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بطريقة ب�سيطة ..ميكنك تخفي�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم
يف بحث جديد يعطى �أمال كبريا ملر�ضى ال�سكري� ،أجرى فريق من
الباحثني من ق�سم التغذية يف جامعة والية �أريزونا الأمريكية جتربة
با�ستخدام م�شروب خا�ص "�شائع" �أثبت جناحه يف تنظيم م�ستويات
ال�سكر يف الدم ب�شكل جيد للغاية.
و�أج���رى ف��ري��ق الباحثني حتقيقا �شمل � 19شخ�صا غ�ير م�صابني
بال�سكري 8 ،منهم كانوا ح�سا�سني للأن�سولني و 11مقاومني و10
م�صابني بال�سكري .ومل يكن جميع امل�شاركني يتناولون �أدوية ملر�ض
ال�سكري وقت التجربة ،فيما مت اختيار الأ�شخا�ص ال�صائمني ب�شكل
ع�شوائي ال�ستهالك م�شروب مكون من خل التفاح.
ويتكون م�شروب اخل��ل من  20غراما من خل التفاح و 40غراما
من امل��اء وملعقة �صغرية من ال�سكرين (�أي حُملي �صناعي) ،وفقا
ل�صحيفة "دايلي �إك�سربي�س" الربيطانية.
وبعد دقيقتني من تناول اخلل �أو ال��دواء الوهمي ،تناول امل�شاركون
وجبة االخ��ت��ب��ار ،حيث تتكون م��ن اخلبز الأبي�ض وال��زب��دة وع�صري
الربتقال ب�إجمايل  87غراما من الكربوهيدرات.
وجمعت عينات اجللوكوز يف الدم عند ال�صيام  30دقيقة و 60دقيقة
ُ
بعد الوجبة ،و�أثناء ال�صيام ،كانت تركيزات اجللوكوز يف الدم مرتفعة
يف جمموعة مر�ض ال�سكري.
والحظ الباحثون مقارنة مع الدواء الوهمي ،ف�إن تناول اخلل يزيد
من ح�سا�سية الأن�سولني خ�لال ف�ترة  60دقيقة بعد الوجبة لدى
الأ�شخا�ص الذين يعانون من مقاومة الأن�سولني.

ن�صائح ذهبية حلماية الأظافر من التق�صف

قالت بوابة اجلمال "هاوت.دي" �إن الأظافر تعد مبثابة البوابة ،التي
تنفذ منها بكترييا وجراثيم اجللد ،لذا ينبغي العناية بها جيداً.
و�أو���ض��ح��ت ال��ب��واب��ة الأمل��ان��ي��ة �أن���ه ينبغي ق�ص الأظ��اف��ر ب�شكل �سليم
وتنظيفها ب�صفة منتظمة ل��ت��وف�ير ح��م��اي��ة ف��ع��ال��ة ���ض��د التهابات
الأظ���اف���ر .كما ينبغي ع��دم ق�ص الأظ��اف��ر حتى م��رق��د ال��ظ��ف��ر ،مع
مراعاة عدم ق�ص طبقة اجللد املحيطة بالظفر.
وللتخل�ص م��ن االت�ساخات يف�ضل ا�ستعمال فر�شاة �أظ��اف��ر ناعمة
ورقيقة وم��ادة تنظيف غري قلوية مع م��اء فاتر ،مع مراعاة جتنب
ا�ستعمال منظفات الأظافر املعدنية.
وتن�صح البوابة الن�ساء ،اللواتي تالم�س �أيديهن املياه بكرثة �أو مواد
التنظيف �أو �أية مادة ُتلحق �ضرراً بالب�شرة ،بارتداء قفازات واقية �أو
ا�ستعمال مرهم حماية خا�ص ،كي ال تفقد الأظ��اف��ر ال��ده��ون ،التي
حتميها ،ومن ثم ت�صبح ه�شة و�سهلة الك�سر .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ين�صح خرباء التجميل بعمل حمام فاتر من زيت اللوز �أو زيت الزيتون
للعناية بالأظافر املتق�صفة ،ف�ضال عن �أن دهان الأظافر بكرمي اليد
ب�صفة منتظمة من �ش�أنه زيادة �صالبة الأظافر.

ما ال تعرفونه عن فوائد تنظيف الب�شرة

ُت�ش ّكل ع��ادة �إزال���ة املاكياج ع��ن �سطح الب�شرة يف نهاية ال��ي��وم �إجرا ًء
روتينياً تعتمده كل امر�أة حتر�ص على االهتمام بب�شرتها .ولكن هذه
اخلطوة ،التي تقوم ب�شكل �أ�سا�سي على تنظيف الب�شرة من ال�شوائب
املرتاكمة على �سطحها ،تتمتع �أي�ضاً مبزايا ال يت ّم ت�سليط ال�ضوء
عليها يف معظم الأحيان .تع ّرفوا على  3منها فيما يلي.
يعترب ال��ب��ع�����ض تنظيف ال��ب�����ش��رة ب�شكل ي��وم��ي ع����ادة ،فيما يعتربه
البع�ض الآخ��ر من القيود املزعجة ولكن ال�ضرور ّية .و ُت�ش ّكل هذه
اخل��ط��وة امل��رح��ل��ة الأوىل يف �أيّ روت�ي�ن جتميلي ي��ك��ون ال��ه��دف منه
العناية بالب�شرة واحلفاظ على ن�ضارتها .ولكن فوائد هذه اخلطوة
متت ّد �أي�ضاً �إىل ت�أمني اال�سرتخاء ،بالإ�ضافة �إىل حماية الب�شرة من
التل ّوث ،واحلفاظ على �شبابها.
تعتمد العديد من الن�ساء خطوة �إزال��ة املاكياج يف نهاية اليوم ،وهي
ُت�ش ّكل منا�سبة لتخ�صي�ص وقت للعناية بالنف�س بعد ال�ضغوط املتن ّوعة
التي نتع ّر�ض لها يف حياتنا الع�صر ّية� .أما حتويل هذه اخلطوة �إىل
و�سيلة لال�سرتخاء فيعتمد على تب ّني قواعد حمدّدة �أبرزها :تدفئة
احلليب املزيل للماكياج بني الك ّفني لب�ضع ث��وانٍ ثم �إغ�لاق العينني
وا�ستن�شاق رائحته قبل تطبيقه على الب�شرة والبدء بعمل ّية التنظيف.
فمن �ش�أن ه��ذه اخلطوة �أن ت�ساعد على تفريغ ال�ضغوط املرتاكمة
خالل اليوم ،خا�ص ًة عند اختيار مزيل للماكياج ذو رائحة حم ّببة.

ثوران بركان �إتنا..
ت�ساقط حجارة ورماد
�شهد بركان �إتنا القريب جدا من ميناء
كاتانيا على ال�ساحل ال�شرقي جلزيرة
�صقلية الإي��ط��ال��ي��ة ،ث���وران���ا ج��دي��دا ال
ينطوي على خطر كبري لكنه ت�سبب يف
ت�ساقط حجارة بركانية �صغرية ورماد
على هذه املدينة التي �أغلق مطارها.
وق�������ال م���������س�����ؤول يف امل���ع���ه���د الوطني
للجيوفيزياء والرباكني لوكالة الأنباء
"�أجي" �إن �إنهيار جزء من فوهة الربكان
ال�شهري ت�سبب يف اندفاع حمم بركانية
ع��ل��ى ط����ول ���س��ف��ح��ه ال��غ��رب��ي ل��ك��ن ذلك
ال ي�شكل خ��ط��را ع��ل��ى ال��ق��رى امل�أهولة
الواقعة بالقرب من الربكان.
و�صرح �ستيفانو برانكا مدير املعهد يف
كاتانيا "�شهدنا �أ�سو�أ من ذلك من قبل"،
معتربا �أن احل���ادث ال��ذي ب��د�أ يف نهاية
ف�ترة بعد ظهر الثالثاء "ال يدعو �إىل
القلق �إطالقا".
م����ع ذل�����ك ك���ت���ب رج������ال الإط�����ف�����اء على
ح�سابهم على تويرت �أنهم يراقبون تطور
الو�ضع يف ثالث بلدات �صغرية تقع عند
���س��ف��ح ال�ب�رك���ان ه���ي م��ي��ل��و وفورنات�سو
ولينغواغلو�سا.
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بعدانتقادهترامب..عائلة
نائب جمهوري تترب�أ منه

فوائد اخلبز الأ�سمر ال تقاوم! والقمح �أهم �أنواع احلبوب
امل�ستخدمة يف حت�ضري اخلبز ،وهو متو ّفر بعدّ ة �أ�شكال
وفق ًا لدرجة معاجلته .ويعدّ دقيق القمح الكامل املك ّون
الرئي�سي امل�ستخدم يف حت�ضري العديد من املخبوزات مبا
فيها اخلبز الأ�سمر.
ومعظم املر ّكبات النباتية املهمة املوجودة يف القمح ترتكز
يف النخالة وجنني القمح ،والتي يفتقر �إليها الدقيق
الأبي�ض املكرر .ت�أتي القيمة الغذائية للخبز الأ�سمر
من حبوب القمح الكاملة ،والتي تت�ألف من عدة �أجزاء
منها :النخالة ،وه��ي مت ّثل الق�شرة اخلارجية ال�صلبة
والغن ّية بالألياف ،املعادن ،وم�ضادات الأك�سدة ،و�سويداء
ال��ب��ذرة وه��ي مت ّثل الطبقة الو�سطى م��ن احلبوب،
وغ��ال��ب� ًا م��ا تتك ّون م��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات ،وجنني
القمح ،وهو الطبقة الداخلية التي حتتوي على
الفيتامينات ،املعادن ،الربوتينات واملر ّكبات
النباتية.
اكت�شفي فوائد اخلبز الأ�سمر مع رئي�سة
نقابة اخت�صا�صيي التغذية يف لبنان
كري�ستال ّ
ب�شي ،يف امل��و���ض��وع الآت��ي
بح�سب ما ن�شرته جملة �سيدتي نت:

فوائد اخلبز الأ�سمر عظيمة على ال�صحة

خ�صائ�ص اخلبز الأ�سمر
تقول النقيبة كري�ستال ّ
ب�شي �إن "اخلبز الأ�سمر يُ�س ّمى
�أي�ضاً خبز القمح الكامل ،وهو اخلبز امل�صنوع من طحني
القمح الكامل ،وميكن احل�صول على ه��ذا الطحني من
خالل طحن بذرة القمح كاملة التي تتك ّون من � 3أجزاء
ه���ي :اجل��ن�ين  ، Germال��ن��خ��ال��ة  Branوال�سويداء
 .Endospermجتدر الإ���ش��ارة �إىل وج��ود فرق بني
�أنواع الطحني ،حيث يحتوي الطحني الأبي�ض على جزء
واح���د فقط وه��ي ال�����س��وي��داء وال��ت��ي تطحن ب�شكل جيد،
بينما يحتوي طحني القمح الكامل على الأج��زاء الثالث
املذكورة �سابقاً .وتختلف �أنواع اخلبز يف القيمة الغذائية،
وي��ن�����ص��ح اخ��ت�����ص��ا���ص��ي��و ال��ت��غ��ذي��ة ب���زي���ادة ت���ن���اول احلبوب
الكاملة ،حيث يعدُّ اختيار خبز القمح الكامل ج��زءاً من
الوجبة ال�صحية".
�أهمية اخلبز الأ�سمر
وت��ت��اب��ع النقيبة ب��� ّ��ش��ي ق��ائ��ل��ة" :يختلف اخل��ب��ز الأ�سمر
(الكامل) عن اخلبز الأبي�ض ،باحتوائه على ن�سبة عالية
من الألياف الغذائية ،وبذلك يحتاج ملدة �أط��ول للم�ضغ
قبل بلعه ،م��ا ي�ساعد على ت��ن��اول الطعام ببطء وتناول
كمية �أقل منه ،وال�شعور بال�شبع واالمتالء ،وبذلك ي�ساعد
يف احلفاظ على ال��وزن طبيعياً ،وخف�ضه والتخل�ص من
ال�سمنة .وتعمل الألياف على تنظيم قدرة القناة اله�ضمية
على امت�صا�ص ال�سكريات ،فال يرتفع م�ستوى الأن�سولني
يف الدم �إىل درجة ترهق البنكريا�س ،كما تعمل على خف�ض
ن�سبة الكول�سرتول ،وبذلك حتمي من الإ�صابة باجللطات
و�أمرا�ض القلب.

واخل��ب��ز الأ���س��م��ر يحتوي على ن�سبة عالية م��ن فيتامني الإفراط يف تناول الطعام".
الثيامني  B1ال�ضروري لتمثيل الطاقة الغذائية واملفيد
�أهم فوائد اخلبز الأ�سمر
جداً للجهاز اله�ضمي.
ال يوجد ف��ارق يف ال�سعرات احلرارية بني اخلبز الأ�سمر  -اخلبز الأ�سمر م�صدر للعديد من العنا�صر الغذائية
واخلبز الأبي�ض ،ف�شريحة واح��دة من اخلبز الأ�سمر �أو امل��ه�� ّم��ة ،وذل���ك ك��ون��ه يُ�ص ّنع م��ن احل��ب��وب الكاملة الغنية
الأب��ي�����ض ت��ع��ادل � 80سعرة ح��راري��ة ،وحت��ت��وي على  15بالأحما�ض الدهنية الأ�سا�سية وفيتامينات بي  ،Bفيتامني
�إي  ،Eالزنك واملغني�سيوم.
غراماً من الكربوهيدرات.
وتعمل احلبوب الكاملة على تزويد اجل�سم بالعديد من  -يحتوي اخلبز الأ�سمر على الألياف الغذائية التي يت ّم
العنا�صر الغذائية الهامّة ،فهي غنية بالألياف الحتوائها ه�ضمها ب�سرعة �أق�� ّل من غريها ،مما ي�ساعد يف احلفاظ
على النخالة ،كما �أنها حتتوي على جمموعة كبرية من على ال�شعور بال�شبع وامتالء املعدة وعلى م�ستويات من
الفيتامينات مثل النيا�سني ،الثيامني والفوالت؛ واملعادن الطاقة لفرتة زمنية �أطول.
مثل ال��زن��ك ،احل��دي��د ،املغني�سيوم ،املنغنيز والكثري من  -اخلبز الأ�سمر غني ب��امل��واد املغذية والأل��ي��اف الغذائية
التي ت���ؤدي �إىل ارت��ف��اع بطيء يف م�ستوى ال�سكر يف الدم
املواد الأخرى.
ي�سهم اخلبز الأ�سمر يف خف�ض خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض وحترير القليل من الإن�سولني.
القلب ،وهي من �أهم الفوائد ال�صحية للحبوب الكاملة؛ ل��ذا ،ف����إ َّن ا�ستهالك ح�ص�ص حم��ددة م��ن اخلبز الأ�سمر
حيث �إن �أم��را���ض القلب هي ال�سبب الرئي�سي للوفاة يف خ��ل�ال ال���ي���وم ب�����د ًال م���ن اخل���ب���ز الأب���ي�������ض ي��ح��اف��ظ على
جميع �أنحاء العامل .و�أكد الباحثون �أهمية تناول الأغذية م�ستويات �سليمة من ال�سكر والأن�سولني يف الدم.
ّ
املح�ضرة من احلبوب الكاملة واالبتعاد عن الأ�صناف ذات  -يحمي اخلبز الأ�سمر من ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي
حيث ت���ؤدي الألياف مع �شرب كميات كافية من امل��اء �إىل
احلبوب املكررة.
وي�سهم اخل��ب��ز الأ���س��م��ر �أي�����ض��اً يف خف�ض خطر الإ�صابة جعل ح��رك��ة الأم��ع��اء �سريعة و�سهلة ن�سبياً ،مم��ا يعالج
بال�سكتة الدماغية ،وهذا يعود الحتواء احلبوب الكاملة م�شكلة الإم�������س���اك .ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أن الأغ���ذي���ة الغنية
على بع�ض املر ّكبات مثل الألياف وفيتامني  Kوم�ضادات بالألياف قد ت�ساهم يف تقليل خطر الإ�صابة بال�سمنة،
الأك�سدة التي بدورها تق ّلل من خطر الإ�صابة بال�سكتة و�أمرا�ض القلب �أو ال�سكري.
 اخلبز الأ�سمر م�صدر رئي�سي للطاقة حيث �إن تناولالدماغية.
ً
و�أخ�يراً يقلل اخلبز الأ�سمر من خطر الإ�صابة بال�سمنة الكربوهيدرات املعقدة حتديدا قبل التدريب ي�ساعد يف
خا�صة و�أن ت��ن��اول الأط��ع��م��ة الغنية ب��الأل��ي��اف ميكن �أن املحافظة على م�ستويات �سليمة وثابتة م��ن اجللوكوز،
ي�����س��اع��د ع��ل��ى ام��ت�لاء امل��ع��دة وال�����ش��ع��ور ب��ال�����ش��ب��ع وجت ّنب الذي مينع انخفا�ض الطاقة خالل التدريبات الريا�ضية.

�أعرا�ض الأزمة القلبية
تختلف بني الرجال والن�ساء
قالت م�ؤ�س�سة القلب الأملانية �إن �أعرا�ض الأزمة القلبية تختلف بني
الرجال والن�ساء ،مو�ضحة �أن �أعرا�ض الأزمة القلبية لدى الرجال
تتمثل يف ال�شعور ب���آالم مفاجئة ممتدة لفرتة طويلة خلف عظمة
الق�ص.
وغالبا م��ا متتد ه��ذه الآالم �إىل الأذرع والظهر والبطن والرقبة
وال��ف��ك�ين ،ك��م��ا ي��ب��دو ال��وج��ه ���ش��اح��ب��اً ويت�صبب ع��رق��اً ب�����ارداً .ومن
الأعرا�ض الأخرى للأزمة القلبية �ضيق �شديد يف التنف�س وال�شعور
بدوار ميكن �أن ي�صل �إىل حد فقدان الوعي.
وعلى عك�س الرجال ف�إن الأعرا�ض تكون �أقل و�ضوحاً لدى ال�سيدات،
�إال �أن��ه ميكن اال�ستدالل عليها من خالل ال�شعور ب���آالم يف منطقة
�أعلى البطن وال�شعور بالغثيان والرغبة يف التقي�ؤ و�ضيق يف التنف�س
و�آالم بالظهر .وينبغي ا�ستدعاء الطبيب على وجه ال�سرعة مبجرد
ظهور هذه الأعرا�ض.
جدير بالذكر �أن فر�ص الإ�صابة بالأزمة القلبية تزداد لدى امل�صابني
بارتفاع �ضغط الدم �أو ال�سكري �أو ارتفاع ن�سب الدهون بالدم وكذلك
املدخنني والأ�شخا�ص قليلي احلركة.

�أف����ادت �صحيفة ن��ي��وي��ورك تاميز،
ب����أن  11ف���ردا م��ن ع��ائ��ل��ة النائب
اجل��م��ه��وري �آدم كينزينجر بعثوا
�إليه بر�سالة الذعة يتهمونه فيها
ب�أنه "ع�ضو يف جي�ش ال�شيطان"،
وذل�����ك ب�����س��ب��ب ان���ت���ق���اده امل�ستمر
للرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.
وذكرت العائلة يف الر�سالة امل�ؤرخة
يف  8يناير" :يا �إلهي ،يا لها من
خيبة �أم���ل ل��ن��ا� ..إن���ه �أم���ر حمرج
ل��ل��غ��اي��ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ن���ا �أن نكون
مرتبطني بك ..لقد �أحرجت ا�سم
عائلة كينزينجر" ،ح�سب ما نقلت
ال�����ص��ح��ي��ف��ة .وي���ق���ول كينيزجنر
�إن ال��ر���س��ال��ة ع�ب�رت ف��ي��ه��ا عائلته
ع��ن تربئها منه "لأنني �أ�صبحت
�أنتمي �إىل جي�ش ال�شيطان ..لقد
ك��ان الأم���ر جنونيا" .و�أ���ض��اف �أن
�أفراد �أ�سرته الذين وقعوا الر�سالة
ي��ت��ع��ر���ض��ون لـ"غ�سيل دماغ" من
الكنائ�س املحافظة التي �ضللتهم.
وج�������اءت ال���ر����س���ال���ة ب���ع���د �أن دعا
ك���ي���ن���زي���ن���ج���ر �إىل ت���ف���ع���ي���ل امل������ادة
اخلام�سة والع�شرين من الد�ستور
الأم��ي�رك����ي لإزاح�������ة ت���رام���ب من
م���ن�������ص���ب���ه .واع�����تُ�����م�����د التعديل
اخلام�س والع�شرون عام ،1967
وهو يحدّد الأحكام اخلا�صة بنقل
ال�سلطة من رئي�س �أمريكي يُتو ّفى
�أو ي�ستقيل �أو يُعزل من من�صبه �أو
ي��ك��ون لأ���س��ب��اب �أخ����رى غ�ير قادر
على �أداء واجباته.
وكانت دعوة كينزينجر جاءت بعد
حت��ري�����ض ت���رام���ب �أن�������ص���اره على
العنف واقتحامهم مبنى الكابيتول
يف العا�صمة وا�شنطن.
وك��������ان �آدم �أي���������ض����ا واح���������دا من
 10ج��م��ه��وري�ين ان�����ض��م��وا �إىل
الدميقراطيني يف جمل�س النواب
يف الت�صويت لعزل ترامب بتهمة
"التحري�ض على التمرد".

كيتهارينغتونوروزليزيل
ي��رزق��ان بطفلهما الأول
�أف�������ادت و����س���ائ���ل �إع���ل��ام ع��امل��ي��ة �أن
املمثالن العامليان كيت هارينغتون
يل ق�����د رزق�����ا
وزوج������ت������ه روز ل����ي����ز 
بطفلهما الأول� ،إال �أن����ه مل يتم
الك�شف ع��ن ا�سم امل��ول��ود بعد ،ومل
ين�شر �أي�����ض��ا �أي ���ص��ورة ل���ه .جتدر
الإ�����ش����ارة �إىل �أن����ه خ�ل�ال امل�سل�سل
ال�شهري "�صراع العرو�ش" وقع ك ّل
م��ن ك��ي��ت ه��اري��ن��غ��ت��ون وروز ليزيل
حب قوية ،وبد�أ املمثالن
يف عالقة ّ
يتواعدان يف عام  ،2012وقد �أعلنا
خطوبتهما يف عام  ،2017وتزوجا
يف �صيف  2018يف ا�سكتلندا يف
حفل زفاف ح�ضره م�شاهري �أغلبهم
من املمثلني يف امل�سل�سل �أي�ضاً.

العثور على كائنات حية
حتت اجلليد القطبي

عرث علماء يف قاع البحر املتجمد يف القارة القطبية اجلنوبية على �شيء
مل يكن �ضمن ح�ساباتهم �أثناء بحثهم حتت �سطح اجلليد ،حيث وجدوا
حيوانات املياه العذبة والتي تعرف با�سم "الهيدرا".
وك��ان العلماء يبحثون عن �أ�شكال احلياة التي ميكن العثور عليها يف
روا�سب املياه التي تقع حتت �أك�ثر من ن�صف ميل من اجلليد ،والذي
ا�ستغرق وقت حفره �أك�ثر من � 20ساعة با�ستخدام � 20أل��ف لرت من
املياه ال�ساخنة بعد �إذابة  20طنا من اجلليد.
و�شارك يف عملية البحث �ستة علماء من بريطانيا و�إيرلندا و�أ�سرتاليا
ونيوزلندا والواليات املتحدة ،وفق درا�سة ن�شرها موقع فرونتري الذي
يعترب من�صة للأبحاث العلمية.
وكانت املفاج�أة عرثوا يف حتليل ال�صور امللتقطة من كامريا مت �إنزالها يف
احلفرة لنحو  3500قدم ،على �صخرة كبرية ،حيث اعتقدوا �أن حظهم
ال�سيء قادهم �إىل احلفر يف مكان خط�أ.
ولكنهم وجدوا �أن هذه ال�صخرة مغطاة بطبقة ما يعرف بـ"احل�صرية
امليكروبية" وهي عبارة عن طبقات متعددة من الكائنات الدقيقة وت�ضم
البكترييا والعوالق.
�إ�ضافة �إىل حيوانات �أخرى �أ�سطوانية ال�شكل ت�شبه الكائنات الف�ضائية،
والتي يرجحون �أنها حيوان "الهيدرا" املفرت�س.
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مب�شاركة � 318شاعر ًا و�شاعرة من  16دولة عربية

�إعالن �أ�سماء الفائزين مب�سابقة النخلة ب�أل�سنة ال�شعراء بدورتها اخلام�سة 2021

22
•• العني  -الفجر

 165مبتعث ًا ل�شرطة دبي يف �أرقى اجلامعات العاملية واملحلية

الرائد حممد املري يفوز بجائزة
الإمارات عن فئة الطالب املُبتعث املميز

�أعلنت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي عن �أ�سماء الفائزين مب�سابقة
"النخلة ب�أل�سنة ال�شعراء" بدورتها اخلام�سة 2021
التي تنظمها اجلائزة برعاية معايل ال�شيخ نهيان بن
م��ب��ارك �آل نهيان ،وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش ،رئي�س
جمل�س �أم��ن��اء اجل��ائ��زة ،وج���اءت النتائج على النحو

اخلام�سة ��� 318ش��اع��راً و���ش��اع��رة ميثلون  16دولة
التايل:
َ
َ
املركز الأول فاز به ال�شاعر �سعيد بن �سليم بن �صروخ عربية ن��ظ��مُ��وا ق�صائدهم باللغة العربية الف�صحى
وباللهجة النبطية يف حب النخلة وف�ضلها و�أثرها.
ال�صلتي .عن ق�صيدة بعنوان "بنت الكرام"
املركز الثاين ال�شاعر ف��از به �سعد عبد الرا�ضي عن ج��اء ذل��ك يف ت�صريح �صحفي �أدىل ب��ه ال��دك��ت��ور عبد
الوهاب زايد� ،أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل
ق�صيدة بعنوان "وجه ال�سعادة"
امل��رك��ز الثالث ف��ازت ب��ه ال�شاعرة �إمي���ان عبد الكرمي التمر واالبتكار ال��زراع��ي ،عقب ا�ستالم نتائج تقييم
الأع���م���ال ال�����ش��ع��ري��ة امل�����ش��ارك��ة م��ن ق��ب��ل جل��ن��ة حتكيم
الرزوق عن ق�صيدة بعنوان "�شجرة احلياة"
حيث بلغ عدد امل�شاركني الإجمايل يف امل�سابقة بدورتها متخ�ص�صة بال�شعر النبطي والنقد الأدبي.

