما  امل�شاركات،  بعدد  ملحوظة  زي��ادة  مع  العامل،  اأنحاء 
الفائزون يف الدورات املا�شية اإجنازات لفتة، �شملت عقداً مع 
تاميز،  ونيويورك  جيوغرافيك،  نا�شونال  مع  ومهام  روي��رتز، 
 New York Portfolio( يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ودع�����وات 
 )VII Academy scholarship( و   )Reviews
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،)Angkor Photo Festival(و

معر�س فردي خالل مهرجان اإك�شبوجر«.
 واأ�شاف: “اإن امل�شاركة باملنحة جمانية ومفتوحة اأمام اجلميع 
م��ن خمتلف ب��ل��دان ال��ع��ام، وك��م��ا ه��و احل���ال دائ���ًم���ا، ي�شرفني 
النا�شئني  امل�����ش��وري��ن  مل�شاعدة  بفر�شة  اأح��ظ��ى  اأن  وي�شعدين 
واملبدعني الواعدين لتحقيق اأحالمهم وتطلعاتهم يف احرتاف 

الت�شوير«.
وك��ان��ت امل�����ش��ورة ال��ربازي��ل��ي��ة اآن���ا ك��ارول��ني دي ليما ف���ازت عام 
وك��ات��ب��ة وعاملة  وث��ائ��ق��ي��ة  م�����ش��ورة  وت��ع��م��ل  ب��امل��ن��ح��ة،   2017
الثقافات  يف  بتخ�ش�شها  م��ع��روف��ة  ب�����ش��ري��ة،  اأن��رثوب��ول��وج��ي��ا 
من  اأك��رث  يف  اأعمالها  عر�شت  حيث  ال��ع��امل،  ح��ول  التقليدية 
20 دول���ة يف م��ع��ار���س ف��ردي��ة وج��م��اع��ي��ة، وح�����ش��دت العديد 
مثل  متخ�ش�شة  جهات  م��ن  التقدير  و���ش��ه��ادات  اجل��وائ��ز  م��ن 
و   »Getty Images« وج����ائ����زة   »Team SCA«
 Women Photograph 2019 year in«
والعديد من اجلوائز الأخرى.تعر�س اأعمالها   »pictures

يف معر�س خا�س يف اإك�شبوجر 2020.
اإي�شكاندور،  ل��ي��ن��و���س  ال��ف��ل��ي��ب��ي��ن��ي  ف����از   ،2018 ال���ع���ام  ويف 
ويركز  م��ان��ي��ال،  يف  ووث��ائ��ق��ي��اً  �شحفياً  م�����ش��وراً  ي��ع��م��ل  ال����ذي 
وق�شايا  الجتماعية  والق�شايا  وال�شحة  البيئة  على  عمله 
ح��ق��وق الإن�����ش��ان، ولق���ت اأع��م��ال��ه ���ش��ه��رة اإذ ن�����ش��رت يف �شحف 

جورنال”  �شرتيت  و”ول  تاميز”  و”نيويورك  “الغارديان” 
“بو�شطن  و  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  و”تاميز”  فرن�شا”  و”غرات�شيا 
بالإ�شافة اإىل �شي اإن اإن الدولية  غلوب” و”وا�شنطن بو�شت”، 
معر�شاً   2019 ال��ع��ام  يف  اإك�شبوجر  خ�ش�س  كما  وغ��ريه��ا، 

منفرداً لأعماله. 
وفاز بجائزة املنحة عام 2019، امل�شور البيئي واحلياة الربية 
�شينتيل كومار راجيندران من الهند، الذي نالت اأعماله تغطية 
كما ح�شد  اإن”،  اإن  “�شي  اإعالمية وا�شعة وخا�شًة على �شبكة 
 »POYi  « مثل  الدولية  املنظمات  من  اجلوائز  من  العديد 
“نا�شونال  و  الفوتوغرايف”  للت�شوير  ا�شطنبول  و”جوائز 
يف  “اإك�شبوجر”  و�شينظم  غ��ريه��ا،  وال��ع��دي��د  جيوغرافيك” 

دورته املقبلة معر�شاً خا�شاً لأعماله.
ملدة  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  للفائزين  اإقامة  برنامج  املنحة  وتنظم 
العاملي تيموثي  امل�شّور  اأي��ام، ي�شم ور�س عمل مكثفة مع   10

اآلن، حيث ا�شتفاد منذ الدورة الأوىل للمنحة 20 م�شوراً.
العاملي  ال��ف��وت��وغ��رايف  امل�����ش��ور  اإىل  ن�����ش��ب��ة  و���ش��ّم��ي��ت اجل���ائ���زة 
منها  العاملية،  اجلوائز  من  العديد  على  احلائز  اآل��ن،  تيموثي 
وجائزة  �شنوات(،  �شبع  )مل��دة  ال��رح��الت  فئة  عن  العام  م�شور 
»Six Picture Editor” وجائزة العام عن فئة امل�شور 

