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مكمالن غذائيان يوقفان 
ت�شاقط ال�شعر

ت�ساقط ال�سعر له اأ�سباب عديدة، ولكن ال�سبب الرئي�سي لدى الرجال 
هو ال�سلع الذكوري، وعادة ما يكون هذا النوع وراثي ودائم.

ووفقاً للدكتور الربيطاين زينون اأندريو فاإن هذه احلالة ناجتة عن 
امت�سا�ص  و مينع  ديهدروت�ستو�ستريون،  ي�سمى  لهرمون  احل�سا�سية 
ب�سيالت ال�سعر العنا�سر الغذائية، مما يوؤدي اإىل تقل�سها والتوقف 

عن منو ال�سعر يف النهاية.
اإذا كانت الأدوي��ة التي  ودفع هذا الفهم الباحثني اإىل التحقيق فيما 
اآثار  تعك�ص  حتى  اأو  ت��وق��ف  اأن  ميكن  ال��ه��رم��ون  ه��ذا  ت��اأث��ريات  متنع 

ال�سلع الذكوري، واأثبتت بع�ص الأبحاث اإمكانية حدوث ذلك.
ويقول الباحثون اإن تناول الفينا�سرتايد، وهو عقار يوؤخذ عن طريق 
الفم بو�سفة طبية فقط، يقدم اأقوى دليل على ذلك، وقد حقق ن�سبة 
3177 رج���اًل، مع  %87 على الأق���ل يف درا���س��ة واح���دة على  جن��اح 

القليل من الآثار اجلانبية امللحوظة.
هرمون  مل��ن��ع   5-AR ب��ربوت��ي��ن��ات  ف��ي��ن��ا���س��رتاي��د  ع���ق���ار  وي��رت��ب��ط 
منع  يف  ه��ذا  ي�ساعد  و  ب��ه��ا،  الرت��ب��اط  م��ن  الديهدروت�ستو�ستريون 
ب�سيالت  املوجودة على  بامل�ستقبالت  الديهدروت�ستو�ستريون  ارتباط 

ال�سعر ومينعها من النكما�ص.

العد�شات الال�شقة ت�شيب 
عينيك باجلفاف 

قالت الرابطة الأملانية لأطباء العيون اإن و�سع عد�سات ل�سقة اأثناء 
العمل اأمام �سا�سة الكمبيوتر يت�سبب يف تعر�ص العيون جلفاف حاد.

الَرم�ص  يف  ال�سديد  النخفا�ص  ذل��ك  �سبب  اأن  ال��راب��ط��ة  واأو���س��ح��ت 
باملادة  العني  ميد  وال��ذي  ال�سا�سة،  اإىل  النظر  اأثناء  للعني  الطبيعي 

الدمعية الكافية.
اأثناء اجللو�ص اأمام �سا�سة الكمبيوتر مبعدل  وعادة ما ترم�ص العني 
خم�ص مرات اأقل، من املعدل الطبيعي. وملواجهة ذلك يجب ا�ستخدام 
عد�سات  ا���س��ت��خ��دام  اأو  ال��ع��د���س��ات،  ل��رتط��ي��ب  خم�س�سة  ع��ني  ق��ط��رة 

م�سنوعة من مواد حتفظ رطوبة العني ب�سكل جيد.

تدابري ب�شيطة ملواجهة اآالم الظهر
اآلم  مواجهة  ميكن  اإن��ه  هولت�سميت  هولغر  ي��ان  العظام  طبيب  ق��ال 
الظهر ببع�ص التدابري الب�سيطة، منها النوم الكايف، وتفادي اجللو�ص 

اخلطاأ لأ�سحاب الأعمال املكتبية، والتحرك من اآن لآخر.
واأو�سح الطبيب الأملاين اأن العمود الفقري خا�سًة يحتاج اإىل الراحة 
اأنها  ح��ني  يف  وتت�سطح،  النهار  يف  للخارج"  "ُت�سغط  ال��ف��ق��رات  لأن 

تتجدد خالل الليل ومتت�ص ال�سوائل.
النحو  على  والطاولة  املكتب  �سبط  املكتبية  الأعمال  اأ�سحاب  وعلى 
الأمثل ومواءمتهما مع حجم اجل�سم حتى ل تنحني الركبتان اأكرث 
من 90 درجة، لإراحة الع�سالت، مع قطع هذه اجلل�سة من اآن لآخر، 

واأداء بع�ص احلركات البدنية اخلفيفة.

ال تتناول الكريب فروت مع هذه االأدوية
�سلبيا  ت��اأث��ريا  ف���روت  للكريب  اإن  للتغذية  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  ق��ال��ت 
اإذ يحتوي على مواد تتعار�ص مع بع�ص  على مفعول بع�ص الأدوي��ة، 

العقاقري الطبية.
املحتوية  النت�ساب،  اأدوي��ة  على  ي�سري  ذل��ك  اأن  اجلمعية  واأو�سحت 
"�سيلدينافيل" والأدوي��ة اخلاف�سة للكولي�سرتول  املادة الفعالة  على 
الدم  �سغط  واأدوي���ة  "�سيمفا�ستاتني"،  الفعالة  امل���ادة  على  املحتوية 
واملُنّومات  "اأملوديبني" و"فرياباميل"،  الفعالة  امل��ادة  على  املحتوية 

املحتوية على املادة الفعالة "زولبيدمي".
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عني الثعلب �شيحة مثرية 
للجدل يف عامل التجميل

ظهرت موؤخراً �سيحة جديدة يف عامل التجميل تعتمد على رفع العينني 
هذا  ح��ول  كبرياً  ج��دًل  اأث��ار  مما  اآ�سيا،  �سرق  �سعوب  اأع��ني  ت�سبه  بطريقة 

الجتاه على مواقع التوا�سل الجتماعي.
ويعتمد الجتاه اجلديد على رفع العينني باملكياج اإىل اخلارج، لت�سبه اإىل 
حد ما عيون �سعوب �سرق اآ�سيا، وما جعل هذا الجتاه مثرياً للجدل ب�سكل 
خا�ص يف هذه الفرتة، هو التمييز �سد الآ�سيويني يف بع�ص البلدان الغربية 

التي تتهم ال�سني بن�سر وباء فريو�ص كورونا.
حد  على  واملبتدئني  املكياج  فنانو  يحاول  الثعلب،  عني  مظهر  ولتحقيق 
�سواء حتقيق �سكل خمتلف للعني، والتاأثري املطلوب هو �سيء اأكرث ا�ستطالة 
الزاوية  يف  الكحل  من  قلياًل  البع�ص  ي�سع  فيما  لالأعلى،  ومائل  واأن��اق��ة 

الداخلية للجفن للح�سول على تاأثري اأكرث غرابة.
اإجراءات  اإىل  البع�ص  لدى  ي�سل  فقد  املكياج،  على  الأم��ر  يقت�سر  ل  وقد 
املطلوب،  املظهر  على  للح�سول  البوتوك�ص  اأو  باخليط  ال�سد  مثل  اأخ��رى 
بيال حديد  امل�ساهري مثل  بع�ص  اإليهما  وهما خياران غري جراحيان جلاأ 

وكيندال جيذر.
حديد،  بيال  ال�سهرية  بالعار�سة  الثعلب  ع��ني  مظهر  يرتبط  م��ا  وغالباً 
ولكن يف كثري من الأحيان ي�سحب البع�ص جفونهم لإعطاء اأعينهم نظرة 
تعر�سوا  الذين  لالآ�سيويني  م��األ��وف  ت�سرف  وه��و  فيها،  مبالغ  "مائلة" 

لل�سخرية من قبل ب�سبب �سكل اأعينهم.

حتذير من قيادة ال�شيارة 
حتت تاأثري االأدوية

احلوادث  لطب  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  ح��ذرت 
م��ن ق��ي��ادة ال�����س��ي��ارة حت��ت ت��اأث��ري الأدوي����ة 
واأو�سحت  ح�����ادث.  وق����وع  خ��ط��ر  لرت���ف���اع 
املخ،  على  توؤثر  التي  الأدوي���ة  اأن  اجلمعية 
تت�سبب يف انخفا�ص القدرة على الت�سرف 
احلبوب  املثال  �سبيل  على  ومنها  ال�سليم، 
املُنومة واملُهدئة، وعقاقري العالج النف�سي، 
واأدوية ارتفاع �سغط الدم، وقطرة ال�سعال، 
التي حتتوي على مادة الكوديني. واأ�سافت 
اجل��م��ع��ي��ة اأن خ��ط��ر احل�����وادث ي��رت��ف��ع مع 
يف  �سديداً  انخفا�ساً  ت�سبب  التي  الأدوي���ة، 
التي  اأو  الدم  اأو �سغط  ال�سكر بالدم  ن�سبة 
اأو  الإدراك  على  القدرة  تت�سبب يف خف�ص 
احلركة. كما اأن الأدوية التي يتناولها املرء 
الربد،  ن��زلت  اأدوي��ة  تلقاء نف�سه مثل  من 
التي ت�ساعد على النوم، ُت�سكل خطورة هي 
الأخرى، لتاأثريها املهدىء، ما قد يت�سبب 
يف خف�ص القدرة على الرتكيز عند قيادة 
ال�����س��ي��ارة. ك��م��ا اأن لأدوي�����ة امل��ح��ت��وي��ة على 
احل�سا�سية  ل��ع��الج  اله�ستامني  م�����س��ادات 
اأع���را����ص  اأن  ُم����ن����وم، ف�����س��اًل ع���ن  ت���اأث���ري 
احل�سا�سية املتمثلة يف نوبات العط�ص ميكن 
القدرة  الأخ��رى يف خف�ص  تت�سبب هي  اأن 

على النتباه والرتكيز اأثناء القيادة.

اأطعمة تخف�ض حرارة 
اجل�شم يف ف�شل ال�شيف �ص 23

عقار جديد من �شمك الرجنة 
يفتح ال�شرايني التاجية

التاجية  ال�سرايني  فتح  اإع��ادة  ق��ادر على  الرجنة  �سمك  من  ماأخوذاً  الباحثون عقاراً جديداً  ط��ّور 
امل�سدودة يف القلب، مما مينح الأمل ملاليني املر�سى امل�سابني باأمرا�ص القلب اخلطرية.

وك�سفت البيانات اجلديدة التي مت تقدميها يف الجتماع الفرتا�سي للجمعية الأوروبية لأمرا�ص 
القلب يف نهاية هذا الأ�سبوع، اأن �سرايني الأ�سخا�ص الذين تناولوا كب�سولة مرتني يومياً من عقار 
اأكرث نقاءاً مبرور  اأ�سبحت  النقاء،  3 الدهنية عالية  اأوميغا  اأحما�ص  Vascepa وهو نوع من 
كوربوري�سن  اأمارتني  �سركة  يف  الطبيني  امل�سوؤولني  كبري  جرانويتز،  كريج  الدكتور  وقال  الوقت. 
امل�سنعة للدواء، اإن هذا العقار يتم احل�سول عليه من نوع من اأ�سماك الرجنة يتم �سيدها قبالة 
�سواحل ت�سيلي والأرجنتني. واأو�سح الدكتور جرانويتنز اأنه ل ميكن احل�سول على نف�ص النتائج 

من تناول مكمالت اأوميغا 3 الغذائية التقليدية.
يف  امل�ستقرة  غري  اللويحة  حجم  اأن  امل�سح  عمليات  واأظ��ه��رت 
متطوًعاً   80 ل���  الرئي�سية  ال��ت��اج��ي��ة  ال�����س��راي��ني  م��ن  اث��ن��ني 
خالل   17% مبعدل  انخف�ص   Vascepa عقار  تناولوا 

اللويحات  �سهر، يف حني ت�ساعف حجم هذه   18 فرتة 
وه��م��ي. ومتت  دواء  ال��ذي��ن ح�سلوا على  امل��ر���س��ى  ل��دى 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ال��ع��ق��ار م��ن ق��ب��ل اإدارة ال���غ���ذاء وال����دواء 
وينتظر  املا�سي،  الأول(  )كانون  دي�سمرب  يف  الأمريكية 
الآن موافقة ال�سلطات ال�سحية الأوروبية عليه، بح�سب 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ول يهم يف ذلك ما اإذا كان الإيقاع �سريعا اأم بطيئا. فمن 
ي�ستفيد  ال�����س��اع��ة  يف  ك��ي��ل��وم��رتات  ع�����س��رة  ب�سرعة  ي��ج��ري 
م��ن ميار�ص  الريا�سة مثله مثل  ه��ذه  ف��وائ��د  م��ن  ب���دوره 
خ�سو�سا  اإيجابي  تاأثري  وللجري  �سريع.  باإيقاع  الرك�ص 
الذين  الباحثون  ويحذر  وال�سريان.  القلب  مر�سى  على 
اأ�سرفوا على تقييم نتائج هذه الدرا�سة يف جامعة اأيوا، من 
عدم ال�سغط على اجل�سم وحتميله اأكرث من طاقته اأثناء 
اجلري. فمن ل يرغب يف اجلري ميكنه الكتفاء بامل�سي. 
وح�سب جملة فوكو�ص فاإن التجول م�سيا على الأقدام ملدة 
دقيقة يعو�ص الرك�ص ملدة خم�ص دقائق. كما اأتثبت   15
من  امل���رء  حت��ري��ر  على  ي�ساعد  امل�سي  اأن  اأخ���رى  درا���س��ات 
اإفراز  اإىل  ي��وؤدي  والتعب، حيث  والقلق  بالكتئاب  ال�سعور 

هرمون "اإندورفني" امل�ساعد على حت�سني املزاج.

امل�سي ي�ساعد على الإبداع يف العمل
وهو  اجللو�ص،  يف  عديدة  �ساعات  النا�ص  من  ع��دد  يق�سي 
اجل�سدية  على �سحتهم  �سلبية  ع��واق��ب  ل��ه  ت��ك��ون  ق��د  م��ا 
ر�ساقة  على  للحفاظ  بامل�سي  اخل��رباء  وين�سح  والنف�سية. 
اأكرب من الإبداع  اجل�سم وال��روح، واإجن��از العمل بدرجات 

والرتكيز.
وال�سرتخاء  ال��راح��ة  ج��ل��ب  يف  ف��ق��ط  احل��رك��ة  ت�ساهم  ل 
قدراته  حت�سني  يف  اأي�سا  ت�ساهم  ب��ل  ل��الإن�����س��ان،  النف�سي 
الإبداعية. وح�سب نتائج درا�سة قام بها باحثون اأمريكيون 
 179 ف��اإن  "العلوم" الأملانية،  جملة  يف  نتائجها  وُن�سرت 
ط��ال��ب��اً ���س��ارك��وا يف ال��ت��ج��رب��ة، ُط��ل��ب م��ن��ه��م ال��ق��ي��ام بلعبة 
قاموا  الذين  لالأ�سخا�ص  كبري  تفوق  ولوحظ  بالكلمات، 
ال��ذي��ن ق�سوا  امل�����س��ارك��ني  ب��ج��ولت م�سي يف اخل���ارج على 

اجللو�ص.اأوق���ات���اً ط��وي��ل��ة يف 
ال�������س���خ�������ص فعندما يتحرك 
الوقت،  ج�سمه لبع�ص  ف����اإن 

من  ذلك، من خالل ي�������س���ت���ف���ي���د 
تن�سيط الدورة الدموية. ونتيجة لذلك يتخل�ص الإن�سان 
من الأرق وال�سغط النف�سي، وين�سط املخ. واأكدت العديد 
من الدرا�سات اأن ثالثني �ساعة من اجلري، من �ساأنها رفع 
من  �سفارت�ص  دانييل  ح�سب  عمله،  يف  الإن�سان  م��ردودي��ة 

جامعة �ستانفورد الأمريكية.
بامل�سي  ين�سحون  اخل���رباء  ف��اإن  "العلوم"  جملة  وح�سب 
الرتكيز  تتطلب  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  يف  ال�����س��روع  قبل  قلياًل 
اأو  املكتب  الذين يعملون يف  الأ�سخا�ص  والدقة، خ�سو�ساً 
الطلبة الذين يق�سون �ساعات طويلة يف القراءة. وميكن 
لهوؤلء اأخذ ق�سط من الراحة بني احلني والآخر، للم�سي 

قلياًل يف اخلارج اأو داخل مكان العمل.

ن�سائح ب�سيطة 
���س��اع��ات ال����دوام ال��ط��وي��ل��ة ث��م الأع���م���ال امل��ن��زل��ي��ة املجهدة 
ورعاية الأطفال متنع الكثري من الن�ساء من زيارة املراكز 
اأ�سلوب  يف  الب�سيطة  ال��ت��غ��ي��ريات  بع�ص  لكن  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
احلياة جتعلِك قادرة على الدمج بني الريا�سة والعمل يف 

نف�ص الوقت.
اأو حتى اجلري  الريا�سي  التدريب  بزيارة مركز  اللتزام 
ملدة �ساعتني بعد العمل، ي�سكل عبئا كبريا على الكثري من 
الن�ساء. لكن عدم القدرة على الذهاب للمراكز املتخ�س�سة 
يلي  وفيما  الريا�سة.  ممار�سة  عن  التام  التخلي  يعني  ل 
 Bild "جمموعة ن�سائح قدمتها جملة "بيلد دير فراو

يف  والريا�سة  العمل  بني  للدمج  الأملانية،   der Frau
اآن واحد:

ت�سكنني بالقرب  كنِت  اإذا  للم�سي:  فر�سة  اأي  ا�ستغلي   1-
يف  امل�سي  اأو  الدراجة  ا�ستخدام  فحاويل  عملك  مكان  من 
ال�سباح الباكر ملكان العمل، اأما اإذا كان بعيدا وحتتم عليِك 
ركوب ال�سيارة اأو احلافلة فحاويل ركن ال�سيارة بعيدا عن 
لتمار�سي  حمطتك  قبل  احل��اف��ل��ة  م��ن  ال��ن��زول  اأو  املكتب 

امل�سي لب�سع دقائق، قبل الو�سول ملكان العمل.
كبديل  ال�سالمل  ا�ستخدمي  امل�سعد:  رك��وب  جتنبي   2-
طابق  يف  تعملني  كنتي  اإذا  اأم��ا  عملك.  مكان  يف  للم�سعد 
ا�ستخدام  فيمكنك  مثال  ع�سر  اخلام�ص  كالطابق  مرتفع 
امل�����س��ع��د ح��ت��ى ال��ط��اب��ق ال��ع��ا���س��ر ف��ق��ط و���س��ع��ود الطوابق 

اخلم�سة املتبقية على قدميِك.
حاويل  ال��ك��ر���س��ي:  ع��ل��ى  ال��وق��ت  ط����وال  جتل�سي  ل   3-
احلركة ب�سكل م�ستمر اأثناء �ساعات الدوام. فاإذا اأردت مثال 
احلديث مع اأحد الزمالء، فال تفكري اأبدا يف الهاتف، بل 

اذهبي اإىل مكتبه مبا�سرة.
ي�ستغل املوظفون  ما  غالبا  ال�سرتاحة:  خالل  امل�سي   4-
عطلة منت�سف النهار لتناول الطعام. فاإذا كانت عطلتك 
ملدة �ساعة فا�ستغلي ن�سف �ساعة منها على الأقل للم�سي يف 

الهواء الطلق بعد تناول الطعام �سريعا.
بالطبع عمل  ال�سعب  من  ب�سيطة:  ريا�سية  حركات   5-
اأثناء العمل لكن ميكنك ممار�سة  تدريبات ريا�سية قوية 
مترينات ب�سيطة من ريا�سة اليوغا مثال. ولإ�سفاء متعة 
اأكرث على الأمر حاويل اإقناع زميالتك يف العمل بالفكرة 
ب�سيطة  ريا�سية  مترينات  يف  الدقائق  بع�ص  وا�ستغالل 

يوميا.

اجلري مل�شافة ق�شرية له نف�ض فوائد اجلري الطويل
ممار�سة  اأن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  حديثة  درا�سة  اأثبتت 

الإيجابي  التاأثري  لها  اليوم  يف  دقائق  خم�س  ملدة  اجلري  ريا�سة 
نف�سه على ال�سحة مثل اجلري ثالث �ساعات اأ�سبوعيا. وح�سب 

الدرا�سة ذاتها فاإن ممار�سي اجلري ينعمون بعمر اأطول.
ولية  يف  �سخ�س  األ��ف   55 �سملت  جديدة  درا�سة  اأظهرت 

تك�سا�س الأمريكية اأن اجلري املنتظم بني خم�س وع�سر دقائق 
لثالث  ال�سحة مثل اجلري  الإيجابي على  التاأثري  نف�س  له  يوميا 

�ساعات يف الأ�سبوع.
وح�سب هذه الدرا�سة التي ن�سرت املجلة املتخ�س�سة يف ال�سحة 

لأمرا�س القلب". واأعادت جملة  الأمريكية  الكلية  "جملة 
اأو  اليومي  �سواء  اجلري  فاإن  ن�سرها،  الأمريكية  فوكو�س 

الأ�سبوعي يطيل عمر الإن�سان ثالثة اأعوام تقريبا.

تعريف على فوائد زيت 
الد�ض لب�شرتك

اأوردت جملة "فرويندين" الأملانية 
 "Shower Oil" اأن زيت الد�ص 
ي���ت���م���ت���ع ب���ال���ع���دي���د م�����ن ال���ف���وائ���د 
ل��ل��ب�����س��رة؛ ح���ي���ث اإن������ه ي��ع��م��ل على 

تنظيف الب�سرة بنعومة وبرفق.
بال�سحة  املعنية  امل��ج��ل��ة  واأ���س��اف��ت 
واجلمال اأن زيت الد�ص يعد مثالياً 
للب�سرة احل�سا�سة وب�سرة الأ�سخا�ص، 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال��ت��ه��اب اجللد 
اإنه يخلو من املواد  الع�سبي؛ حيث 
ويعمل  احلافظة.  وامل��واد  العطرية 
زي���ت ال��د���ص ع��ل��ى ت��رط��ي��ب الب�سرة 
اأن��ه ميتاز  بالدهون، كما  واإم��داده��ا 
ومن   ،5.5 يبلغ  هيدروجيني  باأُ�ص 
ثم يحافظ على الطبقة احلم�سية 

احلامية للب�سرة.

االأحمر الناري يرتبع على 
عر�ض مو�شة اخلريف

الأملانية  امل��ظ��ه��ر  م�ست�سارة  ق��ال��ت 
برونهيلد ميلكه اإن الأحمر الناري 
يرتبع على عر�ص املو�سة الن�سائية 
ليمنح   2020 خ��ري��ف-���س��ت��اء  يف 
اإط����الل����ة ج��ري��ئ��ة تخطف  امل�������راأة 
يتم  اأن��ه  ميلكه  واأ�سافت  الأن��ظ��ار. 
تن�سيق الأحمر الناري مع الوردي 
على  للح�سول  اليو�سفي  ل��ون  اأو 
اإطاللة مبهجة تك�سر كاآبة الأجواء 

ال�سائدة يف هذا الوقت من العام.
درج����ات  اأن  اإىل  م��ي��ل��ك��ه  واأ�����س����ارت 
الكراميل،  درج��ات  ل�سيما  البني، 
حمتفظة  ت���ظ���ل  وال�������س���وك���ولت���ة، 
مب��ك��ان��ت��ه��ا يف م��و���س��ة اخل���ري���ف-
ال���درج���ات  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال�����س��ت��اء، 

املحايدة مثل البيج، والرمادي.

�شرتة بو�شادة هوائية 
لقائدي الدراجات النارية

�سرتتها  ه���ي���ل���د  ����س���رك���ة  اأط����ل����ق����ت 
هوائية  ب��و���س��ادة  امل����زودة   eVest
النارية،  ال��دراج��ات  قائدي  حلماية 
ب�سكل  ارت�������داوؤه�������ا  مي���ك���ن  وال����ت����ي 
وجهزت  جاكيت.  اأي  حتت  منف�سل 
ب�سحاب  ال�����س��رتة  الأمل��ان��ي��ة  ال�سركة 
اأم����ام����ي لرت����دائ����ه����ا م�����س��ت��ق��ل��ة من 
املالب�ص حتت اأي �سرتة دراجة نارية. 
اأي�ساً  اجل���دي���دة  ال�����س��رتة  وج���ه���زت 
بنظام Clip-In املعتمد واملخترب، 
لدجمها مع �سرتات هيلد املنا�سبة. 
و�سادات  نظام  على  ال�سرتة  وتعتمد 
يف  لكنها  اإلكرتونيا،  حُت��رر  هوائية 
ميكانيكياً  مت�سلة  غري  ذاته  الوقت 
كامل  بت�سمني  ال��ن��اري��ة،  ب��ال��دراج��ة 
ال��ت��ج��ه��ي��زات وال���ربام���ج ب��ال��ف��ع��ل يف 
مادة  من  ال�سرتة  و�سنعت  ال�سرتة. 
خارجية مطاطية ح�سا�سة وخفيفة 

الوزن، مع نظام تهوية جيد.
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�ش�ؤون حملية
بتوجيهات نهيان مبارك

ديوان النخلة باأل�شنة ال�شعراء... اأجود 40 
ق�شيدة يف حب النخلة

�سمن �سل�سلة الفعاليات الفنية الفرتا�سية 

رواق الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي ي�شت�شيف جل�شة نقا�شية افرتا�شية ال�شتك�شاف العالقة بني االأ�شاليب االإبداعية والتقييم الفني يف جمال التعليم

حديقة احليوانات بالعني تقدم الأ�شحاب الهمم وكبار ال�شن امتيازات خا�شة وخدمات جمانية 

•• اأبوظبي-الفجر

مبارك  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
جمل�ص  رئي�ص  الت�سامح،  وزي���ر  نهيان  اآل 
التمر  اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل 
الأمانة  ع���ن  ���س��در  ال����زراع����ي،  والب���ت���ك���ار 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة ك��ت��اب اإل���ك���رتوين جديد 
ال�سعراء(  باأل�سنة  النخلة  )دي��وان  بعنوان 
النخلة  ح��ب  يف  ق�سيدة   40 اأج���ود  ي�سم 
للم�ساركني �سمن م�سابقة "النخلة باأل�سنة 
 2017 ���س��ن��وات  اأرب�����ع  خ���الل  ال�سعراء" 
الإ����س���دارات  �سل�سلة  ���س��م��ن   2020  –
التي  املتخ�س�سة  ل��ل��ج��ائ��زة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
غدت جزءاً من م�سادر املعلومات الأ�سا�سية 
ال��ن��خ��ي��ل واإن���ت���اج التمور  يف جم���ال زراع����ة 
والب��ت��ك��ار ال���زراع���ي.  وق���ال ال��دك��ت��ور عبد 
ال���وه���اب زاي�����د اأم�����ني ع����ام ج���ائ���زة خليفة 
الزراعي،  والبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
ج��اء من  ه��ذا  النبطي  ال�سعر  دي���وان  ب���اأن 
باأل�سنة  "النخلة  ال��دول��ي��ة  امل�سابقة  وح��ي 
ال�سعراء" التي اأطلقتها اجلائزة منذ العام 
اأرب��ع �سنوات  خالل  فيها  و�سارك   2017

دولة   17 ميثلون  و�ساعرة  �ساعراً   291
عربية، تناف�سوا فيها على حب النخلة فاز 
حتكيم  جلنة  باإ�سراف  �ساعراً،   14 منهم 

دولية متخ�س�سة.
باأل�سنة  "النخلة  م�����س��اب��ق��ة  ب����اأن  واأ����س���اف 
جائزة  اأن�����س��ط��ة  ���س��م��ن  ت���اأت���ي  ال�سعراء" 
والبتكار  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 

اإىل توطني  ال��ه��ادف��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���زراع���ي 
املتخ�س�سة وتعزيز ثقافة  العلمية  املعرفة 
اأهمية  على  ال�سوء  وت�سليط  التمر  نخيل 
ال�سعر  توظيف  ب��ه��دف  امل��ب��ارك��ة،  ال�سجرة 
ال��ن��ب��ط��ي ك��و���س��ي��ل��ة م��ه��م��ة يف ت��ن��م��ي��ة وعي 
من  التمر  نخيل  �سجرة  باأهمية  اجلمهور 
والغذائية  وال��زراع��ي��ة  ال��رتاث��ي��ة  الناحية 

والق��ت�����س��ادي��ة، واإح���ي���اء غ��ر���ص م��ه��م من 
النخيل(  �سجرة  )و���س��ف  ال�سعر  اأغ��را���ص 
ال�سعرية  وال�ساحة  العربية  املكتبة  ورف��د 
ب��ن��وع��ي��ة مم���ي���زة م����ن ال��ق�����س��ائ��د يف حب 
الإب���داع  على  ال�����س��ع��راء  وت�سجيع  النخلة، 
وكتابة ق�سائد نوعية واإتاحة الفر�سة اأمام 
اجلميع للتناف�ص بطريقة �سفافة وحتقيق 
على  الأ���س��واء  ت�سليط  خ��الل  من  ال�سهرة 

جتارب ال�سعراء الفائزين بامل�سابقة. حيث 
وا�سعة  عربية  مب�ساركة  امل�سابقة  حظيت 
ال�سعرية  ال�����س��اح��ة  ال�����س��ع��راء، واأغ��ن��ت  م��ن 

بق�سائد مميزة.
ال�سعراء  ب��األ�����س��ن��ة  ال��ن��خ��ل��ة  دي�����وان  ك���ت���اب 
ال�سغري  القطع  م��ن  �سفحة   68 يف  يقع 
املعرفة  توطني  يف  ي�ساهم  �سوف   .)A5(

املتخ�س�سة بال�سجرة املباركة. 