و�أ�ضاف �أمني عام اجلائزة �أن م�سابقة "النخلة ب�أل�سنة
ال�شعراء" تهدف اىل توظيف ال�شعر النبطي كو�سيلة
مهمة يف تنمية وع��ي اجلمهور لأهمية �شجرة نخيل
التمر م��ن الناحية ال�تراث��ي��ة وال��زراع��ي��ة والغذائية
واالقت�صادية .وتعزيز ثقافة نخيل التمر لإحياء �أحد
�أغرا�ض ال�شعر (و�صف �شجرة النخيل) ورفد املكتبة
العربية وال�ساحة ال�شعرية بنوعية مميزة من الق�صائد
يف حب النخلة ،وت�شجيع ال�شعراء على �إب��داع وكتابة
ق�صائد نوعية و�إتاحة الفر�صة �أمام اجلميع للتناف�س
بطريقة �شفافة وحتقيق ال�شهرة من خ�لال ت�سليط
الأ�ضواء على جتارب ال�شعراء الفائزين بامل�سابقة.

•• دبي-الفجر:

هن�أت القيادة العامة ل�شرطة دبي ،مُبتثعها لدرا�سة الدكتوراة يف جامعة
ك��ام�بري��دج ،ال��رائ��د حم��م��د ع��ل��ي امل����ري ،ل��ف��وزه ب���ال���دورة ال��ث��ال��ث��ة جلائزة
الإمارات عن فئة "الطالب املُبتعث املميز" والتي مت الإعالن عن نتائجها
�أم�س برعاية وح�ضور الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
و�أثنى العميد الدكتور �صالح عبد اهلل مراد عبد اهلل مدير الإدارة العامة
ل��ل��م��وارد الب�شرية يف �شرطة دبي،
ع��ل��ى اجل���ه���ود اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي
ب��ذل��ه��ا ال��ط��ال��ب امل ُ��ب��ت��ع��ث الرائد
حم��م��د ع��ل��ي امل���ري وال����ذي ير�أ�س
م���������ش����روع "اجلينوم العربي"
املخت�ص بجمع وحتليل العينات
امل��وث��ق��ة ل��ل��ط��ف��رات ال��وراث��ي��ة بني
ال�������ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة ،م������ؤك�����داً �أن
ف�����وزه ب����ال����دورة ال��ث��ال��ث��ة جلائزة
الإمارات يُعد م�صدر فخر واعتزاز
ل��ل��ق��ي��ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دب���ي،
ونتيجة حل��ر���ص ال��ق��ي��ادة العامة
والتوجيهات احلثيثة والدائمة من
معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي ،لال�ستثمار
يف العن�صر الب�شري وت�أهيليهم ومتكينهم يف خمتلف امل��ج��االت الأمنية
وال�شرطية ع�بر ابتعاثهم يف �أرق���ى اجلامعات املحلية والعاملية لتحقيق
التطلعات امل�ستقبلية يف خمتلفة التخ�ص�صات العلمية ،وذلك �ضمن خطة
مُعتمدة للتخ�ص�صات التي ت�ساهم تطوير العمل ال�شرطي وحتقيق الريادة
والتميز وا�ست�شراف امل�ستقبل.
و�أكد العميد �صالح عبد اهلل مراد عبد اهلل �أن القيادة العامة ل�شرطة دبي
لديها الآن  165مبتعثاً بنظام التفرغ الكامل بواقع  45يف الدكتوراة و
 28يف املاج�ستري و 92يف البكالوريو�س و�أن ح�صاد االبتعاث يف �شرطة
دبي و�صل اىل  1034مبتعثاً وهذا نابع من حر�ص القيادة العامة ل�شرطة
دبي على احت�ضان ك��وادر وطنية حا�صلة على �أعلى الدرجات العلمية يف
خمتلف املجاالت العلمية.
جهود �إدارة البعثات واال�ستقطاب
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أك���د امل��ق��دم ال��دك��ت��ور من�صور البلو�شي م��دي��ر �إدارة البعثات
واال�ستقطاب بالإدارة العامة للموارد الب�شرية� ،أن القيادة العامة ل�شرطة
دبي توفر ملُبتعثيها خارج الدولة �أدوات ذكية للتوا�صل املُ�ستمر كمن�صة �إيفاد
الهادفة لتلبية كافة خدماتهم على مدار ال�ساعة �إىل جانب توفري جمال�س
داعمة ت�ستثمر يف قدراتهم كمجل�س الطلبة املُبتعثني مبا يحقق الدعم
املن�شود ويخلق بيئة �إبداعية وابتكارية ت�سمح لهم با�ست�شراف امل�ستقبل
الأمني.
ولفت �إىل �أن منظومة البعثات يف �شرطة دبي حالياً ال تعتمد على التح�صيل
الدرا�سي فقط و�إمن��ا �أي�ضاً تعتمد على متكني وت�أهيل مُبتعثيها ليكونوا
عنا�صر قيادية فاعلة يف امل�ستقبل وذل��ك من خ�لال �إ�شراكهم يف خمتلف
املحافل العاملية والإقليمية.
دعم القيادة
وم��ن جانبه ،تقدم ال��رائ��د حممد علي امل��ري بال�شكر �إىل القيادة العامة
ل�شرطة دب��ي على دعمها ال�لاحم��دود له عرب ابتعاثه لدرا�سة الدكتوراة
ولرت�أ�سه مل�شروع "اجلينوم العربي" �إىل جانب دعمه للم�شاركة و�إعداد
امللف اخلا�ص بالدورة الثالثة جلائزة الإم��ارات وهو ما �ساهم يف ح�صوله
عليها ،م�ؤكداً �أن هذا الدعم ي�أتي يف �إطار حر�ص القيادة العامة ل�شرطة دبي
الدائم على دعم كافة مُبتعثيها لي�ساهموا يف حتقيق الإجنازات النوعية يف
خمتلف املجاالت التي ُتفيد العمل ال�شرطي ،والو�صول �إىل حتقيق الريادة
والتميز وال�صعود �إىل من�صات التتويج.
و�أ�شاد الرائد املري بحر�ص القيادة العامة ل�شرطة دبي وبتوجيهات معايل
الفريق عبداهلل خليفة امل��ري الدائمة على االهتمام بالكفاءات املواطنة
يف الدولة ومتكينها من الدرا�سة يف اجلامعات والكليات املحلية والعاملية
ومتابعة �ش�ؤونهم من خالل �إدارة البعثات واال�ستقطاب يف الإدارة العامة
للموارد الب�شرية وهو ما كان له �أثر بالغ يف متيزهم وتفوقهم.
ما هو م�شروع اجلينوم؟
وحول م�شروع "اجلينوم العربي"  -املخت�ص بجمع وحتليل العينات املوثقة
للطفرات الوراثية بني ال�شعوب العربية � ،أو�ضح الرائد املري �أن امل�شروع
يهدف �إىل �إ�صدار خريطة وراثية كاملة ل�شعوب الدول العربية نظراً لعدم
وج��ود عينات من اجل��زي��رة العربية يف م�شروع اجلينوم الب�شري العاملي
والذي بد�أ منذ ما يقارب من  30عاما.
وقال الرائد املري �أنه من خالل نتائج امل�شروع �سنتكمن من �إن�شاء مو�سوعة
وراثية عاملية وهو ما يعني حتقيق تقدم كبري يف ابتكارات تتعلق باال�ستعراف
الوراثي يف جمال الأدلة اجلنائية بالإ�ضافة �إىل فتح جمال الطب الوراثي
من �أجل الو�صول �إىل عالج �شخ�صي لكل مري�ض بح�سب الرتكيبة الوراثية
املختلفة لكل �شخ�ص وك�شف الأ�شخا�ص املعر�ضني خلطر الإ�صابة وتقدمي
اال�ست�شارات الوقائية املنا�سبة وكل ذلك ميكن من توفري الوقت والكلفة
املرتبطة ب�أنواع املعاجلة باهظة التكاليف.
و�أو����ض���ح �أن م�����ش��روع "اجلينوم العربي" ه��و ج���زء م��ن م�����ش��روع اجلينوم
الب�شري العاملي -الذي يرت�أ�س �أي�ضاً فريق التحليل به – حيث يدر�س در�س
االختالفات الوراثية الكاملة بني � 54شعبا ومت حتديد الطفرات الوراثية
اخلا�صة يف كل �شعب بالتعاون مع جامعة كامربيدج يف بريطانيا و جامعة
هارفارد يف الواليات املتحدة.

جامعة زايد تنظم معر�ض خريجات كلية الفنون

نورة الكعبي ت�شيد مبهارات الطالبات وتطلعهن لتحقيق الأهداف الوطنية
•• �أبوظبي  -الفجر

تنظم جامعة زايد � -أبوظبي معر�ض التخرج الفني
ل��ل��ع��ام الأك���ادمي���ي  2021 2020-لكلية الفنون
وال�����ص��ن��اع��ات الإب��داع��ي��ة ال���ذي ي�����ض��م  52م�شروعاً
لأرب���ع���ة تخ�ص�صات رئ��ي�����س��ي��ة ،ه���ي :ال��ف��ن��ون املرئية،
والت�صميم الداخلي ،والر�سوم املتحركة والت�صميم
اجل��راف��ي��ك��ي ،وذل���ك يف م��ن��ارة ال�����س��ع��دي��ات � -أبوظبي
وي�ستمر حتى  19مار�س املقبل.
وقامت نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب،
رئي�سة جامعة زاي��د ،يرافقها ال�شيخ زايد بن �سلطان
بن خليفة �آل نهيان رئي�س من�صة �أ.ع.م الالحمدودة
للفنون ،وع��دد من �أع�ضاء جمل�س اجلامعة ،ونخبة
من الفنانني ب��زي��ارة املعر�ض واالط�ل�اع على مهارات
وابتكارات الطالبات ،و�أفكارهن اخلالقة التي عك�ستها
م�����ش��اري��ع��ه��ن ،وال��ت��ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب��ط��ري��ق��ة �إبداعية
تختزل خال�صة ما اكت�سبنه من ثقافة ومعرفة خالل
�سنوات الدرا�سة.
وخالل اجلولة ،هن�أت معايل نورة الكعبي اخلريجات
وع�ب�رت ع��ن �سعادتها ب���إب��داع ال��ط��ال��ب��ات واختيارهن
ملوا�ضيع مبتكرة ،و�إجنازهن لأعمال �إبداعية ملهمة،
تعك�س وعيهن ومعرفتهن بالتحديات ال��ت��ي تواجه
امل��ج��ت��م��ع��ات ،وال����ق����درة ع��ل��ى ت��ق��دمي �أف�����ض��ل الأفكار
واحل��ل��ول ،خ�صو�صاً يف ظ��ل ال��ظ��روف ال��راه��ن��ة التي
ف��ر���ض��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة كوفيد .-19ك��م��ا وج��ه��ت ال�شكر
لإدارة اجل��ام��ع��ة وللهيئة التدري�سية على جهودهم
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة خ��ل�ال ال���ف�ت�رة امل��ا���ض��ي��ة وال���ت���ي مكنت

الطالبات من ا�ستكمال متطلبات التخرج و�إجناز هذه
امل�شاريع الإبداعية.
تناولت امل�شاريع موا�ضيع يف غاية الأهمية مثل ملف
اال�ستدامة واحلفاظ على البيئة ،ال�صحة النف�سية،
ال�شباب  ،اللغة العربية� ،إىل ج��ان��ب تركيز طالبات
تخ�ص�ص الت�صميم الداخلي على �إحياء ال�تراث عرب
م�����ش��اري��ع ت��ه��دف لإع�����ادة جت��دي��د وا���س��ت��غ�لال املباين
الأث��ري��ة ب�شكل يحافظ على �أ�صالتها وي��خ��دم قطاع
ال�سياحة ،م��ن جهته ،ق��ال كيفن ب���ادين عميد كلية
الفنون وال�صناعات الإب��داع��ي��ة" :واجهت الطالبات
الكثري من التحديات خالل ت�صميم م�شاريعهن بعد
�أن �أُعلن احلجر ال�صحي على م�ستوى العامل �أجمع،
فا�ضطررن �إىل حت��وي��ل ك��ل �أعمالهن و�أدوات���ه���ن من
احل���رم اجل��ام��ع��ي �إىل امل���ن���ازل ،وخ��ل��ق م�����س��اح��ات عمل
ج��دي��دة ت��ت�لاءم م��ع متطلباتهن ،وحت��ول��ت النقا�شات
واالن��ت��ق��ادات الفنية احل��ي��ة �إىل ن��ق��ا���ش��ات افرتا�ضية
عرب حمادثات الفيديو والوات�س �آب ور�سائل الربيد
الإل�����ك��ت��روين ،ول���ك���ن ب��ال��رغ��م م���ن ك���ل ذل����ك متكنت
ال��ط��ال��ب��ات م��ن ال��ت��ف��رد واخل����روج مب�����ش��اري��ع مبتكرة،
الم�ست جوانب خمتلفة من احلياة".
ا���ش�ترك��ت ال��ك��ث�ير م��ن التخ�ص�صات يف كلية الفنون
وال�صناعات الإبداعية يف التطرق ملوا�ضيع متكاملة،
ح��ي��ث ع��ر���ض��ت ال���ط���ال���ب���ات :م����رمي ال����ب����دوي و �أم���ل
احل���م���ادي و ف��اط��م��ة اجل��ن��ي��ب��ي و زي��ن��ب ال���ع���ام���ري -
تخ�ص�ص الت�صميم اجلرافيكي  -ت�صاميم لأول متجر
�إماراتي لبيع ال��ورق املعاد تدويره� ،أطلقن عليه ا�سم
"متجر ورقة" ،و�شاركتهن الطالبتان فاطمة الكتبي

وجن����اة ال�بري��ك��ي  -تخ�ص�ص الت�صميم ال��داخ��ل��ي -
التوجه نف�سه  ،حيث ركزتا يف م�شروعيهما ،كل على
حدة ،على مراعاة اال�ستدامة وا�ستخدام املواد القابلة
لإع����ادة ال��ت��دوي��ر يف ال��ب��ن��اء ،وعملت �سعدا املن�صوري
على ت�صميم مقهى مبتكر �صديق للبيئة ،حتت ا�سم
"بيوريتي كافيه" ي�ضم م�ساحة داخلية �شبه خارجية،
حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ك��ث�ير م��ن الأ���ش��ج��ار وال��ن��ب��ات��ات خللق
جتربة للتمتع و�سط الطبيعة يف ف�ضاء متحكم به على
مدار العام ،وي�ضم امل�شروع مقهى ومتجراً للمنتجات
الع�ضوية وور�ش عمل للزراعة و�سينما.
وت���ب���ل���ورت ف��ك��رة �إع������ادة جت��دي��د وا���س��ت��خ��دام مبنيني
تاريخيني يف م�����ش��روع�ين ،الأول ه��و م�����ش��روع عائ�شة
املهريي  -تخ�ص�ص الت�صميم الداخلي  -التي عملت
على فكرة �إن�شاء "فندق بوتيك" يف �أول مبنى تاريخي
يف الإمارات� ،أال وهو ق�صر احل�صن الذي مت بنا�ؤه عام
 1761عند حدود �أبوظبي � ،سعياً منها لإحياء املا�ضي
ع�بر الإق���ام���ة ف��ي��ه وع��ي�����ش جت��رب��ة ط��ري��ق��ة ا�ستقبال
احلاكم ل�ضيوفه يف املا�ضي ،والثاين هو م�شروع مرمي
العامري التي �صممت "بيت ال�شباب" يف مبنى �أثري
يف قلب ال�شارقة "بيت ال�سركال" ،وتهدف من وراء
امل�شروع �إىل �أن يكون موقعاً حياً ي�ستجيب الحتياجات
ال�شباب من عمر � 15إىل � 35سنة.
كما عملت كل من ميثاء الري�سي ومرية العبديلي على
ت�صميم مبنيني جل��ذب ال�سياح ،م��ن خ�لال ت�صميم
م��ي��ث��اء ال���س�تراح��ة ج��ب��ل��ي��ة ���س�� ّم��ت��ه��ا "رقم  "444يف
مدينة خورفكان ذات  3م�ستويات يربطها منحدر،
و ت�ضم م��ك��ان��اً ل�لا���س�ترخ��اء واال���س��ت��م��ت��اع بالأن�شطة

اجلبلية .وم�شروع مرية كان "بيت بركة" الذي يهدف
ال���س��ت��ي��ع��اب الأن�����ش��ط��ة ال�ترف��ي��ه��ي��ة ل���ل���زوار م��ن جميع
الأع���م���ار يف املنطقة ال��غ��رب��ي��ة لإم����ارة �أب��وظ��ب��ي خللق
جاذبية للمنطقة.
ً
و لأن الفن مهما جترد يلم�س الواقع دائما ،ف�إن التوعية
بالأمرا�ض كان لها مكان �ضمن م�شاريع اخلريجات� ،إذ
�صممت الطالبة جميلة احلذيفي -تخ�ص�ص ت�صميم
جرافيكي -حملة للتوعية مبر�ض الت�صلب اللوحي
امل��ت��ع��دد ،وع��م��ل��ت ال��ط��ال��ب��ة عليا ن��ا���ص��ر ع��ل��ى ت�صميم
جمتمعي يهتم مبر�ضى ال�سرطان �س ّمته "مركز
مركز
ٍ
�سنوفل" ،يجد فيه املر�ضى �أن�شطة وور���ش��اً تفاعلية
متنوعة ت�ضم ممار�سة اليوغا لال�سرتخاء والت�أمل،
بهدف حت�سني ال�صحة النف�سية للمر�ضى ،مبا يعود
بالإيجاب على م�سريتهم العالجية.
�أم����ا ط��ال��ب��ات ت��خ�����ص�����ص��ي ال��ف��ن��ون امل��رئ��ي��ة والر�سوم
امل��ت��ح��رك��ة ،ف��ت��ن��اول��ن م��وا���ض��ي��ع ذات �أب���ع���اد فل�سفية
ونف�سية تلم�س ذات الإن�����س��ان وم���دى ت���أث�ير البيئة
املحيطة ب��ه على م�شاعره و�أف���ك���اره ،كم�شروع عالية
العو�ضي -تخ�ص�ص ر�سوم متحركة  -التي ا�ستخدمت
عنا�صر الت�شويق �إ�ضافة للن�صو�ص املكتوبة والعنا�صر
ال�سمعية ،ال�ستك�شاف ال��ع�لاق��ات املبهمة ب�ين مترد
ال�شباب والعنا�صر الطبيعية والروحانية للتقاليد.
وم�شروع مهرة ال��ف��ردان – تخ�ص�ص فنون مرئية –
ال��ذي يحقق يف مفهوم ال��وح��دة ،من خ�لال �صور من
احل��ي��اة اليومية ،التي حت��ول الإح�سا�س بالفراغ �إىل
�صور مرئية ي�ستطيع امل�شاهد التوا�صل عربها مع
ذاته لي�سرتجع يف ذاكرته جتربته اخلا�صة.

كلية الإدارة واالقت�صاد بجامعة الإمارات ت�سهم يف تعزيز ريادة الأعمال حملي ًا وعاملي ًا
•• العني  -الفجر

�أطلقت كلية الإدارة واالقت�صاد بجامعة
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م����ؤخ���راً عدة
مبادرات وم�شاريع ابتكارية �إ�سهاماً منها
يف ت��وظ��ي��ف امل��ع��رف��ة العلمية الأكادميية
وت���ع���زي���ز م��ف��اه��ي��م ري������ادة الأع����م����ال على
امل�ستوى املحلي والعاملي والتي ت�أتي يف �إطار
اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة يف ت�أ�سي�س
منظومة متكاملة ل��ري��ادة الأع���م���ال ،من
خالل امل�شاريع النوعية والربامج املتميزة
ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا ال��ك��ل��ي��ة يف ه����ذه املجاالت
احل��ي��وي��ة .و�أ�����ش����ارت الأ����س���ت���اذة الدكتورة
رحاب حممد عثمان – وكيل كلية الإدارة
واالق��ت�����ص��اد بجامعة الإم�����ارات – �إىل �أن
ال��ك��ل��ي��ة م��ل��ت��زم��ة ب��ت���أه��ي��ل ك�����وادر �شبابية
مبتكرة يف م�سارات تتالءم مع ا�سرتاتيجية
اجلامعة وتتناغم مع متطلبات الأجندة
الوطنية لدولة الإمارات يف جمال االبتكار
وذل��ك من خ�لال �شراكاتها مع م�ؤ�س�سات
داخل وخارج الدولة ،وتنظيم فعاليات من
�ش�أنها �صقل مهارات الطالب وخلق ثقافة
ريادية عالية ،وطرحها حزمة من املناهج
الدرا�سية يف جمال ريادة الأعمال واالبتكار،

وق��ال��ت " تلقى الكثري م��ن املبتكرين من
�شباب اجل��ام��ع��ة ج��وائ��ز ودع����وات خارجية
للم�ساهمة يف معار�ض االبتكار يف هيئات يف
خمتلف �أنحاء الدولة كما تلقى ع��دد من
املبتكرين واملبتكرات دعما مل�شاريعهم من
جهات خمتلفة يف القطاع البيئي وريادة
الأع���م���ال املجتمعية ".ون��وه��ت الدكتورة
رح���اب �إىل �أه��م��ي��ة ط��رح امل���ب���ادرات يف دعم
ري�����ادة الأع���م���ال وامل��ب��ت��ك��ري��ن ح��ي��ث قامت
الكلية ب�إطالق مبادرة " مبتكرون حتت �سن
الـ "25لتحفيز رواد الأعمال وم�ساعدتهم

يف ن��ق��ل اب��ت��ك��ارات��ه��م ع��ل��ى �أر������ض الواقع،
عالوة على �إطالقها م�سار ري��ادة الأعمال
وال���ذي ي���أخ��ذ ال��ط��ال��ب يف رح��ل��ة متكاملة
م��ن الفكرة حتى عر�ض م�شروع جتاري،
وي�ستقطب امل�ساق نخبة م��ن الطلبة من
خم��ت��ل��ف ال��ك��ل��ي��ات م���ن خ��ل�ال دجم��ه��م يف
ف���رق وحم��ط��ات مل��ن��اق�����ش��ة م�����ش��اري��ع��ه��م مع
خ�براء وخمت�صني .ولعل م��ن �أه��م ركائز
القوة مل�سار ريادة الأعمال هو تنوع خربات
�أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ؤ�س�سة للمنهج من
خرباتهم النظرية والعملية والأبحاث؛
حيث جتتمع خربات مهمة بدءا من العلوم
التطبيقية يف االبتكار والدرا�سات ال�سوقية
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت�����س��وي��ق والتطبيقات
النف�سية واالجتماعية وفنون التوا�صل مع
ال�سوق وامل�ستثمرين ،مبا ي�ضمن اكت�ساب
الطالب خربة عملية بدورة حياة امل�شاريع
املبتكرة وتطويرها و�أهم عوامل جناحها.
وم����ن ج��ه��ت��ه��ا ،ذك�����رت ال���دك���ت���ورة مي�سم
العبادي -رئي�سة جلنة االبتكار ومن�سقة
م�������س���ار ري�������ادة الأع�����م�����ال ب��ك��ل��ي��ة الإدارة
واالقت�صاد� " -إن كلية الإدارة واالقت�صاد
بجامعة الإم�����ارات ا�ستطاعت م��ن خالل
امل������ب������ادرات وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���ي تنظمها

جلنة االب��ت��ك��ار حت��ت مظلة ق�سم االبتكار
والتكنولوجيا وري���ادة الأع��م��ال� ،أن ت�سهم
يف خلق من�صة اف�ترا���ض��ي��ة ن�شطة �شكلت
ب��ي��ئ��ة ت��ط��وي��ري��ة ج���اذب���ة ل��ت��م��ك�ين الطلبة
واخلريجني يف جمال ري��ادة الأعمال ،من
خ�لال ال��ت��ع��اون اال���س�ترات��ي��ج��ي م��ع �شركة
في�سبوك العاملية و�صندوق خليفة لتطوير
امل�شاريع الذي حظي ب�أثر بالغ الأهمية مع
مطلع العام اجلديد يف متكني ما ال يقل
عن  500رائدة �أعمال �شابة من اجلامعة
يف جم��ال التجارة والت�سويق الإلكرتوين

�����ض����م����ن ب�����رن�����ام�����ج She Means
 ،.Businessو�أ���ش��ارت �إىل �أن �أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني يف كلية الإدارة
واالقت�صاد من ق�سم االبتكار والتكنولوجيا
وري��ادة الأعمال رغم اجلائحة م�ستمرين
ب�أدوار فعالة يف متكني رواد الأعمال ال�شباب
يف م���ؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل املختلفة
وتقييم امل�شاريع يف امل�سابقات واحلا�ضنات
ال�شبابية كحكام وم�ست�شارين" .
و�أ�ضافت الدكتورة مي�سم يعترب م�سار ريادة
الأع��م��ال رحلة متخ�ص�صة ذات ممار�سات
تعليمية عاملية ممزوجة بالطابع املحلي؛
ل��ت��ع��ط��ي ال���ط�ل�اب الأ����ص���ال���ة يف التفكري
االبتكاري مدعومة مبرونة و�صالبة على
ال�����س��واء يف ف��ه��م ت��وظ��ي��ف ا�سرتاتيجيات
خو�ض ال�سوق املحلي ك��رواد �أعمال �شباب
ذوي خربة عاملية مكت�سبة من امل�سار ت�ؤهلهم
من مواجهة التحديات يف ال�سوق التجاري
ب�سيا�سات ذكية وحديثة .مل يقت�صر امل�سار
على متكني الطالب يف املمار�سات احلديثة
بل والتمكني النف�سي واالجتماعي املطلوب
ال�ستخراج الأف�ضل من الطاقات ال�شابة
التي م��ن �ش�أنها امل�ساهمة ب�شكل فعال يف
اخلم�سني القادمة.
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عند نهاية ف�صل ال�شتاء وق��دوم الربيع؛ تزهر
وتزهو �شجرة اللوز� ،إىل �أن تن�ضج الثمار بعد حوايل
� 6أ�شهر ،ويف املراحل املبكرة تكون الثمرة ل ّينة
وخ�ضراء ،ويف بع�ض بلدان حو�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط ت�ؤكل خ�ضراء مع ق�شرتها.
تع ّرفوا مع اخت�صا�صية التغذية مرينا الفتى على
فوائد اللوز ال�صحية ،يف املو�ضوع الآتي:
حلو املذاق ومنا�سب لعدد ال ح�صر له من الأطباق

Thursday

23

اللوز ..فوائده كثرية ،وقيمته الغذائية عالية جد ًا
فوائد اللوز ال�صحية خيالية
بداية ،تقول اخت�صا�صية التغذية مرينا الفتى �إن "اللوز يعترب
من املك�سرات املحببة لدى اجلميع ،وال�شهرية جداً بفوائدها
ال��ع��دي��دة واخل��ي��ال��ي��ة ل��ل��دم��اغ ،ال��ق��ل��ب وال�����ص��ح��ة ع��ام��ة .ومن
املعروف �أي�ضاً فوائد اللوز يف عامل اجلمال والتجميل.
اللوز يحافظ على �صحة الدماغ واجللد ،حيث �إن تناول عدد
قليل م��ن��ه ك��ل ي���وم ي�ساعد ع��ل��ى حت�سني ال���ذاك���رة والرتكيز،
خ�صو�صاً لدى الأطفال.
ي�ساعد اللوز يف احلفاظ على م�ستويات جيدة من الكول�سرتول؛
عن طريق زيادة م�ستوى الكول�سرتول اجليد وخف�ض م�ستوى
الكول�سرتول ال�ضارّ؛ الأمر الذي ي�ساهم يف الوقاية من �أمرا�ض
القلب .
مت تناوله �أو َّ
وف��وائ��د ال��ل��وز للب�شرة مهمة ج���داً��� ،س��واء �إذا َّ
مت
ا�ستخدامه مو�ضعياً؛ ع�بر تطبيق زي��ت ال��ل��وز مبا�شرة على
اجل��ل��د ،الأم����ر ال���ذي ي�ساعد يف احل�����ص��ول ع��ل��ى ب�����ش��رة ناعمة
و�صحية .وت�شمل فوائد زيت اللوز احللو �أي�ضاً العالج والوقاية
م��ن ج��ف��اف وت�شقق اجل��ل��د ،ك��م��ا ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام��ه ع��ل��ى ب�شرة
الأطفال.هذا ويحتوي اللوز على خ�صائ�ص م�ضادّة للأك�سدة
ت�ساهم يف احلفاظ على �صحة الب�شرة من �أ�ضرار الأ�شعة فوق
البنف�سجية ال�ضارّة ،بالإ�ضافة �إىل غناه بفيتامني هـ  Hالذي
يعترب م�ضاداً طبيعياً للأك�سدة قاب ً
ال للذوبان يف الدهون.