ال�شحفي، وجائزة العام عن فئة م�شور الفنون.
الذي  “اإك�شبوجر”  للت�شوير  ال��دويل  املهرجان  اأن  اإىل  ي�شار 
برت�شيخ  جن��ح  ال�����ش��ارق��ة،  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  ينظمه 
ال�شرق  مكانته كاأبرز حدٍث للت�شوير الفوتوغرايف يف منطقة 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا، اإذ ي�شت�شيف نخبًة من كبار امل�شورين 
ال���ف���وت���وغ���رايف، والطالب  ال��ت�����ش��وي��ر  والإع���الم���ي���ني وع�����ش��اق 
وامل��ع��ل��م��ني م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل. امل��زي��د م��ن املعلومات 
https:// ال��ر���ش��م��ي امل���وق���ع  امل��ه��رج��ان م��ت��وف��رة ع���رب  ع���ن 

xposure.ae

ت�ستقبل الطلبات حتى 23 �سبتمرب املقبل

»اإك�صبوجر« يدعو م�صوري العامل للت�صجيل يف »منحة تيموثي اآلن للت�صوير الفوتوغرايف«
التخ�س�ص يف »ت�سوير الرحالت« و»الت�سوير الوثائقي« املتقدمني  يف  •ي�سرتط 

بق�ساء 10 اأيام من رحالت الت�سوير مع امل�سور ال�سهري تيموثي اآلن فائزين  خم�سة  •يحظى 

•• ال�شارقة-الفجر:

الرامية  وعنوان”  ع��ن��وان  “األف  م��ب��ادرة  ت��ط��ل 
اإىل اإث������راء ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ومت��ك��ني الإب�����داع 
عناوين  بخم�شة  العربي  القارئ  على  الإم��ارات��ي، 
من الإ�شدارات التي دعمتها يف مرحلتها الثانية، 
منها  متنوعة  حقول  يف  اأدب��ي��ة  اإب��داع��ات  تت�شمن 
اإىل جانب  النقدية،  والدرا�شات  والق�شة  الرواية 
الأع��م��ال الأدب��ي��ة امل��رتج��م��ة، ال��ت��ي ت��رثي املكتبة 

العربية مب�شامني قّيمة ومعارف جديدة.
 اإ�شدارات متميزة

اأ�شياء   10“ كتاب  الإ���ش��دارات،  قائمة  وتت�شمن 
قد لتعرفها “ للكاتبني مارك جاكوب و�شتيفان 
ك���ورن���رز  ف�����ور  جم���م���وع���ة  ت���رج���م���ة  بنزكوفر” 
والتوزيع،  للن�شر  امل��ل��ه��م��ون  دار  ع��ن  وال�����ش��ادرة 
الأدب”،  وع��ومل��ة  ال��ذك��ي��ة  “التكنولوجيا  وك��ت��اب 
ل��ل��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م اأح��م��د م��ل��ح��م، وال�����ش��ادر عن 

موؤ�ش�شة نبطي للن�شر، 
حممد  للكاتب  امل�شتقبل”  اإىل  “العودة  ورواي���ة 
القبي�شي، وال�شادرة عن معامل للن�شر والطباعة 
للكاتبة  الأعمى”  “ال�شفاح  ورواي����ة  وال��ت��وزي��ع، 
اأ�شعد، وال�شادرة  اآتوود وترجمة اإميان  مارغريت 
التابعة ملجموعة كلمات، ورواية  رواي��ات،  دار  عن 
اأوليغوفيت�س  للكاتب  امل�شتعملة”  الكتب  “بائع 
دار  عن  وال�����ش��ادرة  عيد،  عياد  وترجمة  مالكوف 

هماليل للطباعة والن�شر.

�سيء  كل  حول  تعرفها  ال  قد  اأ�سياء   10
تقريبا

كل  ح��ول  تعرفها  ل  قد  اأ�شياء   10“ كتاب  يقدم 
حول  ومبهمة  مدرو�شة  حقائق  تقريبا”،  �شيء 
املرتبط  منها  املو�شوعات  من  متنوعة  جمموعة 
مثل  والأ�شياء  والأم��اك��ن  واملجتمعات،  بالإن�شان، 
وال�شيا�شة  وال��ط��ع��ام  وامل�����ال  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ف��ن��ون 
وغريها  واللغة  والتكنولوجيا  والعلوم  واحل��رب 

الكثري. 
�شفحة   491 يف  ي���ق���ّدم  ال����ذي  ال��ك��ت��اب  وي�����ش��م 
مق�شمة اإىل 14 ف�شاًل، عدداً كبرياً من املفاجئات 
واحلكايات التي �شتجذب القراء، من هواة التاريخ 
ال��ط��ع��ام، حيث  اإىل ع�����ش��اق  ال��ري��ا���ش��ة  اإىل ع�����ش��اق 
يت�شمن موا�شيع م�شلية وغريبة، مثل الأخطاء 
اأكرث  موا�شيع  اإىل  امل��ف��رط،  والأك����ل  الإم��الئ��ي��ة 
وال�شجن،  الثانية  العاملية  احل���رب  مثل  ج��دي��ة، 
حول  ف�شول  اأك��رث  ال��ق��ارئ  لتجعل  كلها  جتتمع 
ع���دد ل يح�شى م��ن امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي رمب���ا مل 

ي�شبق لهم مواجهتها من قبل.
 

ال�سفاح االأعمى
وتن�شج مارغريت اآتوود يف رواية )ال�شّفاح الأعمى( 
التي تعر�شها يف 705 �شفحة، خيوًطا من ال�ّشرد 
وعنيفة،  فاتنة  رواي��ة  يف  بالرومان�شّية،  الغام�س 
ة مبوٍت غام�س -�ُشبهة انتحار-  حيث تبداأ الق�شّ
تعّر�شت له �شاّبة تدعى لورا ت�شاي�س عام 1945، 

وبعد ذلك ب�شنوات، ت�شتعيد اأختها اآيري�س ذكريات 
طفولتهما مًعا، والوفّيات الدرامّية التي تتحدث 

حول تاريخ عائلتهما الغنّية غريبة الأطوار.
مان  جائزة  الأعمى”  “ ال�شفاع  رواي��ة  وح�شدت 
بوكر عام 2000، كما تعد من بني اأف�شل 100 
جملة  ت�شنيف  ح�شب  الع�شرين  القرن  يف  رواي��ة 
وملحمة  اأدب��ي��ة  رائعة  باأنها  و�شفتها  التي  ت��امي، 

اإن�شانية بديعة.
  

