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حاويات ثورية حتافظ على الأطعمة طازجة لأ�سابيع
مت اإط����اق جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن ح���اوي���ات ال��ت��خ��زي��ن ال��ث��وري��ة يف 

اأ�سرتاليا، بعد اأن حققت جناحاً قيا�سياً يف الواليات املتحدة.
فينيل  ريبيكا  املوؤ�س�سة  اكت�سفت  اأن  بعد   Zip Top �سركة  ُول��دت 
احلاويات  ه��ذه  و�سممت  التخزين،  ح��اوي��ات  �سوق  يف  بالتنوع  نق�ساً 
اإىل  جنباً  فارغة،  اأو  ممتلئة  تكون  عندما  للوقوف  م�سطحة  بقاعدة 
طازجة  االأطعمة  على  للحفاظ  لاإغاق  حمكمة  طريقة  مع  جنب 

الأ�سابيع.
وال حتتوي هذه احلاويات على اأغطية، وحتتفظ بال�سوائل ال�ساخنة 
مثل احل�ساء اأو املرقة، وهي اآمنة لا�ستخدام يف امليكروويف والفريزر 
الذكية  �سراء احلاويات  االأطباق، وميكن  تنظيفها يف غ�سالة  وميكن 
اإما يف �سكل طبق اأو كي�س اأو كوب، وهي متوفرة باأحجام متعددة وتبداأ 

االأ�سعار من حوايل 30 دوالراً عرب االإنرتنت.
وهي  الباتيني،  ال�سيليكون  من  م�سنوعة   Zip Lock حاويات 
غري  كونها  ع��ن  ف�سًا  ال�سامة،  وال��ف��ي��ث��االت  الر�سا�س  م��ن  خالية 

م�سببة للح�سا�سية، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ويقول االأ�سخا�س الذين جربوا هذه احلاويات اإنها �سهلة اال�ستخدام، 
وعلق اأحدهم "اإنها مده�سة، اأحب الطريقة التي تقف بها لوحدها مع 
هذه الطريقة االآمنة لاإغاق". وكتب اآخر "اأهم ما فيها ميزة عدم 

الت�سرب وعدم وجود اأغطية واأنها غري م�سنوعة من البا�ستيك".
بقايا  الأخذ  االأف�سل  هي   Zip Lock "حاويات  وقال معلق ثالث 

الطعام اإىل العمل لوجبة الغداء".

كيف �ست�سبح حياتنا بعد اللقاح؟ 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  �سد  التطعيم  ب��دء  موعد  العامل،  يرتقب 
اإمكانية عودتنا للحياة الطبيعية  ب�سغف كبري، و�سط ت�ساوؤالت حول 
واأدوي���ة �سد  �ست�ستمر رغ��م ط��رح لقاحات  االأزم���ة  اإن  اأم  ق��ري��ب،  عما 
مر�س "كوفيد 19". وبح�سب �سحيفة "نيويورك تاميز"، فاإن هذا 
ال��ف��ريو���س ال��ذي ظهر يف ال�سني، اأواخ���ر ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ل��ن يتوقف 
"املت�سائم"  التقدير  هذا  وي�ستند  النا�س.  تلقيح  مبجرد  التطور  عن 
وكيف  �سابقة  واأوب��ئ��ة  واأم��را���س  فريو�سات  م��ع  الب�سرية  جتربة  اإىل 
اأ�سبحت جزءا من حياتنا، رغم حماولة العلماء الق�ساء عليها ب�سكل 
الباحث  �سرح   ،1988 �سنة  ويف  م��رة.  الأول  ر���س��دت  عندما  نهائي، 
االأمريكي املتوج بجائزة نوبل للطب، جو�سوا ليدربرغ، اأنه ال حميد 
عن ا�ستح�سار قانون التطور الذي و�سعه داروين عند احلديث عن 
التغيريات  �ست�سهد  الفريو�سات  فاإن  لذلك،  وتبعا  املعدية.  االأمرا�س 
والطفرات ب�سكل م�ستمر، فيما يوا�سل الطب والعلم معركتهما �سد 
االإن�سان �سيكون  باأن  اإن ال �سمانة  االأمرا�س. وقال ليدربرغ، وقتئذ، 

الطرف الرابح دائما يف املعركة �سد الفريو�سات.
تطور  ل��ن متنع  فاإنها  ال��ل��ق��اح��ات،  تلعبه  ال���ذي  الكبري  ال���دور  ورغ���م 
م�سبوقة يف  اأزم��ة �سحية غري  �سبب  ال��ذي  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

العامل واأدى اإىل �سلل اقت�سادي كارثي.
ريد،  واآن���درو  كينيدي  دافيد  بن�سلفانيا،  جامعة  يف  الباحثان  ويقول 
كورونا  ف��ريو���س  لتطور  نهاية  ال��ل��ق��اح  ي�سع  اأن  ي��رج��ح��ان  ال  اإن��ه��م��ا 
اأنه ثمة احتمال، حتى واإن  العاملان يف مقالة علمية،  امل�ستجد. واأورد 

كان �سعيفا، الأن يطور الفريو�س مقاومة �سد اللقاح.

حماولة جنونية لتهريب طن ون�سف ح�سي�سة
�سبطت ال�سلطات الفرن�سية اأكرث من طن ون�سف طن من احل�سي�سة 
قرب مدينة ديجون �سرق فرن�سا، داخل �ساحنة اإ�سبانية، وفق ما اأعلنت 

وحدة اجلمارك املحلية اأم�س االأول اجلمعة.
وح�سلت عملية ال�سبط يف 18 نوفمرب خال تفتي�س مركبة اإ�سبانية 
اأوروبا  جنوب  بني  رئي�سيا  م��روري��ا  حم��ورا  ي�سكل  �سريع  طريق  على 
بيان  يف  اجلمركية  ال�سلطات  واأ���س��ارت  عينه.  امل�سدر  وف��ق  و�سمالها، 
اإىل اأن تفتي�س املقطورة "�سمح باكت�ساف �سمغ القنب الهندي بكميات 
ال�سحنة  و�سط  علب  داخ��ل  ظ��اه��رة،  ب�سورة  مو�سوعة  كانت  كبرية 
من  كيلوغراما   1089،55 على  التفتي�س  اإث��ر  وُع��رث  القانونية". 

�سمغ القنب الهندي، و456،30 كيلوغراما من ع�سبة القنب.
الق�سائية  ال�سلطات  وفتحت  ا�ستجوابه  اإث��ر  ال�ساحنة  �سائق  واأوق��ف 
حتقيقا يف املو�سوع، وفق الوحدة اجلمركية. وهذه الكميات امل�سبوطة 

هي االأكرب لاإدارة االإقليمية جلمارك ديجون منذ 2016.
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درا�سة تك�سف الأثر ال�سحري يف حرق الدهون
غذائية  حمية  اتباع  اأن  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  حديثة  طبية  درا�سة  ك�سفت 
غنية مبادة الربوتني، من �ساأنه اأن ي�ساعد ب�سكل كبري على خ�سارة الوزن 

وحرق الدهون.
وبح�سب الدرا�سة املن�سورة يف املجلة االأمريكية للتغذية ال�سريرية، فاإن اتباع 
حمية تركز على الربوتني، ي�ساعد على ال�سعور بال�سبع واإمداد اجل�سم مبا 

يحتاجه من الطاقة، ف�سا عن زيادة حرق الدهون.
ويقوم مبداأ هذه احلمية على ا�ستهاك بروتينات اإ�سافية، مقارنة بامل�ستوى 
الذي يحتاجه ج�سم االإن�سان، لكن خرباء ال�سحة ال يجمعون على �سوب 

هذا اخليار الأجل خ�سارة الوزن.
يف املقابل، يحر�س متبعو هذه احلمية على التقليل من املواد االأخرى مثل 

الكربوهيدرات والدهون.
امل�ساركني حمية ذات ن�سبة عالية من  ويف التجربة ال�سريرية، اتبع بع�س 

الربوتني، بينما التزم اآخرون مبا يعرف ب�"حمية اأمريكا ال�سمالية".
واملق�سود بحمية اأمريكا ال�سمالية هو النظام الغذائي غري ال�سحي الذي 
اأغ��ل��ب ال���دول ال��غ��رب��ي��ة، و���س��ط حت��ذي��رات مم��ا يحتويه من  ب��ات �سائعا يف 
النظام الغذائي الوجبات املعروفة عامليا مثل  دهون و�سكريات وي�سم هذا 
حلوم  عن  ف�سا  املقلية،  والبطاط�س  وال�سندويت�سات  "الربغر" والبيتزا 

البقر والدجاج التي يجري طهيها يف الزيت، بطريقة موؤذية لل�سحة.
ا�ستطاعوا  الربوتني  حمية  اتبعوا  الذين  امل�ساركني  اأن  النتائج  واأظ��ه��رت 
�ساعة،   23 م��دى  احل��راري��ة، على  ال�سعرات  م��ن  اأك���رب  ع���ددا  ي��ح��رق��وا  اأن 
الدهون  ب��ني  ت����زاوج  ال��ت��ي  ال�سمالية  اأم��ريك��ا  ات��ب��ع��وا حمية  م��ق��ارن��ة مب��ن 

والكربوهيدرات.
���س��ع��رات حرارية  ح��رق  م��ن  ق��د متكنوا  ال��ربوت��ني  متبعي حمية  اأن  ومب��ا 
اأعلى، فاإنهم ا�ستطاعوا اأي�سا اأن يتخل�سوا من دهون اأكرث مقارنة بالفئة 

االأخرى.

حمطات التزلج ال�سوي�سرية 
تتكيف مع زمن كورونا 

اإىل  ي��وؤّدي  ال��ذي  التلفريك  يف مق�سورة 
حمّطة التزّلج يف فربييه يف جبال االألب 
اأقنعة  الطاقم  ي�سع  حيث  ال�سوي�سرية 
واقية من البليك�سيغا�س، يبدو وا�سحاً 
العادات،  بّدلت  كوفيد19-  جائحة  اأن 

متاما كما احلال يف املدن.
وي��������ق��������ول ل���������������وران ف�����و������س�����ي�����ه م����دي����ر 
لو�سائل  �سركة  اأكرب  "تيليفربييه"،وهي 
ال�سوي�سرية  املناطق  يف  ال�سلكية  النقل 
"نوافذ  اإن  ب���ال���ف���رن�������س���ي���ة،  ال���ن���اط���ق���ة 
وتتّم  ال��ن��ه��ار.  ط���وال  تفتح  امل��ق�����س��ورات 
ت��ه��وئ��ة االأم���اك���ن ب��ان��ت��ظ��ام، اإ���س��اف��ة اإىل 
املعّقمات  وا���س��ت��خ��دام  ال��ك��ّم��ام��ات  و���س��ع 
ومراعاة التباعد االجتماعي، من �سمن 

�سل�سلة طويلة من اإجراءات الوقاية".
للتزّلج،  اأخ���رى  وحم��ّط��ات  فربييه  ويف 
ت�سهر قوى االأمن املتمركزة بالقرب من 
احرتام  على  التلفريك  ان��ط��اق  موقع 
فريو�س  الن���ت�������س���ار  ال���ت�������س���ّدي  ق����واع����د 
املوجة  واأدت����ه  اأّول  مو�سم  بعد  ك��ورون��ا. 
االأوىل من الفريو�س قبل اأوانه يف اآذار/
م��ار���س امل��ا���س��ي، ت��ع��ّول حم��ّط��ات التزّلج 
ورغبة  ال�سحية  ال��ت��داب��ري  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 

املواطنني يف التف�ّسح.

مر�ض باركن�سون قد يكون 
مر�سني يف حالة واحدة! �ص 23

ع�سري الطماطم غري اململح 
يحمي القلب

ال��ط��م��اط��م غري  ع�����س��ري  مل�����س��روب   ميكن 
اململح اأن يقلل من خطر االإ�سابة باأمرا�س 
القلب، وفقا ملا يزعمه بحث جديد ن�سرته 

�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
اأن  اإىل  ي����اب����اين  ع���ل���م���اء  ف���ري���ق  وت���و����س���ل 
من  ي���وم���ًي���ا  م���ل���م   200 ح�������وايل  �����س����رب 
ع�����س��ري ال��ط��م��اط��م ي��خ��ف�����س ���س��غ��ط الدم 
والكولي�سرتول لدى االأ�سخا�س املعر�سني 
خلطر االإ�سابة باأمرا�س القلب وما يوؤدي 

اإليها.
طوكيو  جامعة  من  البحثي  الفريق  وق��ام 
481 حالة  االأ�سنان بدرا�سة  للطب وطب 
ت��ن��اول��ت ع��ل��ى م����دار ع���ام ك��ام��ل اأك����رب قدر 

م�ستطاع من امل�سروب.
�سجلوا  يوميات  بتدوين  امل�����س��ارك��ون  وق���ام 
فيها بدقة كمية ع�سري الطماطم امل�ستهلك 
�سحية  تغيريات  اأي  اإىل  باالإ�سافة  يوميا، 

طراأت عليهم.
امل�����س��ارك��ني يف  اإن غالبية  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
200 ملم  الدرا�سة داوموا على ا�ستهاك 
يوميا.  اململح  غ��ري  الطماطم  ع�سري  م��ن 
وان��خ��ف�����س ���س��غ��ط ال�����دم ب��ن�����س��ب��ة %3 يف 
امل��ت��و���س��ط ب��ني 94 م��ت��ط��وًع��ا ي��ع��ان��ون من 
ارتفاع  اأو  م��ت��و���س��ط  ال����دم  ���س��غ��ط  ارت���ف���اع 
وت�����س��ري هيئات  امل��ع��ال��ج.  ال���دم غ��ري  �سغط 
ال�سحة الدولية اإىل اأن �سغط الدم يعترب 
مرتفعا اإذا و�سل اإىل 140 - 90 مم زئبق 

اأو اأعلى.
وفيما يتعلق بامل�ساركني الذين كانوا يعانون 
م��ن ارت���ف���اع ال��ك��ول��ي�����س��رتول يف ال����دم، فاإن 
متو�سط  لهبوط  تعر�سوا  ا  �سخ�سً  125
ما  وه��و   ،3.3% بن�سبة  الدهنية  امل��ادة  يف 
وي�سبب  الدموية،  االأوع��ي��ة  ي�سد  اأن  ميكن 

 نوبات قلبية و�سكتات دماغية. 

و�سوحا  اأق��ل  اأخ��رى  عوامل  هناك  ولكن 
اأو  اال�ستمرار  قرار  اأ�سا�سيا يف  دورا  تلعب 
درا�سة  اإليه  تو�سلت  ملا  وفقا  االنف�سال، 
وعلم  "ال�سخ�سية  مبجلة  حديثا  ن�سرت 
النف�س االجتماعي" حول اأ�سباب قراراتنا 
ال��ع��اط��ف��ي��ة. ح��ي��ث ط��ل��ب ال��ب��اح��ث��ون من 
جم��م��وع��ة م��ن امل�����س��ارك��ني ت��خ��ي��ل انتهاء 
العوامل  وحتديد  عاقاتهم  ا�ستمرار  اأو 
ال��ت��ي ق���د ت��دف��ع��ه��م ن��ح��و االأم����ري����ن، كما 
ت��ت��ب��ع ال��ب��اح��ث��ون ت��ط��ور ع���اق���ات قائمة 
ب���ال���ف���ع���ل ب�����ني جم����م����وع����ة اأخ����������رى من 
امل�ساركني على مدار 8 �سهور، وفقا ملوقع 

.Psychology Today
من  فقط  باملائة   20 اأن  الباحثون  وج��د 
ال���درا����س���ة مم���ن مت ر�سد  امل�����س��ارك��ني يف 
فرتة  خال  االنف�سال  ق��رروا  عاقاتهم 
النتيجة  ت���دف���ع  وق����د  ال���ب���ح���ث.  اإج�������راء 
بالر�سا  ت�سعر  الغالبية  ب���اأن  ل��اع��ت��ق��اد 
الباحثني  العاطفية، ولكن  عن عاقاتها 
يكون  رمب��ا  االنف�سال  ع��دم  اأن  يعتقدون 
بينما  املعتاد،  القرار  البقاء هو  اأن  ب�سبب 
يف  رئي�سي  "تغيري  اإىل  يحتاج  االنف�سال 

ال�سلوك" وجمهود كبري.
الذين  االأ���س��خ��ا���س  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وي���رى 
يومهم  ل��ق�����س��اء  ���س��ب��اح��ا  ي�����س��ت��ي��ق��ظ��ون 
ي�ستمروا  اأن  املتوقع  "من  املعتاد  بال�سكل 
حد  ع���ل���ي  اليوم"  ب��ن��ه��اي��ة  ال���ع���اق���ة  يف 
تعبريهم. وبذلك يحتاج قرار االنف�سال 
اإىل اأ�سباب وعوامل اأكرث قوة واإحلاحا عن 

اأ�سباب وعوامل اال�ستمرار يف العاقة.
 

امل�شاعر املختلطة
ن�ستمر  ق��د جتعلنا  التي  االأ���س��ب��اب  واأح���د 
بالرغم من  العاطفي، حتى  االرتباط  يف 
ما  هو  االكتفاء،  اأو  بالر�سا  �سعورنا  عدم 
ميتلكنا من م�ساعر خمتلطة عند التفكري 
الباحثون  وي���رى  االن��ف�����س��ال.  اخ��ت��ي��ار  يف 
معا  والرحيل  البقاء  دواف��ع  "نخترب  اأننا 
ال�سعور  ل����دى  ف��ح��ت��ى  الوقت"،  ذات  يف 
مل��ا نحتاجه،  اإ���س��ب��اع �سريك احل��ي��اة  ب��ع��دم 

لها  اأو  ل��ه  احل��ب  م�ساعر  تظل 
هذا  ويعمل  م�ستمرة.  بداخلنا 
ال��ت��ن��اق�����س وع����دم ال��و���س��وح يف 

لا�ستمرار  دفعنا  على  امل�ساعر 
يف العاقة وعدم اإنهائها.

الدرا�سة  يف  امل�ساركون  واف��رت���س 
ي�����س��ت��م��روا يف عاقاتهم  ل��ن  اأن��ه��م 

ال���ع���اط���ف���ي���ة ف���ي���ح���ال ع������دم اإ����س���ب���اع 
احتياجاتهم اأو اإذا مل ي�سعروا باحلب 
نحو �سركائهم يف العاقة. اإال اأننا ال 

ب�سكل  دائ��م��ا  اأفعالنا  ب���ردود  نتنباأ 
اأ�سهر  م����دار  ف��ع��ل��ي  ���س��ح��ي��ح، 

الدرا�سة، وجد الباحثون اأن 
العامل الذي ميكن بالفعل 

م����ن خ���ال���ه ت���وق���ع ح����دوث 
هو  االرت��ب��اط  ا�ستمرار  وع��دم  االنف�سال 

مواعدة اأي من الطرفني ل�سخ�س اآخر.
فعندما حتدث امل�ساركون يف الدرا�سة عن 
اأو  لارتباط  تدفعهم  قد  التي  االأ�سباب 
االنف�سال ب�سخ�س ما، غالبا ما حتدثوا 
بالعاقة  مرتبطة  داخ��ل��ي��ة  ع��وام��ل  ع��ن 
نف�سها كم�ساعر االكتفاء والر�سا واحلب 
بني الطرفني. ولكن علي اجلانب االأخر 
اأر�س  علي  احلقيقية  العاقات  مبتابعة 
الواقع، وجد الباحثون اأن قرار االنف�سال 
تاأتي  ب��ع��وام��ل خ��ارج��ي��ة،  يتعلق  م��ا  ع���ادة 
الوقت  ذات  يف  اأخرين  اأ�سخا�س  مواعدة 

من �سمنها.
 

العالقة  مب�شتقبل  التنب�ؤ  ميكن  هل 
العاطفية ومدتها؟

حب اأبدي اأم عاقة ميوؤو�س منها نهايتها 
العاقات  ب��داي��ات  واالن��ف�����س��ال؟  الف�سل 
الزمنية  الفرتة  اإىل  ت�سري  قد  العاطفية 
التي �ستدوم فيها العاقة وفيما اإذا كانت 
�ستكون ناجحة اأم فا�سلة. ولكن هل يريد 

املرء معرفة هذا حقا؟
موؤخرا  حبيبها  ع��ن  �سديقتي  انف�سلت 
بعد ن�سف عام من العاقة، وكنت موقنة 
طويا  ي�ستمرا  "لن  اأنهما  البداية  منذ 

اأنها  اإذ  معا"، 
به  اأغ�������رم�������ت 
ع����ل����ى ال����ف����ور 
ف��ي��م��ا ك���ان هو 

الي�����زال م����رتددا، 
ورغبت بروؤيته يوميا، 
وهو ف�سل ق�ساء وقته 
اأ����س���دق���ائ���ه، فقد  م���ع 
ك���ان���ت ت���وق���ع���ات كل 
العاقة  من  منهما 
خم���ت���ل���ف���ة مت����ام����ا. 
ول��������ك��������ن ه���������ل م���ن 
التنبوؤ  حقا  املمكن 
مبدة هذه الرابطة 
الب�سرية املعقدة؟ هل 
ميكن التنبوؤ كم يدوم 
درا�سة  جت��ي��ب  احل�����ب؟ 
باحثون  اأج���راه���ا  ط��وي��ل��ة 
من جامعة فريدري�س �سيلر 
وجامعة  االأملانية  يينا  مدنية  يف 
األربتا يف كندا؛ عن هذا الت�ساوؤل ب�"نعم، 

هذا ممكن".
 

متغريات العالقة
2000 من  ي��ق��ارب  م��ا  قابلت  ال��درا���س��ة 
�سنوات،  �سبع  مدى  على  بانتظام  االأزواج 
ب��امل��ئ��ة خ����ال هذه   16 ان��ف�����س��ل م��ن��ه��م 
درا�ستهم  يف  ال��ب��اح��ث��ون  ورك����ز  ال���ف���رتة. 
ال�سجار،  على متغريات مثل: عدد مرات 
وال����رغ����ب����ة يف ع����اق����ة ط���وي���ل���ة االأم�������د، 
اال�ستقال،.  اأو  ال��ت��ق��ارب  اإىل  واحل��اج��ة 
فاكت�سفوا اأن االأزواج الذين انف�سلوا، قد 
وت�ساءلت  البداية،  منذ  كثريا  ت�ساجروا 

لديهم الرغبة يف عاقة طويلة االأمد.
 

مناذج االنف�شال
ال��ن��م��اذج االأولية  ال��ن��ف�����س  وي��ح�����س��ر ع��ل��م 
ا�ستنادا  لانف�سال  ت��وؤدي  التي  لاأ�سباب 

اإىل الفرتة الزمنية لنموذجني:
يف  االأزواج  جميع  مي��ر  االأول:  ال��ن��م��وذج 

الع�سل"  "�سهر  مبرحلة  العاقة  ب��داي��ة 
الر�سى  م��ن  ح��ال��ة  فيها  يعي�سون  ال��ت��ي 
وال�����س��ع��ادة. ول��ك��ن م��ع م���رور ال��وق��ت فاإن 
تظهر  اخلاف"  "اأ�سباب  م���ن  ال��ع��دي��د 
ي�ستطيعون  ال  م���ن  وم��ن��ه��م  اأم���ام���ه���م، 
جتاوزها ويقررون على اإثرها االنف�سال، 
اخلافات  حل  من  يتمكنون  من  ومنهم 
فيما بينهم، وهوؤالء من املتوقع اأن يبقوا 

معا لفرتة زمنية اأطول. 
النموذج الثاين: يبداأ ال�سريكان العاقة 
مب�ستوى خمتلف من ال�سعادة والتوقعات، 
وال��ذي يجعل من نقطة االن��ط��اق غري 
ال��ع��اق��ة و�سببا  اأم�����ام  امل��ت��ك��اف��ئ��ة خ��ط��را 

لف�سلها.
ويرى يف هذا اخلبري يف ال�سوؤون العائلية 
وال��ع��اق��ات امل����درب اإي��ري��ك ه��ي��غ��م��ان، اأن 
العاقة  م�����س��ار  ت��ظ��ه��ر  االأوىل  االأ���س��ه��ر 
"اأزواج  هناك  اأن  اإىل  م�سريا  امل�ستقبلي، 
ي���ب���داأون ب��ف��ر���س اأ����س���واأ م��ن غ��ريه��م، اإذ 
املودة  بكثري من  اأك��رب  االختافات  تكون 
هذا  يكت�سفون  معظمهم  ولكن  بينهم"، 
يف  ال��وق��وع  م��ن  االأوىل  ال�ستة  االأ�سهر  يف 
اإثرها عدم  مرحلة احلب، ويقررون على 

موا�سلة العاقة، ح�سب هيغمان.

�سبح جديد يهدد 
بفقدان املاليني 

من الوظائف
ف�����ق�����د م������اي������ني االأ������س�����خ�����ا������س 
اجلاري،  العام  خ��ال  وظائفهم، 
الذي  االقت�سادي  ال�سلل  ب�سبب 
كورونا  فريو�س  تف�سي  عن  جنم 
جائحة  اإىل  وحت���ول���ه  امل�����س��ت��ج��د 
تكمن يف  االأزم����ة ال  لكن  ع��امل��ي��ة، 

الوباء فقط، بح�سب باحثني.
"غارديان"  ���س��ح��ي��ف��ة  وك�����س��ف��ت 
م����اي����ني  اأن  ال�����ربي�����ط�����ان�����ي�����ة، 
وظائفهم،  ف��ق��دوا  االأم��ريك��ي��ني 
مثا، خال العام االأخري، بينما 
تزايد االإقبال على االإن�سان االآيل 

اأو "الروبوت".
و���س��ار ال��روب��وت ي��زاح��م االإن�سان 
اأك������رث ف����اأك����رث ع���ل���ى ال���وظ���ائ���ف، 
�ساحب  ي��ك��ل��ف  ال  اأن�����ه  ال���س��ي��م��ا 
وي�ستطيع  رات�����ب،  اأي  امل�������س���روع 
وم�سبوط  دق��ي��ق  ب�سكل  ال��ع��م��ل 

ملدة اأطول.
واأ����س���ح���ى ال����روب����وت ق�����ادرا على 
اأو  ال��ف��ن��ادق  يف  ال���ن���زالء  ت�سجيل 
ت��ق��دمي امل�����س��روب��ات، ف�����س��ا عن 
ال���ت���ج���اوب وال���ت���وا����س���ل م����ع من 
مف�سلة،  خ��دم��ات  ع��ن  ي�����س��األ��ون 
ه��ذا دون احل��دي��ث عما ي��ق��وم به 

داخل امل�سانع.
االآيل،  االإن�سان  اإىل  اللجوء  ويتم 
يف ظ���ل االأزم�������ة احل���ال���ي���ة، الأن���ه 
فريو�س  ���س��د  ب��ال��ك��ام��ل  حم�سن 
املوظف  ي���ظ���ل  ب��ي��ن��م��ا  ك�����ورون�����ا، 
لاإ�سابة  م���ع���ر����س���ا  ال���ب�������س���ري 

بالعدوى.
تزايدا  ال����وب����اء  ف����رتة  و����س���ه���دت 
على  ل��اإق��ب��ال  ال��ن��ظ��ري  منقطع 
و�سط  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  م��ن��ت��ج��ات 
من  بعد،  عن  العمل  على  تركيز 
اأجل �سمان التباعد االجتماعي.

ومبا اأن خدمات كثرية توا�سلت، 
يف ظل �سريان االإغاق، من خال 
االإنرتنت والتكنولوجيا، فاإن هذا 
اأ�سحاب  �سيدفع  الافت  التطور 
القيام  اإىل  وال�����س��رك��ات  امل�����س��اري��ع 

بتغيريات جوهرية م�ستقبا.
ويف تقرير حديث، ك�سف املنتدى 
بحلول  اأن��ه  ال��ع��امل��ي،  االقت�سادي 
موجة  ����س���ت���وؤدي   ،2025 ���س��ن��ة 
اإىل  االآيل   ب��االإن�����س��ان  اال�ستعانة 
يف  وظيفة  مليون  ب�85  االإ�سرار 

العامل.

ملاذا نقرر ال�ستمرار يف عالقتنا 
العاطفية اأو اإنهائها؟ درا�سة جتيب!

بينكما  جتمع  اأن  اأو  واال�شتقرار  باالأمان  ال�شع�ر  اأو  الر�شا 
يف  لال�شتمرار  الكثريين  تدفع  اأ�شباب  كلها  ال�شداقة،  م�شاعر 

ما،  ب�شخ�ص  عاطفيا  االرت��ب��اط 
مهما كان االأمر �شعبا. ولكن ما 
االأ�شباب التي قد تدفع للعك�ص 
متاما اأي االنف�شال عمن نحب؟

يف  لال�شتمرار  تدفعنا  قد  التي  االأ�شباب  اأبرز  من 
زواجنا اأو يف عالقة عاطفية مع �شخ�ص ما، ه� احلب 

ال�شخ�ص  بهذا  جمعتنا  واإن  العالقة  عن  بالر�شا  و�شع�رنا 
باأ�شباب  يتعلق  فيما  �شحيح  والعك�ص  ال�شداقة.  م�شاعر 

اختيار االنف�شال عاطفيا عن �شخ�ص ما. 
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�ش�ؤون حملية

ن�رة الكعبي: اأعمال الطالبات تت�شم بح�ص جمتمعي عال

معر�ض م�ساريع تخرج طالبات كلية الفنون وال�سناعات الإبداعية بجامعة زايد

يف حما�شرة عن بعد بال�شراكة مع مكتب رئا�شة جمل�ص ال�زراء

جامعة الإمارات تعزز وعي الطالب بروؤى الدولة وا�سرتاتيجياتها امل�ستقبلية

بح�ش�ر 97 مزارعا وخبريا من حمبي زراعة النخيل ميثل�ن 15 دولة عربية
جائزة خليفة ا�ست�سافت وزارة التغري املناخي والبيئة لعر�ض املبادرة �سمن برنامج املحا�سرات الفرتا�سية

مبادرة »نخيلنا« لتعزيز التن�ع الغذائي و�شمان ا�شتدامته

•• دبي - الفجر

اف��ت��ت��ح��ت ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي�����رة الثقافة 
زاي�����د م��ع��ر���س م�ساريع  رئ��ي�����س��ة ج��ام��ع��ة  وال�������س���ب���اب، 
خريجات كلية الفنون وال�سناعات االإبداعية بجامعة 
دبي  حي  يف   ،2020-2019 االأك��ادمي��ي  للعام  زاي��د 
للت�سميم. �سم املعر�س جمموعة متنوعة تتاألف من 
الفنون املرئية، الت�سميم  جماالت  يف  فنيا  عما   52

اجلرافيكي والت�سميم الداخلي والر�سوم املتحركة. 
و اطلعت نورة الكعبي على اأعمال الطالبات و اأعربت 
طالبات  تتميز   " ق��ائ��ل��ة:  مب�ساريعهن  اإع��ج��اب��ه��ا  ع��ن 
الفنون بجامعة زايد بح�س فني فريد، يلم�س يف ثناياه 
الواقع. اأرى اأعماال فنية متجددة يف كل دفعة تتخرج، 
و  اإبداعهن،  و  العام جدارتهن  اأثبت طالبات هذا  وقد 
ذلك بتخطيهن جميع ال�سعوبات التي فر�ستها علينا 
م�سرفة  فنية  باأعمال  اخل��روج  و   ،19 كوفيد  جائحة 

تعرب عن اأفكار هادفة، و تت�سم بح�س جمتمعي عاٍل".
واأ�سافت: " تعمل جامعة زايد با�ستمرار على ت�سجيع 
العليا  والدرا�سات  اجلامعية  درا�ساتهم  خال  طلبتها 
م�ساريعهم  لتاأ�سي�س  وتدعمهم  االأع��م��ال  ري���ادة  على 
اخلا�سة التي تتنا�سب مع توجهات االأجندة الوطنية، 
وي��ع��د م��ع��ر���س اخل���ري���ج���ات م��ث��اال ع���ن دم����ج املناهج 
�سبابنا  لت�سليح  االإب���داع���ي���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ع  االأك���ادمي���ي���ة 
مبهارات وممار�سات فنية متعدة تقود م�سرية االقت�ساد 

االإبداعي يف دولة االإمارات خال ال�سنوات املقبلة"
و  ال��ف��ن��ون  كلية  ب���ادين، عميد  كيفن  اأك���د  وم��ن جهته 

يف  املعر�س  ا�ست�سافة  اأن  على  االإب��داع��ي��ة  ال�سناعات 
حي دبي للت�سميم ي�سع الطلبة يف توا�سل مبا�سر مع 
اجلمهور، و يعطيهم الفر�سة يف التفاعل مع الفنانني 

االآخرين و النقاد الإثراء جتربتهم. 
هذا  معر�س  �سكل  " لقد  ق��ائ��ا:  املعر�س  على  وعلق 
ال���ع���ام حت��دي��ا ك��ب��ريا ل��ل��ج��م��ي��ع، االأم�����ر ال����ذي انعك�س 
اأظ��ه��ر فيهن  ال��ط��ال��ب��ات، فقد  اأع��م��ال  ب��االإي��ج��اب على 
فخور  واإنني  املثابرة.  على  وعزمهن  التزامهن  م��دى 
املوا�سيع  بكافة  و�سعيد  اإليها  تو�سلن  التي  بالنتائج 
املراأة  مت�س  موا�سيع  جن��د  حيث  ل��ه��ا،  تطرقن  ال��ت��ي 

والثقافة والتقاليد واملجتمع."
و اأ�ساف: " تعمل جامعة زايد على فتح املجال لطلبتها 
الكت�ساف مكامن اإبداعهم و تطويرها، مع العمل على 
دجمها بال�سياقات الثقافية، واالجتماعية  و التعليمية 
و ريادة االأعمال، حيث تقوم كلية الفنون و ال�سناعات 
املمار�سات  بني  املزج  على  الطلبة  مب�ساعدة  االإبداعية 
للخروج  املعا�سر  م��ع  ال��ف��ن  و  احل��دي��ث��ة  و  التقليدية 

باأعمال فنية مبتكرة ". 
الر�سوم  ت�سميم  جم���ال  ت��خ��رج  مل�����س��اري��ع  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
ال�سويدي  م���وزة  الطالبتان  ط���ورت  فلقد  امل��ت��ح��رك��ة، 
وه���ن���د ال���ف���ا����س���ي م���ه���ارت���ه���ن ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
والفيديو  االأب���ع���اد،  ث��اث��ي��ة  ال��ن��م��وذج��ي��ة  ال��ت�����س��ام��ي��م 
الرقمي، باالإ�سافة اإىل ت�سميم املواقع االإلكرتونية، و 
ربطتها مبوا�سيع ذات مغزى للخروج بعملني معربين 
متثيل  فتم  مهمة،  ق�سايا  اجت���اه  اأف��ك��اره��ن  يعك�سان 
ق�سية التلوث من قبل موزة عرب لعبة فيديو بعنوان 