�أما الدهون الأحادية غري امل�شبعة املوجودة يف اللوز ،فهي جيدة
ل�صحة القلب ،وهي �إىل جانب املواد امل�ضادّة للأك�سدة ،ت�ساعد
�أي�ضاً على الوقاية من �أمرا�ض القلب.
وم��ن �أه��م الفوائد ال�صحية ل ّلوز �أن��ه ي�ساعد يف احلفاظ على
�ضغط الدم ال�سليم ،والوقاية من الأمرا�ض الناجمة عن ارتفاع
�ضغط الدم.
وي��ح��ت��وي ال��ل��وز ع��ل��ى حم�ض ال��ف��ول��ي��ك ،وه���و واح���د م��ن �أهم
العنا�صر الغذائية ملنع العيوب اخللقية ل��دى اجل��ن�ين �أثناء
احلمل ،كما ت�شمل فوائد اللوز �أثناء احلمل �أي�ضاً ا�ستخدامه
يف عالج الإم�ساك.
ويحتوي حليب اللوز على كميات �أقل من ال�سعرات احلرارية،
وب��ال��ت��ايل ميكن ا�ستهالكه �أث��ن��اء ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي خاف�ض
للوزن".
فوائد اللوز ال�صحية لل�شعر والب�شرة
وتتابع اخت�صا�صية التغذية مرينا الفتى قائلة" :هناك عدة
فوائد لزيت اللوز لل�شعر؛ فهو ي�ستخدم لعالج جفاف ال�شعر،
ومنحه الرطوبة الالزمة ،ومنع ت�ساقطه.
ي�ستخدم زي��ت ال��ل��وز ل��ع�لاج م�شاكل الب�شرة مثل التجاعيد
والهاالت ال�سوداء حتت العينني ،جفاف اجللد ،الر�ؤو�س ال�سوداء
والبثور .وهو عن�صر رئي�سي يف العديد من زيوت التدليك؛ لأنه

يرتك الب�شرة ناعمة ون�ضرة.
ه��ذا ويتكوّن ال��ل��وز م��ن عنا�صر غذائية مفيدة وف�� ّع��ال��ة ،منها
الكال�سيوم ،احل��دي��د ،البوتا�سيوم ،وال�بروت�ين ،ولكنه ال يع ّد
بروتيناً كام ً
ال .ويتم ّيز باحتوائه على العديد من الفيتامينات
منها B1و  B2و ، B3الزنك ،حم�ض الفوليك ،املغني�سيوم،
والألياف ال�صحية الغذائية".
فوائد اللوز ملر�ضى ال�سكري وتقوية املناعة
وت�ؤكد االخت�صا�صية مرينا الفتى �أ ّن اللوز يقوّي مناعة اجل�سم
ويق ّلل من احل�سا�سية؛ ب�سبب غناه بفيتامني  ،B2بالإ�ضافة
�إىل احتوائه على مقدار ع��الٍ من املغني�سيوم ،مما ي���ؤدي �إىل
حت�سن مقاومة الإن�سولني للأ�شخا�ص امل�صابني بداء ال�سكري،
حيث يع ّد اللوز من املك�سرات ال�صحية التي حتتوي على ن�سب
عالية من الألياف ،والتي ت�ساعد على التخفيف من ح�سا�سية
اجل�سم ،وتزيد قدرة اجلهاز املناعي يف اجل�سم.
وتبينّ بع�ض الدرا�سات الطبية �أن تناول اللوز ال يقت�صر فقط
على التقليل من ن�سبة الكول�سرتول ال�ضا ّر يف اجل�سم ،و�إمنا
ي�ساعد على احل��� ّد م��ن ت���أك�����س��ده ،مم��ا ي����ؤدي �إىل التقليل من
خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،حيث ي�ساعد �أي�ضاً على تنظيم
ال��ل��وز النيئ كوجبة خفيفة �صحية��� ،ش��رط ع��دم الإف����راط يف
م�ستوى الكول�سرتول ال�ضار يف اجل�سم ،مما ي���ؤدي �إىل �صحة ا�ضطرابات ال�سرطان والتهاب املعدة".
القلب.
ن�صيحة :جتنبوا تناول اللوز اململح واملقلي ،وركزوا على تناول تناوله.
واملغني�سيوم ال���ذي يحتويه ال��ل��وز ي�ساعد على التخل�ص من
ال�سموم يف اجل�سم ،وبالتايل �إنتاج الطاقة ،حيث يع ّد املغني�سيوم
من العنا�صر الغذائية ال�ضرورية التي تعمل على رفع قلوية
ال���دم ،مم��ا ي��زي��د م��ن مناعة اجل�����س��م ،وي��زي��د م��ن اخل�صائ�ص
امل�ضادّة للأك�سدة �أي�ضاً.
واجلدير ذك��ره �أي�ضاً �أ ّن اللوز يقوّي العظام والأ�سنان؛ نظراً
الحتوائه على كمية كبرية من الكال�سيوم ،واحل ّد من الإ�صابة
به�شا�شة العظام� .أما غنى اللوز باملنغنيز؛ في�ساعد على تعزيز
تكوين الأن�سجة والعظام .وبف�ضل الزنك؛ ي�ساعد اللوز على
منو خاليا اجل�سم وبناء العظام والأ�سنان.
وميتلك اللوز الكثري من الفوائد التي تع ّزز �صحة امل�صابني
ب��داء ال�سكري ،ومنها �أن��ه يعدّل م�ستوى ال�سكر يف ال��دم .وهو
يح ّفز اجل�سم على �إن��ت��اج الإن�سولني ،مم��ا ي�ساعد على حتكم
اجل�سم بن�سبة ال�سكر يف الدم.
و�أخ�يراً يجب �أن نركز على �أن اللوز ي�ساهم يف التخفيف من
نوبات داء ال�شقيقة ،ف���إذا تناول ال�شخ�ص امل�صاب بهذا املر�ض
يومياً  20حبّة من اللوز� ،سي�ساعده على التخفيف من هذه
النوبات �إىل ح ّد كبري.
ك��م��ا �أن ل��ت��ن��اول ال���ل���وز امل��ن��ق��وع يف امل����اء دوراً يف ال��وق��اي��ة من

اكت�شاف م�ضاعفات جديدة وخطرية لـ «كوفيد»19 -
و�صف �أطباء بريطانيون �أول حالة �سريرية للعمى الق�شري الدائم ،ك�أحد
م�ضاعفات "كوفيد ،"19-مل ي�سبق لهم مالحظة �أي �شيء مماثل �سابقا.
وت�شري جملة � ،Cureusإىل �أن��ه خ�لال ف�ترة جائحة
"كوفيد "-19اكت�شف الأطباء عددا كبريا من امل�ضاعفات
الع�صبية لهذا املر�ض ،مبا فيها ال�صداع والدوخة واعتالل
ال���دم���اغ وال��ه��ذي��ان وال��ت��ه��اب ال�����س��ح��اي��ا وال��ت��ه��اب الدماغ
والتهاب النخاع امل�ستعر�ض احلاد ،ا�ضطراب حا�ستي ال�شم
وال����ذوق .ووف��ق��ا للعلماء جميع ه��ذه امل�ضاعفات �سببها
و�صول الفريو�س التاجي امل�ستجد مبا�شرة �إىل الدماغ
والتهاب ال�شبكات الع�صبية.
وق��د و���ص��ف ف��ري��ق م��ن الباحثني الربيطانيني برئا�سة
الدكتور حممد احل�سان من امل�ست�شفى امللكي يف ديربي،
حالة ف��ري��دة ،حيث �أ�صيب مري�ض (� 54سنة) مبر�ض

"كوفيد "-19ن��ق��ل �إىل امل�ست�شفى م�����ص��اب��ا بالتهاب
رئ��وي ح��اد ،ومتالزمة اع��ت�لال ال��دم��اغ العك�سي اخللفي
( ،)PRESو�أ�صيب بالعمى الق�شري الدائم.
 العمى الق�شري :هو فقدان تام حلا�سة الب�صر ،ب�سبب�إ�صابة الف�صو�ص القذالية للدماغ .ولكن يف هذه احلالة
تبقى حدقة العني (الب�ؤب�ؤ) تت�أثر بال�ضوء .وت�صنف هذه
احلالة على �أنها �ضعف ب�صري ع�صبي.
وك��ان املري�ض عند نقله �إىل امل�ست�شفى يعاين من ارتفاع
درج��ة ح��رارت��ه و�ضيق التنف�س وزي���ادة يف �ضربات القلب
وم�ؤ�شر ت�شبع الأك�سجني  ،82%وقبلها كان يعاين على
م��دى � 10أي���ام م��ن احل��م��ى و�آالم يف الع�ضالت و�سعال

جاف.ووفقا لبيانات فح�صه يف امل�ست�شفى ،اكت�شف الأطباء
انخفا�ض عدد اخلاليا اللمفاوية يف دم��ه ،ولكن دون �أي
خلل يف عمل الكلى وتوازن املحلول امللحي �أو جتلط الدم.
ون��ظ��را لتدهور حالته ال�صحية ق��رر الأط��ب��اء ا�ستخدام
التهوية امليكانية للرئتني.ولكن بعد �إج���راء امل��زي��د من
الفحو�صات والتحاليل� ،شخ�ص الأطباء �إ�صابته مبتالزمة
ال�ضائقة التنف�سية احلادة ومتالزمة اال�ستجابة االلتهابية
اجلهازية .وا�ستنادا �إىل ه��ذه النتائج ،مل يكن م�ستبعدا
�إ���ص��اب��ت��ه بتعفن ال����دم ،ل��ذل��ك ت��ق��رر ا���س��ت��خ��دام امل�ضادات
احليوية يف ع�لاج��ه ،دون ا�ستخدام �أدوي���ة �ستريودية �أو مل يكن ارتفاع م�ستوى �ضغط الدم ،بل ا�ضطراب وظيفة عن و�صول الفريو�س التاجي امل�ستجد �إىل ال��دم��اغ ،هي
البطانة الغ�شائية الداخلية ،الناجتة عن الإنتان الناجم ال�سبب يف �إ�صابته بالعمى الق�شري.
حمفزة للمناعة.
و�أ�صيب املري�ض يف اليوم ال��ـ  21لرقوده يف امل�ست�شفى،
بنوبة ���ص��رع ،م��ا ا�ضطر الأط��ب��اء �إىل �إخ�ضاعه لفح�ص
بالأ�شعة املقطعية للدماغ ،التي �أظهرت احتمال حدوث
متالزمة اعتالل الدماغ العك�سي اخللفي (Posterior
reversible
encephalopathy
 .)syndromeومع �أن حالة املري�ض ب��د�أت ت�ستقر
تدريجيا ،ومل تعد هناك حاجة لتهوية الرئتني ميكانيكيا،
�إال �أن الفح�ص الع�صبي �أظهر �إ�صابته بالعمي الق�شري
مت��ام��ا ،ت�صاحبه متالزمة �أن��ط��ون املميزة  -حالة ينكر
فيها ال�شخ�ص فقدان الب�صر.
ولكن مع م��رور الوقت وتعايف املري�ض ج�سديا وع�صبيا،
بد�أ مييز بني الأل��وان و�أ�شكال الأ�شياء ،ولكنه مل ي�ستعد
ح��ا���س��ة الب�صر ب�����ص��ورة ك��ام��ل��ة.ووف��ق��ا ل�ل�أط��ب��اء ،ال�سبب
الرئي�سي ملتالزمة اعتالل الدماغ العك�سي اخللفي التي
�سببت ال��ع��م��ى ال��ق�����ش��ري ،ه��و ف���رط ال�ت�روي���ة الدماغية
ا���ض��ط��راب تدفق ال��دم يف ال��دم��اغ ،ب�سبب ارت��ف��اع �ضغطال����دم ال����ذي ي��زي��د ك��ث�يرا م���ن خ��ط��ر م��ت�لازم��ة اعتالل
ال��دم��اغ العك�سي اخل��ل��ف��ي.ومب��ا �أن م�ستوى �ضغط الدم
لدى املري�ض مل يكن مرتفعا ،لذلك يفرت�ض الأطباء� ،أن
ال�سبب الرئي�سي ملتالزمة اعتالل الدماغ العك�سي اخللفي
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املو�ضوع � /أمر على العري�ضة � :إ�ضافة ا�سم ال�شهرة

اعـــــــالن

وزارة العدل

طالب الأمر  :مرمي علي حممد جلفار

يطيب ملحكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية ان تقدم ل�سعادتكم �أطيب حتياتها
ووافر �شكرها  ،،،للطلب املقدم من ال�سيد /مرمي علي جلفار  /بتغيري ا�سم القبيلة
من (جلفار) اىل ا�سم ال�شهرة والقبيلة (املرق�ص النقبي) يف خال�صة قيده ارقم
( )535/304ا�ستنادا اىل خال�صة قيد �شقيقها (عبداهلل علي حممد املرق�ص النقبي)
رقم القيد ( )284- 625و�شقيقها (خمي�س علي حممد املرق�ص النقبي) وخال�صة
قيده ( )256/625لي�صبح اال�سم بالكامل (مرمي علي حممد املرق�ص النقبي) فمن
لديه اعرتا�ض على ذلك ان يتقدم اىل حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية خالل
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ هذا الإعالن.

القا�ضي � /سليمان را�شد �سليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية

االمارات العربية املتحدة

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد /عبدالعزيز
احمد حممد احمد احلمادي  ،اجلن�سية  :الإمارات ح�صته  %70وال�سيد /حممد عتيق الرحمن
حممد �ش اجلن�سية  :بنغالدي�ش ح�صته  %30وطلبوا الت�صديق على حمرر يت�ضمن (تنازل)
يف كامل ح�ص�صهم املذكورة �أع�لاه وجمموعها  %100يف اال�سم التجاري ل�بردي للدواجن ،
ن�شاط الرخ�صة ذب��ح وبيع الطيور وال��دواج��ن  ،واملرخ�ص من دائ��رة التنمية االقت�صادية
يف خورفكان رخ�صة جتارية رق��م  241811ال�صادرة بتاريخ  1994/1/25يف دائ��رة التنمية
الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيد /جاكري ح�سني ابو طاهر  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش  .ليكن
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي
ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

وزارة العدل
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اىل املحكوم عليه  :ابو �صديق حاجى خليل الرحمن
ال�صباح العاملية للمقاوالت االلكرتوميكانيكية  -ذ م م  -مدين
جمهول العنوان
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2020/10/24م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله
ل�صالح  /فخر الدين ديوان ا�صغر علي  /دائن  :فخرى واخوانه لتجارة املكييفات ذ م م وميثلها ال�سيد/
قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري القرار التايل  :ن�أمر ب�إلزام الطرف املطلوب �ضدهما  -1 :ال�صباح العاملية
للمقاوالت الإلكرتوميكانيكية  -ذ م م -2ابو �صديق حاجي خليل الرحمن بان ي�ؤديا  -بالت�ضامن  -للطرف
الطالب (فخري واخ��وان��ه لتجارة املكييفات ذ م م وميثلها  /فخر الدين دي��وان ا�صغر علي) مبلغا وقدره
 214،965درهما (مائتان واحد ع�شر الفا وت�سعمائة وخم�سة و�ستون درهما) والفائدة القانونية بواقع %9
من تاريخ املطالبة املوافق  2020/10/18وحتى متام ال�سداد  ،مع الإلزام بامل�صروفات ومبلغ الف درهما مقابل
اتعاب املحاماة .حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل العالنك بهذا التبليغ
حرر بتاريخ 2020/12/10

مكتب ادارة الدعوى

حماكم دبي

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2018/289بيع عقار مرهون

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
�إعالن بالن�شر
رقم ()7263/2020

طالب التنفيذ :بنك الإمارات دبي الوطني (�ش م ع)
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س  -مبنى بنك الإمارات دبي الوطني
املنفذ �ضده  :مركز ميدهيلث الطبي � -ش م ح
عنوانه  :الإم���ارات � -إم��ارة دب��ي  -جبل علي  -بردبي  -جبل علي � -شارع ال�صناعية الثانية  -مبنى قطعة ار���ض رقم
� - S21301شقة االر�ضي
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/2/24ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - S21301Aاملنطقة  :جبل علي  -املقدرة بـــ ( )8.150.000درهم
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مكتب الكاتب العدل خورفكان
عبيد الرويل

�إعالن مدعى عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICICOM2020 /0001660جتاري (كلي)

�إىل  :الفدا جرنال تريدجن  Z-E-F -وميثلها  /بوثيا فيتيل ح�سني �شفيق  -جمهول حمل الإقامة  :عجمان -
املنطقة احلرة  -مكتب � FI - 116Aص ب  932هاتف رقم 0503815789 - 067011555
نعلمكم بان املدعي (ة)  /هاى تيك كونكريت برودكت�س  -ذ م م العنوان  /حمل الإقامة � :إمارة ابوظبي  -امل�صفح
ال�صناعية  - 2منطقة �إيكاد  -هاتف رقم � 0529084055 - 025509112ص ب  109200ابوظبي قد
�أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بـــ ( :اعالن للمدعي عليها  -بالئحة الطلبات املعدلة)
تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة املوقرة وملا تراه من �أ�سباب �أف�ضل الق�ضاء� .أوال  :قبول الدعوى �شكال .ثانيا
 :الق�ضاء بندب خبري ح�سابي ملطالعة كافة الفواتري وك�شف احل�ساب وجمموعة ال�شيكات م�سبوقة الدفع التي
ت�سلمها املدعي مبوجب �سندات القب�ض و�أوراق الدعوى لإحت�ساب مبالغ املديونية املرت�صدة وامل�شغولة بذمة املدعي
عليه عن �أعمال التوريد والتي رف�ض �سدادها مبوجب ك�شف احل�ساب والفواتري وامل�ستندات املرفقة وباجلملة
ت�صفية احل�ساب  ،ثالثا  :الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية حمكمة عجمان �صباح يوم املوافق
 2021/2/25ال�ساعة  8.00لتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل
معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.

مدير اخلدمات الق�ضائية /ع�صام حممد الع�صيمي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

املنذر  :الدالل للعقارات
املنذر اليه  :نبع ك�شمري لتجارة املواد الغذائية
ينذر املنذر  /املنذر اليه بدفع القيمة االيجارية عاجال حتى ال ي�ضطر
املنذر جمربا من اتخاذ مايراه منا�سبا من كافة الإجراءات القانونية يف
خالل فرتة اق�صاها (ثالثون يوما) �شهرا من تاريخ ن�شر هذا الإنذار
و�إال �سي�ضطر املنذر ا�سفا اىل اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املنذر اليه
مع حتميله كافة االتعاب وامل�صروفات.
الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  20/2019/1442جتاري كلي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :ال�شركة املتكاملة للأوراق املالية ذ م م � -سابقا � -شعاع للأوراق املالية ذ م م حاليا -
جمهول حمل الإقامة  -مبا ان املدعي �:صالح بن جميل بن �صالح مالئكه
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام اخل�صم املدخل الأول واخل�صم املدخل ال�سابع بتقدمي امل�ستندات
التي حتت يدهم واحلكم على املدعي عليها الثالثة واخل�صم املدخل الثاين ببطالن وف�سخ و�إنحالل عقد
بيع اال�سهم امل�ؤرخ يف  2018/9/6واحلكم على املدعي عليها الثانية ببطالن وف�سخ و�إنحالل عقد بيع الأ�سهم
امل�ؤرخ يف  2018/9/6والزام ال�شركات املدخلني من الثالثة وحتى ال�ساد�سة بنقل ملكية جميع الأ�سهم وعددها
� 29.700.000.00سهم ال�سم املدعي وال��زام املدعي عليه الأول بان ي�ؤدي له مبلغ وقدره 251.810.635.00
درهم ومبلغ  16.315.604.60درهم والزامهم بالت�ضامن والتكافل بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/2/22ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل( .علما ب�أن قرار القا�ضي بت�سليم جميع امل�ستندات التي حتت
يدكم للخبري املخت�ص).