•• اأبوظبي- الفجر

نيويورك  ب��ج��ام��ع��ة  ال���ف���ن  رواق  اأع���ل���ن 
نقا�سية  جلل�سة  ا�ست�سافته  عن  اأبوظبي 
الأ�ساليب  ب����ني  ال���ع���الق���ة  ل���س��ت��ك�����س��اف 
الفني  ال��ت��ق��ي��ي��م  واأ����س���ال���ي���ب  الإب����داع����ي����ة 
باإطالقه  اح���ت���ف���اًء  ال��ت��ع��ل��ي��م،  جم����ال  يف 
واخلا�ص  ال�����س��اب��ع  ال���رق���م���ي  لأر����س���ي���ف���ه 
مبعر�ص "اخليوط اخلفية: التكنولوجيا 
ومفارقاتها"، والذي يتطرق اإىل التوترات 
ال���ي���وم���ي���ة مع  ال����ظ����اه����رة يف ع���الق���ات���ن���ا 
�سل�سلة  �سمن  ذل��ك  وياأتي  التكنولوجيا، 
الفعاليات الفنية الفرتا�سية التي حتمل 
ولقاءات"،  اأر���س��ي��ف��ات  "تق�سي:  ع��ن��وان 
اجلاري.  �سبتمرب   9 القادم  الأرب��ع��اء  يوم 
�سيتم  التي  النقا�سية،  اجلل�سة  و�ستعيد 
الفرتا�سية  املحادثات  تطبيق  على  بثها 
امل�ساركني  الفنيني  القّيمني  جمع  زوم، 
القيمة  �ست�ست�سيف  ح��ي��ث  امل��ع��ر���ص،  يف 

املعا�سر  الفن  متحف  يف  امل�ساركة  الفنية 
امل�سارك  والأ���س��ت��اذ  ق��ّط��ان،  بانة  ب�سيكاغو 
فيتزجريالد،  ���س��ك��وت  ال���ف���ن  جم����ال  يف 
الرقمي  الإع����الم  لق�سم  امل�����س��ارك  امل��دي��ر 
الفرتا�سية  ال��ربام��ج  وم��دي��ر  امل��ت��ك��ام��ل، 
جامعة  يف  العاملية  ال�سبكة  فنون  واأ�ستاذ 

الفنانة  اإل��ي��ه��م  �ستن�سم  ك��م��ا  ن��ي��وي��ورك، 
الإعالم  يف  ال��زائ��رة  امل�ساعدة  والأ���س��ت��اذة 
وب��اح��ث��ة مم��ار���س��ة يف جامعة  ال��ت��ف��اع��ل��ي 
هاغبورغ،  ديوي  هيذر  اأبوظبي  نيويورك 
واإحدى فناين املعر�ص، و�ستدير اجلل�سة 
الفنيني  القيمني  رئي�سة  األ��ي�����س��ون،  م��اي��ا 

واملدير  اأب���وظ���ب���ي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  يف 
التنفيذي لرواق الفن. و�ستناق�ص فعالية 
اخليوط اخلفية" التي �ستعقد  "تق�سي: 
الإمارات،  بتوقيت  م�ساًء  الثامنة  ال�ساعة 
ال���ت���ف���اع���الت امل���ع���ق���دة ب����ني امل���م���ار����س���ات 
ودوره����ا يف  ال��ف��ن��ي،  والتقييم  الإب��داع��ي��ة 
قطان  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در  التعليم.  
التقييم  مهام  يف  ���س��ارك��وا  وفيتزجريالد 
ال��ف��ن��ي وت��ن��ظ��ي��م امل��ع��ر���ص، ال����ذي عر�ص 
اأع��م��ال دي���وي ه��اغ��ب��ورغ، وال��ت��ي ان�سمت 
جامعة  يف  ال��ت��دري�����ص  هيئة  اإىل  ب��دوره��ا 
ن���ي���وي���ورك اأب���وظ���ب���ي م��ن��ذ ذل����ك احل���ني، 
ح��ي��ث ق����ام ك���ل ع�����س��و يف ال��ل��ج��ن��ة ب����دوره 
بالإ�سراف والعمل على جمموعة متنوعة 
ال��ت��ق��ي��ي��م الفني  ال���ع���رو����ص وم���ه���ام  م���ن 
وقدم  التعليمية.  باملوؤ�س�سات  املرتبطة 
التكنولوجيا  اخلفية:  "اخليوط  معر�ص 
ي�ستك�سف  دق��ي��ق��اً  ���س��رح��اً  ومفارقاتها" 
اليومية  عالقاتنا  يف  الظاهرة  التوترات 

الفوائد  ب��ني  وي��ق��ارن  التكنولوجيا،  م��ع 
والتنازلت التي نقدمها يف هذه العالقة، 
للمرة  عر�ص  ال��ذي  املعر�ص،  يبحث  كما 
يف   ،2016 ع��ام  م��ن  �سبتمرب  يف  الأوىل 
ق�سايا هامة مثل العزلة مقابل الرتابط، 
واخل�سو�سية مقابل الرتابط عرب و�سائل 
اأن هذا  اإىل  وي�سار  الجتماعي.  التوا�سل 
ن��وع��ه، وال���ذي مت  املعر�ص ه��و الأول م��ن 
هيئة  اأع�ساء  اأح��د  مع  بالتعاون  تن�سيقه 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ت��دري�����ص 
الأكادميي  البحث  ب��دوره  ليجلب  حينها، 
اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر  ال���ف���ن.   رواق  اإىل 
التكنولوجيا  اخلفية:  "اخليوط  فعالية 
ومفارقاتها" �ست�ساحب اإطالق الأر�سيف 
للمرة  الإن��رتن��ت  عرب  للمعر�ص  الرقمي 
فر�سة  للجمهور  ���س��ي��ت��اح  ح��ي��ث  الأوىل، 
ودليل  امل���ع���ر����ص،  ك��ت��ي��ب  اإىل  ال���و����س���ول 
والأعمال  اليافعة،  اجل��م��اه��ري  اإر����س���ادات 

الفنية و�سور من املعر�ص.

•• العني - الفجر

ت�����س��ع��ى ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات ب��ال��ع��ني ل��ت��ق��دمي جتربة 
املجتمع  واآمنة جلميع فئات  ترفيهية وثقافية ممتعة 
ويف مقدمتهم اأ�سحاب الهمم وكبار ال�سن من الزوار، 
وذل���ك �سمن ام��ت��ي��ازات وخ��دم��ات خ��ا���س��ة ت��ه��دف اىل 
ا�ستمتاعهم برحلة مريحة وفق اأعلى معايري ال�سالمة. 
وقال عمر حممد العامري – مدير اإدارة العمليات يف 
حديقة احليوانات بالعني " لقد اأولينا اأ�سحاب الهمم 
وكبار ال�سن ممن تفوق اأعمارهم ال�سبعني عاماً رعاية 
وامتيازات خا�سة، لن�سمن بذلك ا�ستمتاعهم بتجارب 
احلديقة وجولتها املختلفة و�سط امل�ساحات ال�سا�سعة 
وامل����راف����ق امل��ت��ن��وع��ة ب��ك��ل اأم����ن وي�����س��ر، وه����و م���ا ياأتي 
ال�سالمة  م�ستويات  اأق�سى  توفري  يف  اأولوياتنا  �سمن 
واخلدمات املي�سرة لزوارنا كافة على اختالف اأطيافهم 

و�سرائحهم."
 واأكد قائاًل " لهذه الفئة املميزة من زوارنا متطلبات 
خ��ا���س��ة وه����و م���ا ي��ت��ط��ل��ب م��ن��ا ت��ع��ام��اًل خ��ا���س��اً يلبي 
تطلعاتهم وير�سي توقعاتهم مبا ي�سمن لهم رفاهية 

ال��ت��ج��وال وال�����س��ع��ور ب��ت��م��ي��زه��م، ف��ن��ح��ن ن��ق��دم دخ���وًل 
رحلة  وكذلك  احلديقة  مرافق  جميع  يف  لهم  جمانياً 
م��رك��ب��ة ج��م��اع��ي��ة جم��ان��ي��ة يف ���س��ف��اري ال��ع��ني ب�سرط 
احلديقة  مرافق  جميع  اأن  �سك  وب��ال  امل�سبق،  احلجز 
م�سممة  ومركباتها  وم�سطحاتها  وممراتها  ومبانيها 
لت�سهيل حركتهم بال�سافة لتوفري الكرا�سي املتحركة 
اإ�سعاد  مكتب  م��ن  مبا�سرة  طلبها  للزائر  ميكن  التي 
لهم  خم�س�سة  �سيارات  مواقف  اأي�سا  وهناك  ال���زوار، 
ه��ي الأق�����رب اىل ال��ب��واب��ة ال��رئ��ي�����س��ة ل�����س��م��ان �سهولة 
احلركة والو�سول، واي�سا موظفينا املدربني على لغة 
ال�سارة ما ي�سهل علينا خدمة اأ�سحاب الهمم من فئة 
ال�سم وا�ستفادتهم من جميع جتارب احلديقة". جدير 
�سراكات  تقدم  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  اأن  بالذكر 
العام للموؤ�س�سات  وتعاون لوج�ستي م�ستمر على مدار 
ال�ست�سافات  مثل  الهمم  باأ�سحاب  املعنية  واجل��ه��ات 
وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة، ب��ال���س��اف��ة ل��دوره��ا ال��ف��اع��ل يف 
تدريب وتوظيف اأ�سحاب الهمم وتوفري فر�ص العمل 
الدعم  ت��ق��دمي  م��ع  وم��وؤه��الت��ه��م  ل��ق��درات��ه��م  املنا�سبة 

الالزم لإدماجهم مع قرنائهم واإ�سراكهم يف املجتمع.

�شرطة اأبوظبي تدعو ال�شائقني لاللتزام 
باإ�شارة قف يف احلافالت املدر�شية

•• اأبوظبي-الفجر

بالإجراءات  الل��ت��زام  ���س��رورة  اإىل  املركبات  �سائقي  اأبوظبي  �سرطة  دع��ت 
الوقائية ل�سالمة الطالب يف حالة فتح اإ�سارة "قف "اخلا�سة باحلافالت 

املدر�سية . 
الكامل عند فتح ذراع )ق��ف( اجلانبية  بالوقوف  واأك��دت �سرورة اللتزام  
للحافالت املدر�سية  يف كال الجتاهني، مب�سافة ل تقل عن خم�سة اأمتار، 

ل�سمان عبور الطلبة ب�سالمة واأمان.
وحثت على اأهمية ال�سراكة مع خمتلف قطاعات و�سرائح املجتمع يف ن�سر 
التوعية املرورية لتاأمني �سالمة اأبنائنا الطالب خالل عودتهم للمدار�ص 
اإ�سارة  فتح  حالة  يف  بالوقوف  املركبات  �سائقي  يلزم  القانون  اأن  مو�سحة 
امل��ف��ردة يتم  ال��ط��رق  ال��ت��ايل: يف  النحو  ب��احل��اف��الت على  )ق���ف( اجلانبية 
التوقف الكامل جلميع املركبات ال�سائرة يف كال الجتاهني مب�سافة ل تقل 
عن خم�سة اأمتار، يف الطرق املزدوجة يتم التوقف الكامل جلميع املركبات 

ال�سائرة يف اجتاه �سري املركبة مب�سافة ل تقل عن خم�سة اأمتار.
على  الرقابة  بتكثيف  �ستقوم  واملدنية  ال�سرطية  ال��دوري��ات  اأن  واأو�سحت 
الطرق كافة ملخالفة �سائقي املركبات غري امللتزمني باإجراءات النقل الآمن 
اإعطائها املجال لتوفري  اأو التي تقوم مب�سايقة احلافالت وعدم  الطالب 
باحلافالت  "اخلا�سة  "قف  اإ�سارة  فتح  باأمان يف حالة  ونزولهم  �سعودهم 

املدر�سية .
1000 درهم و10 نقاط  بالغرامة   وذكرت اأنه �سيتم تطبيق املادة )91( 
واملرور" مبخالفة  ال�سري  قانون  من   )90( رق��م  امل��ادة  تطبيق  و  مرورية 
500 درهم و6 نقاط يف حالة عدم  �سائقي احلافالت املدر�سية بالغرامة 

التزامهم بفتح اإ�سارة قف يف حالة �سعود ونزول الطالب من احلافلة .

خالل لقاء عن ُبعد 
وزارة الرتبية والتعليم تطلع على جتربة 

�شرطة دبي يف اإن�شاء مراكز اإ�شعاد املتعاملني 
•• دبي-الفجر:

عقدت الإدارة العامة للذكاء ال�سطناعي يف �سرطة دبي، لقاًء عن ُبعد مع 
وزارة الرتبية والتعليم، وذلك لبحث �سبل التعاون امل�سرتك بني اجلانبني 
يف جمال تقدمي اخلدمات الذكية والرقمية يف مراكز اإ�سعاد املتعاملني، اإىل 
جانب الطالع على اخلدمات النوعية التي تقدمها مراكز ال�سرطة الذكية 
SPS" " يف توفري اخلدمات لأفراد اجلمهور وفق اأعلى املعايري با�ستخدام 

التقنيات الذكية احلديثة دون اأي تدخل ب�سري وعلى مدار 24 �ساعة.
جانب  م�����ن  ال����ل����ق����اء  وح�������س���ر 
ال��ع��م��ي��د خالد  دب������ي،  ����س���رط���ة 
الإدارة  مدير  ال��رزوق��ي  نا�سر 
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  ال��ع��ام��ة 
وال������رائ������د  دب���������ي،  �����س����رط����ة  يف 
اأح���م���د ب���ن ف��ه��د رئ��ي�����ص ق�سم 
والنقيب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات،  تفعيل 
ق�سم  رئي�ص  ال�سيباين  اإبراهيم 
فيما  وال���ت���ط���وي���ر،  ال��ت�����س��م��ي��م 
ح�سر اللقاء من وزارة الرتبية 
والتعليم ال�سيدة غاية املهريي 
التعليمية،  مديرة منطقة دبي 

واملهند�ص ماجد ال�سام�سي، م�ست�سار وكيل وزارة الرتبية والتعليم، وال�سيد 
اأحمد عبد الكرمي مدير اإدارة تقنية املعلومات.

ل�سرطة  العامة  القيادة  حر�ص  ال��رزوق��ي  العميد  اأك��د  اللقاء،  ب��داي��ة  ويف 
العام  القائد  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد  الفريق  معايل  م��ن  وبتوجيهات  دب��ي 
ل�سرطة دبي، على التعاون وتبادل اخلربات والتجارب مع خمتلف ال�سركاء 
ت�ساهم  التي  واملمار�سات  احللول  اأف�سل  تبني  اأج��ل  من  ال�سرتاتيجيني، 
ينعك�ص  للمتعاملني مبا  اأقل وقت وجهد  ذكية ونوعية يف  تقدمي خدمات 

على �سعادتهم.
ومن جانبها، عربت ال�سيدة غاية املهريي عن �سعادتها بالتعاون الوثيق بني 
احلديثة  التقنيات  جمال  يف  خا�سة  دبي  و�سرطة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
من  تعزز  التي  املجال  ه��ذا  يف  النوعية  التجارب  على  والط��الع  والذكية، 

تقدمي خدمات نوعية و�سهلة للمتعاملني ويف اأ�سرع وقت ممكن.
اإن�ساء  وبحث الطرفان خالل الجتماع ال�ستعانة بخربات �سرطة دبي يف 
مركز اإ�سعاد املتعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم، فيما ا�ستمع ممثلو وزارة 
الرتبية والتعليم خالل الجتماع اإىل �سرح ُمف�سل من خرباء �سرطة دبي 
حول اآلية التحول الرقمي يف اخلدمات املقدمة اإىل اأفراد اجلمهور، �سواء 
الذكية  الربامج  عرب  اأو  الإل��ك��رتوين  املوقع  عرب  اأو  الذكي  التطبيق  عرب 
امل��ت��وف��رة يف م��راك��ز ال�سرطة ال��ذك��ي��ة " SPS " وال��ت��ي ب��ات��ت م��ت��وف��رة يف 

خمتلف اأرجاء اإمارة دبي.
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يعد النظام الغذائي احلليف املثايل للتخفيف من وطاأة احلر، يف ظل ارتفاع درجات احلرارة، ففي اليابان 
تكون عادة يف حدود 35 درجة مئوية طوال ال�سيف مع رطوبة ن�سبية تتجاوز %90.

هذا  على  �سخونة  الأكرث  باأنها  املعروفة  واملك�سيك  والهند  اخلليج  مثل  اأخرى  لدول  بالن�سبة  �سيان  والأمر 
الكوكب.

 )Elconfidencial( الإ�سبانية )وقدمت الكاتبة باتريثيا ماتاي تقريرا ن�سرته �سحيفة )الكونفيدين�سيال
جمموعة من الن�سائح التي ينبغي اتباعها، مثل البقاء يف اأماكن باردة، و�سرب الكثري من ال�سوائل، وتغطية 
الراأ�س عند اخلروج من املنزل، واأي�سا ارتداء مالب�س ف�سفا�سة وخفيفة ت�سمح بالتعرق، وجتنب القهوة، 

ف�سال عن عدم ممار�سة الريا�سة يف اأوقات ذروة احلرارة، اإىل جانب اتباع نظام غذائي منا�سب.

ما عالقة احلرارة باختياراتنا الغذائية؟
الأطعمة  تناول  ي�ستح�سن  فاإنه  ال�سائعة،  املعتقدات  وبح�سب 
تقول  م���اذا  ل��ك��ن  احل����ار.  الطق�ص  يف  ال��ط��ازج��ة  اأو  اخلفيفة 
باختياراتنا  وعالقتها  احل���رارة  اآث���ار  ع��ن  العلمية  الأدب��ي��ات 

الغذائية؟
وفقا ملراجعة املقالت التي ن�سرها بيرت هريمان من جامعة 
تورنتو يف كتابه )الحتياجات الغذائية يف البيئات الدافئة.. 
يبدو  امليدانية(،  العمليات  يف  الع�سكريني  لالأفراد  تطبيقات 
اأنه من ال�سروري اأن ناأخذ بعني العتبار حقيقة اأن احلرارة 
اإذ  بيئية،  م�ساألة  جم��رد  لي�ست  ال�سخ�ص  بها  ي�سعر  )ال��ت��ي 
تناول  اأن  كما  احل��رارة.  توليد  نف�سه  البدين  للن�ساط  ميكن 
الطعام بحد ذاته له تاأثريات حرارية، لذلك ل توؤثر احلرارة 
توؤثر على احلرارة  اأن  لل�سهية  بل ميكن  ال�سهية فقط،  على 

اأي�سا(.
بن�سبة  ال�سعرات احلرارية  ا�ستهالك  زيادة  اأن  العلماء  ووجد 
%50 من خالل اإ�سافة الدهون اإىل النظام الغذائي، نتجت 
للطعام.  احل��راري��ة  ال��ت��اأث��ريات  %47 يف  بن�سبة  زي��ادة  عنها 
الطماطم  املفروم مع  اللحم  تناول  يوؤدي  املثال،  �سبيل  فعلى 
املطبوخة لرتفاع درجة حرارة اجللد مبتو�سط درجتني بعد 

حوايل �ساعة واحدة من الوجبة.
الطبي  امل��رك��ز  يف  التغذية  اخت�سا�سي  ع��ن  الكاتبة  ونقلت 
دومينغو  ال��دك��ت��ور  اله�سمي،  اجل��ه��از  لأم���را����ص  اجل��راح��ي 
ت��ب��دي��د ح����رارة  ي��ت�����س��ب��ب يف  اأن  اأن )ال����غ����ذاء مي��ك��ن  ك����اري����را، 

خف�ص  ثم  وم��ن  التعرق،  عملية  خ��الل  من  اجل�سم 
درج��ة ح��رارت��ه يف درج��ات احل���رارة البيئية 

العالية(.

اأط����ع����م����ة ت��خ��ف�����س 

احلرارة
وللحفاظ على درجة احلرارة متوازنة، يجب 

لأن  ن��ظ��را  ك��اف��ي��ة،  بكميات  امل���اء  ن�����س��رب  اأن 
اأن  ميكن  وال�سوائل  باملاء  الغنية  الأطعمة 

ت�ساعدنا على التعرق ب�سهولة.
يف املقابل، توؤدي بع�ص الأطعمة 

لرت������ف������اع درج��������ة ح�������رارة 
يكون  وق����د  اأج�����س��ام��ن��ا 

عك�سية  نتائج  ل��ذل��ك 
يكون  ع���ن���دم���ا 

اجل�����و ح����ارا 
ج����������������������دا. 
تعرف على 

الأط�����ع�����م�����ة 
تخف�ص  ال����ت����ي 
حرارة ال�سيف.

املاء
امل�����اء )املكون  ي��ع��د  مل���اي���و ك��ل��ي��ن��ي��ك،  وف���ق���ا 

الكيميائي الرئي�سي للج�سم وميثل %60 من وزن اجل�سم، 
لذلك من املهم اأن ن�سرب ما بني لرتين ولرتين ون�سف اللرت 

يف اليوم، ح�سب ظروف كل �سخ�ص(.

البطيخ
بف�سل حمتواه العايل من املاء )80%( 
ي����ع����د ال���ب���ط���ي���خ غ��������ذاء �����س����روري����ا 
ه����ذه الأي�������ام. ك��م��ا اأن�����ه غني 
وال�سعرات  بالفيتامينات 
املنخف�سة  احل��راري��ة 

البوتا�سيوم  ج��ان��ب  اإىل  ج(  ب،  )اأ،  بالفيتامينات  وخ��ا���س��ة 
والألياف. ويعترب الليكوبني اأحد مكوناته الأ�سا�سية، وهو 

ال�سبغة امل�سادة لالأك�سدة التي تعطيه لونه الأحمر.

الفجل
)ج(  وفيتامني  باملاء  وهو غني 
وم���������س����ادات الأك���������س����دة، 
خف�ص  يف  وي�����س��اع��د 

حرارة اجل�سم.

بذور احللبة
م�������ن بني  ت�����ع�����د 
املنزلية  العالجات 
�سعبية  الأك����������رث 
ل������ل������ح������د م����ن 
ح�����������������������رارة 
اجل�������������س������م، 
تناول  اإن  اإذ 
كبرية  م��ل��ع��ق��ة 
م��ن ب���ذور احل��ل��ب��ة نيئة 

يقلل ب�سكل كبري من حرارة اجل�سم.

الطماطم
غنية باملاء والألياف وم�سادات الأك�سدة مثل الليكوبني، وتعد 

حليفا مثاليا ملقاومة موجات احلرارة.

الفلفل
يف  تتمثل  ���س��روري��ة  ف�سيولوجية  بوظيفة  ال��ع��رق  ي�سطلع 
املاء.  تنظيم درجة ح��رارة اجل�سم وتربيده من خالل تبخر 
مينح  ال��ذي  )العن�سر  للكاب�سي�سني  احل��ار  التاأثري  وبف�سل 
العرق على  الفلفل احل��رارة(، يولد اجل�سم مزيدا من 
بالنتعا�ص  ال�سعور  يف  ي�ساعد  م��ا  اجل��ل��د،  �سطح 

عند تبخره.

توت العليق
ت�����وت ال���ع���ل���ي���ق ب���ل���ون���ي���ه الأ�����س����ود 

والأحمر من الفواكه الغنية 
بالأنثو�سيانني والأ�سباغ 

ال����ق����اب����ل����ة ل����ل����ذوب����ان 
ال��������ت��������ي مت����ن����ح����ه����ا 

ل��ون��ه��ا الأرج����واين 
املميز.  والأح����م����ر 

وي�ساعد يف خف�ص 
����س���غ���ط ال���������دم، وه���و 
لاللتهابات،  م�ساد 
وي���������س����ه����ل مت����دد 
الأوع����������������ي����������������ة 

الدموية ما ي�ساعد اجل�سم يف خف�ص 
درج�����ة ح����رارت����ه ب��ت��ع��زي��ز ال�����دورة 

ال�����دم�����وي�����ة. ك���م���ا ي���ق���ل���ل من 
الإجهاد التاأك�سدي املرتبط 

باإنتاج احلرارة الداخلية 
للج�سم.

ماء جوز الهند
ي��������ح��������ت��������وي م��������اء 

ج�������������������وز ال�������ه�������ن�������د 
ع����ل����ى ال���ب���وت���ا����س���ي���وم 

وال�سوديوم  وال��ك��ال�����س��ي��وم 
واملغني�سيوم والفو�سفور، وهي عنا�سر ت�ساعد يف احلفاظ على 
توازن اجل�سم، كما يعد اخليار الأف�سل بعد ممار�سة الأن�سطة 
كما  التاأك�سدي،  الإجهاد  مكافحة  يف  اأي�سا  البدنية.وي�ساعد 
والإنزميات  الأم��ي��ن��ي��ة  والأح��م��ا���ص  بالفيتامينات  غني  اأن���ه 
والعنا�سر  و)���س��ي(  )ب(  والفيتامني  الأك�����س��دة،  وم�����س��ادات 
الزنك  مثل  ال�سرورية   )Trace Elements( ال��ن��زرة 

وال�سيلينيوم واليود والكربيت.

اأطعمة يجب جتنبها خالل 
احلر

الغنية  الأطعمة  جتنب 
احلرارية  بال�سعرات 

لأن����ه����ا ت���زي���د من 
درج����������ة ح��������رارة 

اجل�سم. وي�سري 
اإىل  اخل�����رباء 

�����������س����������رورة 
)جت�������ن�������ب 

املقلية(،  والأط��ع��م��ة  واخل��ب��ز  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  ا�ستهالك 
بح�سب الكاتبة.

الأطعمة الباردة جدا
اأن الأمر يبدو غريبا، فاإنه يجب علينا ال�ستغناء عن  ورغم 
البداية  يف  تعطينا  لأنها  ج��دا  ال��ب��اردة  ال�سوائل  اأو  الأطعمة 
�سعورا بالنتعا�ص لكن �سرعان ما تزيد درجة حرارة اجل�سم 

اأكرث ملواجهة التاأثري البارد.

البوظة واملعجنات
البارد  ت��اأث��ريه��ا  ب�سبب  البوظة  ت��ن��اول  جتنب  ي�ستح�سن 
وحم��ت��واه��ا ال��ع��ايل م��ن ال��ده��ون وال��ربوت��ني. ول بد 
من جتنب املعجنات ال�سناعية والكعك والفطائر 
واحللويات ب�سكل عام، لحتوائها على الدهون 

وال�سكريات وال�سعرات احلرارية العالية.

الدهون
وع���ل���ى وج�����ه ال���ت���ح���دي���د ي���ج���ب جتنب 
الدهون، اإذ يوؤدي ا�ستهالك الربوتينات 
احليوانية اأي�سا اإىل منع ت�ستت حرارة 

اجل�سم، وهو ما اأكده اخلرباء.

الربوتني احليواين
ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا اأي�������س���ا جت��ن��ب حلوم 
البقر والعجول وال�ساأن لأنها 
حتتوي على ن�سبة عالية 
من الدهون والربوتني 
احل�����������ي�����������واين. ه������ذا 
احل���د  ج����ان����ب  اإىل 
م�������ن ا�����س����ت����ه����الك 
الألبان  منتجات 
الد�سم  ك���ام���ل���ة 
ع�������ل�������ى غ����������رار 
املعالج  اجل��ن 
واحل�������ل�������ي�������ب 

واللن.

كبري  ب�سكل  الأف���وك���ادو  ينت�سر 
ويدخل  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم��ري��ك��ا  يف 
هناك.  الوجبات  من  العديد  يف 
وم����ع ان��ت�����س��ار ه����ذه ال���ث���م���رة يف 
و�سع  ال��ع��امل،  دول  م��ن  العديد 
خرباء التغذية الأفوكادو �سمن 
قائمة "الأغذية اخلارقة" نظراً 
"اإيه" و"دي"  لغناه بفيتامينات 
الدهون  من  وجمموعة  و"اإي" 
للج�سم،  امل��ف��ي��دة  امل�سبعة  غ��ري 
املقوي  الكال�سيوم  على  ع���الوة 

للع�سالت.
وت��و���س��ل ب��اح��ث��ون ك��ن��دي��ون اإىل 

اأن احتواء الأفوكادو على دهون 
"اأفوكاتني بي" جتعله من املواد 
ل�سرطان  ال��ت�����س��دي  يف  امل��ف��ي��دة 

الدم  الفتاك،
اخلاليا  مب��ه��اج��م��ة  ي���ق���وم  اإذ   
مبا�سر.  ب�����س��ك��ل  ال�����س��رط��ان��ي��ة 
للقلب  الأف��وك��ادو  فوائد  ومتتد 
غناه  اأن  اإذ  ال��دم��وي��ة،  وال����دورة 
"اإي" و"�سي" ي�ساعد  بفيتامني 
الكول�سرتول  ن�سبة  على خف�ص 
يف ال������دم، وب���ال���ت���ايل ي��ق��ل��ل من 
بال�سكتات  الإ����س���اب���ة  خم���اط���ر 
�سيق  واأم���������را����������ص  ال���ق���ل���ب���ي���ة 

ال�سرايني.
باللوتني  الأف����وك����ادو  غ��ن��ى  اأم����ا 
مفيداً  فيجعله  والزيك�سانثني 
الب�سرية  اخل����الي����ا  حل���م���اي���ة 
الأخرى  وال��ع��وام��ل  ال�سوء  م��ن 
ال�������س���ارة ل���ل���ع���ني، ع������الوة على 
احلماية من �سعف النظر الناجت 
عن التقدم يف العمر، وفقاً ملوقع 

فراو" الأملاين. دير  "بيلد 

احلل ال�سحري جلمال املراأة
ويقدم الأفوكادو حتديداً للن�ساء 
على  للح�سول  ال�سحري  احل��ل 

ق����وام ر���س��ي��ق وب�����س��رة ن�����س��رة يف 
ن��ف�����ص ال���وق���ت، ف���ال���ده���ون غري 
بالأفوكادو  امل���وج���ودة  امل�����س��ب��ع��ة 
مفيدة للغاية يف  حرق الدهون 
ال���������س����ارة وم����ن����ع ت���خ���زي���ن���ه���ا يف 

اجل�سم.
كما ي�ساعد تناول الأفوكادو على 
طول مدة الإح�سا�ص بال�سبع، ما 
يعني على املدى الطويل خ�سارة 

كيلوغرامات عديدة.
اجلمايل،  اجلانب  �سعيد  وعلى 
ي�ساعد الأفوكادو على الرتطيب 
العميق للب�سرة ومينحها املظهر 

اأثبتت  ك��م��ا  ال�����س��ح��ي وال��ن�����س��ر، 
ال��درا���س��ات اأن���ه م��ن امل����واد التي 
الب�سرة  �سباب  ف��رتة  م��ن  تطيل 
ال�سم�ص  اأ���س��ع��ة  م���ن  وحت��م��ي��ه��ا 

ال�سارة.
زاد  التي  الأف��وك��ادو  ثمار  وحتى 
ن�سجها ومل تعد �ساحلة لالأكل 

مفيدة للب�سرة، 
اإذ ميكن خلطها مع القليل من 
وا�ستخدامها  وال��زب��ادي  الع�سل 
كقناع على الب�سرة، وفقاً لتقرير 
فراو"  دي��ر  "بيلد  م��وق��ع  ن�سره 

الأملاين.