اأهمية  ع��ن  للتوعية  ت��ه��دف  ال��ت��ي  �سعري"  "حكاية 
احل��ف��اظ ع��ل��ى امل��ي��اه االإق��ل��ي��م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة م��ن التلوث 
ملو�سوع  فتطرقت  الفا�سي  هند  اأم��ا  اأن��واع��ه.   بكافة 
متكني املراأة من خال ر�سوم متحركة بعنوان "ابتعي 
طموحك" ا�ستوحته من ق�سة الرائد مرمي املن�سوري 
برتبة  واأ�سبحت  اجلي�س  �سفوف  اإىل  ان�سمت  التي 

رائد يف �ساح الطريان االإماراتي.
اأما طالبات الت�سميم اجلرافيكي فكان لديهن كذلك 
وثقافية،  اجتماعية  اأب��ع��اد  ذات  مبوا�سيع  اهتمامات 
حيث �سمت اأعمالهن ال� 24 مو�سوعاً تهتم باحلفاظ 
ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ة و ال��ل��غ��ة وال����رتاث ال��وط��ن��ي، و معاجلة 
كم�سروع  فكاهية  بطريقة  النمطية  ال�����س��ور  بع�س 
اإىل  "نقاب" التي تطرقت من خاله  املهريي  اأ�سواق 
نظرة الغري حول الن�ساء املنقبات وعربت عما تعي�سيه 
حول  النا�س  خالها  م��ن  توعي  فكاهية  بت�سميمات 

املنقبات كونهن يع�سن حياة عادية كاجلميع. 
االجتماعية  امل���وا����س���ي���ع  ب��ع�����س  ت���ن���اول  ج���ان���ب  اإىل   
ال�ساعد  لل�سباب  املجتمع  كنظرة  واحلديثة  ال�سائعة 
ي�سلط  ال��ذي  عينهم"،  "بطرف  بعنوان  م�سروع  ع��رب 
ال�سوء على نظرة االأهل لل�سباب والفجوة الكامنة بني 
بن حماد من خال عملها  ميثاء  تعر�س  و  اجليلني، 
ال�سغط الذي يخ�سع له اجليل ال�ساعد ليتنا�سب مع 

م�ستوى توقعات االأهل.
اأكرب جمموعة  الداخلي  الت�سميم  لقد �سم تخ�س�س 
من طالبات الكلية و �سمل �ستى اأنواع امل�ساريع، ابتداء 
من امل�ساريع ال�سكنية ال�سغرية اإىل امل�ساريع التجارية 

امل�ساريع  اأبدين من خال  قد  و  الوا�سع،  النطاق  ذات 
كم�سممات  امل��ي��داين  للعمل  ا���س��ت��ع��داده��ن  امل��ط��روح��ة 
اإذ �سمت  التغيري.  اإح���داث  امل�ساهمة يف  و  حم��رتف��ات  
امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ُع��ر���س��ت م�����س��اري��ع جت���اري���ة و اأخ���رى 
التي  ال��ب��ل��و���س��ي  ع��ال��ي��ة  ك��م�����س��روع  �سحية  و  تعليمية 
على  ي��ح��ت��وي  �سحي  ل��ن��اٍد  م��ب��ت��ك��را  ت�سميما  و���س��ع��ت 
مرافق خمتلفة ممتعة، حتث االأف��راد على اال�ستمرار 

يف الذهاب للنادي ال�سحي. 
و عملت اآمنة الب�ستكي على ت�سميم مميز لدار م�سنني 
ب�سكل  يتحركون  جتعلهم  ال��ت��ي  امل��راف��ق  جميع  ت�سم 
اأكرث و يعي�سون حياة طبيعية و يتفاعلون مع االأفراد 
من حولهم، حيث يركز هذا امل�سروع على تطوير بيئة 
بيوتهم،  يف  باأنهم  ي�سعرون  ال�سن  كبار  جتعل  للعي�س 
للتعلم من ق�س�س  باالأطفال  تعليمي يرحب  و مركز 
قريبة  امل�سروع يف منطقة  يقع  و  ن�سائحهم،  و  الكبار 
من ال�ساطئ ت�ساعد على التقليل من القلق و االإجهاد 
على منط  للحفاظ  البدين  الن�ساط  زي��ادة  و  العقلي، 
امل��ازم��ي ف�سممت مركزا  اأ���س��واق  اأم���ا  �سحي ح��رك��ي.  
درا�سة  بعد  احل��وام��ل،  الن�ساء  ي�ستهدف  لا�سرتخاء 
%25 من  اأن  اإىل  خ��ال��ه��ا   م���ن  ت��و���س��ل��ت  اأج��رت��ه��ا 
االأطفال الذي يولدون يف االإمارات قبل اإمتام 9 اأ�سهر 
نف�سي  واإج��ه��اد  لقلق  االإم��ه��ات  تعر�س  ب�سبب  ذل��ك  و 
عليه  اأطلق  التي  خ��ال مركزها  وتهدف من  وب��دين، 
ا�سم "مركز ال�سفاء" اإىل توفري بيئة منا�سبة للراحة 
و اال�سرتخاء و التقليل من ال�سغوطات لوالدة اأطفال 

اأ�سحاء. 

•• العني - الفجر

نظمت ع��م��ادة احل��ي��اة ال��ط��اب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة االإم�����ارات 
ب���وزارة  ال�����وزراء  ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتب رئ��ا���س��ة جمل�س 
�سوؤون جمل�س ال��وزراء، حما�سرة افرتا�سية عن بعد، 
"ا�ستنارة عقول الطلبة بروؤى وا�سرتاتيجيات  بعنوان 
بروؤى  اجل��ام��ع��ة  طلبة  وع��ي  تعزيز  ب��ه��دف  الدولة"، 
دولة االإمارات وا�سرتاتيجياتها امل�ستقبلية يف خمتلف 
القطاعات، ودور احلكومة يف تنفيذ توجيهات القيادة 
ال�سنوات  خ��ال  للدولة  التنموية  امل�����س��ارات  بت�سميم 

والعقود املقبلة.
واأكدت االأ�ستاذة اآمنة نبيل عبد اهلل ال�سامري العجمي 
اإدارة جامعة االإم��ارات خال املحا�سرة  ع�سو جمل�س 
اأو موظفاً  ط��ال��ب��اً  ك��ان  ���س��واًء  املجتمع  ف��رد يف  ك��ل  اأن 
كل  الأن  ويتخيلها،  وير�سمها  اأهدافه،  يحدد  اأن  يجب 
فرد مُميز وله دور مهم يوؤديه يف منظومة احلياة، ويف 
العلوم  اكت�ساب  واق��ع من خ��ال  اإىل  االأح���ام  حتويل 
وعزمية  بتفاوؤل  والعمل  امل�ستمر  واالط��اع  وامل��ع��ارف 

ومواكبة م�ستجدات احلياة.
عميد  الدرمكي  نعيمة  الدكتورة  اأ���س��ارت  جهتها،  من 
احلياة الطابية باجلامعة اإىل اأن املحا�سرة تهدف اإىل 
اإطاع طلبة جامعة االمارات على روؤى وا�سرتاتيجيات 

الدولة، ملا يف ذلك من اأثر االإيجابي وحمتوى يتنا�سب 
مع امل�ستوى الفكري للطلبة وا�ستنارة عقولهم، وتعزيز 

ح�س امل�سوؤولية لديهم جتاه دولتهم. 
جمل�س  رئ��ا���س��ة  مكتب  م��ن  ال�سماحي  م���وزة  وق��دم��ت 
الوزراء بوزارة �سوؤون جمل�س الوزراء عر�ساً تو�سيحياً 
ال����دول����ة يف  ت�����س��م��ن روؤى وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  ����س���ام���ًا 
ا�ست�سراف امل�ستقبل والتخطيط له كاأحد اأهم الركائز 
التي قامت عليها دولة االإمارات، وا�ستعر�ست الدورات 
اال�سرتاتيجية التي مرت بها احلكومة االحتادية منذ 

ال�سمو  ل�ساحب  الوطني  للعمل  برنامج  اأول  انطاق 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اال�سرتاتيجية  ب��ال��دورات  م���رورا   ،2005 ع��ام  اهلل"، 
وروؤية  االحت��ادي��ة،  احلكومة  بها  م��رت  التي  املختلفة 

االإمارات 2021، ومئوية االإمارات 2071. 
م�ستويات  ث����اث����ة  ال�������س���م���اح���ي  م��������وزة  وت����ن����اول����ت 
لا�سرتاتيجيات احلكومية، تت�سمن روؤية بعيدة املدى 
للدولة ومتتد خلم�سني وتعرف ب "مئوية االإمارات"، 
وخ���ط���ط م��ت��و���س��ط��ة امل������دى ل��ع�����س��ر ����س���ن���وات تعرف 

املدة  ق�سرية  وخطط  الوطنية"،  ب�"اال�سرتاتيجيات 
املوؤ�س�سية"  ب�"اال�سرتاتيجيات  تعرف  �سنوات  خلم�س 

للجهات االحتادية.
للخم�سني،  اال���س��ت��ع��داد  ع��ام  اإىل  املحا�سرة  وتطرقت 
الذي اأعلن عنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
حاكم دبي "رعاه اهلل"، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب القائد  اآل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  ب��ن زاي���د 
اإن�ساء  ق���رار  اإىل  وت��ط��رق��ت  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
احلكومية  اجلهود  لقيادة  للخم�سني  اال�ستعداد  جلنة 
خال  االإم�����ارات  ل��دول��ة  التنموية  امل�����س��ارات  بتطوير 

اخلم�سني عاما املقبلة.
ك���م���ا ت���ع���رف ال��ط��ل��ب��ة خ�����ال امل���ح���ا����س���رة ع���ل���ى عدد 
م���ن امل��ن��ه��ج��ي��ات اجل���دي���دة يف ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي مثل 
االج���ت���م���اع���ات ال�����س��ن��وي��ة حل��ك��وم��ة دول�����ة االإم��������ارات، 
جديدة  اأدوات  ابتكار  واآل��ي��ات  احلكومية،  وامل�سرعات 
املبادرات  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���س��اف��ة  احل��ك��وم��ي،  العمل  يف 
احلكومية املتميزة مثل االجتماعات ال�سنوية حلكومة 
دولة االإمارات، وامل�سرعات احلكومية، وخمترب االبتكار 
احلكومي، والت�سميم الت�ساركي للحكومة واملجتمع يف 
ت�سميم ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات وتطوير اخلدمات 

احلكومية.

•• اأبوظبي-الفجر

واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  نظمت جائزة خليفة 
االإدارة  “مبادرة  ح��ول  افرتا�سية  حما�سرة  ال��زراع��ي 
قدمتها  "نخيلنا"،  النخيل  اآف���ات  ملكافحة  املتكاملة 
رئي�س  بال�سوارب،  حممود  حمدة  ال��زراع��ي��ة  املهند�س 
ق�سم ال�سحة النباتية باالإنابة يف وزارة التغري املناخي 
والبيئة باالإمارات، مب�ساركة 97 �سخ�ساً هم نخبة من 
املزارعني واملنتجني واالأكادمييني واملخت�سني بزراعة 
النخيل واإنتاج وت�سنيع التمور ميثلون 15 دولة على 

امل�ستوى العربي. 
معايل  توجيهات  �سمن  العلمية  ال��ن��دوة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س 
التزام اجلائزة  اإط��ار  اأمناء اجلائزة، يف  رئي�س جمل�س 
اجليدة  باملمار�سات  والتوعية  العلمية  املعرفة  بن�سر 
التمور من  املزارعني وحت�سني جودة  لتمكني  للنخيل 
املن�سة  ع��رب  العلمية  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  �سل�سلة  خ��ال 
عبد  الدكتور  اأع��رب  حيث   .)zoom( االفرتا�سية 
لنخيل  الدولية  عام جائزة خليفة  اأمني  زايد  الوهاب 
التمر واالبتكار الزراعي عن تقديره للجهود العلمية 
واملهنية التي تقدمها وزارة التغري املناخي والبيئة يف 
جمال االإدارة املتكاملة ملكافحة اآفات النخيل واأثر ذلك 
على تطور زراعة النخيل واإنتاج التمور على م�ستوى 
ال���دول���ة، م�����س��رياً اإىل ح��ر���س دول���ة االإم������ارات يف ظل 
ر�سمه  ال��ذي  النهج  ذات  على  ال�سري  الر�سيدة  القيادة 

ال�سيخ زايد يف دعمه لزراعة النخيل واإنتاج التمور. 

حممود  حمدة  املهند�سة  ا�ستعر�ست  فقد  جهتها  من 
ب��ال�����س��وارب خ��ال ال��ن��دوة ع���دداً م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي 
ت��واج��ه زراع����ة ال��ن��خ��ي��ل ب����االإم����ارات، ف��ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
طبيعة الرتبة وامللوحة ونق�س املياه، فاإن االآفات متثل 
النخيل يف  زراع��ة  التي تواجهها  التحديات  اأب��رز  اأح��د 
االإم��ارات. واأهم هذه االآفات: �سو�سة النخيل احلمراء 
ال��ت��ي تعترب م��ن اأخ��ط��ر االآف����ات ال��ت��ي ت��ه��اج��م �سجرة 
ال�سغرى  البلح  دودة  اأو  احل��م��رية  وح�����س��رة  النخيل، 
ال��غ��ب��ار.  وكلها  ال��دوب��ا���س، وح�����س��رة عنكبوت  وح�����س��رة 

وا�سحة  ب�سورة  وت��وؤث��ر  النخيل،  اأ���س��ج��ار  ت��ه��دد  اآف���ات 
ع��ل��ى ج���ودة ث��م��اره��ا.  واأ����س���ارت امل��ه��ن��د���س��ة ح��م��دة اإىل 
ملكافحة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  االإدارة  م���ب���ادرة  اإط�����اق  م���راح���ل 
حيث   2012 ع��ام  يف  كانت  "نخيلنا"  النخيل  اآف��ات 
ال��ت��ن��وع الغذائي  ت��ع��زي��ز  ال���ه���دف اال���س��رتات��ي��ج��ي ه���و 
اإدارة  العمل على حتقيق  اأجل  ا�ستدامته، من  و�سمان 
اأجل  من  الطبيعية  وامل���وارد  البيئية  للنظم  متكاملة 
اأخ�سر لنا ولاأجيال القادمة، ول�سمان بيئة  اقت�ساد 
م�ستدامة للحياة، يتم تنفيذ مبادرة " نخيلنا " وهي 

مبادرة لتعزيز كفاءة عمليات املكافحة املتكاملة الآفات 
دولة  يف  واحل��ي��وي  الغذائي  االأم���ن  وحتقيق  النخيل، 
االإمارات العربية املتحدة. حيث ت�سعى هذه املبادرة اإىل 
ايجاد حزمة متكاملة من االجراءات واخلدمات التي 
االقت�سادية  امل�ساهمة  لتعزيز  النخيل  مل��زارع��ي  تقدم 
لزراعة النخيل واإنتاج التمور وال�سناعات املرتبطة بها 
يف الناجت املحلي، وتعزيز دورها يف املحافظة على االأمن 
الغذائي وتنويع م�سادر الدخل وذلك بتح�سني نوعية 
�سحيحة  بيانات  قواعد  اإي��ج��اد  اإىل  باالإ�سافة  املنتج، 
حديثة وموثوقة حول واقع زراعة النخيل، واملحافظة 
يف  االإم����ارات  دول��ة  بلغتها  التي  امل��رم��وق��ة  املكانة  على 
جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور، حيث تويل املبادرة 
اأهمية كبرية للممار�سات الزراعية ال�سليمة واحلر�س 
على توعية املزارعني والعاملني يف مزارع النخيل بهذه 
املمار�سات ب�سورة مبا�سرة، حيث بلغ عدد املزارع التي 
االأ�سجار  " )9،431( وعدد  "نخيلنا  �سملتها مبادرة 

بلغ )2608007(
بالدور  املحا�سرة  خ��ت��ام  يف  ح��م��دة  املهند�سة  واأ���س��ادت 
لنخيل  الدولية  به جائزة خليفة  قامت  ال��ذي  الكبري 
التمر واالبتكار الزراعي يف دعم وتطوير قطاع زراعة 
العربي والدويل،  التمور على م�ستوى  واإنتاج  النخيل 
من خال تنظيم مهرجان التمور العربية وما رافقها 
يف  فاعل  ب�سكل  �ساهمت  التي  وفعاليات،  اأن�سطة  من 
�سل�سلة  اىل  باالإ�سافة  العربية،  للتمور  ال�سمعة  زي��ادة 
العامة  االأم���ان���ة  نظمتها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  امل����وؤمت����رات 

للجائزة على مدى ع�سرين عاماً.

مب�شاركة �شامل بن ركا�ص
انطالقة مبادرة  نعتني بكم باإح�سان  يف العني

•• العني - الفجر

اأطلق ق�سم املتطوعني يف هيئة الهال االأحمر فرع العني، مبادرة "نعتني 
بكم باإح�سان " برعاية وم�ساركة ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�س العامري، 
وذلك بتوزيع 400 وجبة غذائية ولوازم �سحية متكاملة على العمال يف 

مواقع خمتلفة مبدينة العني. 
واأكد ال�سيخ �سامل بن ركا�س اأن هذه املبادرة بتقدمي امل�ساندة لفئة العمال 
تاأتي �سمن املبادرات اخلريية واالإن�سانية يف ظل جائحة كورونا، وبالتايل 
حتقيق مبداأ التما�سك االجتماعي والتكافل والرتاحم االإن�ساين بناء على 
توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ور�سالة �سموه النبيلة يف اأهمية تاحم 

وت�ساوي جميع فئات املجتمع يف االهتمام والدعم. 
االأحمر  الهال  به  يقوم  ال��ذي  الكبري  ب��ال��دور  ركا�س  بن  �سامل  د.  واأ���س��اد 
لذوي  الدعم  وتقدمي  املجتمع  يف  املحتاجني  مل�ساندة  التطوعية  وال��ف��رق 

الدخل املحدود مل�ساعدتهم والتخفيف عنهم. 
من جهتها قالت عائ�سة الظاهري رئي�سة ق�سم املتطوعني باالإنابة  يف هيئة 
وجبات  تقدمي  باإح�سان" ت�سمل  بكم  "نعتني  م��ب��ادرة  اإن  االأح��م��ر  ال��ه��ال 
للنظافة  �ساملة  م��واد  اإىل  اإ�سافة  عملهم،  مواقع  يف  العمال  على  غذائية 
االلتزام  ع��ل��ى  حلثهم  وامل��ع��ق��م��ات  وال��ق��ف��ازات  ال��ك��م��ام��ات  م��ن  ال�سخ�سية 

باالإجراءات االحرتازية اأثناء التنقل.
واأثنت الظاهري على الدور الفعال للفرق التطوعية يف دعم تعزيز مفهوم 
مكافحة  يف  الر�سيدة  القيادة  تعليمات  تعك�س  التي  املجتمعية  امل�سوؤولية 
جائحة كورونا. وقد عرب العمال عن �سرورهم مبا مت تقدميه لهم يف هذه 

املبادرة من م�ساندة ودعم نف�سي.  

زايد للثقافة الإ�سالمية حتتفل 
باليوم الوطني 49

•• العني - الفجر

باليوم  اح��ت��ف��اال  متنوعة  فعاليات  االإ���س��ام��ي��ة  للثقافة  زاي���د  دار  نظمت 
الوطني 49 لدولة االإمارات العربية املتحدة، عك�س م�ساعر الفخر و الفرح 

واالعتزاز باإجنازات الدولة خال م�سرية هذه االأعوام.
العام  امل��دي��ر  تيمز  ع��رب تطبيق  بثه  ال��ذي مت  االف��رتا���س��ي  وح�سر احلفل 
د.ن�سال حممد الطنيجي و م��دراء االأف��رع و االإدارات و روؤ�ساء االأق�سام و 

موظفي الدار، وطلبة الدار من املهتدين اجلدد.
اأن االحتفال باليوم الوطني  العام للدار  املدير  واأك��دت د.ن�سال الطنيجي 
للدولة لهو منا�سبة غالية على قلوب اجلميع، فهذا اليوم الذي غر�س فيه 
– �سجرة  ث��راه  – طيب اهلل  اآل نهيان  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له  املغفور 
اإجن��ازات و حمافل عاملية يف جميع املجاالت و على  االحت��اد، فاأثمرت عن 
العطاء  و  بالعمل  ال��والء  لنجدد  اليوم  وياأتي هذا  التميز،  اأعلى م�ستويات 

لدولتنا الغالية.
و�سملت فقرات احلفل ال�سام الوطني لدولة االإمارات باللغة ال�سينية اإىل 
االأر�سيف  "ق�سة وطن" للمحا�سر يف  جانب تقدمي عر�س فيديو بعنوان 
قبل  م��ا  ال��دول��ة  ت��اري��خ  ق�سة  يحكي  ع��ب��داهلل،  اإ�سماعيل  حممد  ال��وط��ن��ي 

االحتاد و احلقب التاريخية التي �سهدتها.
و �سارك جمموعة من املهتدين اجلدد من جاليات خمتلفة يف فقرة بعنوان 
"حب االإمارات"  ت�سمنت ت�سوير فيديوهات يتحدث فيها املهتدون اجلدد 

بلغات خمتلفة عن حبهم لدولة االإمارات وقادتها و �سعبها.
" ق�سيدة يف حب  بعنوان  �سعرية  العبيديل فقرة  ال�ساعر جا�سم  كما قدم 
االإمارات" ، و�ساركت الطفلة غا اأحمد الكمايل بفقرة �سامخ يا وطن وهي 
فقرة خم�س�سة الأبناء املوظفني. وت�سمن احلفل عر�س فيديو وثائقي عن 
ق�سة علم دولة االإم��ارات حتدث فيه م�سمم العلم عبداهلل حممد املعينة 
عن ق�سة م�ساركته يف امل�سابقة الوطنية التي اأعلنت الختيار علم للدولة و 
مراحل اختيار ت�سميمه اإىل حلظة رفع العلم بيد املغفور له ال�سيخ زايد بن 

�سلطان  اآل نهيان- طيب اهلل ثراه-.
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تقليديا  باركن�ش�ن  مر�ص  ُيفهم 
على اأنه مر�ص تنك�ص ع�شبي يبداأ 

يف الدماغ. 
ويف حني اأن هذا قد يك�ن �شحيحا يف 
بع�ص احلاالت، فاإن االأدلة املتزايدة 
ت�شري اإىل اأن هذا اال�شطراب ه� يف 

ال�اقع مر�شان.

اأنه  ويف درا�سة جديدة لت�سوير الدماغ، وجد الباحثون 
باركن�سون،  مبر�س  امل�سابني  االأ�سخا�س  بع�س  لدى 
الع�سبي  اجل��ه��از  يف  الع�سبي  اجل��ه��از  ت��ل��ف  ي��ب��داأ 

املعوي، ثم ينتقل اإىل الدماغ.
ولدى مر�سى اآخرين، يبدو اأن املر�س يظهر يف 

الدماغ اأوال.
وي���ق���ول ع���امل االأع�������س���اب، ب���ري ب���ورغ���ام���ر، من 
االآن،  الدمنارك: )حتى  اآرهو�س يف  جامعة 
اعترب العديد من النا�س املر�س متجان�سا 
ا�سطرابات  اأ���س��ا���س  على  وع��ّرف��وه  ن�سبيا، 
احلركة الكا�سيكية. ولكن يف الوقت نف�سه، 
وجود  �سبب  ب�ساأن  باحلرية  �سعرنا 
بني  الكبري  االخ��ت��اف  ه��ذا  مثل 
اأع�����را������س امل����ري���������س. وم�����ع هذه 
املعرفة اجلديدة، تبدو االأعرا�س 
املختلفة اأكرث منطقية، وهذا 
اأي�سا هو املنظور الذي يجب 
اأن ُينظر فيه اإىل االأبحاث 

امل�ستقبلية(.
الدرا�سة  اأن  ح���ني  ويف 
�سغرية  اجل�������دي�������دة 
- مب�����ا يف  احل�����ج�����م 
�سخ�سا   37 ذل��ك 
م�سابني  ف��ق��ط 
مب���������������ر����������������س 
 ، ن كن�سو ر با
يعتربون  اأو 
م���ع���ر����س���ني 
ل����ل����خ����ط����ر، 
وجميعهم 
ت����������رتاوح 
هم  ر عما اأ
 50 ب�����������ني 
 8 5 و
الباحثون  يقول   - عاما 
جم�����م�����وع�����ت�����ه�����م  اإن 
يكفي  مب��������ا  ك������ب������رية 
الإظ�����ه�����ار اخ���ت���اف���ات 
ك���������ب���������رية ل�����ل�����غ�����اي�����ة 

الت�سوير  مثل  املتقدمة  الت�سوير  تقنيات  با�ستخدام 
بالرنني  والت�سوير  ال��ب��وزي��رتوين  ب��االإ���س��دار  املقطعي 

املغناطي�سي.
اأي�سا من  امل�ساركني  الدرا�سة، عانى عدد كبري من  ويف 
ارتباطا  املرتبط  ال�سريعة،  العني  حركة  نوم  ا�سطراب 
بالذات،  امل�سكلة  هذه  اأن  الفريق  ووج��د  باملر�س،  وثيقا 
التي توؤدي اإىل حتقيق االأ�سخا�س الأحامهم، متيل اإىل 

االإ�سارة اإىل تطور مر�س باركن�سون يف اجل�سم.
ويعتقد الباحثون اأن ال�سبب يف ذلك هو اأن املر�س ينتقل 
اأوال من القناة اله�سمية اإىل جزء من الدماغ، ويرتبط 
ارت��ب��اط��ا وث��ي��ق��ا ب��ن��وم ح��رك��ة ال��ع��ني ال�����س��ري��ع��ة، ق��ب��ل اأن 
يتطور اإىل املادة ال�سوداء، حيث مييل مر�س باركن�سون 

يف الدماغ اإىل الظهور.
وا���س��ت��خ��دم��ت ال���درا����س���ة ا����س���ط���راب ن����وم ح��رك��ة العني 
االأ�سخا�س  لتحديد  كطريقة   ،)REM( ال�سريعة 
الحقا،  باركن�سون  مب��ر���س  االإ���س��اب��ة  خلطر  املعر�سني 
ب��اف��رتا���س اأن����ه ق��د ي��ك��ون ع��ام��ة ع��ل��ى ح����دوث تنك�س 
ع�سبي. واأدت فحو�سات الدماغ وغريها من التقييمات 
اإن�ساء  اإىل  االأع�ساب  ووظيفة  اجل�سم  ب�سحة  املتعلقة 
ملفات تعريف، تو�سح اثنتني من االإ�سارات البيولوجية 

املختلفة.
وه����ذا ي��ع��ن��ي اأن����ه ق���د ي��ك��ون ه���ن���اك، يف ال���واق���ع، نوعان 
خمتلفان من املر�س، يبداأ كل منهما يف اأجزاء خمتلفة 

من اجل�سم ثم يتقدم بطرق خمتلفة قليا.
مر�س  اأول  املختلفني:  املظهرين  على  املعدون  ويطلق 

باركن�سون يف اجل�سم واأول باركن�سون يف الدماغ.
اأنه  اإىل  ال�سابقة  الدرا�سات  )اأ���س��ارت  بورغامر:  ويقول 
ن��وع واح��د م��ن مر�س  اأك��رث م��ن  اأن يكون هناك  ميكن 
ب��ارك��ن�����س��ون، ول��ك��ن مل ُي��ث��ب��ت ذل���ك ب��و���س��وح ح��ت��ى هذه 
ال�سوؤال.  الدرا�سة، التي �سممت خ�سي�سا لتو�سيح هذا 
واأكرث  اأف�سل  ع��اج  يف  االأم��ل  توفر  معرفة  االآن  لدينا 
يف  باركن�سون  مبر�س  امل�سابني  لاأ�سخا�س  ا�ستهدافا 

امل�ستقبل(.
وارتبطت القناة اله�سمية الأول مرة مبر�س باركن�سون 
منذ م��ا يقرب م��ن قرنني م��ن ال��زم��ان. وال��ي��وم، ُيعرف 
االإم�ساك باأنه اأحد اأكرث اأعرا�س هذه احلالة �سيوعا، ويف 
اق��رتح عامل  2003، بعد درا�سة اجلثث عن كثب،  عام 
الت�سريح الع�سبي، هيكو براك، اأ�سا ملر�س باركن�سون.

وم��ن��ذ ذل���ك احل���ني، اأ���س��ف��رت درا����س���ات اأخ����رى ع��ن اآراء 

اأجريت  التي  الدرا�سات  بع�س  ت�سري  وبينما  خمتلطة. 
املوؤ�سرات  النت�سار  مم��را  هناك  اأن  اإىل  احليوانات  على 
احليوية ملر�س باركن�سون من االأمعاء اإىل الدماغ، ت�سري 
اأن هذه ال متثل  اإىل  درا�سات ت�سريح اجلثة على الب�سر 

�سوى اأقلية من احلاالت.
ويف اإح�����دى ال���درا����س���ات ال��ت��ي اأج���ري���ت ع��ل��ى اأك����رث من 
600 جثة، مل يجد الباحثون حالة واحدة من مر�س 

باركن�سون )املعوي فقط(.
ولكن، هذا ال يعني اأن اجلهاز الع�سبي لاأمعاء، املعروف 
واجلهاز  م��ت��ورط.  غري  امل��ع��وي،  الع�سبي  اجلهاز  با�سم 
االأمر  ب��اأن  الباحثني  بع�س  وي��ج��ادل  �سخم،  اله�سمي 
املجهرية، ال�ستبعاد  ال�سرائح  مئات من  �سي�ستغرق عدة 

اأمرا�س االأمعاء املو�سعية )باأي درجة من الثقة(.
وثبت اأن العثور على اأدلة ب�ساأن حاالت القناة اله�سمية 
ولكن  �سعب،  اأمر  بطريقة مماثلة  تتقدم  التي  االأوىل، 
ق��د يكون هناك حل  اأن��ه  اإىل  ال��درا���س��ة اجل��دي��دة ت�سري 

و�سط بني النتائج املختلطة.
ويتوقع املعدون من امل�سارات احلالية اأن جميع املر�سى، 
لديهم،  باركن�سون  مر�س  بدء  كيفية  عن  النظر  بغ�س 
�سي�سابون يف النهاية باأ�سرار ج�سيمة جلهازهم الع�سبي 

الودي.
اإىل  االأم���ر  بهما  ينتهي  املتغريين  ك��ا  اأن  يعني  وه���ذا 

ال��ت�����س��اب��ه ال�����س��دي��د - ����س���واء ك���ان ن��ظ��ام ال���دوب���ام���ني يف 
نظامهم  اأو  اأوال،  التدهور  يف  ي��ب��داأ  ال��ذي  ه��و  اأدمغتهم 

الع�سبي املحيطي.
املتغريين يف حتديد  اأن ت�ساعدنا معرفة هذين  وميكن 
على   - مبكر  وقت  يف  باركن�سون  ملر�س  االأولية  املراحل 

االأقل بالن�سبة ملتغري اجل�سم اأوال.
ويقول بورغامر: )تتمثل اخلطوة التالية يف فح�س ما 
اإذا كان ميكن عاج مر�س باركن�سون االأول للج�سم، على 

�سبيل املثال،
 عن طريق معاجلة االأمعاء بزرع الرباز اأو بطرق اأخرى 

توؤثر على امليكروبيوم(.
فقد  بالفعل،  موجودا  باركن�سون  مر�س  اأ�سل  كان  واإذا 
الدماغ.  اإىل  يتطور  اأن  قبل  املر�س  اإي��ق��اف  من  نتمكن 

ومبجرد اأن يكون يف روؤو�سنا، ي�سعب التحكم فيه.
ول�سوء احلظ، 

ت��ب��داأ فيه االأع��را���س م��ن البديل  ال���ذي  ال��وق��ت  بحلول 
بداأ  املعريف قد  التنك�س  يكون  الظهور،  للدماغ يف  االأول 

بالفعل.
 وب��ح��ل��ول ذل���ك ال���وق���ت، ي��ق��ول ب��ورغ��ام��ر اإن��ه��م فقدوا 
اأن  يعني  ما  ال��دوب��ام��ني،  نظام  ن�سف  اأك��رث من  بالفعل 

اإبطاء املر�س �سيكون اأكرث �سعوبة.
.Brain وُن�سرت الدرا�سة يف جملة

يف درا�شة جديدة لت�ش�ير الدماغ

مر�ض باركن�سون قد يكون مر�سني يف حالة واحدة!

اأعرا�ص ارتفاع ال�شكر املفاجئ 
 اأمل يف املعدة

يوؤدي ارتفاع �سكر الدم املفاجئ اإىل حدوث ا�سطرابات واأمل 
باملعدة وتقل�سات �سديدة بها، مع نوبات من االإ�سهال املتكررة 
وال�سديدة، وتت�سابه تلك االأعرا�س مع العديد من االأمرا�س 

االأخرى.

الغثيان والقيء
املفاجئ،  بالغثيان  ال�سعور  يف  ال�سكر  ارت��ف��اع  يت�سبب 
الدم،  يف  اجللوكوز  ن�سبة  ارتفاع  نتيجة  ذلك  ويحدث 
مما يوؤدي اإىل خلل يف التمثيل الغذائي باجل�سم، علماً 
�سكر  انخفا�س  اأعرا�س  من  اأي�ساً  يعدُّ  الغثيان  ب��اأّن 

الدم اأي�ساً.

العط�ص
غري  م���ف���اج���ئ  ب��ع��ط�����س  ����س���ع���رِت  اإذا 
بارتفاع  مربر؛ فقد تكونني م�سابة 
ال�سكر املفاجئ يف الدم، مما يتطلب 
ال��ت��دخ��ل ال��ط��ب��ي ال�����س��ري��ع؛ ح��ت��ى ال 

تتطور اأعرا�سه.
الدم،  يف  اجللوكوز  ن�سبة  زي���ادة  وعند 
يحاول اجل�سم التخل�س منه عن طريق 
ال�سوائل  كل  �سحب  يتم  حيث  الكليتني؛ 
من اجل�سم، مما ي�سبب حالة من العط�س 

ال�سديد.