التكنولوجيا الذكية وعوملة االأدب
ياأتي كتاب “ التكنولوجيا الذكية وعوملة الأدب” 
واملعنيني  وال��دار���ش��ني  النقاد  اأم���ام  امل��ج��ال  ليفتح 
بالإبداع الرقمي، لتاأ�شي�س ما يطرحه من خطاب 
الإبداعّية  الأع���م���ال  حت��ل��ي��ل  ع��ل��ى  ي��ق��وم  ن��ق��دي 

اأ�شكال  اإىل  وملتفتاً  اإل��ي��ه،  م�شبوق  غ��ري  حتلياًل 
اإبداعية جديدة ا�شتخدمت تقنيات كتابة توظف 
فيها الو�شائط املعا�شرة، وامل�شامني التي احتوت 
عليها، وهي اأعمال نا�شجة، ومن املتوقع اأن تتطور 

يف امل�شتقبل وفق تطّور التكنولوجيا نف�شها.
ن�شاأت  التي  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال  الكتاب  وي�شتهدف   
بفعل اللتقاء بالتكنولوجيا الذكية، والتي جاءت 
املعا�شرة  الو�شائط  تعد  حيث  ال��ع��ومل��ة  ع�شر  يف 
اإحداث  اأدوات��ه��ا يف  واأق���وى  اإح���دى جتلياتها  ه��ي 

التحولت على الأ�شعدة جميعها.
 ويقدم الكتاب املكون من 196 �شفحة يف بدايته 
مدخاًل عاماً حول التحولت التي اأحدثتها العوملة 
والجتماعية،  واحل�شارية  الثقافية  الناحية  من 
ال���ب���اب الأول وال����ذي  ب��ع��ده��ا وي���ت���ن���اول  ل��ي��ن��ت��ق��ل 

ال�شعر”،  يف  املعا�شرة  الو�شائط   “ ع��ن  يتحدث 
ال��ث��اين وال���ذي يحمل عنوان  ال��ب��اب  اإىل  م��ن ث��م 
اإىل  لينتقل  النرث”  يف  امل��ع��ا���ش��رة  ال��و���ش��ائ��ط   “
الو�شائط  يناق�س”  الذي  والأخ��ري  الثالث  الباب 

املعا�شرة يف الأدب«.
  

العودة اإىل امل�ستقبل
 “ القبي�شي يف رواي��ت��ه  ال��ك��ات��ب حممد  ي��ت��ح��دث  
اخليال  رواي��ات  وهي من  امل�شتقبل”،  اإىل  العودة 
تعي�شها  قد  م�شتقبلية  زمنية  العلمي  عن حقبة 
ت�شّوراً  �شطورها  يف  وير�شم  اجل��دي��دة،  الأج��ي��ال 
يتوّقف  ح��ي��ث  احل��ق��ب��ة،  ه���ذه  احل��ي��اة يف  لطبيعة 
اإىل الوراء  اإىل الأم��ام، ويعود  الزمن عن اجلري 
كاأّنه ا�شتذكر �شيًئا من ما�شيه فراح يبحث عنه من 
جديد، وتتحّول الأر�س ب�شبب عا�شفٍة اإلكرتونيٍة 
كّل  من  الإلكرتونيات  وتختفي  �شابق،  ع�شٍر  اإىل 
نوٍع وتتعّطل الو�شائل التي حتتويها وت�شتخدمها، 
وحني تختفي هذه الو�شائل، يتغرّي منط احلياة، 

وي�شبح احللم الب�شري هو العودة اإىل الغد.
 وتدور اأحداث الرواية التي تاأتي يف 269 �شفحة 
ومق�شمة اإىل ثمانية ع�شر جزء يف العام 2150 
م، اأي بعد خم�شني �شنة من وقوع احلدث الأكرب 
اإلكرتونية �شاملة �شربت  الذي متثل يف عا�شفة 
الأر������س، وك���ان ذل���ك احل���دث ���ش��رب��اً م��ن �شروب 

اخليال.
 

بائع الكتب امل�ستعملة
الرو�شي  الأدب  م��ن  امل��رتج��م��ة  ال���رواي���ة  وت�����ش��رد 
اأوليغوفيت�س  للكاتب  امل�شتعملة”،  الكتب  “بائع 
ممطر  ي��وم  ق�شة  عيد،  عياد  وترجمة  مالكوف، 
يف ف�شل اخلريف حيث اختباأ النا�س حتت واقيات 
الأك�شاك واملحالت الأقرب لهم، وكان يقف هناك 
�شخ�س يدعى “اأندريه” عند حمله لبيع الكتب 
ب�شيء  حوله  يجري  م��ا  ي��راق��ب  وراح  امل�شتعملة، 
الذي ل ميكن تف�شريه، وكان اجلو  من البتهاج 
الباب فالباب يف�شل  اأن يغلق  لكنه مل ي�شاأ  ب��ارداً 
بني عاملني خمتلفني “اأحداهما خارجي ومتعب، 
والثاين �شاحر ومده�س دوماَ” وهو عامل الكتب 