االأفوكادو.. ثمرة �شحرية للر�شاقة والن�شارة
على  وللحفاظ  لالأمرا�س  للت�سدي  بحلول  اإمدادنا  عن  الطبيعة  تتوقف  ل 
م�سكالت  من  وقاية  تقدم  �سحرية  ثمرة  اأج�سامنا،  و�سحة  ب�سرتنا  ن�سارة 
�سحية عديدة مرتبطة بالتقدم يف العمر عالوة على مزاياها للحفاظ على 

ن�سارة و�سحة الب�سرة، فما هي؟

جمموعة من الن�سائح ينبغي اتباعها

اأطعمة تخف�ض حرارة اجل�شم يف ف�شل ال�شيف
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�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
 �عالن بالن�شر

يف  �لإ�شتئناف رقم 1824/2020/305 ��شتئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
بخاري  ع��ارف   -2  ، الدين  �سالح  حممد  /1-�سيد  �سدهما  امل�ستاأنف  اىل 
رحمن - جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة الإمارات للوكالت 
التجارية - ذ م م وميثله / ابراهيم حممد عبداهلل را�سد اليمازي الطنيجي   
م�ساءا   17.30 ال�ساعة   2020/9/9 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت 
قانونيا  او من ميثلكم  بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم  التقا�سي عن  بقاعة 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده 

فى �لدعوى رقم  2011/380 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: �سكورو باتي�ص كريياكو�ص - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - مكتب البحر وم�ساركوه - بردبي - جانب هيئة 

كهرباء ومياه دبي - مكاتب عود ميثاء - ط رقم 3 - مكتب رقم 316 و 317 
املنفذ �سده : �ستون لال�ستثمار املحدودة - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - بجانب دوار الدفاع - فندق مريوج 

روتانا - اجلهة اخللفية - بناية �سن فالور - الطابق الأول - بني بنك امل�سرق ومقهى ا�ستار بوك�ص 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - رقم 
الر�ص : 29 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الول - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : �سون بزن�ص بارك - رقم العقار : 

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )2.773.308( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   368.07  : امل�ساحة   -  270
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده 

فى �لدعوى رقم  2016/360 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ:موؤ�س�سة الكو للتكييف وامليكانيكا ملالكها حممد غامن ابراهيم نا�سر الذيب اآل علي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مركز حمر عني - الطابق الثالث - املدخل 10 
املنفذ �سده : �سركة الهدى للمقاولت - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة القرهود - قرب مطعم ت�سيلي�ص - بناية الهدى - طابق امليزانني 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
  : املمتلكات   او�ساف  بيان  يلي  وفيما  البيع.  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  وامل�ساريف خالل  الثمن  كامل  اي��داع  عطاوؤه 
ب��  امل��ق��درة   - مربع  م��رت   1878.87  : امل�ساحة   -  463 الر����ص  رق��م   - الثانية  حمي�سنة   : املنطقة   - ف�ساء  ار���ص 

)10.000.000( درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده 

فى �لدعوى رقم  2019/199 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 
- خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين 32445 94826 

املنفذ �سده : زملى عاطفي عبداهلل 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة ند ح�سة - العقار رقم 1042  - رقم مكاين : 3644479707 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  ار�ص وما عليها من 
بناء - املنطقة : ند ح�سة - رقم الر�ص : 1042  - امل�ساحة : 454.36 مرت مربع - املقدرة ب�� )3.200.000( درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم  2019/299 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات ، هاتف : 
 94826  32445  : مكاين  رقم   -  0508650437  : هاتف   ،  04/2946945

 westburry املنفذ �سده : زامي للتجارة العامة - �ص ذ م م - واآخرون  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى
التجاري اخلليج  منطقة   -  404 رقم  العقار   -  tower 1

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - املنطقة 
: اخلليج التجاري - رقم الر�ص : 170 - ا�سم املبنى : WEST BURRY TOWER 1 - رقم العقار : 404 

- امل�ساحة : 135.59 مرت مربع - املقدرة ب�� )1.308.685( درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم  2011/380 تنفيذ عقاري     
طالب التنفيذ: �سكورو باتي�ص كريياكو�ص - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - مكتب البحر وم�ساركوه - بردبي - جانب هيئة 

كهرباء ومياه دبي - مكاتب عود ميثاء - ط رقم 3 - مكتب رقم 316 و 317 
املنفذ �سده : �ستون لال�ستثمار املحدودة - واآخرون  - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - بجانب دوار الدفاع - فندق مريوج 

روتانا - اجلهة اخللفية - بناية �سن فالور - الطابق الأول - بني بنك امل�سرق ومقهى ا�ستار بوك�ص 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  �سقة �سكنية - رقم 
الر�ص : 29 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الول - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : �سون بزن�ص بارك - رقم العقار : 

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   )2.773.308( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   368.07  : امل�ساحة   -  270
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2016/360 تنفيذ جتاري     
طالب التنفيذ:موؤ�س�سة الكو للتكييف وامليكانيكا ملالكها حممد غامن ابراهيم نا�سر الذيب اآل علي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مركز حمر عني - الطابق الثالث - املدخل 10 
املنفذ �سده : �سركة الهدى للمقاولت - ذ م م 

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة القرهود - قرب مطعم ت�سيلي�ص - بناية الهدى - طابق امليزانني 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
  : املمتلكات   او�ساف  بيان  يلي  وفيما  البيع.  التالية جلل�سة  اي��ام  ع�سرة  وامل�ساريف خالل  الثمن  كامل  اي��داع  عطاوؤه 
ب��  امل��ق��درة   - مربع  م��رت   1878.87  : امل�ساحة   -  463 الر����ص  رق��م   - الثانية  حمي�سنة   : املنطقة   - ف�ساء  ار���ص 

)10.000.000( درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  عقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم  2019/199 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ:البنك العربي املتحد  - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 
- خلف وكالة الني�سان لل�سيارات - هاتف 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين 32445 94826 

املنفذ �سده : زملى عاطفي عبداهلل 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة ند ح�سة - العقار رقم 1042  - رقم مكاين : 3644479707 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
اللكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  ار�ص وما عليها من 
بناء - املنطقة : ند ح�سة - رقم الر�ص : 1042  - امل�ساحة : 454.36 مرت مربع - املقدرة ب�� )3.200.000( درهم 

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2020/29 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - بناية البزن�ص 

بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 
املنفذ �سده : يوليا بيلونوغ  

عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة وادي ال�سفا 6 - العقار رقم 913 - رقم مكاين : 24301  71998
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  قطعة 
ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 913 - املنطقة : وادي ال�سفا 6 - امل�ساحة : 766.82 مرت مربع - املقدرة 

ب��� )3.700.000( درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 2419/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالغاء القرار ال�سادر يف املنازعة التاأمينية رقم 427/2020 دبي ، ورف�ص 

الدعوى فيما عدا مبلغ 70.000 درهم والزام املطعون �سده الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
- �سفته  دب��ي(  )ف��رع  ليمتد  ان�سوران�ص كومباين  فاير  نيت�سيدو  اند  :  طوكيو مارين  الإع��الن  طالب 

بالق�سية : مدعي - وميثله : رايه �سامل �سهيل عوي�سان العامري - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- مالك و�سيم عوان جافيد اقبال - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
املنازعة  يف  ال�سادر  ال��ق��رار  بالغاء  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
املطعون �سده  وال��زام  دره��م  الدعوى فيما عدا مبلغ 70.000  ، ورف�ص  دبي  رقم 427/2020  التاأمينية 
الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/8  ال�ساعة 
8.30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

�عالن بالن�شر        
 425/2020/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهما : 1- مامنيت كاور �سوري ، 2-اأرفيندر بال �سينغ �سوري جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :متويل م�ساهمة خا�سة - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد 
التاأجري التمويلي املوؤرخ 2008/4/29 م ومالحقه والزام املدعي عليهما برج حيازة العقار وت�سليمه 
للمدعية ، و�سطب اإ�سارة الإجارة الواردة يف �سهادة امللكية ، والزام املدعي عليهما ب�سداد مبلغ وقدره 
)883.512( درهم قيمة الجرة املتاأخرة غري املدفوعة وما ي�ستجد من اأجرة بعد وحتى الخالء 
التام والفعلي وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العالقة و الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2020/9/10 
ال�ساعة 10.00 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 

)علما بان الدعوى مت اإعادتها اىل الرول لنظر طلب الغفال( 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 3753/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 895/2019 جتاري كلي ، واملعدل 

بالإ�ستئناف رقم 320/2020 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 19646067.85 
درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : م�سرف الإمارات ال�سالمي م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- جيمي مول جورج نرييبارامبان - �سفته  بالق�سية : منفذ �سده 

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )19646067.85( وق��دره  به 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
  �عالن بالن�شر

املرجع : 528
اجلن�سية  باك�ستاين   - �ساروار  حممد  انور  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ خالد حممود 
يف  تاأ�س�ست  ال�سيارات(  ل�سيانة  ال�سامت  )ور�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - �سروار  حممد 
الإقت�سادية  التنمية  دائرة  وال�سادرة من   )510206( رقم  برخ�سة جتارية  ال�سارقة  اإمارة 
بال�سارقة.  مت تغيري ال�سكل القانوين من �سراكة اعمال مهنية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل 
خدمات.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

  �عالن بالن�شر
املرجع : 530

 - باقر  جابر  حممد  زوجة  �سامبية  ال�سيد/مع�سومة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتية 
الناعم لتجارة  اإماراتي اجلن�سية يف )امللم�ص  ال�سيد/ حممد جابر باقر حديد -  اىل 
القم�سة( تاأ�س�ست يف اإمارة ال�سارقة برخ�سة مهنية رقم )116882( وال�سادرة من دائرة 
التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�شارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�شناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�شئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى �لدعوى رقم  2016/656 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: عبداهلل زكريا نادري 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - مردف - ديرة - مبنى فيال رقم 107 - جوار مركز العربي للت�سوق 

املنفذ �سده : بفاريا جلف �سندوفال ليمتد  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �سارع �سارع ال�سيخ 
زايد - مبنى برج ال�سذا - مدينة دبي لالعالم - �سقة مكتب رقم 3308 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع 
العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص 546 - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - امل�ساحة : 316.15 مرت مربع - رقم 

املبنى : 10 - رقم البلدية : 293 - 681 - القيمة : 2000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى �لدعوى رقم  2017/81 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - �ص م ع  - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجوار دوار 

ال�ساعة - امتداد �سارع املكتوم - مبنى ال�ساملية - خلف فندق مو�سكو - الطابق الر�سي 
املنفذ �سده : انيل كابور �سايندا�ص كابور - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الرفاعة - بردبي - �سارع الرفاعة - مبنى ملك 

الدكتور جي ا�ص فريناندا�ص - مكتب رقم 503 - �سركة بان جلوبال التجارية - ذ م م 
املنفذ �سده / انيل كابور �سايندا�ص كابور 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع 
العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ص 25 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : رويال ريزيدني�ص 1 - رقم 

الوحدة 1213 - امل�ساحة : 217.90 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )1641817( درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

�عالن بيع  عقار بالن�شر 
فى �لدعوى رقم  2019/281 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: م�سرف ال�سارقة ال�سالمي 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�سارقة - منطقة التعاون - برج م�سرف ال�سارقة ال�سالمي - الطابق الر�سي 

املنفذ �سده : يوين بيتون ردي مك�ص )�ص ذ م م( 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - م�سنع رقم 6538 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - رقم القطعة )599 - 944( 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
4403 مرت  امل�ساحة :   - 597  - 700 276 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الثاين - رقم البلدية  بناء - رقم الر���ص : 

مربع - القيمة التقديرية : 40000000 درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2016/656 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: عبداهلل زكريا نادري 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - مردف - ديرة - مبنى فيال رقم 107 - جوار مركز العربي للت�سوق 
املنفذ �سده : بفاريا جلف �سندوفال ليمتد  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - جبل علي - بردبي - �سارع �سارع ال�سيخ 

زايد - مبنى برج ال�سذا - مدينة دبي لالعالم - �سقة مكتب رقم 3308 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع 
العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص 546 - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - امل�ساحة : 316.15 مرت مربع - رقم 

املبنى : 10 - رقم البلدية : 293 - 681 - القيمة : 2000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  عقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2017/81 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - �ص م ع  - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - دبي - ديرة - �سارع بني يا�ص - بجوار دوار 

ال�ساعة - امتداد �سارع املكتوم - مبنى ال�ساملية - خلف فندق مو�سكو - الطابق الر�سي 
املنفذ �سده : انيل كابور �سايندا�ص كابور - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الرفاعة - بردبي - �سارع الرفاعة - مبنى ملك 

الدكتور جي ا�ص فريناندا�ص - مكتب رقم 503 - �سركة بان جلوبال التجارية - ذ م م 
املنفذ �سده / انيل كابور �سايندا�ص كابور 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :  نوع 
العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ص 25 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : رويال ريزيدني�ص 1 - رقم 

الوحدة 1213 - امل�ساحة : 217.90 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )1641817( درهم يباع لعلى عطاء. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

�عالن بيع  عقار بالن�شر   
فى �لدعوى رقم  2019/263 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص ذ م ع  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الق�سي�ص الثانية - �سارع 5 متفرع من 
�سارع دم�سق - بناية نهال - الطابق الر�سي - بجوار فندق تاميز 

املنفذ �سده : علي علي اكرب نيك رو�سن متني  - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - رقم الر�ص 201 - رقم 
املبنى : 7 - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 1 - رقم العقار : 1901 - رقم الطابق 19 

5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار  انه يف يوم الأربعاء املوافق 2020/9/9 ال�ساعة 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص 201 - رقم البلدية : 345 - 798 - امل�ساحة : 138.52 مرت 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : �ساوث ريدج 1 - رقم الوحدة : 1901 - القيمة الكلية  : 1.640.116.00 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى رقم 629/2020/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )433251( درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن / 1-موؤ�س�سة عقارات عجمان )عقار( - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي - �سفته بالق�سية:وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  بينتي علي �سيكي-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)433251( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/9  ال�ساعة 10.00 �ص يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية   �لعقارية 
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 725/2020/20 جتاري كلي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )166130000( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 

بالنفاذ املعجل بال كفالة
طالب الإعالن / 1-دريك اآند �سكل انرتنا�سيونال )�سركة م�ساهمة عامة( - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  2- زينة خلدون ر�سيد الطربي-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
مببلغ وقدره )166130000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى 

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2020/9/9  ال�ساعة 9.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية   �لتجارية 
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

�عالن حكم بالن�شر        
يف  �لدعوى 283/2020/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )36.832.49( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام

طالب الإعالن / 1-�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ص.م.ع - �سفته بالق�سية 
: مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1- بيجو بادجنار اتودو كاييل-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمهول حمل القامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2020/3/30 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�سوع 
املدعي عليه بان  بالزام  ات�سالت( �ص.م.ع  اأعاله ل�سالح/�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة 
تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  اماراتي  دره��م   )36.832.49( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ومائتي  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  الق�سائية  املطالبة 
،حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  . 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية   �ملدنيه 
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

�عالن حكم بالن�شر        
يف  �لدعوى 9/2020/22 مدين كلي 

ب�سداد مبلغ وقدره  املدعي عليه  وال��زام  الدعوى  العقد مو�سوع  املطالبة ب�سحه ونفاذ   : الدعوى  مو�سوع 
)900.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب الإعالن / 1-حممد خالد امني عبد الرزاق - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:عبدالرحمن عبداهلل ح�سني امل�سرب - �سفته بالق�سية:وكيل

املطلوب اإعالنه :  1- ح�سام الدين يو�سف احمد العبيدات-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2020/2/9 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
يوؤدي  بان  املدعي عليه  وبالزام  الدعوى  �سند  العقد  ونفاذ  ب�سحة  ال��رزاق  امني عبد  ل�سالح/حممد خالد 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�ست  دره��م  وق��دره )900.000(  مبلغ  للمدعيني 
اعتبارا  املحاماة ،حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما  اتعاب  والف درهم مقابل 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا  . 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي
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التحول الرقمي يف حكومة راأ�ض 
اخليمة يعزز من ا�شتمرارية االأعمال

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد روؤ�ساء ومدراء دوائر حكومة راأ�ص اخليمة اأن ال�ستثمار يف تطوير وحتديث 
خالل  احلكومية  اخل��دم��ات  قطاع  يف  الرقمي  والتحول  التكنولوجية  البنية 
اأزمة  فر�ستها  ال��ت��ي  التحديات  مواجهة  يف  فاعليته  اأث��ب��ت  املا�سية  ال�سنوات 
ل�سيما مع جناح الإم��ارة يف موا�سلة  “كوفيد-19”  فريو�ص كورونا امل�ستجد 
من�ساتها  ع��رب  امل��ح��ل��ي��ة  ال���دوائ���ر  خم��ت��ل��ف  يف  للمتعاملني  خ��دم��ات��ه��ا  ت��ق��دمي 
يف  الأع��م��ال  قطاع  وا�ستمرارية  مرونة  من  يعزز  ومب��ا  والرقمية  اللكرتونية 
حماكم  دائ��رة  رئي�ص  اخل��اط��ري  حممد  اأحمد  امل�ست�سار  �سعادة  وق��ال  الإم���ارة. 
ان الدائرة بتوجيهات �سمو ال�سيخ  “وام”  اأنباء الإم��ارات  راأ�ص اخليمة ل�وكالة 
جمل�ص  رئي�ص  اخليمة  راأ����ص  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد 
الق�ساء بالإمارة متتلك ا�سرتاتيجية يف التحول الرقمي بكامل خدماتها حيث 
جائحة  خ��الل  رقمياً  والتوثيقة  الق�سائية  خدماتها  كافة  تقدمي  يف  جنحت 
الوقت  توفري  يف  �ساهم  مما  توقف  دون  احل��ايل  وقتنا  وحتى  كورونا  فايرو�ص 
الدائرة  اأن  وال�سرعة يف احل�سول على اخلدمة. وبني  املتعاملني  واجلهد على 
اأجنزت 34808 معاملة ملتعامليها با�ستخدام الأنظمة اللكرتونية منذ نهاية 
و6528  الق�سائية،  للخدمات  معاملة   25787 ت�سمنت  والتي  مار�ص  �سهر 
اأن  مو�سحا  املجتمعية..  للخدمات  معاملة  و2493  العدل  للكاتب  معاملة 
وت�سخريها  احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا  توظيف  على  حر�ست  ال��دائ��رة 
ال�ستجابة  و�سعت خطة  بعد حيث  والعمل عن  الق�سائية  الإج���راءات  خلدمة 
والإدارية  والتنفيذية  الق�سائية  العمل  م�سارات  جميع  ت�سمل  والتي  ال�سريعة 
والتقنية �سمن الإجراءات التي نفذتها املحاكم للحد من تف�سي فريو�ص كورونا 
وحفاظا على �سالمة املوظفني واملتعاملني وا�ستمرارية الأعمال بكفاءة وجودة 
جمموعة  الرقمية  خدماتها  مظلة  حتت  وف��رت  املحاكم  اأن  اإىل  ولفت  عالية. 
من اخلدمات و�سل عددها اإىل280 خدمة رقمية بن�سبة حتول رقمي 92% 
متكن من خاللها املتعاملون من ال�ستفادة من هذه اخلدمات على مدار ال�ساعة 
طوال اأيام الأ�سبوع، عرب 3 قنوات هي املوقع الإلكرتوين حلكومة راأ�ص اخليمة، 
واملوقع الإلكرتوين لدائرة املحاكم، والتطبيق الذكي  mRAk فيما بلغ عدد 
امل�سرتكني يف خدمات املحاكم الإلكرتونية 160 من املحامني ومكاتب املحاماة 
من جميع اأنحاء الدولة، بزيادة ن�سبتها %13 وبلغ اإجمايل ال�سركات والبنوك 
اإجمايل  وبلغ   ،33% ن�سبتها  ب��زي��ادة  وبنك،  �سركة   68 باخلدمات  امل�سرتكة 
امل�سرتكني من الأطراف 86 بزيادة ن�سبتها %160 خالل فريو�ص كورونا مما 

يدل على تفاعل املتعاملني الإيجابي مع اخلدمات الرقمية.
احلكومة  هيئة  ع��ام  مدير  ال�سياح  �سعيد  بن  اأحمد  املهند�ص  ك�سف  جهته  من 
الإلكرتونية اأن عدد املعامالت الرقمية املنجزة منذ بداية اأزمة فايرو�ص كورونا 
حتى الآن بلغ ما يقارب  119464 معاملة الكرتونية عن طريق بوابة حكومة 
راأ�ص اخليمة www.rak.ae بالإ�سافة اإىل 3015 معاملة ذكية عن طريق 
اإلكرتونية  755 خدمة  املقدمة  mRAK فيما يبلغ عدد اخلدمات  تطبيق 

و108 خدمة ذكية تغطي خمتلف الدوائر احلكومية يف اإمارة راأ�ص اخليمة.
املتطلبات  جميع  توفري  على  عملت  الإلكرتونية  احلكومة  هيئة  ان  اىل  واأ�سار 
التقنية الالزمة ل�سمان ا�ستمراية العمال يف الإمارة وتلبية متطلبات املتعاملني 
للح�سول على اخلدمات املطلوبة دون احلاجة اإىل زيارة اجلهات احلكومية كما 
مت اإ�سافة حزمة جديدة من اخلدمات لت�سبح من ورقية اإىل اإلكرتونية وذكية 
حيث �ساهمت الظروف اإىل زيادة عدد اخلدمات املحولة اذ بلغت ن�سبة الزيادة 
اأحدث  اأف��راد املجتمع لتبني  اإىل رفع الوعي بني  بالإ�سافة   %  50 ما يقارب 
متكامل  رقمي  جمتمع  بخلق  الل��ت��زام  اإط��ار  يف  وذل��ك  التكنولوجية  التقنيات 

يتمتع جميع اأفراده بفر�ص مت�ساوية للنفاذ اإىل التكنولوجيا. 

الطريان املدين حت�شل على موافقة ال�شعودية 
بعبور اأجواء اململكة اإىل كافة دول العامل

•• اأبوظبي-وام: 

املوافقة  على  ح�سلت  اأنها  بالدولة  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  اأك��دت 
من نظريتها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة بال�سماح بعبور اأجواء 
اململكة للرحالت اجلوية املغادرة والقادمة من واإىل دولة الإمارات اإىل كافة 

دول العامل.

اإطالق من�شة النقد الرقمي klip يغري 
منط التعامالت املالية يف دولة االإمارات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت حمفظة الإمارات الرقمية ام�ص عن اأوىل خطواتها الرئي�سية للحّد من 
من�سة  لإط��الق  جاهزة  اأ�سبحت  حيث  التقليدية،  النقدية  الأوراق  ا�ستخدام 
التي مت  املبادرة  املقبل. وتهدف  الأ�سبوع  الدولة خالل  »klip« على م�ستوى 
اإعدادها مب�ساركة 15 بنكاً وطنياً رائداً يف الإمارات اإىل تعزيز التحول الرقمي 
ال��دول��ة.  برعاية ودع��م احت��اد م�سارف الإم���ارات، تعمل حمفظة الإمارات  يف 
الرقمية، وبخطوات مدرو�سة، على �سمان توجيه كافة الأفراد وال�سركات اإىل 

ا�ستخدام »klip« بدًل من الأوراق النقدية عرب خمتلف القطاعات.
حمفظة  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اجليا�ص،  حممد  قال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
“لطاملا كانت روؤية حمفظة الإمارات الرقمية هي العمل  الإمارات الرقمية”: 
النقدية.  لهذه  ل��الأوراق  التقليدي  التداول  للتخلي عن  املجتمع  على حتفيز 
مهمتها  ت��ك��ون  رقمية  نقدية  من�سة  واإدارة  تنفيذ  مهمتنا  تت�سمن  ال��غ��اي��ة، 
ا�ستبدال الوراق النقدية التقليدية بالنقد الرقمي ومب�ساركة جميع البنوك 
وال�سركات والأفراد.  »اإن اطالق من�سة نقدية رقمية على م�ستوى الدولة هو 
ومن  املكثف،  والختبار  والتح�سني  التطوير  عرب  متكّنا،  لقد  معقدة.  عملية 
خالل الدعم امل�ستمر من احتاد م�سارف الإم��ارات، من توفري قدرة ا�ستبدال 
النقود التقليدية مبا يعادلها بالنقود الرقمية. ومع دخولنا اجلولة الأخرية 
العتماد  يقل�ص  جمتمٍع  نحو  ا�سافية  خطوة  نقرتب  فاإننا  الخ��ت��ب��ارات،  من 
الغرير،  العزيز  عبد  قال  جانبه،  من  اجليا�ص.  تابع  التقليدية”  النقود  على 
تطوراً  التكنولوجيا  “ت�سهد  الإم����ارات:  م�سارف  احت��اد  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ويح�سن منط احلياة  لل�سركات  الت�سغيلية  الكفاءات  يعزز من  متوا�ساًل، مما 
ملمو�ساً  تقدًما  بالفعل  الإم��ارات��ي  امل�سريف  القطاع  حقق  للعمالء.  اليومية 
مايل  نظام  لإن�ساء  الرقمية  التقنيات  اأف�سل  اعتمد  حيث  الرقمي،  املجال  يف 
اإىل متكني املجتمع  التي تهدف  الإم���ارات  روؤي��ة  ق��وة وفعالية، ما يدعم  اأك��رث 
على كافة الأ�سعدة. ويعد الإطالق املرتقب ملن�سة »klip« مبثابة اإجناز بارز 
يف  النقدي  ال��ت��داول  من  للحّد  ن�سعى  حيث  الرقمي،  التحول  نحو  رحلتنا  يف 
الدولة، وبالتايل التقليل من املخاطر والتكاليف املرتبطة به. نحن على ثقة 
من اأّن هذه املبادرة الرائدة �ستعزز القت�ساد، وت�سيف قيمة حقيقية لل�سركات 

وامل�ستهلكني على حد �سواء يف كافة اأنحاء الدولة.« 

لتعزيز التعاون يف جمال الفعاليات والأبحاث واملبادرات

غرفة دبي توقع مذكرة تفاهم مع جمل�ض ال�شركات العائلية اخلليجية 
•• دبي-الفجر: 

وق��ع��ت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب����ي ام�����ص يف لقاء 
افرتا�سي مذكرة تفاهم مع جمل�ص ال�سركات العائلية 
يف  ال�سرتاتيجي  التعاون  لتعزيز  وذل��ك  اخلليجية، 
واملبادرات  والفعاليات  والأب��ح��اث  ال��درا���س��ات  جم��ال 

التي تخدم قطاع ال�سركات العائلية يف الإمارة.
وتاأتي هذه اخلطوة متا�سياً مع القانون الذي اأ�سدره 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��وؤخ��راً 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم، 
ب�سفته حاكماً لإم���ارة دبي  “ رع��اه اهلل”  حاكم دب��ي 
حول تنظيم امللكّية العائلّية يف اإمارة دبي، من خالل 
و�سع اإطار قانوين �سامل ي�سّهل انتقالها بني الأجيال 
امللكّية  ا�ستمرارّية  على  املُحافظة  ويراعي  املُتعاِقبة 
العائلّية، وتعزيز الّدور الذي تقوم به يف حتقيق النُّمو 

القت�سادي والجتماعي.
وت�سمل بنود هذه املذكرة العديد من النقاط املهمة 
ال�سرتاتيجي  التعاون  تعزيز  ح��ول  تتمحور  وال��ت��ي 
بني غرفة دبي وجمل�ص ال�سركات العائلية اخلليجية 
الذي يعترب موؤ�س�سة غري ربحية م�سجلة يف مركز دبي 
املايل العاملي، وامل�ساركة يف تطوير خطة عمل مالئمة 
يف  وامل�ساركة  دب��ي،  يف  العائلية  ال�سركات  لحتياجات 
العائلية،  بال�سركات  خا�سة  فعاليات  واإطالق  تنظيم 

وتطوير اأبحاث ودرا�سات حول ال�سركات العائلية.
ماجد  �سعادة  من  كل  الفرتا�سي  الجتماع  وح�سر 
غ��رف��ة جتارة  اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ال��غ��ري��ر،  ���س��ي��ف 
و�سناعة دبي، و�سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة 
جتارة و�سناعة دبي، وعمر الغامن رئي�ص جمل�ص اإدارة 
جمل�ص ال�سركات العائلية اخلليجية، وعمر الفطيم، 
العائلية  ال�سركات  اإدارة جمل�ص  رئي�ص جمل�ص  نائب 
قبل  من  تقدميي  عر�ص  ذل��ك  تال  حيث  اخلليجية، 
ال�سركات  اأداء  م��وؤ���س��رات  ح��ول  املجل�ص  عمل  ف��ري��ق 

العائلية يف دبي يف ظل التحديات الناجمة عن اأزمة 
وعن   ،19 كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  انت�سار 
للتعامل  حلول  توفري  يف  ال�سراكة  هذه  ودور  اأهمية 

معها.
الغرير:  �سيف  م��اج��د  ���س��ع��ادة  ق��ال  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
“عملنا خالل الأ�سهر القليلة املا�سية ب�سكل وثيق مع 
ال�سركات العائلية بهدف اإيجاد حلول فعالة ومبتكرة 
الأعمال  ا�ستمرارية  و�سمان  العقبات  على  للتغلب 
الدعم  اأ�سكال  وكافة  باملوارد  ال�سركات  هذه  وتزويد 
الذي حتتاجه. وين�سجم هذا التوجه مع روؤية حكومة 
دبي يف دعم قطاع ال�سركات العائلية وتعزيز م�ساهمته 

يف التنمية القت�سادية والجتماعية، واحلفاظ على 
ومن�سة  لال�ستثمار  مف�سلة  وج��ه��ة  الإم����ارة  مكانة 
لإط�����الق احل���ل���ول وامل�����ب�����ادرات امل��ب��ت��ك��رة ال���ت���ي تلبي 

احتياجات خمتلف قطاعات الأعمال«.
اإر�ساء  يف  التفاقية  ه��ذه  “ ت�سهم  �سعادته:  واأ���س��اف 
الأ�سا�ص املتني للبحث يف الأمور ذات الأهمية لل�سركات 
��ا ج��ه��ودن��ا حل��م��اي��ة م�سالح  ال��ع��ائ��ل��ي��ة، وت��دع��م اأي�����سً
القت�سادية.  التناف�سية  وت��ع��زي��ز  الأع��م��ال  جمتمع 
مكونات  خمتلف  مع  وثيق  ب�سكل  العمل  و�سنوا�سل 
جمتمع الأع��م��ال يف دب��ي ل��دع��م تطوير الأع��م��ال يف 
الإمارة، وم�ساعدة الأع�ساء على الو�سول اإىل فر�ص 

ج��دي��دة ت��ت��ي��ح حت��ق��ي��ق امل��زي��د م��ن ال��ن��م��و لن�ساطهم 
التجاري«.

ال�سراكة  ه���ذه  الغامن:” ت��وؤك��د  ع��م��ر  ق���ال  وب�����دوره 
امل�ستقبلية  ال���روؤي���ة  دب���ي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع غ��رف��ة 
ل���ل���ق���ي���ادة، ف���م���ن خ�����الل ال���رتك���ي���ز امل�����درو������ص على 
ال�ستمرارية عرب الأجيال والرغبة اجلادة يف البتكار 
ال��ع��ائ��ل��ي��ة. ونحن  ال�����س��رك��ات  دور  ت��ع��زي��ز  ن�����س��ت��ط��ي��ع 
بتطوير  التزامنا  �سيعزز  التفاق  ه��ذا  ب��اأن  ثقة  على 
جهود الأب��ح��اث واإت��اح��ة الفر�ص لإط��الق املزيد من 
ال�سراكات التي ت�سب جميعها يف تقوية القت�ساد يف 

منطقة اخلليج.«

ور�س معرفية �سمن ال�سراكة ال�سرتاتيجية يف جمالت التحديث احلكومي

االإمارات وكو�شتاريكا ت�شتعر�شان التجارب الناجحة يف تطوير القطاعات احليوية بعد كوفيد-19

تفاوؤل امل�شتثمرين يعود ب�شيولة اأ�شواق االأ�شهم لالقرتاب من حاجز املليار درهم
•• اأبوظبي-وام:

وا�سلت اأ�سواق املال الإماراتية م�سريتها 
ال�ساعدة لليوم الثاين من تعامالتها يف 
�سهر �سبتمرب مدعومة ب�سيطرة التفاوؤل 
�سجعهم  مم��ا  امل�ستثمرين  �سلوك  على 
ع��ل��ى ���س��خ امل���زي���د م���ن ال�����س��ي��ول��ة الأم���ر 
املوؤ�سرات  ب��دوره من مكا�سب  الذي عزز 
العامة. وربحت القيمة ال�سوقية لأ�سهم 
التعامالت  ختام  يف  املتداولة  ال�سركات 

نحو 3.2 مليار درهم.
التداول عادت لالقرتاب  �سيولة  وكانت 
ام�ص  جل�سة  يف  دره��م  مليار  حاجز  م��ن 
املربمة  ال�سفقات  قيمة  و���س��ل��ت  ح��ي��ث 
الأ�سهم  ع��دد  وبلغ  دره��م  مليون   930
من  نفذت  �سهم  مليون   853 املتداولة 
اأبو  وائ��ل  وق��ال  9002 �سفقة.  خ��الل 
حمي�سن اخلبري املايل اإن حالة التفاوؤل 
املتعاملني  �سلوك  على  ت�سيطر  زال��ت  ل 
وهو ما ي�ساهم يف حمافظة الأ�سواق على 
جزءا  اأن  اإىل  م�سريا  ال�����س��اع��د،  نهجها 
يتم �سخها يف  التي  ال�سيولة  كبريا من 

تعود  املا�سية  الأ���س��اب��ي��ع  خ��الل  ال�����س��وق 
ملوؤ�س�سات وحمافظ حملية واأجنبية.