جفاف يف احللق
زيادة ن�سبة اجللوكوز يف الدم توؤدي اإىل حالة من االرتباك يف 
اجل�سم، خ�سو�ساً يف الكليتني اللتني حتاوالن التخل�س منه، 
املري�س  ُي�سِعر  مما  اجل�سم،  من  ال�سوائل  ب�سحب  فتقومان 

بجفاف �سديد يف احللق.

كرثة التب�ل
نتيجة �سحب ال�سوائل من اجل�سم، الذي تقوم فيه الكليتان 

بالتخل�س من اجللوكوز الزائد بالدم، 
يقوم اجل�سم بالتنبيه على نق�س ال�سوائل يف اجل�سم؛ 

مما يوؤدي ل�سرب املزيد من املاء، 
وم��ع االإك��ث��ار م��ن ���س��رب امل���اء، يحتاج امل��ري�����س ال��ذه��اب اإىل 

احلمام لعدد من املرات.

ارتفاع معدل �شربات القلب
يحدث ارتفاع يف معدل �شربات القلب ل�شببني:

االأول: زيادة ن�سبة الكيتونات يف الدم، والتي ت�سبب حمو�سة 
املفاجئ  ال�سكر  ارتفاع  اأعرا�س  اأحد  تعترب من  والتي  ال��دم، 

يف الدم.
الثاين: هو بذل القلب جمهوداً م�ساعفاً؛ ملحاولة �سخ الدم 
التي  ال��دم  لزوجة  زي��ادة  نتيجة  املختلفة؛  اجل�سم  اأنحاء  يف 

ُيحدثها ارتفاع �سكر الدم.

تعب عام و�ش�ء االإدراك
ي����وؤدي ارت��ف��اع ال�سكر امل��ف��اج��ئ اإىل ح���دوث ارت��ب��اك ع���ام يف 

اجل�سم، خا�سة اأن االأعرا�س االأخرى، مثل اأمل املعدة وزيادة 
املري�س.  ل��دى  االرت��ب��اك  من  حلالة  ت��وؤدي  القلب،  �سربات 
ومن املعروف اأن التغري يف م�ستوى اجللوكوز يف الدم يوؤدي 
اإىل فقدان اجل�سم م�سدراً من م�سادر الطاقة، فينتج عنه 

�سعور ب�سوء االإدراك والتعب.

الغيب�بة
اأعرا�س ارتفاع ال�سكر املفاجئ، وحتدث نتيجة  وتعد اأخطر 
عدم قدرة اجل�سم على التعامل مع زيادة ن�سبة اجللوكوز يف 
التعامل  ي�ستدعي  وال��ذي  الوعي،  فقدان  ي�سبب  مما  ال��دم، 

ال�سريع مع املري�س، وطلب اخلدمة الطبية العاجلة.

تعرفوا على اأعرا�ض ارتفاع ال�سكر املفاجئ خطرية
تتمثل اأخطر االآثار املرتتبة على تقلبات ال�شكر يف الدم يف زيادة خماطر االإ�شابة بامل�شاعفات ال�شحية املرتبطة بال�شكري؛ مثل ال�شكتة 

الدماغية، اأمرا�ص القلب، وتلف االأع�شاب الطرفية.
واإذا كنِت تعانني من داء ال�شكري، فيجب عليِك قيا�ص معدل ال�شكر يف الدم على نح� منتظم واملتابعة مع طبيبك؛ حيث اإن التحكم يف �شكر 

الدم )اجلل�ك�ز( اأمر بالغ االأهمية؛ لتجّنب امل�شاعفات الناجتة عن ارتفاع معدل ال�شكر يف الدم.
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العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2019/4677 تنفيذ جتاري
املكتوم-  التنفيذ:�سوملاز غام ر�سا دهقان زادة �سريوان عنوانه : االم��ارات- امارة دبي- ديرة- دبي- �سارع  طالب 

مبنى كلداري بازا- �سقة 1818- فندق رادي�سون بلو اخلور
�سارع جزيرة  دب��ي-  الثالثة-  دب��ي- اجلمريا  ام��ارة  :االم���ارات-  :م�سعود هو�سنك مانو�سي فر عنوانه  املنفذ �سده 

جمريا- مبنى جممع رقم 44- �سقة فيا رقم 15
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :
نوع العقار �سقة �سكنية- املنطقة: وادي ال�سفا 6- رقم االر�س: 2522- رقم البلدية: 2649-664- امل�ساحة: 210.68 

مرت مربع- رقم املبنى: R Palmera II-TH -39 مببلغ )2.200.000( درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2018/180 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي االول )حالياً(- بنك اخلليج االول )�سابقاً( عنوانه : اإمارة دبي- ديرة- بناية بنك ابوظبي 
الكائن  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الثقة  مكتب  املختار  وحمله   )2( الطابق  ال�سديق-  ابوبكر  �سارع  االول- 
بال�سارقة املنفذ �سده :حممد داني�س مومتاز واآخرون عنوانه :اإمارة اأبوظبي- معي�سم االول- مبنى �سينرتيوم تاور 

2- �سقة رقم 1707-2- الطابق 17- املبنى رقم 2- رقم االر�س 725 - منفذ �سده: فرحة حممد يعقوب
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية- املنطقة: معي�سم 
االول- رقم االر�س: 725- رقم املبنى: 2- ا�سم املبنى: �سينترييوم تاور 2- رقم العقار: 1707/2- امل�ساحة: 186.09 

مرت مربع- املقدرة ب�� )1.402.137( درهم يباع العلى عطاء - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2018/200 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع عنوانه : اإمارة دبي- ند ال�سبا1- مكاتب امليدان- بلوك p- الطابق 
الثاين- �سندوق الربيد 777 دبي- الهاتف: 042222555- الفاك�س: 042221110، مكاين رقم: 2866283267

 املنفذ �سده :كمل نافاين برمي كومار نافاين عنوانه :امارة دبي- بردبي- �سارع االحمدية- بناية الرا�س- �سقة 
رقم 213- هاتف رقم: 0506530577- مكاتي رقم: 2826495764

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  باملادة 301 من قانون  املبينة  املواعيد  قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع 
املنطقة:  �سكنية-  �سقة   : املمتلكات   او�ساف  بيان  يلي  ، وفيما  املحكمة  وامل�سروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل 
الثنية االوىل- رقم االر�س: 48-رقم البلدية:324-383- رقم املبنى: 1- ا�سم املبنى: جرو�سفينور بيزن�س تاور- رقم 

العقار: 1009- امل�ساحة: 99.70 مرت مربع- املقدرة ب�� )685.570.20( درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2018/200 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع عنوانه : اإمارة دبي- ند ال�سبا1- مكاتب امليدان- بلوك p- الطابق 

الثاين- �سندوق الربيد 777 دبي- الهاتف: 042222555- الفاك�س: 042221110، مكاين رقم: 2866283267
 املنفذ �سده :كمل نافاين برمي كومار نافاين عنوانه :امارة دبي- بردبي- �سارع االحمدية- بناية الرا�س- �سقة 

رقم 213- هاتف رقم: 0506530577- مكاتي رقم: 2826495764
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  باملادة 301 من قانون  املبينة  املواعيد  قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع 
املنطقة:  �سكنية-  �سقة   : املمتلكات   او�ساف  بيان  يلي  ، وفيما  املحكمة  وامل�سروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل 
الثنية االوىل- رقم االر�س: 48-رقم البلدية:324-383- رقم املبنى: 1- ا�سم املبنى: جرو�سفينور بيزن�س تاور- رقم 

العقار: 1009- امل�ساحة: 99.70 مرت مربع- املقدرة ب�� )685.570.20( درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2018/180 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي االول )حالياً(- بنك اخلليج االول )�سابقاً( عنوانه : اإمارة دبي- ديرة- بناية بنك ابوظبي 
الكائن  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الثقة  مكتب  املختار  وحمله   )2( الطابق  ال�سديق-  ابوبكر  �سارع  االول- 
بال�سارقة املنفذ �سده :حممد داني�س مومتاز واآخرون عنوانه :اإمارة اأبوظبي- معي�سم االول- مبنى �سينرتيوم تاور 

2- �سقة رقم 1707-2- الطابق 17- املبنى رقم 2- رقم االر�س 725 - منفذ �سده: فرحة حممد يعقوب
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية- املنطقة: معي�سم 
االول- رقم االر�س: 725- رقم املبنى: 2- ا�سم املبنى: �سينترييوم تاور 2- رقم العقار: 1707/2- امل�ساحة: 186.09 

مرت مربع- املقدرة ب�� )1.402.137( درهم يباع العلى عطاء - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2016/2524 تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ:بنك دبي اال�سامي �س.م.ع  

عنوانه : امارة دبي- ديره- �سارع ال مكتوم- بناية ال�سعلة
املنفذ �سده :رائد عادل باحكيم واآخرون  عنوانه :اإمارة ابوظبي- منطقة امل�سرف- حي ال�سفارات- فيا رقم 2

منفذ �سده: اأحمد حبيب ح�سن احمد
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :
عبارة عن ار�س ف�ساء- رقم االر�س: 284- املنطقة: اجلداف- رقم البلدية: 1253-326- امل�ساحة: 1193.43 مرت 

مربع- مببلغ 7.707.576.00 درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2020/10 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطنية �س.ذ.م.ع 
عنوانه : االمارات- اإمارة دبي- �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق- بناية نهال- الق�سي�س 2- الطابق االر�سي- بجوار فندق تاميز

املنفذ �سده :امري �سيد علي الجوردي  
عنوانه :امارة دبي- منطقة الثنية اخلام�سة )تال االمارات االوىل �سابقاً(- رقم االر�س 421- فيا رقم 11

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :
مربع-  مرت   1001.54 امل�ساحة:   -421 االر���س:  رقم  اخلام�سة-  الثنية  بناء-املنطقة:  من  عليها  وما  ار���س  قطعة 

املقدرة ب�� )6.500.000( درهم يباع العلى عطاء - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2020/10 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطنية �س.ذ.م.ع 

عنوانه : االمارات- اإمارة دبي- �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق- بناية نهال- الق�سي�س 2- الطابق االر�سي- بجوار فندق تاميز
املنفذ �سده :امري �سيد علي الجوردي  

عنوانه :امارة دبي- منطقة الثنية اخلام�سة )تال االمارات االوىل �سابقاً(- رقم االر�س 421- فيا رقم 11
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :
مربع-  مرت   1001.54 امل�ساحة:   -421 االر���س:  رقم  اخلام�سة-  الثنية  بناء-املنطقة:  من  عليها  وما  ار���س  قطعة 

املقدرة ب�� )6.500.000( درهم يباع العلى عطاء - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2016/2524 تنفيذ جتاري
طالب التنفيذ:بنك دبي اال�سامي �س.م.ع  

عنوانه : امارة دبي- ديره- �سارع ال مكتوم- بناية ال�سعلة
املنفذ �سده :رائد عادل باحكيم واآخرون  عنوانه :اإمارة ابوظبي- منطقة امل�سرف- حي ال�سفارات- فيا رقم 2

منفذ �سده: اأحمد حبيب ح�سن احمد
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :
عبارة عن ار�س ف�ساء- رقم االر�س: 284- املنطقة: اجلداف- رقم البلدية: 1253-326- امل�ساحة: 1193.43 مرت 

مربع- مببلغ 7.707.576.00 درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2019/2929 تنفيذ عمايل
ال�سيخ حممد بن زايد قرية جمريا  �سارع  اإم��ارة دبي   : التنفيذ:وليد حممود حممد �سربي جنار عنوانه  طالب 

الدائرية مقاطعة 12 تاون هاو�س K رقم 52 مكاين رقم : 2004072112
املنفذ �سده :�سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن �س.ذ.م.م عنوانه :اإمارة دبي- جممع دبي لا�ستثمار االول مبنى 

دريك اند �سكل اجنينريجن الطابق االول مكتب رقم 101 مكاين رقم 1498763234
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :
ح�سة يف عقار- رقم االر�س: 368-املنطقة: ور�سان الرابعة- رقم البلدية: 624-0- امل�ساحة: 1196.58 مرت مربع- 

القيمة التقديرية: 1802049.48 درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2019/2929 تنفيذ عمايل
ال�سيخ حممد بن زايد قرية جمريا  �سارع  اإم��ارة دبي   : التنفيذ:وليد حممود حممد �سربي جنار عنوانه  طالب 

الدائرية مقاطعة 12 تاون هاو�س K رقم 52 مكاين رقم : 2004072112
املنفذ �سده :�سركة جلف تكنيكال كون�سرتك�سن �س.ذ.م.م عنوانه :اإمارة دبي- جممع دبي لا�ستثمار االول مبنى 

دريك اند �سكل اجنينريجن الطابق االول مكتب رقم 101 مكاين رقم 1498763234
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :
ح�سة يف عقار- رقم االر�س: 368-املنطقة: ور�سان الرابعة- رقم البلدية: 624-0- امل�ساحة: 1196.58 مرت مربع- 

القيمة التقديرية: 1802049.48 درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2019/233 بيع عقار مرهون

امل�سرف  بجوار  الرئي�سي  املركز  البطني  اأبوظبي حي  اإم��ارة   : عنوانه  اال�سامي  اأبوظبي  التنفيذ:م�سرف  طالب 
املركزي �س.ب: 313 اأبوظبي بوكالة املحامي خلفان الكعبي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية دبي بردبي عود ميثاء 
بناية عود ميثاء 99 طابق 2 رقم 204-املنفذ �سده :اح�سان ح�سن دارفي�س واآخرون عنوانه :اإمارة دبي منطقة برج 

خليفة مبنى ريزيدن�س E2 رقم 2 �سقة رقم 601 الطابق ال�ساد�س- منفذ �سده: طالب ح�سن دارفي�س
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار �سقة �سكنية- املنطقة: 
برج خليفة- رقم االر�س: 192- رقم البلدية: 822-345- امل�ساحة: 170.76 مرت مربع- رقم املبنى: 2- ا�سم املبنى: 

ريزيدن�س- E2 رقم الوحدة: 601- مببلغ )2.490.486.03( درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2019/233 بيع عقار مرهون
امل�سرف  بجوار  الرئي�سي  املركز  البطني  اأبوظبي حي  اإم��ارة   : عنوانه  اال�سامي  اأبوظبي  التنفيذ:م�سرف  طالب 
املركزي �س.ب: 313 اأبوظبي بوكالة املحامي خلفان الكعبي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية دبي بردبي عود ميثاء 
بناية عود ميثاء 99 طابق 2 رقم 204-املنفذ �سده :اح�سان ح�سن دارفي�س واآخرون عنوانه :اإمارة دبي منطقة برج 

خليفة مبنى ريزيدن�س E2 رقم 2 �سقة رقم 601 الطابق ال�ساد�س - منفذ �سده: طالب ح�سن دارفي�س
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار �سقة �سكنية- املنطقة: 
برج خليفة- رقم االر�س: 192- رقم البلدية: 822-345- امل�ساحة: 170.76 مرت مربع- رقم املبنى: 2- ا�سم املبنى: 

ريزيدن�س- E2 رقم الوحدة: 601- مببلغ )2.490.486.03( درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2019/236 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:نور بنك )م�ساهمة عامة( )�سابقاً بنك نور اال�سامي �س.م.م( عنوانه : اإمارة دبي- بردبي- �سارع 
ال�سيخ زايد- ملك اعمار العقارية- مكتب رقم 801 وحمل املختار مكتب الثقة للمحاماة واال�ست�سارات القانونية- 
اإمارة ال�سارقة- اخلان- �سارع كورني�س اخلان- املنفذ �سده :علري�سا رجبعلي مقدم عنوانه :اإمارة دبي- برج خليفة- 

خليفة تاور زون )3(- املبنى )3(- الطابق )68(- ال�سقة )6807(- رقم االر�س )155(- رقم البلدية )345-829(
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار �سقة �سكنية- املنطقة: 
برج خليفة- رقم االر�س: 155- رقم البلدية: 829-345- امل�ساحة: 191.01 مرت مربع- رقم املبنى: 3- ا�سم املبنى: 

برج خليفة املنطقة 3- رقم الوحدة: 6807- مببلغ )2.878.417.00( درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2019/236 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:نور بنك )م�ساهمة عامة( )�سابقاً بنك نور اال�سامي �س.م.م( عنوانه : اإمارة دبي- بردبي- �سارع 
ال�سيخ زايد- ملك اعمار العقارية- مكتب رقم 801 وحمل املختار مكتب الثقة للمحاماة واال�ست�سارات القانونية- 
اإمارة ال�سارقة- اخلان- �سارع كورني�س اخلان- املنفذ �سده :علري�سا رجبعلي مقدم عنوانه :اإمارة دبي- برج خليفة- 

خليفة تاور زون )3(- املبنى )3(- الطابق )68(- ال�سقة )6807(- رقم االر�س )155(- رقم البلدية )345-829(
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار �سقة �سكنية- املنطقة: 
برج خليفة- رقم االر�س: 155- رقم البلدية: 829-345- امل�ساحة: 191.01 مرت مربع- رقم املبنى: 3- ا�سم املبنى: 

برج خليفة املنطقة 3- رقم الوحدة: 6807- مببلغ )2.878.417.00( درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده

فى الدعوى رقم  2019/4677 تنفيذ جتاري
املكتوم-  التنفيذ:�سوملاز غام ر�سا دهقان زادة �سريوان عنوانه : االم��ارات- امارة دبي- ديرة- دبي- �سارع  طالب 

مبنى كلداري بازا- �سقة 1818- فندق رادي�سون بلو اخلور
�سارع جزيرة  دب��ي-  الثالثة-  دب��ي- اجلمريا  ام��ارة  :االم���ارات-  :م�سعود هو�سنك مانو�سي فر عنوانه  املنفذ �سده 

جمريا- مبنى جممع رقم 44- �سقة فيا رقم 15
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :
نوع العقار �سقة �سكنية- املنطقة: وادي ال�سفا 6- رقم االر�س: 2522- رقم البلدية: 2649-664- امل�ساحة: 210.68 

مرت مربع- رقم املبنى: R Palmera II-TH -39 مببلغ )2.200.000( درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2020/4 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ:م�سرف ابوظبي اال�سامي )حالياً(- بنك باركليز )�سابقاً( عنوانه : االمارات- امارة دبي- بردبي- 

�سارع ال�سيخ زايد- مدينة دبي لانرتنت- بناية م�سرف ابوظبي اال�سامي- خلف اجلامعة االمريكية
 املنفذ �سده :عمران علي عنوانه :اإمارة دبي- منطقة تال االمارات الثانية- مبنى الغزالن 3- العقار رقم 108

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :
نوع العقار: �سقة �سكنية- املنطقة: الثنية الثالثة- رقم االر�س: 14- رقم البلدية: 1513-388- امل�ساحة: 70.02 مرت 

مربع- رقم املبنى: 3- ا�سم املبنى: الغزالن 3- رقم الوحدة: 108- مببلغ )678.319.00( درهم
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2019/312 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ:حممد ب�سار �سناديقي عنوانه : اإمارة دبي- منطقة اخلليج التجاري- �سارع االبراج- برج o 14 الطابق التا�سع مكتب رقم 901 و 

902 مقابل برج يوبورا تاور واأكادميية هيونداي للتدريب هاتف: 0506514088 رقم مكاين: 2563786091
املنفذ �سده :با�سيفيك فنت�سرز املحدودة عنوانه :االمارات- اإمارة دبي- بردبي- دبي- اخلليج التجاري- بناية بي �سكوير رقم 7 �سارع االبراج- 

بجوار بناية يوبورا تاور- الطابق الثاين- مكتب رقم 206
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه 
اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال االيام الع�سر 
التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما 

يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية )حتت االن�ساء( املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر�س: 149- رقم البلدية: 713-346- امل�ساحة: 175.90 مرت مربع- رقم املبنى: 

1- ا�سم املبنى: برج با�سفيك- رقم الوحدة: 401D- مببلغ )1.514.696.00( درهم.
�سقة �سكنية )حتت االن�ساء( املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر�س: 149- رقم البلدية: 713-346- امل�ساحة: 93 مرت مربع- رقم املبنى: 1- ا�سم 

املبنى: برج با�سفيك- رقم الوحدة: 706- مببلغ )800.834.00( درهم.
�سقة �سكنية )حتت االن�ساء( املنطقة: اخلليج التجاري- رقم االر�س: 149- رقم البلدية: 713-346- امل�ساحة: 139.20 مرت مربع- رقم املبنى: 

1- ا�سم املبنى: برج با�سفيك- رقم الوحدة: 707- مببلغ )1.198.667.00( درهم.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2019/281 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:م�سرف ال�سارقة اال�سامي 
عنوانه : االمارات- امارة ال�سارقة- منطقة التعاون- برج م�سرف ال�سارقة اال�سامي- الطابق االر�سي

املنفذ �سده :يوين بيتون ردي مك�س �س.ذ.م.م 
عنوانه :االمارات- امارة دبي- جبل علي- م�سنع رقم 6538 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية- رقم القطعة 944-599

انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
تاأمني ال يقل عن 20% من  اي��داع  ال�سراء  راغبي  . وعلى   )  www.emiratesauction.ae االل��ك��رتوين  
التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  االأ�سا�سي قبل دخول  الثمن 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم 

بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : 
بناء- رقم االر�س 276- املنطقة: جممع دبي لا�ستثمار الثاين- رقم البلدية: 700-597- امل�ساحة: 4403- القمية 

التقديرية: 40000000 درهم يباع الأعلى عطاء.  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2019/255 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:يونايتد بنك ليمتد عنوانه : اإمارة دبي- �سارع ال�سيخ زايد- �سما تاور- الطابق االول- مكتب رقم 105- هاتف 
Email:dubai@ahlegal.ae -2728891362 :رقم: 043588444- فاك�س رقم: 043588445- رقم مكاين

املنفذ �سده :دارام بال جويل )والد املتويف( واآخرون عنوانه :اإمارة دبي- منطقة الينابيع 3 �سارع رقم 5 فيا رقم 18 حملهم 
املختار جمموعة اأراء للمحاماة واال�ست�سارات اإمارة دبي ديرة املرقبات مبنى مركز الغرير برج املكاتب 4 مكتب رقم 535/5 
- املنفذ �سدهم: دارام بال )والد املتويف( بالل�سق- �سودي�س كوماري جويل )والدة املتويف( بالل�سق- رو�سي جويل )زوجته( 

بالل�سق- ماهيت نرياج جويل )ابن املتويف( بالل�سق
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  التالية  ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث  املوافق 2020/12/09  االأربعاء  انه يف يوم 
االلكرتوين   وعلى موقعها  للمزادات  االم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال 
التالية  الع�سر  االي��ام  الثمن خال  ان يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  ع�سرة 
وامل�سروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  الثمن على  الزيادة عن ع�سر  تقل  ان ال  ب�سرط  امل��زاد  لر�سوم 
املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  : نوع العقار: �سقة �سكنية- املنطقة: الثنية الثالثة- رقم االر�س: 33- رقم 
البلدية: 1523-388- امل�ساحة: 121.24- مرت مربع- رقم املبنى: 2- ا�سم املبنى: جولف تاورز- T3 رقم الوحدة: 705- 

مببلغ )1.305.015( درهم. ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2019/304 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:م�سرف االمارات اال�سامي م�ساهمة عامة عنوانه : االمارات- اإمارة دبي- عود ميثاء- بردبي- مدينة دبي 
الطبية- مقابل حديقة اخلور- بناية رقم 16- املكتب التنفيذي- الطابق الثالث- مكاين رقم 3135291835

املنفذ �سده :�سويتا جا�سناين هندية اجلن�سية ب�سفتها من ورثة/ ماني�س جاي�سنجاين )زوجه( واآخ��رون عنوانه :وتعلن 
املنفذ �سدها على مقر �سركة �سومان�سا للمعر�س ���س.ذ.م.م الكائن يف االم��ارات ام��ارة دبي بردبي زعبيل الثانية حي دبي 
B401 مكاين 2847186917- منفذ �سدهم: �سويتا جا�سناين- يوهعان جاي�سينغاين   D3 للت�سميم بناية رقم 7 مكتب رقم

ماني�س جاي�سينغاين- راتنال �ساترميد�س جي�سنغاين- كانتا راتنال
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع  التالية  ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث  املوافق 2020/12/09  االأربعاء  انه يف يوم 
االلكرتوين   وعلى موقعها  للمزادات  االم��ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 
www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال 
التالية  الع�سر  االي��ام  الثمن خال  ان يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من  التالية جلل�سة  ايام  ع�سرة 
وامل�سروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  بايداع  يقوم  ان  الثمن على  الزيادة عن ع�سر  تقل  ان ال  ب�سرط  امل��زاد  لر�سوم 
 -1976 االر���س:  رقم  جمريا-  نخلة  املنطقة:  �سكنية-  �سقة  العقار:  نوع   : املمتلكات   او�ساف  بيان  يلي  وفيما   ، املحكمة 
امل�ساحة: 501.31- مرت مربع- رقم املبنى: 5- ا�سم املبنى: جولدن ميل 5- رقم الوحدة:G-503 -مببلغ )5.396.050.00( 

درهم. ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر

فى الدعوى رقم  2018/209 بيع عقار مرهون
بناية  بور�سعيد-  دي��رة-  دبي-  اإم��ارة   : عنوانه  )حالياً(  االول  اأبوظبي  بنك  )�سابقاً(  ابوظبي  التنفيذ:بنك  طالب 

البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات- هاتف: 042946945 رقم مكاين: 32445 94826
 املنفذ �سده :بابك ر�سا م�سطفائي عنوانه :اإم��ارة دبي- بردبي- منطقة برج خليفة- مبنى خليفة تاور زون 4- 

العقار رقم 8205- رقم مكاين 26069 87878
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج��راءات  باملادة 301 من قانون  املبينة  املواعيد  قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع 
كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات: �سقة �سكنية- املنطقة: برج 
خليفة- رقم االر�س: 155- ا�سم املبنى: برج خليفة املنطقة 4- رقم املبنى: 2- رقم العقار: 8205- امل�ساحة: 221.85 

مرت مربع- املقدره ب�� )4.298.348( درهم يباع العلى عطاء ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2018/43 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:بنك را�س اخليمة الوطنية �س.م.ع عنوانه : االمارات- اإمارة دبي- الق�سي�س- بناية نهال
اآغ��ا عنوانه :االم���ارات- ام��ارة دب��ي- منطقة نخلة جمريا- مبنى احل�سري بي 7- مبنى رقم   املنفذ �سده :ط��ارق 

1- الطابق 2- �سقة 209 رقم االر�س 550- رقم مكاين 1286478645
انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  )�سركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن 20% من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على 
الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل 

الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة ، وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات  :
نوع العقار: �سقة �سكنية- املنطقة: نخلة جمريا- رقم االر�س: 550- رقم البلدية: 0-381- امل�ساحة: 105.91 مرت 

مربع- رقم املبنى: 1- ا�سم املبنى: احل�سري  بي 7- رقم الوحدة: 209- مببلغ )1.026.004.00( درهم
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
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حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر
فى الدعوى رقم  2020/59 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ:م�سرف ابوظبي اال�سامي عنوانه : اإمارة ابوظبي- �سارع النجده- بناية امل�سعود لل�سيارات- الطابق 
الثاين كامل- هاتف رقم 065198252 فاك�س رقم: 044173687 �س.ب: 128800 دبي بوكالة مكتب الثقة للمحاماة 
واال�ست�سارات القانونية الكائن بال�سارقة  املنفذ �سده :�سارة كاثرين هاريف عنوانه :اإمارة دبي- منطقة مر�سى دبي- 
مبنى رقم )1( برج تور�س تاور- الطابق رقم )54( ال�سقة رقم )5404(- رقم االر�س )43(- رقم البلدية )392-204(- 
�سندوق بريد )73137( انه يف يوم االأربعاء املوافق 2020/12/09 ال�ساعة 05:00 م�ساء ويف االيام الثاث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه اأدناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات 
وعلى موقعها االلكرتوين  www.emiratesauction.ae ( . وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 
من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة 
ان يزيد على الثمن خال االيام الع�سر التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم 
العقار: �سقة  : نوع  املمتلكات   بيان او�ساف  ، وفيما يلي  املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة  الثمن  بايداع كامل 
�سكنية- املنطقة: مر�سى دبي- رقم االر�س: 43- رقم البلدية: 204-392- امل�ساحة: 116.91 مرت مربع- رقم املبنى: 

1- ا�سم املبنى: تور�س تاور- رقم الوحدة: 5404- مببلغ )1.132.566.00( درهم ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
                                                                                                                                         رئي�ص الق�شم
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موانئ اأبوظبي تدعم جهود مكافحة )كوفيد-19( مع 
توفري قدرات لتخزين وتوزيع 70 مليون جرعة لقاح

 •• اأبوظبي-الفجر: 

العاملية  �سياق اجلهود  اأبوظبي عن تعزيز دورها احليوي يف  اأعلنت موانئ 
ملكافحة جائحة )كوفيد-19( من خال توفري قدرات لوج�ستية متطورة 

لتخزين وتوزيع اأكرث من 70 مليون جرعة لقاح )كوفيد-19(. 
ميثل  ال��ذي  االأمل”،  “ائتاف  انطاقة  م��وؤخ��راً  اأبوظبي  اإم���ارة  و�سهدت 
لتوزيع  العاملية  اجل��ه��ود  ل��دع��م  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ���س��راك��ة 
االرتفاع  ظل  يف  العامل  اأنحاء  جميع  يف  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  لقاحات 
املتوقع يف الطلب على اخلدمات اللوج�ستية املخ�س�سة لنقل اللقاحات، ما 
ي�سلط ال�سوء على املكانة االإقليمية والعاملية التي حتتلها االإمارة كمركز 

لوج�ستي ونقطة تقاطع طرق العبور العاملية.
التطعيم  بدعم حمات  الرا�سخ  التزامها  اإط��ار  اأبوظبي يف  موانئ  وقامت 
على  متتد  متطورة  م��ربد  تخزين  من�ساآت  بتخ�سي�س  امل��ر���س،  ه��ذا  �سد 
اأكرب  وتعترب  ال�سناعية،  خليفة  مدينة  يف  مربع  مرت   19،000 م�ساحة 
من  اأك��رث  حالياً  وت�سم  املنطقة  يف  اللقاحات  لتخزين  املخ�س�سة  املن�ساآت 

مليون جرعة لقاح )كوفيد-19(.
اأخرى  املن�ساآت بالقدرة على تخزين لقاحات ومنتجات دوائية  تتميز هذه 
اإىل  8 درج��ات مئوية، باالإ�سافة  اإىل   2 يف درج��ات ح��رارة ت��رتاوح ما بني 
اإمكانية التخزين املجمد يف درجات حرارة ت�سل اإىل )-80( درجة مئوية، 
ُت��دار رقمياً من  باأنظمة ل�سبط درج��ات احل���رارة والرطوبة  م��زودة  وه��ي 
ح��ل��واًل متكاملة  االأمل”  “ائتاف  وي��ق��دم  م��ت��ط��ورة.  ل��وح��ة حتكم  خ��ال 
ل�سل�سلة التوريد وميثل جهات رائدة حملياً وعاملياً بقيادة دائرة ال�سحة يف 
اأبوظبي وي�سم كًا من االحتاد لل�سحن، وموانئ اأبوظبي، و�سركة “رافد” 

مل�سرتيات الرعاية ال�سحية، باالإ�سافة اإىل �سركة �سكاي �سيل ال�سوي�سرية.
وقال الكابنت حممد جمعة ال�سام�سي، الرئي�س التنفيذي – موانئ اأبوظبي: 
“تعد موانئ اأبوظبي من اأبرز املحركات اللوج�ستية اال�سرتاتيجية يف دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة، ولهذا فقد حر�سنا على موا�سلة اال�ستثمار يف 
دعم  من  ميكننا  ال��ذي  االأم��ر  املنطقة،  م�ستوى  على  قدراتنا  وتعزيز  بناء 
روؤية القيادة الر�سيدة وتعزيز اجلهود العاملية للتطعيم �سد )كوفيد-19( 

واإحداث اأثر اإيجابي يف حياة املايني حول العامل.
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى اأمت اجل��ه��وزي��ة م��ن خ���ال قدراتها  “اإن م��وان��ئ  واأ����س���اف: 
اللوج�ستية املتطورة، لتاأدية دور ريادي يف �سل�سلة التوريد املتكاملة والتي 

ت�سمل تخزين ونقل وتوزيع هذه املنتجات احليوية واحل�سا�سة«.
ال��دك��ت��ور ج��م��ال حممد الكعبي، وك��ي��ل دائ���رة ال�سحة  ���س��ع��ادة  ب���دوره ق��ال 
عملية  يف  اأ�سا�سياً  �سريكاً  كونها  دوره��ا  االإم���ارات  دول��ة  “توا�سل  اأبوظبي: 
وتوفري  “كوفيد-19”،  فريو�س  ملحاربة  فعال  لقاح  اإي��ج��اد  يف  امل�ساهمة 
اأن ت�سبح مركزاً للتوزيع املحلي  قدرات ا�ستيعابية حملية لدعم دورها يف 
تتما�سى  اأن  نحر�س  اأبوظبي  ال�سحة  دائ��رة  يف  واإننا  والعاملي،  واالإقليمي 
عملية تخزين اللقاحات مع الطرق العاملية امل�ستخدمة لتخزين اللقاحات 
بكميات �سخمة ولفرتة زمنية ت�سمن فعالية اللقاحات حلني اال�ستخدام 
نظراً لكون اللقاحات مواد بروتينية اأو جينية ح�سا�سة يجب اأن يتم حفظها 
اأق�سى  يف درجات حرارة مثالية الأطول فرتة زمنية ممكنة للحفاظ على 

درجة لفعاليتها من فرتة تخزينها حلني ا�ستخدامها.«  
من جهته قال روبرت �ساتون، رئي�س القطاع اللوج�ستي – موانئ اأبوظبي: 
وتخزين  ا�ستقبال  لت�سمل  ق��درات��ه��ا  بتو�سيع  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  ق��ي��ام  “اإن 
م��ن��ت��ج��ات ط��ب��ي��ة ودوائ���ي���ة يف درج����ات ح����رارة م��ع��ت��دل��ة ومنخف�سة ج���داً، 
ال�سوء  وي�سلط  امل�ستوى،  عاملية  لوج�ستية  بتقدمي حلول  التزامها  يج�سد 
درجات  اإدارة  تقنيات  اأح��دث  ت�سمل  والتي  واملتنوعة  الكبرية  قدراتها  على 
احلرارة والرطوبة والتربيد«. واأ�ساف: “مع توفري من�ساأة التخزين املربد 
واملجمد احلا�سلة على ترخي�س من دائرة ال�سحة – اأبوظبي، فاإن موانئ 
اأبوظبي �ستتمكن من خال البنى التحتية املتطورة وقنوات الربط متعددة 
امل��واد الدوائية التي حتتاج اإىل درج��ات ح��رارة ُمدارة  الو�سائط من توزيع 

ب�سرعة وفعالية على امتداد �سل�سلة التوريد«.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اتفاقية  راأ���س اخليمة  اإم���ارة  املالية يف  ال��دائ��رة  وقعت 
بتنظيم  املعنية  ال�سركة  للمزادات  االإم��ارات  تعاون مع 
واإدارة املزادات العلنية واالإلكرتونية يف منطقة ال�سرق 
االأو�سط، تتوىل مبوجبها ال�سركة مهمة تنظيم مزادات 
ح�سرية لبيع االأ�سول اململوكة جلميع الدوائر التابعة 
مقر  يف  االت��ف��اق��ي��ة  توقيع  وج���رى  االإم�����ارة.  حلكومة 
يو�سف علي  �سعادة  قبل  ي��وم )اخلمي�س( من  ال��دائ��رة 
حممد مدير عام الدائرة املالية يف اإمارة راأ�س اخليمة، 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  املناعي  مطر  عبداهلل  و�سعادة 
بح�سور  للمزادات،  االإم���ارات  ل�سركة  املنتدب  الع�سو 

عدد من املدراء وامل�سوؤولني يف اجلانبني.