املو�شوعة على رفوف حمله ال�شغري اخلا�س. 
اخليال  اأ�شلوب  اعتمد  الذي  الكتاب  هذا  ويو�شع 

واخليال العلمي،
 وياأتي يف 230 �شفحة بني يدي القارئ العربي 
كتاب  يف  من�شور  ه��و  م��ا  منها  متفرقة،  ق�ش�شا 
ومنها  اأخرى”،  وق�ش�س  اأيدونا  “�شراب  بعنوان 
ما هو من�شور يف الكتاب الثاين “املدة” والق�ش�س 
متفرقة،  رو���ش��ي��ة  جم���الت  يف  م��ن�����ش��ورة  املتبقية 
وه�����ي ق�شة  ق�����ش��ة   11 ال���ك���ت���اب  ي��ح��م��ل  ح���ي���ث 
و”اإيليت�س”،  العائلة”  و”بيت  الكتاب”،  “بائع 
با�شكا  و”ارتقاء  و”التل�شكوب”،  و”املقراب”، 
“دفعة  �شتيبانيت�س”،  و”�شباح  يوريف”، 
اأن  و”يجب  نويل”،  البابا  و”كي�س  امل�شاجني”، 

و”�شت وخم�شون حتت ال�شفر«. نعي�س”، 

�سمن اإ�سدارات مرحلتها الثانية

»األف عنوان وعنوان« تقدم للقارئ العربي خمتارات اأدبية عربية وعاملية
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اجلراأة مطلوبة يف الدراما واجلمهور ينتظر دومًا الطرح اجلديد

�صامر امل�صري: الدراما ال�صورية 
�صتعود وبقوة يف الفرتة املقبلة

)احلرملك(  م�شل�شل  ع���ن  ر����ش���اك  م���دى  م���ا   •
بجزئه الثاين؟

- را����سٍ مت��ام��اً عنه، فهو عمل ل��ه مم��ي��زات كثرية، 

للمرة  ن��ت��ن��اول��ه��ا  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  خ�شو�شية  م��ن��ه��ا 
الأزياء  ظهور  كذلك  ال�شورية،  ال��درام��ا  يف  الأوىل 
ميكننا  ل  كما  اأي�شاً.  الأوىل  للمرة  ال�شورة  بهذه 

القول اإن امل�شل�شل �شامي بحت، بل هو نوع خمتلف 
قريب من البيئة.

عمل  اأي  يف  م��ط��ل��وب��ة  ب��ال��ط��رح  اجل������راأة  ه���ل   •
درامي؟

ينتظر  واجل��م��ه��ور  ال��درام��ا  اجل����راأة مطلوبة يف   -
دوماً الطرح اجلديد، �شواء من �شكل امل�شل�شل اأو ما 

يحتويه من ق�ش�س وق�شايا.
الطابع  ذات  الأدوار  ل��ت��ق��دمي  م��وؤي��د  اأن����ا  ل��ذل��ك،   

اجلريء، 
ول تن�شى اأننا قد و�شلنا اإىل مرحلة يف العامل اأجمع 
لذلك  امل�شاهد،  اأم���ام  مك�شوفاً  التمثيل  فيها  ب��ات 
اأكرث واقعية، وهذه  اأن نكون  يجب علينا كممثلني 
اأن تكون  امل�شل�شالت يجب  الواقعية حتى ُتطرح يف 

اجلراأة اأحد اأهم واأبرز مالحمها.
من  ث���ال���ث  ج�����زء  ل�����ش��ن��اع��ة  ن���ي���ة  ت���وج���د  • ه����ل 

)احلرملك(؟
قمنا بت�شوير  ث��ال��ث، وف��ع��ل��ي��اً  ه��ن��اك ج���زء  ن��ع��م،   -

القليل منه،
العمل  من  تبقى  ما  �شنوا�شل  املقبلة  الفرتة  ويف   

حتى يكون جاهزاً للعر�س.
الفرتة  يف  قليلة  باتت  ال�شامية  البيئة  اأعمال   •

الأخرية، فهل نقول اإنها انتهت؟
- ل ننكر اأن��ه��ا ق��د ق��ّل��ت اأخ����رياً ب��ع��د ت��واج��ده��ا يف 
الدم�شقي  امل�شل�شل  لكن  ب��ك��رثة،  الفنية  ال�شاحة 
كبرية  جماهريية  قاعدة  ذو  لأن��ه  موجوداً  �شيبقى 

ومطلوب.
اليوم مقارنة  ال�شورية  الدراما  ترى و�شع  • كيف 

بال�شنوات الع�شر الأخرية؟
- �شنوات احلرب اأثرت كثرياً على الدراما ال�شورية 
اأ���ش��ب��اب ع��دي��دة، ل��ذل��ك حتية للمنتجني  وه���ذا ل��ه 
واملخرجني واملمثلني الذين ما زالوا م�شرين على 

بقائها يف ال�شاحة العربية.
���ش��يء يف طريقها.  ك��ل  ت��اأك��ل   احل���رب تبقى ح��رب��اً 
تقريباً  م�شل�شاًل   50 من  ق��ّل  الإن��ت��اج  اأن  و�شحيح 
يف ال�شنة لي�شبح بني 4 و10 م�شل�شالت يف ال�شنة، 
ال�شورية �شامدة  ال��درام��ا  ت��زال  لكن احلمد هلل ل 
وباإذن  العربية،  الف�شائية  القنوات  على  وموجودة 

اهلل قريباً �شتعود وبقوة لل�شاحة.
ال�شعودي  امل�شل�شل  يف  م�شاركتك  ع��ن  حدثنا   •