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
حكومة ال�شارقة
بلدية مدينة خورفكان

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املدينة العتيقه ملقاوالت التك�سية والأر�ضيات
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2020 /0000682عمايل (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :املدينة العتيقة ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شري �سينغ هاري �سينغ  -اجلن�سية هندي
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  46266درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

اعـــــــالن
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -خورفكان  :ال�سيد/
�سيف بن �سامل بن علي حريب ال�شحي  -اجلن�سية � :سلطنة عمان وطلب الت�صديق
على حمرر يت�ضمن (تنازل) يف ح�صته البالغة  %100يف اال�سم التجاري ريفان كافيه
 ،ن�شاط الرخ�صة بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا)  -م�شروبات ب��اردة و�ساخنة ،
واملرخ�ص من دائ��رة التنمية االقت�صادية يف خورفكان رخ�صة جتارية رقم 775906
ال�صادرة بتاريخ  2020/8/24يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان .اىل ال�سيدة/
فاطمة حممد علي مراد الدرمكي  ،اجلن�سية  :الإم��ارات .ليكن معلوما للجميع بان
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�ش�أن يف
املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

وزارة العدل

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
تبليغ حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم � 2846/2020أمر �أداء

حماكم دبي االبتدائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

حماكم دبي

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

اعالن ن�شرا
�إىل املنفذ �ضده  /الوان ال�سوق ملقاوالت الأ�صباغ ،
ومقره مدينة خور فكان الربدي.
وذلك حيث �أن املنفذ /خالد ابراهيم حممد عبداهلل احلو�سني.
قد قام بفتح ملف التنفيذ  -ت�سليم �سريع بالرقم  2021/24لدى جلنة ف�ض
املنازعات االيجارية ببلدية مدينة خورفكان فيقت�ضي ح�ضوركم �شخ�صيا
�أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ احلكم ال�صادر يف مدة  15يوم من
تاريخ الإعالن للمثول �أمامها يف مقر بلدية خورفكان .ويف حالة تخلفكم عن
احل�ضور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد ف�إن اللجنة �سوف تقوم
بنظر الدعوى يف غيابكم

جلنة ف�ض املنازعات االيجارية
قلم التنفيذ

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 46 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /ف�ضل ح�سني �شري ح�سني  -اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد� /شبو ح�سن خمتار احمد  -اجلن�سية
 :الهند  ،يف الرخ�صة امل�سماة (مرحبا لرتكيب انظمة احلريق وال�سالمة) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )608811ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية يف ال�شارقة ،
ان�سحاب �شريك  ،تغيري وكيل اخلدمات  ،تغيري اال�سم التجاري من (مرحبا لرتكيب انظمة
احلريق وال�سالمة) لي�صبح (طريق ال�صفا للمقاوالت ال�صحية والكهربائية).
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حماكم دبي

املرجع 45 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/عبدال�ستار ا�سالت خان اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /عبداهلل ا�سالت خان اجلن�سية باك�ستان
يف الرخ�صة (عبدال�ستار ا�سالت خان لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها) والتي ت�أ�س�ست
ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )560535ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تغيري
اال�سم التجاري لل�شركة /امل�ؤ�س�سة  ،حيث كان اال�سم التجاري ال�سابق (عبدال�ستار ا�سالت خان
لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها) لي�صبح (عبداهلل ا�سالت لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة
وقطع غيارها) تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2017/72بيع عقار مرهون

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2020/5649تنفيذ جتاري

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2017/74بيع عقار مرهون

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2019/7بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ :البنك العربي املتحد � -ش م ع  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دب��ي -دبي  -دي��رة � -شارع بني يا�س  -بجوار دوار
ال�ساعة  -امتداد �شارع املكتوم  -مبنى ال�ساملية  -خلف فندق مو�سكو  -الطابق االر�ضي
املنفذ �ضده  :انيل كابور �سايندا�س كابور  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -دبي  -الرفاعة  -بردبي � -شارع الرفاعة  -مبنى ملك
الدكتور جي ا�س فريناندا�س  -مكتب � - 503شركة بان جلوبال التجارية  -ذ م م
ان��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/2/24ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
نوع العقار  :وحدة عقارية  -رقم االر�ض  - 25 :رقم البلدية  - 682 - 1371 :املنطقة  :احلبية الرابعة  -ا�سم املبنى  :رويال
ريزيدني�س  - 1رقم الوحدة  - 1407 :امل�ساحة  173.23 :مرت مربع  -القيمة التقديرية  1305241 :درهم
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

طالب التنفيذ :بنك ابوظبي التجاري  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -دبي � -شارع املطار  ،بجوار بناية امل�سعود
ووكالة الفطيم لل�سيارات  -ت � - 044266024 :ص ب 118385 :
املنفذ �ضده  :ريكاردو ايرنيق فيالنوفا رودريجوي�س  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي  -مع�صم االوىل  -قطعة
االر�ض رقم � ، 425سينرتيوم تاور  ، 4الطابق � ، 23شقة رقم  ، 4 - 2303ت  ، 043916000 :ف- 043912600 :
متحرك � - 0507140218/0528649598 :ص ب  17295 :الرقم املكا
ان��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/2/24ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 725 :املنطقة  :معي�صم االول  -مبنى  - 4ا�سم املبنى � :سينرت يوم تاور  - 4العقار رقم - 4/2303
امل�ساحة  88.93 :مرت مربع القيمة التقديرية  532.749.69 :درهم .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

طالب التنفيذ :البنك العربي املتحد � -ش م ع  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -دبي  -دي��رة � -شارع بني يا�س  -بجوار دوار
ال�ساعة  -امتداد �شارع املكتوم  -مبنى ال�ساملية  -خلف فندق مو�سكو � -شقة الطابق االر�ضي
املنفذ �ضده  :انيل كابور �سايندا�س كابور  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -دبي  -الرفاعة  -بردبي � -شارع الرفاعة  -مبنى ملك
الدكتور جي ا�س فريناندا�س  -مكتب رقم � - 503شركة بان جلوبال التجارية  -ذ م م
ان��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/2/24ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
وحدة عقارية  -رقم االر�ض  - 25 :املنطقة  :احلبية الرابعة ا�سم املبنى  :رويال ريزيدني�س  - 1رقم الوحدة  1210 :امل�ساحة
 221.11 :مرت مربع  -القيمة التقديرية  1.184.354.17 :درهم
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

طالب التنفيذ :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -دبي  -الق�صي�ص الثانية � -شارع رقم  - 5مبنى نيهال  -بجنب فندق تامي غراند رقم
مكاين 3700095802
املنفذ �ضده  :كابيتال ماركتينج منطقة حرة  -ذ م م  -و�آخرون عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -دبي  -بردبي  -مدينة دبي
لالعالم � -شارع ال�صفوح  -مكاتب لوفت�س  - 2الطابق االول رقم مكاين 1421176928
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/2/24ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات  :نوع العقار � :شقة
�سكنية  -املنطقة  :احلبية الرابعة  -رقم االر�ض  - 82 :رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :اوملبيك بارك  - 4رقم الوحدة
 - 302امل�ساحة  147.53 :مرت مربع  -التقييم  1.111.598 :درهم ويباع العلى عطاء
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2019/135بيع عقار مرهون

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2019/135بيع عقار مرهون

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2019/158بيع عقار مرهون

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2019/158بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ :بنك امل�شرق � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الرقة  -ديرة � -شارع عمر بن اخلطاب  -بناية بنك امل�شرق  -جانب الغرير مول
املنفذ �ضده  :هيتي�شكومار ت�شينوباى ميهتا  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بردبي � -أب��راج بحريات جمريا  -برج HDS
التجمع  - Fالطابق  - 37بجانب برج ايقونة النيلى
ان��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/2/24ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 1069 :امل�ساحة  126.65 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى :
فورت�شن ايكزيكتيف تاور  -رقم الوحدة  - 702 :مببلغ ( )817.948.00درهم يباع العلى عطاء.
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

طالب التنفيذ :بنك امل�شرق � -شركة م�ساهمة عامة
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -الرقة  -ديرة � -شارع عمر بن اخلطاب  -بناية بنك امل�شرق  -جانب الغرير مول
املنفذ �ضده  :هيتي�شكومار ت�شينوباى ميهتا  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بردبي � -أب��راج بحريات جمريا  -برج HDS
التجمع  - Fالطابق  - 37بجانب برج ايقونة النيلى
ان��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/2/24ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 1069 :امل�ساحة  126.65 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى :
فورت�شن ايكزيكتيف تاور  -رقم الوحدة  - 702 :مببلغ ( )817.948.00درهم يباع العلى عطاء.
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

فقدان جوازات �سفر
العدد 13168بتاريخ2021/2/18

ف���ق���د امل����دع����و��� /س��ل��م��ى ع���ب���دال���ع���زي���ز ن���ا����ص���ر ال���ف���ق�ي�ر  ،اليمن
اجلن�سية -ج��واز �سفره رقم ( ، )08883450واملدعو /جود
عبدالعزيز نا�صر الفقري  ،اليمن اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( ، )06084200واملدعو  /امريه ح�سني �أحمد عوانه  ،اليمن
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم ( ، )07459165واملدعو  /فهد
عبدالعزيز نا�صر الفقري  ،اليمن اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )08883426واملدعو  /عبدالعزيز نا�صر عبداهلل الفقري ،
اليمن اجلن�سية  -جواز �سفره رقم ( )08336239من يجدها
عليها االت�صال بتليفون رقم 0585421344

حماكم دبي

طالب التنفيذ:البنك التجاري الدويل � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي � -أم الرمول  -دبي ف�ستيفال �سيتي  -برج الف�ستيفال  -الطابق  - 13الدائرة القانونية
املنفذ �ضده � :شركة فر�س البحر لتجهيز امل�أكوالت البحرية � -ش ذ م م  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة بردبي  -ر�أ�س اخلور
ال�صناعية الثانية  -م�ستودع ملك رقم  - 4ملك خليفة حممد الكمدة .انه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/2/24ال�ساعة  5.00م�ساء
ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات
للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين ( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط
اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف
املمتلكات  :نوع العقار  :حق منفعة ينتهي يف  2114/10/11املنطقة  :ند ح�صة  -رقم االر�ض  - 1100رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى
 :ا�س اي تي تاور  -رقم الوحدة  1211امل�ساحة  124.52 :مرت مربع  -التقييم  804192 :درهم يباع العلى عطاء ، .نوع العقار :
حق منفعة ينتهي يف  2114/10/11املنطقة  :ند ح�صة  -رقم االر�ض  - 1100رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ا�س اي تي تاور  -رقم
الوحدة  1209امل�ساحة  92.84 :مرت مربع  -التقييم  599592 :دره��م يباع العلى عطاء ، .نوع العقار  :حق منفعة ينتهي يف
 2114/10/11املنطقة  :ند ح�صة  -رقم االر�ض  - 1100رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ا�س اي تي تاور  -رقم الوحدة 1210
امل�ساحة  195.56 :مرت مربع  -التقييم  1262992 :درهم يباع العلى عطاء .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

طالب التنفيذ:البنك التجاري الدويل � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي � -أم الرمول  -دبي ف�ستيفال �سيتي  -برج الف�ستيفال  -الطابق  - 13الدائرة القانونية
املنفذ �ضده � :شركة فر�س البحر لتجهيز امل�أكوالت البحرية � -ش ذ م م  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -منطقة بردبي  -ر�أ�س اخلور
ال�صناعية الثانية  -م�ستودع ملك رقم  - 4ملك خليفة حممد الكمدة .انه يف يوم الأربعاء املوافق  2021/2/24ال�ساعة  5.00م�ساء
ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات
للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين ( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل
ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط
اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف
املمتلكات  :نوع العقار  :حق منفعة ينتهي يف  2114/10/11املنطقة  :ند ح�صة  -رقم االر�ض  - 1100رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى
 :ا�س اي تي تاور  -رقم الوحدة  1211امل�ساحة  124.52 :مرت مربع  -التقييم  804192 :درهم يباع العلى عطاء ، .نوع العقار :
حق منفعة ينتهي يف  2114/10/11املنطقة  :ند ح�صة  -رقم االر�ض  - 1100رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ا�س اي تي تاور  -رقم
الوحدة  1209امل�ساحة  92.84 :مرت مربع  -التقييم  599592 :دره��م يباع العلى عطاء ، .نوع العقار  :حق منفعة ينتهي يف
 2114/10/11املنطقة  :ند ح�صة  -رقم االر�ض  - 1100رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ا�س اي تي تاور  -رقم الوحدة 1210
امل�ساحة  195.56 :مرت مربع  -التقييم  1262992 :درهم يباع العلى عطاء .مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
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العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2019/1833تنفيذ مدين

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2015/673تنفيذ عقاري

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2015/673تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ� :شركة �ساغا انرتنا�شيونال خلدمات اال�شراف االداري جلمعيات املالك ذ م م  -وميثلها مديرها �سامر كنى
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -مكتب رقم  - 1103بناية داماك هايت�س  -تيكوم
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ان��ه يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2021/2/24ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة
البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة
عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�صاف املمتلكات :
�شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 31 :املنطقة  :مر�سى دبي  -ا�سم املبنى  HORIZON TOWER:رقم املبنى  - 1 :رقم
العقار  2701 :امل�ساحة  223.76 :مرت مربع القيمة التقديرية  1.804.320.49 :درهم.
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
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نوع العقار � :شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 725 :املنطقة  :معي�صم الأول  -ا�سم املبنى � :سينرتيوم تاور  - 1رقم املبنى  - 1 :رقم
العقار  - 1/2406 :امل�ساحة  67.08 :مرت مربع التقييم ( )372858.06درهم
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
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ت�ستهدف تعزيز الإدارة امل�ستدامة للبيئة البحرية و�أ�شجار القرم

التغري املناخي والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة ال�ش�ؤون البحرية واال�ستثمار الإندوني�سية
•• دبي– الفجر

وق��ع��ت وزارة التغري امل��ن��اخ��ي والبيئة
م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع وزارة التن�سيق
ل���ل�������ش����ؤون ال���ب���ح���ري���ة واال����س���ت���ث���م���ار يف
�إن��دون��ي�����س��ي��ا ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف
جمال الإدارة امل�ستدامة لأ�شجار القرم
(املانغروف) واحلفاظ عليها
وقع االتفاقية معايل الدكتور عبد اهلل
بلحيف النعيمي  ،وزير التغري املناخي
والبيئة ،ومعايل لوهوت باندجايتان،
وزي�����ر ال��ت��ن�����س��ي��ق ل���ل�������ش����ؤون البحرية
واال�ستثمار يف �إندوني�سيا
ت�����ش��م��ل جم����االت ال���ت���ع���اون ال��ت��و���س��ع يف

زراع������ة �أ����ش���ج���ار ال���ق���رم (امل���ان���غ���روف)
وت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��م �إدارة م�����س��ت��دام��ة لها
حلمايتها واحل��ف��اظ عليها مب��ا يدعم
ا�ستدامة البيئة البحرية
ومب���وج���ب م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ،تخطط
ال������وزارت������ان لإط���ل���اق ب���رن���ام���ج بحثي
م�����ش�ترك ي��ه��دف �إىل درا����س���ة وتقييم
و�إدارة وحماية وا�ستعادة النظم البيئية
لأ�شجار املانغروف ،مبا يف ذلك درا�سة
خدمات النظام البيئي لهذا النوع من
الأ�شجار  ،مثل عزل الكربون وال�سياحة
البيئية وتقييمها االقت�صادي
كما ي�سعى الطرفان �إىل بناء القدرات
يف املجاالت ذات ال�صلة من خالل نقل

املعرفة والتدريب الفني وور�ش العمل
وال��ن�����ش��ر امل�������ش�ت�رك ل��ن��ت��ائ��ج البحوث
والإجنازات
ومن جهته قال معايل الدكتور بلحيف
النعيمي� “ :إن ال��وزارة �ضمن جهودها
لتعزيز العمل من اجل املناخ ،و�ضمان
ا���س��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال�ب�ري���ة والبحرية
ومكوناتهما ،تعمل على تعزيز تعاونها
م��ع اجل��ه��ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ذات
ال�����ص��ل��ة ب��ه��ذا ال��ع��م��ل ،ل�لا���س��ت��ف��ادة من
التجارب الناجحة وبناء قدرات الكوادر
الب�شرية والنظم الفنية والتقنية
و�أ���ض��اف “ :ويعد ارتفاع من�سوب مياه
البحر وت�ضرر البيئة البحرية من �أهم

تداعيات التغري املناخي ،الأم���ر الذي
ت�����س��اه��م �أ���ش��ج��ار امل��ان��غ��روف يف خف�ض
حدته وت�أثرياته ال�سلبية ب�شكل كبري،
حيث تعمل كحواجز طبيعية لت�أثريات
ارت����ف����اع م���ي���اه ال���ب���ح���ر ،و داع������م قوي
ملنظومات الكربون الأزرق  ،حيث تعد
�أكرث فاعلية بكثري من غابات الأ�شجار
الربية ،كما توفر موائل طبيعية تعزز
ت��ك��اث��ر وا���س��ت��دام��ة ال��ت��ن��وع البيولوجي
ال���ب���ح���ري ،وت��خ��ل��ق ف���ر� ً���ص���ا لل�سياحة
البيئية ،ل��ذا ف���إن احلفاظ على النظم
البيئية لهذه الأ�شجار يعد �أحد الطرق
ال��واع��دة لتقليل ث��اين �أك�سيد الكربون
يف ال���غ�ل�اف اجل����وي وت��ع��زي��ز الفر�ص

االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة املرتبطة
بذلك
و�أ���ش��ار �إىل �أن التعاون وتوقيع مذكرة
ال���ت���ف���اه���م م����ع ال����������وزارة امل��خ��ت�����ص��ة يف
احلكومة الإندوني�سية ي���أت��ي يف �إطار
�أه���داف وزارة التغري املناخي والبيئة
اال�سرتاتيجية لتعزيز ا�ستدامة البيئة
البحرية وموائلها الطبيعية ،مو�ضحاً
�أن التعاون مع اجلانب االندوني�سي من
دورة بناء وتطوير ال��ق��درات الب�شرية
وال��ف��ن��ي��ة ،وت��ع��زي��ز ج��ه��ود ال��ت��ك��ي��ف مع
ت����داع����ي����ات ال���ت���غ�ي�ر امل����ن����اخ����ي ،وزي������ادة
اال����س���ت���ف���ادة م����ن م��ن��ظ��وم��ة الكربون
الأزرق

تعر�ض عدد ًا من املنتجات وال�صناعات الإماراتية املتطورة

اعتماد القاب�ضة تعلن م�شاركتها يف فعاليات معر�ض �آيدك�س 2021
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت �شركة اعتماد القاب�ضة االماراتية – ال�شركة
ال��رائ��دة يف ال�صناعات الأمنية والدفاعية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة -عن م�شاركتها يف فعاليات
معر�ض �آيدك�س  2021الذي يقام يف مركز �أبوظبي
للمعار�ض خالل الفرتة  25-21فرباير اجلاري.
وذك����ر خ��ال��د �آل ع��ل��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة �شركة
اعتماد القاب�ضة �أن ال�شركة حري�صة على امل�شاركة
يف دورات معر�ض �آيدك�س  ،الذي يعترب من�صة هامة
ال�ستعرا�ض منتجات ال�شركة يف امل��ج��ال الأم��ن��ي و
الدفاعي ،مو�ضحاً ان “ اعتماد القاب�ضة” متكنت
م��ن تطوير واب��ت��ك��ار ع��دد م��ن املنتجات الإماراتية
املتخ�ص�صة التي عززت من ريادة الإمارات يف القطاع
الدفاعي.
وق�����ال �آل ع��ل��ي مب��ن��ا���س��ب��ة امل�������ش���ارك���ة يف فعاليات
املعر�ض ”:نعتز مب�شاركة �شركة اعتماد القاب�ضة
يف ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض �آي��دك�����س  2021ال���ذي يقام

يف ظ���روف ا�ستثنائية  ،م��ع الإل���ت���زام ب���الإج���راءات
االح�ترازي��ة والتباعد الإج��ت��م��اع��ي ،حيث حر�صنا
على ا�ستعرا�ض �أح��دث املنتجات وال�صناعات التي
ابتكرتها وطورتها �شركة اعتماد القاب�ضة ،والتي
ت�شكل �إ�ضافة نوعية �إىل القطاع الدفاعي والأمني
يف دول���ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة ،حيث نتعاون
م��ع العديد م��ن اجل��ه��ات ذات الإخت�صا�ص لتوفري
�أف�ضل اخلدمات والأجهزة واملعدات التي من �ش�أنها
تعزيز مكانة الإم��ارات يف جمال ال�صناعات الأمنية
والدفاعية».
و�أ����ض���اف �آل علي ”:ن��ع��ر���ض خ�ل�ال م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف
املعر�ض جمموعة من ال�صناعات النوعية التي نفخر
بانتاجها وت�صنيعها مثل طائرات بدون طيار التي
ت�ستخدم لأغرا�ض التدريب واملراقبة �أو الأهداف،
�أجهزة الرادار ،كامريات املراقبة املتطورة للمن�ش�آت
احليوية واحلدود واملدن� ،أجهزة احلماية ال�سربانية
والإلكرتونية� ،أجهزة الإت�صال امل�شفرة ،حيث يجري
ت�صنيعها ب��ا���ش��راف ك���وادرن���ا الإم���ارات���ي���ة املواطنة

 ،ون��ف��خ��ر بت�صنيعها ب��ال��دول��ة بن�سبة .»100%
و�أك��د �آل علي �أن تواجد �شركة اعتماد القاب�ضة يف
معر�ض �آيدك�س  2021دليل على التقدم والتطور
الذي ت�شهده ال�شركات الوطنية الإماراتية العاملة
يف امل��ج��ال الأم��ن��ي وال��دف��اع��ي ،م��ع��رب��اً ع��ن اعتزازه
بالتطور والتقدم الذي بلغته ال�صناعات االماراتية
يف ه���ذا امل��ج��ال وال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت تناف�س نظرياتها
العاملية وتتفوق عليها.
وث ّمن �آل علي الدعم والت�شجيع الذي توليه القيادة
احلكيمة ل��دول��ة ال�ل��إم���ارات لل�شركات الإماراتية
العاملة يف املجال الدفاعي الأمر الذي كان له الأثر
الإيجابي يف التقدم والتطور الذي بلغته ال�صناعات
الدفاعية الوطنية وقدرتها على املناف�سة �إقليمياً
وعاملياً.
و�أو�ضح �أن �شركة �إعتماد القاب�ضة ب�صدد الإعالن
عن عدد من ال�شراكات الإ�سرتاتيجية و�إب��رام عدد
من اتفاقيات التعاون مع �شركات �إقليمية وعاملية
خالل فعاليات املعر�ض .

•• دبي-الفجر:

ب��ل��غ �إج��م��ايل ع���دد امل��ب��اي��ع��ات ال��ع��ق��اري��ة ل�شهر يناير
 2021يف دبي  3300مبايعة بقيمة  6.74مليار
دره�����م ،ب��ن��م��و ي�����ص��ل �إىل  15.5%م���ن ح��ي��ث عدد
ال�صفقات و  37%من حيث القيمة مقارنة بال�شهر
ذاته  ،2020وذلك ح�سب الن�سخة احلادية ع�شر من
امل�ؤ�شر الر�سمي لأ�سعار البيع يف دبي ،الذي �أطلقته
“�أرا�ضي دبي” بالتعاون مع “بروبرتي فايندر».
وتظهر بيانات امل�ؤ�شر الذي يتخذ من العام 2012
�سنة الأ�سا�س ،ومن يناير � 2012شهر الأ�سا�س ،ومن
الربع الأول  2012ربع الأ�سا�س؛ موا�صلة �سوق دبي
العقارات اجتاهه الت�صاعدي .ويعزى الف�ضل يف ذلك
�إىل الإجراءات اال�ستباقية واملبادرات التحفيزية التي
�أطلقتها حكومة دبي بهدف الت�صدي للآثار والتبعات
الناجمة ع��ن تف�شي اجلائحة ،الأم���ر ال��ذي ينعك�س

 1.4مليار درهم ت�صرفات
عقارات دبي �أم�س

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي
والأمالك بدبي ام�س �أكرث من  1.4مليار
درهم حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل 146
مبايعة بقيمة  260.9مليون درهم منها
 24م��ب��اي��ع��ة ل�ل�أرا���ض��ي بقيمة 55.88
مليون درهم و 122مبايعة لل�شقق والفلل
بقيمة  205.01مليون درهم  .وجاءت �أهم
مبايعات الأرا�ضي بقيمة  4ماليني درهم
يف منطقة ند ال�شبا الأوىل تليها مبايعة
بقيمة  3ماليني درهم يف منطقة احلبية
ال��راب��ع��ة تليها مبايعة بقيمة  3ماليني
درهم يف منطقة وادي ال�صفا  . 5وت�صدرت
منطقة ند ال�شبا الثالثة املناطق من حيث
عدد املبايعات �إذ �سجلت  14مبايعة بقيمة
 34مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي
الأوىل بت�سجيلها مبايعتني بقيمة مليوين
درهم وثالثة يف ند ال�شبا الأوىل بت�سجيلها
مبايعتني بقيمة  6ماليني درهم  .وفيما
يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت
مبايعة بقيمة  13مليون دره��م مبنطقة
ب��رج خليفة ك���أه��م املبايعات تلتها مبايعة
بقيمة  12مليون دره��م يف منطقة نخلة
جمريا و�أخريا مبايعة بقيمة  10ماليني
درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة .

نظرة عامة
���ش��ه��د اجت����اه ال�����س��وق ط����وال ال���ع���ام  2020ن�شاطاً
متوا�ص ً
و�سجل �أرقاماً قيا�سية لل�سوق الثانوي /
الّ ،
الوحدات اجلاهزة ،ليوا�صل اجتاهه الت�صاعدي ،حيث
�ش ّكلت مبيعات هذه الفئة ما ن�سبته  72%من جممل
املعامالت يف يناير  ،2021فيما �ش ّكلت املبيعات على
اخلارطة  .28%وعند النظر �إىل حجم املعامالت،
يتبينّ �أن القطاع الثانوي تعامل مع  2373عقا ًرا
بقيمة �إجمالية بلغت  5.43مليار درهم ،الأمر الذي
يعترب �أعلى عدد من العقارات الثانوية  /الوحدات
اجلاهزة التي مت تداولها يف �شهر واح��د منذ مار�س
من العام � .2014أما من حيث توزيع املبيعات ،فقد

�إج��م��ايل املبيعات ،تليها دب��ي الن��د  ،11.4%ومن
ثم ميدان  ،7.5%ودبي هيلز ا�ستيت  ،6%وتالل
ال���غ���اف � .4.8%أم����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل ال�����ش��ق��ق ،فقد
ا�ستحوذت منطقة اخلليج التجاري على 12.4%
من املبيعات ،تليها دبي مارينا  ،9.7%وقرية جمريا
الدائرية  ،9.3%وداون توان دبي  ،5.6%ونخلة
جمريا 5.4%
ووف���قً���ا ل��ب��ي��ان��ات ال��ط��ل��ب م���ن ال���ق���اع���دة اخل��ا���ص��ة بـ
“بروبارتي فايندر” ،فقد تركزت عمليات البحث عن
الفلل  /تاون هاو�س خالل يناير  2021يف كل من
دب��ي هيلز ا�ستيت ،وامل��راب��ع العربية ،ونخلة جمريا،
ومدينة حممد بن را�شد ،وداماك هيلز ،ك�أبرز املناطق
التي جذبت اهتمام العمالء� .أما بالن�سبة �إىل ال�شقق
يف الفرتة نف�سها ،فقد تركز االهتمام على كل من
دب��ي مارينا ،داون ت��اون دب��ي ،نخلة ج��م�يرا ،اخلليج
التجاري ،وجمريا بيت�ش ريزيدن�س.