�شرعة اإجناز املعامالت
التعاون  اتفاقية  اأن  حممد  علي  يو�سف  �سعادة  واأك��د 
الدائرة  م�ساعي  �سمن  تاأتي  للمزادات  االإم���ارات  مع 
املعامات  اإجن��از  �سرعة  وحتقيق  االأداء  حت�سني  نحو 
ت��ق��دمي اخلدمات  امل��ت��م��ث��ل��ة يف  ي��ح��ق��ق ر���س��ال��ت��ه��ا  مب���ا 
املالية لدعم خطط وبرامج التنمية ال�ساملة و�سمان 
وا�ست��خدام  ال���مال��ية  لل�سيا�سات  ��ال  الفعَّ التطبيق 
متطلبات  لتلبية  واملبتكرة  الذك���ية  الن���ظم  اأف���سل 

امل��م��ار�سات  الأرق�����ى  وف��������ق��اً  امل�����س��������ت��ف��ي��دة  االأط�����������راف 
وامل��عاي��ري العاملية، وذلك انطاقا من حر�س حكومة 
راأ�س اخليمة على تطوير اجلهاز املايل وتقدمي اأف�سل 
اخلدمات للجمهور، ترجمة لروؤى وتوجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة، ومبا يعزز من اجلهود يف 

دفع م�سرية التنمية والتطوير يف االإمارة.

اأرقى اأنظمة املزايدة
اأن  اإىل  املناعي،  اأ�سار �سعادة عبد اهلل مطر  من جانبه 
االتفاقية تهدف اإىل تعزيز اأطر التعاون بني اجلانبني 
ي�سهم يف  االإلكرتونية، مبا  امل���زادات  تنظيم  يف جم��ال 
اإنهاء اإجراءات نقل االأ�سول يف اأ�سرع وقت وتاأمني اأعلى 
مردود، الفتا اإىل اأن االإمارات للمزادات �ستحر�س على 
الدائرة،  اأه��داف  خلدمة  وطاقاتها  خرباتها  ت�سخري 
واجلهد  الوقت  واخت�سار  االإجن��از  �سرعة  ي�سمن  مبا 
والتكاليف املرتبطة بها، وحتقيق ال�سعادة للمتعاملني 
املمار�سات  اأف�����س��ل  تطبيق  خ���ال  م��ن  ال���دائ���رة،  م��ع 
واملعايري بديناميكية عالية وب�سهولة متناهية، ويحقق 
عائدات جمزية لكل الدوائر احلكومية العاملة حتت 
املنقوالت  اإتاحة  وكذلك  راأ���س اخليمة،  مظلة حكومة 
خال  من  تناف�سية،  باأ�سعار  بال�سراء  الراغبني  اأم��ام 

ا�ستخدام اأرقى اأنظمة املزايدة العاملية عن طريق �سبكة 
االإنرتنت.

النجاح  �سوء  يف  ياأتي  االتفاقية  توقيع  اأن  اإىل  ي�سار 
خال  للمزادات”  “االإمارات  حققته  ال���ذي  الكبري 
االأعوام املا�سية جلميع �سركائها من اجلهات والدوائر 

املزادات  غ��دت  حيث  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  احلكومية 
للمزادات حتظى  االإم��ارات  التي طورتها  االإلكرتونية 
باإقبال وا�سع من املزايدين بخاف الطرق التقليدية 
التي مل تكن توفر ال�سرعة املطلوبة لبيع االأ�سول وال 

االأ�سعار املقبولة اأو املتوقعة.

•• دبي-وام:

من  الرابعة  املرحلة  اكتمال  عند  يتوقع 
جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
ال�سم�سية الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه 
دبي اأن تكون من اأكرب م�سروعات تخزين 
 15 مل���دة  ال��ع��امل  ال��ط��اق��ة ع��ل��ى م�ستوى 
�ساعة ما ي�سمح بتوافر الطاقة النظيفة 
 320،000 لنحو  ال�����س��اع��ة  م���دار  ع��ل��ى 
مليون طن من   1.6 م�سكن مع خف�س 

االنبعاثات الكربونية �سنويا.
قدرتها  �ست�سل  التي  املرحلة  ه��ذه  وتعد 
اأكرب  م��ي��ج��اوات   950 اإىل  االإن��ت��اج��ي��ة 

تقنيتي  ب��ني  يجمع  ا�ستثماري  م�����س��روع 
والطاقة  امل����رّك����زة  ال�����س��م�����س��ي��ة  ال���ط���اق���ة 
با�ستثمارات  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
ت�سل اإىل 15.78 مليار درهم وفق نظام 
تقنيات  ث��اث  با�ستخدام  املُ�ستِقل  املنتج 
القطع  ع��اك�����س��ات  م��ن��ظ��وم��ة  م�����س��رتك��ة: 
ميجاوات   600 اإجمالية  بقدرة  املكافئ 
200 م��ي��ج��اوات لكل  3 وح���دات ب��ق��درة 
املرّكزة  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  وب���رج  منها 
امللح  ب��ت��ق��ن��ي��ة  م���ي���ج���اوات   100 ب���ق���درة 
كهرو�سوئية  �سم�سية  واأل����واح  املن�سهر 

بقدرة 250 ميجاوات.
اأ�س�ست هيئة كهرباء ومياه دبي مع  وقد 

االئتاف الذي تقوده “اأكوا باور” �سركة 
“نور للطاقة 1” لت�سميم وبناء وت�سغيل 
امل�������س���روع ح��ي��ث مت��ت��ل��ك ال��ه��ي��ئ��ة 51% 
باور”  “اأكوا  متتلك  بينما  ال�سركة  م��ن 
احلرير”  ط���ري���ق  و”�سندوق   25%
الرابعة  املرحلة  ت�سغيل  و�سيتم   .24%
الثالث من  الربع  ب��دءاً من  على مراحل 

عام 2021.
وي��ت��م��ي��ز ه���ذا امل�����س��روع ال���ذي مي��ت��د على 
مربعا  كيلومرتا   44 اإىل  ت�سل  م�ساحة 
بعدة اأرقام قيا�سية عاملية منها اأدنى �سعر 
 7.3 بقيمة  امل��رك��زة  ال�سم�سية  للطاقة 
واأدنى  �ساعة  للكيلووات  اأم��ريك��ي  �سنت 

االأل���واح  بتقنية  �ساعة  للكيلووات  �سعر 
 2.4 بقيمة  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
�سنت للكيلووات �ساعة ويت�سمن امل�سروع 
بارتفاع  ال���ع���امل  يف  ���س��م�����س��ي  ب����رج  اأع���ل���ى 
262.44 مرتا ويعد املُ�ستقِبل ال�سم�سي 
ال��ربج قلب املحطة واأه���م جزء  اأع��ل��ى  يف 
اأ�سعة  ا���س��ت��ق��ب��ال  ف��ي��ه  ي��ت��م  ف��ي��ه��ا ح��ي��ث 
حرارية  ط��اق��ة  اىل  وحت��وي��ل��ه��ا  ال�سم�س 
اأنبوب   1000 م��ن  اأك��رث  على  ويحتوي 
بامت�سا�س  ل��ي�����س��م��ح  ال�����س��م��اك��ة  رق��ي��ق��ة 
املن�سهر  للملح  وانتقالها  ال�سم�س  اأ�سعة 

املتواجد داخل هذه االأنابيب.
را�سد  ب��ن  حم��م��د  جم��م��ع  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

اأكرب  يعد  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل 
جممع للطاقة ال�سم�سية يف موقع واحد 
�ستبلغ قدرته  العامل حيث  على م�ستوى 
5000 ميجاوات بحلول عام  االإنتاجية 
2030 با�ستثمارات ت�سل اإىل 50 مليار 

درهم.
وتبلغ قدرة م�سروعات الطاقة ال�سم�سية 
 1013 امل��ج��م��ع  ت�����س��غ��ي��ل��ه��ا يف  ال���ت���ي مت 
ال�سم�سية  االأل�������واح  ب��ت��ق��ن��ي��ة  م���ي���ج���اوات 
م�ساريع  الهيئة  ول���دى  الكهرو�سوئية 
التنفيذ  قيد  م��ي��ج��اوات   1850 ب��ق��درة 
والطاقة  الكهرو�سوئية  االألواح  بتقنيتي 

ال�سم�سية املركزة.

»م�سدر« وترايب توؤ�س�سان �سركة لتطوير م�ساريع يف جمال حتويل النفايات اإىل طاقة باأ�سرتاليا
•• �سيدين، اأ�سرتاليا –الفجر: 

وّق���ع���ت ك���ل م���ن ���س��رك��ة اأب��وظ��ب��ي لطاقة 
ال�سركات  اإح����دى  “م�سدر”،  امل�ستقبل 
الرائدة عاملياً يف جمال الطاقة املتجددة، 
انفرا�سرتكت�سر”،  “ترايب  وجم��م��وع��ة 
ال�سركة املتخ�س�سة يف ا�ست�سارات وتطوير 
�سركة  لتاأ�سي�س  اتفاقية  التحتية،  البنى 
م�سرتكة لتطوير م�ساريع حتويل نفايات 
اإىل طاقة على م�ستوى املرافق اخلدمية 
ل��ت��ع��اون الطرفني  ت��ع��زي��زاً  اأ���س��رتال��ي��ا  يف 
يف ه�����ذا امل�����ج�����ال. وج�������اء االإع���������ان عن 
امل�سروع امل�سرتك من قبل كل من معايل 
كري�ستوفر باين، وزير الدفاع االأ�سرتايل 
ال�سابق، و�سعادة عبد اهلل ال�سبو�سي، �سفري 
اأ�سرتاليا، وبح�سور  لدى  االإم��ارات  دولة 
الرئي�س  الرحمي،  كل من حممد جميل 
وبيرت  “م�سدر”،  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  م��اك��ري��ر، 
اإطاق  مرا�سم  خ��ال  وذل��ك  “ترايب”، 
االإماراتي  االأ����س���رتايل  االأع��م��ال  جمل�س 

التي اأقيمت يف �سيدين باأ�سرتاليا.
اإىل تطوير  اجل��دي��دة  ال�����س��رك��ة  وت��ه��دف 
يف  النفايات  من  الطاقة  الإن��ت��اج  م�ساريع 
تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  اأ���س��رتال��ي��ا،  اأرج���اء 
امل�ساريع  ه��ذه  لتنفيذ  دع��م  م��ن  ي��ل��زم  م��ا 

واإدارتها.
وق�����ال م���ع���ايل ك��ري�����س��ت��وف��ر ب���اي���ن، وزي���ر 
“يح�سب  ال�����س��اب��ق:  االأ����س���رتايل  ال���دف���اع 
كونهما  م�سدر  و�سركة  ترايب  ملجموعة 
عقوداً  اأب��رم��ت  التي  ال�سركات  اأوائ���ل  من 

ال�سوق  يف  لانخراط  م�سرتكة  جت��اري��ة 
اإط����ار جمل�س  اال���س��رتال��ي��ة وذل���ك �سمن 
االأع���م���ال االأ����س���رتايل االإم����ارات����ي، وذلك 
التي  والوطيدة  املميزة  للعاقة  جت�سيداً 

جتمع الدولتني«. 
االتفاقية  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
لتحويل  م�����س��رتك��ة  ����س���رك���ة  ل��ت��اأ���س��ي�����س 
بداية  اإال  ه���ي  م���ا  ط��اق��ة  اىل  ال��ن��ف��اي��ات 
ل��ل��ع��اق��ة ب��ني ت��راي��ب وم�����س��در لتطوير 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  امل�������س���اري���ع  م���ن  امل���زي���د 
عبد  �سعادة  اأ�سار  جانبه  وم��ن  اأ�سرتاليا. 
اهلل ال�سبو�سي، �سفري دولة االإمارات لدى 
الذي  امل�سروع  ه��ذا  اأهمية  اإىل  اأ�سرتاليا 
ي��ع��ك�����س م��ت��ان��ة ال��ع��اق��ات ب���ني االم�����ارات 
جمل�س  اأن  ع��ل��ى  م����وؤك����داً  واأ����س���رتال���ي���ا، 
�سي�ساهم  االإم��ارات��ي  االأ���س��رتايل  االأعمال 
الثنائية  العاقات  تعزيز  يف  فاعل  ب�سكٍل 

بني البلدين.
واأ�ساف �سعادة ال�سبو�سي: “تعترب �سركة 
حتويل  ق���ط���اع  ق����ي  رائ�������دة  “م�سدر” 
ن�سهد  اأن  وي�����س��رن��ا  ط��اق��ة  اإىل  ال��ن��ف��اي��ات 
�سركة  لتاأ�سي�س  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  ت��وق��ي��ع 
م�سرتكة بني م�سدر وترايب ونتطلع اإىل 
امل�ستقبلي يف قطاعات  مزيٍد من التعاون 

خمتلفة«.
ومن جهته، �سّدد حممد جميل الرحمي، 
على  “م�سدر”،  ل���  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
اأه��م��ي��ة ه���ذه اخل���ط���وة مل���ا ي��ن��ط��وي عليه 
ق��ط��اع اإن���ت���اج ال��ط��اق��ة م���ن ال��ن��ف��اي��ات يف 
املدى  على  مهمة  ف��ر���س  على  اأ���س��رتال��ي��ا 
الطويل، موؤكداً اأن هذه االتفاقية تاأتي يف 

اإطار م�ساعي “م�سدر” لتو�سيع حمفظة 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  جم���ال  يف  م�����س��اري��ع��ه��ا 
كونها  ع��ن  ف�سًا  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 
�ست�ساهم يف دعم حتقيق اأهداف اأ�سرتاليا 
ب�����س��اأن خ��ف�����س ال��ب�����س��م��ة ال��ك��رب��ون��ي��ة يف 
“نحن  ال���رحم���ي:  امل�����س��ت��ق��ب��ل. واأ�����س����اف 
�سعداء بتعزيز ال�سراكة التي جتمعنا مع 
خرباتنا  ت�سخري  اإىل  ونتطلع  “ترايب” 
تطوير  يف  للم�ساهمة  وال��دول��ي��ة  املحلية 
قطاع حتويل النفايات اإىل طاقة يف ال�سوق 
ا�ستثماراتنا  االأ�سرتالية التي قمنا باأوىل 

يف وقت �سابق من هذا العام«.
واأعرب بيرت ماكرير، الرئي�س التنفيذي 
�سعادته  ع�����ن  “ترايب”،  مل���ج���م���وع���ة 
ب����االإع����ان ع���ن ه����ذه االت��ف��اق��ي��ة طويلة 
“نتطلع  وق����ال:  “م�سدر”  م��ع  االأج����ل 
م�ساريع  لتطوير  “م�سدر”  م��ع  للعمل 
طاقة نظيفة عاملية امل�ستوى تدعم البنية 
التحتية يف املجتمعات التي نعمل �سمنها. 
وتعترب الطاقة املولدة من النفايات اآمنة 
ونحن  منا�سبة،  تكلفة  وذات  وم��وث��وق��ة 
ال�سركات  مقدمة  يف  نكون  ب��اأن  فخورون 
اأ�سرتاليا.  يف  التقنية  ه���ذه  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
حلول  لتوفري  م�ساعينا  نوا�سل  و���س��وف 
تت�سم  ال���ن���ف���اي���ات،  الإدارة  م�������س���ت���دام���ة 
مبوا�سفات بيئية عالية وقيمة اقت�سادية 

جمدية«. 
27 مليون  ويجري �سنوياً حتويل قرابة 
طن من النفايات اإىل املكبات يف اأ�سرتاليا، 
�سباحة  ب��رك��ة   75 ح��ج��م  ي���ع���ادل  م���ا  اأي 
اأنه ال يوجد  اإىل  االإ�سارة  اأوملبية. وجتدر 

املرافق  م�ستوى  على  حمطات  االآن  اإىل 
اخلدمية قيد الت�سغيل لتحويل النفايات 
اأ�سرتاليا  ومت��ث��ل  ال��دول��ة.  يف  ط��اق��ة  اإىل 
توليد  واع��دة لا�ستثمار يف جمال  �سوقاً 
�سوء  يف  خ�سو�ساً  النفايات،  من  الطاقة 
م�����س��اع��ي اأ���س��رتال��ي��ا ل��ب��ن��اء اق��ت�����س��اد خاٍل 
“م�سدر”  من  كل  وكانت  الكربون.  من 
 2020 يناير  يف  اأعلنتا  قد  و”ترايب” 
ع���ن اال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ح�����س��ة %40 يف 
لتحويل  روك��ي��ن��ج��ه��ام  “اإي�ست  م�����س��روع 
بريث  م��دي��ن��ة  يف  طاقة”  اإىل  ال��ن��ف��اي��ات 

بالغرب االأ�سرتايل.
اإن�����س��اء املحطة،  اأع���م���ال  وجت����ري ح��ال��ي��اً 
دوالر  م��ل��ي��ون   511 ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا  ال��ب��ال��غ��ة 
روكينجهام  م���ن���ط���ق���ة  يف  اأ��������س�������رتايل، 
40 كلم من مدينة  ال�سناعية، على بعد 
ب�������ريث، و�����س����وف ت����دخ����ل امل���ح���ط���ة حيز 

الت�سغيل يف اأواخر عام 2022. 
بنائها،  اك��ت��م��ال  بعد  امل��ح��ط��ة،  و�ستتمكن 
األ��ف طن من   300 من معاجلة ح��وايل 
وال�سناعية  والتجارية  البلدية  النفايات 
ي�سل  وم��ا  التدوير،  الإع���ادة  القابلة  غري 
احليوية  امل�����واد  م���ن  ط���ن  األ����ف   30 اإىل 

ال�سلبة �سنوياً.
و�ستقوم املحطة اأي�ساً مبعاجلة ما يقرب 
الرماد  م���ن  ���س��ن��وي��اً  األ����ف ط���ن   70 م���ن 
�سيتم  وال��ذي  النفايات،  ح��رق  الناجت عن 
ق���واع���د ر�سف  ت�����س��م��ي��م  ا���س��ت��خ��دام��ه يف 
ال����ط����رق وم�������واد ال���ب���ن���اء االأخ���������رى. كما 
ميجاواط   29 بتوليد  امل��ح��ط��ة  �ستقوم 
ما  وهو  االأ�سا�سية،  املتجددة  الطاقة  من 

األ��ف منزل   36 م��ن  اأك��رث  لتزويد  يكفي 
األف   300 اأك��رث من  وتفادي  بالكهرباء، 
الكربون  اأك�سيد  ث��اين  انبعاثات  من  طن 

�سنوياً.
جتدر االإ�سارة اإىل اأنه يف اأكتوبر 2020، 
االأ�سرتالية”  “اأوبال”  م��ن  ك��ل  اأع��ل��ن��ت 
عن  ونيوزيلندا”  اأ���س��رتال��ي��ا  و”�سويز 
اإليهما  و”ترايب”  “م�سدر”  ان�سمام 
ك�����س��رك��اء م�����س��اه��م��ني يف ت��ط��وي��ر حمطة 
يف  طاقة  اإىل  النفايات  لتحويل  ماريفيل 

والية فيكتوريا االأ�سرتالية.
 325 و�ستقوم املن�ساأة بتحويل ما يقارب 
األف طن من النفايات غري القابلة الإعادة 
ال��ت��دوي��ر م���ن م��ك��ب��ات ال��ن��ف��اي��ات واإع�����ادة 
والكهرباء  ال��ب��خ��ار  لتوليد  ا�ستخدامها 
والفحم.  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال����غ����از  ع����ن  ب������داًل 
�سيا�سة  مع  ان�سجاماً  امل�سروع  هذا  وياأتي 
والية  تتبناها  ال��ت��ي  ال��دائ��ري  االقت�ساد 
ت�ساهم  اأن  املتوقع  م��ن  وال��ت��ي  فيكتوريا، 
انبعاثات  يف  ك��ب��ري  ان��خ��ف��ا���س  حتقيق  يف 

الغازات الدفيئة. 
و”ترايب”  “م�سدر”  م��ن  ك��ل  وت��ع��ت��رب 
االأعمال  ملجل�س  املوؤ�س�سني  االأع�ساء  من 
تاأ�سي�سه  ال��ذي مت  االإم��ارات��ي،  االأ�سرتايل 
بني  التعاون  �سبل  تعزيز  بهدف  م��وؤخ��راً 
معايل  من  كل  املجل�س  ويراأ�س  البلدين. 
كري�ستوفر باين، وزير الدفاع االأ�سرتايل 
ال�����س��اب��ق، وب���در ال��ع��ل��م��اء، رئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة �سركة �سرتاتا ورئي�س وحدة �سناعة 
لا�ستثمار،  م��ب��ادل��ة  �سركة  يف  ال��ط��ريان 

ال�سركة املالكة ل� “م�سدر«.

مالية راأ�ض اخليمة والإمارات للمزادات يوقعان اتفاقية تعاون يف جمال تنظيم املزادات الإلكرتونية

املرحلة الرابعة من جممع حممد بن را�سد للطاقة ال�سم�سية من اأكرب م�ساريع تخزين الطاقة على م�ستوى العامل

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر

للمحرر رقم 2020/6990
املنذر: �سركة تطوير جممع دبي لاإ�ستثمار ذم م .

بوكالة املحامي حممد ال�سركال للمحاماة واالإ�ست�سارات القانونية
املنذر اإليها : �سركة اأ�سيت�س بل�س العقارية ذ م م .

وثاثة  وثمامنائة  مليون   ( دره��م   1.883.656.67 وق��دره  مبلغ  ب�سداد  باإلزامها  اإليها  املنذر  يخطر  املنذر 
وثمانون األف و�ستمائة و�ستة وخم�سون درهما و�سبعة و�ستون فل�س فقط ال غري) وهو املبلغ االإجمايل للمبالغ 
" غرامة عدم  اإىل جانب  ال�سحى  ال�سرف  االإيجار ور�سوم اخلدمة ور�سوم  امل�ستحقة مقابل  ر�سوم  االأ�سلية 
ما  التام مع  ال�سداد  ، وحتى  تاريخ 2019/1/1  واملحت�سبة من  " ال�سارية  امل�سافة  القيمة  " ل�سريبة  ال�سداد 
ي�ستجد من مبالغ الحقة لذلك ، عن اإ�ستئجارها قطعة االأر�س رقم 4900-597 املبنى رقم 14 الكائنة مبجمع 
دبى لاإ�ستثمار ، وذلك خال املهلة القانونية وهي 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإخطار ، ويف حال عدم اإلتزام 
املنذر اإليها مبا ورد اأعاه ، عندئذ يتم اإنهاء وف�سخ اإتفاقية االإيجار دون اأي اإجراءات اأو اأعمال اأخرى يف التاريخ 
املوافق لليوم الواقع فيه تاريخ اإنتهاء فرتة الثاثة اأ�سهر املحت�سبة اإعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعان للمنذر 

اإليها اإخطار االإخال واالإنهاء ، باالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر

املحرر رقم  2020/6988 
املنذر: �سركة تطوير جممع دبي لاإ�ستثمار ذم م .

بوكالة املحامي / حممد ال�سركال للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
املنذر اإليها : �سركة اأ�سيت�س بل�س العقارية ذ م م .

املنذر يخطر املنذر اإليها بالزامها ب�سداد مبلغ وقدره 1.913.911.80 درهم ) مليون وت�سعمائة وثاثة ع�سر 
األف وت�سعمائة واأحد ع�سر درهما وثمانون فل�سة ر�سوم اخلدمة و فقط ال غري ) وهو املبلغ االإجمايل للمبالغ 
االأ�سلية امل�ستحقة مقابل ر�سوم االإيجار  ر�سوم ال�سرف ال�سحي اإىل جانب " غرامة عدم ال�سداد " و " �سريبة 
مبالغ  ي�ستجد من  ما  التام مع  ال�سداد  ، وحتى   2019/1/1 تاريخ  واملحت�سبة من  " ال�سارية  امل�سافة  القيمة 
 ، اإ�ستئجارها قطعة االأر���س رقم 4900-597 املبنى رقم 3 الكائنة مبجمع دبي لاإ�ستثمار  الحقة لذلك ، عن 
وذلك خال املهلة القانونية وهي 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإخطار ، ويف حال عدم التزام املنذر اإليها مبا 
ورد اأعاه ، عندئذ يتم اإنهاء وف�سخ اإتفاقية االإيجار دون اأي اإجراءات اأو اأعمال اأخرى يف التاريخ املوافق لليوم 
الواقع فيه تاريخ اإنتهاء فرتة الثاثة اأ�سهر املحت�سبة اإعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعان للمنذر اإليها اإخطار 

االإخال واالإنهاء ، باالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر

للمحرر رقم 2020/6989 
املنذر: �سركة تطوير جممع دبي لاإ�ستثمار ذم م .

بوكالة املحامي / حممد ال�سركال للمحاماة واالإ�ست�سارات القانونية
املنذر اإليها : �سركة اأ�سيت�س بل�س العقارية ذ م م .

املنذر يخطر املنذر اإليها بالزامها ب�سداد مبلغ وقدره 1.439.675.69 درهم مليون واأربعمائة ت�سعة وثاثون 
األف و�ستمائة خم�سة و�سبعون درهما وت�سعة و�ستون فل�سا فقط ال غري) وهو املبلغ االإجمايل للمبالغ االأ�سلية 
 " ال�سداد  عدم  غرامة  جانب   اإىل  ال�سحي  ال�سرف  ور�سوم  اخلدمة  ور�سوم  االإيجار  ر�سوم  مقابل  امل�ستحقة 
ل�سريبة القيمة امل�سافة " ال�سارية واملحت�سبة من ت�اريخ 2019/1/1. وحتى ال�سداد التام مع ما ي�ستجد من 
مبالغ الحقة لذلك ، عن اإ�ستئجارها قطعة االأر�س رقم 4900-597 املبنى رقم 25 الكائنة مبجمع دبى اال�ستثمار 
، وذلك خال املهلة القانونية وهي 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإخطار ، ويف حال عدم التزام املنذر اإليها مبا 
ورد اأعاه ، عندئذ يتم اإنهاء وف�سخ اإتفاقية االإيجار دون اأي اإجراءات اأو اأعمال اأخرى يف التاريخ املوافق لليوم 
الواقع فيه تاريخ اإنتهاء فرتة الثاثة اأ�سهر املحت�سبة اإعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعان للمنذر اإليها اإخطار 

االإخال واالإنهاء ، باالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر

املحرر رقم 2020/6987
املنذر: �سركة تطوير جممع دبي لاإ�ستثمار ذم م.

بوكالة املحامي / حممد ال�سركال للمحاماة واالإ�ست�سارات القانونية
املنذر اإليها : �سركة اأ�سيت�س بل�س العقارية ذ م م

املنذرة تخطر املنذر اإليها باإلزامها ب�سداد مبلغ وقدره 1.992.937.52 درهم مليون وت�سعمائة واأثنان وت�سعون 
للمبالغ  االإجمايل  املبلغ  وهو   ( غري  ال  فقط  فل�سا  وخم�سون  واأثنان  درهما  وثاثون  �سبعة  وت�سعمائة  األ��ف 
عدم  " غرامة  اإىل جانب  ال�سحي  ال�سرف  ور�سوم  اخلدمة  ور�سوم  االإيجار  ر�سوم  مقابل  امل�ستحقة  االأ�سلية 
ال�سداد " ل�سريبة القيمة امل�سافة " ال�سارية واملحت�سبة من تاريخ 2019/1/1 وحتى ال�سداد التام مع ما ي�ستجد 
دبي  مبجمع  الكائنة   1 رقم  املبنى   597-4900 رق�م  االأر���س  قطعة  اإ�ستئجارها  عن   ، لذلك  الحقة  مبالغ  من 
لاإ�ستثمار ، وذلك خال املهلة القانونية وهي 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإخطار ويف حال عدم التزام املنذر 
اإليها مبا ورد اأعاه، عندئذ يتم اإنهاء وف�سخ اتفاقية االإيجار دون اأي اإجراءات اأو اأعمال اأخرى يف التاريخ املوافق 
لليوم الواقع فيه تاريخ انتهاء فرتة الثاثة اأ�سهر املحت�سبة اعتبار من تاريخ ن�سر هذا االعان للمخطر اإليها 

اإخطار االإخال واالإنهاء، باالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 29/ 11/ 2020  Issue No : 13100
Plaintiff : First Abu Dhabi Bank.
Defendants:
1- Srilanka Auto Maint. W. Shop LLC
2- Snobios Sanjee Fernando Aththanayaka. 
3  Conganige Thushara Dilnushi.
Defendant above names, are summoned to appear on Monday, 07/12/2020 
at 02.00 PM on Zoom conference video call either personally or through 
an authorized attorney and submit a defense brief to the claim with all 
documents to proceed with the preparation of the above-mentioned case - 
in your capacity as Defendant.
Regards,
Banking Expert\ Moustafa Mahfouz. 
Mobile Number: 0501117764.
Email Address: Expertmoustafa@gmail.com

Notice of Summon

Case No: 4798 - 2020 Minor Commercial Before 

Honorable Sharjah courtof First Instance
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املال والأعمال
األحد   29  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13100  
Sunday   29  November   2020   -  Issue No   13100

ميناء را�سد يحتفظ بلقب ميناء الرحالت البحرية 
الرائد يف العامل �سمن جوائز ال�سفر العاملية 2020

•• دبي-وام: 

فاز ميناء را�سد التابع ملوانئ دبي العاملية - اإقليم االإمارات جمدًدا بجائزة 
جوائز  توزيع  حفل  �سمن  العامل”  يف  الرائد  البحرية  الرحات  “ميناء 
تقدير  و�سام  مبثابة  اجل��ائ��زة  ه��ذه  وتعترب   .2020 لعام  العاملية  ال�سفر 
مرموق يف �سناعة ال�سفر حيث تفوق ميناء را�سد على عدة موانئ للرحات 

البحرية تر�سحت لهذا اللقب من جميع اأنحاء العامل.
متتالية  ع��اًم��ا   13 مل��دة  امل��رم��وق  اللقب  ب��ه��ذا  را���س��د  ميناء  احتفظ  وق��د 
ال�سامل  التطوير  اإىل  ذلك  يف  الف�سل  ويعود   2008 عام  به  فاز  اأن  منذ 
اأ�سبح وجهة  والتحديثات ال�سخمة التي يقوم بها امليناء يف كل عام حيث 
مف�سلة خلطوط الرحات البحرية حول العامل مكت�سًبا تقدير امل�سافرين 
م���رة اأخ����رى وي��ع��ود ل��ه الف�سل يف حت��وي��ل م��ك��ان��ة دب���ي م��ن م��رف��اأ ب�سيط 
للتجارة القائمة على القوارب اخل�سبية التقليدية اإىل جتمع عاملي للقطاع 

البحري.
مطار  من  را�سد  ميناء  ق��رب  وميثل 
التجاري  املدينة  وقلب  ال��دويل  دب��ي 
مثالًيا  خ���ي���اًرا  ه��ام��ة جت��ع��ل��ه  م��ي��زة 
الو�سول  ميكنهم  حيث  للم�سافرين 
املدينة  يف  ال��رئ��ي�����س��ة  امل����واق����ع  اإىل 
ب�سهولة .. وي�سل طول ر�سيف امليناء 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ك��م ومي��ك��ن��ه   2.3 اإىل 
نف�س  �سياحية �سخمة يف  �سفن  �سبع 
األ��ف راك��ب يف  الوقت مبا يعادل 25 

يوم واحد.
وي����ع����د م���ب���ن���ى ح����م����دان ب����ن حممد 
امل���رف���ق االأب������رز الذي  ل��ل��م�����س��اف��ري��ن 
ويعترب  امليناء  اأداء  تفوق  يف  ي�ساهم 
اأك�����رب ���س��ال��ة م��غ��ط��اة يف ال���ع���امل يف 
 14 ا�ستقبال  على  بالقدرة  املبنى  ويتميز   .. البحرية  الرحات  حمطات 
األف م�سافر يف اليوم. ومنذ افتتاحه عام 2014 وحتى عام 2020 �سهد 
اأع���داًدا كبرية من  ا�ستقبل  املائة حيث  55 يف  بن�سبة  ُم��ط��رًدا  املبنى من��ًوا 
ال�سفن ال�سياحية. ويف عام 2015 ا�ستقبل املبنى اأربع �سفن �سياحية حتمل 
ما يقرب من 20 األف راكب وطاقم بحري يف يوم واحد لريتفع العدد يف 
2017 اإىل زيارة خم�س �سفن �سياحية وحوايل  اأ�سبوع من عام  نهاية كل 
24 األف م�سافر وطاقم بحري ويف مو�سم الذروة لعامي 2019 / 2020 
حقق املبنى اإجناًزا قيا�سًيا با�ستقبال �ست �سفن يف يوم واحد حتمل حوايل 
التنفيذي  الرئي�س  املناعي  حممد  وع��رّب  بحري.  وطاقم  راك��ب  األ��ف   35
ل�سركة مرا�سي “بي اآند اأو” واملدير التنفيذي مليناء را�سد عن فخره بنيل 
هذه اجلائزة املرموقة عاماً بعد عام ال�سيما واأن �سنة 2020 كانت مليئة 
بالتحديات ..معرباً عن �سعادته بروؤية ميناء را�سد خيار امل�سافرين املف�سل 
واالأول وهو ما يوؤكد ال�سري يف االجتاه ال�سحيح على �سعيد الرتويج لدبي 
..م�سريا  الدولية  البحرية  الرحات  ل�سائحي  كوجهة  العريقة  و�سهرتها 
مل�سغلي  االأو�سط  ال�سرق  يف  االأوىل  الوجهة  وباعتباره  را�سد  ميناء  اأن  اإىل 
الرحات البحرية يقدم قيمة م�سافة لل�سركات العاملية الفاخرة لذا ي�سهد 

كل عام زيادة متنامية يف حركة ال�سياحة.