)ممجي(؟
الكويتي  امل��خ��رج  بقيادة  فيه  بامل�شاركة  ت�شرفت   -

يعقوب املهنا،
فئة  اإىل  م��وّج��ه  ج��دي��دة  ف��ك��رة  ذو  م�شل�شل  وه���و   

ال�شباب املراهقني، 
اأعمال  ت��ق��دمي  اأن���ن���ا م��ق�����ش��رون يف  اأ���ش��ع��ر  ال���ذي���ن 

تنا�شبهم، 
لإيجاد  الغربية  الأعمال  اإىل  يدفعهم  الذي  الأم��ر 

ما يبحثون عنه.
التي  ال��ك��وم��ي��دي  ال��ط��اب��ع  ذات  الأع���م���ال  م���ن   •
فهل  جانتي(،  )اأب���و  م�شل�شل  ج��زاأي��ن  على  قدمتها 

هناك نية بعمل جزء ثالث منه؟
- �شخ�شية اأبو جانتي اأحبها كثرياً، 

ومنذ بداية انطالقته كان امل�شروع اأن يكون عبارة 
عن خم�شة اأجزاء كل واحد منها يف بلد عربي، حيث 
مت ت�شوير اجلزء الأول منه يف �شورية والثاين يف 

الإمارات، 
والآن �شيعود و�شع العمل على النار جتهيزاً جلزء 

ثالث منه للمو�شم املقبل،
 و�شيكون الت�شوير يف اأكرث من بلد عربي، والكويت 
اأن  �شبق يل  اإذ  ب��ه��ا،  ف��ك��رت  ال��ت��ي  ال����دول  اأول  م��ن 
زرتها اأكرث من 60 مرة، واأكّن حباً كبرياً لأر�شها 

و�شعبها.
الفيلم  وحتديداً  ال�شينما،  اإىل  التلفزيون  من   •
الذي   )The Misfits( )الأ����ش���وي���اء(  ال��ع��امل��ي 
����ش���ارك���ت ف��ي��ه اأخ�������رياً م���ع ال��ن��ج��م ال���ع���امل���ي بري�س 

برو�شنان... حدثنا اأكرث عنه؟
- من املفرت�س عر�شه قريباً،

فيها  �شاركت  التي  املهمة  الأع��م��ال  اأع��ت��ربه من  اإذ   
وجتربة جديدة وفريدة،

الإن��ك��ل��ي��زي��ة طبعاً  باللغة  الأك�����ش��ن  ذو ط��اب��ع   وه��و 
ويتحدث عن جتارة الذهب.

 م�شاركتي يف )الأ�شوياء( نوع من الطالع كممثل 
على ال�شينما العاملية وكيفية عملهم وتعاملهم مع 

الفنان.

منة جالل �صعيدة 
بزواجها

قالت الفنانة امل�شرية منة جالل، اأنها �شعيدة بزواجها، متمنية اأن تعي�س 
ح��ي��اة �شعيدة م��ع زوج��ه��ا، وه��و رج��ل اأع��م��ال ���ش��ع��ودي يقيم م��ا ب��ني م�شر 

وال�شعودية.
وقالت: )اتفقنا منذ فرتة، وعقدنا القران بح�شور اأ�شرته واأ�شرتي م�شاء 

ال�شبت، ب�شبب الظروف احلالية، و�شوف اأقيم يف القاهرة.
وكانت جالل دونت تعليقاً عرب �شفحتها على من�شة )في�شبوك(، معلنة عن 

زواجها من رجل الأعمال ال�شعودي، ون�شرت �شورة من وثيقة الزواج.

عرب اإطالقها فيديو كليب اأغنية )خذين(

هند البلو�صي تبث روح االأمل والتفاوؤل

)حياتنا  ال��ب��ل��و���ش��ي:  ق��ال��ت  ذل����ك،  تفا�شيل  ويف 
اأج��ل ذلك  الهاتف، من  اأ�شبحت من خالل  كلها 
فريو�س  حتى  ول  امل��ن��زيل  احلجر  ول  احلظر  ل 
اأن  اأو  الفنان احلقيقي  اأن متنع  كورونا ت�شتطيع 
تكبت الإب����داع ل��دى ك��ل م��ب��دع وحم��ب وخمل�س 
لعمله، فاحلياة كلها اأ�شحت عرب الإنرتنت، ومن 
خالل هاتفك ميكن اأن تفعل كل �شيء وت�شل اإىل 

كل مكان يف العامل(.
اأن ل �شيء  واأ�شافت )�شخ�شياً، اأنا موؤمنة متاماً 
يف هذه احلياة م�شتحيل )وماكو �شي ما ي�شري(، 

املا�شية عملت على �شناعة  الفرتة  لذلك خالل 
قليلة  ب��اإم��ك��ان��ات  )خ���ذين(  لأغنية  كليب  فيديو 
وظ�����روف ���ش��ع��ب��ة، ح��ي��ث ق��م��ت ب��ا���ش��ت��غ��الل فرتة 
بورد(  )�شتوري  بكتابة  املنزيل  واحلجر  احلظر 
واإخراجه  وت�شويره  الأغنية  كلمات  مع  يتما�شى 
يف البيت، م�شتخدمة هاتفي، ثم اأر�شلت بعد ذلك 
كل املواد التي مت ت�شويرها اإىل املونتري املتواجد 
مهمته  ت��وىل  حيث  ال�شعودية  العربية  باململكة 
اأجنزها وظهر  املا�شي حتى  �شهر رم�شان  طوال 
ا�شتح�شان  نالت  التي  ال�شورة  بهذه  العمل  لكم 