االحتاد للطريان وطريان اخلليج توقعان اتفاقية تعاون جتاري ا�سرتاتيجي
•• �أبوظبي -وام:

و ّقعت االحت��اد للطريان وط�يران اخلليج
ات���ف���اق���ي���ة ت����ع����اون جت������اري ا�سرتاتيجي
لتعزيز ال�شراكة بني �أبوظبي والبحرين.
وت��ط��رح ه��ذه االتفاقية الوا�سعة النطاق
خططاً حم��دّدة لتعزيز التعاون التجاري
رهناً باحل�صول على املوافقات احلكومية
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل���رع���ي���ة ل��ل��إج����راء وذل���ك
باال�ستناد �إىل مذكرة التفاهم املوقعة بني
ال�شركتني يف .2018
وق��د ّوق��ع على االتفاقية افرتا�ضياً ك ًّل
م��ن ت���وين دوغ�لا���س ال��رئ��ي�����س التنفيذي
مل��ج��م��وع��ة االحت�����اد ل��ل��ط�يران والقبطان

ول��ي��د ال��ع��ل��وي ،ال��ق��ائ��م ب���أع��م��ال الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف ط��ي��ران اخل���ل���ي���ج .وت ّقدم
االتفاقية مقاربة تدريجية لزيادة التعاون
بني الطرفني.
ف��ف��ي امل��رح��ل��ة الأوىل امل��ق��رر ان��ت��ه��ا�ؤه��ا يف
ي��ون��ي��و � ،2021سي�شهد ن��ط��اق اتفاقية
امل�����ش��ارك��ة ب���ال���رم���ز ،امل��وق��ع��ة يف ،2019
التو�سع ،حيث �ستقدّم االحتاد
املزيد من ّ
وط�يران اخلليج ما ي�صل �إىل  30وجهة
�إ�ضافية م��ا وراء �أب��وظ��ب��ي وامل��ن��ام��ة ،عرب
ال�����ش��رق الأو�����س����ط ،و�أف���ري���ق���ي���ا ،و�أوروب������ا
و�آ�سيا .و�ستتعاون ال�شركتان على حت�سني
العمليات امل�شرتكة على خ��ط �أب��وظ��ب��ي-
ال���ب���ح���ري���ن وع���ل���ى ���ش��ب��ك��ة ال���و����ص���ل عرب

 72.2مليار درهم ا�ستثمارات جديدة �ضختها
البنوك يف الودائع لليلة واحدة خالل 2020

•• �أبوظبي-وام:

بلغت قيمة اال�ستثمارات اجلديدة التي �ضختها البنوك العاملة يف دولة
الإمارات يف احل�سابات اجلارية والودائع لليلة واحدة لدى امل�صرف املركزي
نحو  72.2مليار درهم ،مما يعك�س ارتفاع وترية ا�ستثماراتها يف هذه الأداة
املهمة وذلك بهدف تعظيم �إيراداتها .وتظهر البيانات ال�صادرة عن امل�صرف
املركزي �أن �إقبال البنوك على اال�ستثمار يف الإيداعات لليلة واحدة خالل
العام  2020رفع من �إجمايل ر�صيدها الرتاكمي يف هذا البند �إىل 97.5
مليار درهم يف نهاية �شهر دي�سمرب املا�ضي بزيادة ن�سبتها  % 285تقريبا
مقارنة مع �إجمايل الر�صيد يف �شهر دي�سمرب من العام . 2019
وي�أتي النمو الكبري يف هذا النوع من اال�ستثمارات بعدما �أطلق امل�صرف
املركزي ت�سهيل �إيداع جديد لأجل ليلة واحدة خالل �شهر يوليو من العام
املا�ضي والذي �سمح مبوجبه للبنوك التقليدية العاملة يف الدولة ب�إيداع
�سيولتها الفائ�ضة لدى البنك املركزي “على �أ�سا�س الليلة الواحدة».
ووفقا لقرار امل�صرف املركزي ف���إن ه��ذا الت�سهيل �أ�صبح الأداة الرئي�سية
لإدارة فائ�ض ال�سيولة لدى اجلهاز امل�صريف الإماراتي قبل �إطالق برنامج
الأذون��ات النقدية و�سيحل حمل �إ�صدار �شهادات الإي��داع لفرتة ا�ستحقاق
�أ�سبوع واحد مما �شكل فر�صة ا�ستثمارية جديدة للبنوك التي �سارعت �إىل
اقتنا�ص الفر�صة لتحقيق �أكرب قدر ممكن من العوائد.
ي�شار �إىل �أن �أ�سعار الفائدة يف �سوق النقد لليلة واح���دة تتفق م��ع �سعر
الأ�سا�س املعمول به واملرتبط ب�سعر فائدة جمل�س االحتياطي االحتادي
الأمريكي على االحتياطيات الفائ�ضة لدى امل�صارف.

•• �أبوظبي-وام:

�أرا�ضي دبي� 3,300 :صفقة عقارية بقيمة  6.74مليار درهم خالل يناير 2021
�إيجاباً على تعزيز ثقة و�سعادة املتعاملني بالقطاع
وبيئته اال�ستثمارية ،ما يدعم اجلهود املبذولة نحو
التعايف والتك ّيف مع الو�ضع الطبيعي اجلديد.
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�سيولة التداوالت يف �سوق �أبوظبي
ترتفع �إىل ملياري درهم خالل جل�ستني

امل�ؤ�شر الر�سمي لأ�سعار املبيعات يوا�صل اجتاهه الت�صاعدي
ا���س��ت��ح��وذت ال�شقق على  70%م��ن امل��ب��ي��ع��ات ،فيما
ا�ستحوذت الفلل/تاون هاو�س على .30%
وك��ان الربع الأخ�ير  2020الأق��وى والأف�ضل �أدا ًء
يف العام الفائت ،و�أ�سهم يف التعايف الأكرب� ،سوا ّء من
حيث احلجم �أو القيمة ،وذلك من خالل 11,065
�صفقة بيع بقيمة  22.07مليار دره���م .وحافظ
هذا الربع على الزخم امل�ستمر ،لينعك�س على يناير
 2021الذي كان مبثابة بداية قوية للعام اجلديد.
وم���ن امل��رج��ح �أن ي�ستمر ه���ذا الأداء ح��ت��ى فرباير
 ،2021ب��ع��دم��ا �شهد الأ���س��ب��وع الأول م��ن فرباير
ت�سجيل معامالت بقيمة جتاوزت  3.3مليار درهم،
و�شمل ذل��ك بيع ف�يلا بقيمة  38مليون دره���م يف
تالل الإمارات ،و�أخرى بقيمة  25.2مليون درهم يف
عقارات جمريا للجولف.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ي��ع��ات ال���ف���ل���ل/ت���اون ه���او����س ،فقد
ا���س��ت��ح��وذت م��ن��ط��ق��ة ن���د ال�����ش��ب��ا ع��ل��ى  11.5%من

Thursday

مقريهما .كما �ستمنح االتفاقية املزيد من
املزايا لل�ضيوف املتميزين من برناجمي
�ضيف االحتاد وفالكون فالير ،مبا يف ذلك
ا�ستخدام �صاالت االنتظار التابعة للناقلني
يف امل�����ط�����ارات وال����ع����دي����د م����ن اخل���دم���ات
الأخ��رى على مدى رحلة ال�ضيف ،بغ�ض
النظر عن ال�شركة امل�ش ّغلة .كما �سيعمل
ال�شريكان على حت�سني رحلة ال�ضيف على
خ��ط �أب��وظ��ب��ي-ال��ب��ح��ري��ن ،جلعلها �أكرث
�سال�سة ،بغ�ض النظر عن ال�شركة امل�ش ّغلة،
مع تطوير وتن�سيق القوانني واملنتجات يف
قطاعات خمتلفة مثل الأمتعة وامللحقات.
وق���ال دوغ�لا���س �إن ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة تعزز
من ق��وة ال�شراكة احلالية بني �شركتينا.

ونحن نتطلع قدماً ال�ستك�شاف �سبل �أكرث
�شمولية وبراغماتية ميكن لل�شركتني من
خاللها تطوير عملياتهما ب�سال�سة بني
العا�صمتني ،وزيادة املنافع وحت�سني جتربة
ال�ضيوف للم�سافرين املتميزين وتو�سعة
نطاق �شبكات الوجهات ملا وراء البلدين.
من جهته ،قال القبطان العلوي �أنه لطاملا
كانت عالقتنا مع االحتاد للطريان قوية
وال��ي��وم بلغنا م�ستوى �أع��ل��ى م��ن التعاون
مع توفر املزيد من الفر�ص يف الأفق بني
الناقلني الوطنيني ململكة البحرين ودولة
الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة� .ست�سمح لنا
هذه االتفاقية بتقدمي جتربة �سفر �أرقى
وتوفري خيارات �سفر �أكرث للم�سافرين.

توا�صل تدفق ال�سيولة �إىل �سوق �أبوظبي ل�ل�أوراق املالية مما رفع قيمة
التداوالت �إىل ملياري درهم تقريبا خالل جل�ستني ،و�سط ا�ستمرار �سيطرة
عمليات جتميع املحافظ املحلية والأجنبية على بع�ض �أ�سهم قطاعي العقار
والبنوك .وجاء ا�ستمرار ارتفاع قيمة �سيولة التداوالت رغم حالة الهدوء
التي �سيطرت على حركة امل�ؤ�شر العام لل�سوق املغلق عند م�ستوى 5636
نقطة يف ختام اجلل�سة.
وتظهر التعامالت �أن �أك�ثر من  % 50من ال�سيولة ترتكز على �سهمي
�شركة الدار العقارية وبنك �أبوظبي الأول ،حيث �أغلق الأول عند 3.58
درهم و�سط ت��داوالت بلغت قيمتها نحو  270مليون درهم والثاين عند
 14.90درهم ب�صفقات جتاوزت قيمتها  245مليون درهم.
وكانت اجلهتان �أعلنتا يف وقت �سابق عن توزيعات نقدية على امل�ساهمني عن
�أرباح العام  2020مما �شجع امل�ؤ�س�سات على اال�ستثمار يف �أ�سهمهما ،وهو
ما يربر ارتفاع قيمة ال�صفقات املربمة عليهما طيلة الأيام القليلة املا�ضية.
وبح�سب ما �أف�صحتا عنه فقد بلغ �إجمايل قيمة توزيعاتهما املقرتحة على
امل�ساهمني  9.22مليار درهم منها  8.08مليار درهم �أو�صى بها جمل�س
�إدارة بنك �أبوظبي الأول .كانت تعامالت ام�س يف �سوق العا�صمة �شهدت
تداول نحو  211مليون �سهم نفذت من خالل � 3587صفقة.

هيئة املوارد الب�شرية � -أبوظبي تدعم م�سرية
التنمية يف �شركة اجلرافات البحرية الوطنية

•• �أبوظبي-وام:

وقعت هيئة املوارد الب�شرية � -أبوظبي و�شركة اجلرافات البحرية الوطنية
مذكرة تفاهم تهدف �إىل زيادة معدالت التوطني النوعي يف املهن الهند�سية
لدى قطاع النقل البحري من خالل برنامج تدريبي مكثف والذي ي�صبو
�إىل توظيف الإماراتيني الباحثني عن عمل من حملة ال�شهادات اجلامعية
يف جمال الهند�سة وذلك حر�صاً من الطرفني يف املحافظة على ا�ستدامة
وازده���ار العمليات التنموية يف قطاعي الأع��م��ال العام واخلا�ص يف �إمارة
�أبوظبي وق��ي��ادة امل�ستقبل يف القطاعات ال�صناعية بكفاءة وم��ه��ارة ب�أيدٍ
وطنية.
و�ستعمل الأط��راف املتعاونة مبوجب مذكرة التفاهم على تدريب وت�أهيل
�أع���داد م��ن الباحثني ع��ن عمل م��ن املواطنني الإن���اث وال��ذك��ور م��ن حملة
ال�شهادة اجلامعية امل�سجلني يف قاعدة بيانات الهيئة وفق �شروط ومعايري
حمددة ،وتطوير مهاراتهم وقدراتهم يف جمال الهند�سة ومتابعة توظيف
املتدربني الناجحني يف مهن هند�سية متخ�ص�صة ومنوعة ل��دى �شركة
اجلرافات البحرية الوطنية.
مت توقيع مذكرة التفاهم عرب تقنية االت�صال املرئي عن بعد بني �سعادة
علياء عبداهلل املزروعي ،مدير عام هيئة املوارد الب�شرية ،واملهند�س يا�سر
ن�صر زغ��ل��ول الرئي�س التنفيذي ل�شركة اجل��راف��ات البحرية الوطنية
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني لدى الطرفني.
ومبوجب بنود مذكرة التفاهم� ،ستقوم �شركة اجلرافات البحرية الوطنية
بالو�صول �إىل معلومات الباحثني عن عمل من خالل نظام هيئة املوارد
الب�شرية الإلكرتوين ،ومن ثم� ،ستقوم بتنظيم برنامج للتوجيه والإر�شاد
الوظيفي للمواطنني الذين وقع االختيار عليهم من قبل ال�شركة والهيئة
م��ع��اً ،ليخ�ضع ه����ؤالء املر�شحون الخ��ت��ب��ارات حتديد امل�ستوى واملقابالت
ال�شخ�صية  ..و�سيتم تعريف امل�ؤهلني منهم ب�برام��ج التدريب الوطني
“مهند�س امل�ستقبل” اخلا�ص بال�شركة ومتطلباتها على �أن توقع ال�شركة
عقوداً مع املنت�سبني ممن يظهرون قدرات واعدة ،لالنخراط يف التدريب
الأك��ادمي��ي والفني لل�شركة ،كما يلي ذل��ك دخولهم التدريب العملي يف
املوقع .وقالت علياء املزروعي  :متثل مذكرة التفاهم امتداداً لربنامج “
�أبوظبي للم�سرعات احلكومية /غداً  ،“ /21وجلهود الطرفني يف حتقيق
ال�شراكة اال�سرتاتيجية وترجمة للتعاون امل�ؤ�س�سي والعمل بروح الفريق
بني القطاع احلكومي واخلا�ص لتعزيز م�شاركة املواطنني يف قطاع النقل
البحري ،م�ؤكدة �أن الهيئة تعمل بالتن�سيق مع �شركة اجلرافات البحرية
الوطنية على تطوير �آليات العمل امل�شرتك خلدمة الأهداف اال�سرتاتيجية
للطرفني ومبا يعود بفائدة مبا�شرة على ال�شباب املواطنني الباحثني عن
عمل.
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من�صور حممد �آل حامد رئي�سا تنفيذيا لـ « مبادلة للبرتول»
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة مبادلة للبرتول  -اململوكة بالكامل
ل�شركة مبادلة لال�ستثمار “مبادلة” � -أم�����س عن
ت��ع��ي�ين م��ن�����ص��ور حم��م��د �آل ح��ام��د رئ��ي�����س��ا تنفيذيا
لل�شركة ال���رائ���دة يف جم����االت ا���س��ت��ك�����ش��اف وتطوير
وانتاج النفط والغاز .و�شغل �آل حامد �سابقاً من�صب
الرئي�س التنفيذي للتطوير يف مبادلة للبرتول ،
حيث كان م�س�ؤو ًال عن جميع �أن�شطة تطوير الأعمال
اجل��دي��دة وعمليات الدمج واال�ستحواذ ،كما يتمتع
بخربة تزيد عن  15عاماً يف جم��ال النفط والغاز
وخمتلف التخ�ص�صات املهنية والقيادية.
وق����ال م�����ص��ب��ح ال��ك��ع��ب��ي ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع
اال���س��ت��ث��م��ار يف الإم���������ارات ال���ت���اب���ع ل�����ش��رك��ة مبادلة

26

«ويز �إير �أبوظبي» تد�شن رحالتها
�إىل الإ�سكندرية ب�أ�سعار تناف�سية

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت “ويز �إي��ر �أبوظبي”� ،أح���دث �شركات ال��ط�يران الوطنية يف دولة
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ،ع���ن ت���وف�ي�ر  2500ت���ذك���رة ط��ي��ران �إىل
الإ�سكندرية ب�سعر  49درهماً للتذكرة* ،وذلك ا�ستعداداً لتد�شني رحالتها
�إىل جمهورية م�صر العربية.
ت�شمل تذاكر العر�ض احل�صري املتاحة للجميع والبالغ عددها 2500
تذكرة ،جميع تذاكر الطريان على منت الرحلة االفتتاحية �إىل الإ�سكندرية
والتي �ستنطلق يف  22فرباير ،2021و�ستتوفر تذاكر العر�ض ب�سعر 49
دره��م��اً للتذكرة املخ�ص�صة للرحلة ال��واح��دة فقط ع�بر رح�لات حمددة
من و�إىل الإ�سكندرية ،وذل��ك ملرة واح��دة فقط يومي الأرب��ع��اء واخلمي�س
 17و 18فرباير 2021على موقع ال�شركة الإل��ك�تروينwizzair. :
 ،comوتطبيق الهاتف املتحرك اخلا�ص بها .وبح�سب �أ�سبقية ال�شراء،
وحتى نفاد التذاكر .قال كي�س فان �شيك ،املدير العام ل�شركة “ويز �إير
�أبوظبي”“ :ي�سرنا �أن نقدم للم�سافرين الذين يرغبون بال�سفر من و�إىل
الإ�سكندرية لزيارة عائالتهم و�أ�صدقائهم �أو ال�ستك�شاف وجهات �سياحية
مميزة يف الإ�سكندرية و�أبوظبي ،فر�صة لل�سفر ب�أ�سعار تناف�سية ،ونتطلع
�إىل ا�ستقبال امل�سافرين والرتحيب بهم على منت رحالتنا ونتوقع نفاذ
التذاكر ب�سرعة».
وكانت ويز �إير �أبوظبي التي جرى ت�أ�سي�سها بال�شراكة بني �شركة القاب�ضة
« »ADQوجم��م��وع��ة “ويز �إير” القاب�ضة ،ق��د �أع��ل��ن��ت ع��ن �شبكة من
الوجهات التي تخطط لربطها مع �أبوظبي وت�شمل �أثينا ،وثي�سالونيكي،
والإ�سكندرية ،وتل �أبيب ،وكوتاي�سي ،والرنكا ،و�أودي�سا ،ويريفان.
وي�ضم �أ�سطول طائرات “ويز �إي��ر �أبوظبي” طائرات من ط��راز �إيربا�ص
 A321neoاجلديدة كل ًيا ،التي تتيح لل�شركة �أقل ب�صمة بيئية ممكنة
مقارنة مبناف�سيها يف املنطقة .وتتبنى ال�شركة �أف�ضل املمار�سات يف جمال
التعقيم عرب �شبكتها ،من خالل التدابري الوقائية املعززة التي ت�ضمن من
خاللها �صحة و�سالمة امل�سافرين و�أفراد طاقمها.

�إك�سبو  2020يجمع يف حمادثاته عن ال�سفر
واالت�صال خرباء عامليني وم�شاركني و�شركاء

•• دبي -وام:

نظم “�إك�سبو � “ 2020أم�س احللقة الأح��دث يف �سل�سلة حواراته �ضمن
ب��رن��ام��ج ف��ع��ال��ي��ات��ه ل��ف�ترة م��ا ق��ب��ل االن��ع��ق��اد ،ت��ن��اول��ت م��و���ض��وع “ال�سفر
واالت�صال» .وبحث خرباء يف جمال ال�سفر ،وم�شاركون دوليون ،و�شركاء
ر�سميون ،من بينهم ط�يران الإم��ارات وات�صاالت� ،أم��ور االت�صال الرقمي
والطبيعة املتغرية لل�سفر وال�سياحة يف واق���ع اجلائحة احلالية �ضمن
مو�ضوعات �أخرى .و�شملت فعالية �إك�سبو عن ال�سفر واالت�صال جمموعة
من حلقات النقا�ش واملحادثات االفرتا�ضية غطت جماالت رئي�سية ،مثل
التنقل ،والنقل ،واخل��دم��ات اللوج�ستية ،واحلوكمة ،والتعليم ،وال�سفر،
وتناولت الذكاء اال�صطناعي وخ�صو�صية البيانات.
وقدمت الفعالية ،املتاحة ملن يرغب يف م�شاهدتها ،ملحة عما �سيطرحه
�إك�سبو  2020عن مو�ضوع ال�سفر واالت�صال عند انطالق فعالياته يف
�أكتوبر ،و�ضمت كلمات افتتاحية ملعايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة
دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل املدير العام لإك�سبو  2020دبي ،و�سري تيم
كالرك ،رئي�س طريان الإمارات ،واملهند�س حامت دويدار ،الرئي�س التنفيذي
ملجموعة ات�صاالت .ونظمت طريان الإم��ارات اثنتني من حلقات النقا�ش،
ركزت الأوىل على تطور االت�صال على منت الطائرة وال�شكل الذي �سيتخذه
االت�صال يف امل�ستقبل� .أم��ا الثانية فبحثت طريقة دع��م �شركة الطريان
نظاما لالبتكار يف جمال ال�سفر والطريان يف دبي ،واحتمال ت�أثري جائحة
كوفيد 19-على االبتكار يف هذا املجال �أو ت�سريع وتريته .وتناولت جل�سة
حمادثات �أخرى اخلدمات واحللول الرقمية يف الواقع اجلديد الناجم عن
جائحة كوفيد ،19-و�شهدت مداخلة لـفخامة كري�ستي كاليواليد ،رئي�سة
جمهورية �إ�ستونيا ،وكانت دولتا بوتان والربتغال من امل�شاركني الدوليني
الذين تعمقوا يف مو�ضوع م�ستقبل ال�سياحة امل�ستدامة .ويف الوقت نف�سه،
ا�ست�ضاف م�شاركون دوليون عدة حمادثات على قنواتهم اخلا�صة.
•• ال�شارقة-وام:

�أع���ل���ن���ت “�أرادَ”  -املتخ�ص�صة
يف ال��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري يف �إم����ارة
ال�شارقة  -عن تر�سية عقد رئي�سي
لبناء “نِ�ست” �أحد �أبرز جم ّمعات
امل�����س��اك��ن ال��ط�لاب��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة يف
الإم������ارات �ضمن م�����ش��روع اجلادة
ال���ع���م�ل�اق ب��ق��ي��م��ة  367مليون
درهم.
وت��ب��ع��د م���ب���اين “نِ�ست” قرابة

لال�ستثمار رئي�س جمل�س �إدارة مبادلة للبرتول“ :
�أظ��ه��رت مبادلة للبرتول م��رون��ة عالية يف مواجهة
حتديات ال�سوق حيث متكنت من حتقيق منو م�ستمر
على مدى ال�سنوات املا�ضية .وقد كان ملن�صور حممد
�آل حامد دور م���ؤث��ر فيما حققته ال�شركة م��ن منو
وتو�سع عاملي .وال �شك �أن وجوده يف من�صبه اجلديد،
�إىل ج��ان��ب ال��ف��ري��ق ال��ق��ي��ادي يف م��ب��ادل��ة للبرتول،
�سي�ساهم يف ا�ستمرارية �أداء ال�شركة الثابت وامل�ضي
ب��ه��ا ق��دم��اً يف ظ��ل ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي ي�شهدها قطاع
الطاقة العاملي والتحوالت امل�ستمرة التي مير بها».
من جانبه قال من�صور �آل حامد  “ :ي�شرفني تويل
زم���ام ه���ذه امل�����س���ؤول��ي��ة ،و�أ���ش��ك��ر الإدارة ع��ل��ى منحي
هذه الثقة .لقد الم�ست يف ال�سنوات الع�شر املا�ضية
�أهمية حتقيق املعادلة بني اخلربات التقنية والتميز

الت�شغيلي ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال���ر�ؤي���ة اال�سرتاتيجية
وتو�سيع ال�شراكات التجارية ،ودورها يف متكيننا من
ر�سم م�سار لنجاح وتقدم ال�شركة ،لقد قادتنا جهودنا
يف ال�سنوات الأخ�يرة يف ال�سعي للو�صول �إىل �أق�صى
فاعلية يف الت�شغيل وخف�ض التكاليف �إىل حتقيق
ت�أثري كبري و�إتاحة الفر�صة للنمو امل�ستقبلي ”.وقبل
ان�ضمامه �إىل مبادلة للبرتول عام  ،2010عمل �آل
حامد يف القطاع اخلا�ص ،واكت�سب خربتة املهنية من
�شركات رائ��دة متعددة القطاعات يف دول��ة الإمارات
العربية املتحدة.
ويحمل من�صور �آل حامد �شهادة البكالوريو�س يف �إدارة
الأع��م��ال من اجلامعة الأمريكية يف دب��ي ،و�شهادتي
ماج�ستري من جامعة �أبوظبي وكلية الدفاع الوطني
يف �أبوظبي.