التح�سن  ا�ستمرار  حمي�سن  اأب��و  وتوقع 
�سي�ساهم  ما  وه��و  الأ���س��واق  تعامالت  يف 
امل�ستثمرين  م���ن  امل���زي���د  ا���س��ت��ق��ط��اب  يف 
ق��در من  اأك��رب  لتحقيق  وذل��ك  للتداول 
امل�ستوى  على  ذل��ك  ك��ان  ���س��واء  املكا�سب 
على   .. وتف�سيال  املتو�سط.  اأو  الق�سري 
م�����س��ت��وى ح��رك��ة امل���وؤ����س���رات ف��ق��د ارتفع 
اأب��وظ��ب��ي ل���الأوراق  امل��وؤ���س��ر ال��ع��ام ل�سوق 
ن�سبته  بنمو  نقطة   4547 اإىل  املالية 
العام  امل���وؤ����س���ر  اأغ���ل���ق  ف��ي��م��ا   ،0.48%
2259 نقطة  امل���ايل ع��ن��د  دب���ي  ل�����س��وق 
مع  باملقارنة   0.32% ن�سبتها  ب��زي��ادة 

جل�سة الأم�ص.
و�سهد �سهم بنك اأبوظبي الأول تداولت 
مليون   111 قيمتها  جت����اوزت  ن�سطة 
م�ستوى  لبلوغ  ال�سهم  دف��ع  مم��ا  دره���م 
�سهم  ���س��ج��ل  ك���ذل���ك  دره������م،   11.52
درهم   2.09 بالغا  قويا  ارتفاعا  ال��دار 
ماليني   110 بقيمة  ���س��ف��ق��ات  و���س��ط 
دره���م ت��ق��ري��ب��ا. م��ن ج��ان��ب��ه ف��ق��د ارتفع 

���س��ه��م ال�����س��رك��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ق��اب�����س��ة اإىل 
م�ستوى  اأع���ل���ى  وه����و  دره�����م   37.80
ل����ه ع���ل���ى الإط���������الق، وجت��������اوزت قيمة 
 93 اأك��رث من  ال��ت��داولت امل�سجلة عليه 

امل��ايل عاد  مليون دره���م. ويف �سوق دب��ي 
ا�ستئناف  اإىل  ال��ع��ق��اري��ة  اإع���م���ار  ���س��ه��م 
كما  دره���م،   2.91 اإىل  �ساعدا  ن�ساطه 
فل�سا   72 نحو  اإىل  �سعاع  �سهم  ارت��ف��ع 

•• دبي-وام:

�سل�سلة  الإم�����ارات  دول���ة  حكومة  ع��ق��دت 
تخ�س�سية  وج��ل�����س��ات  م��ع��رف��ي��ة  ور������ص 
احلكومية  العمل  ف��رق  ق���درات  لتعزيز 
يف ج��م��ه��وري��ة ك��و���س��ت��اري��ك��ا مل��رح��ل��ة ما 
من  ومت��ك��ي��ن��ه��ا  “كوفيد-19”،  ب��ع��د 
بال�ستفادة  احليوية  القطاعات  تطوير 
م���ن اخل������ربات وال���ت���ج���ارب الإم���ارات���ي���ة 
احلكومي،  العمل  حتديث  يف  الناجحة 
يف اإطار اتفاقية ال�سراكة ال�سرتاتيجية 
احلكومي،  وال���ت���ط���وي���ر  ال��ت��ح��دي��ث  يف 
�سمن  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  توقيعها  مت  ال��ت��ي 
العاملية  للقمة  ال�سابعة  ال���دورة  اأع��م��ال 

للحكومات عام 2019.
وتناولت ور�ص العمل التي اأدارها وقدمها 
خ������رباء م����ن ح���ك���وم���ة دول������ة الإم��������ارات 
بح�سور م�سوؤولني  وعقدت “عن بعد”، 
كو�ستاريكا،  ج��م��ه��وري��ة  م��ن  حكوميني 
القت�ساد  مالمح  “ا�ست�سراف  موا�سيع 
اأ�س�ص  ب���ن���اء  و”  كوفيد-19”،  ب��ع��د 
و”ال�ستثمار  التناف�سية”،  ال�سياحة 
الأجنبي املبا�سر”، وركزت على التجارب 
وال��ن��م��اذج الناجحة ل��دول��ة الإم����ارات يف 
التخطيط  عرب  اجلائحة  اآث��ار  مواجهة 
وو�سع �سيناريوهات م�ستقبلية للم�سارات 

واأكد  ال�ساملة.  والتنموية  القت�سادية 
املدير  م�ساعد  النقبي  ي��ا���س��ر  ال��دك��ت��ور 
يف  احلكومية  وال��ق��درات  للقيادات  العام 
دولة  اأن  ال����وزراء،  جمل�ص  ���س��وؤون  وزارة 
الإمارات قدمت للعامل منوذجا متفرداً 
وتطوير  مرتاكمة  خ��ربات  على  يرتكز 
التحديات  املمار�سات يف مواجهة  اأف�سل 
والتخطيط امل�ستقبلي، ما جعلها واحدة 
يف مواجهة  ال�����دول جن���اح���اً  اأك����رث  م���ن 
جائحة “كوفيد-19”، وحتقيق التعايف 

ال�سريع يف وقت قيا�سي.
واأ�����س����اف: اأن ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات 
ع��م��ل معرفية  ور������ص  ���س��ل�����س��ل��ة  ع���ق���دت 
وج���ل�������س���ات ت��خ�����س�����س��ي��ة م�����س��رتك��ة مع 
اإط����ار حر�سها  ك��و���س��ت��اري��ك��ا يف  ح��ك��وم��ة 
على م�ساركة خرباتها وجتاربها املتميزة 
م���ع ح��ك��وم��ات ال���ع���امل، ق��دم��ه��ا خ���رباء 

بها  و���س��ارك  اإم��ارات��ي��ون،  ومتخ�س�سون 
م�������س���وؤول���ون م���ن ك��و���س��ت��اري��ك��ا، ورك����زت 
وو�سع  ال�ستباقي  التفاعل  كيفية  على 
خطط للتعايف ال�سريع وجتاوز تاأثريات 
ارتباطا  الأك����رث  امل��ج��الت  اجل��ائ��ح��ة يف 
ب��ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة، وذل����ك يف اإط���ار 
ات��ف��اق��ي��ة ال�����س��راك��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
“ا�ست�سراف  ور���س��ة  وت��ن��اول��ت  البلدين. 
كوفيد-19”،  ب��ع��د  الق��ت�����س��اد  م��الم��ح 
التي قّدمها �سعادة جمعة حممد الكيت 
التجارة  ل�سوؤون  امل�ساعد  ال���وزارة  وكيل 
امل�سهد  الق��ت�����س��اد،  وزارة  يف  اخل��ارج��ي��ة 
الق��ت�����س��ادي الإم���ارات���ي احل����ايل، واأهم 
للحد  ال��دول��ة  اتخذتها  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ري 
م��ن ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ص كورونا 
وخطة  “كوفيد-19”،  امل�������س���ت���ج���د 
التي  امل�ستقبلية طويلة الأمد  النتعا�ص 

“اجتماع  ���س��م��ن  احل��ك��وم��ة  اع��ت��م��دت��ه��ا 
ال�ستعداد  الإم���������ارات:  دول�����ة  ح��ك��وم��ة 

ملرحلة ما بعد كوفيد-19«.
وتطرقت الور�سة اإىل �سبل تطوير اآليات 
لبناء  م��ب��ت��ك��رة  ع��م��ل  واأدوات  م�����س��رتك��ة 
اآفاق  وبحث  اخل��ربات،  وتبادل  القدرات 
التجارة  جم��الت  يف  الثنائية  ال�سراكات 
اأ�س�ص  “ ب��ن��اء  ور���س��ة  وال���س��ت��ث��م��ار. ويف 
عبد  ا�ستعر�ص  التناف�سية”،  ال�سياحة 
اهلل �سالح احلمادي مدير اإدارة ال�سياحة 
تداعيات  اأب������رز  الق���ت�������س���اد،  وزارة  يف 
ف���ريو����ص ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ع��ل��ى قطاع 
اأهم  اأح���د  ي��ع��د  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  ال�سياحة 
وعمل  لالقت�ساد  ال��داع��م��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ال��ع��امل، حيث  م�ستوى  على  احل��ك��وم��ات 
اإجمايل  م��ن   ?10.3 ن�سبته  م��ا  ميّثل 
الناجت املحلي العاملي، ويوّفر نحو 330 

وناق�ست  ال��ع��امل.  ح��ول  وظيفة  مليون 
اجلل�سة تطورات قطاع ال�سياحة العاملي، 
الأزمة  بعد  م�سطرداً  �سهد من��واً  ال��ذي 
من  الفرتة  خ��الل  العاملية  القت�سادية 
2009 اإىل 2019، وتداعيات جائحة 
“كوفيد-19” التي األقت بظاللها على 
هذا القطاع واأدت اإىل انخفا�ص ملحوظ 

يف عدد ال�سياح.
اإعداد  على  ال��ع��امل  دول  اجلل�سة  وحثت 
جديدة  �سياحية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ط 
وتعزيز  ال���ق���ط���اع  ان���ت���ع���ا����ص  يف  ت�����س��ه��م 
ال�سفر  معايري  مع  وت��ت��الءم  تناف�سيته، 
التي فر�ستها اجلائحة، واأن تكون �ساملة 
بناء  اإع��ادة  فيها  مبا  الأ�سا�سية  للركائز 
ثقة ال�سياح وم�ساهمة موؤ�س�سات القطاع 
اخلا�ص بالنهو�ص بالقطاع ور�سد اأبرز 

فر�ص النمو امل�ستقبلية.

113 مليون  بتداولت جتاوزت قيمتها 
ال�سغرية  الأ�سهم  درهم، و�سجلت بع�ص 
مكا�سب جيدة رغم قلة وزنها يف املوؤ�سر 

العام لل�سوق.
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غرفة اأبوظبي تبحث 
تعزيز التعاون مع باك�شتان

•• اأبوظبي - وام: 

بحث �سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي مع 
�سعادة غالم د�ستغري �سفري جمهورية باك�ستان الإ�سالمية لدى الدولة تعزيز 

اأطر التعاون بني اجلانبني مبا يعود بالنفع على اقت�ساد البلدين.
بح�سور  باأبوظبي  الغرفة  مبنى  مقر  يف  عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
عبداهلل غرير القبي�سي نائب مدير عام الغرفة وهالل حممد الهاملي نائب 
مدير عام الغرفة. وا�ستعر�ص املهريي خالل الجتماع اجلهود الدوؤوبة التي 
تبذلها غرفة اأبوظبي لالرتقاء بقطاع الأعمال يف الإمارات عموماً ويف اأبوظبي 
على وج��ه اخل�سو�ص، من خ��الل رف��د جمتمع الأع��م��ال يف الإم���ارة بخدمات 
ا�ستثنائية ذات طابع عاملي ت�سهم يف حتقيق التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة. ولفت 
املنظومات  وّف��رت  الإم���ارات  دول��ة  الر�سيدة يف  القيادة  اأن  اإىل  ال�سياق  ه��ذا  يف 
والت�سريعات القانونية املالئمة لتهيئة املناخ املنا�سب لالأعمال وحتفيز الفر�ص 
اأف�سل الدول عاملياً يف  اإحدى  اأو�سع نطاق، حتى باتت اليوم  ال�ستثمارية على 
اخلارجية  لال�ستثمارات  جذباً  واأكرثها  اجلديدة  التجارية  الأعمال  تاأ�سي�ص 
غالم  �سعادة  اأ�ساد  ب��دوره،  العاملية.  القت�سادية  املوؤ�سرات  من  العديد  ح�سب 
والتي جُت�ّسد  اأبوظبي،  زيارته غرفة  ال�ستقبال لدى  د�ستغري بحفاوة وح�سن 
مدى عمق العالقات التي تربط البلدين ال�سديقني، لفتاً اإىل اأهمية موا�سلة 
الفر�ص  وا�ستغالل  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  لتوثيق  العملية  اجل��ه��ود 
ال�ستثمارية املحتملة التي ميكن اأن توفرها باك�ستان للم�ستثمرين الإماراتيني 
الباك�ستاين عن  ال�سفري  اأع��رب  كما  وال�سناعة وغريها.  ال�سياحة  يف جمالت 
اأمله بتكثيف وتبادل الزيارات بني غرفة اأبوظبي ورجال الأعمال الإماراتيني 

ونظرائهم يف جمهورية باك�ستان مبا يخدم اقت�ساد البلدين.

عجمان .. وجهة �شياحية 
مميزة جتمع بني املتعة واملعرفة

•• عجمان-وام:

تزخر اإمارة عجمان بالعديد من املعامل ال�سياحية املميزة التي جعلت منها واحدة 
بف�سل ما ت�سمه من  الإم���ارات  دول��ة  زوار  ال�سياحية ملختلف  الوجهات  اأه��م  من 

اأماكن طبيعية ف�سال عن اأماكن اجلذب ال�سياحي مثل املتنزهات وال�سواطئ.
وتنفرد عجمان ب�سواطئها اخلالبة التي تعّد من اأجمل �سواطىء الدولة، وغابات 
�سيقة  جتربة  وتوفر  العائلة  اأف��راد  جميع  ت�ستقطب  التي  الطبيعية  املاجنروف 
العديد  ممار�سة  فر�سة  عجمان  �سواطىء  وتتيح  واملعرفة.  املتعة  بني  ما  جتمع 
من الريا�سات والأن�سطة البحرية ال�سّيقة مثل الغط�ص، والتزلج، واجلت �سكي، 
املمتد  الكورني�ص  ط��ول  على  واملطاعم  املقاهي  ت�سطّف  بينما  الأ�سماك،  و�سيد 

اأربعة كيلومرتات باإطاللة رائعة على اخلليج العربي.
وميتد كورني�ص عجمان على طول ال�ساحل ال�سمايل الغربي من الإم��ارة ويوفر 
للزوار فر�سة ال�ستمتاع باأ�سعة ال�سم�ص خالل النهار مع امل�سي بعد الظهر على 
اأو  العربي،  ال�سباحة يف مياه اخلليج  اأو  املتالألئة،  البي�ساء  الرمال  اأو  الكورني�ص 
امل�ساء ويف  الأ�سدقاء وخا�سة خالل فرتة  اأو  العائلة  اأف��راد  بالنزهات مع  القيام 
عطالت نهاية الأ�سبوع. كما ت�سم الإمارة غابات املاجنروف الطبيعية يف حممية 
الزوراء التي تعترب من اأهم الوجهات ال�سياحية الرتفيهية والتعليمية يف اإمارة 
عجمان، وتقطن هذه الغابات التي متتّد على م�ساحة مليون مرت مربع العديد من 
الف�سائل الربية والبحرية، وت�سّكل موطنا لأكرث من 102 ف�سيلة من الطيور 
املحلية واملهاجرة، مبا يف ذلك طيور الفالمينجو الوردية التي ميكن م�ساهدتها 
على مدار ال�سنة. ومتتاز اإمارة عجمان بتاريخها وقالعها الأثرية واأبرزها متحف 
ل��الإم��ارة مبا  العريق  التاريخ  على  الط��الع  اإمكانية  ل��ل��زوار  يتيح  ال��ذي  عجمان 
يت�سمنه من وثائق تاريخية ومقتنيات واأدوات واأ�سلحة كانت ت�ستخدم يف حقب 
�سابقة من تاريخ الإمارة اإ�سافًة لنماذج للزوارق اخل�سبية واأنظمة الرّي املبتكرة. 
منها مدينة ع�سرية  وت�سهد عجمان طفرة عمرانية وح�سارية متجددة جتعل 
جاذبة ومن اأهم امل�ساريع اجلذابة واملتميزة م�سروع احلي الرتاثي الذي ميتد على 
م�ساحة 5،300 مرت مربع، ويت�سمن منافذ بيع بالتجزئة، اإ�سافة اإىل م�ساحة 
مبا  املختلفة،  والن�ساطات  والحتفالت  الفعاليات  ل�ست�سافة  خم�س�سة  �سا�سعة 
يف ذلك املناطق التي تقع يف الهواء الطلق، والأ�سجار املعمرة التي متتد اأعمارها 
يف  ال�سياحية  للم�ساريع  حقيقية  اإ���س��اف��ة  امل�����س��روع  ومي��ث��ل  ط��وي��ل��ة.  ���س��ن��وات  اإىل 
حيث  عجمان،  يف  امل�ستثمرين  تطلعات  مع  تتنا�سب  ا�ستثمارية  ووجهة  الإم���ارة 
من  خمتلفة  من��اذج  على  دره���م،  مليون   25 كلفته  تبلغ  ال��ذي  امل�����س��روع  ي�ستمل 
دعما  تناف�سية  باأ�سعار  وال�ستخدامات  امل�ساحات  مبختلف  ال�ستثمارية  الفر�ص 
لأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. وتت�سمن امل�ساريع اأي�سا مارينا عجمان 
وي��اأت��ي يف  دره��م،  مليار  تبلغ  اإجمالية  بكلفة  6 مراحل  على  تطويره  يتم  ال��ذي 
�سياق حر�ص الدائرة على تعزيز م�سرية القطاع ال�سياحي، وذلك وفق توجهات 
احلكومة لرفع الناجت املحلي يف الإمارة وتطوير البنية التحتية التي تخدم كافة 
القطاعات القت�سادية، وكذلك م�سروع املركز التجاري »مركاز« الذي يعّد وجهة 
الإم��ارات جتربة جديدة  �سكان  �ستقدم جلميع  نوعها  فريدة من  وترفيه  ت�سوق 
وممتعة مبنية على التجمعات العائلية والرتابط الجتماعي. وي�سم املركز �سقفا 
بانوراميا ميتد على م�ساحة �سبعة اآلف و920 مرتاً مربعاً، وي�سهد تطورا �سريعا 
يف عملية الإجناز التي و�سلت اإىل %60 من اأعماله ومن املقرر افتتاحه خالل 
الإجمالية  تكلفته  تبلغ  ال��ذي  »مركاز«  ويتميز   .2021 عام  من  الأول  الن�سف 
600 مليون درهم، مبوقع ا�سرتاتيجي على طريق ال�سيخ حممد بن زايد عند 
األفاً و360 مرتاً   46 مفرق الطرق بني ال�سارقة وعجمان، ويقام على م�ساحة 
اأجواء  العائلي والرتابط املجتمعي يف  وي�سم مزيجاً من جتربة الرتفيه  مربعاً 
ومناظر خالبة، ويحتوي على اأكرث من 100 متجر و16 مطعماً عاملياً فاخراً، 
التقليدية يف  باأ�سهر طرق الطهي  املعّدة  املاأكولت وامل�سروبات  لبيع  و13 منفذاً 
العامل، ومنطقة ترفيهية خم�س�سة للتجمعات العائلية، اإىل جانب مركز ريا�سي 

و�سحي، وهايربماركت ميتد على م�ساحة 15 األف مرت مربع.
وفق  ال�سياحة  مفهوم  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  على  عجمان  يف  القيادة  وحتر�ص 
م�سرق  م�ستقبل  نحو  ووا�سحة  طموحة  وب��روؤي��ة  مدرو�سة  ا�سرتاتيجية  خطط 
لإمارة عجمان بزيادة املن�ساآت اخلدمية خلدمة ال�سياح وزوار الإمارة من خالل 
زيادة يف اأعداد الفنادق والذي بلغ حتى الآن عدد املن�ساآت الفندقية 41 من�ساأة مبا 

غرفة. ي�سمل الفنادق واملنتجعات وال�سقق الفندقية بعدد غرف يبلغ  3936 

ال�سراكة تر�سخ مكانة الإمارات وجهة مف�سلة لال�ستثمارات اخلارجية ال�سرتاتيجية املبا�سرة 

اأدنوك ت�شتقطب ا�شتثمارات اأجنبية مبا�شرة بقيمة 10 مليارات درهم من خالل �شفقة جديدة قيمتها 20 مليار درهم 

امل�شرف املركزي يعلن عن نظام الت�شجيل االإلزامي لو�شطاء احلوالة العاملني بالدولة

•• اأبوظبي-وام:
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  اأعلنت 
اتفاقية  اإب�������رام  ع���ن  ام�������ص  “اأدنوك” 
ي�سم  حتالف  مع  الأم��د  طويلة  �سراكة 
املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بقيادة  عدداً من 
�سركة اأبولو جلوبال ماجنمنت “اأبولو” 
امل����درج����ة يف ب���ور����س���ة ن���ي���وي���ورك حتت 
تعد  وال���ت���ي   NYSE: APO رم���ز 
ال�ستثمارات  اإدارة  �سركات  اأك��رب  اإح��دى 
لال�ستثمار  وذل���ك  ال��ع��امل،  يف  ال��ب��دي��ل��ة 
تبلغ قيمتها  لأدن���وك  اأ���س��ول عقارية  يف 
دولر.  م��ل��ي��ار   5.5 دره����م  م��ل��ي��ار   20
ال�ستفادة  لأدن��وك  ال�سراكة  هذه  وتتيح 
من عوائد اإيجار جمموعة من اأ�سولها 
اإيجار  اتفاقية  العقارية، وذلك مبوجب 
و�ست�ستفيد  عاماً.   24 الق�سوى  مدتها 
اأدن�����وك م��ن ال��ق��ي��م��ة ال��ك��ب��رية ملجموعة 
الأ�سا�سية  ال��ع��ق��اري��ة غ��ري  اأ���س��ول��ه��ا  م��ن 
ل�ستقطاب روؤو���ص اأم��وال عاملية جديدة 
م�ساريع  دع����م  يف  ا���س��ت��ث��م��اره��ا  لإع������ادة 
وم�����ب�����ادرات ال���ن���م���و ال����س���رتات���ي���ج���ي يف 
النفط  ق��ط��اع  الأ���س��ا���س��ي��ة يف  اأع��م��ال��ه��ا 

والغاز.
من  جمموعة  بتحديد  اأدن����وك  وق��ام��ت 
التابعة لها وو�سعتها  العقارية  الأ�سول 
اأب��وظ��ب��ي للتاأجري  ���س��رك��ة  حت��ت م��ظ��ل��ة 
 RSC ال��ع��ق��اري ال��ق��اب�����س��ة امل���ح���دودة
والتي  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة   -ADPLHC
الأجل  طويلة  اإيجارات  ح�س�ص  متتلك 
يف حم��ف��ظ��ة ك��ب��رية م��ن اأ����س���ول اأدن����وك 
اأب���وظ���ب���ي. ومن  ال��ع��ق��اري��ة امل��ت��ن��وع��ة يف 
خالل التفاو�ص مع م�ستثمرين عامليني، 
العقارات  من  املجموعة  ه��ذه  تقييم  مت 
20 م��ل��ي��ار دره����م، ومت الت��ف��اق على  ب��� 
ال��ت��ح��ال��ف ال���س��ت��ث��م��اري الذي  ي��ق��وم  اأن 
“اأبولو” بال�ستحواذ على ح�سة  تقوده 
%49 يف �سركة ADPLHC وذلك 
يف  العقارية  ال�سفقات  اأك���رب  اإح���دى  يف 
اأدن������وك بح�سة  و���س��ت��ح��ت��ف��ظ  امل��ن��ط��ق��ة، 
الأغلبية البالغة %51 وكذلك بامللكية 
التابعة  ال��ع��ق��اري��ة  ل���الأ����س���ول  ال��ك��ام��ل��ة 
العمليات  واإدارة  ال��ت��ح��ك��م  وح����ق  ل��ه��ا 
و�ستح�سل  وال�������س���ي���ان���ة.  وال��ت�����س��غ��ي��ل 
اأدن����وك ع��ل��ى ع��وائ��د ف��وري��ة بقيمة 10 
دولر  م���ل���ي���ار   2.7/ دره������م  م���ل���ي���ارات 
التي  ال�سفقة  ه��ذه  اأم��ري��ك��ي/ مب��وج��ب 
اإجن���ازه���ا يف الربع  ي��ت��م  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
2020 بعد احل�سول  الأخ��ري من ع��ام 
وا�ستيفاء  التنظيمية  امل��واف��ق��ات  ع��ل��ى 
ال�سروط املطلوبة. وبهذه املنا�سبة، قال 
اجلابر،  اأحمد  �سلطان  الدكتور  معايل 
املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي��ر 
وجمموعة  لأدنوك  التنفيذي  والرئي�ص 
توجيهات  م���ع  “متا�سياً  ���س��رك��ات��ه��ا: 

على  اأدن���وك  حتر�ص  الر�سيدة،  القيادة 
اإب�����رام ���س��راك��ات م��ت��م��ي��زة حت��ق��ق اأق�سى 
اأ�سولها عرب  قيمة ممكنة من حمفظة 
ا�سرتاتيجية  ا���س��ت��ث��م��ارات  ا���س��ت��ق��ط��اب 
التوقيع  اليوم  وي�سرنا  ومبتكرة.  ذكية 
’اأبولو  �سركة  م��ع  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  على 
اإحدى  ت��ع��د  ال��ت��ي  ماجنمنت‘  ج��ل��وب��ال 
اإدارة ال�ستثمارات البديلة  اأكرب �سركات 
خرباتهم  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة  ال���ع���امل  يف 
الكبرية يف جمال اإدارة الأ�سول العقارية 
اإدارة  وتطبيق اأف�سل املعايري العاملية يف 
العقارات ورفع كفاءة التكلفة يف حمفظة 
 : معاليه  واأ���س��اف  العقارية”.  اأ�سولنا 
�سيولة  لأدن����وك  ال�����س��راك��ة  ه��ذه  “توفر 
نقدية من اأ�سول عقارية غري مرتبطة 
باأعمالها الأ�سا�سية لإعادة ا�ستثمارها يف 
النمو  وم��ب��ادرات  م�ساريع  ومتويل  دع��م 
الرئي�سية  اأع��م��ال��ه��ا  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
ك��م��ا تتيح  وال����غ����از.  ال��ن��ف��ط  يف جم����ال 
ال�سراكة  لهذه  واملرنة  املبتكرة  الهيكلة 
عاملية  اأم��وال  لروؤو�ص  اأدن��وك  ا�ستقطاب 
م���ع الح��ت��ف��اظ يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه بحق 
التحكم وملكية اأ�سولها العقارية لدعم 
النقدية.  مرونتها  وتعزيز  امل��ايل  اأدائها 
�سجل  م��ن  ال�����س��راك��ة  ه��ذه  ت�ستفيد  كما 
ا�ستقطاب  يف  وامل��ت��م��ي��ز  ال��ن��اج��ح  اأدن����وك 
موؤ�س�سات ا�ستثمارية عاملية رائدة لدولة 
الإمارات واأبوظبي وتر�سيخ مكانة دولة 
لال�ستثمار  مف�سلة  وج��ه��ة  الإم�������ارات 
بف�سل  وذل������ك  ال����ظ����روف  خم��ت��ل��ف  يف 
ومنظومتها  وامل�ستقرة  املوثوقة  البيئة 

هذه  و�ستتيح  املتميزة”.  الت�سريعية 
فريدة  ف��ر���س��ة  “اأبولو”  ل����  ال�����س��راك��ة 
ممتازة  ع��ق��اري��ة  اأ���س��ول  يف  لال�ستثمار 
ذات عوائد منخف�سة املخاطر، وحتقيق 
تدفقات نقدية م�ستقرة وطويلة الأجل 
تابعة  ع���ق���اري���ة  اأ�����س����ول  م����ن حم��ف��ظ��ة 
العامل  الطاقة يف  �سركات  اأه��م  لإح��دى 
على �سعيد الت�سنيف الئتماين، والتي 
اإ�سغال  م��ع��دلت  حتقق  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 
اأبولو بت�سميم  واإيجارات قوية. وقامت 
قدرتها  على  اع��ت��م��اداً  ال�سفقة  وهيكلة 
العاملية  الأ�سواق  العمل يف خمتلف  على 
اكت�سبتها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  واخل�������ربات 
املتكاملة  ال�ستثمار  من�سة  خ��الل  م��ن 
ا�ستثمارات  ت�سم  وال��ت��ي  ب��ه��ا  اخل��ا���س��ة 
التحتية  والبنية  العقارات  قطاعات  يف 
ليون بالك،  قال  والتاأمني. من جانبه، 
واملوؤ�س�ص  التنفيذي  والرئي�ص  الرئي�ص 
يف  ال�ستثمار  “ي�سعدنا  اأب��ول��و:  ل�سركة 
يف  وامل�ساهمة  العقارية  اأدن��وك  حمفظة 
دعم خططها ال�سرتاتيجية، ويف الوقت 
ومنخف�سة  واع��دة  فر�ص  توفري  نف�سه 
ا�ستثمار  تنفيذ  اإن  مل�ستثمرينا.  املخاطر 
بهذه  وهيكلته  الأج���ل  ط��وي��ل  موؤ�س�سي 
’اأبولو‘  ق��درة  يعك�ص  املتميزة  الطريقة 
مبتكرة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ات  ت��ب��ن��ي  ع���ل���ى 
تتنا�سب  ا�ستثمارية  �سفقات  لت�سميم 
“يف  واأ����س���اف:  �سركائنا”.  اأه����داف  م��ع 
اجلودة  عالية  ال��ع��وائ��د  فيه  تندر  �سوق 
ال�سفقة  ه���ذه  ت��وف��ر  الأم������د،  وط��وي��ل��ة 
ال�ستثمارية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  لعمالئنا 

يف  امل�ساركة  فر�سة  ال��ت��اأم��ني  و�سناديق 
ا�ستثمار بحقوق ملكية اإىل جانب �سركة 
اإع��الن��ه��ا يف  اأدن����وك«. وم��ن��ذ  عاملية مثل 
ا���س��ت��ب��اق��ي مِرن  ن��ه��ج  ع���ن   2017 ع���ام 
لإدارة اأ�سولها وتو�سيع نطاق برناجمها 
وال�ستثمارات  ال�سرتاتيجية  لل�سراكات 
اإ�سافية  قيمة  حتقيق  بهدف  امل�سرتكة 
لدولة الإمارات واأبوظبي.. دخلت اأدنوك 
اأ�سواق املال العاملية لأول مرة عرب اإ�سدار 
�سندات بقيمة 3 مليارات دولر اأمريكي 
مدعومة باأ�سول “خط اأنابيب اأبوظبي 
بنجاح  ونفذت  “اأدكوب”،  اخلام  للنفط 
اكتتاب عام على جزء من اأ�سهم “اأدنوك 
ل�سركة  اإدراج  عملية  اأول  يف  للتوزيع” 
من  العديد  اأبرمت  كما  لأدن���وك،  تابعة 
التجارية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ات 
�سركاتها يف جم��الت احلفر  من خ��الل 
ال�سلع  وت������داول  والأ����س���م���دة  وال��ت��ك��ري��ر 
واأجنزت  وغريها.  وامل�ستقات  واملنتجات 
ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ة  م���وؤخ���راً  اأدن������وك 
ال�سيادية  ال��رثوة  ع��دد من �سناديق  مع 
وامل��وؤ���س�����س��ات ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���رائ���دة يف 
البنية  اأ����س���ول  يف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال���ع���امل 
وتوزيع  نقل  باأنابيب  اخلا�سة  التحتية 
النفط والغاز. وتاأتي التفاقية التي مت 
اأدنوك  برنامج  اإط���ار  يف  ال��ي��وم  توقيعها 
ا�ستثمارات  وت��ن��ف��ي��ذ  جل����ذب  ال���ن���اج���ح 
والأ�سول  التحتية  البنية  يف  م�سرتكة 
امل�����س��ت��م��رة لتنفيذ  ال��ع��ق��اري��ة وج��ه��وده��ا 
القيمة.  وزي����ادة  خل��ل��ق  ا�سرتاتيجيتها 
بف�سل متيز وجودة  اأدن��وك  وا�ستطاعت 

اأ���س��ول��ه��ا ال��ع��ق��اري��ة ا���س��ت��ق��ط��اب كربى 
الذي  التحالف  لهذا  الدولية  ال�سركات 
مكانتها  يعزز  مما  اأب��ول��و،  �سركة  تقوده 
لال�ستثمار  كمحفز  امل���ح���وري  ودوره�����ا 
لدولة  القيمة  وخلق  وامل�ستدام  امل�سوؤول 

الإمارات واأبوظبي.
مبهمة  �سي”  بي  اإ���ص  “اإت�ص  بنك  وق��ام 
امل�����س��ت�����س��ار امل�����ايل لأدن��������وك، ب��ي��ن��م��ا قام 
كم�ست�سار  كومباين”  اآن����د  “مولي�ص 

مايل م�ستقل لأدنوك.
اأب��وظ��ب��ي الوطنية  ب����رتول  ���س��رك��ة  ت��ع��ّد 
اأك��رب جمموعات  واح��دة من  “اأدنوك” 
والبرتوكيماويات  ال���ط���اق���ة  ����س���رك���ات 
العامل.  م�ستوى  على  ال��رائ��دة  املتنوعة 
ف���رع���ي���ة  �����س����رك����ة   14 خ��������الل  وم��������ن 
تعترب  م�سرتكاً،  وم�سروعاً  متخ�س�سة 
والتنويع  للنمو  اأ�سا�سياً  حمفزاً  اأدن��وك 
الق���ت�������س���ادي يف دول�����ة الإم���������ارات. اأم���ا 
اإدارة  ���س��رك��ات  اأك���رب  اإح���دى  اأب��ول��و فهي 
ال�ستثمارات البديلة يف العامل و تتمتع 
بح�سور عاملي من خالل مقرات تنت�سر 
يف نيويورك ولو�ص اأجنلو�ص و�سان دييغو 
وهيو�سنت وبيثي�سدا ولندن وفرانكفورت 
ومدريد ولوك�سمبورغ ومومباي ودلهي 
و�سنغهاي  ك���ون���غ  وه���ون���غ  و���س��ن��غ��اف��ورة 
اأ�سوًل  وتدير  اأبولو  ومتتلك  وطوكيو. 
تقدر بحوايل 414 مليار دولر، بتاريخ 
�سناديق  يف  وذل��ك   ،2020 يونيو   30
والأ�سول  اخلا�سة  والأ���س��ه��م  الئ��ت��م��ان 
العقارية يف ت�سع قطاعات رئي�سية تتمتع 

فيها اأبولو بخربة وموارد �سخمة.