اجلميع(.وتابعت البلو�شي: )كما ذكرت �شلفاً، اأن 
الغنية قد �شنعت خ�شي�شاً لأجل م�شل�شل )جنة 
ه��ل��ي( م��ن ب��ط��ول��ة ال��ف��ن��ان��ة ���ش��ع��اد ع��ب��داهلل، لكن 
وب�شبب طلب )الفانز( على طرحها ب�شكل ر�شمي 
العماين  عبداهلل  مع  توا�شلت  �شنغل،  هيئة  على 
واملا�شرتنغ  واملك�س  وت��وزي��ع��ه  كلماته  م��ن  كونها 
يف ح��ني ه��ي م��ن اأحل���ان ع���ادل ال��ع��م��اين، وقررنا 
اأن تكون على هيئة فيديو كليب  طرحها ب�شرط 
حبي  اأه��دي��ك��م  وحبيت  ب��خ��اط��رك��م،  خليتها  )م��ا 

واحرتامي((.

اعترب الفنان ال�سوري �سامر امل�سري اأن الدراما ال�سورية ما زالت موجودة يف ال�ساحة 
رغم احلرب يف �سورية، موؤكدًا اأنها �ستعود وبقوة يف الفرتة املقبلة.

امل�سري الذي اأطل اأخريًا يف اجلزء الثاين من م�سل�سل )احلرملك( الذي ُعر�ص يف 
رم�سان املا�سي، اأبدى يف ر�ساه التام عن العمل، مرجعًا ال�سبب اإىل احتوائه على 

مميزات عدة، مو�سحًا اأنه ال ميكن القول اإن امل�سل�سل �سامي بحت، بل هو 
نوع خمتلف قريب من البيئة، ويجمع ممثلني �سوريني وم�سريني 

اأي�سًا، كا�سفًا يف ال�سياق عن جتهيز جزء ثالث من امل�سل�سل.
وعدم  ال��درام��ا  يف  اجل��راأة  امل�سري  اأّي��د  احل��وار،  ثنايا  ويف 

وتطرق  اجل��ريء،  الطابع  ذات  االأدوار  تقدمي  اعرتا�سه 
اإىل م�ساركته ال�سينمائية يف فيلم )االأ�سوياء(.

على الرغم من ظروف احلظر واحلجر التي متر بها البالد ب�سبب 
تف�سي فريو�ص كورونا امل�ستجد، اأحبت الفنانة هند البلو�سي اأن 
تبث روح االأمل والتفاوؤل وترتك ب�سمة فنية خا�سة بها، عرب 
خ�سي�سًا  �سنعت  التي  )خ��ذين(،  اأغنية  كليب  فيديو  اإطالقها 
ال�سامل كما  مل�سل�سل )جنة هلي(، ليولد بذلك من رحم احلظر 

عرّبت يف قولها ل�)الراي(.
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ما الذي يعنيه وجود مذاق 
معدين يف فمك؟

يدعم فيتامني )د( وظيفة املناعة، وقوة العظام ومنوها واإع��ادة ت�شكيلها، 
اإىل رد فعل  ت��وؤدي  اأن  الزائدة ميكن  املغني�شيوم. لكن اجلرعة  وامت�شا�س 

�شلبي.
اإىل تكوين فيتامني )د( يف ج�شمك،  املنزل  ي��وؤدي اخل��روج من  اأن  وميكن 
حيث تتيح اأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة الت�شال بالب�شرة وتكوين هذا الفيتامني 

الذي ت�شتد احلاجة اإليه.
كما اأن هناك مكمالت فيتامني )د( املتوفرة لل�شراء، خا�شة لأولئك الذين 

يعي�شون يف مناطق ل تتوفر فيها اأ�شعة ال�شم�س ب�شكل كاف.
باجل�شم،  اآث��ارا جانبية ت�شر  ي�شبب  اأن  املفرط، ميكن  )د(  فيتامني  ولكن 
من  زائ��دة  جرعة  من  تعاين  كنت  اإذا  ما  معرفة  ال�شروري  من  وبالتايل، 

فيتامني) د(؟
واأكدت هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية يف اململكة املتحدة، اأنه منذ اأواخر 
مار�س اإىل �شبتمرب، "يجب اأن يتمكن معظم النا�س من احل�شول على كل 

فيتامني )د( الذي يحتاجونه من اأ�شعة ال�شم�س على ب�شرتهم".
اأعرا�س  تظهر  اأن  ميكن  الغذائية،  واملكمالت  الغذائي  النظام  مع  ولكن، 

معينة جلرعة زائدة من الفيتامني.
وُيعتقد اأن عتبة ال�شمية هي 200 نانوغرام/ملل وما فوق، وقد ينتج عن 
ذلك فرط كال�شيوم الدم، وهو فائ�س من الكال�شيوم يف جمرى الدم، ما قد 

يوؤدي اإىل م�شاعفات، اأبرزها ترك طعم معدين يف الفم.
بالإ�شافة لعدم انتظام �شربات القلب، وال�شداع امل�شتمر وفقدان ال�شهية.

الع�شالت  الأ���ش��خ��ا���س م��ن �شعف  ي��ع��اين بع�س  ق��د  ذل���ك،  ع��ل��ى  وع����الوة 
والإرهاق غري املربر والتهيج والقلق.