اقت�سادية ال�سارقة والحتادية لل�سرائب تنظمان 
ور�سة عمل افرتا�سية مل�ستثمري القطاع ال�سناعي

•• ال�سارقة -وام:

نظمت دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة بالتعاون مع الهيئة االحتادية 
تناولت  ال�سناعي  القطاع  مل�ستثمري  افرتا�سية  عمل  ور���س��ة  لل�سرائب 
الت�سريعات واالإج��راءات ال�سريبية املطبقة بالدولة وتذليل ما قد يواجه 
لل�سركات  الدعم  لتقدمي  الهيئة  من  �سعيا  عقبات  من  بالقطاع  العاملني 
وامل�سانع العاملة يف االإم��ارة. مت خال الور�سة التي عقدت مب�ساركة 37 
من م�ستثمري القطاع ال�سناعي باإمارة ال�سارقة االإجابة على ا�ستف�سارات 
امل�ساركني وتو�سيح اآليات تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة وال�سلع واخلدمات 
اخلا�سعة لل�سريبة واملعفاة منها واخلا�سعة لن�سبة ال�سفر و اآليات التاأكد 
ال�سلع  على  امل�ستحقة  ال�سريبة  وح�ساب  ال�سريبي  الت�سجيل  رق��م  م��ن 
يف  للتعامل  القانونية  واملعايري  ال�سريبية  االإق��رارات  وتقدمي  واخلدمات 
املناطق احلرة واملناطق املحددة. واأكد �سعادة خالد علي الب�ستاين مدير عام 
الهيئة االحتادية لل�سرائب اأن هذه الور�سة التعريفية تاأتي �سمن خطط 
واحلر�س  االأعمال  قطاعات  بني  ال�سريبي  الوعي  م�ستوى  لرفع  الهيئة 
العمل  مب�ستجدات  االقت�سادية  االأن�سطة  جميع  يف  املعنيني  اإحاطة  على 
قد  عقبات  اأي��ة  ومعاجلة  اآرائ��ه��م  على  وال��ت��ع��رف  ال�سريبية  واالإج�����راءات 
تواجههم مبا ي�سمن تطبيق االأنظمة ال�سريبية االإماراتية ب�سهولة وي�سر 

ومبا يحقق االأهداف املرجوة من التطبيق.

نظمت ندوة ح�ارية افرتا�شية

مبادرة حديث اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تبحث تعزيز التعاون يف التجارة الزراعية بني الإمارات وقارة اإفريقيا

ور�شة تعريفية ح�ل م�شرت اأ�شطى الأع�شاء غرفة عجمان

»م�سرت اأ�سطى« من�سة لتقدمي اخلدمات احلرفية وال�سيانة للمنازل

•• دبي -الفجر: 

اأكد م�ساركون يف قمة �سيتي �سكيب العقارية، الن�سخة 
اال�ستثنائية من معر�س �سيتي �سكيب ال�سنوي، الذي 
القمة  اأع��م��ال  جن��اح  ماركيت�س”،  “اإنفورما  نظمته 
اأقيمت  ال��ت��ي  الفعاليات  اأوىل  م��ن  واح���دة  تعد  ال��ت��ي 
ب�����س��ك��ل ف��ع��ل��ي، ورك�����زت ع��ل��ى االأع���م���ال امل��ب��ا���س��رة بني 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  يومني  م��دى  على  ال�سركات 
تراعي  و�سحية،  ونظيفة  اآم��ن��ة  بيئة  �سمن  العاملي، 
اإنفورما  ال��ت��ام م��ن  م��ع��اي��ري وب���روت���وك���والت االأم�����ان 
لل�سحة وال�سامة. و�سهدت القمة م�ساركة ما يزيد 
واملتحدثني،  العقاريني  اخل���رباء  م��ن   1،700 على 
اإىل جانب نخبة من ممثلي القطاع الذين اجتمعوا 
ل��ت��ط��وي��ر االأع���م���ال، وب��ن��اء ع��اق��ات ه���ادف���ة، وتبادل 
املعلومات خال اأكرث من 100 �ساعة من املحادثات 
والنقا�سات املتخ�س�سة يف املوا�سيع التي تهم القطاع 
قالت  ال�سدد،  ه��ذا  ويف  واالإقليمي.  املحلي  العقاري 
ت�سجيع  لقطاع  التنفيذي  املدير  را�سد،  علي  ماجدة 
واإدارة اال�ستثمار العقاري يف دائرة االأرا�سي واالأماك 
يف دب��ي: “ترتبط دائ��رة االأرا���س��ي واالأم���اك يف دبي 
بعاقة �سراكة مهمة مع قمة �سيتي �سكيب، وكان هذا 
املتخ�س�سني  يجمع  و�سيبقى منرباً حمورياً  احلدث 
والدولية،  واالإقليمية  املحلية  العقارية  واملنظمات 
�سعياً للتاأثري ب�سكل اإيجابي على القطاع. ومتثل هذه 
م�ساريع على غرار  تنطلق منها  رائعة  القمة من�سة 
تعاون مع  نتاج  يعترب  ال��ذي  العقاري  التطوير  دليل 
املعنية  احلكومية  و�سبه  احلكومية  اجل��ه��ات  جميع 

يف  ت�سهم  مرجعية  اأداة  لتوفري  ال��ع��ق��اري،  بالقطاع 
تعزيز �سهولة ممار�سة االأعمال يف التطوير العقاري، 
و�سرحها ب�سكل ب�سيط وبطريقة مفيدة، مع حتديد 
اآل��ي��ات ت��وف��ريه��ا وامل����دة ال��ازم��ة الإجن����از ك��ل خدمة 
واأ�سافت  اإجن��ازه��ا.  ع��ن  امل�سوؤولة  واجل��ه��ة  وتكلفتها 
ماجدة: “نتطلع منذ اليوم لفعالية العام املقبل التي 
�ستقام على اأر�س اإك�سبو 2020 الذي �سي�سبح اأكرب 
مركز حيوي لاأعمال يف دبي، وبالتايل فاإن االآليات 
قطاعي  بني  العاقات  وتعزيز  لبناء  نعتمدها  التي 
على  دوراً جوهرياً  �ستوؤدي  العام واخلا�س،  العقارات 

الدائرة و�سيتي �سكيب ومدينة دبي واملنطقة  �سعيد 
باأ�سرها«.

مثلت  التي  اال�ستثنائية،  الن�سخة  هذه  تنظيم  وج��اء 
حتواًل جذرياً يف ال�سكل الذي يتخذه احلدث العقاري 
القطاع  يف  الفاعلة  االأط����راف  م��ع  بالتعاون  �سنوياً، 
العقاري االإقليمي، وج�سدت ا�ستجابًة ملتطلبات ال�سوق، 
املجتمع  اللتقاء  من�سة  توفري  التحديد  وجه  وعلى 
العقاري يف دبي، ووجهًة لتبادل املعارف واخلربات يف 
ظل اأزمة كوفيد-19. وبذلك، تكون القمة قد �سكلت 
النمو  ودف��ع  العاقات  وبناء  االأع��م��ال  الأداء  منطلقاً 

ماجد  �سلط  القمة،  يف  م�ساركته  خ��ال  القطاع.  يف 
واخلدمات  الت�سجيل  لقطاع  التنفيذي  املدير  امل��ري، 
العقارية يف دائرة االأرا�سي واالأماك يف دبي، ال�سوء 
تطور  ي��دف��ع  ال���ذي  واالب��ت��ك��ار  الرقمي  التحول  على 
العقارية  التعامات  وي�سهل  قدماً،  الدائرة  عمليات 
يف  مب��ا  وال��دول��ي��ني،  املحليني  والبائعني  للم�سرتين 
اإعدادها  املباين جرى  لت�سنيف  ذلك مبادرة جديدة 
االأ�سعار.  ح�ساب  �سعيد  على  نوعية  نقلة  الإح����داث 
وقال املّري يف هذا ال�سدد: “ا�ستثمرت دائرة االأرا�سي 
واالأماك يف دبي ب�سخاء يف جمال الذكاء اال�سطناعي 
التقييم  �سبيل  على  ومنها  جديدة،  خدمات  لت�سغيل 
االرتقاء  و�سنوا�سل  الذكية.  التدقيق  واأعمال  الذكي 
امل��ب��ادرات التي  بهذا الزخم وال��دف��ع نحو زي��ادة ه��ذه 

تعزز من كفاءة ودقة جميع خدماتنا«. 
خال  وم��ن  ال��دائ��رة  ا�ستقبلت  القمة،  هام�س  وعلى 
قطاع ت�سجيع واإدارة اال�ستثمار العقاري وفًدا عقارًيا 
اأمريكًيا من خال �سركة “�سنت�سري 21 االإمارات”، 
اإ�سافة اإىل وفد م�سري ميثل املجل�س العربي ل�سيدات 
االأعمال. وتاأتي هذه اللقاءات يف اإطار تعزيز التعاون 
ودعم  وال�سديقة،  ال�سقيقة  وال���دول  االإم����ارات  ب��ني 

التعاون والتن�سيق بني القطاعني العام واخلا�س.
وكرمت اأرا�سي دبي ومن خال قطاع ت�سجيع واإدارة 
مت  مم��ن  العقاريني  الباحثني  ال��ع��ق��اري،  اال�ستثمار 
ال�سوق  عن  املطلوبة  واملعلومات  بالبيانات  تزويدهم 
ال��درا���س��ات والبحوث  اإع���داد  م��ن  ال��ع��ق��اري، لتمكنهم 
التي ترثي م�سرياتهم االأكادميية لي�سهموا يف تطور 

�سوق دبي العقاري.

•• دبي-الفجر:

اأ����س���ح���اب  “حديث  م�����ب�����ادرة  ن���ظ���م���ت 
ويف  واملتو�سطة”  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
اإط�������ار ���س��راك��ت��ه��ا اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
حوارية  ن���دوة  االإف��ري��ق��ي  االإدارة  معهد 
التعاون  ت��ع��زي��ز  �سبل  ح���ول  اف��رتا���س��ي��ة 
يف جم��ال ال��ت��ج��ارة ال��زراع��ي��ة ب��ني دولة 
وتناولت  اإفريقيا،  ق��ارة  ودول  االإم���ارات 
الثنائي يف جمال  التعاون  اآف��اق  ال��ن��دوة 
الزراعة التجارية، و�سبل تطوير وتقوية 
ال���ع���اق���ات ال��ت��ج��اري��ة، واالط������اع على 
بني  التجاري  التبادل  وفر�س  جم��االت 
احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

يف ال�سرق االأو�سط واإفريقيا.
و����س���ه���دت ال����ن����دوة ال���ت���ي ق��دم��ه��ا وليد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ف��اح��ي،  ح����ارب 
ح�سور  ل���ا����س���ت�������س���ارات،  دب����ي  ل�����س��رك��ة 
الزراعة  وزير  �سيمبيجا،  فن�سنت  معايل 
االأ�سماك  وم�سايد  احليوانية  وال��رثوة 
االأوغ����ن����دي يف احل��ك��وم��ة االأوغ���ن���دي���ة، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ت��ي��ج��اين  واأح��م��د 
ل�سركة الروابي لاألبان، وحم�سن اأحمد 
املدير التنفيذي للمنطقة اللوج�ستية يف 
»دبي اجلنوب«، واأكينتوند �سوير، املدير 
ومنتجي  م�سدري  جلمعية  التنفيذي 
املنتجات الزراعية الطازجة يف نيجرييا، 
التنفيذي  امل��دي��ر  ك����ويل،  وك��ري�����س��ت��وف��ر 
هاري�سون  وريبيكا  روزي��ز،  �سيان  ل�سركة 
التنفيذي  والرئي�س  امل�����س��ارك  املوؤ�س�س 

ملعهد االإدارة االإفريقي.

�شريك ا�شرتاتيجي
وزير  �سيمبيجا،  فن�سنت  معايل  واأع��رب 
ال��زراع��ة وال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة وم�سايد 
احلكومة  يف  االأوغ������ن������دي  االأ�����س����م����اك 
بامل�ساركة  ����س���ع���ادت���ه  ع����ن  االأوغ����ن����دي����ة 
بالندوة، م�سرية اإىل اأهمية هذا اللقاء يف 
تعزيز العاقات التجارية واال�ستثمارية 

ال����ق����ارة  ودول  االإم������������ارات  دول�������ة  ب����ني 
تعد  اأوغ��ن��دا  اأن  اإىل  منوهاً  االإفريقية، 
اال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  اأب���رز  �سمن 
اأن  م��وؤك��داً  اإفريقيا،  االإم���ارات يف  لدولة 
التعاون االقت�سادي والتجاري بني دولة 
االإمارات وباده، ي�سهد تطوراً ملحوظاً، 
وهذا ما توؤكده االأرقام امل�سجلة يف ن�سب 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري، وع���دد ب��رام��ج تبادل 
م�سيداً  ال��ت��ج��اري��ة،  ل��ل��وف��ود  ال����زي����ارات 
ت�سهدها  ال��ت��ي  احل�����س��اري��ة  ب��ال��ن��ه�����س��ة 
م���ث���ااًل عملياً  ت��ع��ت��رب  وال���ت���ي  االإم�������ارات 

مل�سرية التقدم والنماء.

دعم ال�شركات ال�شغرية واملت��شطة
هاري�سون  ري��ب��ي��ك��ا  رح��ب��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
هذه  اأه���م���ي���ة  اإىل  م��ن��وه��ة  ب��احل�����س��ور، 

الندوة يف تعزيز اجلهود لدعم ال�سركات 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، م��ن خ���ال فتح 
م���ع نظرياتها  ل��ل��ت��ع��اون  ج���دي���دة  اآف�����اق 
عن  اأعمالها  وتو�سعة  االأخ���رى،  بالدول 
ط��ري��ق اإي��ج��اد اأ���س��واق واع���دة ت�ساهم يف 
من  مت�سارع،  ب�سكل  ال�سركات  ه��ذه  منو 
الرئي�س  التيجاين  اأح��م��د  اأ���س��ار  جهته 
اإىل  لاألبان  الروابي  ل�سركة  التنفيذي 
االإفريقية متتلك فر�س  القارة  دول  اأن 
املجال  يف  �سيما  وال  واع���دة  ا�ستثمارية 
تعمل  ال�سركة  اأن  اإىل  م�سرية  الزراعي، 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع زراع�����ي ���س��خ��م يف 

اجلزء ال�سمايل من ال�سودان.

الزراعية التعاقدية
اأن  اإىل  �سوير  اأكينتوند  اأ���س��ار  ذل��ك  اإىل 

نيجرييا تعد من الوجهات اال�ستثمارية 
الواعدة يف القارة االإفريقية، ملا تتمتع به 
الزراعية،  اأبرزها  متعددة  مقومات  من 
التعاقدية  الزراعة  مفهوم  عن  متحدثاً 
ال���ت���ي ت�����س��اع��د يف ح���م���اي���ة امل��������زارع من 

متغريات املناخ..
على  امل�������������زارع  ح�����ر������س  يف  وت���������س����ه����م   
املحا�سيل  وخ��ا���س��ة  االإن��ت��اج��ي��ة  زي�����ادة 
حتقيق  ايل  ي���وؤدى  مم��ا  اال�سرتاتيجية 
ال��ف��ج��وة من  ال��غ��ذائ��ي وتقلي�س  االأم���ن 
وتنمية  اال���س��ت��ث��م��ار  وت�����س��ج��ي��ع  ال���غ���ذاء، 

القطاع الزراعي ب�سكل م�ستدام.
املدير  اأح��م��د  حم�سن  اأ���س��ار  جهته  م��ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة يف 
التحتية  البنية  اأن  اإىل  اجل��ن��وب«  »دب��ي 
تعزيز  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  املتقدمة 

دولة  اإىل  م�����س��رياً  ال���ت���ج���اري،  ال��ت��ب��ادل 
اأك��رب م�ستثمر يف  االإم����ارات تعترب راب��ع 
واالحتاد  ال�سني  بعد  االأفريقية  القارة 
االأمريكية،  املتحدة  والواليات  االأوروبي 
وتوؤكد هذه االإح�سائية متانة العاقات 

االقت�سادية بني اجلانبني.
“حديث  م�����ب�����ادرة  اأع�����رب�����ت  ذل�����ك  اإىل 
اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة” 
فن�سنت  مل��ع��ايل  وت��ق��دي��ره��ا  �سكرها  ع��ن 
���س��ي��م��ب��ي��ج��ا، وزي������ر ال�����زراع�����ة وال������رثوة 
احليوانية وم�سايد االأ�سماك االأوغندي 
كافة  واإىل  االأوغ���ن���دي���ة،  احل��ك��وم��ة  يف 
امل�ساركني على جهودهم املبذولة يف اإطار 
توحيد الروؤى حول كيفية تعزيز التعاون 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ب��ني 

ال�سرق االأو�سط واإفريقيا.

•• عجمان - الفجر 

عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
ور�سة تعريفية حول “من�سة اأ�سطى”، 
توفري  يف  ال���رائ���دة  باملن�سة  للتعريف 
فندق  وذل�����ك يف  امل��ن��زل��ي��ة  اخل����دم����ات 
نا�سر  ب��ح�����س��ور  ع��ج��م��ان  ف���ريم���ون���ت 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال���ظ���ف���ري 
االع�������س���اء يف غرفة  ودع�����م  االت�������س���ال 
اأع�ساء  ال��ور���س��ة  ح�سر  ك��م��ا  ع��ج��م��ان، 
اأ�سحاب  امل��ن�����س��اآت  غ��رف��ة ع��ج��م��ان م��ن 

العاقة.
تهدف الور�سة اإىل توفري قناة توا�سل 
م���ب���ا����س���رة ب����ني اأع���������س����اء ال���غ���رف���ة مع 
على  للتعرف  اأ�سطى،  من�سة  م�سوؤويل 
املن�سة  تقدمها  التي  واملزايا  اخلدمات 

واآليات االنت�ساب واال�ستفادة منها.
اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي  اإمي���ان  واأك����دت 
عجمان،  غرفة  يف  واالب��ت��ك��ار  التطوير 
التعريفية  ال����ور�����س����ة  اه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
وتزويدهم  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  الأع�������س���اء 
اأ�سطى”  “من�سة  من  اال�ستفادة  باآلية 
املن�سة  اأن  مو�سحة  ل��ه��ا،  واالن��ت�����س��اب 
اأفراد  بني  مبا�سرة  توا�سل  قناة  توفر 
التي تقدم اخلدمات  املجتمع واملن�ساآت 

اأ�سكالها  مبختلف  املنزلية  وال�سيانة 
االمر الذي يوفر الوقت واملال، ليوفر 
“م�سرت ا�سطى” اأكرث من 50 خدمة 
اأي  حجزها  ميكنهم  لعمائه  منزلية 
التطبيق  عرب  ب�سيطة  بخطوات  منها 

الذكي.
عجمان  غ��رف��ة  ح��ر���س  اإىل  واأ�����س����ارت 
القطاع  م���ع  ���س��راك��ات��ه��ا  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى 
تقدم  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  اخل��ا���س، ال�سيما 
اإ�ستخدام  اإبتكارية تعتمد على  خدمات 
التقنيات، للت�سهيل على اأفراد املجتمع 
احل�سول على اخلدمات ب�سكل مي�سر. 

من جانبه قال فري�سانك �ساندافاركار 
وال�سراكات  االأع��م��ال  تطوير  -رئ��ي�����س 
-م�سرت ا�سطى، “اأنه ملن دواعي �سرورنا 
ان نبداأ هذه ال�سراكة املثمرة مع غرفة 
يف  ا�سطى”  “م�سرت  الإط���اق  عجمان 
م�ساعيها  اإط��ار  يف  تاأتي  والتي  عجمان 
ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  ل��دع��م  وج��ه��وده��ا 
وامل��ت��و���س��ط��ة يف االإم������ارة وال���ت���ع���اون يف 
اإم���ارة  ملجتمع  خ��دم��ي��ة  من�سة  ت��وف��ري 

عجمان«.
ا�سطى”  “م�سرت  اأه���م���ي���ة  ان  واأك�������د 
تتمثل يف تزويد كل منزل يف االإمارات 
م�ستوى  واأعلى  املهرة  املهنيني  باأف�سل 

تناف�سية،  باأ�سعار  العماء  خدمة  من 
عجمان  غ��رف��ة  م��ع  ال�����س��راك��ة  وبف�سل 
االإمارات  اإم��ارة عجمان اىل  ا�سافة  مت 
التي يتم فيها تقدمي خدمات “م�سرت 
على  م��ث��ال  ال�����س��راك��ة  ل��ت��ع��د  اأ�سطى” 
النا�سئة  وال�سركات  احلكومات  تعاون 
م��ًع��ا ل�����س��م��ان و���س��ول امل��ج��ت��م��ع��ات اإىل 

حت�سني  يف  �ست�ساعد  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
حياتهم.

هذا واأكد احل�سور على اأهمية الور�سة 
التعريفية ودورها يف فتح اآفاق للتعاون 
اأع�ساء غرفة عجمان من املن�ساآت  بني 
من�سة  ع��م��ل  ب��ط��ب��ي��ع��ة  ال���ع���اق���ة  ذات 
اأ�سطى، مو�سحني اأهمية املن�سة ملجتمع 

االع���م���ال وت��وف��ري ف��ر���س ع��م��ل ب�سكل 
منظم وكذلك اأهميتها الأفراد املجتمع 
ككل من خال توفري قاعدة حرفيني 
الإجناز املهام املنزلية بكفاءة عالية، كما 
اأ�سادوا مبا توفره املن�سات االلكرتونية 
والذكية ب�سكل عام من فر�س ل�سهولة 

ممار�سة االعمال ومنوها. 

حظيت بردود اإيجابية بعد اختتام اأعمالها بنجاح
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عقب �شل�شلة من االجتماعات عن ُبعد خالل االأ�شهر املا�شية

دبي لل�سياحة تعقد اأول اجتماع مبا�سر مع �سركائها منذ بداية جائحة كورونا
هالل املري: دبي ت�شارع اخلطى على طريق التعايف رغم التحديات العاملية الراهنة

اأحرزت جائزة اأربع فئات �شمن برنامج ج�ائز عاملي

بلدية دبي حت�سد 4 من جوائز �ستيفي اأواردز العاملية لالأعمال تقديرًا مل�ساريعها ومبادراتها املتميزة 
•• دبي -وام:

يف اإجناز جديد ي�ساف اإىل �سجل التقدير 
جماالت  يف  دب��ي  حكومة  جل��ه��ود  العاملي 
دبي،  بلدية  ح�سلت  والتنمية،  التطوير 
�سبكة وحمطات معاجلة  اإدارة  يف  مُمّثلة 
ال�����س��ح��ي، ع��ل��ى اجلائزة  ال�����س��رف  م��ي��اه 
اأورادز”  “�ستيفي  جوائز  �سمن  الذهبية 
ال���ع���امل���ي���ة ل����اأع����م����ال، ع����ن ف���ئ���ة امل���راف���ق 
كما  املوؤ�س�سات،  برنامج  �سمن  ال�سخمة 
الربونزية  اجلائزة  على  االإدارة  ح�سلت 
�سناعة  جم���ال  يف  “االإبداع  ف��ئ��ة  �سمن 
م�سروع  ع���ن   ”2020 ل��ل��ع��ام  ال��ط��اق��ة 
جتفيف  يف  ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستخدام 
ال�سلبة  ال�����س��ح��ي  ال�������س���رف  خم���ل���ف���ات 
مبادرة  ح�سلت  ذل���ك،  اإىل  “احلماأة”. 
دبي  لبلدية  العقود  يف  الرقمي  التحّول 
ع��ل��ى اجل���ائ���زة ال��ذه��ب��ي��ة ���س��م��ن جوائز 
فئة  ع���ن  ال��ع��امل��ي��ة،  اأورادز”  “�ستيفي 
ح�سلت  ف��ي��م��ا  النمو”،  يف  “االإجناز 
امل����وارد  ب������اإدارة  متمثلة  اأي�����س��اً  ال��ب��ل��دي��ة 
الب�سرية على اجلائزة الف�سية �سمن فئة 
املتميزة وذلك عن  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة 

مبادرة “املوارد الب�سرية تخلق اأ�سعد بيئة 
عمل يف بلدية دبي”. وبهذه املنا�سبة، اأكد 
املدير  الهاجري،  داوود  املهند�س  �سعادة 
بتنفيذ  البلدية  التزام  دبي  لبلدية  العام 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
اهلل”، ومبتابعة م�ستمرة من �سمو ال�سيخ 
اآل مكتوم  ب��ن را���س��د  ب��ن حممد  ح��م��دان 
ويل عهد دبي، يف االرتقاء بقدرات البنية 
تلبي  نوعية  م�ساريع  وتنفيذ  التحتية 
وتخدم  وامل�ستقبل،  احل��ا���س��ر  متطلبات 
لهم  وت�سمن  وال��زائ��ر،  واملقيم  امل��واط��ن 
جمتمعاً �سحياً خالياً من امللوثات. وقال 
الهاجري : التقدير العاملي الذي حازته 
البلدية موؤخراً، �سمن برنامج جوائز له 
العامل،  م�ستوى  على  واحرتامه  مكانته 
دل��ي��ل ع��ل��ى جن���اح م��ب��ادرات��ه��ا يف مواكبة 
النمو ال�سريع للمدينة وتر�سيد مواردها 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ب��ي��ئ��ت��ه��ا، م���ا م��ك��ن��ه��ا من 
التغّلب على مناف�سات قوية من خمتلف 
انحاء العامل .. نحن م�ستمرون يف ر�سد 
اأف�سل املمار�سات العاملية واختيار املائم 

منها الحتياجات املجتمع وتطويرها مبا 
يتنا�سب مع طبيعة بيئتنا وجمتمعنا، من 
التي  النتائج  اأف�سل  اإىل  الو�سول  اأج��ل 
تكفل �سعادة النا�س وت�سمن لهم �سحتهم 
“جوائز  وُت���ع���دُّ  و���س��ع��ادت��ه��م.  وراح��ت��ه��م 
�ستيفي” العاملية لاأعمال، التي تاأ�س�ست 
اجلوائز  اأب������رز  م���ن   ،2002 ال���ع���ام  يف 

•• دبي- وام:

عقدت دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري 
يف دبي دبي لل�سياحة اأول اجتماع مبا�سر مع 
“كوفيد19-”،  جائحة  بدء  منذ  �سركائها 
وذلك بعد عدة جل�سات افرتا�سية نظمتها 
الدائرة معهم خال االأ�سهر املا�سية، �سمن 
الدائرة  تنظمها  ال��ت��ي  ال���دوري���ة  ال��ل��ق��اءات 
الإط���اع���ه���م ع��ل��ى اآخ����ر م�����س��ت��ج��دات قطاع 
به،  املرتبطة  التجارية  واالأن�سطة  ال�سياحة 
ال���س��ي��م��ا ب��ع��د ا���س��ت��ئ��ن��اف ال���رح���ات اجلوية 
خال  مت  تدريجياً.  االقت�ساد  فتح  واإع���ادة 
االجتماع ت�سليط ال�سوء على اخلطوات التي 
تقوم بها “دبي لل�سياحة” للنهو�س بقطاع 
ال�سركاء  مع  التعاون  عن  ف�سًا  ال�سياحة، 
يف خمتلف دول العامل الإعادة الزخم ل�سوق 
اإىل  االج��ت��م��اع  ت��ط��رق  كما  ال��ع��امل��ي،  ال�سفر 
واأه���داف احلمات  اأه��م مامح  ا�ستعرا�س 
للرتويج  الدائرة  تطلقها  التي  الت�سويقية 
لة للزيارة، وحتى  لدبي كوجهة اآمنة ومف�سّ
ال�سفر  يف  الراغبني  اأذه���ان  يف  اأي�ساً  تبقى 
ع��ن��دم��ا ت��ت��اح ل��ه��م ال��ف��ر���س��ة يف اأق����رب وقت 
اأن  على  ال��وق��ت  ذات  يف  التاأكيد  م��ع  ممكن، 

اإطار  يف  ياأتي  ال�سياحية  االأن�سطة  م��ع��اودة 
االإجراءات  وتطبيق  مبراعاة  التام  االلتزام 
الوقائية ل�سمان �سامة اجلمهور وال�سياح 
ال�سياحية.  امل��راف��ق  خمتلف  يف  والعاملني 
ال��ل��ي��اق��ة بدبي  ق���ري���ة  ُع���ق���د االج���ت���م���اع يف 
متارين  بفقرة  اأوال  وب��داأ  �سيتي،  ف�ستيفال 
والتي  احل�سور  بها  �سارك  خفيفة  ريا�سية 
جاءت يف اإطار امل�ساركة يف حتدي دبي للياقة 
اليوم،  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت��خ��ت��ت��م  ال����ذي   ،2020
الكمامات  ارت���داء  على  اجلميع  حر�س  م��ع 
بالتباعد االجتماعي. وقد تراأ�س  وااللتزام 
���س��ع��ادة ه����ال ���س��ع��ي��د امل�����ري، امل���دي���ر العام 
بدبي  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  لدائرة 
“دبي لل�سياحة” االجتماع بح�سور حوايل 
التنفيذيني  وامل���دراء  امل�سوؤولني  من   600
قطاعات  يف  ال���ع���ام���ل���ة  ال�������س���رك���ات  الأب�������رز 
خمتلفة منها الطريان، وال�سياحة وال�سفر، 
التجزئة  جت�����ارة  ج���ان���ب  اإىل  وال�����س��ي��اف��ة، 
الرئي�سية،  اجل�����ذب  وم���ن���اط���ق  وال���رتف���ي���ه 
وا�ستعر�س  بامل�ساركني  �سعادته  رحب  حيث 
اخلا�سة  واخلطط  اال�سرتاتيجيات  معهم 
التدريجية  ال��ع��ودة  م��ع  ب��امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة 
ل��ل��ح��ي��اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وح���ت���ى ال���و����س���ول اإىل 

“كوفيد- جائحة  اآث��ار  من  التعايف  مرحلة 
وقال املري : لقد اأ�سهمت توجيهات   .”19
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ملكافحة  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
هذه  اج��ت��ي��از  يف  “كوفيد-19”  ج��ائ��ح��ة 
امل��رح��ل��ة ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة وحم��ا���س��رة الوباء 
بروؤية  وع���م���ًا  مم���ك���ن،  ن���ط���اق  اأ����س���ي���ق  يف 
مبتكرة  مبادرات  تطوير  على  عملنا  �سموه 
التناف�سية،  ال��ق��درة  ت��ع��زي��ز  يف  للم�ساهمة 
اأدت  وق��د   .. لل�سياح  املدينة  جاذبية  وزي���ادة 
دبي  اتخذتها  ال��ت��ي  اال�ستباقية  اخل��ط��وات 
ه����ذه اجلائحة  مل��ك��اف��ح��ة  ج���ه���وده���ا  ���س��م��ن 
ك�سب  يف  الوقائية  ب���االإج���راءات  وال��ت��زام��ه��ا 
اأعطاها  ما  وهو  الدوليني،  امل�سافرين  ثقة 
ال��ف��ر���س��ة ل��ت��ك��ون م��ن اأوائ����ل امل���دن العاملية 
القادرة على ا�ست�سافة ال�سياح من االأ�سواق 
وممكنا.  م��ت��اح��ا  فيها  ال�سفر  اأ���س��ب��ح  ال��ت��ي 
االأول����ي����ة خال  امل���وؤ����س���رات  ان   : واأ�����س����اف 
حركة  ا�ستئناف  من  ب��دءاً  املا�سية  االأ�سهر 
املا�سي،  يوليو  �سهر  يف  اجل��وي��ة  ال��رح��ات 
ت��ب�����ّس��ر ب��امل��زي��د م��ن ال��ن��ت��ائ��ج االإي��ج��اب��ي��ة يف 
الفرتة املقبلة، ال�سيما مع ا�ستقبال مطارات 

اأع��داد متزايدة من امل�سافرين .. وهذا  دبي 
ال�سحيح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  ن�سري  اأن��ن��ا  ي��وؤك��د 
العام  ن��ه��اي��ة  م��ع  اأف�����س��ل  اأداء  حتقيق  ن��ح��و 
اجلاري، ونحن يف طريقنا ال�ستعادة الزخم 
بالكامل  القطاع  فتح  الإع���ادة  و�سولنا  م��ع 
مررنا  التي  املا�سية  ال��ف��رتة  اأثبتت  لقد   ..
وخ�سو�ساً  منظومتنا،  وم��رون��ة  كفاءة  بها 
مهماً  دوراً  لعبت  التي  الفندقية،  املن�ساآت 
بها  وامل�سي  الداخلية،  ال�سياحة  تن�سيط  يف 
تر�سيخ  وبالتايل  اأرح��ب،  اآف��اق جديدة  نحو 
اأذه��ان زوار دبي  االإيجابية يف  ال�سورة  هذه 

املُحتملني.
القطاع  ت���ع���ايف  ����س���رع���ة  م���ق���وم���ات  وح������ول 
ا�سرتاتيجية  ان   : اأو�سح  دبي،  ال�سياحي يف 
ت��ن��وي��ع االأ�����س����واق ال��ت��ي ن��ن��ت��ه��ج��ه��ا، وكذلك 
الذي  وال��دع��م  االق��ت�����س��ادي،  التحفيز  ح��زم 
مواجهة  يف  اأق���وى  جعلتنا  �سركاوؤنا  قدمه 
ملتغريات  ب�سرعة  واال���س��ت��ج��اب��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
ال�سوق، وهو ما اأ�سهم يف تر�سيخ مكانة دبي 
لة للزيارة خال فرتة  اآمنة وُمف�سّ كوجهة 
التوا�سل  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س  واإن���ن���ا   .. قيا�سية 
اآخر  على  واطاعهم  �سركائنا  مع  امل�ستمر 
معاً  ننطلق  حتى  وامل�ستجدات،  ال��ت��ط��ورات 

االإ�سهامات  جم���ال  يف  ع��امل��ي��اً  امل��م��ن��وح��ة 
املتميزة على م�ستوى املوؤ�س�سات واالأفراد، 
على  املتناف�سة  الرت�سيحات  ع��دد  وي�سل 
جوائزها �سنوياً �سمن براجمها الثمانية 
اإىل اأكرث من 12 األف تر�سيح ت�ستقبلها 
م��ن ق����ارات ال��ع��امل ال�����س��ت، ح��ي��ث يعترب 
ف���وز ب��ل��دي��ة دب���ي ب��اأرب��ع��ة ف��ئ��ات لدورتها 

مبا  امل�سرتكة  اأه��داف��ن��ا  ونحقق  االأم���ام  اإىل 
ي�سمن املحافظة على املكانة املتميزة لدبي 

كقبلة �سياحية عاملية من الطراز االأول.
على  ال�سوء  ت�سليط  االج��ت��م��اع  خ��ال  ومت 
على  ال�سياحة  لقطاع  االإيجابية  التطورات 
املا�سية من  االأخ��رية  االأربعة  االأ�سهر  مدار 
ال�سفر  ا�ستئناف رحات  العام اجلاري منذ 
يف ال�سابع من �سهر يوليو املا�سي وا�ستقبال 
واملتاحة  امل��ف��ت��وح��ة  االأ�����س����واق  م���ن  ال�����س��ي��اح 
االأداء  اإىل  ال��ت��ط��رق  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل�����س��ف��ر، 
حتقق  ال��ذي  الداخلية  لل�سياحة  االإيجابي 
ال�سركاء  مع  والبناء  املثمر  التعاون  بف�سل 
اأي�سا  الافت  من  ك��ان  ولقد   .. القطاع  يف 
اأن���ه وخ���ال امل��وج��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن اجلائحة 
االأوروبية  ال���دول  معظم  على  اأث���رت  ال��ت��ي 
م��ع االإغ���اق���ات اجل��زئ��ي��ة وف��ر���س القيود 
دولة  املتحدة  اململكة  اأ�سافت  ال�سفر،  على 
ُيعفى  ال��ت��ي  ال�����دول  ق��ائ��م��ة  اإىل  االإم�������ارات 
القادمون منها من اإلزامية احلجر ال�سحي 
ظل  يف  اإيجابية  موؤ�سرات  هناك  اأن  كما   ..
التوقعات باإعادة فتح بع�س االأ�سواق ال�سيما 
زيادة  ي�سهم يف  م��ا  وه���و  ل��ل��دول��ة  امل���ج���اورة 

اأعداد امل�سافرين القادمني لدبي.