•• اأبوظبي - وام:

اأعلن م�سرف الإم��ارات العربية املتحدة 
الت�سجيل  ن���ظ���ام  ع����ن  ام�������ص  امل����رك����زي 
الإل���زام���ي ل��و���س��ط��اء احل��وال��ة امل��ال��ي��ة اأو 
مقدمي خ��دم��ات حت��وي��ل الأم����وال غري 

الر�سميني العاملني يف دولة الإمارات .
مع  اجل��دي��د  الت�سجيل  ن��ظ��ام  وي��ت��واف��ق 
لوائح واأنظمة و�سطاء احلوالة امل�سجلني 
24-2019 ، ويعك�ص هذا  النظام رقم 
النظام جهود امل�سرف املركزي امل�ستمرة 
املالّية  ال��ن��ظ��م  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
للدولة. و�ستخ�سع جميع اأن�سطة و�سطاء 
والتدقيق  واملراقبة  للت�سجيل  احلوالة 
اخلا�سة  والنظم  ال��ق��ان��ون  اإىل  ا�ستناداً 

ومكافحة  الأم��������وال  غ�����س��ل  مب���واج���ه���ة 
متويل الإرهاب يف الدولة. ووفقاً للنظام 
و�سطاء احلوالة  يقوم  اأن  اجلديد يجب 
بت�سجيل جميع اأن�سطتهم لدى امل�سرف 
امل����رك����زي. وق�����ال م���ع���ايل ع��ب��د احلميد 
حممد �سعيد الأحمدي حمافظ م�سرف 
 “  : امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
يلتزم امل�سرف املركزي بتعزيز اإطار عمل 
الإم����ارات، وذلك  امل��ايل يف دول��ة  النظام 
من خالل الأنظمة والإجراءات التي من 
�ساأنها �سمان ال�سفافية التامة ومالءمة 
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي تن�ساأ من  ك��اف��ة امل��ع��ام��الت 
دولة الإمارات للنظم واللوائح املطبقة.. 
ت�����س��ج��ي��ل و�سطاء  ن��ظ��ام  اأه��م��ي��ة  وت����ربز 
احلوالة يف هذا املجال، حيث نعمل على 

تعزيز جهودنا الرامية اإىل احلفاظ على 
اأنظمة الإب��الغ ذات اجل��ودة العالية، ول 
الأنظمة  بتح�سني  يتعلق  م��ا  يف  �سيما 
ومكافحة  الأم��وال  غ�سل  مواجهة  حول 

متويل الإرهاب يف الدولة«.
التزام  م��ع��ال��ي��ه  اأك�����د  ال�����س��دد  ه����ذا  ويف 
امل�����س��رف امل��رك��زي ال��ك��ام��ل ب���اأن و�سطاء 
احلوالة امل�سجلني هم فقط من �سي�سمح 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  بالعمل يف  لهم 
لل�سهادة  ووف��ق��اً  للقانون  طبقاً  املتحدة 
اجلدير  املركزي.  امل�سرف  عن  ال�سادرة 
اأن و���س��ط��اء احل���وال���ة ه���م من  ب��ال��ذك��ر 
يقوموا بتقدمي اخلدمات املالية لت�سهيل 
عملّية حتويل الأموال من فرد اإىل اآخر 
با�ستخدام طرق الت�سوية غري امل�سرفية 

الإلزامية  الت�سجيل  عملية  ف��اإن  وعليه 
الر�سمي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ن��ظ��ام  ���س��ت��وّف��ر 
الأ�ساليب  �سمن  احلوالة  و�سطاء  لعمل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة امل��ع��ت��م��دة ل��ت��ح��وي��ل الأم�����وال 
مع  جنب  اإىل  جنباً  الإم�����ارات،  دول���ة  يف 
للقانون  ووف����ًق����ا  ال�������س���راف���ة.  ����س���رك���ات 
امل�سريف، �سيقوم امل�سرف املركزي باتخاذ 
الالزمة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج��������راءات  ك��اف��ة 
�سد و�سطاء احلوالة الذين لن يقوموا 
يف  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  ���س��م��ن  بالت�سجيل 
البيان  هذا  تاريخ  من  يوماً  غ�سون90 
الج�����راءات  تت�سّمن  بحيث  ال�سحفي 
وتتوفر  واحلب�ص.  مالية  غرامة  فر�ص 
امل��ع��ل��وم��ات الإ���س��اف��ي��ة ح����ول اإج������راءات 
احلوالة  لو�سطاء  الت�سجيل  وعمليات 

www. الل�������ك�������رتوين  امل������وق������ع  ع������رب 
.  centralbank.ae

ا�ستمرار  الت��ف��اق��ي��ة 
اأدن��وك  ل�سرتاتيجية 
واإب����رام  ال��ذك��ي  للنمو 
����س���راك���ات ذك���ي���ة مع 
عامليني  م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
ب�����ارزي�����ن، وت����اأت����ي يف 
ناجحة  �سفقات  اأعقاب 
اأ���س��ول  ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة

اأدن�����������وك ت�����س��ت��ف��ي��د
 م����ن ع����ائ����دات ج���زء

اأ�����س����ول����ه����ا غ��ري   م�����ن 
الأ���س��ا���س��ي��ة لإع�����ادة 
م�ساريع  يف  ا�ستثمارها 
وم�������ب�������ادرات ال��ن��م��و 
لأعمالها  ال�سرتاتيجي 
النفط  يف  الرئي�سية 
والغاز والبرتوكيماويات

•• اأبوظبي-وام:

انطلقت اأم�����ص اأع��م��ال الج��ت��م��اع ال���دوري ال��ث��اين ع�سر 
املنبثق  العربية  ال��دول  املايل يف  ال�ستقرار  لفريق عمل 
وموؤ�س�سات  امل��رك��زي��ة  امل�����س��ارف  حم��اف��ظ��ي  جمل�ص  ع��ن 
النقد العربية والذي ينظمه �سندوق النقد العربي عن 
بعد يف ظل اأزمة فريو�ص كورونا امل�ستجد “ كوفيد 19” 
عن  ممثلني  الجتماع  يف  ي�سارك  يومني.  ملدة  وي�ستمر 
املوؤ�س�سات الإقليمية والدولية مثل �سندوق النقد والبنك 
الت�سويات  وبنك  امل��ايل  ال�ستقرار  وجمل�ص  ال��دول��ي��ني 
للرقابة  ب��ازل  وجلنة  امل��ايل  ال�ستقرار  ومعهد  الدولية 

الودائع  �سمان  ملوؤ�س�سات  ال���دويل  والإحت����اد  امل�سرفية 
والإحت��اد الدويل لهيئات مراقبة التاأمني. واأكد معايل 
الدكتور عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي املدير العام 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �سندوق النقد العربي على الأهمية 
املايل  بال�ستقرار  املتعلقة  للق�سايا  واملتزايدة  الكبرية 
الدول  املايل يف  اأن احلفاظ على ال�ستقرار  اإىل  م�سريا 
وموؤ�س�سات  املركزية  امل�سارف  اأولويات  بات من  العربية 
ال��ت��ي يناق�سها  امل��وا���س��ي��ع  ال��ع��رب��ي��ة. وا���س��اف ان  ال��ن��ق��د 
معربا  العربية،  ال��دول  اأول��وي��ات  مع  من�سجمة  الفريق، 
عن �سعادته بالتطور الذي �سهده تقرير ال�ستقرار املايل 
وتطلعه لتقرير العام القادم. ويناق�ص الجتماع عددا من 

املرتبطة  امل�ستجدات  اآخر  تواكب  التي  الهامة  املوا�سيع 
فريو�ص  اأزم��ة  تداعيات  مثل  امل��ايل  ال�ستقرار  بق�سايا 
وال�ستعداد  امل����ايل،  ال���س��ت��ق��رار  ع��ل��ى  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
الأزم��ة، وتداعيات تغريات  ملا بعد  الدعم  ملرحلة �سحب 
املناخ والكوارث الطبيعية على ال�ستقرار املايل، اإ�سافة 
عن  بالتخلي  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  مناق�سة  اإىل 
على  ذل��ك  واأث��ر  والآي��ب��ور���ص  الليبور  املرجعية  الأ�سعار 
موا�سيع  ت�سمل  كما  امل��ال��ي��ة.  القطاعات  اأع��م��ال  من���اذج 
الكلية  ال�ساغطة  الأو�ساع  اختبارات  مناق�سة  الجتماع 
وجتارب الدول العربية يف هذا اخل�سو�ص حيث تعترب 
املخاطر  لإدارة  ال��ه��ام��ة  الأدوات  م��ن  الخ��ت��ب��ارات  ه��ذه 

ال�سدمات  حتمل  على  امل�سريف  القطاع  ق���درة  وقيا�ص 
الدول  م��ن  ع��دد  جت���ارب  ال��ف��ري��ق  و�سيناق�ص  املحتملة. 
خ�سو�ساً  ال�سيولة  اأدوات  تطبيق  �سعيد  على  العربية 
كما  امل�ستقر.  التمويل  و�سايف  ال�سيولة  تغطية  ن�سبتي 
اجلديدة  املوا�سيع  من  العديد  الفريق،  برنامج  ي�سمل 
التي تهم ق�سايا ال�ستقرار املايل يف الدول العربية مثل 
غري  ال�سركات  وخم��اط��ر  امل�ستقرة،  الرقمية  العمالت 
املالية مبا يف ذلك ال�سركات العائلية، وبيئة الئتمان يف 
امل��ايل وخماطر  ال�ستقرار  على  واأثرها  العربية  ال��دول 
وتخفيف  تقييم  واإط�����ار  امل�����س��ريف  غ��ري  امل����ايل  ال��ق��ط��اع 

املخاطر املتعلقة بقطاع التاأمني.

انطالق اأعمال االجتماع الثاين ع�شر لفريق عمل اال�شتقرار املايل يف الدول العربية

Date 03/ 09/ 2020  Issue No : 13027
Summons by publication

In lawsuit number 607/2020/11 Civil Partial
Subject of the case : Oblige defendants to pay (AED 500000.00), court charges, expenses, 
advocacy fees and interest @ 9% from date of claim unitll full settlement. 
Applicant : Reena, Indian national, in her personal capacity and as legal guardian or 
   her minor son (Adarsh) and as one of the inheritors Abhilash Nanoo, Indian  
   national (wife of the deceased). Capacity     : Plaintiff 
Represented by  : Abdul Karim Ahmed Abdulla Eid  Capacity     : Attorney 
Party to be : 1- Muhammad Amin Majorur Rehman Capacity     : Defendant   
Notified    2- Satheesh Kumar Sreedharan Pillai Capacity     : Defendant
   3- New Age Company (L.L.C)  Capacity     : Defendant 
   Domicile : Unknown
Subject of the summons:
The plaintiff has filed against you this case claiming to oblige defendant to pay (AED 
500000.00), court charges, expenses, advocacy fees and interest @ 9% from date of claim 
unitll full settlement. 
The hearing session is scheduled on Monday, 07/9/2020 at 08:30 am in the distance litigation 
hall. Therefore, you should appear before this court personally or by your legal attorney on 
the specified time. Moreover , you are required to submit your pleading or documents to the 
court at least three days before the date of the session.
Manager of the case/ Mohamed Hassan Al Sarookh 

GOVERNMENT OF DUBAI 
DUBAI COURTS 

 CIVIL FIRST INSTANCE COURT

Date 03/ 09/ 2020  Issue No : 13027
Service by publication

In Case No 18/2020/629 Real Estate Summary
Case Subject : A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 433251), the 
charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 12% from the claim until the 
full payment. 
Service Applicant : Ajman Real Estate Corporation (AQAAR) 
Capacity   : Plaintiff 
Represented by   : Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matrooshi 
Capacity   : Attorney  
Notified party  : 1- Pinti Ali Shiki, Unknown Place of Residence 
Capacity   : Defendant 

Service Subject:
The applicant filed the case against you, which subject is a claim to order the defendant to pay 
an amount of (AED 433251), the charges, the expenses, the attorney’s fees and the interest of 
12% from the claim until the full payment. 
The hearing of Wednesday 09/09/2020 at 10:00 AM through online court hearing was 
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney 
and submit the memos or documents you have to the court at least three days by the hearing. 
Case Manager
Aliaa Mohammed Alhaj 

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 

Dubai Real Estate Court of First Instance  
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لدعم 100 من رائدات الأعمال يف الدولة

 She Leads شراكة بني جمل�ض �شيدات اأعمال دبي وكرييتيف زون الإطالق برنامج�

بحث التعاون بني غرفة الفجرية وكليات التقنية لدعم ريادة االأعمال

�سمن م�سوؤوليتها املجتمعية وحر�سها على اأن تكون الإمارة بيئة مثالية للقاطنني فيها

�شركة ال�شارقة الإدارة االأ�شول توّقع وثيقة االلتزام مبراعاة ال�شن

•• دبي-الفجر

وق������ع جم���ل�������ص �����س����ي����دات اأع�����م�����ال دب���ي 
 Creative(( زون  وك���ري���ي���ت���ي���ف 
ال�������س���رك���ات  اأك��������رب  اإح���������دى   ،Zone
املتخ�س�سة با�ست�سارات تاأ�سي�ص الأعمال 
يف دولة الإمارات، موؤخراً اتفاقية �سراكة 
 She« برنامج  ب��اإط��الق  متثلت  نوعية 
 100 ال��ذي ي�ستهدف دعم   ”Leads
م��ن رائ����دات الأع���م���ال ب��دول��ة الإم����ارات 
م�ساريعهن  اإط�������الق  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��ن 
اأعمال  م�سرعات  برنامج  اأول  يف  بنجاح، 

من نوعه يف دبي.
اأ�سابيع،  ع�سر  مل��دة  ال��ربن��ام��ج  وي�ستمر   
وي���رك���ز ع��ل��ى ت���دري���ب ودع����م - رائ����دات 
الأعمال بدولة الإمارات الالتي جتاوزت 
م�ساريع  وميتلكن  ع��ام��اً   21 اأع��م��اره��ن 
ق��ائ��م��ة اأو خ��ط��ة ع��م��ل ف��ع��ل��ي��ة لإط���الق 
انطالقا  وذل��ك  واأعمالهن،  م�ساريعهن 
م���ن اأه��م��ي��ة ال�����دور ال����ذي ي��ل��ع��ب��ه قطاع 
والذي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
ميثل %40 من اإجمايل الناجت املحلي 

بدولة الإمارات.
الأول   »She Leads« برنامج  ويعد 
م��ن ن��وع��ه ال���ذي ي��ت��م اإط���الق���ه يف دبي، 
م�سرتكة بني جمل�ص  ثمرة جهود  وه��و 
�سيدات اأعمال دبي وكرييتيف زون، حيث 
اأعمال  تاأ�سي�ص  امل��راأة يف  يركز على دعم 
ناجحة من خالل م�ساعدتها يف تطوير 
والتي  واخل���ربات،  والإمكانات  ال��ق��درات 
يوؤثر غيابها على جناح وتطور الأعمال 
والقدرة  امل��ال  راأ���ص  على  احل�سول  مثل 

على التوا�سل والتفاعل مع امل�ستثمرين 
والأطراف املعنية وال�ستفادة من الدعم 

التقني والإر�سادي.
وي��ت��ي��ح ال��ربن��ام��ج ف��ر���س��ة لث��ن��ت��ني من 
امل�����س��ارك��ات ال����واع����دات ل��ل��ح�����س��ول على 
املجانية،  الأع��م��ال  حلول  من  جمموعة 
واخلدمات  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رخ�����س��ة  م��ث��ل 
العمل  ال�سريبية والقانونية وم�ساحات 
التناف�سية  املزايا  من  والعديد  امل�سرتك 
الأخ�������رى مل�����س��اع��دت��ه��ن ع��ل��ى الرت���ق���اء 

باأعمالهن. 
الرئي�ص  ج����وري���������ص،  ل�����ورن�����زو  وق�������ال 
الربنامج  اإن  زون  لكرييتيف  التنفيذي 

يلعب دوراً موؤثراً يف بيئة ريادة الأعمال 
التدريب  تقدمي  خ��الل  من  فقط  لي�ص 
واخلدمات ولكن اأي�ساً من خالل اإطالع 
واملوارد  الفر�ص  على  الأعمال  اأ�سحاب 
على  التغلب  يف  ي�ساعدهم  م��ا  امل��ت��اح��ة، 
من  حت��د  ق��د  ال��ت��ي  املختلفة  التحديات 

تطوير الأعمال ومنوها.
نادين حلبي، مدير  اأ�سارت  من جانبها، 
�سيدات  جم��ل�����ص  يف  الأع����م����ال  ت��ط��وي��ر 
رائ�����دات  ت��ل��ع��ب  قائلًة:”  دب����ي  اأع����م����ال 
الأعمال دوراً حيوياً يف تنمية القت�ساد 
وتطور قطاعاته، من خالل م�ساهمتهن 
يف اخلروج بحلول اأعمال مبتكرة واإتاحة 

النمو  ورغ��م  ج��دي��دة.  توظيفية  فر�ص 
امل���ل���ح���وظ���ة يف عدد  وال�����زي�����ادة  ال���ك���ب���ري 
ال�سنوات  يف  للن�ساء  اململوكة  ال�سركات 
الأخرية، اإل اأن �سيدات ورائدات الأعمال 
بيئة  ي���واج���ه���ن حت����دي����ات يف  زل�����ن  م����ا 
الأعمال، ولذلك فاإن برناجمنا اجلديد 
ي�����س��ك��ل خ���ط���وة رائ�������دة ن���ح���و الرت����ق����اء 
ال��ن�����س��اء وم��ع��ارف��ه��ن وجعلهن  مب��ه��ارات 
اأك�����رث ق���رب���اً وا����س���ت���ف���ادة م���ن اخل����ربات 

واملوارد واخلدمات املتخ�س�سة.«
الفرتا�سي  ال��ربن��ام��ج  ع��ل��ى  وي�����س��رف 
ال�سناعة  اأ���س��ه��ر خ���رباء  جم��م��وع��ة م��ن 
واملدربني وقادة الأعمال املقيمني يف دولة 

الإمارات وخارجها، الذين �سريكزون يف 
ال���ور����ص ال��ت��دري��ب��ي��ة الف��رتا���س��ي��ة على 
والتمويل  الأعمال  اإطالق  ا�سرتاتيجية 
والت�سويق  امل���وؤث���رة  وال��ق��ي��ادة  وال��ت��و���س��ع 

والتوزيع. 
امل�ساركات  م���ن  جم��م��وع��ة  و���س��ت��ح�����س��ل 
ال���واع���دات ف��ور الن��ت��ه��اء م��ن الربنامج 
على فر�سة للم�ساركة يف املرحلة الثانية 
�سكايل”  “اإك�ص  م�سرعات  برنامج  م��ن 
م�ساريعهن  ع����ر�����ص  مي��ك��ن��ه��ن  ح���ي���ث 
واأف���ك���اره���ن ع��ل��ى امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج����ال 

ورواد الأعمال.
وت�سمل قائمة املدربني واملوجهني اأ�سماء 
عملها  جم���الت  يف  ومتخ�س�سة  لم��ع��ة 
 Intuitive ومنهم: حمرية علي، مدير
 ، فران�سي�سكا  دي  وب��راي��ن   ،  Change
وعمر   ،  VER2 ل���   التنفيذي  الرئي�ص 
ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص   ، ال���ق���رم 
ورئي�ص   Edelman Middle East
 ،  PRCA MENA اإدارة  جم��ل�����ص 
 Simone م��وؤ���س�����ص  ه��ي��ن��ج،  و���س��ي��م��ون 
Heng Speaking Pte Ltd ، و�سبن�سر 
 Make it Happen م��وؤ���س�����ص   ، ل�����ودج 
اأث����������وال،  وري��������ج   ،University
 RTS Global Partners م��وؤ���س�����ص 
التنفيذي  الرئي�ص   ، جوبتا  وبادميني   ،
مدير  ب���وار،  �سينغ  وبالفيندر   ،  Rise�ل
BOOSTER Space Industries و 
AERDRON واأ�ستاذ م�ساعد وموجه 
 IE Business School يف  اأع���م���ال 
 ، م���ات���ي  واإدوارد   ،  -University

.CCM ، ال�سريك الإداري

•• الفجرية -وام:

الهندا�سي  جميع  �سلطان  �سعادة  بحث 
و�سناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ع������ام  م����دي����ر 
ال��ف��ج��رية و����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل 
لكليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال�����س��وي��ج��ي 
تعزيز  �سبل  بالفجرية  العليا  التقنية 
وتدريب  لتاأهيل  اجلانبني  بني  التعاون 
اخلريجني ورواد الأعمال وتوفري بع�ص 

ال��ت��خ�����س�����س��ات ح�����س��ب اح��ت��ي��اج��ات �سوق 
ال��ع��م��ل ب��امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق��ي��ة ل���س��ي��م��ا يف 
جمال اخلدمات ال�سياحية وذلك لتميز 
موقعها الطبيعي على ال�ساحل ال�سرقي 

للدولة.
اللقاء  خالل  الغرفة  عام  مدير  وناق�ص 
منى  ب��ح�����س��ور  مكتبه  يف  ع��ق��د  ال����ذي   -
امل�ساندة  اخل��دم��ات  اأول  مدير  املطريي 
�سركات  اأول  اأخ�سائي  الكياين  ومن�سور 

مكتب  م�سوؤولة  العلي  و�سيخة  الأعمال 
التوظيف و�سوؤون اخلريجني - اإمكانية 
طرح عمل م�سرتك بني الغرفة والكليات 
ريادة  جم��ال  يف  خمتلفة  برامج  لتنفيذ 
رواد  متكني  اإىل  تهدف  والتي  الأع��م��ال 
بالطرق  موؤ�س�ساتهم  اإدارة  من  الأعمال 
اإدارية ومالية  احلديثة وبكل احرتافية 
املوؤ�س�سة  جن��اح  ي�سمن  مم��ا  وت�سويقية 

وا�ستمراريتها.

اللقاء  خ��الل  الغرفة  ع��ام  مدير  واطلع 
على خطة اجليل الرابع لكليات التقنية 
القيادة  ب����روؤي����ة  ���س��ي��غ��ت  ال���ت���ي  ال��ع��ل��ي��ا 
حيث  للم�ستقبل،  وا�ست�سرافها  الوطنية 
اأ�سار الدكتور عبد اهلل ال�سويجي اإىل اأن 
من اأبرز ركائزها اإعداد القيادات الفنية 
و  للجميع”،  “التعليم  م��ب��داأ  حتقيق  و 

تخريج �سركات ورواد اأعمال.
تعمل  العليا  التقنية  كليات  اأن  واأو���س��ح 

•• ال�شارقة-الفجر:

الأ�سول،  لإدارة  ال�سارقة  �سركة  وقعت 
ال�سارقة،   حلكومة  ال�ستثمارية  ال��ذراع 
وثيقة اللتزام مبراعاة ال�سن، التي تعد 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  م��ب��ادرات  اإح��دى 
مراعية  م���دي���ن���ة  ال�������س���ارق���ة  ل���ربن���ام���ج 
ال��ع��ل��ي��ا ملتابعة  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ل��ل�����س��ن، 
ان�سمام ال�سارقة لل�سبكة العاملية للمدن 
املراعية لل�سن، كالتزام منها باإيجاد بيئة 
املادية  الناحية  من  وم�ستدامة،  �ساملة 
والقت�سادية،  والجتماعية  وال�سحية، 
ا�ستمرار  �سمان  يعزز  مبا  واحل�سرية، 
العاملية  ال�سبكة  يف  ال�����س��ارق��ة،  ع�سوية 

ان�سمت  وال��ت��ي  لل�سن،  امل��راع��ي��ة  للمدن 
اإليها يف �سبتمرب 2016.  واأكد اإبراهيم 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  احل����وط����ي، 
ال�سارقة  �سركة  يف  امل�����س��ان��دة  اخل��دم��ات 
لإدارة الأ�سول، اأن توقيع هذه الوثيقة، 
ال�سارقة،  اإم������ارة  خ��ط��ط  ���س��م��ن  ي���اأت���ي 
لل�سن،  مراعية  مثالية  بيئة  تكون  ب��اأن 
اخلدمات  باأف�سل  فيها  ال�سكان  يحظى 
ال��ب��ن��ى التحتية  ت��واف��ر  وال���ربام���ج، م��ع 
الأ�سا�سية، التي حتقق رفاهيتهم و�سوًل 

بهم اإىل �سيخوخة اآمنة، و�سعيدة.
واأ�ساف احلوطي، اأن الن�سمام للوثيقة، 
لإدارة  ال�سارقة  �سركة  من  التزاماً  يعد 
املجتمعية،  مب�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  الأ������س�����ول، 

وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى اأن ت��ك��ون الإم�����ارة بيئة 
مثالية للقاطنني فيها، ومراعية لل�سن، 
والربامج،  اخل��دم��ات  ب��اأف�����س��ل  وتتميز 
ال�سعادة  حتقق  ال��ت��ي  التحتية،  وال��ب��ن��ى 
املختلفة،  املجتمع  و�سرائح  فئات  لكافة 
مع تبني مفاهيم ومعايري املدن املراعية 
ال�سحة  منظمة  ع��ن  ال�����س��ادرة  لل�سن، 
لإدارة  ال�سارقة  �سركة  و�ستقوم  العاملية. 
باأهداف  ال��ت��زام��ه��ا  و���س��م��ن  الأ�����س����ول، 
و  املوظفني  بني  الوعي  بن�سر  الوثيقة، 
املراعية  امل���دن  مفاهيم  ح��ول  ال��ع��م��الء، 
مدينة  ال�������س���ارق���ة  وب����رن����ام����ج  ل���ل�������س���ن، 
مراعية لل�سن، مع جت�سيد نهج ال�سارقة 
كمدينة مثالية يحظى قاطنوها باأف�سل 

اخلدمات، والبنى التحتية املتميزة، كما 
مع  املتعاملني  ر���س��ا  لتحقيق  �ست�سعى 
ال�سركة من خالل توفري بيئة وخدمات 
كبار  واإع��ط��اء  الأع��م��ار،  مالئمة جلميع 
ال�������س���ن اأول�����وي�����ة يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
وط���واب���ري الن���ت���ظ���ار، و غ���ري ذل���ك مما 
املطلوبة  امل�ستدامة  البيئة  توفري  يدعم 
لإدارة  ال�سارقة  �سركة  وت�سعى  للوثيقة. 
بيئة عمل مبتكرة  اإىل توفري  الأ���س��ول، 
الأعمال  ا�ستمرارية  تت�سمن  وحمفزة، 
يف ج��م��ي��ع ال����ظ����روف، مب���ا مي��ك��ن��ه��ا من 
وتعزيز  واأه����داف����ه����ا،  روؤي���ت���ه���ا  حت��ق��ي��ق 
ال�سارقة  اإم����ارة  يف  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 

ودولة الإمارات.

على عدة م�ستويات لدعم ريادة الأعمال، 
اخلا�سة  الدرا�سية  امل�ساقات  خ��الل  من 
املطلوبة  واخلربات  وباملهارات  بالبتكار 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتاأ�سي�ص 
خا�سة  ال��ط��الب��ي��ة  امل�����س��اري��ع  وبت�سجيع 
الأعمال  قطاعات  باحتياجات  املرتبطة 
احلديثة،  التكنولوجيا  ت��وظ��ف  وال��ت��ي 
والأفكار  امل�ساريع  عر�ص  اىل  بالإ�سافة 

املبتكرة للطلبة.

موانئ دبي واقت�شادية قناة ال�شوي�ض 
تبحثات االأعمال امل�شرتكة بني اجلانبني

•• القاهرة-وام:

واملنطقة  واإفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  العاملية  دبي  موانئ  بحثت 
وا�ستعرا�ص  اجلانبني  بني  امل�سرتكة  الأعمال  ال�سوي�ص  لقناة  القت�سادية 
بالت�سغيل  اخلا�سة  والتطورات  امل�سرتك،  التعاون  ب�ساأن  امل�ستجدات  اآخ��ر 
رئي�ص  زك��ي  يحيى  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  ال��ث��اين.  للحو�ص  الر�سمي 
املدير  البنا  �سهيل  بالقاهرة  اأم�����ص  ال�سوي�ص  لقناة  القت�سادية  املنطقة 
التنفيذي ملوانئ دبي العاملية يف منطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا، والوفد 
بع�ص  ملناق�سة  ت��ط��رق  الج��ت��م��اع  اأن  زك��ي  يحيى  او���س��ح  ل��ه حيث  امل��راف��ق 
وم�سروعات  القت�سادية  املنطقة  يف  التنمية  بعملية  اخلا�سة  امل�سروعات 

التطوير يف ظل التعاون امل�سرتك بني اجلانبني .

تربيد تطلق مبادرة تربيد 
العطاء يف اأنحاء املنطقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�سركة  “تربيد”،  )����ص.م.ع(  املركزي  للتربيد  الوطنية  ال�سركة  اأعلنت 
الدولية الرائدة يف تربيد املناطق والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية 
العطاء«  “تربيد  بعنوان  ج��دي��دة  م��ب��ادرة  اإط���الق  ع��ن  لها،  م��ق��راً  املتحدة 
)#TabreedCares( للم�ساعدة يف جهود الت�سدي جلائحة كوفيد-
، و�ست�سهد  ملا بعد جائحة كورونا ً الرعاية  ، ومبادرات  19  يف عدة بلدان 
بالتعاون  “تربيد”  �سركة  مواقع  يف  الربامج  من  العديد  تنفيذ  امل��ب��ادرة 
مع �سركائها املحليني . ففي الإمارات العربية املتحدة، اأعلنت ال�سركة عن 
و�سهد هذا  “�ساعد”.  بالتعاون مع جمعية  اأهلنا”  “اأهلكم  ملبادرة  دعمها 
تقدمي امل�ساعدات  الربنامج، حتت �سعار “اليوم العاملي للعمل الإن�ساين”، 
ال�سرورية ل�اأ�سر يف دولة الإمارات العربية املتحدة متاأثرة بجائحة كوفيد-
19 ب�سورة يومية. مت تنفيذ هذا الربنامج بالتعاون مع جمعية “�ساعد” 

ووزارة الداخلية والهالل الأحمر الإماراتي.
املياه”  ملعاجلة  ان��رج��ي  “كولتيك  �سركة  خ��الل  م��ن  ت��ربي��د،  �ستوفر  كما 
ميكن  خمتلط  موؤك�سد  حملول  تنتج  التي  التقنية  الأدوات  لها،  التابعة 
ا�ستخدامه لتطهري مياه ال�سرب امل�ستخدمة يف مواقع �سياحية خمتارة يف 
اإمارة اأبوظبي للم�ساعدة يف اتخاذ التدابري الوقائية ملرحلة ما بعد كورونا. 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  اللمكي،  بدر  قال  امل��ب��ادرات،  هذه  على  وتعليقاً 
“نلتزم يف تربيد بت�سخري مواردنا وخرباتنا لدعم املحتاجني  “تربيد”: 
واجب  من  اأن��ه  ونعتقد  قيمنا،  جوهر  “تربيد”  يف  ال�سراكات  تعترب  لها. 
ال�سركات يف املنطقة اأن ت�ساعد يف مكافحة انت�سار الوباء من خالل التعاون 

مع ال�سركاء املحليني واحلكومات من اأجل التخفيف من اآثاره«.
ويف ُعمان، التزمت “تربيد” بدعم متويل فحو�سات جائحة كوفيد-19 
حيث عقدت �سراكة مع “اأوبال” )اجلمعية العمانية للخدمات النفطية(، 
وزارة  مع  �سراكتها  اىل  بالإ�سافة  ال�سلطنة،  يف  ربحية  غري  جمعية  وه��ي 
عمان”  “تربيد  وت�سرف  الفحو�سات.  متويل  اأج��ل  من  العمانية  ال�سحة 
م�ساريع  اأعمالها  جمموعة  ت�سمل  حيث  عمان،  �سلطنة  يف  عملياتنا  على 
اأما يف البحرين، فتتعاون  اأفنيوز مول.  املعرفة م�سقط وعمان  مثل واحة 
“تربيد” مع املوؤ�س�سة اخلريية امللكية يف البحرين، من خالل امل�ساركة يف 
مبادرة “فينا خري” الوطنية بتقدمي الدعم املايل يف البحرين للم�ساعدة 
يف مكافحة اآثار جائحة كوفيد-19. وتدير “تربيد البحرين” العمليات 
وبور�سة  مول  واأفنيوز  فيالمار  مثل  م�ساريع  ت�سمل  والتي  البحرين،  يف 

البحرين.