م�شتويات  ت���وؤدي  اأن  "ميكن  الوطنية:  ال�شحية  اخل��دم��ات  هيئة  وذك���رت 
الكال�شيوم العالية اإىل الف�شل الكلوي ال�شريع، وفقدان الوعي، والغيبوبة، 

اأو ت�شوهات القلب اخلطرية التي تهدد احلياة".
وميكن اأن يوؤدي ال�شتهالك طويل املدى اأو املفرط ملكمالت فيتامني )د( 

اأو الأطعمة اإىل الت�شمم".
وحتى عندما تتوقف عن تناول اأقرا�س فيتامني )د(، فقد ي�شتغرق الأمر 

عدة اأ�شهر حتى تتال�شى اآثار ال�شمية متاما.
اأ�شهر  خالل  حتى  للجميع،  منا�شبة  لي�شت  )د(  فيتامني  مكمالت  اأن  كما 

ال�شتاء، وهذا لأن املكمل ميكن اأن يتفاعل مع اأنواع معينة من الأدوية.
وعلى �شبيل املثال، يجب على الأ�شخا�س الذين يتناولون الكولي�شرتامني، 
لعالج ارتفاع الكولي�شرتول، اأن يكونوا حذرين من مكمالت فيتامني )د(. 
كما ينطبق الأمر على اأولئك الذين يتناولون الفينوباربيتال اأو الفينيتوين 

لعالج ال�شرع.
وهذا هو ال�شبب يف اأنه من املهم التحدث مع طبيبك قبل تناول مكمالت 

فيتامني )د(. 

االأندل�ص؟  يف  ا�ستحداثه  مت  الذي  الفن  هو  • ما 
- املو�شحات. 

• من �ساحب الكتب التالية : �سقط الزند ، لزوم ما 
ال يلزم ، ر�سالة الغفران؟ 

- اأبو العالء املعري. 
اللغة؟  يف  زينب  ا�سم  يعني  • ماذا 

- �شجرة ح�شنة املنظر طيبة الرائحة. 
البالغة؟  موؤ�س�ص  هو  • من 

- عبد القاهر اجلرجاين 
احلديث؟  الع�سر  يف  العربي  ال�سعر  اإحياء  رائد  • من 

- حممود �شامي البارودي 

-هل تعلم اأن الطفل حديث الولدة يبكي يف املتو�شط مدة 113 دقيقة يومياً .. و الدموع التي يفرزها ت�شاعد 
كثرياً على رعاية �شحته العامة.

-هل تعلم اأن ياقوت احلموي هو عامل عربي قدمي من علماء اللغة و الأدب.
- هل تعلم اأن الإ�شبع الداح�س يعالج باأن يو�شع راأ�س الإ�شبع يف حبة ليمون مفتوحة.

-هل تعلم اأن عدد �شاعات النوم ترتاوح عند الإن�شان البالغ ما بني 7 : 8 �شاعات يومياً اأي اأننا نق�شي اأكرث 
من ثلث العمر يف النوم فالإن�شان الذي عا�س �شتني عام .. نام منها حوايل ع�شرين عام.

، و جلد الإن�شان  25 ملم  ، و �شمك جلد الفيل يبلغ  2ملم  اأن �شمك جلد الإن�شان ل يزيد عن  -هل تعلم 
با�شتثناء جفون  الغدد  الفيل خال من هذه  العرق بينما جلد  التي تفرز  الغدد  اآلف من  يحتوي على عدة 

العينني.
.. اأي يف خالل 80 �شنة يكون قد طاف  -هل تعلم اأن الرجل العادي مي�شي مبعدل 20 األف خطوة يومياً 

حول العامل �شتة مرات.
يف  �شربة  ثمانني  العادي  الإن�شان  قلب  �شربات  فعدد   ، اجل�شم  بحجم  تتاأثر  القلب  نب�شات  اأن  تعلم  -ه��ل 
فعدد  الع�شفور  قلب  اأم��ا  الدقيقة،  يف  �شربة   700 ال��ف��اأر  ويف  الدقيقة  يف  �شربة   25 الفيل  ويف  الدقيقة 

�شرباته 1000 �شربة يف الدقيقة.
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فوائد االألياف الغذائية

الألياف نوع من الكربوهيدرات ل ت�شتطيع اإنزميات املعدة تفكيكه ليتم ه�شمه، 
وهي العن�شر الأ�شا�شي لالإخراج. وهناك فوائد عديدة لأكل الكمية ال�شحية 

من الألياف مثل التخل�س من ال�شكر والكول�شرتول الزائد يف الطعام.
واخل�شراوات  والبقوليات  الكاملة  واحل��ب��وب  املك�شرات  يف  الأل��ي��اف  وت��وج��د 

والفاكهة، ومن اأهم فوائدها ما يلي:
ال�شحية منها، وهي  الكمية  تناولت  اإذا  الوزن  الألياف على خف�س  - ت�شاعد 

للمراأة. غراماً  و25  للرجل  غراماً   30
- اأكل الألياف من طرق الوقاية من ال�شكري، ومن اأدوات �شبط ن�شبة ال�شكر 

بالدم بالن�شبة للم�شابني.
- الألياف الغذائية اأحد اأدوات الوقاية من ح�شى الكلى.

ي�شاعد على تقوية  الأل��ي��اف  الكاملة من  اأك��ل احل�شة  اأن  درا���ش��ات  اأظ��ه��رت   -
العظام وزيادة كثافتها.