«�أدين» تختار دبي املايل مقرا �إقليميا لتو�سع عملياتها يف ال�شرق الأو�سط

بقيمة �سوقية  66.4مليار يورو  ..ال�شركة عاجلت معامالت ب�أكرث من  303.6مليار يورو يف 2020

•• دبي-وام:

�أع��ل��ن م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي ،املركز
املايل الرائد يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب �آ���س��ي��ا ،ع��ن ان�ضمام
�شركة “�أدين” الهولندية ،املز ّود العاملي
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���دف���وع���ات �إىل جمتمع
املركز املايل ،والتي تبلغ قيمتها ال�سوقية
 66.4مليار ي���ورو ،وع��اجل��ت �أك�ثر من
 303.6مليار ي���ورو م��ن امل��ع��ام�لات يف
عام .2020
وك��ان��ت ���ش��رك��ة “�أدين” ق��د �أع��ل��ن��ت عن
ت��و���س��ي��ع ع��م��ل��ي��ات��ه��ا يف م��ن��ط��ق��ة ال�شرق
الأو�����س����ط يف ن��وف��م�بر  ،2020حيث
اختارت مركز دب��ي امل��ايل العاملي ليكون
امل��ق��ر الإق��ل��ي��م��ي لعملياتها يف املنطقة،
ن��ظ��راً ملكانته ال��رائ��دة على ال�صعيدين
الإقليمي والعاملي ،والحت�ضانه منظوم ًة
���ش��ام��ل�� ًة م���ن ال�����ش��رك��ات امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف
جمال امل��ال والأع��م��ال .ويتكامل تو�سيع

ن���ط���اق ع��م��ل��ي��ات “�أدين” يف دب����ي مع
ح�����ض��وره��ا يف ك�ب�رى امل���دن امل��ال��ي��ة حول
ال��ع��امل ،م��ث��ل ن��ي��وي��ورك ول��ن��دن وهوجن
ك���وجن و���س��ن��غ��اف��ورة وط��وك��ي��و ،و�ست�سهم
ه��ذه اخل��ط��وة يف م�ساعدة امل�ستثمرين
���ض��م��ن ق���اع���دة ع���م�ل�اء “�أدين” على
�إط�ل�اق عملياتهم يف املنطقة مبرونة،
�إ����ض���اف���ة �إىل مت��ك��ي��ن��ه��م م���ن الو�صول
ب�سهولة �إىل جميع خدمات هذه املن�صة
ال���ع���امل���ي���ة .وي�����س��ت��م��ر م���رك���ز دب����ي امل���ايل
ال��ع��امل��ي يف اج���ت���ذاب م��زي��د م��ن �شركات
امل���دف���وع���ات ال��ع��امل��ي��ة وك��ب��رى �شركات
التكنولوجيا �إىل املنطقة عرب منظومته
املالية ال�شاملة ،ما يتيح لهذه ال�شركات
ت��و���س��ي��ع ح�����ض��وره��ا يف �أ�����س����واق منطقة

ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا.
و�ستن�ضم “�أدين” �إىل �أك�ب�ر منظومة
م��ت��ن��ام��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ت�����ش��م��ل �أك��ث�ر من
م�سجلة ن�شطة وجمتمع
� 2,500شركة ّ
�أعمال مزدهر ي�ضم ما يزيد على 300
����ش���رك���ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة يف التكنولوجيا
امل��ال��ي��ة .وي��ت��م��ي��ز جم��ت��م��ع امل��رك��ز بتنوع
ال�شركات العاملة من خالله حيث ي�ضم
ال�����ش��رك��ات النا�شئة و���ش��رك��ات اخلدمات
امل��ال��ي��ة ذات امل��ك��ان��ة ال��را���س��خ��ة ،و�شركات
ر�أ���س املال املغامر وامل�ؤ�س�سات التعليمية
ال�لازم��ة ل��ب��ن��اء ال���ك���وادر الب�شرية التي
يحتاجها القطاعني امل�صريف وامل��ايل يف
املنطقة ،حيث تتعاون كافة مكونات هذا
املجتمع احليوي لبناء م�ستقبل القطاع

امل��ايل و�ضمان ازده���ار قطاعات اقت�صاد
امل�ستقبل.
وق��ال ع��ارف �أم�يري ،الرئي�س التنفيذي
ل�سلطة م��رك��ز دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي “ :
ي�سعدنا ان�����ض��م��ام ���ش��رك��ة “�أدين” �إىل
مركز دب��ي امل��ايل العاملي ال��ذي اختارته
ل��ي��ك��ون م��ق��راً لعملياتها الإق��ل��ي��م��ي��ة يف
م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو�����س����ط ،و�ستتمكن
ال�����ش��رك��ة م��ن خ�ل�ال ه���ذه اخل��ط��وة من
االن�������ض���م���ام �إىل م��ن��ظ��وم��ة �أع����م����ال هي
الأك���ب��ر والأك���ث���ر اب���ت���ك���اراً وت����ط����وراً يف
املنطقة ،والتي ت�ضم �أك�ثر من 2500
�شركة خدمات مالية تتعاون فيما بينها
لر�سم مالمح م�ستقبل القطاع املايل”.
و�أ���ض��اف �أم�ي�ري  “ :نتطلع للعمل عن

قرب مع “�أدين” لتمكينها من موا�صلة
تو�سيع �أعمالها بنجاح يف �أ�سواق املنطقة،
عرب االعتماد على املكانة اال�سرتاتيجية
ل��ل��م��رك��ز امل�����ايل وم��ن��ظ��وم��ت��ه املتكاملة
وبنيته التحتية التي تعد من الأف�ضل
ع��امل��ي��اً ،ف��� ً
��ض�لا ع���ن ق��وان��ي��ن��ه ولوائحه
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال���ت���ي ت��ت�����س��م بال�شمولية
واملرونة وتراعي م�صالح �شركائنا دائماً
حلر�صنا امل�ستمر على حتقيق املزيد من
النجاحات امل�شرتكة» .بدوره قال �ساندر
مارتينز ،رئي�س ق�سم ال�شرق الأو�سط يف
�شركة �أدي��ن�“ :سي�ساعد ان�ضمامنا �إىل
منظومة �شركات مركز دبي املايل العاملي
على تطوير حمفظة عرو�ض وخدمات
تلبي متطلبات عمالئنا من امل�ستثمرين
على امل�ستويني املحلي والدويل� ،إذ تزخر
منطقة ال�شرق الأو�سط بفر�ص هائلة،
ونتطلع �إىل النمو يف هذه املنطقة ،من
خالل مركز دبي املايل العاملي الذي كان
لنا مبثابة خيار وا�ضح ومثايل.

�أعلن م�شاركته يف م�ؤمتر الدفاع الدويل 2021

جمل�س التوازن يعر�ض ر�ؤيته حول اال�ستثمار يف البحث والتطوير واالبتكار الدفاعي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع��ل��ن جم��ل�����س ال���ت���وازن االق��ت�����ص��ادي (ت������وازن) عن
م�شاركته يف فعاليات م�ؤمتر الدفاع الدويل 2021
امل�صاحب ملعر�ضي �أيدك�س ونافدك�س الذي �ستنطلق
فعالياته ب���أب��وظ��ب��ي يف  20ف�براي��ر حت��ت الرعاية
الكرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل.
وتتميز ه���ذه ال����دورة بكونها �أول دورة م��ن دورات
امل�ؤمتر التي تعقد بعد دمج م�ؤمتر الدفاع الدويل
امل�صاحب ملعر�ض �أيدك�س وم�ؤمتر �أبوظبي العاملي
للأوف�ست الذي ا�ضطلع جمل�س التوازن االقت�صادي
بتنظيمه ،وذل��ك بهدف ت�شكيل م�ؤمتر عاملي �شامل
ي�سعى لدمج املجاالت االقت�صادية املعرفية والدفاعية
والأمنية مع االبتكار ويغطي كافة الق�ضايا املتعلقة
بالتكنولوجيا والعلوم والتقنيات احلديثة للثورة
ال�صناعية الرابعة واال�ستفادة منها يف جمال الأمن
وال�سلم العاملي.

وي�شارك �سعادة طارق عبد الرحيم احلو�سني الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجل�س ال���ت���وازن االق��ت�����ص��ادي يف �أعمال
اجلل�سة الثالثة التي �ستتناول �سبل تعزيز جوانب
البحث والتطوير يف ال�صناعات الدفاعية يف ظل
التغريات املت�سارعة وتنامي مرونة �صناعة الدفاع.
و�سيناق�ش احلو�سني مع متحدثني �آخرين �إمكانيات
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف ق���ط���اع ال����دف����اع وجمموعة
التقنيات امل�ستقبلية امل��ت��اح��ة ،مب��ا يف ذل���ك الذكاء
اال�صطناعي والثورة ال�صناعية الرابعة ،والتطبيقات
املدنية التي ميكن لهذه الأبحاث �أن تدعمها.
وم��ن املنتظر �أن ي�ستعر�ض احلو�سني ر�ؤي��ة جمل�س
ال���ت���وازن االق��ت�����ص��ادي ح���ول اال���س��ت��ث��م��ار يف البحث
والتطوير يف ال�صناعة الدفاعية واالبتكار الدفاعي
 ،م��ع��رج��اً على بع�ض ال��ت��ح��دي��ات الرئي�سية جلهود
البحث والتطوير يف هذا القطاع احليوي.
من جهته قال مطر علي الرميثي ،الرئي�س التنفيذي
ل��وح��دة ال��ت��ط��وي��ر االق��ت�����ص��ادي يف جمل�س التوازن
االقت�صادي «توازن» �إن هذا امل�ؤمتر ميثل ثمرة تعاون

بناء بني خمتلف اجلهات والقطاعات لبناء قاعدة
�صناعية تكنولوجية ق��ادرة على ا�ستيعاب وتوطني
التكنولوجيا املتقدمة وال��ب��ن��اء عليها وتطويرها،
مبا يخدم القطاعات االقت�صادية الوطنية املختلفة،
م�ؤكدا �أن توازن تتطلع لال�ستفادة من خمرجات هذا
امل�ؤمتر الذي ي�ست�ضف نخبة من اخلرباء واملفكرين
والع�سكريني املخت�صني يف جمال تطوير ال�صناعات
الدفاعية والقطاعات املرتبطة بها.
و�أو���ض��ح الرميثي �أن جمل�س ال��ت��وازن االقت�صادي
���س��اه��م ب�شكل ف��اع��ل وم���ؤث��ر يف دع���م وت��ع��زي��ز جهود
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر يف ال��ق��ط��اع ال��دف��اع��ي والأمني
كما حقق جن��اح��ات متميزة ونوعية يف جم��ال نقل
التكنولوجيا املتطورة وتكييفها مبا يخدم احتياجات
وم��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ش��رك��اء اال���س�ترات��ي��ج��ي�ين يف قطاع
ال�صناعات الدفاعية والأمنية.
و�أك��د الرميثي �أن “جمل�س ال��ت��وازن االقت�صادي”
ي�سعى �إىل امل�ساهمة يف دعم اجلهود احلكومية لتعزيز
مكانة دولة الإمارات كمركز عاملي للثورة ال�صناعية

الرابعة ،وامل�ساهمة يف حتقيق اقت�صاد وطني تناف�سي
قائم على املعرفة واالبتكار والتطبيقات التكنولوجية
امل�ستقبلية التي تدمج التقنيات امل��ادي��ة والرقمية
واحليوية وهو ما ين�سجم مع توجهات وجهود وزارة
الدفاع و�سعيها الدائم وامل�ستمر نحو احلفاظ على
مكت�سبات ال��دول��ة اال���س��ت��ع��داد لتلبية االحتياجات
امل�ستقبلية.
ي�����ش��ار �إىل �أن امل�����ؤمت����ر ���س��ي��ت�����ض��م��ن �أرب������ع جل�سات
رئي�سية ،تناق�ش اجلل�سة الأوىل� ،سبل حماية الذكاء
اال���ص��ط��ن��اع��ي وت��ق��ن��ي��ات ال��ث��ورة ال�صناعية الرابعة
الأخرى من �سوء اال�ستخدام بينما �سرتكز اجلل�سة
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى التكنولوجيا الإح�لال��ي��ة يف �سال�سل
ال��ت��وري��د يف ق��ط��اع ال���دف���اع� ،أم����ا اجل��ل�����س��ة الثالثة،
ف�ستتناول البحث والتطوير يف قطاع الدفاع ،فيما
تناق�ش اجلل�سة الأخ��ي�رة ال��ت��ح��دي��ات الناجمة عن
ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة احل��دي��ث��ة يف جمال
الأمن ال�سيرباين ،و�آثار تلك التحديات على قرارات
القطاع الدفاعي.

«�أراد» تر�سي عقد �إن�شاءات بـ  367مليون درهم لبناء «ن�ست» يف اجلادة

 10دق���ائ���ق ����س�ي�راً ع��ل��ى الأق�����دام
من املدينة اجلامعية �أحد املراكز
الأكادميية الأ�سرع منواً يف ال�شرق
الأو�����س����ط وت���وف���ر ل��ل��ط�لاب باقة
م����ن امل����راف����ق اخل���دم���ي���ة املميزة
�ضمن موقع حديث م�صمم وفق
�أع���ل���ى م��ع��اي�ير ال��ب��ن��ي��ة التحتية
امل��ت��ط��ورة ل��ل��م��دن ال��ذك��ي��ة الأم���ر

الذي من �ش�أنه �أن يرتقي مبفهوم
امل�ساكن اجلامعية على امل�ستويات
الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة .و�ستتم
املبا�شرة فورا بالأعمال الإن�شائية
يف املجمعات ال�سكنية املكونة من
خ��م�����س��ة ط���واب���ق وال���ب���ال���غ عددها
 12مبنى حيث �سيتم ت�سليم �أول
باقة من منازل نِ�ست خالل الربع

الثاين من عام .2022
وي��ت��زام��ن ع��ق��د الإن�����ش��اءات الذي
�أر�سته “�أرادَ” مع حتقيقها لإجناز
جديد يف جمال ال�صحة وال�سالمة
امل��ه��ن��ي��ة ب��ع��د �إك���م���ال  10ماليني
�ساعة عمل دون �إ�صابات م�ضيعة
للوقت يف اجلادة وهو �إجناز كبري
ن���ظ���راً ل�����ض��خ��ام��ة امل�����ش��روع الذي
ميتد على م�ساحة  24مليون قدم
م��رب��ع وك��ث��اف��ة ط��واق��م املقاولني
العاملة يف املوقع.
وق����ال ال�����ش��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن �أحمد
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
“�أرادَ”  :يتوافق جمتمع “نِ�ست”
م��ع ر�ؤي���ة �إم���ارة ال�شارقة بتوفري
جتربة تعليمية متكاملة ومتطورة
للطالب م��ن الإم�����ارات وخمتلف
�أن����ح����اء ال���ع���امل  ..ول���ع���ل تر�سية
ه��ذا العقد اجلديد تربهن مدى
�إل��ت��زام��ن��ا يف “�أرادَ” ب��دف��ع عجلة
الإن���������ش����اءات م���ع م����راع����اة جميع
مبادئ ال�سالمة والأم��ان ..معربا
عن �سعادته لر�ؤية مدى االن�سجام
ب�ين موظفي م�شروعنا وطواقم
املقاولني للو�صول �إىل هذا الإجناز

يف جم�����ال ال�������ص���ح���ة وال�سالمة
املهنية وال �سيما يف ه��ذه الأي���ام.
و�أ����ض���اف  :ل��دي��ن��ا ب��رن��ام��ج طموح
وح���اف���ل يف م�����ش��روع��ن��ا الع�صري
املبتكر خ�لال ع��ام  2021ونحن
نتط ّلع نحو رفد جيل الغد الواعد
بتجربة ا�ستثنائية وفريدة تتوافق
مع متط ّلبات الع�صر الرقمي.
ومي��ت��د املخطط الرئي�سي ملباين
“نِ�ست” على م�ساحة � 388ألف
قدم مربع ويت�ضمن جمموعة من
الأفنية وال�ساحات الداخلية التي
تتيح امل��ج��ال للتوا�صل والتفاعل
بني املقيمني من الطالب وي�ضم
كل جممع �سكني باقة خمتارة من
اال�ستوديوهات واملنامات امل�شرتكة
التي تت�سع الثنني و�أربعة وخم�سة
وث��م��ان��ي��ة �أ����ش���خ���ا����ص �إىل جانب
ق��اع��ات درا�سية وق��اع��ات تلفزيون
م�شرتكة و م��راف��ق خ��دم��ي��ة وقد
مت ت��خ�����ص��ي�����ص �أج��������زاء خمتلفة
م��ن امل��ج�� ّم��ع��ات ال�سكنية للذكور
و�أخ���رى ل�ل�إن��اث ل�ضمان الراحة
واخل�����ص��و���ص��ي��ة جل��م��ي��ع املقيمني
و�����س����ي����ت����وىل ف����ري����ق متخ�ص�ص

ومرخ�ص عملية الإ�شراف الإداري
ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع يف امل��وق��ع ل�ضمان
���س�لام��ة امل��ق��ي��م�ين و�أم�����ن املرافق
على مدار ال�ساعة.
وي����أت���ي ع��ق��د �إن�������ش���اءات “نِ�ست”
خ�ل�ال ف�ت�رة ح��اف��ل��ة بالن�شاط يف
اجل�����ادة ح��ي��ث مت يف ���ش��ه��ر يناير
املا�ضي �إنهاء �أول باقة من املنازل
يف امل���������ش����روع ال�������ذي ت���ب���ل���غ قيمة
مبيعاته  24مليار درهم و�سيكون
املالكون يف مباين ريحان الثالثة
�ضمن املرحلة الأوىل من اجلادة
�أول م��ن �سينتقل للعي�ش يف هذه
الوجهة الع�صرية التي يتوقع �أن
ي�صل ع��دد �سكانها �إىل �أك�ثر من
� 70ألف ن�سمة.
وميتد م�شروع اجلادة على م�ساحة
 24مليون ق��دم م��رب��ع على �آخر
ق��ط��ع��ة ك��ب��رى م���ت���وف���رة يف قلب
ال�شارقة اجلديد  ..وت�ضم اجلادة
ب�ين جنباتها ع���دة �أح��ي��اء �سكنية
وب����اق����ة م��ت��ن��وع��ة م����ن اخل����ي����ارات
التجارية والفندقية والرتفيهية
وال��ري��ا���ض��ي��ة وامل���راف���ق التعليمية
وال�صحية.
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غرفة ال�شارقة والقن�صلية التون�سية ي�ستعر�ضان �أبرز الفر�ص
اال�ستثمارية لتعزيز التعاون االقت�صادي وال�شراكة بني رجال �أعمال الطرفني
وتون�س ،وتعزيز �أطر التعاون والتن�سيق
ب��ي�ن ال���ب���ل���دي���ن مب����ا ي���خ���دم الأه��������داف
وامل�����ص��ال��ح امل�����ش�ترك��ة ،معتربا �أن تبادل
اخل�برات وال��زي��ارات من �ش�أنه االرتقاء
بالعالقات التجارية وت�سهيل ممار�سة
الأعمال بني اجلانبني ،داعيا ال�شركات
الإم���ارات���ي���ة �إىل اال���س��ت��ث��م��ار يف تون�س
خ��ا���ص��ة م���ع وج����ود ف��ر���ص ا�ستثمارية
عديدة يف قطاعات ال�صناعة والأغذية
وال��ت�����ش��ي��ي��د وال��ب��ن��اء وال����زراع����ة ،م�ؤكدا
�أن ه��ذا اللقاء ه��و خطوة مهمة تعك�س
الر�ؤية امل�شرتكة مل�ستقبل العالقات بني
ال�شارقة وتون�س.

•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غ��رف��ة جت���ارة و�صناعة ال�شارقة
ال���ع�ل�اق���ات ال���ت���ج���اري���ة واالقت�صادية
ال����ث����ن����ائ����ي����ة م������ع وف�������د م������ن قن�صلية
اجلمهورية العربية التون�سية يف دبي،
�إىل ج��ان��ب ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك وزي����ادة
ال��ت��ب��ادل ال���ت���ج���اري ،وا���س��ت��ع��را���ض �أب���رز
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة مبا يدعم
التعاون االقت�صادي ويعزز ال�شراكة بني
رجال �أعمال الطرفني.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي �إنعقد �أم�س
(الأرب����ع����اء) يف م��ق��ر ال��غ��رف��ة ،بح�ضور
�سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س رئي�س
جم��ل�����س �إدارة غ��رف��ة جت����ارة و�صناعة
ال�شارقة ،و�سعادة �شهري دجبي القن�صل
ال���ع���ام ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة بدبي،
و���س��ع��ادة حم��م��د �أح��م��د �أم�ي�ن العو�ضي
مدير عام غرفة ال�شارقة ،و�ضم الوفد
التون�سي �سامي ح�سان م��دي��ر املمثلية
ال��ت��ج��اري��ة ،و�إمي����ان احل���ويل م�ست�شارة
ال�����ش���ؤون الإقت�صادية بالقن�صلية ،كما
كان يف ا�ستقبال الوفد عبد العزيز حممد
�شطاف م�ساعد مدير عام الغرفة لقطاع
خدمات الأع�ضاء مدير مركز ال�شارقة
ل��ت��ن��م��ي��ة ال�������ص���ادرات ،وف��اط��م��ة خليفة
املقرب مدير �إدارة العالقات الدولية،
و�سارة اليحيى تنفيذي التعاون الدويل
يف الغرفة.
وجهة عاملية رائدة
ورحب �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س
بالوفد الزائر ،مبينا املزايا التناف�سية
ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ال�����ش��ارق��ة باعتبارها
وج��ه��ة عاملية رائ���دة ل�ل�أع��م��ال ،وتتميز
ب��ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م���ت���ط���ورة ،وت���وف���ر بيئة
�أع����م����ال ت��ن��اف�����س��ي��ة ف��ي��ه��ا ال���ع���دي���د من
ال���ف���ر����ص اال���س��ت��ث��م��اري��ة ،ح��ي��ث تعترب
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة و�سياحة
الأع���م���ال م���ن رك���ائ���ز اق��ت�����ص��اد الإم�����ارة
والتي �سجلت منوا ملحوظا خالل العام
امل��ا���ض��ي ب��ال��رغ��م م��ن حت��دي��ات جائحة
كورونا ،نتيجة للإدارة احلكيمة للأزمة
وامل��ح��ف��زات االقت�صادية ال��ت��ي �أطلقتها
احلكومة ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال

يف خمتلف املجاالت والتخفيف من حدة
ال���ت����أث�ي�رات االق��ت�����ص��ادي��ة ع��ل��ى جمتمع
الأعمال يف الإمارة.
ت�سهيالت لرجال الأعمال
و�أ�شار العوي�س �إىل حر�ص الغرفة على
تنويع �شراكاتها مع كافة الدول ال�سيما
العربية ال�شقيقة على كافة امل�ستويات
ال�صناعية والتجارية بهدف اال�ستفادة
من الفر�ص واملوارد املتاحة والعمل على

زي��ادة منو حجم التجارة البينية ب�شكل
عام ،ان�سجاما مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة
ب�أهمية تر�سيخ ق��واع��د و�أ���س�����س العمل
امل�������ش�ت�رك ،وت��ع��زي��ز ع�ل�اق���ات ال�شارقة
االقت�صادية مع الأ�شقاء العرب ،معربا
عن ا�ستعداد الغرفة لتقدمي كافة �سبل
ال��دع��م وال��ت�����س��ه��ي�لات ل��رج��ال الأعمال
ال��ت��ون�����س�ين ال���راغ���ب�ي�ن ب��اال���س��ت��ث��م��ار يف
ال�شارقة لال�ستفادة من املزايا الفريدة
والبيئة االقت�صادية املثالية التي توفرها

الإمارة ،والتي تعترب من الأ�سرع تطورا
ومن����وا وان��ف��ت��اح��ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �أ�سواق
ال���ع���امل ،وت���ع���د �إح�����دى �أه�����م الوجهات
لت�أ�سي�س الأع��م��ال والتو�سع يف �أ�سواق
املنطقة.
تعزيز �أطر التعاون
م��ن ج��ان��ب��ه �أ����ش���اد ���س��ع��ادة ���ش��ه�ير دجبي
ب��ال��دور ال���ذي تلعبه غ��رف��ة ال�شارقة يف
توطيد العالقات التجارية بني ال�شارقة

تبادل اخلربات وال�شراكات
من جهته دعا �سعادة حممد �أحمد �أمني
ال��ع��و���ض��ي �إىل ����ض���رورة ع��ق��د اللقاءات
امل�����ش�ترك��ة ال���ت���ي ت�����ض��م رج�����ال �أع���م���ال
وم�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ن ال�����ش��ارق��ة وتون�س،
ل�����ض��م��ان ت���ب���ادل اخل��ب��رات وال�شراكات
و�ضرورة امل�شاركة يف املعار�ض املتخ�ص�صة
التي ي�ست�ضيفها وينظمها مركز �إك�سبو
ال�شارقة خ�لال ال��ع��ام اجل���اري ،م�شريا
�إىل �أن ال��غ��رف��ة تعطي �أول���وي���ة خا�صة
لـــــــدول القـــــارة الإفريقيــة وخا�صة
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال�شقيقة يف ال�شـــمال
الإف���ري���ق���ي ،الف��ت��ا �إىل �أن ح��ج��م حجم
التبادل التجاري غيــــــــــر النفطــــــي بني
الإم����ارات و�إفريقيــــا بلغ  40.7مليار
دوالر خ�ل�ال الأ���ش��ه��ر ال��ت�����س��ع��ة الأوىل
م���ن ع����ام  2020م��ق��ارن��ة م���ع 36.9
مليار دوالر ع��ن ال��ف�ترة ذات��ه��ا م��ن عام
.2019
ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة ج���ال ال��وف��د الزائر
يف �أروق�����ة امل��ع��ر���ض ال���دائ���م للمنتجات
ال�صناعية املحلية ال��واق��ع �ضمن مقر
الغرفة ،حيث اطلعوا على املنتجات التي
تعر�ضها �أك�ثر من  180من�ش�أة تعمل
يف ال�شــــــارقة يف نحـــــو  191من�صـــــة
عر�ض..
و�أ���ش��ادوا باملنتجات ال�صناعية املحلية
م��ع��ت�بري��ن �أن امل��ع��ر���ض ي�����ش��ك��ل من�صة
م��وات��ي��ة ل��ل�تروي��ج ل��ل��م��ن��ت��ج��ات و�إيجاد
ف��ر���ص ال��ت��ع��اون ب�ين ال�����ش��رك��ات وال���زوار
من ممثلي الوفود التجارية.