االإمارات ت�شارك يف اجتماع لكبار 
م�شوؤويل وزارات االقت�شاد العربية

•• القاهرة -وام:

القت�سادي  للمجل�ص   106 ال����دورة  اأع��م��ال  يف  الإم�����ارات  دول���ة  ���س��ارك��ت 
والج��ت��م��اع��ي ال��ت��ي ع��ق��دت اأم�����ص مب��ق��ر الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة الدول 
العربية افرتا�سيا على م�ستوى كبار امل�سوؤولني للتح�سري للدورة الوزارية 
الدولة  مثل  ال��ذي   - الجتماع  وناق�ص  اخلمي�ص.  اليوم  املقررة  للمجل�ص 
م�سروع   - القت�ساد  وزي���ر  م�ست�سار  �سلواح  �سالح  حممد  �سعادة  خ��الل��ه 
اللجنتني  من  واملرفوعة  بها  اخلا�سة  والتو�سيات  الأع��م��ال  ج��دول  بنود 
الجتماعية والقت�سادية . وت�سمن م�سروع جدول الأعمال 8 بنود، منها 
امللف القت�سادي والجتماعي ملجل�ص جامعة الدول العربية على م�ستوى 
 ،19- كوفيد  جائحة  تبعات  مع  والتعامل   ،  31 العادية  دورت��ه  يف  القمة 
لتمكينها  واجتماعيا  اقت�ساديا  اللبنانية  للجمهورية  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
املقرتحات  انفجار مرفاأ بريوت يف �سوء  كارثة  تداعيات  التغلب على  من 
املقدمة من موؤ�س�سات العمل العربي امل�سرتك، ودعم القت�ساد الفل�سطيني، 
والتقرير القت�سادي العربي املوحد لعام 2020، واخلطاب العربي املوحد 
لالجتماع ال�سنوي امل�سرتك ل�سندوق النقد والبنك الدوىل لعام 2020 
الوزارية  املجال�ص  وق��رارات  تقارير  العمال  ج��دول  م�سروع  ت�سمن  كما   .
وال�سياحة  ال�سحة  وزراء  جمال�ص  ق���رارات  خا�سة  املتخ�س�سة  العربية 

وال�سباب والريا�سة والكهرباء وال�سوؤون الجتماعية.
ومنها  للمجل�ص  التابعة  اللجان  تقارير  الأعمال  ج��دول  م�سروع  وت�سمن 
على  ت�ستمل  والتي  امل�سرتك  العربي  للعمل  العليا  التن�سيق  جلنة  ق��رارات 
الدول  جلامعة  العام  الأم��ني  مقرتح  على  باملوافقة  بالجماع  �سدر  ق��رار 
العربية مبنح “ اجلائزة ال�سنوية يف العمل العربي التنموي العربي “ اإىل 
الرئي�ص امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي تقديرا جلهوده والإجنازات التنموية 

الكبرية التي يقودها .

•• اأبوظبي-وام:

ناجح  ع��ام  الإم���ارات مب��رور  وكهرباء  مياه  �سركة  احتفت 
اأبوظبي،  ن��ور  حمطة  يف  التجارية  الت�سغيلية  لعملياتها 

اأكرب حمطة م�ستقلة للطاقة ال�سم�سية يف العامل .
ومنذ بدء عملياتها التجارية بلغ �سايف اإنتاج املحطة من 
يعادل  م��ا  �ساعة  ج��ي��ج��اوات-   2000 ال�سم�سية  الطاقة 
معدل  وو���س��ل  منزل  األ��ف   66 حل��وايل  الكهرباء  توفري 
�سجلت  كما   .93% اإىل  الطاقة  توفر  الكفاءة من حيث 
الوقت  اإ�سابات  دون  �ساعة عمل   ”404،835“ املحطة 
ال�سائع حتى نهاية �سهر اأبريل املا�سي الأمر الذي يوؤكد 
وال�سالمة  ال�سحة  معايري  اأعلى  بتطبيق  ال�سركة  التزام 
التنفيذي  الرئي�ص  علي،  اآل  عثمان  وقال  عاملياً.  املعتمدة 
ل�سركة مياه وكهرباء الإمارات: “ اأثبتت الطاقة ال�سم�سية 
دولة  يف  الكهرباء  لإم����دادات  م�ستدام  كم�سدر  كفاءتها 
الإمارات، وانطالقاً من دور �سركة مياه وكهرباء الإمارات 
القيادي للقطاع ن�سعى با�ستمرار لال�ستفادة من اخلربات 
التكنولوجيا  وتكري�ص  اكت�سبناها،  التي  والفنية  العملية 
اإيجابي يف قطاع  اإح��داث حتول  وامل��وارد الطبيعية بهدف 
ال��ط��اق��ة ب��دول��ة الإم�����ارات، وال���ذي م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي�سهد 

م�سريا  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  تطبيقات  يف  مت�سارعاً  تقدماً 
منوذج  تقدمي  يف  �ست�ستمر  اأب��وظ��ب��ي  ن��ور  حمطة  اأن  اإىل 
للطاقة  ال��ف��ع��ال  لال�ستخدام  تقنياً  وم��ت��ق��دم  ع��امل��ي  رائ���د 
ال�����س��م�����س��ي��ة، وي���ع���زز م���ن ت��ط��ل��ع��ات��ن��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من 
النجاحات م�ستقباًل«. من جانبه قال جا�سم ح�سني ثابت، 
ل�سركة  املنتدب  والع�سو  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ص 
“ هذه منا�سبة مهمة  اأبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”: 
بالن�سبة لنا جميعاً نظراً مل�ساهمة حمطة نور اأبوظبي يف 
تعزيز مكانة اإمارة اأبوظبي على اخلارطة العاملية كوجهة 
رائدة يف جمال توليد الطاقة الكهرو�سوئية �سمن قطاع 
وعملياته  امل�سروع  اإكمال  اأن  اإىل  لفتا  املتجددة،  الطاقة 
بناء م�ستقبل م�ستدام، من  نحو  التزامنا  توؤكد  الناجحة 
الكفاءة  ذات  النظيفة  الطاقة  حلول  يف  ال�ستثمار  خالل 
الطبيعية  م��واردن��ا  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  التكلفة،  حيث  م��ن 
اأب��وظ��ب��ي جهود  ن��ور  ت��دع��م حمطة  كما  الأم��ث��ل،  بال�سكل 
دولة الإم��ارات الرامية ل�سمان توفري اإم��دادات اآمنة من 

الطاقة لتلبية الطلب املتزايد يف الدولة«.
وج����رى ا���س��ت��ك��م��ال الأع���م���ال الإن�����س��ائ��ي��ة يف حم��ط��ة نور 
حيث  الأ���س��ا���ص،  حجر  و�سع  من  �سهراً   20 بعد  اأبوظبي 
عمل يف امل�سروع اأكرث من 2900 �سخ�ص، ومن املتوقع اأن 

ت�سهم املحطة يف متكني اإمارة اأبوظبي من زيادة اإنتاجها 
الطبيعي  ال��غ��از  ا�ستخدام  وتقليل  املتجددة  الطاقة  م��ن 
اأكرث  الطاقة  جعل  على  ي�ساعد  م��ا  الكهرباء،  توليد  يف 
الكربون  اأك�سيد  انبعاثات ثاين  ا�ستدامة وفعالية وتقليل 
اإزالة  اأي ما يعادل  يف الإم��ارة مبقدار مليون طن �سنوياً، 

200 األف �سيارة من الطرقات.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ه������ادرا،  ����س���ات���ورو  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 
 “  : ماروبيني  �سركة  يف  الطاقة  اأع��م��ال  ق�سم  للعمليات، 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  من هذه  ج��زءاً  نكون  اأن  ي�سعدنا 
عالية امل�ستوى مع �سركة مياه وكهرباء الإمارات، والإ�سهام 
يف ت�����س��غ��ي��ل ه����ذه امل��ح��ط��ة وف���ق���اً لأع���ل���ى م��ع��اي��ري الأم����ان 
وامل��وث��وق��ي��ة، وت��وف��ري ال��ك��ه��رب��اء اخل��ال��ي��ة م��ن النبعاثات 
الكربونية يف دولة الإمارات » . واأ�ساف “ يعد م�سروع نور 
اأبوظبي عالمة فارقة، حيث ا�ستطاعت املحطة اأن جت�سد 
مكانتها كمعيار عاملي لتطوير قطاع الطاقة املتجددة من 
حيث التكنولوجيا واجلودة، وكفاءة الإنتاج على حد �سواء، 
كما نتطلع لالحتفال باملزيد من النجاحات مع �سركائنا 
التنمية  م�����س��رية  يف  اأك����رب  ب�سكل  وامل�����س��اه��م��ة  م�ستقباًل 
�ساين  قال  الدولة«. من جانبه،  ت�سهدها  التي  امل�ستدامة 
يل، رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة جينكو �سولر : “ نت�سرف 

الريادي  امل�سروع  ه��ذا  ت�سليم  م��ن جن��اح  ج���زءاً  نكون  ب��اأن 
لإمارة  امل�ستدام  القت�سادي  النمو  تعزيز  يف  ي�سهم  ال��ذي 
اأبوظبي، لفتا اإىل اأن جناح هذا امل�سروع ما هو اإل تاأكيد 
التزامنا يف تبادل اخلربات، وال�ستثمارات واملعرفة،  على 
وال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���ص ال���واع���دة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا دولة 

الإمارات لتكري�ص ب�سمتها يف قطاع الطاقة املتجددة«.
وي��ع��ت��رب م�����س��روع حم��ط��ة ن���ور اأب��وظ��ب��ي ب��اك��ورة امل�ساريع 
وكهرباء  م��ي��اه  ���س��رك��ة  تنفذها  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  امل�ستقبلية 
عالمة  وهو  امل�ستدامة  التكنولوجيا  با�ستخدام  الإم��ارات 
فارقة يف حتول قطاع الطاقة، ومتا�سياً مع ا�سرتاتيجية 
تطبيق  على  ال�سركة  تعمل   ،2050 للطاقة  الإم����ارات 
%50 من  ل���ت���اأم���ني  ت���ه���دف  ط���م���وح���ة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ال��ط��اق��ة املتجددة  اأب��وظ��ب��ي م��ن  ال��ط��اق��ة يف  اح��ت��ي��اج��ات 
وم�سادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2030 مع العمل 
تتجاوز  بن�سبة  اأنظمتها  من  الكربون  انبعاثات  حد  على 
حجمها،  اإىل  وبالإ�سافة   .2015 بالعام  مقارنة   70%
اآخر يف مرحلة تقدمي  قيا�سياً  اأبو ظبي رقماً  �سجلت نور 
احل�سول  حيث  من   2016 �سبتمرب  �سهر  يف  العطاءات 
والبالغة  ال��ع��امل  يف  تناف�سية  الأك���رث  التعرفة  �سعر  على 

8.888 فل�ص/ كيلووات يف ال�ساعة.

% معدل كفاءة توفر الطاقة ل�محطة نور اأبوظبي  93

جيجاوات �شاعة �شايف اإنتاج اأكرب حمطة م�شتقلة للطاقة ال�شم�شية يف العامل منذ بدء عملياتها التجارية  2000
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املال والأعمال
بهدف تو�سيع نطاق خدماتها خارج جبل علي

جافزا توّقع اتفاقية مع اإعمار مولز الإدارة الرتاخي�ض يف جمّمع الذهب واالأملا�ض
•• دبي-الفجر: 

وّق����ع����ت امل���ن���ط���ق���ة احل�������رة جل���ب���ل علي 
القت�سادية  املناطق  م�سّغل  )ج��اف��زا(، 
احل���������ّرة الأك���������رث خ������ربة وجن������اح������اً يف 
ع مبوجبها نطاق  املنطقة، اتفاقية تو�ِسّ
ال��ع��ري��ق��ة يف جمال  ت���ق���دمي خ��ربات��ه��ا 
والأن�سطة  وال��ت��اأ���س��ريات  ال��رتاخ��ي�����ص 
جمّمع  لت�سمل  لل�سركات،  التنظيمية 
احلّرة  املنطقة  وه��ي  والأمل��ا���ص،  الذهب 
اإعمار  التي قامت بتطويرها جمموعة 
الت�سّوق  لوجهات  الرائد  املطّور  مولز، 

يف املنطقة.
و�����س����ي����ت����م ت�����ق�����دمي ت����ل����ك اخل�����دم�����ات 
التي  التفاقية  م��ن  كجزء  التنظيمية 
التنفيذي  املدير  املعلم،  حممد  وّقعها 
ومدير عام موانئ دبي العاملية - اإقليم 
الإمارات، واملدير التنفيذي جلافزا، مع 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  ح��ارب،  بدر 
اإعمار للتطوير �ص.م.ع، الع�سو املنتدب 

ملجموعة اإعمار العقارية �ص.م.ع.
التعامل  امل�ستقبل  يف  ج��اف��زا  و�ستتوىل 
مع كافة الأن�سطة التنظيمية التي يتّم 
اإجراوؤها �سمن جمّمع الذهب والأملا�ص؛ 
وت�سجيل  ال��رتاخ��ي�����ص،  اإ����س���دار  م��ث��ل 
الأخرى  والكيانات  والأف���راد  ال�سركات 
ال��ت��ي مت��ار���ص اأن�����س��ط��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة يف 
يف  بها  املعمول  للقوانني  وفقاً  املجّمع، 
املتعاملني  جميع  لي�ستفيد  علي،  جبل 
التي  امل��زاي��ا واخل��دم��ات  م��ن جمموعة 

تدعم ال�سركات العاملة يف جافزا.
90 م�����ن جت���ار  ومي����ك����ن لأك�������رث م�����ن 

جممّع الذهب والأملا�ص. وبينما ت�ستعد 
للتعايف  مت�سارع  ب�سكل  ودب��ي  الإم���ارات 
القت�سادي وتهيئة بيئة الأعمال ملا بعد 
كبرياً  ع���دداً  ف��اإن  كوفيد-19،  جائحة 
وامل�ستثمرين  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����س��رك��ات  م��ن 
جديد  م�ستوى  اإىل  يتطلعون  اجل���دد 
م��ن ال��دع��م واله��ت��م��ام ب��ك��اف��ة الأم����ور 
مبا  ال��ت��ج��اري��ة،  برتاخي�سهم  املتعلقة 
اأو  القائمة  �سركاتهم  ت�سجيل  ذل��ك  يف 
ت��اأ���س��ريات الإقامة  اجل��دي��دة، واإ���س��دار 
العديد  اإىل  اإ�سافة  ملوظفيهم،  اأو  لهم 
من املتطلبات التنظيمية الأخرى، من 
و�سع  على  الرتكيز  اأج��ل متكينهم من 
لأعمالهم  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ط 
قمنا  ال�سعيد،  ه��ذا  وعلى  اأك���رب.  بثقة 
يف جافزا، بتطوير بنية حتتية قانونية 
جميع  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  وف��ع��ال��ة  مف�سلة 
املتوقعة  وغري  املحتملة  ال�سيناريوهات 
وهنا،  ال�������س���رك���ات.  ت�����س��غ��ي��ل  جم����ال  يف 
اإعمار  مل��ج��م��وع��ة  خ��ا���ص  ب�سكر  ن��ت��ق��دم 
اأبدتها  التي  الكبرية  ثقتها  على  مولز 
يف قدراتنا، ونوؤكد ل�سركائنا يف جمّمع 
الذهب والأملا�ص اأننا �سنقدم لهم جتربة 
اأف�سل  �سمن  الأعمال  ملمار�سة  مطورة 

بيئة للتجارة وال�ستثمار.«
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ب��در ح���ارب، الرئي�ص 
للتطوير  اإع���م���ار  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سراكتنا  ت��ع��زي��ز  “ي�سعدنا  ��������ص.م.ع: 
طويلة الأمد وتو�سيع نطاق تعاوننا مع 
اأجل تقدمي خدمات عالية  جافزا، من 
اجلودة لكل من جتار التجزئة والعمالء 
يف جمّمع الذهب والأملا�ص؛ حيث ن�سعى 

التجارية  العالمات  واأ�سحاب  التجزئة 
جمّمع  يف  ح����ال����ي����اً  ي���ع���م���ل���ون  ال�����ذي�����ن 
الذهب والأملا�ص، بالإ�سافة اإىل التجار 
مزاولة  يعتزمون  الذين  وامل�ستثمرين 
اأن  امل��ج��ّم��ع،  يف  امل�ستقبل  يف  اأع��م��ال��ه��م 
التنظيمية  ال���ق���واع���د  اإىل  ي��خ�����س��ع��وا 
للمنطقة احلّرة يف جافزا، مبا يف ذلك 
الر�سوم،  التجارية وهياكل  الرتاخي�ص 

و�سيتوّجب عليهم المتثال لها.
وق��ال اأح��م��د احل���داد، امل��دي��ر التنفيذي 
احلرة  واملناطق  املجمعات  يف  للعمليات 
الإمارات:  – اإقليم  العاملية  دبي  ملوانئ 
نربم  ب���اأن  وال�����س��ع��ادة  ب��ال��ف��خ��ر  “ن�سعر 
اتفاقية �سراكة مع كيان عريق ومرموق 
خطوة  يف  مولز،  اإع��م��ار  جمموعة  مثل 
ت��و���س��ع ن��ط��اق اأع��م��ال��ن��ا امل��ت��م��ي��زة والتي 
لتتخطى  ال��زم��ن،  عرب  جناحها  اأثبتت 
حدود املنطقة احلرة جلبل علي وت�سمل 

اأعلى  ت��اأم��ني  اإىل ���س��م��ان  ال�����دوام  ع��ل��ى 
لدينا،  للم�ستاأجرين  الدعم  م�ستويات 
الديناميكية  احل��ل��ول  اأف�����س��ل  وت��وف��ري 
خ�سّم  يف  ل�سيما  اأع��م��ال��ه��م؛  لتطوير 
ت�سهدها  ال����ت����ي  احل����ال����ي����ة  الأج�����������واء 
الأن�����س��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة. ف��ف��ي جمّمع 
امل�ستثمرين  باإمكان  والأمل��ا���ص،  الذهب 
بن�سبة  �سركاتهم ومتّلكها  ت�سجيل  الآن 
اإ�سدار  اإىل  اإ�سافة   ،%100 اإىل  ت�سل 
تاأ�سريات طويلة للعمل ت�سل مدتها اإىل 
الكبري  بالفخر  ون�سعر  �سنوات،  ث��الث 
مولز  اإع��م��ار  جمموعة  يف  نحظى  ب���اأن 
بفر�سة العمل مع �سريك مرموق مثل 
للمبا�سرة  متحّم�سون  ون��ح��ن  ج��اف��زا. 
وتطبيق  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ت��ب��ن��ي  يف 
جافزا؛  يف  املعتمدة  التنظيمية  اللوائح 
مل�ساعدة  اإيجابية  اآث��ار  من  �ستحققه  ملا 
لدينا.«   ال���ت���ج���زئ���ة  وجت������ار  ع��م��الئ��ن��ا 

والأمل��ا���ص على  الذهب  ويحتوي جمّمع 
مت  بالتجزئة،  بيع  م�ساحة   96 ق��راب��ة 
ت�سميمها وت�سكيلها وفق درا�سة معّمقة 
وعناية فائقة، اإ�سافة اإىل وجود 108 
خ�سي�ساً  ب���ن���اوؤه���ا  مت  ت�����س��ن��ي��ع  وح�����دة 
ملمار�سة اأعمال �سناعة الذهب والأملا�ص، 
لل�سركات  م��ك��ت��ب��اً   245 ي�����س��ّم  ك��م��ا 
املتكامل،  املجمع  التجارية. ويوفر هذا 
وال��ذي يطل على �سارع ال�سيخ زاي��د يف 
املجوهرات  لتجار  قّيمة  عرو�ساً  دب��ي، 
ا�ستئجار  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  وال�����س��رك��ات 
تاأ�س�ص  وقد  متميزة.  جتارية  م�ساحات 
 ،2011 جمّمع ال��ذه��ب والأمل��ا���ص ع��ام 
وحت��ت��وي م��ت��اج��ره ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
رر  اأث���م���ن واأف�������س���ل امل���ج���وه���رات وال������دُّ
العامل، والعديد  الكرمية يف  والأحجار 
م���ن م�����س��غ��ولت امل���ع���ادن ال��ث��م��ي��ن��ة من 
الذهب والف�سة والبالتني، اإ�سافة اإىل 
الراقية،  والإك�س�سوارات  احللي  اأفخر 
والأملا�ص  ال��ذه��ب  اأ���س��ب��ح جم��ّم��ع  وق���د 
وجهة ت�ستقطب املقيمني وال�سياح على 

حد �سواء.
تعّد  ج�����اف�����زا  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
باملرونة  متتاز  ح��ّرة  اقت�سادية  منطقة 
وال���دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة، وت�������س���م اأك�������رث من 
 140 م���ن  جت���اري���ة،  ���س��رك��ة   8،000
دولة. وباعتبارها حمّفزاً رئي�ساً للتجارة 
والأعمال يف املنطقة، فقد طّورت جافزا 
اإطاراً تنظيمياً فريداً من نوعه لتمكني 
التكلفة  م��ن  يقلل  التجارية،  الأع��م��ال 
الت�سغيلية، متيحاً يف الوقت ذاته فر�ساً 

جديدة للنمو اأمام ال�سركات.

طريان االإمارات ت�شتاأنف رحالتها 
اإىل اأكرا واأبيدجان 6 �شبتمرب 

•• دبي-وام: 

اأكرا  اإىل  رحالتها  ت�سغيل  ت�ستاأنف  ���س��وف  اأن��ه��ا  الإم����ارات  ط���ريان  اأعلنت 
لريتفع  اجل��اري  �سبتمرب   6 من  اعتبارا  العاج  �ساحل  واأبيدجان  “غانا” 
اإىل  اإليها  ال��رك��اب  خدمات  الناقلة  اأع���ادت  التي  الأفريقية  الوجهات  ع��دد 
11 مدينة . كما يرتفع عدد املحطات التي تغطيها �سبكة طريان الإمارات 
العاملية اإىل 81 وجهة يف �سبتمرب لتوفر لعمالئها عرب العامل مزيدا من 
فر�ص ال�سفر الآمن واملريح اإىل دبي وعربها . وتوا�سل الناقلة ال�ستئناف 
الطلب من خمتلف حمطاتها يف  لتلبية  الركاب  نقل  لعمليات  التدريجي 
ال�سرق الأو�سط واأوروبا واأفريقيا وغرب اآ�سيا والأمريكتني وال�سرق الأق�سى 
. و�ستعمل الرحالت بتوا�سل من دبي اإىل اأكرا ثم اإىل اأبيدجان والعودة اإىل 

.  300ER-777 دبي ثالث مرات يف الأ�سبوع بطائرات البوينج

 1.82 مليار درهم قيمة الت�شهيالت التي ح�شل عليها 
القطاع الزراعي من البنوك مع نهاية يونيو 2020

•• اأبوظبي -وام: 

خالل  ال��زراع��ي  للقطاع  ال��ب��ن��وك  قدمتها  ال��ت��ي  الت�سهيالت  قيمة  بلغت 
الن�سف الأول من العام اجلاري نحو 768 مليون درهم مما رفع الإجمايل 
درهم  مليار   1.82 اىل  القطاع  عليها  ح�سل  التي  للت�سهيالت  الرتاكمي 
ال�سادرة  الح�سائيات  لأح��دث  وفقا  وذل��ك  املا�سي  يونيو  �سهر  نهاية  مع 
وزارة  وكيل  علوان  �سلطان  �سعادة  وق��ال   . امل��رك��زي  الإم���ارات  عن م�سرف 
التغري املناخي والبيئة بالوكالة “ اإن حتقيق امن وا�ستدامة الغذاء و�سمان 
اأولوية  ميثل  املحلي  لل�سوق  ال��غ��ذاء  ت��وري��د  �سال�سل  وم��رون��ة  ا�ستمرارية 
حالية لتوجهات دولة الإم��ارات ب�سكل عام ووزارة التغري املناخي والبيئة، 
وميثل التو�سع يف تطبيق نظم الزراعة احلديثة اأحد اأهم اأركان حتقيق هذا 
واأ�ساف يف ت�سريح خا�ص لوكالة انباء الإمارات اأن  الهدف ال�سرتاتيجي”، 
متويل اجلهاز امل�سريف يف الدولة لال�ستثمار يف القطاع الزراعي والتو�سع يف 
اإن�ساء املزارع التي تطبق النظم احلديثة �سي�ساهم ب�سكل اإيجابي يف حتقيق 
الغذاء  وا�ستدامة  اأم��ن  م�ساهمته يف حتقيق  وزي��ادة  القطاع  ا�ستدامة هذا 
املحلي.  ال��زراع��ي  املنتج  تناف�سية  وزي���ادة  ال��ذات��ي،  الكتفاء  معدلت  ورف��ع 
الدور  مع  يتواكب  املجال  لهذا  التمويلية  اخلدمات  مرونة  اأن  اإىل  واأ�سار 
وبالأخ�ص  كافة  املجتمع  فئات  لتعريف  ال���وزارة  به  تقوم  ال��ذي  التوعوي 
احلديثة،  امل���زارع  لإن�ساء  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  باأهمية  ال�سباب 

وجدواها القت�سادية، ودورها يف امل�ساهمة يف حتقيق م�ستهدفات الدولة.

مده�ض للمنح الدرا�شية يقدم 450 
األف درهم خالل مفاجاآت �شيف دبي

•• دبي - وام: 

عر�ص  م��ن  الأوىل  الن�سخة  اإط����الق   2020 دب���ي  �سيف  م��ف��اج��اآت  ���س��ه��دت 
والذي  امل��دار���ص  اإىل  ال��ع��ودة  مو�سم  مبنا�سبة  الدرا�سية”  للمنح  “مده�ص 
اأتاح فر�ص الفوز مبنح تبلغ 450 األف درهم ل� 18 طالبا من كافة الأعمار 
التنفيذي  املدير  اخلاجة  اأحمد  واأو���س��ح  فائز.  لكل  دره��م  األ��ف   25 وبقيمة 
الن�سخة الأوىل من عر�ص  اإطالق  اأن  ل�موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة 
اإىل م�ساعدة العائالت يف دفع الر�سوم  “ للمنح الدرا�سية يهدف  مده�ص   “
اإىل  العودة  مبنا�سبة  الأ�سا�سية  امل�ستلزمات  ت�سوق  فر�سة  ومنحهم  املدر�سية 

املدار�ص. 
التي  الفعاليات  اإح��دى  يعد  الدرا�سية  للِمنح  مده�ص  عر�ص  اأن  اإىل  ولفت 
قدمتها مفاجاآت �سيف دبي مبنا�سبة مو�سم العودة اإىل املدار�ص للتفاعل مع 

اأفراد املجتمع عرب عرو�ص فريدة من نوعها تلبي متطلبات اجلميع«.

وزارة املالية تعلن عن اإطالق املرحلة امل�شتقبلية ل�شندوق حممد بن را�شد لالبتكار 
•• دبي-الفجر: 

املبادرات  تطوير  على  حر�سها  اإط��ار  يف 
التي تديرها مبا يتما�سى مع التوجهات 
الإمارات  دولة  حلكومة  ال�سرتاتيجية 
املالية  وزارة  اأع��ل��ن��ت  امل��ت��ح��دة،  العربية 
امل�ستقبلية  امل��رح��ل��ة  اإط����الق  ع��ن  ام�����ص 
را���س��د لالبتكار،  ب��ن  ل�����س��ن��دوق حم��م��د 
ال�سندوق  وت�سغيل  اإدارة  اإىل  والرامية 

وبراجمه حتت مظلة وطنية واحدة. 
لل�سندوق  امل�ستقبلية  املرحلة  وت��ه��دف 
داعمة  م��ت��ك��ام��ل��ة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  اإىل 
ل��الب��ت��ك��ار م���ن اأج�����ل امل�����س��ت��ق��ب��ل، حيث 
�سيتم ربط كافة اخلدمات التي يقدمها 
متكاملة  بطريقة  وتقدميها  ال�سندوق 
املبتكرين  الأع�������س���اء  ا����س���ت���ف���ادة  ت���ع���زز 
ي�ساهم يف حتقيق  ال�����س��ن��دوق، مب��ا  م��ن 
الطموحات الريادية لدولة المارات يف 
اأن تكون بني م�ساف اأف�سل دول العامل 
يف �ستى املجالت. وخالل هذه املرحلة، 
للتنمية  الإم���������ارات  م�����س��رف  ���س��ي��ق��وم 
اإىل  الب��ت��ك��ار  ُم�����س��رع  ب��رن��ام��ج  بت�سغيل 
جانب برنامج خطة ال�سمانات التابعني 

ل�سندوق حممد بن را�سد لالبتكار.
يون�ص  �سعادة  اأك��د  ذل��ك؛  على  وتعليقاً 
حاجي اخلوري وكيل وزارة املالية اأهمية 
دور  لتفعيل  امل�ستقبلية  املرحلة  اإط��الق 
اقت�ساد  اإىل  الن���ت���ق���ال  يف  ال�����س��ن��دوق 
متنوع ومرن قائم على املعرفة، وابتكار 
حلول تدعم حتقيق م�ستهدفات مئوية 
وال�سرتاتيجية   2071 الإم���������ارات 
حتقيق  يف  وت�ساهم  لالبتكار،  الوطنية 
الروؤية التنموية لدولة الإمارات لتكون 
اب��ت��ك��اراً على  ال���دول الأك���رث  يف م�ساف 

امل�ستوى العاملي.
املالية  وزارة  “حتر�ص  �سعادته:  وق��ال 
على اأن تكون م�ساهماً اأ�سا�سياً يف م�سرية 
دولة الإمارات نحو امل�ستقبل من خالل 
البتكار  منظومة  تطوير  يف  امل�ساهمة 
املوؤ�س�سات  كافة  مع  والعمل  الدولة،  يف 
لتفعيل  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعني  يف 
دورهم يف تعزيز اأهداف واأن�سطة البتكار 

الإبداعية،  وم�ساريعهم  اأعمالهم  ومنو 
املرحلة  ه��ذه  يف  امل�����س��رف  �سيتوىل  كما 
برامج  ك��اف��ة  وت�سغيل  اإدارة  اجل��دي��دة 
ال�����س��ن��دوق: ب��رن��ام��ج ال�����س��م��ان��ات التي 
توفر للمبتكرين اإمكانية احل�سول على 
دعم مايل من خالل �سمانات ائتمانية 
م�سرع  وبرنامج  احلكومة،  من  مقدمة 
املبتكرين  لدعم  من�سة  وه��و  الب��ت��ك��ار، 
وت��ع��زي��ز م��ه��ارت��ه��م م���ن خ����الل تنظيم 
وعقد جمموعة من الدورات التدريبية 
وور�ص العمل التخ�س�سية التي يقدمها 

نخبة بارزة من اخلرباء.«  
ياأتي  التعاون  “اأن هذا  الب�ستكي:  واأك��د 
���س��م��ن روؤي�����ة ح��ك��وم��ة دول����ة الم�����ارات 
وذل���ك من  الب��ت��ك��اري��ة،  امل�ساريع  ل��دع��م 
مبتكرة  ب��ط��رق  التمويل  ت��وف��ري  خ��الل 
والنجاح،  ال�ستمرارية  من  ميكنها  مبا 
العمل  ف���ر����ص  ت���وف���ري  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
القت�سادية  ال��ف��ر���ص  وخ��ل��ق  والب��ت��ك��ار 

لدفع م�سرية التنمية يف الدولة.«
اإج���م���ايل ع���دد ال��ط��ل��ب��ات املقدمة  وب��ل��غ 
-2016 الفرتة  خ��الل  ال�سندوق  اإىل 

2020، حوايل 880 طلباً مقدمة من 
ال��ع��امل لربنامج خطة  65 دول��ة ح��ول 
البتكار،  م�سّرع  ولربنامج  ال�سمانات 
ك��م��ا مت ت�����س��ه��ي��ل م���ا ي���زي���د ع���ن 120 
فر�سة �سراكة لدعم م�ساريع الأع�ساء. 
وب��ل��غ ع��دد اأع�����س��اء ���س��ن��دوق حممد بن 
يتخذ  حيث  ع�سواً   43 لالبتكار  را�سد 
الأع�ساء  ع��دد  اإجمايل  من  ع�سواً   25
دول���ة الإم�����ارات م��ق��راً لأع��م��ال��ه��م ويتم 
تقدمي الدعم لهم من قبل 30 خبرياً 
القطاعات.  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��ت��خ�����س�����س��اً 
متكن  التي  التمويل  قيمة  وبلغت  ه��ذا 
الفرتة  م��ن حت�سيلها خ��الل  الأع�����س��اء 
درهم  مليون   171.9 ح���وايل  نف�سها 
اإماراتي. وكانت وزارة املالية قد اأطلقت 
ت���ق���ري���راً ���س��ام��اًل ي�����س��ت��ع��ر���ص اإجن�����ازات 
لالبتكار  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ����س���ن���دوق 
الثالث  ال�������س���ن���وات  خ����الل  وم�����س��ريت��ه 
ال�سوء  ال���وزارة  �سلطت  حيث  املا�سية، 
على املوؤ�سرات والأهداف ال�سرتاتيجية 

يف الدولة. وياأتي اإطالق املرحلة يف اإطار 
الوزارة  تبذلها  التي  امل�ستمرة  اجلهود 
بهدف  للتنمية  الإم�����ارات  م�سرف  م��ع 
ربط كافة خدمات ال�سندوق وتقدميها 
بطريقة متكاملة لالأع�ساء مبا ي�سمن 
ت���ق���دمي خ���دم���ة ���س��ري��ع��ة و���س��ه��ل��ة حتت 
مظلة وطنية واح��دة ت�ساهم يف حتقيق 

اخلطط وال�سرتاتيجيات احلكومية.«
منظومة  “توا�سل  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
البتكار يف دول��ة الإم���ارات الزده���ار، يف 
القيادة  م���ن  ال���الحم���دود  ال���دع���م  ظ���ل 
التقنيات  ت�سخري  لت�ساهم يف  الر�سيدة، 
بيئة  لتوفر  املبتكرة  والأف��ك��ار  النا�سئة 
جهودهم  ت���دع���م  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن  مم��ك��ن��ة 
ملواجهة  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول  ت���ط���وي���ر  يف 
واملحلية  والإقليمية  العاملية  التحديات 
مكانة  وت��ع��زي��ز  وامل�ستقبلية،  احل��ال��ي��ة 

الدولة كمركز عاملي لالبتكار.«
الب�ستكي،  في�سل  ال�سيد/  قال  وب��دوره، 
الإم����ارات  مل�����س��رف  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
للتنمية: “اإن اإطالق املرحلة امل�ستقبلية 
تاأتي ا�ستكماًل لأعمال امل�سرف احلالية 
ب�������اإدارة وت�����س��غ��ي��ل ���س��ن��دوق حم��م��د بن 
را�سد لالبتكار، وذلك بهدف ربط كافة 
متكاملة  بطريقة  ال�����س��ن��دوق  خ��دم��ات 
حتت مظلة امل�سرف، مما ي�سمن تقدمي 
خدمات �سريعة و�سهلة ت�ساهم بدعم رواد 
لتطوير  النا�سئني  واملبتكرين  الأعمال 

لل�سندوق، وامل�ساريع التي نفذها �سمن 
خططه الت�سغيلية املعتمدة.