على  عاملية  �سهادة  مبثابة   2020 للعام 
امل�ستوى الرفيع من التميز الذي و�سلت 
اإليه البلدية يف تنفيذ امل�ساريع واملبادرات 
ذات االأثر االإيجابي املبا�سر على املجتمع، 
ويف تطوير قدراتها الذاتية عرب االهتمام 
وتهيئة  قدراته  وتعزيز  الب�سري  بكادرها 

البيئة املائمة لتميزه وجناحه.

راأ�ض اخليمة: كنوز التاريخ تعانق الطبيعة 
اخلالبة يف عا�سمة ال�سياحة اخلليجية

•• اأبوظبي-وام:

تكتنز اإمارة راأ�س اخليمة �سل�سلة ال تنتهي من املناطق الطبيعية اخلابة واالأوابد 
التاريخية العريقة واملرافق ال�سياحية والرتفيهية املتطورة التي جعلتها واحدة 
من اأبرز املقا�سد ال�سياحية على امل�ستويني املحلي واالإقليمي حيث جرى موؤخرا 
يف  اخلليجية  لل�سياحة  عا�سمة  التوايل  على  الثانية  لل�سنة  اختيارها  جتديد 
ومن قمة جبل جي�س الذي تك�سوه الثلوج يف ال�ستاء و�سوال اإىل   .2021 عام 
الواحات ال�سحراوية ال�ساحرة وما بينهما من �سواحل ذهبية متتد على م�سافة 
64 كيلومرتا، تقدم االإمارة لزوارها جتربة �سياحية غنية ومتنوعة قلما تتوافر 

يف منطقة واحدة فقط.
وتتميز راأ�س اخليمة مبعاملها التاريخية ال�ساهدة على اأ�سالتها واإرثها احل�ساري 
وهو ما دفع منظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة »اليوني�سكو« موؤخرا 
جتارة  ومدينة  التجارية  املدينة  جلفار  هي  االإم��ارة  يف  مواقع  اأربعة  اإدراج  اإىل 
اللوؤلوؤ يف اجلزيرة احلمراء و�سمل وامل�سهد الثقايف ملنطقة �ساية، على القائمة 

التمهيدية ملواقع الرتاث العاملي.
وت�سم املعامل التاريخية يف راأ�س اخليمة جمموعة كبرية من القاع واحل�سون 
وح�سن  اخليمة  راأ���س  وح�سن  احلديبة  وقلعة  الفلية  وقلعة  �ساية  قلعة  مثل 
احل��م��راء وجزيرة  واجل��زي��رة  ال��زب��اء  ق�سر  واإىل جانبها  خ��ت،  الن�سلة وح�سن 
احلليلة وموق كو�س االأثري ومنطقتي املطاف والندود االأثريتان، باالإ�سافة اإىل 

املدافن واملقابر القدمية مثل �سمل ووادي قور و�سيح احلرف واإع�سمة وغليلة.
وتعترب مدينة جلفار الواقعة �سمال راأ�س اخليمة من املدن االإ�سامية الكبرية 
/العا�سر  الهجري  ال��راب��ع  ال��ق��رن  منذ  ال�سيت  ذائ��ع��ة  املدينة  ه��ذه  كانت  فقد 
اأخرى من �سرق  ال�سني ومناطق  التجارية مع  امليادي/ وا�ستهرت بعاقاتها 
ولقد  امليادي،  ال�سابع ع�سر  القرن  دوره��ا يف  اأف��ل  وا�ستمرت كذلك حتى  اآ�سيا 
ك�سفت احلفائر امل�ستمرة يف هذه املدينة عن بيوت �سكنية وما ال يقل عن اأربعة 

م�ساجد تتعاقب فوق بع�سها البع�س.
الذي  احل�سن  مبنى  يف  اأقيم  ال��ذي  الوطني  اخليمة  راأ���س  متحف  يعد  ب��دوره 
تاريخ  على  �ساهداً  امل��ي��ادي،  ع�سر  الثامن  ال��ق��رن  اأوا���س��ط  اإىل  تاريخه  يرجع 
االآثار  ون��ادرة من  القدمية مبا ي�سمه من جمموعة متنوعة  االإم��ارة  وع�سور 
القدمية واالأحافري التي ترجع اإىل حقب تاريخية خمتلفة، ويحتوي على اآثار 
ب�سرية ترجع اإىل االألف الثالث قبل املياد، واآثار م�ستوطنات �سمل واآثار مدينة 
جلفار وح�سن �ساية ووادي الغاف، وهناك معامل اأثرية اأخرى تتمثل يف االأبراج 

املخروطية التي ت�ستخدم للحرا�سة واال�ستطاع.
وتنوع  ال��ه��ادئ��ة،  واج��وائ��ه��ا  اخل��اب��ة  طبيعتها  بف�سل  اخليمة  را����س  وحت��ول��ت 
ت�ساري�سها ما بني اجلبال وال�سواحل وال�سحاري اإىل وجهة مثالية لا�ستجمام 
االأ�سماك  و�سيد  اجلبال  وت�سلق  الدراجات  ورك��وب  التخييم  هوايات  وممار�سة 

والتجديف.
ويرتبع جبل جي�س على قائمة الوجهات ال�سياحية االأكرث جذبا للزوار يف اإمارة 
راأ�س اخليمة فهو اأعلى قمة طبيعية يف االإمارات بارتفاع نحو 1900 عن �سطح 
البحر ويتمتع مبناظر طبيعية خابة واإطالة بانورامية رائعة على عدد من 
جبال  و�سل�سلة  �سا�سعة  �سحراوية  واأخ��رى  خ�سراء  واأرا���س  وال�سهول  الوديان 

احلجر.
وي�سهد اجلبل يف بع�س االأعوام ت�ساقط الربد وت�سكل ال�سقيع وهطول الثلوج 
اأحياناً االأمر الذي اأك�سبه �سهرة حملية واإقليمية وا�سعة، كما يتميز بخ�سائ�س 
وحتدي  اجلبال  ت�سلق  ريا�سة  وحم��رتيف  لهواة  وجهة  جعلته  وطبيعية  بيئية 
هيئة  حر�ست  ولهذا  الدراجات  وراكبي  واملتنزهني  املغامرات  وع�ساق  ال�سعاب 
الطبيعية  و�سماته  امل��ك��ان  جماليات  ال�ستثمار  ال�سياحة  لتنمية  اخليمة  را���س 
كيلو مرت   2.83 ال��ع��امل، بطول  ان��زالق��ي يف  اأط���ول م�سار  ب��اإط��اق  واملناخية، 

وبارتفاع 1680 مرتاً فوق م�ستوى �سطح البحر.
بدورها ت�سكل بحرية �سد وادي �سوكة وامل�سحات اخل�سراء املحيطة بها متنف�سا 
طبيعيا ل�سكان را�س اخليمة وجميع زوارها الباحثني عن الهدوء والتنعم بجمال 
الطبيعة، حيث �ساهمت االأمطار التي ت�سهدها املنطقة �سيفا و�ستاء يف حتويلها 

واحة غناء ومكانا مثاليا للتخييم طوال العام.
الغنية  احل��ارة  املياه  بينابيع  ت�ستهر  التي  تغفو منطقة عني خت  وبني اجلبال 
باملعادن الطبيعية والتي ت�ساعد يف عاج عدد من االأمرا�س اجللدية وامل�ساكل 
باإحدى  التمتع  الينابيع  هذه  لزوار  كما ميكن  الروماتيزم،  باأمرا�س  املرتبطة 
اأ�سهر مواقع النزهات والرحات يف اإمارة راأ�س اخليمة الذي حتيط به اأ�سجار 

النخيل من كل اجتاه.

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2020/20052 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع. 
املنذر اإليه : اديتا بهاردواج ا�سوين بهاردواج      .

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )209،369.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخال ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم)1309 / خ�سو�سى/  I /   دبي ( من نوع ) تويوتا لند كروزر   _ 
اأ�ستي�سن  ( موديل )2014 ( _ لون ) اأبي�س لوؤلوؤي (_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2020/20051 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع. 
املنذر اإليها : كاريل اليزابيث بيت       .

نتيجة  وق��درة )51،298.00( درهم  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخال ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
  SLK200 دبي ( من نوع ) مر�سيد�س /K /ال�سيارة رقم)10411 / خ�سو�سى
_ كوبيه  ( موديل )2013 ( _ لون ) اأ�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/20331 (

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك  .
املنذر اإليه : �سيد عامر ح�سني �سيد زاهد ح�سني .  

نتيجة  دره��م   )21،470.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخال ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )80238 / خ�سو�سى/E/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي الن�سر   _ 
�سالون (  _ موديل )2014 ( _ اللون  ) اأبي�س (_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2020/20336 (

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك  .
املنذر اإليه : هنيدري  ديون بروين�س .  

نتيجة  دره��م   )24،055.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخال ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )68734 / خ�سو�سى/G/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي باجريو   
_ اأ�ستي�سن (  _ موديل )2010 ( _ اللون  ) ف�سي (_ واملمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2020/20341 (

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك  .
املنذر اإليه : انتوين بريناند �سويتوت .  

نتيجة  دره��م   )30،452.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخال ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
���س��ريات��و    _  ن��وع ) كيا  ال�سيارة رق��م )68760 / خ�سو�سى/O/ دب��ي ( من 
�سالون (  _ موديل )2014 ( _ اللون  ) بني (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  2020/20339 (

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك  .
املنذر اإليه : ليزل ميندوزا ديا كروز .  

نتيجة  دره��م   )24،196.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخال ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ني�سان ج��وك  _   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /D/رق��م )85393 / خ�سو�سى ال�سيارة 
ا�ستي�سن (  _ موديل )2014 ( _ اللون  ) ذهبي (_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2020/20338 (

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك  .
املنذر اإليه : فينود كومار �سيابان بياي انانتها كري�ستان انانتها .  

نتيجة  دره��م   )21،472.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخال ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )81213 / خ�سو�سى/F/ دبي ( من نوع ) هيونداي الينرتا   _ 
�سالون (  _ موديل )2015 ( _ اللون  ) اأبي�س (_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر

للمحرر رقم  2020/6986 
املنذر  : �سركة تطوير جممع دبي لاإ�ستثمار ذم م .

بوكالة املحامي / حممد ال�سركال للمحاماة واالإ�ست�سارات القانونية
املنذر اإليها : دبي اأوت دور ميديا �س ذ م م

املنذر يخطر املنذر اإليها بالزامها ب�سداد مبلغ وقدره 1.641.248.23 درهم ) مليون و�ستمائة واحد واأربعون 
للمبالغ  االإجمايل  املبلغ  وهو  فل�سا فقط ال غري(  وع�سرون  درهما وثاثة  واأربعون  وثمانية  ومائتان  األف 
االأ�سلية امل�ستحقة مقابل ر�سوم االإيجار ور�سوم اخلدمة ور�سوم ال�سرف ال�سحي اإىل جانب " غرامة عدم 
ال�سداد " و " �سريبة القيمة امل�سافة " ال�سارية واملحت�سبة من تاريخ 2018/04/15 وحتى ال�سداد التام مع ما 
ي�ستجد من مبالغ الحقة لذلك ، عن اإ�ستئجارها قطعة االأر�س رقم 326-597 الكائنة مبجمع دبي لاإ�ستثمار 
، وذلك خال املهلة القانونية وهي 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإخطار ، ويف حال عدم التزام املنذر اإليها مبا 
ورد اأعاه ، عندئذ يتم اإنهاء وف�سخ اإتفاقية االإيجار دون اأي اإجراءات اأو اأعمال اأخرى يف التاريخ املوافق لليوم 
الواقع فيه تاريخ اإنتهاء فرتة ال�ستة اأ�سهر املحت�سبة اإعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإع�ان للمنذر اإليها اإخطار 

االإخال واالإنهاء ، باالإ�سافة اإىل حتملكم كافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 361/2020/134 ا�ستئناف امر اأداء 
مو�سوع االإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 771/2020 امر اداء 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
طالب االإعان : �سم�سري علي راو �سم�ساد علي خان  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعانه : 1- �سركة برونتو ميدل اي�ست الدارة املن�ساآت واملرافق ذ.م.م  - �سفته 
 بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل االإقامة 
اداء  ام��ر  رق��م 771/2020  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ا�ستاأنف  ق��د   : االإع���ان  مو�سوع 
بتاريخ:2020/7/2   وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق 2020/12/20  ال�ساعة 10.00 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
 اعالن بالن�سر

                     يف  الإ�ستئناف رقم 41/2020/324 ا�ستئناف تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/43 تظلم تنفيذ 

جتاري والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب  
 : بالق�سية  �سفته   - امل���ح���دودة   الوطنية  اال���س��ب��اغ  م�سانع  �سركة   : االإع����ان  ط��ال��ب 

م�ستاأنف
املطلوب اإعانه : 1- �سركة هاي اليت للتجارة العامة �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : 

م�ستاأنف �سده. جمهول حمل االإقامة 
مو�سوع االإعان : 

بقاعة  م�ساءا   17.30 ال�ساعة    2021/1/13 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 336/2020/26 عقاري كلي 
مو�سوع الدعوى : فرز وجتنيب ح�سة املدعي وانهاء ال�سيوع يف العقارات اململوكة على ال�سيوع يف امارة 

دبي مو�سوع الدعوى وذلك من خال اجراء الق�سمة الق�سائية العينية والتي ثبت امكانية اجراءها بدون 
�سرر وفقا لتقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف النزاع رقم:2019/16 نزاع تعيني خربة مدين يف االقرتاح 

االول الذي يتبناه املدعي 
طالب االإعان / 1-عبدال�سام حممود عبدال�سام ال�سريف -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانهم :  1-  حممد حممود عبد ال�سام ال�سريف 2- احمد حممود عبدال�سام ال�سريف 3- منري 
حممود عبدال�سام ال�سريف -  �سفتهم بالق�سية : مدعي عليهم  - جمهويل حمل االقامة 

مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها فرز وجتنيب ح�سة املدعي وانهاء ال�سيوع يف العقارات 
اململوكة على ال�سيوع يف امارة دبي مو�سوع الدعوى وذلك من خال اجراء الق�سمة الق�سائية العينية والتي 
ثبت امكانية اجراءها بدون �سرر وفقا لتقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف النزاع رق��م:2019/16 نزاع تعيني 
خربة مدين يف االق��رتاح االول الذي يتبناه املدعي. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2020/12/8  
ال�ساعة 8.30 �س بقاعة 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 بثاثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 11054/2020/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي م�ستحقاته العمالية البالغ قدرها )271100( درهم 
مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/10/31 وحتى متام ال�سداد فيما عدا الف�سل 

التع�سفي من �سريورة احلكم نهائيا وتذكرة عودة او ما يقابلها نقدا بواقع مبلغ وقدره )5000( درهم مع الزام املدعي 
عليها اي�سا بت�سليم املدعي �سهادة نهاية خدمة وفقا لن�س املادة 125 من قانون العمل والزامها بالر�سوم وامل�سروفات 

ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب االإعان / 1-اف�سل عبدالعزيز باالكاباىل عبدالعزيز -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  دريك اند �سكل اجنينريجن �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل االقامة 

مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي م�ستحقاته العمالية 
البالغ قدرها )271100( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/10/31 وحتى متام 
ال�سداد فيما عدا الف�سل التع�سفي من �سريورة احلكم نهائيا وتذكرة عودة او ما يقابلها نقدا بواقع مبلغ وقدره )5000( 
والزامها  العمل  قانون  امل��ادة 125 من  لن�س  نهاية خدمة وفقا  �سهادة  املدعي  بت�سليم  اي�سا  املدعي عليها  ال��زام  دره��م مع 
ال�ساعة 11.00 �س  املوافق  2020/12/21   املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني   اتعاب  بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل 
بقاعة 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 بثاثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 927/2020/18 عقاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بف�سخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 13 اأبريل 2008 وماحقة والزام املدعي عليه برد حيازة العقار 

وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�سواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب على ذلك من اثار و�سطب ا�سارة 
االجارة الواردة يف �سهادة امللكية والزام املدعي عليهما ب�سداد اجمايل االجرة املتاأخرة املرت�سدة بذمتهما حتى تاريخ االنذار وما 

ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخاء التام والفعلي والتعوي�س وت�سليم العقار وتقدمي براءة ذمة من اجلهات ذات العاقة 
طالب االإعان / 1-متويل م�ساهمة خا�سة -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  ذو الفقار علي نقوي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - جمهويل حمل االقامة 
مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد التاأجري التمويلي املوؤرخ 13 اأبريل 2008 وماحقة 
والزام املدعي عليه برد حيازة العقار وت�سليمه للمدعي خاليا من ال�سواغل وباحلالة التي كان عليها وقت التعاقد وما يرتتب 
على ذلك من اثار و�سطب ا�سارة االجارة الواردة يف �سهادة امللكية والزام املدعي عليهما ب�سداد اجمايل االجرة املتاأخرة املرت�سدة 
بذمتهما حتى تاريخ االنذار وما ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ االخاء التام والفعلي والتعوي�س وت�سليم العقار وتقدمي براءة 
ذمة من اجلهات ذات العاقة. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء  املوافق  2020/12/8  ال�ساعة 8.30 �س بقاعة التقا�سي عن بعد 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا 

بثاثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4242/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )155.000( دوالر امريكي ما يعادل مبلغ 

)568.850( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 12% من تاريخ ا�ستام املبلغ من تاريخ 2020/4/28 وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة 

طالب االإعان / 1-موؤ�س�سة روؤية الطبية - وميثلها املدير التنفيذي - حممد مبارك القحطاين -  �سفته 
بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  حممود ح�سني �ساح الدين عبد العظيم نهنو�س -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
جمهول حمل االقامة 

وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : االإع����ان  م��و���س��وع 
تاريخ  )155.000( دوالر امريكي ما يعادل مبلغ )568.850( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 12% من 
ا�ستام املبلغ من تاريخ 2020/4/28 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت 
فاأنت مكلف  ل��ذا  بعد  التقا�سي عن  بقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2020/12/6   االح��د   ي��وم  لها جل�سة 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثاثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2013/2020/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامم والت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )200.000( درهم تعوي�سا 
ملا ا�ساب املدعي من ا�سرار مادية وادبية ومعنوية مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 

2019/10/30 وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب االإعان / 1-ميليدو الك�سان واجريا كومارا -  �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:جمعة خليفة جمعة احلام�س - �سفته بالق�سية : وكيل
اإعانه :  3-  االم��ري حممد فرا�س االم��ري نهاد عبدالرحمن ال ال�سلطان -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  -  املطلوب 

جمهول حمل االقامة 
مو�سوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامم والت�سامن ب�سداد مبلغ 
وقدره )200.000( درهم تعوي�سا ملا ا�ساب املدعي من ا�سرار مادية وادبية ومعنوية مع الفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/10/30 وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة - لذا يرجى التكرم 
بالعلم واحل�سور عرب برنامج االت�سال املرئي تطبيق BOTIM امام ادارة الدعوى االبتدائية الثانية على هاتف رقم 
ال�ساعة 12:30 ظ احل�سور املرئي عن  ال�ساعة 9:00 �س ولغاية  املوافق 2020/12/7 وذلك من  0566039232 يوم االثنني 

طريق مركز تقدمي اخلدمة املعتمد )الع�سيد( لتقدمي جوابكم على �سحيفة الدعوى ومرفقاتها
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 148/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ وقدره )322928.75( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا 

من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب االإعان / 1-تاكي�سي مارويام )ياباين اجلن�سية( -  �سفته بالق�سية : مدعي 

���س.ذ.م.م 2- ثري لوفريدا )فرن�سي  & امييج لالكرتونيات  اإعانهم :  1-  اركيتكت�سر �ساوند  املطلوب 
اجلن�سية( ب�سفته مدير اركيتكت�سر �ساوند & امييج لالكرتونيات �س.ذ.م.م -  �سفتهما بالق�سية : مدعي 

عليهما  - جمهويل حمل االقامة 
مو�سوع االإعان :  نعنلكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2020/6/24 يف الدعوى املذكورة 
يوؤديا  بان  بينهما  بالت�سامن فيما  املدع عليهما  بالزام  تاكي�سي مارويام )ياباين اجلن�سية(  اعاه ل�سالح/ 
متام  وحتى   2019/12/25 من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )277.894.00( مبلغ  للمدعي 
قابا  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتهما  ال�����س��داد 
ال�سمو  با�سم �ساحب  ، �سدر  االع��ان  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  لا�ستئناف خال ثاثني يوما 

ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  108/2020/250 بيع عقار مرهون 
مو�سوع الدعوى : طلب احلجز على العقار املرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني ا�ستنادا 

للمادة رقم 26 من القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف امارة دبي 
طالب االإعان : بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانهما : 1- ناند كي�سور ناجديف - هندي اجلن�سية 2- ان ان ان ا�س انرتنا�سيونال 

ملتد ، �سركة اف�سور حتت بي يف اي رقم 1412187 - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما
  جمهويل حمل االإقامة 

ار�س  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : االإع���ان  مو�سوع 
امل�ساحة 1660.46 مرت مربع وف��اء للمبلغ  ال�سفا 3 - رقم االر���س 358 -  املنطقة وادي   -

املطالبة به )6.174.002.96( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 4905/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )25000( درهم 

والفائدة بواقع 9% والر�سوم وامل�ساريف  
طالب االإعان : عبداهلل عبدالكرمي �سالح عبداهلل احلمادي - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه : 1- عثمان حنيف حممد حنيف - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : 
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2020/11/11 بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره )25000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة يف:2020/11/4 

وحتى متام ال�سداد وبالر�سوم وامل�ساريف خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان.

رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 3090/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االمر بالزام املدعي عليهما ت�سامنا ب�سداد مبلغ 

)212.341.97( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع 
�سموله بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  

طالب االإعان : جيزي جلف �س.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:حممد �سالح حممد احمد الهاجري - �سفته بالق�سية : وكيل

ب�سفته  م�سطفايف  اورخ��ان   -2 ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  كون�سبت  ايديل   -1  : اإعانهما  املطلوب 
ال�سخ�سية وب�سفته مدير عام ايديل كون�سبت للمقاوالت - �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما  

جمهويل حمل االإقامة 
املذكورة  الدعوى  ����س.ذ.م.م يف  ال�سادر من جيزي جلف  اداء  امر  االإع��ان :  مبوجب  مو�سوع 
اعاه فانت مكلف بالوفاء بقيمة )212.341.97( درهم وذلك خال خم�سة ايام من تاريخ ن�سر 

هذا االعان واال فان املحكمة  �ستتخذ االجراءات القانونية بحقكم
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر        

 8869/2020/13 عمايل جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- علي حق جنيث  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :�سميتا جوين 

ق���د اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ه وقدرها 
رقم  وامل�����س��اري��ف  وال���ر����س���وم  دره����م   )2000( مب��ب��ل��غ  ع����وده  وت���ذك���رة  دره����م   )23080(

 MB205352117AE:ال�سكوى
قاعة  يف  �سباحا   11:00 ال�ساعة   2020/12/6 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
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 بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   

اعالن حكم بالن�سر        
يف  الدعوى 349/2019/18 عقاري جزئي 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان حمكوم له : وليد الفاعور
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2020/9/24  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/ 
وليد الفاعور بالزام املدعي عليها االوىل تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد برد مبلغ )650.672.50( درهم 
للمدعي والفائدة على املبلغ بواقع 9% من تاريخ يف 2020/4/23 وحتى متام ال�سداد وبالزامها بان 
والف  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  التعوي�س  �سبيل  على  درهم   )100.000( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
    الدعوى رقم 2020/2663 جتاري جزئي

املدعي:ح�سام عزت املعاز - املدعي عليها الرابع:عبدالعزيز ح�سن عبداهلل النومان ال�سام�سي املدعي عليها 
اخلام�س:باك فاير لتجارة الفحم واحلطب ذ.م.م

باال�سارة اىل الدعوى اعاه وعطفا على احلكم التمهيدي ال�سادر يف الدعوى بتاريخ:2020/11/3 ب�سان 
للتدابري  وتنفيذا  املتحدة  العربية  االم��ارات  دول��ة  بها  التي متر  للظروف  الدعوى ونظرا  ندب خبري يف 
االحرتازية املعلنة من الدولة ب�ساأن فريو�س كورونا وعليه قررت اخلربة عقد اجتماع اخلربة املحا�سبية 
وذل��ك عن طريق  الثانية ظهراً  ال�ساعة  املوافق 2020/12/07 يف متام  االثنني  يوم  وذل��ك  بعد  االول عن 
قبل موعد  وتزويد اخلربة  الربنامج  تثبيت  �سيادتكم  وعليه فريجى من   ZOOM التوا�سل  برنامج 
االجتماع ب����)48( على االقل بكافة امل�ستندات مو�سوع الدعوى كما يرجى من كافة احل�سور تزويد اخلربة 
ب�سورة �سوئية من بطاقات هوية ووكاالت احل�سور قبل موعد االجتماع ب���� )24( على االأقل عن طريق 

الربيد االلكرتوين.
اخلبري املحا�شبي
د.م�شعل عبداهلل الزرع�ين
رقم القيد لدى حماكم دبي 128

رقم القيد لدى وزارة العدل 536 - رقم القيد لدى وزارة االقت�شاد 647      

 اعالن اجتماع اخلربة
املحا�سبية الول

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
    الدعوى رقم 2020/294 جتاري كلي

ال�سادة/جلوبال جرين بريدج للمقاوالت �س.ذ.م.م - فرع دبي
حيث ان املدعية:منار العمران خلدمات ال�سقاالت وقوالب ال�سب �س.ذ.م.م اقامت عليكم الدعوى 
عليها  املدعي  فيها  اأ�سندت  الباطن  اتفاقيات من   )4( كلي بخ�سو�س عدد  2020/294 جت��اري  رقم 
للمدعية تنفيذ اعمال توريد اخلر�سانة واالعمدة وجدران الق�س والباطة لان�ساءات املقرتحة 
لعدد )4( م�ساريع يف دبي ، وب�سفتي اخلبري املنتدب من عدالة حماكم دبي ندعوكم للح�سور اىل 
ف��ي��ه:2020/12/6 حل�سور  الواقع  الثانية ع�سر من ظهر يوم االحد  ال�ساعة  بتاريخ  مكتب اخلبري 

جل�سة خربة وتقدمي جميع اوراق وم�ستندات الدعوى.
ق��رب فندق   - ط��اب��ق 29 مكتب 2905   - املريخي  بناية   - زاي���د  ال�سيخ  ���س��ارع   - امل��ك��ت��ب:دب��ي  ع��ن��وان 

�سانغريا - يوجد يف الطابق االر�سي من البناء مطعم زعرت وزيت.
اخلبري املهند�ص/غ�شان حمادة
هاتف:0508974780

      Mghasan1@eim.ae:بريد الكرتوين

اعالن ح�سور جل�سة خربة

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
    يف الدعوى رقم 2020/4262 جتاري جزئي

املعلن اليه/املدعي عليها:جو�سيب للحلويات
اخل�سم املدخل:�سيماء نواف حممد علي فواز

يف  املحا�سبية  اخل��ربة  العمال  امل��وق��رة  ال�سارقة  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
الدعوى اع��اه فقد حددنا ي��وم االح��د امل���واف���ق:2020/12/6 وذل��ك يف مت��ام الرابعة 
طريق  عن  وذل��ك  بعد  عن  املحا�سبية  للخربة  االول  االجتماع  لعقد  موعدا  ع�سرا 
تطبيق ZOOM لذا يرجى تثبيت الربنامج ويطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا 
حل�سور االجتماع املذكور مع ارفاق كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى للتوا�سل على 

هاتف رقم:045821333 وفاك�س رقم:045705773 ، �س.ب رقم:91153 - دبي 
expert@mazca.ae:بريد الكرتوين 

XLNC ماز للمحا�سبة القانونية - ع�سو يف
اخلبري املحا�سبي

د.م�سعل عبداهلل الزرعوين.