�سينتارو ت�سوجي رئي�ص عمالق االأعمال الياباين �سانريو ، وهو يبت�سم مع �سخ�سية Hello Kitty  حيث تفتتح ال�سركة اأكرب متجر �سانريو يف العامل يف طوكيو. - 
موؤ�س�ص ال�سركة يتنحى عن عمر 92 عاًما وي�سلم الرئا�سة حلفيده البالغ من العمر 31 عاًما - وهو اأول تغيري يف القيادة يف تاريخ ال�سركة منذ �ستة عقود. ا ف ب

كان احمد دائما على خالف مع جدته الطيبة احلنون والتي كثريا ما غ�شبت منه لعدم �شماعه لن�شيحتها 
الب�شيطة الغالية وهي: يا احمد ل تلعب بدون حذائك .. اإلب�س حذاءك قبل اخلروج يا احمد ..ل تخلع حذاءك 
اذن لأذن  اذنه كثريا لكنه ل يبايل به ويقذف به من  اللعب بالدراجة يا احمد.. كالم كان يرتدد على  اثناء 

ومي�شي م�شرعا للعب بدون حذائه.
فقال  احل��ذاء  للب�س  عليه جدته  فنادت  بالدراجة  للعب  اخل��روج  منه  اأ�شدقاوؤه طالبني  فيه  ي��وم ح�شر  ج��اء 
واأ�شدقائه يف  راكبا دراجته م�شرعا  ..ب��دون حذاء  )حا�شر جدتي حا�شر( ودخلت اجلدة حجرتها وذهب هو 
الطريق يقفزون ويتنقلون من مكان اىل مكان حتى حدث ما عكر على احمد بهجته ..ثقب الطار ثقبا كبريا 
فنزل احمد من على الدراجة لريى لهذه امل�شكلة حال وهنا جاءت امل�شكلة الثانية ا�شد ايالما فقد كانت الر�س 
مليئة بالزجاج املك�شور والذي ب�شببه جرحت قدمه جرحا عميقا ومل ي�شتطع اخراج قطعة الزجاج بيده من 
الأمل وجتمع ا�شحابه عليه وحملوه على دراجة احدهم وهو ينزف دما من قدمه املجروحة ويتاأمل لي�س منها 
فح�شب بل من الكالم والتاأنيب الذي �شي�شمعه من جدته و�شتكون حمقة يف ذلك .اأمره الطبيب اأن يرقد يف 
الفرا�س ا�شبوعا بعد اأن خاط قدمه بغرز عديدة وا�شبوعا اخر �شيق�شيه يف البيت ل يرى ا�شدقاءه ودراجته 
وال�شارع واحلديقة عقابا على عدم �شماعه لكالم جدته مع حرمانه من احللوى وامل�شروف ..كل هذه اخل�شائر 

منيت بها يا احمد ..كل هذه اخل�شائر.. ونظر حلذائه وهو حزين.

يعاين معظمنا من ان�شداد الأنف يف حالت معينة 
اأن مت��ر احلالة  ال��زك��ام، وميكن  اأو  امل��ر���س  ول��دى 
ب�شالم من تلقاء نف�شها، ولكن حيال ب�شيطة ميكن 

اأن ت�شّرع العملية هذه .

- ما الذي ي�شبب ان�شداد الأنف؟
ان�شداد  اإىل  ت��وؤدي  قد  التي  الأ�شباب  بع�س  هناك 
الأنف. وعادة، يحدث ذلك ب�شبب التهاب الأوعية 
اأو  ال���ربد  الأن��ف��ي��ة، نتيجة  ال��دم��وي��ة يف اجل��ي��وب 

احل�شا�شية اأو التهاب اجليوب الأنفية.

الدموية،  الأوعية  لفتح  �شهلة  طرق  عدة  ويوجد 
والتخل�س من م�شكلة ان�شداد الأنف:

الرطوبة على  حافظ   -  1
احتقان  م��ن  �شيخفف  الطريق  ط��وال  امل��اء  �شرب 

الأنف، وي�شاهم يف دفع ال�شوائل للخارج.

�شاخن حمام  اأخذ   -  2
ي�شاعد البخار الناجت عن ال�شتحمام، يف تخفيف 
ذلك  و�شي�شمح  اللتهاب.  من  والتخل�س  املخاط 
لفرتة  الأن��ف  خ��الل  من  �شحيح  ب�شكل  بالتنف�س 

ق�شرية.
وميكن اأي�شا تبخري الوجه يف حو�س �شاخن، مع 
اأنفا�س  واأخ���ذ  وال���ش��رتخ��اء  ال��راأ���س  على  من�شفة 

عميقة من البخار.
املرطب  3-

امل����اء اإىل رط���وب���ة، التي  ب��ت��ح��وي��ل  امل���رط���ب  ي��ق��وم 
امل�شدود،  الأن���ف  فتح  على  وت�شاعد  ال��ه��واء  مت��الأ 
املتهيجة  اأن يهدئ املرطب الأن�شجة  لذلك ميكن 

والأوعية املتورمة.
وت��ع��م��ل اأج���ه���زة ال��رتط��ي��ب اأي�����ش��ا ع��ل��ى تخفيف 
اإفراغ  املخاط يف اجليوب الأنفية، ما ي�شاعد على 

ال�شوائل يف اأنفك.

الحتقان مزيالت   -  4
لتقليل  ل��الح��ت��ق��ان  م��زي��ل  دواء  ا���ش��ت��خ��دام  ج���رب 
ان�شداد  يكون  اأن  وميكن  الأمل.  وتخفيف  ال��ت��ورم 
اأنفك ب�شبب احل�شا�شية، لذا قد ترغب يف جتربة 

تناول م�شادات الهي�شتامني اأو اأدوية احل�شا�شية.

االأنف! ان�صداد  من  تخل�صك  ب�صيطة  حيل   4