وع��ل��ى م���دار الأع����وام الأرب��ع��ة املا�سية، 
را�سد  بن  اأع�ساء �سندوق حممد  اأجن��ز 
وبدعم  لفتني.  وجناحاً  منواً  لالبتكار 
م���ن���ظ���وم���ة ال����ربن����ام����ج م����ن اخل�������رباء، 
متكن العديد من الأع�ساء من تو�سيع 
وتعزيز  وح�����س��وره��ا  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ن��ط��اق 
ف��ازت العديد منها  اإي��رادات��ه��ا، يف ح��ني 
اأعمالها.  قطاعات  يف  متميزة  بجوائز 
وف����ازت اث��ن��ت��ان م��ن ال�����س��رك��ات بجوائز 
“جيتك�ص  م���ع���ر����ص  ف���ع���ال���ي���ات  خ�����الل 
وف����ازت   :”2019 امل�����س��ت��ق��ب��ل  ل��ن��ج��وم 
يف  النا�سئة   Key2enable �سركة 
لأ�سحاب  مبتكرة  حلول  تقدمي  جم��ال 
م�سابقة  خالل  الأوىل  باجلائزة  الهمم 
ح�سدت  ب��ي��ن��م��ا   ،2019 ���س��وب��رن��وف��ا 
لالأعمال  هارف�ست”  “بيور  ���س��رك��ة 
املتطورة  بالتقنيات  املدعومة  الزراعية 
وال��ت��ي تتخذ م��ن دول��ة الإم����ارات مقراً 
ل��ه��ا، ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل ���س��رك��ة ن��ا���س��ئ��ة يف 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  منطقة 

وال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
ال�����س��م��ان��ات يف عام  اإط����الق خ��ط��ة  ومت 
2016 من خالل دعم رحلة املبتكرين 
و�سوق ريادة الأعمال بتقدمي اأداة فعالة 
حيث  التنموية،  ال�سوق  متطلبات  تلبي 
يعترب ال�سندوق من احللول التمويلية 

ت�سهيل  م��ن خ��الل  املنطقة  ال��رائ��دة يف 
عمليات ح�سول املبتكرين على التمويل 
ب��ت��ك��ل��ف��ة م��ع��ق��ول��ة ع���ن ط���ري���ق تقدمي 
ال�سمانات احلكومية للبنوك التجارية 
للتحفيز  وذل����ك  امل���ال���ي���ة،  وامل��وؤ���س�����س��ات 
القرو�ص  اإ������س�����دار  ع���ل���ى  وال��ت�����س��ج��ي��ع 
تقوم  كما  النا�سئة.  املبتكرة  لل�سركات 
امل�ستحقة  الديون  بت�سديد  املالية  وزارة 
يف  التعرث  ح��ال  يف  املبتكرين  عن  نيابة 
الربنامج  يهدف  حيث  القر�ص،  ���س��داد 
اإىل �سد فجوة التمويل البالغة ملياري 

درهم.
وبالن�سبة لربنامج م�سّرع البتكار، فقد 
لتقدمي   2018 ع����ام  يف  اإط���الق���ه  مت 
احتياجات  ل�����س��د  امل�����ايل  غ���ري  ال���دع���م 
م��ن��ظ��وم��ة الب��ت��ك��ار وال��ع��م��ل ع��ل��ى بناء 
الدولة  م�ستوى  ع��ل��ى  الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة 
للمبتكرين  العالية  المكانيات  و�سقل 
م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل وذل��ك بهدف 
التاأثري  وال��رتك��ي��ز على  امل��واه��ب  ج��ذب 
دولة  اقت�ساد  على  امللمو�ص  الإي��ج��اب��ي 
يركز  حيث  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
الت�سميم الفريد للم�سّرع على الأع�ساء 
اخلدمات  وتقدمي  للربنامج  املنت�سبني 
خ��الل متهيد  ومبتكر من  ب�سكل مميز 
الفكر  اأ���س��ح��اب  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال�����س��ب��ل 
الرائد واخلرباء واملدربني املخت�سني يف 

خمتلف املجالت.
اأن����ه مب���ب���ادرة من  جت����در الإ�����س����ارة اإىل 
احل��ك��وم��ة الحت����ادي����ة م��ت��م��ث��ل��ة ب����وزارة 
اأط��ل��ق ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ  امل��ال��ي��ة، 
اآل مكتوم »رع��اه اهلل«،  حممد بن را�سد 
اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ���س��ن��دوق حم��م��د 
لالبتكار يف عام 2016 بقيمة 2 مليار 
على  يعمل  برنامج  اإن�ساء  بهدف  دره��م 
تعزيز البتكار و�سياغة مالمح اقت�ساد 
دول��ة الإم���ارات يف امل�ستقبل، وذل��ك من 
الدولة  ن�سيج  يف  الب��ت��ك��ار  دم���ج  خ���الل 
وقادرة  لالبتكار  داعمة  بيئة  وتاأ�سي�ص 
ع��ل��ى دع���م ورع��اي��ة الب���ت���ك���ارات. وتقوم 
وزارة املالية باإدارة ال�سندوق والإ�سراف 

عليه بهدف دعم البتكار يف الدولة.

•• عجمان - الفجر  غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�شية حول الذهب

رئي�ص  املويجعي  �سعادة عبداهلل  تراأ�ص 
و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص 
ع����ج����م����ان ح���ل���ق���ة ن���ق���ا����س���ي���ة ب���ع���ن���وان 
�سل�سلة  ����س���م���ن  وذل�������ك  “الذهب” 
احللقات النقا�سية التي تنظمها غرفة 
عجمان بح�سور �سعادة �سامل ال�سويدي 
م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة ع��ج��م��ان وامل������دراء 

التنفيذيني وكافة موظفي الغرفة. 
عرب  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  احل��ل��ق��ة  م�ستهل  ويف 
ُبعد”  “عن  امل��رئ��ي  الإت�����س��ال  خا�سية 
املويجعي  ع�����ب�����داهلل  �����س����ع����ادة  رح������ب 
احللقات  اأهمية  على  واأك��د  باحل�سور 
الكوادر  ت��زوي��د  يف  ودوره����ا  النقا�سية 
الب�سرية للغرفة باأبرز امل�ستجدات على 
ال�ساحة القت�سادية، وتوفريها ملن�سة 
ع�����س��ف ذه��ن��ي ب���ني امل��وظ��ف��ني لر�سد 
اأهمية  اإىل  م�سرياً  البناءة،  املقرتحات 
اأخر  على  ل��الإط��الع  النقا�سية  احللقة 
والإ�ستثمار  “الذهب”  م�����س��ت��ج��دات 
خ��الل��ه ل���س��ي��م��ا ان ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د � 
19 اأثرت ب�سكل بالغ يف اإرتفاع اأ�سعاره 

عاملياً.
تاريخ  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  احل���ل���ق���ة  ت���ن���اول���ت 

النقدي  ال���ن���ظ���ام  يف  ودوره  ال���ذه���ب 
اإىل  املقاي�سة  م��ن  ال���ت���داول  وم��راح��ل 
الذهب  على  والعتماد  العمالت  �سك 
الورقية  العمالت  ظهور  ثم  والف�سة 
املرتبطة بالذهب، كما تناولت احللقة 

الذهب يف �سناعة احللي  اإ�ستخدامات 
وال�سناعات الخرى.

واإط��ل��ع احل�����س��ور ع��ل��ى ال��ع��وام��ل التى 
ومنها  الذهب  �سعر  اإرت��ف��اع  على  توثر 
�سناديق  ق��ب��ل  م���ن  امل���ت���زاي���د  ال��ط��ل��ب 

ال���س��ت��ث��م��ارال��ع��امل��ي��ة ب���ال����س���اف���ة اىل 
الدول،  بع�ص  قبل  م��ن  الطلب  ت��زاي��د 
الودائع  على  الفوائد  اأ�سعار  واإرت��ب��اط 
احلكومية  ال�سندات  وعلى  البنوك  يف 
الذهب،  اأ���س��ع��ار  م���ع  عك�سية  ب��ع��الق��ة 

هذا وتوجد عالقة قوية ما بني ا�سعار 
ان  بحيث  المريكي  وال���دولر  الذهب 
تراجع قيمة الدولر ترفع من جاذبية 
ك���ذل���ك توجد  ب���ال���ذه���ب،  ال���س��ت��ث��م��ار 
ع��الق��ة اي��ج��اب��ي��ة ق��وي��ة م��ا ب��ني ا�سعار 

النفط وا�سعار الذهب.
كافة  اأن  ال��ن��ق��ا���س��ي��ة  احل��ل��ق��ة  واأك������دت 
ب�سكل كبري  ت��وؤث��ر  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ت��غ��ريات 
احتياطي  كما ميثل  الذهب،  اأ�سعار  يف 
الذهب يف البنوك اأحد العوامل الهامة 

التي توؤثر على ا�سعار الذهب.
والوليات  واأ�سرتاليا  ال�سني  وتت�سدر 
امل��ّت��ح��دة ورو���س��ي��ا وك��ن��دا ان��ت��اج الذهب 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  وت�����اأت�����ي  ع����امل����ي����اً، 
دول  بني  الوىل  املرتبة  يف  الأمريكية 
العامل  كاأكرب احتياطي ذهب يف العامل 
يف عام 2019 باإجمايل 8133 طن، 

تليها اأملانيا 3369 طن.
الذهب  م��ن  الم����ارات  احتياطي  وع��ن 
فك�سف م�سرف الإم��ارات املركزي عن 
ال��ذه��ب��ي��ة ليالم�ص  ال�����س��ب��ائ��ك  ارت���ف���اع 
دره���م  م��ل��ي�����������ارات   6.4 الإح���ت���ي���اط���ي 
بنهاية اأبريل 2020 بزيادة ت�سل اإىل 
%457 خالل  اأ�سعاف ون�سف  اأربعة 

عام.
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�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر )�ملنفذ �شده(

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2135 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  279.999 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر )�ملنفذ �شده(

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2115 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر )�ملنفذ �شده(

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2082 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280.001 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر )�ملنفذ �شده(

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2131 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 160،000.00 )مائة 

و�ستون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر )�ملنفذ �شده(

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2098 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر )�ملنفذ �شده(

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2127 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر )�ملنفذ �شده(

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2103 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر )�ملنفذ �شده(

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2005 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280.001 مرت مربع - القيمة التقديرية : 220،000.00 

)مائتان وع�سرون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر )�ملنفذ �شده(

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2122 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  279.999 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر )�ملنفذ �شده(

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2083 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  341.088 مرت مربع - القيمة التقديرية : 194،000.00 

)مائة واأربعة وت�سعون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2135 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  279.999 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2127 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2131 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 160،000.00 )مائة 

و�ستون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2122 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  279.999 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2115 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر  

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2103 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2082 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280.001 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 

)مائة وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2098 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280 مرت مربع - القيمة التقديرية : 150،000.00 )مائة 

وخم�سون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2005 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  280.001 مرت مربع - القيمة التقديرية : 220،000.00 

)مائتان وع�سرون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بيع  �لعقار بالن�شر 

فى �لدعوى رقم  2013/226 تنفيذ 
طالب التنفيذ : حممود ر�سا بهزاد - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي واإميان اأ�سد ورا�سد عبداهلل وحمد الرحمه 

وحممد املرزوقي واأمري اخلاجة 
املنفذ �سده : �سركة ت�سابال وورلد - ذ م م 

انه يف يوم الإثنني املوافق 2020/9/7 ال�ساعة 12.00ظهرا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن���اه  او�سافه  املو�سحة 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 

ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات :  
اأو�ساف العقار : نوع العقار : اأر�ص - املنطقة : احلليو 2 - القطاع ال�سرقي - رقم الر�ص 2083 والتي مت فرزها من القطعة 
امل�سماة �سابقا احلليو - رقم القطعة 22 - احلو�ص 2 - امل�ساحة  341.088 مرت مربع - القيمة التقديرية : 194،000.00 

)مائة واأربعة وت�سعون الف درهم(.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
يو�شف حممد بن خر�شم 
مدير �خلدمات �لق�شائية 

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

�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لدعوى رقم  235/2019/250 بيع عقار مرهون 
مو�سوع الدعوى:طلب اذن بيع عقار مرهون باحلجز التنفيذي على العقار عبارة عن ار�ص رقم 1997 
- مبنطقة نخلة جمريا - مبنى مارينا ابارمتنت�ص 1 - الطابق 2 - وحدة رقم:207 - م�ساحتها باملرت 

املربع:226.52 - م�ساحتها بالقدم املربع:2438.24 دبي وبيعها وفقا لالجراءات املعمول بها لدى دائرة 
الرا�سي والمالك نظري املبلغ )3805287.00( درهم والزامه كافة الر�سوم وامل�ساريف 

: طالب  بالق�سية  �سابقا �سفته  ���ص.م.ع  ال�سالمي  ن��ور  بنك  بنك )م�ساهمة عامة(  ن��ور   : الإع��الن  طالب 
التنفيذ 

املطلوب اإعالنهم : 1- حممد عوي�ص جنم - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن :
رقم   - نخلة جمريا  املنطقة   - �سكنية  �سقة  عبارة عن  وهي  اخلا�سة  اموالكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم 
الر�ص 1997 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى مارينا ابارت�سمنت�ص 1 - رقم الوحدة 207 - رقم الطابق:2 - امل�ساحة 

226.52 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به )3.805.287( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 1393/2020/16 جتاري جزئي 

م��و���س��وع ال��دع��وى : ال��دع��وى حم��ال��ة م��ن ال���دائ���رة الكلية م��ن ال��دع��وى رق��������م:1692/2019 جت���اري كلي 
وت�سفية  حلل  ق�سائي  م�سفي  ثانيا:تعيني   - الوىل  عليها  املدعي  ال�سركة  وت�سفية  بحل  اول:الق�ساء 

ال�سركة املدعي عليها الوىل وفق الوارد بطلبات املدعي بال�سحيفة
طالب الإعالن / 1-روجري اليا�ص اأبي لهود - كندي اجلن�سية - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1- كيدز ميديا منطقة حرة ذ.م.م-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمهول حمل القامة 

الكلية من الدعوى  الدائرة  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها الدعوى حمالة من  :  قد  مو�سوع الإع��الن 
رقم:1692/2019 جتاري كلي اول:الق�ساء بحل وت�سفية ال�سركة املدعي عليها الوىل - ثانيا:تعيني م�سفي 

ق�سائي حلل وت�سفية ال�سركة املدعي عليها الوىل وفق الوارد بطلبات املدعي بال�سحيفة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2020/9/29  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية   �لتجارية 
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 1107/2020/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )28513.04( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب الإعالن / 1-�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ص.م.ع - �سفته بالق�سية 
: مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1- حممد و�سيم مالك حممد قيوم اوان-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )28513.04( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2020/9/14  ال�ساعة 8.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية   �ملدنيه 
�لعدد 13027 بتاريخ 2020/9/3   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 2646/2017/11 مدين جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )43.735.41( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام

طالب الإعالن / 1-�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة المارات( �ص.م.ع - �سفته بالق�سية 
: مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1- �ساراث بوثنفيتيل-  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
  جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/17 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�سالح/�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة المارات( �ص.م.ع مبثابة احل�سوري بالزام 
تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة  يوؤدي للمدعية مبلغ )43.735.41( درهم  بان  املدعي عليه 
قابال  ،حكما مبثابة احل�سوري  املق�ص  املبلغ  ا�سل  تتجاوز  ال  ال�سداد على  الق�سائية وحتى متام  املطالبة 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  . 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة دبي �لبتد�ئية   �ملدنيه 
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الهند  جوز  لزيت  الفرتا�سي  العمر  اأن  اإىل  بالإ�سافة   1-
الفرتا�سي  العمر  م��د  يف  ي�ساعد  فهو  ط��وي��ل،  خزانتك  يف 
ع��ل��ى وجهك،  ل��ي��ال  اإذا ط��ب��ق��ت��ي��ه  ���س��اب��ة  ل��ت��ظ��ل  ل��ب�����س��رت��ك، 
لتنعيم  يحتويها،  التي  الأك�سدة  م�سادات  من  لت�ستفيدي 

اخلطوط الدقيقة والتجاعيد اأثناء النوم.
زيت  بخلط  باملنزل  العرق  لرائحة  مزيل  �سنع  ميكنك   2-

جوز الهند، مع ن�ساء الذرة، وزيت معطر لرائحة حمببة.
ويهدئها،  الإكزميا،  الهند يف عالج  زيت جوز  ي�ساعدك   3-
على  تطبيقه  عند  عنها،  الناجتة  واحلكة  اللتهاب،  ويقلل 
الزيوت  م��ن  اأك��رث  رمب��ا  معها  فعال  ويعد  امل�سابة،  املناطق 

املعدنية.
الب�سرة  م�ساكل  واأ�سعب  اأ�سهر  الهند  جوز  زيت  يعالج   4-
امل�����راأة احل���ام���ل، ووم����ع فقدان  ال����ذي ي�سيب  مت���دد اجل��ل��د 
بي�ساء  لتظهر خطوط عميقة  العمر،  التقدم يف  اأو  ال��وزن، 
املو�سعية  العالجات  كل  معها  تف�سل  اجللد،  على  وح��م��راء 
عادة؛ لكن الآن ميكنك جتربة زيت جوز الهند، وهو رخي�ص 

جدا مقارنة بكرميات عالج التمدد.
و�سيلة  على  لتتعريف  البحث  من  لقليل  حتتاجني  قد   5-
اآث���ار احل��ب��وب؛ لكن ذل��ك بالطبع بعد ع��الج حبوب  لإزال���ة 
ال�سباب والبثور ال�سوداء والبي�ساء بب�سرتك، وذلك بتطبيق 

نقطتني من زيت جوز الهند على ب�سرتك كل ليلة.
حتى  املكياج،  لإزال��ة  الهند  جوز  زيت  ا�ستخدام  ميكن   6-
ُت��ط��ّب��ق على قطعة قطن،  ل��ل��م��اء، فقط  امل��ق��اوم��ة  امل��ا���س��ك��ارا 
اأق�����وى م�ستح�سرات  ف��ي��ه��ا  ل���ت���ذوب  ال���ع���ني،  ع��ل��ى  وت��و���س��ع 

التجميل، دون احلاجة لفرك العني والب�سرة.
م�سر،  وغري  قوي  اأ�سنان  مبي�ص  عن  تبحثني  كنت  اإذا   7-
فعليك بزيت جوز الهند، فبخالف قدرته على منحك اأ�سنان 
مبعلقة  دقيقة   20 مل��دة  امل�سم�سة  ف��اإن  دق��ائ��ق،  يف  نا�سعة 

�ستق�سي  زي���ت 
جراثيم  على 
وب����ك����ت����ريي����ا 

وتقوي  الفم، 
وتك�سبك  ال��ل��ث��ة، 

رائ����������ح����������ة ن����ف���������ص 
عطرة.

اأم  ل���ك���ل   8-
ف�������������س������ل������ت يف 

القمل  ع������الج 
اأطفالها  ب��راأ���ص 

م����������ع ك����������ل ع�������ام 
درا�������س������ي ج����دي����د، 

مي��ك��ن��ك غ�����س��ل راأ�����ص 
ال�����ط�����ف�����ل ب�����خ�����ل ت����ف����اح 

يجف  اأن  ومب��ج��رد  خمفف، 
الراأ�ص  دهن  يتم  ال�سعر، 

كامال بزيت جوز الهند ملدة ترتاوح بني 12 اإىل 24 �ساعة، 
وتكرار  وت�سريحه،  بال�سامبو،  ال�سعر  �سطف  يتم  وبعدها 

اخلطوات عند احلاجة.
الطبيعية  الهند  ج��وز  وزب��دة  لزيت  احللوة  الرائحة   9-
التي  الثمن  باهظة  اجل�سم  ترطيب  ك��رمي��ات  على  تتفوق 
ب���ه ج�سدك،  رط���ب���ت  اإذا  ن��ت��ي��ج��ت��ه  ب��ن��ف�����ص  اأب������دا  ت���اأت���ي  ل���ن 
ف��الأح��م��ا���ص ال��ده��ن��ي��ة ب��ال��زي��ت جت��ع��ل م��ن��ه م��رط��ب��ا فعال، 

و�سريع المت�سا�ص، ومينحك ب�سرة براقة وناعمة.
الربد  ون���زلت  ال�ستاء  ف�سل  م��ع  اأن���ه  تتخيلي  ل��ن   10-
املتكررة، وال�سداع، واآلم اجليوب الأنفية �سيمكنك ا�ستخدام 
الهند، وذلك بخلط ملعقتني من  عالج لطيف كزيت جوز 
الزيت، مع خم�ص قطرات من زيت النعناع، وثالث قطرات 
كفيك،  ب��ني  قليال  تدفئتهم  ث��م  الأوك��ال��ب��ت��و���ص،  زي���ت  م��ن 
و�سفتيك، وفرك كفيك  واأنفك،  وتدليك �سدرك، وكتفيك، 

وحتى قدميك، لت�سعر بالتح�سن خالل دقائق.
التي  املت�سققة  وال�سفاة  اجل��اف��ة  الب�سرة  لأ�سحاب   11-
و�سع  ميكنك  امل��اك��ي��اج،  تطبيق  ف���ور  ال��ق�����س��ور  عليها  ت��ب��دو 
اأ�سابعك، وتدليك  اأط��راف  الهند على  نقطة من زيت جوز 
ولمعا  ناعما  مظهرا  مينحك  ما  ب�سرتك،  وتنعيم  وجهك 

بعد املكياج.
-12 واإذا كنت ل تريدين جتربة املزيد من كرميات العني 
التي ل تخفي الإرهاق ول متنحك النتيجة التي ترغبينها 

خطوط  اإخ������ف������اء  يف 
فعليك  ال��ع��ني، 

ب�����ت�����ج�����رب�����ة 
زيت جوز 

لهند  ا

ب��ال��رتب��ي��ت ب��ق��ل��ي��ل م��ن��ه ح���ول ع��ي��ن��ي��ك ق��ب��ل ال���ن���وم، و�سيتم 
تت�سرب  التي  الأخ���رى  ال��زي��وت  بخالف  �سريعا،  امت�سا�سه 

اإىل العني.
واحلكة  ال��راأ���ص  ق�سرة  اأن  ال��ك��ث��ريون  ي��ع��رف  ل  ق��د   13-
التي ت�سببها، ي�سحبهما جفاف �سديد يف فروة الراأ�ص، اإىل 
اجلاف  لل�سعر  م�سابه  ب�سكل  لل�سعر  الباهت  ال��ل��ون  جانب 
فاإذا  الطريقة،  بنف�ص  النوعني  بدون ق�سرة، ميكن معاجلة 

كان �سعرك دهنيا وفيه الق�سرة، 
مبا�سرة  اجل��ذور  ترطيب  فيمكنك  التلف،  و�سديد  جافا  اأو 
امل��ح��ف��ز لنمو ال�سعر،  ل��ي��ال، وال��ت��دل��ي��ك  ال��ه��ن��د  ب��زي��ت ج���وز 

وغ�سيل ال�سعر يف ال�سباح.
-14 يعد زيت جوز الهند بل�سما مو�سعيا معاجلا لتخفيف 
اأمل  وتخفيف  احل�سرات،  ولدغات  احل��روق،  وتهدئة  احلكة، 

الكدمات.
من  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  ع��ل��ى  ال��ه��ن��د  ج���وز  زي���ت  ي��ح��ت��وي   15-
عن  خمتلفة  ت��اأث��ريات  لها  التي  ال�سحية  امل�سبعة  ال��ده��ون 

معظم الدهون الأخرى يف نظامك الغذائي،
الزائدة،  الدهون  ح��رق  الدهون من  ه��ذه  تزيد  اأن   وميكن 
وتزويد اجل�سم والدماغ بالطاقة ال�سريعة التي يحتاجانها 
قبل ممار�سة الريا�سة، كما اأنها ترفع م�ستوى الكولي�سرتول 
الإ�سابة  خماطر  بتقليل  يرتبط  وال��ذي  دم��ك،  يف  احلميد 

باأمرا�ص القلب.
�سعورك  من  اأي�سا  الهند  جوز  لزيت  تناولك  �سيقلل   16-
�سهيتك،  على  به  الدهنية  الأحما�ص  تاأثري  ب�سبب  باجلوع 
وبالتايل تناولك لعدد �سعرات اأقل، ما قد ي�ساعدك 

على فقدان وزنك على املدى الطويل.
جوز  زي���ت  ا���س��ت��خ��دام��ات  اأق���ل  م��ن   17-
�سم�سيا  واق����ي����ا  ك���ون���ه  ����س���ه���رة  ال���ه���ن���د 
من  قطرتان  حتمي  حيث  طبيعيا؛ 
الزيت ب�سرتك من اأ�سعة ال�سم�ص 
 ،20% بن�سبة  البنف�سجية  فوق 
وي��ح��م��ي��ك م���ن ���س��رط��ان اجللد 
التي  البنية  والبقع  والتجاعيد 

تخلفها حروق ال�سم�ص.
الهند  ج��وز  زي��ت  اح��ت��واء   18-
عالية  ن�������س���ب���ة  ع����ل����ى 
م����������ن ال��������ده��������ون 
يجعله  امل�����س��ب��ع��ة 
الدهون  اأف�����س��ل 
على  ل���ل���ط���ه���ي 
عالية،  ح�������رارة 
ذل��������ك  يف  مب������������ا 
فتحتفظ  القلي؛ 
امل�سبعة  الدهون 
عند  برتكيبتها 

الأحما�ص  درج��ات ح��رارة عالية، على عك�ص  ت�سخينها على 
زيت  مثل  النباتية  بالزيوت  املوجودة  امل�سبعة  غري  الدهنية 
ال��ت��ي تتحول مل��رك��ب��ات �سامة  ال��زي��ت��ون وال����ذرة وال��زع��ف��ران 

مبجرد ت�سخينها.
-19 الطعم الرائع لزيت جوز الهند ي�ساعدنا على تناوله 
ملر�سى  ميكن  ل��ذا  بالطعام،  خللطه  احل��اج��ة  دون  مب��ف��رده 

من  لل�سفاء  الليل  قبل  جتربته  والك��ت��ئ��اب  وال��ت��وت��ر  الأرق 
النف�سي  للطبيب  ال��ل��ج��وء  فعليك  ي��ن��ج��ح  مل  واإذا  الأرق، 

مل�ساعدة متخ�س�سة.
اجلروح  على  الهند  ج��وز  زي��ت  تطبيق  ميكن  كما   20-
اخلفيفة التي حتتاج لتطهري وترطيب بدل من الكرميات 

املو�سعية.

 له 20 ا�ستخداما يوميا مبنزلك

زيت جوز الهند .. ي�شاعد يف مد العمر االفرتا�شي لب�شرتك

حت�شري التونر الطبيعي يف املنزل

بذات  ومفيد  رائع  كطعم  املا�سية،  ال�سنوات  يف  الهند  جوز  زيت  �سهرة  زادت 
التي  واملطاعم  ال�سحية،  الأطعمة  وحمالت  امل�ساهري،  اإليه  والتفت  الوقت، 
ب�سبب  النباتيني،  وحتى  اأوزان��ه��م،  خف�س  يحاولون  من  جل��ذب  ت�سعى 
الزيت،  منه  فظهر  والعقل،  والب�سرة  للج�سم  الغذائية  فوائده 
والزبدة، والدقيق، واللنب ودخل يف �سناعة املخبوزات، وزيت 
القلي، والقهوة املقدمة لك يف اأكرب الكافيهات، ب�سبب فوائده 

وا�ستخدامات زيت جوز الهند التي ل ميكن ح�سرها بالفعل.

الأخ�سر  ال�ساي  تونر   1-
يعمل  العديدة،  ف��وائ��ده  اإىل  بالإ�سافة 
التهابات  تهدئة  على  الأخ�����س��ر  ال�ساي 
باإمكانكم  ال�����س��م�����ص.  وح����روق  ال��ب�����س��رة 

الأخ�سر  ال�������س���اي  م���ن  ك����وب  حت�����س��ري 
ُتبلل قطعة  ي��ربد. ثم  كي  وتركه جانباً 
من القطن يف ال�ساي وُيطبق يومياً على 

الوجه.