 دعوى حل�سور اجتماع
اخلربة املحا�سبية الول

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6962 
املنذرة:ليوباد دبي �س.ذ.م.م

املنذر اليها:ال�سركة الوطنية لاأ�سباغ الوقائية ذ.م.م  - جمهول حمل االقامة
اماراتي  دره��م   )737.028.40( مبلغ  ب�سداد  اليها  امل��ن��ذر   - امل��ن��ذرة  تنذر  االن���ذار  ه��ذا  مبوجب 
اماراتيا واربعون فل�سا - للمخطر يف  �سبعمائة و�سبعة وثاثون الف وثمانية وع�سرون درهما 
موعد اأق�ساه خم�سة ايام من تاريخ هذا االعان خافا لذلك �ستتقدم املنذرة اىل الق�ساء التخاذ 
جميع االج��راءات القانونية الازمة �سدكم والزامكم بدفع املبلغ اعاه بالكامل )مبا يف ذلك 
فائدة التاأخري القانوين بن�سبة 12% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة القانونية وحتى الت�سوية 
الكاملة( باال�سافة اىل التعوي�س املنا�سب عن ال�سرر املعنوي واملادي الذي حلق باملنذرة ب�سبب 
تخلفكم عن �سداد نف�س املبلغ يف تاريخ اال�ستحقاق وكذلك دفع الر�سوم والنفقات الق�سائية مبا 

يف ذلك اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6979 
املنذر االمري:عبدالعزيز بن �سعود بن عبدالعزيز ال �سعود - �سعودي اجلن�سية وميثله 

بالتوقيع ال�سيد/وائل ال�ساملي با�س ها�سم
املنذر اليه:جمال احمد علي الع�سبي - ميني اجلن�سية - جمهول حمل االقامة

املطالب به وقدره )80000( املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد املبلغ )ثمانون 
بهذا االخطار عما  االع��ان  ا�ستام  تاريخ  ا�سبوع من  اق�ساه  دره��م( يف موعد  ال��ف 
بن�س املادة 1/144 من قانون االجراءات املدنية ويف حال عدم ال�سداد �سوف ن�سطر اىل 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية مع حتميل املخطر اليه الفوائد القانونية من تاريخ 

2019/7/11 والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6935 
املنذر :ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:�ستيل اون لتجارة ادوات االنارة ولوازمها ذ.م.م
االيجار  عقد  بح�سب  مدفوعة  الغري  امل��ت��اأخ��رات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
البنك  من  �سداد  ب��دون  املرجتعه  االيجار  �سيكات  حيث  ا�ستحقاق  ب��دون  فرتة  لوجود 
ب��ت��اري��خ:2020/8/6 بقيمة 2250 دره��م واخ��ر ب��ت��اري��خ:2020/8/25 بقيمة 2000 واخر 
درهم   2000 بقيمة  بتاريخ:2020/9/30  واخر  درهم   2250 بقيمة  بتاريخ:2020/9/15 
واخر بتاريخ:2020/10/15 بقيمة 8250 درهم ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر 
هذا االعان واال االخاء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز 

ف�س املنازعات االيجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6936 
املنذر :ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:مبارك عبيد مراد العمال النجارة
عقد  بح�سب  مدفوعة  الغري  امل��ت��اأخ��رات  قيمة  ب�سداد  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
امل��رجت��ع بدون  االي��ج��ار  ا�ستحقاق ح��ي��ث �سيك  ب���دون  ف���رتة  ل��وج��ود  االي��ج��ار 
�سداد من البنك بتاريخ:2020/8/5 بقيمة 12000 درهم وانتهاء عقد االيجار 
بتاريخ:2020/10/21 وجتدده من تلقاء نف�سه ملدة ايجارية جديدة بدون �سداد 
ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان واال االخاء وت�سليمنا 

املاأجور ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات االيجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اخطار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6960 

املخطرة:م�سرت كلني

املخطر اليها:موؤ�س�سة �سامت التجارية - جمهول حمل االقامة

اليها وتعلنها برغبتها يف  مبوجب هذا االخطار فان املخطرة تخطر املخطر 

املقام على   WAREHOVSE3 انهاء عقد االيجار للم�ستودع رقم )1( 

قطعة االر�س رقم 0365-0311 مبنطقة القوز - امارة دبي الذي مت امتداده 

من 2020/8/10 وذلك مبرور �سهرين من تاريخ هذا االعان

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اخطار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6961 

املخطرة:م�سرت كلني

املخطر اليها:موؤ�س�سة �سامت التجارية - جمهول حمل االقامة

مبوجب هذا االخطار فان املخطرة تخطر املخطر اليها وتعلنها برغبتها يف انهاء 

 WAREHOVSE3 )4.3.2( عقد االيجار لعدد ثاثة م�ستودعات اأرقام

املقام على قطعة االر�س رقم 0365-0311 مبنطقة القوز - امارة دبي الذي مت 

امتداده من 2020/8/10 وذلك مبرور �سهرين من تاريخ هذا االعان

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    

فى الدعوى رقم  2019/616 تنفيذ عقاري            
طالب التنفيذ:بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع

عنوانه : امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رقم 043874225 - موبايل 
maliklaw@Emirates.net.ae:رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794 - امييل

املنفذ �سده :علري�سا رجبعلى مقدم
عنوانه :امارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى ريحان )2( رقم املبنى )16( الطابق االول - الوحدة رقم 109  
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  االي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2020/12/9 املوافق  االربعاء  يوم  يف  انه 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين  

.   )  www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع 
البيع  التالية جلل�سة  اي��ام  وامل�ساريف خال ع�سرة  الثمن  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  االإج���راءات  قانون 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ال تقل هذه 
او�ساف  بيان  يلي  املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  بايداع كامل  ان يقوم  الثمن على  الزيادة عن ع�سر 
امل�ساحة   -  345-4477 البلدية  - رقم   198 االر���س  - رقم  املنطقة برج خليفة   - �سكنية  �سقة   - العقار  املمتلكات:نوع 
275.92 مرت مربع - رقم املبنى 16 - ا�سم املبنى ريحان 6 - رقم الوحدة 109  - مببلغ 3.860.967.00 درهم

ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   

    الدعوى رقم 2020/3619 جتاري جزئي
للمحا�سبة  اخلليج  مركز   - العبدويل  جا�سم  احل�سابي/احمد  اخلبري  يعلن 
والتدقيق واملعني من قبل حمكمة دبي االبتدائية يف الدعوى رقم 2020/3619 
جتاري جزئي واملقامة من املدعي/�سانديب ا�سوك بي�ساى وتنفيذا للمهمة فان 
اجتماع اخلربة  �سوما تيال ميهتا مدعو حل�سور  املدعي عليه/جيجيني�س 
املقرر عقده يوم االحد املوافق 2020/12/6 ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا وذلك 
مبقر مكتبنا الكائن بدبي �سارع �ساح الدين - هور العنز - اخلبي�سي - بناية 
العبدويل )بناية معر�س �سرياميك را�س اخليمة( الطابق االول - مكتب رقم 

104 - ت:2684700 - ف:2688846.
اخلبري احل�شابي
اأحمد جا�شم العبدويل

 اعالن ح�سور اجتماع خربة
ح�سابي بالن�سر
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العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6939 
املنذر :ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:اف ات�س اف انرتنا�سيونال لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م
االيجار  عقد  بح�سب  مدفوعة  الغري  امل��ت��اأخ��رات  قيمة  ب�سداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ل��وج��ود ف���رتة ب���دون ا���س��ت��ح��ق��اق ح��ي��ث ي��وج��د �سيك م��رجت��ع م��ن ال��ب��ن��ك ب���دون �سداد 
درهم   8139 بقيمة  بتاريخ:2020/10/1  واخر  درهم   8137 بقيمة  بتاريخ:2020/7/21 
، االمر الذي حدا باملنذر اىل توجيه هذا االنذار للمنذر اليه ونبه عليه ب�سرعة �سداد 
مقابل االيجار خال )خم�سة ع�سر يوما( ح�سب املتفق عليه بعقد االيجار من تاريخ 
ن�سر هذا االعان واال االخاء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب االج��راءات املتبعة لدى 

مركز ف�س املنازعات االيجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6938 
املنذر :ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:مودرن �سكيرب لتنجيد االثاث
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد االيجار 
لوجود فرتة بدون ا�ستحقاق حيث �سيك االيجار املرجتع بتاريخ:2020/7/12 
درهم   8082 بقيمة  ب���ت���اري���خ:2020/10/12  مرجتع  واخ��ر  دره��م   8082 بقيمة 
ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان واال االخاء وت�سليمنا 

املاأجور ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات االيجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
انذار عديل بالن�سر 

  رقم:2020/6937 
املنذر :ال�سويب للعقارات ذ.م.م

املنذر اليه:�ساج لرينينج للخدمات التعليميه
عقد  بح�سب  مدفوعة  الغري  امل��ت��اأخ��رات  قيمة  ب�سداد  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
انتهاء عقد االيجار وجت��دده من  ا�ستحقاق حيث  ب��دون  االيجار لوجود فرتة 
تلقاء نف�سه ملدة ايجارية جديدة بدون �سداد تبداأ من تاريخ:2020/4/4 ومبهلة 
مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان واال االخاء وت�سليمنا املاأجور 

ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�س املنازعات االيجارية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
 اإعالن بالن�سر

�سادر عن حمكمة عجمان ال�سرعية
يف الدعوى رقم:2020/187 تنفيذ

اىل املنفذ �سده:هاين جال ال�سيد حممد - م�سري اجلن�سية 
 جمهول االقامة خارج الدولة

مبا ان املنفذة/�سام ن�سر الدين خدام
املحكمة  هذه  امام  اعاه  بالرقم  املذكورة  ال�سرعية  الدعوى  عليك  اأقامت  قد 

للمطالبة:االلتزام بتنفيذ ال�سند التنفيذي 2020/619 توجيه ا�سري
مكلف  فانت  الدعوى  يف  للنظر  م   2020/12/20 االحد  جل�سة  املحكمة  حددت  وقد 
باحل�سور �سخ�سيا او من ينوب عنك ر�سميا امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد 
على الدعوى ويف حالة تخلفك عن احل�سور يف املوعد املحدد فان املحكمة �ستنظر يف 

التنفيذ وت�سدر قرارها - حتريرا يف يوم االربعاء املوافق:2020/11/25م
القا�سي 

          المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان  ال�سرعية   

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر 

 5118/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  �ساجد علي اغا -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/ايكون ادفريتايزينج �س.ذ.م.م 
وميثله / احمد علي حممد من�سور الزيودي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)59971( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 4662/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )200000( درهم 

والفائدة القانونية من تاريخ ال�سيك 2016/12/26 والر�سوم وامل�ساريف  ومقابل اتعاب املحاماة
طالب االإعان : ريجو ماتيو راجان راجان - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:مو�سى عي�سى مو�سى العامري - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- �سانتو�س توما�س - �سفته بالق�سية : مدعي عليه -جمهول حمل االإقامة 

عليه/  املدعى  ال��زام   2020/11/12 بتاريخ  االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت    : االإع���ان  مو�سوع 
�سانتو�س توما�س بان يوؤدي للمدعي/ ريجو ماتيو راجان راجان مبلغ وقدره )200.000( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/12/26 وحتى ال�سداد التام 
وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خال 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعان.
رئي�ض الق�سم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية التجارية
العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 875/2020/16 جتاري كلي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة باثبات عائديه كامل را�س مال �سركة تيفكو العامليه للمقاوالت 
�س.ذ.م.م للمدعي و�سوريه �سراكه املدعي عليهم الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب االإعان / 1-حممد هيثم ابراهيم حممد م�سعل -  �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:ح�سة �سيف �سامل �سيف اجلابري - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانه :  2-  يحي عزت طاهر مرعي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
جمهول حمل االقامة 

را�س  كامل  عائديه  باثبات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع���ان  مو�سوع 
مال �سركة تيفكو العامليه للمقاوالت �س.ذ.م.م للمدعي و�سوريه �سراكه املدعي عليهم الر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2020/12/6  ال�ساعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch 2.E.22 لذا  القاعة  9.30 �س يف 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية     العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
عري�سة  على  اأمر  من  التظلم   SHCFICIGRIPET2020 يف الدعوى رقم 0004720/ 

اىل:�سليمان مانزي كيبوكا
جمهول حمل االقامة:امارة ال�سارقة منطقة العزره رقم الهاتف:0566771770-065119999

نعلمكم بان املتظلم/اجرة ال�سارقة ذ.م.م العنوان/حمل االقامة ادارة ق�سايا الدولة - وزارة العدل قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاه للمطالبة ب�����:بالغاء االمر ال�سادر بتاريخ:2020/8/24 يف الدعوى رقم 4467 ل�سنة 
2020 امر على عري�سة ال�سارقة والق�ساء جمددا مبنع )�سليمان مانزي كيبوكا( - اوغندي اجلن�سية من 
ال�سارقة خل�سية هروبه خارج الدولة وبا  ال�سفر حلني الف�سل يف الدعوى رقم 4324 ل�سنة 2020 جزئي 
ال�سارقة �سباح  امل�ستعجلة االوىل حمكمة  دائرة االمور  الدائرة  امام  كفالة - لذا يتوجب عليكم احل�سور 
يوم املوافق:2020/12/13 ال�ساعة 08:30 لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات ويف حالة عدم ح�سوركم او 

ار�سال وكيل معتمد ينوب عنكم فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات القانونية يف غيابكم.  
مدير  اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
انذار عديل بالن�سر 

           رقم:2020/6978 
املقدم من املنذرة:دانوب ملواد البناء �س.م.ح

بوكالة املحامني/احمد رم�سان وحليمة املرزوقي وفاطمة املعمري ون�سرين ابراهيم
�سد املنذر اليه:�سمري بدرو - ب�سفته ال�ساحب/املوقع على ال�سيكات - جمهول حمل االقامة

املو�سوع:
اليه  املنذر  وق��ام  املنذرة  ال�سركة  ل�سالح  �سيكات  خم�سة  با�سدار  ���س.م.ح  اليخوت  لديكور  الين  غرين  �سركة  اليها  املنذر  قامت   -1
بالتوقيع على هذه ال�سيكات بو�سفه ال�ساحب حل�ساب ال�سركة غرين الين للديكور اليخوت �س.م.ح وال�سيكات اخلم�س �سند املديونية 

بيانها كاالتي:
- ال�سيك رقم )002077( درهم املوؤرخ 2019/9/20 وامل�سحوب على بنك الفجرية الوطني والبالغ قيمته )167.362( درهم مائة و�سبعة 

و�ستون الف وثاثمائة واثنني و�ستون درهما
امل��وؤرخ 2019/11/3 واملح�سوب على بنك الفجرية الوطني والبالغ قيمته )101.299( درهم مائه واحد الف  ال�سيك رقم 002312   -

ومائتني وت�سعه وت�سعون درهما
ت�سعة وثاثون  والبالغ قيمته )39.400( درهم  الوطني  الفجرية  بنك  واملح�سوب على  امل��وؤرخ 2019/11/27  ال�سيك رقم 002393   -

الف واربعمائة درهم
- ال�سيك رقم 002669 املوؤرخ 2019/12/31 وامل�سحوب على بنك الفجرية الوطني والبالغ قيمته )76.979( درهم �سته و�سبعون الف 

وت�سعمائة وت�سعه و�سبعون درهما
- ال�سيك رقم 002670 املوؤرخ 2020/1/20 وامل�سحوب على بنك الفجرية الوطني والبالغ قيمته )105.840( درهم مائه وخم�سة الف 

وثمامنائة واربعون درهما
2- وحال تقدمي املنذرة لل�سيكات �سالفة الذكر والبالغ اجمايل قيمتها )490.880( درهم اربعمائة وت�سعون الف وثمامنائة وثمانون 

درهم - للبنك امل�سحوب عليه ارتدت جميعها دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد
3- وملا كانت املنذرة قد حاولت اعان املنذر اليهما وانذارهما وتكليفهما بالوفاء باملديونية املرت�سدة بذمته بوا�سطة )كاتب العدل( 
ومت االعان بالل�سق بالن�سبة ل�سركة:غرين الين لديكور اليخوت �س.م.ح ولكن مل يتمكن املكلف باالعان من اعان املنذر اليه 

ح�سبما جاء يف افادته
4- وحيث تعذر اعانكم باالنذار على نحو ما �سلف بيانه وملا كان يهم املنذرة اعان املنذر اليه بالن�سر

بناء عليه:لذلك يعترب هذا االنذار مبثابة مطالبة نهائية لكم وتكليفكم ب�سداد مبلغ وقدره )490.880( درهم اربعمائة وت�سعون الف 
وثمامنائة وثمانون درهم - قيمة املديونية املرت�سدة بذمتهما مبوجب ال�سيكات التي مت ا�سدارها ل�سالح املنذرة باال�سافة للفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد يف خال �سبعة ايام من تاريخ ا�ستامهما لهذا االنذار واال �ست�سطر 
املنذرة التخاذ كافة االجرءات الكفيلة بحفظ حقوقها قبل املنذر اليهما ويف حال عدم ال�سداد خال مهلة 7  ايام من تاريخ ن�سر هذا 

الكاتب العدلاالنذار لن يكون لدى املنذرة اي خيار اخر �سوى اتخاذ االجراءات القانونية �سدكم

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية - منال حممد عون
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002230/ 

اإىل املحكوم عليه : منال حممد عون 
  حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: بنك دبي التجاري �س.م.ع - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 
ان  ومبا   ، لذلك  املحدد  الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا 

احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 239033 درهم 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك / 
اإعانكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - 
ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي/وائل اأحمد عبداهلل 
حمكمة ال�سارقة 

حمكمة التنفيذ املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة - حمكمة التنفيذ املدنية 
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2020 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0003096/ 

اإىل املحكوم عليه : 1- جا�سم حممد يو�سف عبدالكرمي بوخما�س
2- �ساح حممد يو�سف عبدالكرمي بوخما�س 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ: حممد بن عبداهلل بن حمد ال�سعيد - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاه. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كاالآتي :  املجموع الكلي �ساما الر�سوم وامل�ساريف : 54275 درهم والزام املحكوم عليهما با�ستكمال اجراء 
ت�سجيل ال�سقة رقم 1104 على القطعة رقم 982/134 واملوقف رقم 27 على القطعة رقم 27/982 لدى دائرة الت�سجيل 

العقاري بال�سارقة
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك / اإعانكم 
بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - امام 
املحكمة املذكورة ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�سي/وائل اأحمد عبداهلل 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
  اإعالن �سطب قيد

قد  :ا�سبانيا(   �س.م )اجلن�سية  كاداجوا  �سركة  ال�سادة/  باأن  االقت�ساد  وزارة  تعلن   
 - االوىل  )العنوان:النهدة  دب��ي  ام��ارة  يف  ال�سركة  ف��رع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت 
مكتب رقم 809 - ملك ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى - ���س.ب:450655( واملقيدة حتت 

رقم )2606( يف �سجل ال�سركات االأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
وتعدياته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات 

الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة 

يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل:
وزارة االقت�شاد

 ادارة الت�شجيل التجاري
 �ص.ب )3625( دبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  874/2020/208 تنفيذ مدين 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/1617 نزاع مدين ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )13718( درهم، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعان : تايجر وير للتجارة العامه-   �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعانه : 1- مي عبدالرحمن حممد عبداهلل - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
  جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )13718( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خال )15(  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29    حمكمة   التنفيذ
اعالن بالن�سر        

 4290/2020/16 جتاري جزئي 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليهما : 1- احلقول الذهبية لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م 2- عاء احمد عبداحلليم ابوبكر  
- جمهويل حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :االر�س املباركه لتجارة املواد الغذائية بوكالة نور الدين حممود 
وميثله : حممد عبدالرحمن البكر 

باالتي:�سم ملف  الق�ساء  املوقرة  املحكمة  املدعية من عدالة  تلتم�س  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
النزاع رقم:457/2019 نزاع تعيني خربة جتاري/دبي - احلكم على املدعي عليها االوىل ويف مواجهة املدعي 
االوىل  عليها  املدعي  وال��زام   2017/11/29 املوؤرخة  الدين  حوالة  اتفاقية  ببطان  والثالث  الثاين  عليهما 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2020/12/6 ال�ساعة 10:30 �سباحا 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 بثاثة اأيام على االأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 3503/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )151.885.72( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ:2020/1/20 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

با كفالة 
طالب االإعان / 1-اجلال لان�ساءات �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه :  1-  موزة حممد عبيد ا�سبيح الفا�سي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
جمهول حمل االقامة 

وقدره  عليها مببلغ  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع���ان  مو�سوع 
ت����اري����خ:2020/1/20  )151.885.72( دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن 
املوافق   التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثاثاء   ال�سداد  وحتى 
2020/12/15  ال�ساعة 8.30 �س بقاعة 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 بثاثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
    الدعوى رقم 2020/4798 جتاري جزئي

لدى عدالة حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
املدعي/بنك ابوظبي االول

فريناندو  �ساجني  �سنوبيو�س   -2 ذ.م.م  ال�سيارات  ل�سيانة  �سريالنكا  ور�سة  عليهم:1-  املدعي 
اتهتها نياكا 3- كوجنانيجي ثو�سارا دلنو�سي

اخلربة  الجتماع  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  للح�سور  مدعوون  اع��اه  عليهم  املدعي 
وذلك   2020 دي�سمرب  امل��واف��ق:7  االث��ن��ني  ي��وم  ظهرا  الثانية  ال�ساعة  عقده  امل��ق��رر  امل�سرفية 
باملحادثة التليفونية امل�سورة م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها لدى 

�سيادة اخلبري املنتدب يف الدعوى املاثلة
للتوا�سل:خبري م�سريف/م�سطفى حمفوظ

تليفون حممول:0501117764
Expertmoustafa@gmail.com:امييل

اعالن بالن�سر

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
انذار عديل بالن�سر 

           رقم:2020/6981 
املنذرة:زولني اي�ست �س.ذ.م.م

املنذر اليها:بريك�س ويل ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م - رخ�سة رقم:795658 - ال�سادرة 
عن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي

مبوجب االنذار رقم:2020/190315 انذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي
املرت�سدة  املبالغ  ب�سداد  اليها  املنذر  املنذرة على  تنبه  االن��ذار  فانه ومبوجب هذا 
بذمتها والواردة بهذا االنذار بقيمة اجمالية )247.833.94( درهم اماراتي مائتان 
فل�س  وت�سعون  وارب��ع��ة  دره��م  وث��اث��ون  وثاثة  وثمامنائة  ال��ف  وارب��ع��ون  و�سبعة 

اماراتي
وذلك خال خم�سة ايام من تاريخ االعان بالن�سر بهذا االنذار واال �سن�سطر اىل 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية حيال ذلك اللزامكم ب�سداد املبلغ املذكور ف�سا 
املنقولة  املنقولة وغري  املمتلكات واالم��وال  اج��راءات احلجز على كافة  اتخاذ  عن 
وبيعها باملزاد العلني ا�ستيفاء حلقوق املنذرة باال�سافة اىل مطالبتكم بالتعوي�س 

عن كافة اال�سرار املادية واالأدبية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4180/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : احالة الق�سية رقم 1476/2020 ا�ستئناف جتاري من حمكمة 

اال�ستئناف اىل حمكمة االبتدائية 
طالب االإعان / 1-برهان �سعيد احمد طرويه -  �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:خولة ثاين حممد �سيف املهريي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه :  1-  زياد حممود احمد عراقي -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه 

جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها احالة الق�سية رقم 1476/2020  مو�سوع االإع��ان :  قد 
يوم  لها جل�سة  االبتدائية. وح��ددت  اال�ستئناف اىل حمكمة  ا�ستئناف جت��اري من حمكمة 
االحد  املوافق  2020/12/6  ال�ساعة 10.30 �س بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : راك للتخزين يف خمازن عامة �ص.ذ.م.م  
ال�سناعيه  نا�سر �سالح لوتاه - جبل علي  WH7 ملك علي  : م�ستودع رقم  العنوان 
القيد  رق��م    814352 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة  م�سئولية  ال��ق��ان��ون:ذات  ال�سكل  االوىل. 
بال�سجل التجاري : 1363436 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2020/10/15   دبي  ق��رار حماكم 
2020/10/15 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ك��شت 
:  مكتب رقم 203 ملك م�سطفى عبدالرحيم برهان  العنوان  للمحا�شبة والتدقيق 
كافة  معه  فاك�س:043888439،م�سطحباً   - - هاتف:043888438  املنخول   - م�سطفوى 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ك��شت للمحا�شبة والتدقيق 
العنوان :  مكتب رقم 203 ملك م�سطفى عبدالرحيم برهان م�سطفوى - املنخول - 

هاتف:043888438 - فاك�س:043888439 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور 
اأعاه لت�سفية : راك للتخزين يف خمازن عامة �ص.ذ.م.م  وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2020/10/15 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2020/10/15
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه ، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2020/6963 (

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك   
املنذر اإليه : راجي�س كومار �سود   .

نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدرة )54،728.00(  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخال ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
  S300 خ�سو�سي/ دبي( من نوع ) مر�سيد�س / L/ 76633 ( ال�سيارة رقم
من  ل�ساحلكم  واملمولة  (ابي�س(_  اللون   _  2012 موديل    ) �سالون   _

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم )2020/6964 (
املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد   بنك 

املنذر اإليها : �سونيل جو�سى �سامكانت   .
نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدرة )88،746.00(  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخال ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
 _   A6 خ�سو�سي/ دبي( من نوع ) اودي / H/ 64029 ( ال�سيارة رقم
واملمولة ل�ساحلكم من قبل  (ابي�س(_  اللون   _ 2013 (  موديل  �سالون 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2020/6965 (

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك  
املنذر اإليها : فينود �سمندا�س ادناين   .

نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدرة )47،632.00(  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
االإخال ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خال 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ايدج  _  ) فورد  نوع  دبي( من  ال�سيارة رقم ) M/ 60855 / خ�سو�سي/ 
ا�ستي�سن (  موديل 2014 _ اللون(  احمر(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13100 بتاريخ 2020/11/29   
اعالن بالن�سر        

يف الدعوى رقم 885/2020/20 جتاري كلي
مو�سوع الدعوى:  املطالبة باإلزام املدعى عليهم جميعا بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدرة )57،209،334.00( 
عليهم  املدعى  اإل��زام  التام.  ال�سداد  االإ�ستحقاق وحتي  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  الفوائد  ، مع  دره��م 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
طالب االعان:  البنك التجاري الدويل �س . م. ع - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعانهم:  1- ماهر على ي�سلم ح�سن -  �سفته بالق�سية:  مدعى عليه 
2- نا�سر علي ي�سلم ح�سن  - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه   
3- حممد علي ي�سلم ح�سن - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه   

4- �سذى مو�سى عبداهلل علي بن عرب - �سفته بالق�سية:  مدعى عليه   
مو�سوع االإعان : 

قد اأقام عليك� الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإلزام املدعى عليهم جميعا بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدرة 
)57،209،334.00( درهم ، مع الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ االإ�ستحقاق وحتي ال�سداد التام. اإلزام 
املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2020-12-13 
ال�ساعة 09:30 �سباحا يف القاعة Ch 2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا و عليك 

بتقدمي ما لديك� من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثاثة اأيام على االقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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•• ال�سارقة -الفجر:

وال�سنة  ال��ك��رمي  للقراآن  ال�سارقة  موؤ�س�سة  منحت 
ال��ن��ب��وي��ة ���س��ه��ادة ح��اف��ظ ل��ع��دد 67  ح��اف��ًظ��ا اأمتوا 
حفظ ال��ق��راآن ال��ك��رمي منهم ث��اث��ة وث��اث��ني من 

الذكور واأربعة وثاثني من االإناث.
جاء ذلك خال احلفل ال�سنوي الذي نظمته املوؤ�س�سة 
م�ساء يوم االأربعاء لتكرمي حفاظ القراآن الكرمي من 
الدفعة الثالثة والدفعة الرابعة وذلك عن  بعد من 
ب�سبب ظروع  وذل��ك  ويبك�س  برنامج  تطبيق  خال 
العامة  ال�سحة  االجتماعي واحلفاظ على  التباعد 
19(.ا�ستهل  من تداعيات فريو�س كورونا )كوفيد 
احلفل الذي ح�سره اأكرث من 217 مدعو  بتاوة 
ب��ع��ده��ا �سعادة  ال���ق���راآن ال��ك��رمي  ليلقي  ع��ط��رة م��ن 

�سلطان مطر بن دملوك رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
ال�سارقة للقراآن الكرمي وال�سنة النبوية كلمة اأ�ساد 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ورعاية  بدعم  فيها 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
للموؤ�س�سة   _ ورع��اه  اهلل  _حفظه  ال�سارقة  حاكم 

ولكافة حلقات حتفيظ القراآن الكرمي .
ال�سارقة للقراآن  اإىل �سعى موؤ�س�سة  واأ�سار يف كلمته 
ال���ك���رمي وال�����س��ن��ة امل��ط��ه��رة يف م��وا���س��ل��ة دوره�����ا يف 
ب�سكل  لتكون  الكرمي  ال��ق��راآن  حتفيظ  حلقات  ن�سر 
لكتاب  حفظة  تخريج  يف  دور  من  لها   ملا  متوا�سل 
اهلل وكذلك حلماية ال�سباب من االنحراف الفكري 
القراآن  حلقات  اأن  اإىل  الفتا  الاأخاقي  وال�سلوك 

بها رفعة وعز الدنيا واالآخرة وهي �سفينة النجاة.
بتنظيم  املوؤ�س�سة تفخر  اأن  اإىل  دمل��وك  اب��ن  وحت��دث 

احل��ف��ل ع��ن ب��ع��د مل��وا���س��ل��ة ت��خ��ري��ج اأج���ي���ال حافظة 
م��ن ال��ق��راآن ال��ك��رمي مم��ن اأمت���وا احلفظ وخ�سعوا 
التاوة  يف  مت��ك��ن��ه��م  الب������راز  ع���دي���دة  الخ���ت���ب���ارات 
يف  والرابعة  الثالثة  الدفعة  تكرمي  ليتم  واحلفظ 
اأمت  ملن  حافظ  �سهادة  ملنح  املوؤ�س�سة  برنامج  �سياق 
حفظ القراآن الكرمي كاما .واأو�سح اأن املوؤ�س�سة يف 
هذا احلفل متنح  �سهادة حافظ لعدد�سبعة و�ستني  
ثاثة  منهم  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  حفظ  اأمت���وا  حافًظا 

وثاثني من الذكور واأربعة وثاثني من االإناث.
ووجه ر�سالة اإىل الطلبة من احلفاظني حاثاُ اإياهم 
الكرمي  القراآن  من  عليه  ح�سلوا  مبا  العناية  على 
وجعله تعاهد دائم وتذكر م�ستمر  ومراجعة يومني 
يوميا  تقام  التي  الكرمي  القراآن  من خال حلقات 

عن بعد . 

اأوفى �سرد ُكتب حتى االآن على  كما يقدم الكتاب 
اإث���ارة للجدل يف تاريخ  االإط���اق للف�سل االأك��رث 
املا�سة: كيف اأُِخَذت كوه نور من �سبي فقد مملكته 
ل�سالح قوة ا�ستعمارية ومن ثم و�سلت اإىل التاج 

الربيطاين واإىل برج لندن.
واملو�سات  االأذواق  ق�سة  اأي�ساً  الكتاب  هذا  يروي 
املتغرية يف املجوهرات واحللي والزينة ال�سخ�سية، 
وال��ف��ه��م امل��ت��ب��اي��ن ل�����دور االأح����ج����ار ال��ك��رمي��ة يف 
ا  بع�سً ال�����س��رد  يك�سف  كما  والتنجيم.  اخليمياء 

من اللحظات غري املتوقعة التي مل تكن معروفة 
ظلت  التي  ال�سهور  مثل  املا�سة،  تاريخ  يف  م�سبًقا 
فيها امل��ا���س��ة خم��ب��اأة يف ���ِس��ق داخ���ل ح��ائ��ط زنزانة 
ن��اٍء، وال�سنوات التي ظلت فيها  اأفغاين  يف ح�سن 
يدرك  اأو  اأح��د  اإليها  يتعرف  اأن  –دون  مو�سوعة 
وا�سُتخدَمت  امل��ايل،  اأح��د  مكتب  على  قيمتها– 
كمثقلة ورق. يروي الكتاب ق�سة تاريخية معقدة 
يف  ت�سل  اأن  اإىل  اآ�سيا  جنوب  عرب  ف�سولها  متتد 
وحقائق  معلومات  ويقدم  اإجن��ل��رتا،  اإىل  النهاية 

ب��ال��ت��اري��خ الهندي  ل��ك��ل م��ه��ت��م  ل��ل��غ��اي��ة  م��ف��ي��دة 
الثانية  يف  وهو  ��َف  األَّ دارميبل،  والفار�سي.ويليام 
 In Xanadu وال��ع�����س��ري��ن م��ن ال��ع��م��ر ك��ت��اب 
ق اأعلى املبيعات.  اد وحقَّ الذي حِظَي باإ�ساداِت النقَّ
ومن ذلك احلني ُن�ِسر له �سبعة كتب اأخرى، وفاز 
بعدد كبري من اجلوائز عن كتاباته، من �سمنها: 
كاتب  اأف�سل  وجائزة  للتاريخ،  وولف�ستون  جائزة 
ب��ري��ط��اين ���س��اب يف ال��ع��ام امل��ق��دم��ة م��ن �سحيفة 
كوبر  داف  وج����ائ����زة   ،Sunday Times

ري�سارد  وجائزة  هيمنجواي،  وجائزة  التذكارية، 
االأدب���ي.  ال�سحفي  التحقيق  ع��ن  كابو�سين�سكي 
ويعي�س ويليام دارميبل مع زوجته واأبنائه الثاثة 

يف مزرعة خارج دلهي.
وتلفزيونية  اإذاعية  �سحافية  عملت  اأناند،  اأنيتا 
تلفزيون  على  مت  وقدَّ عاماً.  ع�سرين  من  الأكرث 
ه��ي��ئ��ة االإذاع��������ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة )ال���ب���ي ب���ي �سي( 
 ،Daily Politics م���ن���ه���ا:  ب����رام����ج  ع������دَة 
 The Heaven and Earthو

حالياً  وه�����ي   .Newsnightو  ،Show
على   Any Answers ب���رن���ام���ج  م  ت����ق����دِّ
االأول،  4. وق��د حِظي كتابها  �سي  البي بي  رادي��و 
 Sophia: Princess، Suffragette،
النطاق.  وا�سعِة  باإ�سادٍة   ،Revolutionary

وتعي�س اأنيتا اأناند يف لندن مع زوجها وطفلَْيها.
امل��رتج��م حم��م��د فتحي خ�����س��ر، ف��ق��د ترَجَم  اأّم����ا 
خ����ال ح��ي��ات��ه امل��ه��ن��ي��ة وراَج�������َع ع�����س��رات الكتب 
واملقاالت من االإجنليزية اإىل العربية يف جماالت 

والتاريخ  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  اأب����رزه����ا  م���ت���ع���ددة 
واالقت�ساد وال�سيا�سة، وذلك بالتعاُون مع ُكربى 
بجائزة  فاز  وقد  العربية.  الن�سر  ودور  املوؤ�س�سات 
ال�سباب يف دورتها  القومي للرتجمة لفئة  املركز 
»البدايات:  كتاب  ترجمة  عن   2016 لعام  الرابعة 
ر الكون«. كما و�سل كتاب  14 مليار عام من تطوُّ
»الكون االأنيق« من ترجمته اإىل القائمة الطويلة 
ال�سيخ زايد للرتجمة يف دورتها احلادية  جلائزة 

ع�سرة 2018-2017.

»كلمة« يف دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي ي�سدر 
ترجمة كوه نور: تاريخ املا�سة الأ�سواأ �سمعًة يف العامل 

ملوؤلفيه ويليام دارميبل واأنيتا اأناند

العنا�سر اجلمالية يف مهرجان  تعزز  فريدة،  اإبداعية  بلم�سات 
املهرجان كوجهة ومن�سة عاملية  اأه��داف و ر�سالة  زاي��د،  ال�سيخ 

مهمة ت�ستقطب كافة الثقافات واحل�سارات العاملية.
املهرجان  منطقة  يف  وامل��ح��ات  االأجنحة  واج��ه��ات  تزيني  ومت 
امل�ساركة،  ال���دول  ع��راق��ة  على  تربهن  كبرية  فنية  مبج�سمات 
تو�سح  بطريقة  مت��ي��زه��ا،  ال��ت��ي  ال�سهرية  معاملها  اأه���م  وت���ربز 

اإىل  اأن ينظر  امل�����س��ارك��ة دون  وال���دول���ة  م��اه��ي��ة اجل��ن��اح  ل��ل��زائ��ر 
الافتة الكبرية التي تعلو البناء.