�أبوظبي لل�صادرات ميول م�شروعا ل�شركة جنان الإماراتية يف م�صر بـ  22مليون درهم

•• �أبوظبي -وام:

وق���ع م��ك��ت��ب �أب��وظ��ب��ي ل��ل�����ص��ادرات “�أدك�س” التابع
ل�صندوق �أبوظبي للتنمية اتفاقية قر�ض مع �شركة
ج��ن��ان ل�ل�أن��اب��ي��ب و�أن��ظ��م��ة ال���ري بقيمة  22مليون
درهم ،ما يعادل “ 6ماليني دوالر �أمريكي” لتمويل
ا�سترياد املادة اخلام “البوليمرات” واملنتجة من قبل
�شركة “بروج” ال��رائ��دة يف �إن��ت��اج البرتوكيماويات،
و ذل����ك ال���س��ت��خ��دام��ه��ا يف ت�����ص��ن��ي��ع �أن���اب���ي���ب ال����ريّ
البال�ستيكية الالزمة يف �أكرب م�شروع زراعي �صناعي
لإنتاج ال�سكر يف م�صر.
و�ستتمكن �شركة “جنان” من خالل التمويل الذي
يقدمه “�أدك�س” من زي��ادة منو الن�شاط الت�شغيلي
واال�ستثماري لل�شركة ،وال��ت��ي تعترب م��ن ال�شركات
الإماراتية الرائدة على م�ستوى املنطقة يف تطوير
امل�����ش��اري��ع ال���زراع���ي���ة ،ح��ي��ث �ستعمل “جنان” على

ا���س��ت��خ��دام “البوليمرات” يف �إن���ت���اج �أن��اب��ي��ب الري
ال�ل��آزم���ة ال���س��ت�����ص�لاح وزراع����ة � 76أل���ف ه��ك��ت��ار من
الأرا�ضي ال�صحراوية لزراعة البنجر والذي ي�ستخدم
لإن��ت��اج ال�سكر م��ن خ�لال �أح���د �أك�ب�ر م�صايف العامل
ملعاجلة وتكرير ال�سكر يف م�صر بطاقة �إنتاجية تبلغ
�أك�ثر من � 900أل��ف طن من �سنو ًيا ،مما ي�سهم يف
تلبية احتياجات ال�سوق امل�صرية وتقليل اعتمادها
على ا�سترياد ال�سكر بن�سبة � ،80%إ�ضافة �إىل ما
�سيحققه امل�شروع من نتائج �إيجابية واع��دة لتعزيز
الأمن الغذائي يف م�صر واملنطقة.
وق����ال ���س��ع��ادة حم��م��د ���س��ي��ف ال�����س��وي��دي ،م��دي��ر عام
�صندوق �أبوظبي للتنمية ،رئي�س اللجنة التنفيذية
ملكتب �أبوظبي لل�صادرات �إن دعم ال�شركات الوطنية
وتعزيز تناف�سيتها ي�ساهم ب�شكل مبا�شر يف حتقيق
النمو االقت�صادي املحلي ،الفتاً �إىل �أن اتفاقية اليوم
جت�����س��د �أه�����داف ور�ؤي�����ة م��ك��ت��ب �أب��وظ��ب��ي لل�صادرات

ك�شريك متويل ا�سرتاتيجي لتنمية وتو�سيع �آفاق
ال�����ص��ادرات الإم��ارات��ي��ة .و�أ���ض��اف �أن ه��ذه االتفاقية
مبثابة خطوة �أوىل يف طريق دعم ال�شركات الوطنية
وف��ت��ح �أ���س��واق ج��دي��دة ل��ه��ا ،كما �أن��ه��ا ت���أت��ي ان�سجاماً
مع �أهدافنا اال�سرتاتيجية الرامية �إىل دعم �سيا�سة
التنويع االقت�صادي� ،إ�ضافة �إىل �أنها حتقق فوائد
كبرية تنعك�س على االقت�صاد امل�صري واحتياجات
الأمن الغذائي فيه .ومن خالل هذا امل�شروع الريادي
�ستتمكن �شركة جنان من اكت�ساب مكانة ا�سرتاتيجية
يف ال�سوق امل�صري ،والتو�سع منه �إىل �أ�سواق منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،ومع �ضمان تخفي�ض
تكاليف ال�شحن واخلدمات اللوج�ستية ب�شكل كبري.
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أ����ش���اد حم��م��د �أح��م��د ال��ف�لا���س��ي ،رئي�س
جمموعة اال���س��ت��ث��م��ارات والأع���م���ال يف �شركة جنان،
بالدعم واخلدمات املالية واالئتمانية املبتكرة التي
يقدمها “�أبوظبي لل�صادرات” لل�شركات الوطنية

وم��ا يرتتب عليه م��ن نتائج واع���دة تدعم تناف�سية
ال�شركات الإماراتية ومتكنها من تو�سيع �أعمالها.
وق���ال �إن���ه يف �إط���ار �سعينا ال��دائ��م لتقدمي م�ساهمة
ك��ب�يرة يف الأم����ن ال��غ��ذائ��ي يف منطقة دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،وكع�ضو ف�� ّع��ال يف حتالف الأمن
ال��غ��ذائ��ي ،ف���إن��ن��ا ف��خ��ورون ب����أن ن��ك��ون ج���زءاً م��ن هذا
التعاون اال�سرتاتيجي .وال �شك ب���أن التمويل الذي
يقدمه “�أبوظبي لل�صادرات” �سيمكننا من �إجناح
م�شروع مهم �سيكون له دور كبري يف حتقيق الأمن
ال��غ��ذائ��ي يف امل��ن��ط��ق��ة .ك��م��ا �سيمكن ال��ت��م��وي��ل �شركة
جنان من ت�صنيع �أكرث من  700نظام ري حموري،
و�أنابيب البويل �إيثيلني التي يرتاوح قطرها بني 32
و  600ملم .و�سي�سحب نظام الري اجلديد املياه من
الآب���ار املحفورة يف طبقة امل��ي��اه اجلوفية يف منطقة
ال��ن��وب��ة يف م�صر ب��ه��دف ري الأرا����ض���ي لإن��ت��اج 2.5
مليون طن من البنجر �سنو ًيا.

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

•• دبي-وام:

ح��ق��ق��ت م���وان���ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة � -إقليم
الإمارات املمكن الرائد للتجارة الذكية
جناحا بالو�صول �إىل ن�سبة % 100
يف تبني معامالت ال��دف��ع والتح�صيل
الإلكرتوين بالتعاون مع بنك الإمارات
دب�����ي ال���وط���ن���ي م����ن خ��ل��ال “مبادرة
املعامالت الذكية” يف الأرب��اع الثالثة
الأوىل م��ن ع���ام  2020ومت �إط�ل�اق
هذه اخلدمة ك�إحدى املبادرات الذكية
بالتعاون مع قطاع اخلدمات امل�صرفية
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات يف بنك الإمارات
دبي الوطني.
وميثل هذا الإجن��از ت�أكيدًا من موانئ
دبي العاملية � -إقليم الإمارات على �أهمية
ممار�سة الأع��م��ال التجارية �إلكرتون ًيا
ومتكني العمل عن ُبعد خالل اجلائحة
حيث جنحت يف توظيف البنية التحتية
ال��رق��م��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ل��ب��ن��ك الإم�������ارات
دبي الوطني وخرباته يف �إن�شاء حلول
التح�صيل ال��رق��م��ي��ة ل��ل��دف��ع��ات لتوفر

بدي ً
ال رقم ًيا �آمنًا و�سهل اال�ستخدام من
قبل عمالء موانئ دبي العاملية للقيام
بدفع و�سداد الر�سوم.
وتعك�س ه��ذه ال��زي��ادة الكبرية يف عدد
املعامالت الرقمية مدى جناح التعاون
بني موانئ دبي العاملية � -إقليم الإمارات
وبنك الإم���ارات دب��ي الوطني من �أجل
م�ساعدة العمالء يف ت�سهيل معامالتهم
للدفع امل�سبق.
و���س��اه��م��ت ه���ذه امل��ع��ام�لات الالورقية
ل�����س��داد ح�����س��اب ال��دف��ع امل��ق��دم وح�ساب
ت��ع��ب��ئ��ة ال��ر���ص��ي��د امل�����س��ب��ق يف ال���زي���ادة
الكبرية يف ع��دد امل��ع��ام�لات وال��ت��ي تعد
ثمرة لتعاون موانئ دبي العاملية � -إقليم
الإمارات مع بنك الإمارات دبي الوطني
حيث ت�ستخدم حلول مبادرة املعامالت
الذكية تقنية تعرف بـ “واجهة برجمة

ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات  »APIل����رب����ط نظام
التح�صيل يف منظومة برامج تخطيط
امل��وارد امل�ؤ�س�سية اخلا�صة مبوانئ دبي
العاملية � -إق��ل��ي��م الإم�����ارات م��ع �أجهزة
الإيداع الآلية للنقود وال�شيكات التابعة
لبنك الإمارات دبي الوطني.
وي�����س��اع��د ه����ذا احل����ل اجل���دي���د عمالء
م��وان��ئ دب��ي العاملية � -إقليم الإم���ارات
ع���ل���ى �إج��������راء م���ع���ام�ل�ات ال����دف����ع دون
احل���اج���ة �إىل زي�����ارة ���ص��ال��ة املراجعني
يف ذات ال���وق���ت ال����ذي ي��ح�����ص��ل��ون فيه
على حتديث ف��وري ومبا�شر ملعلومات
ر���ص��ي��ده��م م�سبق ال��دف��ع م��ا يخفّ�ض
م��ن ع���دد ال���زي���ارات ل��ل��ف��رع وي�ب�رز دور
موانئ دب��ي العاملية يف متكني التجارة
ودع��م م�سرية التحول ال��ذك��ي يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.

و�أع����رب ع��ا���ص��م ع��ب��دال��واح��د العبا�سي
م��دي��ر ال�����ش���ؤون امل��ال��ي��ة يف م��وان��ئ دبي
العاملية – �إقليم الإم��ارات عن �سعادته
بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني
��اح��ا ف��اق التوقعات �إذ
وال���ذي حقق جن ً
ي��ع��ت�بر حت�����س�ين جت��رب��ة ع��م�لائ��ه��م من
�أول��وي��ات��ه��م ال��ق�����ص��وى وت��ه��دف مبادرة
امل��ع��ام�لات ال��ذك��ي��ة �إىل اال�ستغناء عن
ت�����س��دي��د ال��دف��ع��ات امل�سبقة يف �صاالت
امل���راج���ع�ي�ن ي����دو ًي����ا وت�����ش��ج��ي��ع جميع
ال��ع��م�لاء ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة م��ن �أجهزة
ال��دف��ع الآيل ال��ت��اب��ع��ة لبنك الإم����ارات
دب��ي ال��وط��ن��ي .وق��د �ساهمت الظروف
ال���ن���اج���م���ة ع����ن ج���ائ���ح���ة كوفيد19-
يف ت�����س��ري��ع ت��ب��ن��ي امل��ع��ام�لات الرقمية
باعتبارها امل�لاذ ال��ذي ي�سمح للعمالء
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ا���س��ت��دام��ة �أعمالهم

يف الأو�����ض����اع اجل����دي����دة .و�أ�����ض����اف �أن
���ش��راك��ت��ه��م م����ع ب���ن���ك الإم����������ارات دبي
الوطني تعد جزءًا من اجلهود املبذولة
لدعم ا�سرتاتيجية دبي لتحويل جميع
امل��ع��ام�لات ال��ي��دوي��ة �إىل معامالت بال
�أوراق بحلول ع��ام  2021ال�سيما يف
ه���ذا ال��ع�����ص��ر ال��رق��م��ي ال����ذي ت��ع��د فيه
ك��ف��اءة امل��ع��ام�لات وح��م��اي��ة �أم��ن��ه��ا من
ال�ضرورات الرئي�سة لل�شركات.
م��ن جهته �أع���رب �أح��م��د القا�سم نائب
رئ��ي�����س ت��ن��ف��ي��ذي �أول رئ��ي�����س الأعمال
امل�������ص���رف���ي���ة ل���ل�������ش���رك���ات وامل�ؤ�س�سات
ملجموعة بنك الإم����ارات دب��ي الوطني
عن �سعادته بتقدميهم نظام دفع �سل�س
و�آمن يخفف بطريقة مبتكرة من عناء
تنفيذ املعامالت الورقية ويوفر الراحة
لعمالء م��وان��ئ دب��ي العاملية يف �إجناز
معامالتهم املالية ..الفتا �إىل �أن هذا
التعاون ي�ؤكد التزام بنك الإمارات دبي
الوطني بالتعاون مع ال�شركات الكربى
ل��دع��م ر�ؤي����ة دول����ة الإم������ارات العربية
املتحدة نحو جمتمع ذكي.
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م�صرف عجمان يحقق �صايف �أرباح بقيمة
 53.4مليون درهم �إماراتي يف عام 2020

•• عجمان -الفجر:

�أعلن م�صرف عجمان عن نتائجه املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 ، 2020حيث بلغت عائدات امل�صرف  614.6مليون دره��م �إم��ارات��ي يف
عام  2020مقارنة بـ  636.0مليون درهم �إماراتي يف العام ال�سابق .كما
حقق امل�صرف �صايف �أرب��اح ت�شغيلية بلغت  53.4مليون درهم �إماراتي يف
عام  .2020وت�أكيداً على قدرة امل�صرف على الت�أقلم  ،فقد �أحرز م�صرف
عجمان تقدماً ممتازاً يف حتقيق �أه��داف �أعماله املن�شودة على الرغم من
التحديات االقت�صادية غري امل�سبوقة والظروف امل�ضطربة التي �شهدتها
الأ�سواق العاملية ب�سبب تداعيات انت�شار الوباء العاملي على جميع القطاعات
االق��ت�����ص��ادي��ة .وم��ع ه��ذا ي���أت��ي الأداء
ال���ق���وي ل��ل��م�����ص��رف ان��ع��ك��ا���س��اً لقوة
ال�����س��ي��ول��ة ون�����س��ب ر�أ�������س امل�����ال التي
ميتلكها � ،إىل جانب امل�ستوى العايل
م���ن ال���ت���ف���اين يف ال��ع��م��ل واالل����ت����زام
ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ة امل��ت��م��ي��زة للعمالء
و�ضمان ا�ستمرارية جميع العمليات
خالل الأزمة .هذا وقد بلغت تكاليف
امل���وظ���ف�ي�ن وامل�������ص���اري���ف العمومية
والإداري���������ة  235.1م��ل��ي��ون درهم
�إم��ارات��ي مقارنة ب��ـ  258.5مليون
درهم �إماراتي يف عام  ، 2019وذلك
ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ك��ف��اءات الت�شغيلية التي
جن���ح امل�����ص��رف يف حت��ق��ي��ق��ه��ا� .صرح
ال�سيد حممد �أمريي  ،الرئي�س التنفيذي مل�صرف عجمان  ،قائ ً
ال “م�صرف
عجمان ه��و ج��زء ال ي��ت��ج��ز�أ م��ن املنظومة االق��ت�����ص��ادي��ة الوطنية لدولة
الإمارات العربية املتحدة .وبينما ت�شهد البيئة الت�شغيلية تطوراً نوعياً تبعاً
للتحديات امل�ستمرة  ،فقد متكنا بالرغم من هذا من �إح��راز تقدم عظيم
وذلك من خالل نظام العمليات القوي لدينا  ،وعن طريق اتخاذ القرارات
واالحتياطات التطلعية والإدارة املن�ضبطة  .وبكل ح�سم وعزمية وا�صل
فريق عملنا املتفاين عمله الد�ؤوب يف خدمة عمالئنا بفعالية وكفاءة طوال
هذا العام املليء بالتحديات  ،وي�شهد على ذلك النتائج املثمرة التي حققها
امل�صرف يف احلفاظ على جودة وا�ستمرارية اخلدمات املقدمة.
من�ضي قدماً للمرحلة القادمة ،مع الرتكيز على بناء الزخم يف جماالتنا
الأ�سا�سية لتحقيق النمو طويل الأج��ل والربحية والقيمة امل�ستدامة مع
متهيد الطريق لتحقيق جناح �أكرب مع تقدمي املنتجات الرائدة يف ال�صناعة
وتوظيف احللول الرقمية املبتكرة واتباع اال�سرتاتيجيات القوية« .

ديوا تتيح للمتعاملني تر�شيد اال�ستهالك
من خالل مبادرة احلياة الذكية املبتكرة

•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” عن و�صول عدد م��رات ا�ستخدام
لوحة بيانات مبادرة “احلياة الذكية” �إىل �أكرث من  5.5مليون مرة وعدد
مرات ا�ستخدام خا�صية عر�ض ومقارنة وحتميل الفواتري �إىل ما يزيد عن
 435,000مرة وذلك منذ �إطالق املبادرة وحتى �شهر دي�سمرب 2020
كما ا�ستخدم �أكرث من  3000متعامل خا�صية “خارج املنزل” التي تتيح
لهم ا�ستالم تقارير يومية �أو �أ�سبوعية عرب بريدهم الإل��ك�تروين �أثناء
تواجدهم بعيداً عن املنزل .و�أ�شاد املتعاملون بخ�صائ�ص املبادرة املبتكرة
املتوفرة ب�سهولة وي�سر على موقع الهيئة الإل��ك�تروين وتطبيقها الذكي
م�شريين �إىل دور املبادرة يف متكينهم من فهم تفا�صيل الفاتورة ال�شهرية
ب�شكل �أف�ضل واتخاذ خيارات ذكية لرت�شيد ومراقبة اال�ستهالك ب�شكل
ا�ستباقي ودون ال��رج��وع �إىل الهيئة  ..كما �أثنى املتعاملون على برنامج
“نهجي امل�ستدام” ال��ذي �أ�سهم يف تقليل ا�ستهالكهم اليومي من خالل
مقارنة ا�ستهالكهم مع ا�ستهالك املنازل املماثلة .و�أ���ش��ار املتعاملون �إىل
�أن “متجر ديوا” �أت��اح لهم حتويل منازلهم �إىل منازل ذكية من خالل
ال��ع��رو���ض احل�صرية ال��ت��ي يوفرها على �أنظمة البيوت الذكية و�أجهزة
التحكم باال�ستهالك والأجهزة املوفرة للطاقة واملياه �إ�ضافة �إىل ذلك ن ّوه
املتعاملون �إىل خا�صية “خارج املنزل” �ضمن مبادرة “احلياة الذكية” التي
مكنتهم بعد تفعيلها من مراقبة ا�ستهالكهم للكهرباء واملياه �أثناء تواجدهم
بعيداً عن املنزل عالوة على �أن خدمة “�إ�شعار با�ستهالك مرتفع للمياه”
�أت��اح��ت لهم ا�ستالم �إخ��ط��ارات ف��ور ح��دوث �أي ت�سريب �أو ا�ستهالك غري
معتاد فبادروا �إىل �إ�صالح الت�سريبات على الفور لوقف الهدر والإ�سراف.
ونوه معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة
بالدور اجلوهري الذي ي�ؤديه املتعاملون لدعم جهود الهيئة الرامية �إىل
حتقيق ر�ؤية القيادة الر�شيدة وتعزيز م�سرية التنمية امل�ستدامة من خالل
تر�شيد ا�ستهالك الكهرباء واملياه واملحافظة على املوارد الطبيعية الثمينة.
وقال معاليه  :ت�سعى الهيئة �إىل متكني املتعاملني من اتخاذ قرارات ذكية
لرت�شيد اال�ستهالك وتوفر لهم خدمات ذكية ومبتكرة ذات قيمة م�ضافة
معتمدة على �أحدث التقنيات الإحاللية وممكنات ال�شبكة الذكية والعدادات
الذكية لتقليل التكلفة عليهم وخف�ض الأثر البيئي والب�صمة الكربونية ..
كما تقدم الهيئة برامج توعوية وحتفيزية ت�ؤهل املتعاملني لال�ستفادة من
املعلومات الدقيقة التي توفرها الهيئة ب�شكل حلظي عرب القنوات الذكية
وحتليلها ليتمكنوا ب�أنف�سهم من الت�شخي�ص الذاتي وح��ل كافة امل�شاكل
واملعوقات التي ت�سبب زيادة اال�ستهالك.
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عبدالواحد بن ظرام بن فرج اهلل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2020 /0003569جتاري (كلي)
�إىل املحكوم عليه  :عبدالواحد بن ظرام بن فرج اهلل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ البنك التجاري الدويل � -ش م ع
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 270916
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0000267جتاري (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2020 /0003849جتاري (جزئي)

القا�ضي  /معت�صم احمد �سمري ابو �شادي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

املدعي � /شركة اك�سيد جيوتك�ستايل مملوكة الك�سيد ال�صناعية ذ م م � -شركة ال�شخ�ص
الواحد  -ذ م م � -إىل  :املحكوم عليه  /م�ؤ�س�سة تكنو �شيم للخدمات  -اجلن�سية  :الإمارات
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/2/14قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله بالتايل  :ن�ص احلكم
قررت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
 51.05376درهم مع الفائدة بواقع  %2من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام على
�أال تزيد الفائدة على �أ�صل املبلغ املق�ضى به  ،والر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي /حممد ح�سن املرزوقي
حمكمة ال�شارقة

�إىل املدعي  /ويغو لتجارة ال�سلع باجلملة �ش ذ م
�إىل املحكوم عليه � /سناء عبداهلل حممد �شنتات �صالون اجلمال االبي�ض لل�سيدات  -ذ م م
9138843 9139877
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/1/31قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم �أعاله بالتايل :
قررت املحكمة  -1 :الزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره ( )10552.36درهم  ،والزام املدعي عليها
الثانية بالت�ضامن مببلغ ( )10402درهم من املبلغ املق�ضى به على املدعي عليها االوىل.
 -2الزام املدعي عليهما بالت�ضامن باداء مبلغ  1500درهم للمدعية تعوي�ضا عن ال�ضرر املادي الذي حلق بها.
 -3الزامهما بفائدة مبقدار � %5سنويا من املبلغ املق�ضى به عليهما بالبند  1من هذا القرار اعتبارا من تاريخ �إقامة الدعوى
وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد على ا�صل الدين املق�ضى به  ،وبالزامهما بفائدة مبقدار � %5سنويا بالن�سبة ملبلغ التعوي�ض
املق�ضى به عليهما بالبند  2من هذا القرار اعتبارا من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام على �أال تزيد على
�أ�صل املبلغ املق�ضى به-4 .الزامهما مب�صروفات الدعوى وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
القا�ضي /حممد �أحمد عبدول
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
تكليف الإعالن بالن�شر حل�ضور اجتماع اخلربة احل�سابية
يف الدعوى رقم  2020/4390جتاري جزئي

املدعي  :ديرك ريت�شري
املدعي عليه  :مارك بندرات
"يعلن اخلبري الدكتور /عقيل حممد هادي ح�سن الهادي  ،واملعني من قبل حمكمة دبي االبتدائية
يف الدعوى رقم  2020/4390جتاري جزئي  ،واملقامة من املدعي/ديرك ريت�شري  ،وتنفيذا
للمهمة فان املدعى عليه  /مارك بندرات مدعوا حل�ضور اجتماع اخلربة احل�سابية او بوا�سطة وكيل
معتمد واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق  2021/2/23يف متام ال�ساعة  11.00احلادية ع�شر
�صباحا يف مقر مكتبنا الكائن يف �إمارة دبي  -ديرة  -بو�سعيد  -بناية الو�صل بزن�س �سنرت  -بجوار
فندق جي ( 5فندق روتانا �سابقا) � -شارع رقم  - 27الطابق التا�سع  -مكتب رقم (  )902رقم
مكاين  - 32428 94178 :لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله " واح�ضار
جميع الأوراق وامل�ستندات التي ت�ؤدون تقدميها لنا لنتمكن من �أداء مهمتنا.
اخلبري احل�سابي
الدكتور  /عقيل حممد هادي ح�سن الهادي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1/1601
املنذرة  :يونايتد بريكا�ست كونكريت للمقاوالت (�ش ذ م م)
املنذر اليهما (� )1ضمان للمقاوالت �-ش ذ م م ( )2بلعبا�س بن ابراهيم  -اجلن�سية اجلزائر
مبوجب الإنذار رقم � 2020/1/214160إنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إن املنذرة
تنذر املنذر اليهما ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتهما والبالغ قدره ( 43680درهم) (فقط
ثالثة واربعون الف و�ستمائة وثمانون درهم) وذلك يف خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إعالن هذا
الإن��ذار و�إال �سوف ت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة قبل املنذر اليهما
وذلك با�ست�صدار االمر بالزامهما ب�أداء ذلك املبلغ بالإ�ضافة اىل الفائدة الت�أخريية بواقع %12
�سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الر�سوم وامل�صاريف واالتعاب و�شمول الأمر
بالنفاذ املعجل بال كفالة .هذا مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى،،،

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1/1535
املنذرة  :لوجى كومبوزايت�س  -م م ح
املنذر اليه  :انيل كومار كلمنت  -هندي اجلن�سية
مبوجب الإن��ذار رقم � 2020/1/210281إنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي ف�إن
املنذرة تنذر املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته والبالغ قدره ( 259721درهم)
خالل فرتة قوامها (� )7أيام عمل من تاريخ �إعالن هذا الإن��ذار و�إال �ست�ضطر املنذرة اىل
اتخاذ الإجراءات الق�ضائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر وتعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر
مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف وتكاليف التقا�ضي واتعاب املحاماة.
هذا مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى،،،
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انذار عديل بالن�شر
الرقم ()2021/1594

املنذرة  :عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة  -ذ م م
املنذر اليه  )1 :ريناي�سان�س غلوبال لإدارة امل�شاريع م�ؤ�س�سة فردية ملالكها /
حممد علي كارتار فاداكيتيل حممد كارتار فاداكيتيل
� )2سودهري كومار �سومري �سينغ
ينذر املنذر اليه ب�ضرورة املباردة ل�سداد مبلغ وقدره  370.470درهم قيمة
ال�شيك رقم  100051امل�سحوب على بنك دبي الإ�سالمي ويف حال خمالفة
املنذر اليها ذل��ك �سوف ت�ضطر املنذرة التخاذ كافة الإج���راءات القانونية
املقررة.
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�إعالن بالن�شر
رقم املحرر ()2021/1615
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2021/255
املنذرة � :سنتميرت كيوب للعقارات
املنذر اليهم  -1 :احلواي لرتكيب انظمة تكييف الهواء � -ش ذ م م
 -2حممد هارون عبداملجيد
ف��ان امل��ن��ذرة تر�سل ه��ذا االن���ذار العديل للمنذر اليهم لدفع القيمة االيجارية من تاريخ
 2020/10/25وحتى تاريخه باال�ضافة اىل الغرامات وال�ضرائب املرتتبة عليهم ح�سب عقد
االيجار وباال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف وذلك خالل  30يوما من تاريخه  ،و�إال ف�سوف
تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة االج��راءات القانونية املنا�سبة الخ�لاء العني امل�ؤجرة
مع حتميلهم كافة الر�سوم وامل�صاريف وكافة الغرامات وال�ضرائب املرتتبة عليهم ح�سب
عقد االيجار والفائدة القانونية ومطالبتهم بالتعوي�ض املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما
حلقها من خ�سارة.