والنعناع البابوجن  تونر   2-
امل�سام  تقلي�ص  على  التونر  ه��ذا  يعمل 
ملعقتني  ���س��ع��ي  ال���وج���ه.  يف  ال��وا���س��ع��ة 
ملعقتني من  املجفف مع  البابوجن  من 

ال��ن��ع��ن��اع امل��ج��ف��ف يف ث��الث��ة اأك�����واب من 
امل���اء يف وع���اء على ال��ن��ار. ات��رك��ي املزيج 
ع��ل��ى ال���ن���ار ح��ت��ى ال��غ��ل��ي��ان مل���دة ل تقل 
دقائق   10 انتظري  دقائق.  الع�سر  عن 
احفظي  زج��اج��ة.  �سعيه يف  ث��م  اأخ���رى 
ال��ث��الج��ة، وواظبي  ال��زج��اج��ة يف  ه���ذه 
اإىل  قبل اخللود  ا�ستخدامه يومياً  على 

النوم.
القليل  و���س��ع  ب��اإم��ك��ان��ك  م��الح��ظ��ة:   -
لتعقيم  املزيج  مع  الأخ�سر  ال�ساي  من 
ال��ب�����س��رة وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ت��وه��ج��ه��ا يف 
ح���ال ك��ن��ت ت��ع��ان��ني م���ن احل�����س��ا���س��ي��ة اأو 

الحمرار.
م�ساكل  من  تعانون  كنتم  اإذا  تنويه:   -
ا�ست�سريوا طبيبكم املخت�ص  يف الب�سرة، 
قوموا  اأو  الو�سفات،  ه��ذه  تطبيق  قبل 
من  القليل  و�سع  عرب  ب�سيطة  بتجربة 
ال��ت��ون��ر ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ح�����س��ا���س��ة )اليد 
اأو  اح���م���رار  ب����اأي  ���س��ع��رمت  واإذا  م���ث���اًل( 
هذه  ت�ستخدموا  ف��ال  الب�سرة  يف  تهّيج 

الو�سفات!

التونر من اأكرث امل�ستح�سرات الأ�سا�سية التي تعمل على ترطيب الب�سرة واإعادة 
اإحياء ن�سارتها ونقائها. تتعدد فوائد هذا امل�ستح�سر واأبرزها اأنه ُيخل�س الب�سرة 

من الروا�سب وبقايا املكياج، كما اأنه يحافظ على توازن حمو�سة الب�سرة. 
ت�سرتي غالبية ال�سيدات هذا امل�ستح�سر من ال�سيدليات اأو مراكز التجميل، ولكن 

باإمكانكم حت�سري )التونر( يف املنزل مبكونات طبيعية وطرق ب�سيطة وعملية.



فــن عــربـــي

31

جمال �شليمان اأب 
ديكتاتور يف )املخملي(

يج�سد الفنان جمال �سليمان دور اأب ديكتاتور مب�سل�سله اجلديد )املخملي(، 
حمافظة  يف  كبري  ق�سر  يف  ويعي�ص  حلقة،  ال�45  اأعمال  لنوعية  وينتمي 
بالنقالب  اأولده  ويقوم  الأربعينيات  حقبة  يف  تدور  والأح��داث  املن�سورة، 
عليه ب�سبب ال�سدة التي يعاملهم بها، ويوا�سل �سناع العمل يف تر�سيح فريق 
العمل ا�ستعداداً لنطالق الت�سوير. ويعقد جل�سات عمل مع جمال �سليمان 
واملوؤلف حممد ناير واملخرج روؤوف عبد العزيز لال�ستقرار على التفا�سيل 
موعد  وحتديد  البطولة  يف  امل�ساركني  الفنانني  وتر�سيح  بالعمل  اخلا�سة 
�سهر  اخلليجية خالل  الدراما  �سليمان يف  الت�سوير. وعر�ص جلمال  بدء 
با�سم  خ���وري،  ن��ادي��ن  مب�ساركة   )2 )احل��رم��ل��ك  م�سل�سل  املا�سي  رم�سان 
جنيب،  �سيخ  قي�ص  امل�سري،  �سامر  ن��ور،  هبة  درة،  معمار،  �سولف  ياخور، 
اأبي�ص، اأحمد الحمد، قا�سم ملحو وعدد اآخر من جنوم  جيني ا�سرب، رنا 

الدراما العربية وتاأليف �سليمان عبد العزيز واخراج تامر ا�سحق.

بع�س الألوان الغنائية احلالية خاد�سة للحياء وبها ا�سفاف كبري

اإيهاب توفيق: لدّي الرغبة يف اإعادة 
تقدمي بع�ض االأغنيات القدمية

ه�سام  ج��ي��ل��ك  زم����الء  م��ع  حققته  ال����ذي  ال��ن��ج��اح  ت���رى  • ك��ي��ف 
دعائية  اأغ��ن��ي��ة  خ��الل  ال�����س��اع��ري  وحميد  قمر  وم�سطفى  عبا�ص 

يف رم�سان؟
جناحاً  حققت  رم�سان  خ��الل  قدمناها  التي  الدعائية  الأغنية   -
كبرياً بالفعل، رغم اأنها كانت يف اإعالن، لكن وجودنا معاً جاء ب�سكل 
وكانت  متاماً،  خمتلفة  كانت  قدمناها  التي  والأغنية  ج��داً،  مميز 
فكرة عودتنا من جديد جمتمعني خمتلفة متاماً اأي�ساً، مما جعل 
قدمناها  التي  جناحاتنا  وا�سرتجعوا  بالتجربة  ي�سيد  اجلمهور 

خالل ال�سنوات املا�سية.
؟ نف�سه  الثالثي  الأيام" مع  "زحمة  اأغنية  عن  • حدثنا 

�سديقنا  هو  كتبها  فمن  ذكريات  معنا  ولها  خمتلفة  اأغنية  هي   -
الراحل �سامي العجمي، والأغنية هي اآخر كتاباته، كما اأنها اأي�ساً 
من اأحلان الراحل اأ�سرف �سامل، وتوزيع ندمي ال�ساعري، وجنتمع 
فيها مرة اأخرى مع اأ�سدقائي حميد وم�سطفى وه�سام كما انتهينا 
الأ�سابيع  خ��الل  اجل��دي��دة  بالأغنية  اخلا�ص  الكليب  ت�سوير  من 
املا�سية و�سنطلقها على مواقع التوا�سل الجتماعي قريباً واأمتنى 

اأن تنال اإعجاب اجلمهور و�سنهديها اإىل اأ�سدقائنا الراحلني.
مواقع  على  �سجة  حدثت  واإع��الن��ات��ك��م  اأغنياتكم  ط��رح  قبل   •
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي م��ن��ذ ان��ت�����س��ار ���س��ور وج���ودك���م يف اإع����الن 

واحد... من �ساحب فكرة عملكم معاً؟
- دعني اأقول اأن الأمر لي�ص بجدد فنحن الأربعة اأ�سدقاء ونوجد 
مع بع�ص ونتعاون مع بع�ص منذ فرتة طويلة جداً، وقدمنا لبع�ص 
طريقة  على  اأغنيات  يف  بع�ص  مع  بع�سنا  و�سارك  واأحلاناً  اأغنيات 
الدويتو وحققنا جناحات ومل ننقطع عن بع�ص حتى جاءت الفكرة 
يف  بع�سنا  م��ع  و�سنوجد  اأخ���رى،  باأغنية  توجناها  وال��ت��ي  الأخ���رية 

اأعمال جديدة دائماً.
اجلديدة؟ اأغنيتكم  يف  �ستعتمدونه  الذي  اللون  • ما 

اللون  اإىل  مت��ي��ل  ف��الأغ��ن��ي��ة  ال��رتاج��ي��دي��ا  �سنعتمد   -
اللون،  ك��ان  اأ�سدقائنا  فقدان  منطق  فمن  احلزين 

التي  ال�سور  بع�ص  الأغ��ن��ي��ة  خ��الل  م��ن  و�سيت�سح 
الذين  والأ�سدقاء  والذكريات  ال�سجن  ت�ستدعي 

وحكايات،  وذك���ري���ات  ق�س�ص  م��ع��ه��م  ل��ن��ا  ك��ان��ت 
ونحاول نقدمها بلون خمتلف و�سكل خمتلف.

اجلديدة؟ الوطنية  اأغنيتك  عن  • ماذا 
من  انتهيت  مت��ام��اً  خمتلفة  اأغ��ن��ي��ة  ه��ي   -
اأقدمها  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل  ت�سجيلها 
كاإهداء لأبطال م�سر من رجال اجلي�ص 
والتمري�ص  الطبية  والأطقم  وال�سرطة 

جلهودهم وت�سحياتهم من اأجل م�سر 
املا�سية وطوال فرتة  طوال الفرتات 

امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ان��ت�����س��ار 
اأخ������رياً، وم���ا ق���دم���وه م���ن اأجل 

بعنوان  والأغ����ن����ي����ة  امل���ر����س���ى 
من  وه�����ي  حتية"   100"
ك����ل����م����ات حم����م����د اجل����م����ال 
فار�ص  وت�����وزي�����ع  واأحل���������ان 
ف��ه��م��ي وحت���ك���ي ع����ن عدم 
مل���ن حملها  م�����س��ر  ن�����س��ي��ان 
اأوق��ات املحن  على يديه يف 
وا�ستمروا حتى حتيا م�سر 

ملا  املتابعني  اإع��ج��اب  الأغنية  ه��ذه  تنال  اأن  واأمت��ن��ى  ال�سعاب،  رغ��م 
حتمله من ر�سائل مهمة و�سكر ملن يقدم ما عليه باأمانة واإخال�ص.

"هي  اجل���دي���دة  اأغ��ن��ي��ت��ك  ت��ق��دمي  م��ن  اأي�����س��اً  اأخ�����رياً  • ان��ت��ه��ي��ت 
دنيا"حدثنا عنها؟

اأغنية من كلمات ال�ساعر عو�ص بدوي ومن اأحل��ان الراحل  - هي 
اأح��م��د عادل،  اأ���س��رف �سامل وت��وزي��ع 

فرتة  منذ  عليها  نعمل  كنا 
خالل  ت�سجيلها  وكان 

رم���������س����ان امل���ا����س���ي 
وب����ف����ع����ل ك�����ورون�����ا 

ت�سويرها  ت��اأخ��ر 
من  وان���ت���ه���ي���ت 
ت�����������س�����وي�����ره�����ا 
خ������الل الأي�������ام 
امل���������ا����������س���������ي���������ة 
على  و�سنطلقها 

التوا�سل  مواقع 
الج�������ت�������م�������اع�������ي 

الف�سائية  والقنوات 
ق����ري����ب����ا وه�������ي اأغ���ن���ي���ة 

خمتلفة متاماً.
الألوان  يف  التنوع  • حتب 

اأي  ف��اإىل  تقدمها  التي 
اأغنيتك  مت��ي��ل  ل���ون 

اجلديدة؟

والتفائل  للحياة  اأن��ه��ا تدعو  اأق���ول  ودع��ن��ي  ه��ي خمتلفة مت��ام��اً،   -
وت�سجعنا على اأن نخو�ص جتربة احلياة بكل حب فهي حياة واحدة 
نحياها ونحن ل�سنا �سد الفناء ول�سنا خملدين يف الدنيا وتطالب 
اإي��ج��اب��ي واأنها  الأغ��ن��ي��ة بن�سر احل���ب وال���وف���اء والإخ���ال����ص وك���ل 
متما�سية جداً مع الوقت احلايل فنحن كلنا بحاجة اإىل من يعطينا 

الطاقة الإيجابية ولي�ص الطاقة ال�سلبية على الإطالق.
اجلديد؟ األبومك  عن  اأكرث  • حدثنا 

- انتهيت من جزء كبري من الألبوم اجلديد واأحاول اأن اأعمل عليه 
خ��الل ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة، واأت��ع��اون فيه م��ع ع��دد كبري م��ن النجوم 
التعاون فيه مع بع�ص الأ�سدقاء على �سبيل ال�سناعة  واملفاجاأة 
اأغنية يل يف  بتلحني  قام  ال��ذي  ومنهم �سديقي م�سطفى قمر 

الألبوم اجلديد.
لك  بالن�سبة  كبرية  جناحات  الت�سعينيات  اأغنيات  حققت   •
اأن تعيد  امل��م��ك��ن  ال�����س��ب��ب يف ذل������ك... ه���ل م���ن  وجل��ي��ل��ك م���ا 

توزيعها مرة اأخرى اأو تقدميها ب�سكل جديد؟
�سبيل  على  الو�سع خمتلفاً متاماً  كان  الت�سعينيات  - يف فرتة 
الكتابة والتلحني والأغنيات وكنا نقدم عماًل مميزاً واجلمهور 
كان يقابله برتحاب كبري ويدخل القلوب مبا�سرة، لذلك جنحت 
الوقت  اأغنيات  وناف�ست  الأغنيات وظلت حتى وقتنا احلايل  تلك 
احلايل اأي�ساً وب�سدة، ولدّي الرغبة يف اإعادة تقدمي بع�ص اأغنيات 
لل�سناع  القانونية  الأم���ور  تخطي  دون  مميز  ب�سكل  ال��ف��رتة  تلك 

بالطبع.
كبرياً  هجوماً  حالياً  الغنائية  الألوان  بع�ص  • تلقى 

كيف ترى ذلك؟
الأل��وان احلالية  هناك بع�ص  - طبعاً 
الأغنية  م���ق���وم���ات  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر 
يجب  والتي  الالئقة  والكلمات 
اأن تقدم للجمهور بل تخطت 
خاد�سة  األ���ف���اظ  وج����ود  اإىل 
كبري  اإ�سفاف  وبها  للحياة 
الفنان  م����ع  م��ت��ف��ق  واأن�������ا 
ال��ك��ب��ري ه����اين ���س��اك��ر يف 
لتلك  ال��ت�����س��دي  ف��ك��رة 
والقائمني  ال��ظ��اه��رة 
اأن  وع����ل����ي����ه  ع���ل���ي���ه���ا 
بل  لها  بقوة  يت�سدى 
الأجهزة يجب  كل  اأن 
جهودها  تت�سافر  اأن 
ل  لها حتى  للت�سدي 
تتوغل اأكرث من ذلك، 
بالطبع  ي��ع��ن��ي  وه����ذه 
الأم�������ور فقط  ���س��ب��ط 
املنع  اأو  التحكم  ولي�ص 
انت�سرت  الظاهرة  وتلك 
املا�سية  ال�سنوات  خ��الل 
خ�سبة  ك����ان����ت  ف������رتة  يف 
التي  الأل��وان  تلك  ل�ستقبال 
ومل  �سعبية  مهرجانات  �سميت 
ب�سبب  ك��ان  ب��ل  منا  تق�سري  يكن 

الظروف املحيطة فقط.

م�سطفى  بالنجوم  جمعته  اأغنية  خالل  من  ملحوظًا  جناحًا  اأخريًا  توفيق  اإيهاب  النجم  حقق 
قمر وحميد ال�ساعري وه�سام عبا�س، اإ�سافة اإىل اأغنيته اجلديدة اخلا�سة به والتي طرحها 

موؤخرا. وفتح توفيق قلبه وعقله يف هذا احلوار، واإليكم التفا�سيل:

لفيلمها  ع��ب��دال��ع��زي��ز  يا�سمني  ال��ف��ن��ان��ة  ت�ستعد 
اجلديد الذي يكتبه املوؤلف خالد جالل، بعنوان 

)حظاظا بظاظا(.
وم��ازال �سناع العمل يبحثون عن خمرج يتوىل 
الأبطال  الفيلم، حتى يتم تر�سيح  اإخ��راج  مهمة 
الذين �سي�ساركون يا�سمني يف العمل، ومن املقرر 
اأن ي��ت��م ت��غ��ي��ري ا���س��م ال��ف��ي��ل��م ب��ع��د الن��ت��ه��اء من 

التح�سريات واختيار الأبطال.
م�سل�سل  ك���ان  ي��ا���س��م��ني  اأع���م���ال  اآخ����ر  اأن  ي��ذك��ر 
)ون��ح��ب ت���اين ل��ي��ه( م��ع ���س��ري��ف م��ن��ري، وكرمي 
وتارا  ال��ع��رب،  ع��ز  وليلى  ب���در،  و�سو�سن  فهمي، 
ع��م��اد، وه���و م��ن ت��األ��ي��ف ع��م��رو حم��م��ود يا�سني 

واإخراج م�سطفى فكري.
اأما اآخر اأعمالها ال�سينمائية، فكان فيلم )الأبلة 
اإدري�����ص وامل��وؤل��ف اأمين  ط��م ط��م(، للمخرج علي 
وت���ار، وت���دور ق�سته ح��ول ه��روب جمموعة من 
امل�ساجني من خالل نفق �سري حتت الأر�ص، ثم 
يفاجوؤون اأنهم داخل مدر�سة منوذجية، ليقرروا 
اآخ���ر، يف ظ��ل مقاومة  اإ���س��ع��ار  امل��ك��وث فيها حتى 
من الأبلة طم طم. و�سارك يف البطولة حمدي 
اأبو�سريع،  وم�سطفى  ف��وؤاد،  وبيومي  املريغني، 

وحممد ثروت، وه�سام اإ�سماعيل.

اأعلنت ال�سركة املنتجة 
عن  "امللك"  مل�سل�سل 
النجم  م����ع  ال���ت���ع���اق���د 
للقيام  اإم������ام  حم��م��د 
امل�سل�سل  ب���ب���ط���ول���ة 
امل���ن���ت���ظ���ر ع���ر����س���ه يف 
دراما رم�سان 2021 

.
تاأليف  م���ن  امل�����س��ل�����س��ل 
العزب،  �سالح  حممد 
واإخراج �سريين عادل، 
واإ�سراف ح�سام �سوقي، 
ومن اإنتاج تامر مر�سي 

�سركة �سيرنجي.
ومن جانبه قام حمبو 
بعمل  اإم���������ام  حم���م���د 
ب���ع�������ص ال���ب���و����س���رتات 
اخل����ا�����س����ة ب���ال���ع���م���ل، 
والتي ن�سرها اإمام علي 
ال�سخ�سية  �سفحاته 
مب�����واق�����ع ال���ت���وا����س���ل 

الجتماعي.

يا�شمني عبدالعزيز ت�شتعد 
لـفيلم »حظاظا بظاظا«

حممد اإمام بطل "امللك"
 يف رم�شان القادم
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اأ�شباب رعاف االأنف املفاجئ 
واالإ�شعافات االأولية

رعاف الأنف املفاجئ، اأو نزيف الأنف املفاجئ، من الأمور ال�سائع حدوثها 
رعاف  ويختلف  اجل��اف.  الهواء  ال�سبب  يكون  ما  وغالباً  الأ�سخا�ص،  بني 
�سديد  اإىل  نف�سه،  تلقاء  من  ويتوقف  خطورة  دون  من  ب�سيط  من  الأن��ف 

يحتاج اإىل الإ�سعافات الفورية.

اأ�سباب رعاف الأنف املفاجئ
يحتوي اجلزء الداخلي من الأنف على كثري من الأوعية الدموية القريبة 
ب��ه��ا، فيما تتعدد  الإ���س��اب��ة  ال�سهل ح���دوث  ل��ذل��ك م��ن  الأن����ف؛  م��ن �سطح 

الأ�سباب، وهي كالآتي:
- معظم نزيف الأنف �سببه الهواء البارد، اأو اجلاف.

- ميكن حل�سا�سية الأنف، اأو الربد، اأن حتدث التهاباً بالأنف.
- الإ�سابة يف الوجه، اأو الأنف مبا�سرة، مثل: ال�سقوط، اأو حادث معني.

ا�سطرابات  ب�سبب م�سكلة خطرية، مثل:  الأن��ف  نزيف  ما يحدث  ن��ادراً   -
النزيف، اأو ت�سوهات الأوعية الدموية، اأو وجود ورم بالأنف.

ال��دم، مثل: الأ�سربين والوارفارين، يكون  اأدوي��ة ملنع جتلط  - عند تناول 
املرء اأكرث عر�سة لالإ�سابة بنزيف الأنف، وتعذر اإيقافه ب�سهولة.

 اأ�سباب رعاف الأنف املتكرر
عدة اأ�سباب م�سوؤولة عن رعاف، اأو نزيف الأنف املتكرر، لعل اأبرزها:

- التعّر�ص امل�ستمر للهواء اجلاف.
امل�ستخدمة يف عالج  ال�ستريويدية،  امل�ستمر لبخاخات الأنف  - ال�ستعمال 

احل�سا�سية، اأو احتقان الأنف.
- نزلت الربد املتكررة.

اأخ��رى، مثل: حدوث  اأعرا�ص  - حدوث ا�سطراب نزيف، وغالباً ما توجد 
كدمات متكررة يف مناطق خمتلفة، والنزف اأكرث من املتوقع بعد اإ�سابات 

طفيفة.

الإ�سعافات الأولية لرعاف الأنف املفاجئ
الوقوف، مع جتّنب  اأو  اجللو�ص،  و�سعية  الأم��ام يف  اإىل  قلياًل  النحناء   -
الدم،  ب��اب��ت��الع  �سيت�سبب  ذل��ك  لأنَّ  للخلف؛  ال��راأ���ص  ميل  اأو  ال���س��ت��ل��ق��اء، 

والقيء.
مع  الناحيتني،  من  العظمي(  )لي�ص  الناعم  اجل��زء  من  الأن��ف  التقاط   -
جانب  من  النزيف  ك��ان  لو  حتى  فقط،  واح��د  جانب  على  ال�سغط  جتّنب 

واحد فقط.
- ال�سغط على الأنف ملدة خم�ص دقائق على الأقل لالأطفال، ومن 10 اإىل 
15 دقيقة للبالغني، مع عدم القيام بفك ال�سغط عن الأنف؛ لكت�ساف ما 

اإذا كان النزيف قد توقف، اإل بعد م�سي الوقت املحدد.
- و�سع كمادات باردة، اأو كي�ص ثلج على الأنف؛ مل�ساعدة الأوعية الدموية 

على النقبا�ص.
- تكرار اخلطوات ال�سابقة اإذا مل يتوقف النزيف، مع القيام بال�سغط على 
الأنف ملدة ل تقل عن 30 دقيقة، واإذا مل يتوقف النزيف؛ فيجب التوجه 

اإىل الطوارئ على الفور.

العامل؟ يف  للزهور  اإنتاجًا  الأكرث  الدولة  • ما 
هولندا

الواحدة؟ اخليار  حبة  يف  للماء  املئوية  الن�سبة  • ما 
96%

ال�سم؟ حا�سة  يف  الثعبان  ي�ستخدمه  الذي  الع�سو  هو  • ما 
ل�سانه

؟ اليورانيوم  معدن  مكت�سف  • من 
الكيميائي الملاين مارتن كالبروت هو مكت�سف اليورانيوم .

الأخ�سر؟ لونه  النبات  تعطي  التي  املادة  ا�سم  • ما 
الكلوروفيل

ثمانني �سربة يف  العادي  الإن�سان  قلب  فعدد �سربات   ، اجل�سم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�سات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�سفور   .. 700 �سربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �سربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �سرباته 1000 �سربة يف الدقيقة. 
.. و الدموع التي يفرزها   • هل تعلم اأن الطفل حديث ال��ولدة يبكي يف املتو�سط مدة 113 دقيقة يومياً 

ت�ساعد كثرياً على رعاية �سحته العامة .. 
 • هل تعلم اأن ال�سائل املحيط بالعينني و الذي يعرف با�سم الدموع هو اأقوى مطهر.

الإن�سان.  يبكي  عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�سكنة  كيميائية  مواد  على  حتتوي  الدموع  اأن  تعلم  • هل 
و  العجز  و  الهرم  اأ�سابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�سيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 

ي�ساركه يف هذه املهمة الكبد. 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني. 
 • هل تعلم اأن الرجل العادي مي�سي مبعدل 20 األف خطوة يومياً .. اأي يف خالل 80 �سنة يكون قد طاف 

حول العامل �ستة مرات. 

ال�صدقة
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فوائد الكرز 
الثمار  م����ن  ال����ك����رز 
ال����غ����ن����ي����ة ب���ال���ط���اق���ة 
الأك�سدة  ومب�سادات 
املهمة التي لها دور يف 
التخل�ص من اجلذور 
احل����رة ال��ن��اجت��ة عن 

ال�سرر التاأك�سدي.
الكرز ي�ساعد احلامل 
ع��ل��ى ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

اآلم الع�سالت اأو حالة اإح�سا�سها بفقدان القوة والن�ساط
ا�ستهالك الكرز يومياً من قبل احلامل ي�ساعدها على الوقاية من �سكري 
م�ستويات  وتنظيم  امت�سا�ص  يح�سن  فهو  –فعلياً-  املري�سة  ومع  احلمل، 

ال�سكر يف الدم.
الكرز ميتلك القدرة على حت�سني النوم واملزاج والأداء املعريف. 

تناول احلامل للكرز احللو مدة �سهر يخفف من اأعرا�ص القلب، وال�سكتة 
الدماغية، وا�سطرابات املناعة الذاتية، كما اأنه عالج لل�سعال.

املفا�سل  واآلم  وال��ت��ورم  اللتهابات  م��ن  حت��د  ال��ك��رز  يف  احل��م��راء  ال�سبغة 
التي عادة ما ت�سايق احلامل، كما اأن احتواء الكرز على البوتا�سيوم يجعل 
احلامل حتتفظ باملاء، وت�سبط �سغط الدم يف اجل�سم، وبالتايل متنع خطر 

ت�سمم احلمل.
التغلب على  احل��ام��ل على  ي�ساعد  ي��وم  ك��ل  ال��ك��رز  م��ن ع�سري  ك��وب  �سرب 
ا�سطرابات النوم، وفيتامني"c" املوجود بداخله يقوي الأوعية الدموية، 

وي�ساعد على �سخ ما يكفي من الدم اإىل اجلنني.

 كان هناك رجل بخيل جدا رغم غناه ويعي�ص عي�سة الفقراء ول ياأكل وا�سرته القليل ول ي�سرتي لهم طلباتهم 
ال نادرا، يقب�ص على امواله وكاأنه يقب�ص على الدنيا بيده، وقد ذاقت زوجته املرار لتغري من طبعه ول فائدة 
. يف احد اليام مر�ص ابنه الكبري �سامل مر�ص �سديد مل يعرف له الطبيب عالج فخرج من ق�سر الرجل وهو 
... جل�ست الم واطفالها يبكون  اليه  يقول لن جتد له عالج والعو�ص عند اهلل هذه وديعته فاتركها تذهب 
اخيهم الذي ي�سارع املوت ثم وقفت وهي ت�سرخ يف زوجها كل اولدنا �سيموتون لنهم ل ياأكلون ل يتغذون نحن 
نعي�ص يف مرار اكرث من الفقراء انف�سهم لعنك اهلل ولعن نقودك �ساأخرج واعمل يف بيت النا�ص واطعم اطفايل 

ففزع الرجل وقال كفي عن هذا الهراء كل النا�ص متر�ص وكلهم ميوتون فقالت بخلك هو مر�سنا .
ويف و�سط هذا املرار جاء �سديقا له معروف عنه التقوى والورع فاأخذ يوا�سيه يف ابنه ويدعو له بال�سفاء وبعد 
ان انتهى قال له ان هذه الدنيا ايامها معدودة مهما كرثت واذا كان اهلل يعطينا فهو يعطينا لن�سكره ويزيدنا، 
اذا مر�ص ابنك الن ف�سيمر�ص غريه بعد ثم ثم ياتي وقت ي�سيع فيه ما معك .. يا ابا �سامل حتدث بنعمة 
ربك ول تنكرها . انت ل تت�سدق، ول تطعم اطفالك وزوجتك .. انت ل توؤدي فر�ص اهلل توفريا للمياه .. ل 
تدفع زكاته بخال .. مل حتج لبيته خمافة على نقودك ان تنق�ص، ا�سياء كثرية تفعلها تغ�سب اهلل وتنتظر منه 
رحمه ؟ امل ت�ساأل نف�سك ما النهاية، يا ابا �سامل، كل ما ا�ستطيعه هو ان اقول لك داووا مر�ساكم بال�سدقة .. 
ان�سرف الرجل وترك ابا �سامل يفكر طوال الليل وعند الفجر �ساح املوؤذن بالنداء و�سوته اجلميل يدعو عباد 
اهلل املوؤمنني للوقوف بني يدي اهلل فاأن�سل ابا �سامل يتو�ساأ واىل امل�سجد ذهب �سجد وركع وبكي وغ�سلت دموعه 
حزنه وخرج اإىل بيته ليح�سر وملرة الوىل يف حياته نقودا مي�سكها يف يده عن قناعة ويخرج لل�سارع مت�سرتا يف 
الظالم يطرق ابواب الفقراء �سرا ويعطيهم ويقول لهم ادعو لولدي �سامل بال�سفاء، وقد كانت عيناه تدمع وهو 
يطلب ال�سفاء ل�سامل .. ايام قليلة مرت وبداأ �سامل ي�ستعيد �سحته وعافيته فعم الفرح البيت خا�سة ان اب �سامل 

قد كره بخله واطلق لزوجته املال ت�سرف منه بدون ان تن�سي �سدقة الفقراء لن ايام الدنيا معدودة . 

يف كل مرة يتعر�ص فيها طفلك لوعكة 
اأج�سام  ج�����س��م��ه  يف  ت���ت���ك���ون  ����س���ح���ي���ة، 
وهذه  امل�ستقبل.  يف  �ستحميه  م�����س��ادة 
تعر�ص  كلما  ت��ت��ك��ون  امل�����س��ادة  الأج�����س��ام 
ولكن  م���ك���روب  اأو  ل���ف���اي���رو����ص  ط��ف��ل��ك 
اجل��ه��از امل��ن��اع��ي ي��اأخ��ذ وق��ت��ا ط��وي��ال كي 
ي��ك��ت��م��ل من����وه ف���ال ت��خ��ايف ع��ل��ى طفلك 
من املر�ص. عند الولدة يكت�سب الطفل 
ه��ذه الأج�����س��ام امل�����س��ادة م��ن حليب الأم 
كجهاز  ق��وي  لي�ص  املناعي  جهازه  ولكن 
املناعة عند الأ�سخا�ص البالغني. فكيف 
تقوية  على  طفلك  م�ساعدة  ب��اإم��ك��ان��ك 

مناعته؟

الوطنية  ال�����س��ح��ب��ة  ل��ل��خ��دم��ات  وف���ق���ا 
الربيطانية، هنالك بع�ص الأمور املهمة 
طفلك  حل��م��اي��ة  عملها  ب��اإم��ك��ان��ك  ال��ت��ي 

وتقوية جهازه املناعي وهي كالتايل:
حليب  يحتوي  الطبيعية:  الر�ساعة   -
التي  ال��ع��ن��ا���س��ر  م���ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى  الأم 
الربوتني،  وت�سمل  الطفل  مناعة  تقوي 
الدهون، ال�سكر، الأج�سام امل�سادة والرب 
وبيوتيك. لذا من اإر�ساع الطفل ر�ساعة 
طبيعية كلما ا�ستطعت وتقدمي احلليب 

ال�سناعي كاإ�سافة لإ�سباع مولودك.
- اللقاح: اللقاح هو اأ�سلم واأكرث الطرق 
الأمرا�ص  م��ن  الطفل  حلماية  فعالية 

مواعيد  ع���ل���ى  ف���ح���اف���ظ���ي  اخل�����ط�����رية، 
ياأخذ طفلك  اأن  التلقيح واحر�سي على 

جميع التلقيح الالزم لعمره.
الغذائية:  واملكمالت  الغذائي  النظام   -
يوفران  ال�سناعي  واحلليب  الأم  حليب 
التي  امل���ه���م���ة  وامل�����ع�����ادن  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
ل  الغذائية  واملكمالت  الطفل  يحتاجها 
ين�سح بها للمواليد اجلدد. عندما يبداأ 
فمن  ال�سلبة  الأط��ع��م��ة  بتناول  الطفل 
كاأنواع  الطازجة  الأطعمة  تقدمي  املهم 
خمتلفة من اخل�سر والفواكه املهرو�سة 
فهي كافية للحفاظ على �سحة اجلهاز 

املناعي لديه.

كيف اأقوي مناعة طفلي؟ 

فنان ي�سع مل�سة نهائية لواحدة من اأربع فواني�س �سمكية من البويل يوريثني لإ�ساءة جممع قاعة �سن يات �سني 
نانيانغ التذكارية قبل مهرجان منت�سف اخلريف يف �سنغافورة.  ا ف ب