وت��ع��د واج��ه��ات اأج��ن��ح��ة وحم���ال امل��ه��رج��ان حت��ف��اً فنية حتاكي 
امل�ساركة، حيث مت  ال��دول  والتاريخية يف  االأثرية  املناطق  اأب��رز 
بواقع  امل��ه��رج��ان،  اأجنحة  يف  حا�سرة  لتكون  بعناية  اختيارها 
وقد  م�ساركة،  دول��ة  ك��ل  م��ن  �سهرية  معامل  ثاثة  اأو  معلمني 

القيمة  بع�سها يف  م��ن  قريبة  امل��ك��ون��ات  ك��اف��ة  ت��ك��ون  اأن  روع���ي 
للمهرجان  العام  ال�سكل  مع  تتوافق  واأن  واالأه��م��ي��ة،  والتاريخ 
طبيعة  مع  كذلك  وتتما�سى  ال�سعوب،  وثقافة  ح�سارة  وتعك�س 

بناء املحات واأبوابها وكاأن املحال جزء من هذه املعامل.
“�سوق  فمن احل�سارة االإماراتية مت ت�سميم اجلناح االإماراتي 
تفا�سيله،  بكل  ال��ق��دمي  االإم��ارات��ي  احل��ي  هيئة  على  الوثبة” 
وبنف�س هيئة البيوت والدكاكني القدمية والطرقات وال�ساحات 
والرباجيل واجلنادل والقاع واحل�سون، والعديد من مكونات 

احل�سارة والرتاث االإماراتي.
كما تنت�سر يف طرقات املهرجان و�ساحاته العديد من املج�سمات 
للجمهور  واجلاذبة  للنظر،  الافتة  الكبرية  االإبداعية  الفنية 
ال�سقر، وجم�سم  تذكارية معها، مثل جم�سم  لالتقاط �سور 
احل�����س��ان، وامل��ب��اخ��ر، وجم�سمات امل��داف��ع ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي كانت 
الرئي�سية  البوابات  �سممت  كما  الق�سور،  حماية  يف  ت�ستخدم 
للمهرجان وال�سور املحيط مبنطقة املهرجان ب�سكل يحاكي �سور 
واأبراج ق�سر احل�سن التاريخي يف اأبوظبي والقاع االإماراتية 
واخلليجية،  العربية  باحل�سارات  املهرجان  القدمية.ويحتفي 
حيث يفوح من واجهة اجلناح امل�سري عبق احل�سارة امل�سرية 
واآثارها ال�سهرية، مثل اأهرامات اجليزة واأبو الهول والعديد من 
واجهة  ت�سميم  مت  كما  االأنيقة،  الفرعونية  والرموز  النقو�س 
املنطقة  ح�سارة  متثل  مبج�سمات  ال�سعودي  اجل��ن��اح  حم��ات 
واجهة  تت�سدر  بينما  العتيقة،  واأبنيتها  اململكة  يف  ال�سمالية 

اجلناح ال�سوري جم�سمات عماقة من ح�سارة تدمر.
االأوىل  الوهلة  ال��زوار منذ  اأنظار  املغربي فيخطف  اأم��ا اجلناح 
بينما  ال�سهرية،  فا�س  بوابة  التي جت�سد  ال�ساخمة  بوابته  عرب 
وجمل�س  ال�سحوة  ل��ربج  مبج�سمات  ال��ع��م��اين  اجل��ن��اح  يتزين 
اأعلى  الكويت  اأب���راج  تتجلى  اآخ��ر  جانب  وعلى  العماين،  االأم��ة 

ي��ت��م��ي��ز اجل���ن���اح اللبناين  ب��ي��ن��م��ا  ال��ك��وي��ت��ي،  حم����ات اجل���ن���اح 
مبج�سمات حل�سارة بعلبك وبيت الديب، لياأتي اجلناح االأردين 
كجزء م�سغر من مدينة البرتاء، يف حني تتزين واجهة اجلناح 
اأعايل  على  امل�سيدة  ومبانيها  �سنعاء  ملعامل  مبج�سمات  اليمني 

اجلبال.
ومن �سور ال�سني العظيم اإىل تاج حمل الهند وكرملني رو�سيا 

ي�ستمتع الزوار بتجربة ممتعة بني مكونات احل�سارات العاملية 
معها  ليعي�سوا  وثقافاتها،  تاريخها  بربيق  ت�سع  التي  ومعاملها 
عن قرب بني اأح�سان منطقة مهرجان ال�سيخ زايد على اأر�س 
الوثبة الذي اأ�سبح بحق من�سة عاملية ت�ستقطب كافة الثقافات 
ترفيهية  تثقيفية  جرعة  جمهوره  ليمنح  العاملية  واحل�سارات 

ممتعة.

واجهات اأجنحة مهرجان ال�سيخ زايد حتف اإبداعية ت�سع بعبق 
احل�سارات والثقافات العربية والعاملية

موؤ�س�سة ال�سارقة للقراآن الكرمي تكرم 67 
حافظا للقراآن الكرمي ومتنحهم �سهادة حافظ

•• اأبوظبي-الفجر: 

“ك�ِه  كتاب  ترجمة  اأب�ظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائرة  يف  “كلمة” للرتجمة  م�شروع  اأ�شدر 
ن�ر: تاريخ املا�شة االأ�ش�اأ �شمعًة يف العامل”، مل�ؤلفيه ويليام دارميبل واأنيتا اأناند، ونقله اإىل اللغة 

العربية حممد فتحي خ�شر.
“ك�ِه ن�ر”، اأو جبل الن�ر، باأ�شل�ب  ي�شرد هذا الكتاب تاريخ اجل�هرة االأ�شهر يف العامل، ما�شة 
الهندية  االأفكار  فيتتبعان  ن�ر؛  ك�ِه  ملا�شة  املبكر  التاريخ  امل�ؤلفان  ي�شتعر�ص  حيث  اآخاذ،  �شل�ص 
املتعلقة باملا�شات يف الن�ش��ص القدمية، وي�شتعر�شان امل�شاهدات املحتملة للج�هرة يف الع�ش�ر 
ال��شطى وبدايات الع�شر احلديث خالل اأزمنة املغ�ل، و�ش�اًل اإىل ظه�رها اجللي يف التاريخ عقب 
اال�شتح�اذ عليها من جانب نادر �شاه، ثم ي�ا�شالن �شرد الق�شة عرب اإيران واأفغان�شتان و�ش�اًل 
اإىل البنجاب، ثم اختفاء ك�ه ن�ر امل�ؤقت عند وفاة راجنيت �شينغ. وبحل�ل ذلك ال�قت مل تعد 

ا لل�شلطة وال�شيادة. ا عن ذلك رمًزا ق�يًّ املا�شة جمرد غر�ص مرغ�ب فيه، واإمنا �شارت ع��شً
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راغب عالمة ي�ستعد 
لطرح "عل�سان دلعتك" 

ي�ستعد النجم اللبنانى راغب عامة لطرح اأغنية �سينجل جديدة بعنوان 
وتوزيع  بينو،  واأحلان  البدرى،  حممد  كلمات  من  دلعتك" وهى  "عل�سان 
املقبلة  االأي��ام  يتم طرحها خال  اأن  املقرر  املو�سيقي مدحت خمي�س ومن 

على يوتيوب.
يذكر اأن اآخر اأعمال النجم اللبنانى راغب عامة كانت اأغنية "انتوا اأملنا" 
للتوعية �سد فريو�س كورونا، واالأغنية من كلمات ال�ساعر نزار فرن�سي�س 
واأحل���ان ج��ان م��ارى ري��ا���س، واإخ����راج �سامى �سعب وت��وج��ه راغ��ب بال�سكر 
للجي�س اللبنانى والقوات االأمنية التى �سهلت ت�سوير بع�س اللقطات من 

اأجل الكليب، واأغنية "�سدفة" من كلمات واأحلان اأمانى النورى.

خلو�س  روج��ي��ن��ا،  ال��ف��ن��ان��ة  ت�ستعد 
الدراما  فى  املطلقة  بطوالتها  اأوىل 
خال  من  املقبل،  الرم�سانى  باملو�سم 
تاأليف  م��ن  ال�سلطان"،  "بنت  م�سل�سل 

اأمين �سامة واإخراج اأحمد �سفيق.
وك�����س��ف ال�����س��ي��ن��اري�����س��ت اأمي�����ن ���س��ام��ة فى 
تفا�سيل  ل�"و�سو�سة"،  خ��ا���س��ة  ت�����س��ري��ح��ات 
ت�سويقى،  اإط����ار  ف��ى  ت���دور  وال��ت��ى  امل�سل�سل 
كتابته  ف���ى  ال���ب���داأ  مت  اأن�����ه  اإىل  م�����س��رًيا 
املفاجاآت  م��ن  العديد  يحمل  وال���ذى 
التى تقدم موهبة الفنانة روجينا 
على  اأن حتمل  ت�ستحق  والتى 
م�سل�سل  ب��ط��ول��ة  عاتقها 
اأن  ك��ام��ل، الف��ًت��ا اإىل 
تاأخر  االأم�����ر  ه����ذا 
طويلة  ل�����س��ن��وات 
روجينا  ل����ت����اأخ����ذ 
احلقيقى  مكانها 

واأن ت�سبح بطلة مطلقة.
واأ�ساف اأن م�سل�سل "بنت ال�سلطان"، اجتماعى 
يعتمد على الت�سويق ومتر به بطلة العمل وهى 
فى  ت�سعها  ع��دي��دة  مب��راح��ل  روج��ي��ن��ا  الفنانة 
التى  ال�سعوبات  اأن جتتاز  ت�ستطيع  م��اأزق فهل 

متر بها اأم ال؟،
 وهذا ما �سيك�سف عنه االأح��داث، الفًتا اإىل اأنه 
�سوف يتم عر�سه فى �سا�سة قناة النهار ومن�سة 

املقبل. الرم�سانى  باملو�سم   viu
اجلدير بالذكر، اأن اآخر اأعمال الفنانة روجينا 
م�سل�سل "اأ�سود فاحت"، والذى مت عر�سه موؤخًرا 
جناًحا  وح��ق��ق  االل��ك��رتون��ي��ة  املن�سات  ب��اإح��دى 
الفنانة  بطولته  فى  و�سارك  كبرًيا،  جماهريًيا 
�سامة  و�سريف  فهمى  واأح��م��د  وه��ب��ى،  هيفاء 
اإ�سراف  واآخرين   �سعيد  فواز وفرا�س  و�سربى 
وحوار  �سيناريو  جمال،  اأم��ني  الكتابة  على  عام 
التايه،  وحمدى  ربيع  واإبراهيم  ي�سرى  �سريف 

واإخراج كرمي العدل.

فريق  يوا�سل  حيث  "لوؤلوؤ" ،  باتوه  الفقى  نريمني  النجمة  ت��ودع 
االإنتاج  مدينة  اآخرها  الديكورات،  من  العديد  فى  الت�سوير  العمل 
املتحدة  قنوات  اإح��دى  على  املقرر عر�سه  وامل�سل�سل من  االإع��ام��ى، 

مطلع ال�سهر املقبل. 
40 حلقة، وي�سارك فى  اأحداثه فى  "لوؤلوؤ" تدور  اأن م�سل�سل  يذكر 
ب��در، نريمني الفقى، حممد  اأحمد زاه��ر، جناء  بطولته مى عمر، 
حمدى  زي��ادة،  عماد  عثمان،  �سلوى  ك��رم،  هيدى  اإدوارد،  ال�سرنوبى، 
هيكل، وعدد اآخر من الفنانني وتاأليف حممد مهران واإخراج حممد 

عبد ال�سام.
"ن�سل  م�سل�سل  فى  امل�ساركة  عن  اعتذرت  قد  الفقى  نريمني  وكانت 
املقبل، الن�سغالها  دراما رم�سان  االأغراب" املقرر عر�سه فى مو�سم 

باأعمال اأخرى �ستك�سف عنها خال االأيام املقبلة.
اأمري  ال�سقا،  اأحمد  االأغراب" بطولة  "ن�سل  م�سل�سل  اأن  اإىل  وي�سار 
كرارة، مى عمر،دياب، اأحمد مالك، اأحمد دا�س، فردو�س عبد احلميد 
�سامى،  واإخ��راج حممد  تاأليف  امل�سل�سل من  واآخ��ري��ن،  عبد احلميد، 

واإنتاج �سيرجى.

ي�شارك يف م�شل�شل "واقع افرتا�شي"

حممد على رزق: ج�سدت الإن�سان 
املغلوب على اأمره يف "ربع قرياط"

• يف البداية.. ما الذي تفعله اأثناء قيامك 
بالدور؟

اأعمايل،  التوفيق يف  اهلل  اأ���س��األ  دائ��م��ا  اأن��ا   -
عندما  امل�ستطاع  ب��ق��در  اأجتهد  اأن  واأح����اول 

اأوؤدى الدور، حيث اأذاكر الورق كثرياً، واأقوم 
تعجب  بنتيجة  اأخ���رج  حتي  ب��روف��ات  بعمل 

النا�س.
"ربع  يف  للم�ساركة  حم�سك  ال���ذي  م��ا   •

قرياط"؟
جعلتنى  ال���ت���ي  االأ����س���ب���اب  اأه�����م   -
اأ����س���ارك ف��ي��ه، ه��و ت��واج��د ريهام 

عبدالغفور واملوؤلفني واملخرج،
 هذا الثاثي يف العمل مدمر 
اإيل  ب��االإ���س��اف��ة  يل،  بالن�سبة 
كتابة الدور ب�سكل جيد، ومل 
واأن قدمته من قبل،  ي�سبق 
حيث اإنني مل اأحب اأن اأكرر 

اأدوار يل.
اأ�سعب  • ما 
م�������������س������ه������د 
بالن�سبة لك 

يف العمل؟
بيني  ك����ان  ال�����ذي  امل�����س��ه��د   -
وبني "مني"، ال�سخ�سية التي 
عبدالغفور،  ري��ه��ام  جت�����س��ده��ا 
وذلك عندما كنت اأحكي لها عن 
كونت  الأنني  الغربة، وهذا  ماأ�ساة 
ل��دي من  م�ساعر مل تكن م��وج��ودة 

االأ�سا�س،
اأت��غ��رب عن  اأن��ن��ي مل   حيث 
لدي  ي���ك���ن  ومل  ب����ل����دي، 
اأطفال، وال�سيء الوحيد 
ال�������������ذي ل��������ه ع����اق����ة 
ال�سخ�سية  ب��ح��ي��ات��ي 
والأن  ال�����ط�����اق،  ه����و 
م�ساعر  حتمل  اجلمل 
ف��ذل��ك جعلني  ك��ث��رية، 
اأ�ستطيع  ل��ك��ي  اأت��خ��ي��ل 
امل�ساعر  ت���ل���ك  اإظ�����ه�����ار 

ب�سدق.
امل�سل�سل  جناح  �سبب  • ما 

من وجهة نظرك؟
اأنه  ع��ل��ي��ن��ا،  ف�����س��ل اهلل  - م��ن 
جمال،  اأم��ني  املوؤلفني  اأعطانا 
اأحمد  واملخرج  ي�سري،  و�سريف 

ح�سن،
 ه���وؤالء االأ���س��خ��ا���س ه��م ال�سبب يف 
مت  احلكاية  اأن  كما  امل�سل�سل،  جن��اح 
ب��ط��ري��ق��ة ت��ام�����س جميع  ت��ق��دمي��ه��ا 

البيوت امل�سرية،
وانف�سال  ط����اق  م�����س��اك��ل  م���ن  ب��ه��ا  مل���ا   
دليل  وه��ذا  وبع�سهم،  ال�سباب  وع��اق��ات 
يرتقي،  للم�ساهد  ال��ع��ام  ال���ذوق  اأن  علي 
كانت  كلما  ج��ي��دة،  االأع��م��ال  ك��ان��ت  فكلما 

االأكرث رواجاً.
معكم؟ العمل  كوالي�س  متر  • كيف 

-  اأحمد ح�سن خمرج ناجح جداً، وذلك الأنه 
ي�ستطيع اأن يجعل "اللوكي�سن" اأ�سبه بفريق 

امل�سرح،
اأن من  ك��م��ا  ال�����روح،  ه���ذه  نفتقد   وج��م��ي��ع��اً 
اأن فريق  اأي�������س���اً،  امل�����س��ل�����س��ل  ع���وام���ل جن����اح 
البع�س، فهناك من  بع�سهم  العمل يحبون 

ياأتي قبل موعد ت�سويره لكي يجعتموا مع 
بع�سهم يف حالة من احلب.

"ربع  ل��ك  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  االإ���س��اف��ة  • م��ا 
قرياط"؟

ال��ع��م��ل، هو  ه���ذا  الفنية يل يف  االإ���س��اف��ة   -
االإن�سان  ���س��خ�����س��ي��ة  م����رة  الأول  جت�����س��ي��دي 
امل�سوؤول  االأخ  واأي�����س��ا  اأم�����ره،  ع��ل��ي  امل��غ��ل��وب 
بجانبهم  يقف  وال���ذي  البنات،  اأخ��وات��ه  ع��ن 
وي���ح���اول اأن ي��اأخ��ذ ب��اأي��دي��ه��م، ك��م��ا اأن���ه من 
ريهام  مع  تعاملي  فهو  ال�سخ�سية  الناحية 
اأحب العمل معها كثرياً،  عبدالغفور، والتي 
يل  اأ�سافوا  الذين  وامل��وؤل��ف  املخرج  وتواجد 

الكثري.
"ريهام  ب���  يجمعك  عمل  اأول  ه��ذا  ه��ل   •

عبدالغفور"؟
- هذا اأول عمل اأمثله معها ويظهر للجمهور، 
ولكن كان هناك فيلم روائي ق�سري جمعني 
االآن، وعلي  بها، ولكنه مل يتم عر�سه حتي 
ب�سكل  اأ���س��دق��اء  فنحن  ال�سخ�سي  ال�سعيد 

مقرب.
"اإال  م�سل�سل  عر�س  فكرة  يف  راأي��ك  ما   •

اأنا" حللقات منف�سلة؟
جمهودا  بذلت  و�سيرجي،  اأروم���ا  �سركة   -
واحد  م�سل�سل  بعمل  ت��ق��وم  اإن��ه��ا  ف��ى  �سعبا 

ي�سم 8 حكايات،
وهذا  ل��وح��ده،  م�سل�سل  تعترب  ح��ك��اي��ة  ك��ل   
اأ�سلوب جديد يف عامل الدراما واالإنتاج، حيث 

اأن هذا العمل له عاقة باملن�سات اأكرث، 
علي  النجاح  ه��ذا  تنفيذ  ا�ستطاعت  ولكنها 

�سا�سة التليفزيون امل�سري، 
كما اأن هذه النوعية من االأعمال تتيح تغيري 

فريق العمل يف كل حكاية،
 وذل�������ك ي���ف���ت���ح ال�������س���وق ل���ت���واج���د جت����ارب 
ل�سباب كثرية يف  جديدة وخمتلفة، وفر�س 

امل�ساركة.
املقبلة؟ الفرتة  تتمناه  الذي  • ما 

اأكرث  القادمة  الفرتة  يف  يكون  اأن  اأمتني   -
من م�سل�سل يتبع هذا النهج،

 علي امل�ستوي الكوميدي واالأك�سن وغريهم، 
ومناق�سة جميع الق�سايا املختلفة، ملا يجمع 
م���ن درام�����ا ج���دي���دة وح��ك��اي��ات ت�����س��د انتباه 

امل�ساهد.
ال���ف���رتة  ل����ك  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اجل����دي����د  • م����ا 

القادمة؟
افرتا�سي"،  "واقع  م�سل�سل  يف  اأ����س���ارك   -
تاأليف  ح�سني،  �ساح  اأحمد  الفنان  بطولة 

حممد عبداملعطي، 
واإخ�������راج اأح���م���د ���س��م��ري ف�����رج، واأق�������دم فيه 
�سخ�سية تدعي "عادل"، كما اأنه دور جديد 
�سيام�س  اهلل اجلمهور  �ساء  واإن  وخمتلف، 

هذا االختاف.
مار�س"؟  30" فيلم  اإيل  • وبالن�سبة 

حيث  ���س��رف،  �سيف  العمل  ه��ذا  يف  دوري   -
اأ�سدقائي  مع  فيه  اأمثل  م�سهد  اأق��دم  اأنني 

الذين اأحبهم،
 اأحمد الفي�ساوي واأحمد خالد �سالح، ولكن 
اأقربهم اأحمد خالد مو�سي، الذي ذهبت اإليه 

جماملة وحمبة.

اأن  رزق  علي  حممد  الفنان  ا�شتطاع 
العديد  ويجتاز  ال��ف��ن  ع��امل  ي��دخ��ل 
ليقدم  ج��ه��ده  ب��ذل  ال�شع�بات،  م��ن 
ال�شف�ف  فى  ت�شعه  خمتلفة  اأدوارا 
االأوىل، حيث كانت بدايته من خالل 
ال��ظ��ه���ر يف ال��ع��دي��د م��ن االإع��الن��ات 
ي�شارك  اأن  ق��ب��ل  ال��ت��ل��ي��ف��زي���ن��ي��ة، 
 ،2001 عام  الع�شر(  )�ش�ق  مب�شل�شل 
خالل  وم��ن  بعدها،  اأعماله  لتت�اىل 
حكاية )ربع قرياط( من م�شل�شل )اإال 
مع  البط�لة  فيه  ي�شارك  الذي  اأن��ا(، 

الفنانة ريهام عبدالغف�ر..

روجينا باأوىل بطولتها 
املطلقة فى املو�سم 
الرم�سانى املقبل

نرمني الفقى 
تودع بالتوه 

"لوؤلوؤ" 
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الفرق بني التهاب احللق والتهاب الغدة الدرقية
الغدة الدرقية هي اإحدى الغدد ال�سماء املوجودة يف اجل�سم ويبلغ حجمها نحو 
5 �سنتمرات وتقع يف مقدمة واأ�سفل العنق، اإذ ال ميكن روؤيتها اأو حت�س�سها اإال 
يف حالة ت�سخمها نتيجة اإ�سابتها با�سطراب. وتتمثل وظيفة الغدة الدرقية يف 
اإفراز هرمونات م�سوؤولة عن عملية التمثيل الغذائي يف اجل�سم. وحتتاج الغدة 
الدرقية اإىل عن�سر اليود حتى تعمل بكفاءة، وي�سبب نق�سه اأو زيادته ا�سطراباً 
يف عملها. وقد يخلط كثريون بني التهاب احللق والتهاب الغدة الدرقية لت�سابه 

مكان االإ�سابة حيث تظهر اأعرا�س كا املر�سني يف منطقة الرقبة.
التهاب احللق: اأ�شباب واأعرا�ص

واالأذن  االأن��ف  وجراحة  طب  اخت�سا�سية  الطوالية،  �سمية  الدكتورة  حتدثت 
واحلنجرة، عن اأ�سباب واأعرا�س التهاب احللق:

التهاب البلعوم واحلنجرة قد يكون فريو�سياً اأو بكتريياً، يف حني بع�س حاالت 
التهاب يف اجليوب االأنفية والذي  التهاب احللق رمبا تكون مزمنة، تنتج عن 

يتجدد با�ستمرار مع تكرار العدوى باأدوار الربد واالإنفلونزا.
وي�شاحب التهاب احللق بع�ص االأعرا�ص، مثل:

- ارتفاع يف درجة احلرارة: يعد ارتفاع درجة احلرارة من اأهم االأعرا�س التي 
التهاب   - اأو بكتريية.  اإما بعدوي فريو�سية  واإ�سابته  التهاب احللق  تدل على 
التهاب احللق على  اأعرا�س  اأهم  اللوزتني واحداً من  التهاب  اللوزتني: ي�سكل 

االإطاق، ويحدث ذلك االلتهاب نتيجة عدوى بكتريية اأو فريو�سية.
- ر�سح يف االأنف: الر�سح من االأعرا�س التي ت�ساحب التهاب احللق وقد يتطور 

العار�س اإىل التهاب مزمن يف اجليوب االأنفية.
- بحة يف ال�سوت: قد ياأتي التهاب احللق م�سحوباً بالتهاب يف احلنجرة مما 

ي�سبب ظهور بحة يف ال�سوت.
- �سعال �سديد: ي�سبب التهاب احللق االإ�سابة بال�سعال والكحة ال�سديدة.

يف  �سعوبة  احل��االت  بع�س  يف  احللق  التهاب  ي�ساحب  التنف�س:  يف  �سعوبة   -
التنف�س.

التهاب الغدة الدرقية
ت�ساب الغدة الدرقية بثاثة اأنواع من االأمرا�س، هي:

- ق�سور عمل الغدة الدرقية، وفرط يف ن�ساط الغدة الدرقية، وت�سخم وزيادة 
يف حجم الغدة الدرقية.

ويتم معرفة نوع املر�س عن طريق حتليل لهرمون الغدة الدرقية يف الدم.
اأعرا�ص التهاب الغدة الدرقية

-اأمل وال��ت��ه��اب يف م��ك��ان ال��غ��دة: ح��ي��ث ي����وؤدي ال��ت��ه��اب ال��غ��دة اإىل ح���دوث اأمل 
وح�سا�سية يف موقعها بالعنق.

اإىل نق�س الهرمونات التي  ي��وؤدي اال�سطراب يف الغدة  اإذ قد  ال��وزن:  - زي��ادة 
تفرزها مما ي�سبب بطء معدل احلرق باجل�سم.

املري�س  ال�سهية لدى  الدرقية فقدان  الغدة  التهاب  ي�سبب  ال�سهية:  - فقدان 
ب�سبب اخللل احلادث يف االأي�س باجل�سم.

-�سوء اله�سم: نق�س اأو زيادة هرمونات الغدة الدرقية نتيجة االلتهاب يوؤدي 
اإىل م�ساكل يف اله�سم واالإم�ساك.

درجة  اإىل خلل يف  الدرقية  الغدة  التهاب  ي��وؤدي  واحل���رارة:  ب��ال��ربودة  -�سعور 
حرارة اجل�سم.

ال�سعور بالك�سل  التهاب الغدة الدرقية هو  اأعرا�س  اأهم  -الك�سل والتعب: من 
والتعب امل�ستمر.

-ا�سطراب نف�سي: ي�سبب التهاب الغدة الدرقية حدوث ا�سطرابات نف�سية.
-م�ساكل يف الذاكرة: توؤدي ا�سطرابات الغدة الدرقية اإيل م�ساكل يف الذاكرة.

- ت�ساقط يف ال�سعر: من اأكرث االأعرا�س �سيوعاً هو ت�ساقط ال�سعر.

الهريوغليفية؟ الكتابة  هي  • ما 
- هي الكتابة التي كان ي�ستعملها امل�سريون القدماء

الذباب؟ اأعني  عدد  يبلغ  • كم 
- خم�سة اأعني

اال�شم؟ بهذا  امليت  البحر  �شمي  • ملاذا 
- الأن مياهه �سديدة امللوحة مما ال ي�سمح باحلياة بها

ال�شم�ص؟ ك�ش�ف  يحدث  • كيف 
- يحدث عندما يقع القمر بني االأر�س وال�سم�س

�سنوات.  3 ملدة  ينام  اأن  ي�ستطيع  • احللزون 
األوان. عمى  لديها  • التما�سيح 

ج�سمها. طول  �سعف  هو  احلرباء  • ل�سان 
اأقدامها. يف  م�سامات  خال  من  العرق  تفرز  • الكاب 

املاء. حتت  يولد  النهر  فر�س  • حيوان 
لاأعلى. متجه  وهو  ينمو  • املوز 

الوراء. اإىل  ال�سباحة  ميكنها  ال  • احليتان 
�سنام. دون  تولد  • االإبل 

ج�سده. على  �سوكة   30،000 حوايل  كمتو�سط  لديه  ال�سيهم  اأو  الني�س  • حيوان 

ال�ساعة. يف  ميل   70 اأي  ال�ساعة،  يف  كيلومرت   114 هي  الق�سوى  الفهد  • �سرعة 
واقفة. تنام  • اخليول 

ماء. عن  عبارة  هي  البحر  قنديل  تركيبة  من   95% •
تطري. التي  الوحيدة  الثدييات  هي  • اخلفافي�س 
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ف�ائد الرمان 

اإنه  حيث  يومياً؛  رم��ان  ثمرة  بتناول  االأملانية  )فرويندين(  جملة  اأو�ست 
يعمل على تقوية جهاز املناعة، كما اأنه �سديق للقلب.

مب�سادات  غني  ال��رم��ان  اأن  واجل��م��ال  بال�سحة  املعنية  املجلة  واأو���س��ح��ت 
والبكترييا  اجلراثيم  مواجهة  على  املناعة  جهاز  ت�ساعد  التي  االأك�����س��دة، 

ب�سورة اأف�سل.
حيث  االلتهابات؛  مكافحة  يف  ت�ساعد  االأك�سدة  م�سادات  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
الرمان تعمل على تثبيط  املوجودة يف  الفعالة  املواد  اأن  الدرا�سات  اأظهرت 
العمليات االلتهابية لدى مر�سى التهاب املفا�سل، وبالتايل تخفيف املتاعب 

اإىل حد كبري.
م�ستوى  خف�س  على  ال��رم��ان  يعمل  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة  املجلة:  وتابعت 
الكولي�سرتول وتنظيف االأوعية الدموية وخف�س �سغط الدم املرتفع، مما 

يحد من خطر االإ�سابة باالأزمات القلبية وال�سكتات الدماغية.

اأغرا�سهم مقابل مبلغ  االأ�سواق احدهما طيب ير�سى مبا ق�سم اهلل له فيحمل للنا�س  تقابل رجان يف احد 
ب�سيط او يقوم باأداء بع�س االأعمال يف املحال باأجر، اأما االآخر فهو خبيث يتل�س�س على النا�س رمبا ي�ستطيع ان 

ي�سرق �سيئا او يحاول ان يعمل يف املحال الكبرية املزدحمة لي�ستطيع اأي�سا ان ي�سرق ما تطاله يداه.
بهمة  يعمل  الطيب  واخذ  لتنظيف خمازنه  الدكان  ا�ستاأجرهما �ساحب  واحد فقد  دكان  الرجان يف  تقابل   
ون�ساط اما اخلبيث فكان ينظر اإىل باب الدكان وكلما راأى �ساحب الدكان قادما ا�سرع مب�ساعدة الطيب حتى 
يظن �ساحب الدكان انهما يعمان معا بن�ساط! لكن �ساحب الدكان هو اي�سا ذكي فلم تدخل عليه حيل الرجل 
الرجل اخلبيث  اخذ  الطيب واخلبيث..  يراقب  اخذ  الدكان  كوة يف حائط  لدكانه ومن  لذلك ذهب  اخلبيت 
يتجول يف املخازن وكلما راأى �سيئا غاليا اخذه وو�سعه يف جيبه او �سدره، وكلما راأى �سيئا يوؤكل تناول منه حتى 

امتاأت معدته ،بل لقد جل�س الأخذ ق�سط من النوم.
 اما الطيب فقد كان يعرف ان اهلل هو الذي يراه فعمل بهمة ون�ساط وامانة حتى انتهى من التنظيف والرتتيب 
والتحميل يف الوقت الذي �سبع فيه اخلبيث نوما.. فلما ا�ستيقظ �ساأل ان كان �ساحب الدكان جاء. فقال الطيب: 

مل يح�سر ومل يرك نائما.
هنا دخل �ساحب الدكان فما كان من اخلبيث غري التظاهر بانهاء اخر عمل يف يده ثم جل�س على االر�س وقال: 

كفى تعبنا اليوم كثريا وجعنا اي�سا .. ف�سحك �ساحب الدكان وقال: نعم �ساأح�سر الطعام حاال.
و�سفق بيده فدخل رجان عماقان هما ولداه وقال لهما: هذا يريد ان ياأكل ويرتاح.. وا�سار على الطيب.

 وذاك يريد ان ياأكل ويرتاح وينظف نف�سه.. وا�سار على اخلبيث. فاأخذا الرجل الطيب اإىل الدكان وقدما له 
الطعام ال�سهي وفرا�سا للراحة ومبلغا حمرتما نظري تعبه.

 ثم دخا وام�سكا باخلبيث وقلباه راأ�سا على عقب فاأوقعا كل ما يف جيبه و�سدره ثم نف�ساه جيدا من كل ما 
�سرقه. وبعد ذلك لقناه در�سا قويا واعطياه �سربا مربحا كاد ان ي�سيبه بعاهات خمتلفة .. ومن ثم األقياه خارج 
الطريق ووقف احدهما ليعلن ان هذا الرجل ل�س واأفاق وحذر من التعامل معه مما دفع الرجل اخلبيث اإىل ان 
يجري م�سرعا خارج ال�سوق قبل ان يتكاتل عليه االخرون.. اما الطيب فقد طلبه �ساحب الدكان عاما لديه 

باأجر جيد جزاء امانته وطيبته .

انخفا�س �سغط الدم هو �سعف تدفق الدم اإىل 
ت�سمل  اأع��را���س  عنه  ينتج  مم��ا  اجل�سم،  اأع�ساء 

الدوار، الدوخة، واالإغماء.
اأ�سّد  املرتفع  ال��دم  �سغط  اأن  الكثريون  ويعترب 
خطورة من ال�سغط املنخف�س، اإال اأّن االأخري قد 
ي�سبب م�ساكل خطرية اأي�ساً، مثل حدوث �سكتة 
دماغية اأو نوبات القلبية اأو ف�سل كلوي، علماً باأنَّ 

عاج ال�سغط املنخف�س �سهل وب�سيط.

للتحكم  بها  ُين�سح  التي  االأطعمة  بع�س  هناك 
املنخف�س وحت�سينه، ومنها على  الدم  يف �سغط 

�سبيل املثال:
- �سرب ال�سوائل: يوؤثر اجلفاف ب�سكل كبري على 

لزوجة الدم وحجم تدفقه يف اأع�ساء اجل�سم، مما 
يوؤدي اإىل انخفا�س �سغط الدم، لذلك فاإنَّ �سرب 
املاء واملزيد من ال�سوائل خ�سو�ساً املحتوية على 
ال�سكر يوؤدي اإىل رفع معدل ال�سغط اإىل م�ستواه 

الطبيعي، ال�سّيما عند ممار�سة الريا�سة.
يجب  بي12:  بالفيتامني  الغنية  االأط��ع��م��ة   -
امل��ن��خ��ف�����س على  اأن ي��ح��اف��ظ م��ر���س��ى ال�����س��غ��ط 
مثل  بي12  بالفيتامني  الغنية  االأطعمة  تناول 
البي�س؛ الأنَّ نق�سانه غالباً ما يوؤدي اإىل اأنيميا 

الدم وانخفا�س ال�سغط
يعترب  كثرية، حيث  فوائد  للزيتون  الزيتون:   -
على  اأي�ساً  يحتوي  كما  االأك�سدة،  م�سادات  من 
كونه  وي�ساهم  والنحا�س،  واحلديد  ه�  فيتامني 

مملحاً يف رفع ال�سغط بوترية �سريعة.
- العرق�سو�س: ي�ساهم نبات العرق�سو�س يف رفع 
اإنه  حيث  بفاعلية،  املنخف�س  ال�سغط  م�ستوى 
يقوم بحب�س ال�سوائل يف اجل�سم واحلفاظ على 

معدالت الرطوبة بداخله.
ال�سغط،  م��ع��دل  رف���ع  يف  امل��ل��ح  ي�ساهم  امل��ل��ح:   -
ولكن بن�سب معقولة؛ الأنَّ امللح الزائد �سارٌّ جداً 
ى مبعدل ملعقة واحدة �سغرية  للج�سم. وُيو�سَ

يومياً من امللح.
الدم فجاأة، فمن  انخف�س �سغط  اإذا  القهوة:   -
التي تعمل على  امل��واد  الكافيني من  اأنَّ  املعروف 
رفعه ب�سرعة؛ لذلك فاإنَّ �سرب كوب من القهوة 

قد يرفع معدل ال�سغط املنخف�س ب�سرعة.

ماذا ناأكل عند انخفا�ض ال�سغط ؟

طالب ين�شم�ن اإىل ن�شطاء البيئة يف زراعة اأ�شجار املنغروف على �شاطئ يف بيكان بادا، اإقليم اآت�شيه االأندوني�شي. ا ف ب