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/1534
املنذر  :عبداهلل بن حيدر للتجارة العامة  -ذ م م
املنذر اليه  :مطعم �أوليف�س
املو�ضوع  :ينذر املنذر املنذر اليه باخالء العني امل�ؤجرة (امل�ستودع رقم  4مب�ستودعات عبداهلل
بن حيدر مقابل قرية ال�شحن) لعدم جتديد عقد الإيجار وعدم �سداد بدل الإيجار وكذلك
�سداد مبلغ الإيجار يف ذمتكم والبالغ قدره ( )122500.00فقط مائة واثنان وع�شرين الفا
وخم�سمائة دره��م ال غري) حتى تاريخ هذا الإن��ذار مع ما ي�ستجد من �إيجار حتى تاريخ
الإن��ه��اء الفعلي  ،بالإ�ضافة اىل ن�سبة  %21ر�سوم ع��ق��ارات حكومة دب��ي و�ضريبة القيمة
امل�ضافة بن�سبة  ، %5و�إال �سن�ضطر �آ�سفني التخاذ الإجراءات القانونية �ضدكم مع حتملكم
كافة الر�سوم وامل�صاريف القانونية واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

وزارة العدل
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0000684مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :سيف اليزل احل�سني
جمهول حمل الإقامة  :الإمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة النهدة حممول 0561382449 :
الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره  100.000درهم (مائة الف درهم) مع الفائدة
القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�صل يف  2016/11/27وحتى ال�سداد التام
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/2/28امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد -
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/2/16م

مدير اخلدمات الق�ضائية
عائ�شة عبداهلل �آل علي

الكاتب العدل

املنذر  :بنك ابوظبي التجاري � -ش م ع
املنذر اليه  :عبيد حممد �سعيد بن ح�سن اخلاطري
بهذا يكلف املنذر املنذر اليه ب�أداء مبلغ وقدره (( )1.178.351.45مليون
ومائة وثمانية و�سبعون الف وثالثمائة وواحد وخم�سون واربعون فل�س)
خالل مدة �أق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار  ،و�إال �سي�ضطر
املنذر لل�سري يف �إجراءات ا�ست�صدار امر �أداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه
يف مطالبتكم ب�أي م�صروفات يتكبدها يف �سبيل ذلك.
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

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

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/324جتاري كلي  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  2780320.54درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بيت االبتكار لل�سقاالت � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :عبداهلل نا�صر من�صور حمد الكعبي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :اميوزمنت وايتووتر � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )2780320.54دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

مدير اخلدمات الق�ضائية
حممد ح�سن امني املال

الكاتب العدل

الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

املرجع 198 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/جمعه ح�سن علي احل�سن املازمي  -الإمارات اجلن�سية
يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�صته البالغة ( )%100اىل ال�سيد /وليد عي�سى عيد غامن
 ،الإمارات اجلن�سية يف الرخ�صة ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة
(كافترييا عامل ال�شاي) مبوجب الرخ�صة رقم ()735433
تعديالت اخرى  :حيث مت تنازل مالك الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 199 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد�/سلطان عبيد بن طار�ش املهريي  -الإمارات اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /عمر �سلطان
عبيد بن طار�ش املهريي  -الإمارات اجلن�سية بالرخ�صة امل�سماة (نيبتون للإلكرتونيات)
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )117485ال�صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :اليوجد.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

الكاتب العدل
ت�سهيل ال�سعادة �سمنان

حماكم دبي

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0000750مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :عماد عبداملالك معارك الوحيدى
جمهول حمل الإقامة  :دبي ح�سب ورقة التحري 0521316948 0521316958
بناء على طلب املدعي  :حممود ال�سباعي  -قد رفعت الدعوى املذكورة �أعاله يطالبكم ب :
 املطالبة مببلغ وقدره  20000الف درهم الزام املدعي عليهم لدفع الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنيةانت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2021/2/23امام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية
 مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  -وتقدمي مذكرة جوابية علىالدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2021/2/17م

الكاتب العدل

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

وزارة العدل

حماكم دبي

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مذكرة �إعالن حكم ن�شرا
يف الدعوى رقم �( 2021/622أمر �أداء)

املرفوعة من املدعي /يحيى يو�سف نا�صر يو�سف الزرعوين
�ضد املدعي عليهما �-1 /شركة املتو�سطة ملقاوالت البناء
 -2معني ابراهيم قاعودا ابومغي�صيب � -أدرين اجلن�سية
نعلمك بانه قد �صدر بحقك يف الدعوى امل�شار اليها القرار املبني �أدناه
القرار
ن�أمر بالزام املدعي عليهما ان ي�ؤدي للمدعي بالت�ضامن فيما بينهما مبلغا
وقدره ( )87000درهم والزمتهما بالفائدة مبقدار � %5سنويا من تاريخ قيد
الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�صروفات.

مكتب �إدارة الدعوى

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

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

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 4928/2020/207تنفيذ جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/عبيد مو�سى فار�س بيد�س  -جمهول حمل االقامة مبا
ان الطالب التنفيذ/دنيا للتمويل  -ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )129337.56درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما -1/النق�ش للمقاوالت (�ش ذ م م) -2برامود كومار ارورا
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ا�س كي ام للتكييف  -ذ م م  -وميثله  /يو�سف ح�سني حممد
�صالح ال�سهالوي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )87491درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
انذار عديل بالن�شر
رقم املحرر ()2020/1618

رئي�س ال�شعبة

مقدم الطلب  /م�صطفى انور علي وايل حممد واجلي  -بريطاين اجلن�سية
وميثله اال�ستاذ /عبدالرحيم عبداملنعم جمعه ب�صفته وكيال عن املحامي /حممد عبيد خلفان الر�ضه مبوجب وكالة
م�صدقة بتاريخ 2019/4/14
�ضد  /املنذر اليها  :ديجيتال جرايفون خلدمات ايواء اجهزة ونظم املعلومات
�إنذار ب�سداد املرت�صد واالخالء
مبوجب عقد �إيجار م�ؤرخ يف  2018/11/28ا�ست�أجر املنذر اليه من املنذر مكتب جتاري وذلك مبنطقة اخلليج التجاري
برج ذا بريزم ملدة عام تبد�أ من تاريخ  2018/11/28وحتى  2019/11/27وذلك مقابل ايجار قدره  60.000درهم
على ان يقوم امل�ست�أجر ب�سداده مبوجب �أربع �شيكات على اربع دفعات وحيث ان امل�ؤجر او يف بالتزاماته ولكن امل�ست�أجر قام
ب�سداد االربع دفعات وامتنع اخالء العني امل�ؤجرة وبالتايل يرت�صد يف ذمته
بناء عليه
يتوجه املنذر (امل�ؤجر) ومبوجب هذا الإنذار ويعلن املنذر اليه (امل�ست�أجر) بف�سخ عقد االيجار امل�ؤرخ يف 2018/11/28
لعدم �سداد القيمة االيجارية والزامه ب�إخالء العني امل�ؤجرة وت�سليمها خالية من الأ�شخا�ص وال�شواغل و�سليمة من �أي تلف
 ،هذا بالإ�ضافة اىل �سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمته وما ي�ستجد حلني متام االخ�لاء مع احتفاظ املنذر بحقه يف املطالبة
بالتعوي�ض عما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب.

الكاتب العدل

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

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2293ل�سنة  2020جتاري جزئي
 ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  32.590.25درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف والفائدة
القانونية ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإع�ل�ان :ج���اوزاف ب��اول � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ وميثله  :عبداهلل نا�صر
من�صور حمد الكعبي � -صفته بالق�ضية  :وكيل  ،املطلوب �إعالنهما � -1 :سي اي ام جلوبال
الواليات املتحدة االمريكية  -ذ م م �-2سي اي ام جلوبال لإدارة الفعاليات � -صفتهما بالق�ضية :
منفذ �ضدهما  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )32590.25درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  69/2021/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/4037امر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  663839.92درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بيت االبتكار لل�سقاالت � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :عبداهلل نا�صر من�صور حمد الكعبي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :كونفور�س اريبيا للمقاوالت � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )663839.92دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
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مقدم الطلب � /شركة امورك�س هولدينجز وميثلها اال�ستاذ /علي ر�ضا حممد علي  -باك�ستاين اجلن�سية � -أحمل جواز
�سفر رقم ( )CN9896102وميثلها جميعا بالتوقيع اال�ستاذ /عبدالرحيم عبداملنعم جمعه ب�صفته وكيال عن املحامي/
حممد عبيد خلفان الر�ضه مبوجب وكالة م�صدقة بتاريخ 2019/4/14
�ضد  /املنذر اليها  :ح�سن �صالح مبارك عبداهلل � ،إماراتي اجلن�سية  ،رقم الهوية 784196974794081 :
�إنذار ب�سداد املرت�صد واالخالء
مبوجب عقد �إيجار م���ؤرخ يف  2017/8/26ا�ست�أجر املنذر اليه من املنذر حمل �إيجار مبنطقة اخلليج التجاري برج ذا
بريزم ملدة عام تبد�أ من تاريخ  2017/10/19وحتى  2018/11/3وذلك مقابل ايجار قدره  116.070.00درهم
على ان يقوم امل�ست�أجر ب�سداده مبوجب �أربع �شيكات على اربع دفعات وحيث ان امل�ؤجر او يف بالتزاماته ولكن امل�ست�أجر مل
يقوموا ب�سداد االربع دفعات امتنع اخالء العني امل�ؤجرة وبالتايل يرت�صد يف ذمته  348210درهم.
بناء عليه
يتوجه املنذر (امل�ؤجر) ومبوجب هذا الإنذار ويعلن املنذر اليه (امل�ست�أجر) بف�سخ عقد االيجار امل�ؤرخ يف  2017/8/26لعدم
�سداد القيمة االيجارية والزامه ب�إخالء العني امل�ؤجرة وت�سليمها خالية من الأ�شخا�ص وال�شواغل و�سليمة من �أي تلف  ،هذا
بالإ�ضافة اىل �سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمته  348210درهم وما ي�ستجد حلني متام االخالء مع احتفاظ املنذر بحقه يف
املطالبة بالتعوي�ض عما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب.

الكاتب العدل

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره
 1.805.090درهم (مليون وثمامنائة وخم�سة الف وت�سعني درهما) والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ
الإ�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  ،مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :الإمارات للإت�صاالت املتكاملة (م�ساهمة عامة) � -صفته بالق�ضية  :مدعي
املطلوب �إعالنه  -1 :خان حممد منظور منظور ح�سني � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان
ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره  1.805.090درهم (مليون وثمامنائة وخم�سة الف وت�سعني درهما) والفائدة القانونية
بواقع � %12سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  ،مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2021/2/28ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  5867/2020/60امر اداء

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة با�صدار الأمر بالزام املدعي ب�سداد مبلغ  119.000 .00درهم (مائة وت�سعة ع�شر
الف درهم) مع الفائدة القانونية بواقع  %9ابتداء من تاريخ ا�ستحقاق �آخر فاتورة يف  2017/7/30وحتى
متام ال�سدد والزام املقدم �ضدها الطلب بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :بريكلي للخدمات الإمارات العربية املتحدة (�ش ذ م م) � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :فهد �أحمد علي حممد بن متيم � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :ثنك فود � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2021/1/2بالزام املعرو�ض �ضدها ثنك فود �ش ذ م م
ان ت�ؤدي اىل طالبة االمر بريكلي للخدمات الإمارات العربية املتحدة � -ش ذ م م مبلغ وقدره  119000مائة
وت�سعة ع�شر الف درهم والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من  2020/12/21وحتى متام ال�سداد والزمتها
بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2114مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة - 22
احلو�ض  - 2امل�ساحة  280.001 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2111مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة - 22
احلو�ض  - 2امل�ساحة  279.999 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2102مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة
 - 22احلو�ض  - 2امل�ساحة  280 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2082مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة - 22
احلو�ض  - 2امل�ساحة  280.001 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  372ل�سنة 2020
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)

املنفذ �ضده  /مرمي �سعيد غامن �سعيد احلزمي
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك الإمارات دبي الوطني (�ش.م.ع)
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع الإمارات للمزادات
 http://www.emiratesauction.aeيف مت��ام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا ي��وم الأرب��ع��اء املوافق
 ، 2021/02/24وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  0451مبنطقة املويهات  3ب�إمارة عجمان  ،ب�سعر التثمني  1.350.000.00 :درهم (مليون
وثالثمائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإلكرتوين
للإمارات للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له
اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2031مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة - 22
احلو�ض  - 2امل�ساحة  279.999 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2029مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة
 - 22احلو�ض  - 2امل�ساحة  280 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  1993مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة - 22
احلو�ض  - 2امل�ساحة  278.551 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  230,000 .00 :درهم (مائتان وثالثون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
اعالن بالن�شر
 3553/2020/16جتاري جزئي

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه � -1 :شركة �سيدكو للمقاوالت العامة  -ذ م م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي  :ليندين للتجارة العامة � -ش م ح
قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها مطالبة ب��ال��زام املدعي عليها ب��ان ت���ؤدي للمدعية �إجمايل
املبلغ املرت�صد يف ذمتها ل�صالح املدعية مبلغا وق��دره  183.531.96درهم (مائة ثالثة وثمانون
الف وخم�سمائة واحد وثالثون درهما �ستة وت�سعون فل�سا) مع الفائدة القانونية  %9من تاريخ
الإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
وح��ددت لها جل�سة يوم الأح��د املوافق  2021/2/28ال�ساعة � 8.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  24ل�سنة  2020انابة
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  24ل�سنة  2020انابة
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  24ل�سنة  2020انابة
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني للمنفذ �ضده (ن�شرا)

املنفذ �ضده  /عا�شور احمد حممد مندور احمد �سيد ب�صفته كفيل مت�ضامن ملديونية طم طم للتجارة واخرون
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك دبي التجاري (�ش.م.ع)
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع الإمارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق ، 2021/02/24
وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
الوحدة العقارية رقم � - 1307أبراج اخلور  A7مبنطقة الرا�شدية  1ب�إمارة عجمان .ب�سعر التثمني 230.000.00 :
درهم (مائتان وثالثون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإلكرتوين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام

املنفذ �ضده  /عا�شور احمد حممد مندور احمد �سيد ب�صفته كفيل مت�ضامن ملديونية طم طم للتجارة واخرون
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك دبي التجاري (�ش.م.ع)
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع الإمارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق ، 2021/02/24
وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
الوحدة العقارية رقم  - 2808برج الكورني�ش مبنطقة الرميلة  2ب�إمارة عجمان .ب�سعر التثمني 600.000.00 :
درهم(�ستمائة الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإلكرتوين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام

املنفذ �ضده  /عا�شور احمد حممد مندور احمد �سيد ب�صفته كفيل مت�ضامن ملديونية طم طم للتجارة واخرون
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك دبي التجاري (�ش.م.ع)
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع الإمارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق ، 2021/02/24
وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
الوحدة العقارية رقم  - 3108برج الكورني�ش مبنطقة الرميلة  2ب�إمارة عجمان .ب�سعر التثمني 600.000.00 :
درهم(�ستمائة الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإلكرتوين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام

حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2114مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة - 22
احلو�ض  - 2امل�ساحة  280.001 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2111مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة - 22
احلو�ض  - 2امل�ساحة  279.999 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2102مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة
 - 22احلو�ض  - 2امل�ساحة  280 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2082مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة - 22
احلو�ض  - 2امل�ساحة  280.001 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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العدد  13168بتاريخ 2021/2/18

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  372ل�سنة 2020
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  226ل�سنة 2013
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

املنفذ �ضده  /مرمي �سعيد غامن �سعيد احلزمي
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك الإمارات دبي الوطني (�ش.م.ع)
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع الإمارات للمزادات
 http://www.emiratesauction.aeيف مت��ام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا ي��وم الأرب��ع��اء املوافق
 ، 2021/02/24وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  0451مبنطقة املويهات  3ب�إمارة عجمان  ،ب�سعر التثمني  1.350.000.00 :درهم (مليون
وثالثمائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإلكرتوين
للإمارات للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع .وعلى كل من له
اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2031مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة - 22
احلو�ض  - 2امل�ساحة  279.999 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  2029مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة
 - 22احلو�ض  - 2امل�ساحة  280 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  150,000 .00 :درهم (مائة وخم�سون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

املنفذ �ضده � /شركة ت�شابال وورلد  -ذ م م
ل�صالح طالب التنفيذ  /حممود ر�ضا بهزاد  -بوكالة املحامني  /د .حبيب املال وطارق ال�شام�سي و�إميان �أ�سد ورا�شد عبداهلل وحمد
الرحمه وحممد املرزوقي و�أمري اخلاجة
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد م��زاد علني وذل��ك على موقع الإم��ارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق  ، 2021/02/24وذلك لبيع
العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
العقار قطعة رقم  1993مبنطقة احلليو  2ب�إمارة عجمان والتي مت فرزها من القطعة امل�سماة �سابقا احلليو  -رقم القطعة - 22
احلو�ض  - 2امل�ساحة  278.551 :مرت مربع ،ب�سعر التثمني  230,000 .00 :درهم (مائتان وثالثون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذل��ك مراجعة ق�سم احل��ج��وزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإل��ك�تروين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام
حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13168بتاريخ 2021/2/18
�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  108/2021/60امر �أداء

مو�ضوع الدعوى :الزام املطلوب �ضدها ب�أن ت�ؤدي للطالبة مبلغ وقدره  34,405درهم (اربعة وثالثون الف اربعمائة وخم�س
درهم) باال�ضافه اىل مبلغ  7.000درهم (�سبعة االف درهم) على �سبيل التعوي�ض اجلابر عن اال�ضرار املادية واملعنوية التي
حاقت بالطالبة.وبالفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ التكليف بالوفاء احلا�صل يف  2020/12/10وحتى ال�سداد
التام على املبلغ املق�ضي به.
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة مع الزام املطلوب �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  :ان�ستانت اك�سي�س لبيع وت�أجري املعدات االن�شائيــــة ذ.م.م � -صفته بالق�ضية :مدعي
املطلوب اعالهنه  -1 :النجم االزرق للمقاوالت (ذ.م.م) � -صفته بالق�ضية :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ � 2021-01-14أز ًال :انفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني  ,ثانياً:
ب�إلزام املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ و قدرة  34,405درهم (�أربعة و ثالثون �ألف و �أربعمائة و خم�س درهم ) و الفائدة
القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ  2020-12-10و حتى متام ال�سداد  ,مع �إلزامها بالر�سوم و امل�صاريف و مبلغ �ألف درهم
مقابل �أتعاب املحاماة  ,و رف�ضت طلب النفاذ املعجل  ,و ملا كان ما تقدم و كانت املحكمة قد �أمرت للمدعية بالفوائد القانونية من
تاريخ اال�ستحقاق  ,مبا فية تعوي�ضاً كافياً لالخرية عن الإ�ضرار املادية التي حلقتها لذا رف�ضت املحكمة طلب التعوي�ض �إذ ال
مربر له ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة
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وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  24ل�سنة  2020انابة
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  24ل�سنة  2020انابة
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

وزارة العدل  -حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية
الق�ضية التنفيذية رقم  24ل�سنة  2020انابة
�إعالن بيع عقار باملزاد العلني (ن�شرا)

املنفذ �ضده  /عا�شور احمد حممد مندور احمد �سيد ب�صفته كفيل مت�ضامن ملديونية طم طم للتجارة واخرون
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك دبي التجاري (�ش.م.ع)
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع الإمارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق ، 2021/02/24
وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
الوحدة العقارية رقم � - 1307أبراج اخلور  A7مبنطقة الرا�شدية  1ب�إمارة عجمان .ب�سعر التثمني 230.000.00 :
درهم (مائتان وثالثون الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإلكرتوين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام

املنفذ �ضده  /عا�شور احمد حممد مندور احمد �سيد ب�صفته كفيل مت�ضامن ملديونية طم طم للتجارة واخرون
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك دبي التجاري (�ش.م.ع)
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع الإمارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق ، 2021/02/24
وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
الوحدة العقارية رقم  - 2808برج الكورني�ش مبنطقة الرميلة  2ب�إمارة عجمان .ب�سعر التثمني 600.000.00 :
درهم(�ستمائة الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإلكرتوين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام

املنفذ �ضده  /عا�شور احمد حممد مندور احمد �سيد ب�صفته كفيل مت�ضامن ملديونية طم طم للتجارة واخرون
ل�صالح طالب التنفيذ  /بنك دبي التجاري (�ش.م.ع)
تعلن حمكمة عجمان الإبتدائية الإحتادية للجميع ب�أنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع الإمارات للمزادات http://
 www.emiratesauction.aeيف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا يوم الأربعاء املوافق ،2021/02/24
وذلك لبيع العقار العائد ملكيته للمنفذ �ضده و�أو�صاف العقار على النحو التايل :
الوحدة العقارية رقم  - 3108برج الكورني�ش مبنطقة الرميلة  2ب�إمارة عجمان .ب�سعر التثمني 600.000.00 :
درهم(�ستمائة الف درهم)
يتوجب على الراغب يتقدم مبوجب بالإ�شرتاك باملزايدة �أن �شيك م�صدق بقيمة  %20من الثمن املقدر للعقار.
فعلى من يرغب بال�شراء �أو الإ�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�سم احلجوزات والبيوع باملحكمة او املوقع الإلكرتوين للإمارات
للمزادات  http:// www.emiratesauction.aeوذلك قبل موعد البيع.
وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام

حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية

حليمة �أحمد احلو�سني
مكتب اخلدمات الق�ضائية
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ثقافة وفنون

Thursday

30

ُ
�ساحل ال�شعر
تتناثر على
زخات �إبداع
الأم�سية الثالثة من برنامج «�أمري ال�شعراء» ..
ُ
ِ
•• «حممد املامي» و «حنان فرفور»
يت�أهالن بت�صويت امل�شاهدين
•• ملحم زين ..يطرب امل�شاهدين
ب�أغنية «العدل يا حبيبتي»
•• ال�شاعر النيجريي «علي لون»
يحجز مقعده يف املرحلة الثانية
بقرار جلنة التحكيم

•• �أبوظبي-الفجر:

انطلقت من عا�صمة احللم والأمل وال�سالم
ونب�ض الثقافـة العاملية “�أبوظبي” ثالث
�أم�سيات �أم�ير ال�شعراء يف مو�سمِه التا�سع،
�أول و�أ���ض��خ��م م�سابقة لل�شعر الف�صيح يف
الوطن العربي ،يف متام ال�ساعة العا�شرة من
م�ساء يوم �أم�س الأول الثالثاء ،من م�سرح
ال�شعر الأول “�شاطئ الراحة” ،وعلى الهواء
مبا�شرة عرب قناتي بينونة والإمارات.
وا����س���ت���ه���ل���ت م���ذي���ع���ة ال��ب�رن����ام����ج “مهرية
عبدالعزيز” احللقة بالرتحيب ب�أع�ضاء
جلنة التحكيم املكونة م��ن “الدكتور علي
ب��ن متيم ،ال��دك��ت��ور �صالح ف�ضل ،الدكتور
عبدامللك مرتا�ض».
وبعد عر�ض تقرير ا�ستذكر م��رور �شعراء
احللقة املا�ضية من الربنامج� ،أعلنت مقدمة
الربنامج عن ال�شعراء املت�أهلني بت�صويت
اجل��م��ه��ور ال���ذي ا�ستمر مل��دة �أ���س��ب��وع كامل،
حيث ت�أهل �إىل املرحلة الثانية من م�سابقة
�أم�ير ال�شعراء يف مو�سمه التا�سع ،ك��ل من
“ال�شاعر حممد املامي من موريتانيا بـ 78
 ،%وال�شاعرة حنان فرفور من لبنان بـ 56

 ،”%فيما غادر امل�سابقة ال�شاعر عبداهلل
علي ال�شام�سي من الإمارات.
م��ل��ح��م زي�����ن ..ي��ط��رب امل�����ش��اه��دي��ن ب�أغنية
“العدل يا حبيبتي»
تعطرت ف�صول الليلة ب�صوت الفنانِ العذب
“ملحم زين” ،ال���ذي �أط����رب امل�شاهدين
ب�أغنية من ال�شعر الف�صيح بعنوان “العدل
ي���ا حبيبتي” ،وه����ي م���ن ك��ل��م��ات ال�شاعر
“�أ�سعد الغريري” ،و�أحلان الفنان القدير
“كاظم ال�ساهر».
وق��ال ملحم زين �أن برنامج �أم�ير ال�شعراء
من الربامج الهادفة والذي ا�ستطاع خالل
ال�����س��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة وم���ا زال م�ستمراً كنور
م�����ش��ع يف ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة ال�����ش��ع��ر ال��ف�����ص��ي��ح يف
املجتمع وب�ين �أو���س��اط ال�شباب ،وت�شجعهم
على التحدث بالعربية الف�صيحة ،م�شرياً
�إىل �أن �أبوظبي ب�شكل ع��ام وبرنامج �أمري
ال�شعراء ب�شكل خا�ص ميثالن بيئة خ�صبة
للمواهب الفنية والثقافية ،ومن�صة للظهور
الإعالمي.
و�أع���رب زي��ن ع��ن تقديره للجهود الكبرية
والإجن����ازات العظيمة التي تقوم بها دولة
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م�ستوى

عاملي ،و�أخ��ره��ا الإجن��از التاريخي “م�سبار
الأمل” الذي قاد العرب �إىل املريخ ،وكان
فخر لكل عربي.
وح��ول التعاون الأول مع القي�صر “كاظم
ال�ساهر” يف الأغ��ن��ي�� ِة ال��ت��ي قدمها الليلة،
�أك��د �أن��ه فخور ج��داً بالتعاون مع القي�صر،
و�أن �أحلانه هي ب�صمة يف �أر�شيف �أي فنان،
ريا �إىل �أنه من النا�س الذين كربوا على
م�ش ً
�أغ��اين كاظم ال�ساهر مثل “�أ�شهد ،زيديني
ع�����ش��ق��اً� ،أن���ا وليلى” وغ�يره��ا م��ن الأغ���اين
ملميزة .كما ق��دم الفنان زي��ن ملحم خالل
ظهور ثاين منت�صف احللقة ب�أغنية “قلبي
بي�ضحك».
 4جنوم من  4دول عربية و�أجنبية
ن�ثر برنامج �أم�ي�ر ال�شعراء زخ���ات الإب���داع
ع��ل��ى ���س��اح��لِ ال�����ش��ع��ر ،ح��ي��ث حملت �سحابة
الأم�����س��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن احل��ل��ق��ات املبا�شرة
ل��ل�برن��ام��ج� ،أرب���ع���ة جن���وم ج���دد م���ن �أربعة
دول عربية و�أجنبية ،وهم “ال�شاعر ال�سيد
خلف �أبو ديوان من م�صر ،ال�شاعر علي لون
م��ن نيجرييا ،ال�شاعر حممد ال�ترك��ي من
اململكة العربية ال�����س��ع��ودي��ة ،ال�شاعر نبيل
عماد العيا�ش من العراق” ،والذين قدموا

ال�سهرا»
روائعهم ال�شعرية �أمام جلنة التحكيم.
ليالٍ  ،ت�شربُ َّ
�أو ُل جن����و ِم الأم�����س��ي��ة “ال�سيد خ��ل��ف �أبو وقالت اللجنة �أن الق�صيدة حملت يف طياتها
ديوان” م��ن م�صر ،وق��د حملت م�شاركته امل��ح��ب��ة وال�����س�لام وال��ت�����س��ام��ح ،و�أن عنوان
الق�صيدة عنوان �شعري ميتد �إىل ظالل يف
كلمات عذبة ،ومنها:
عامل املعاين.
«�سرّحِ ي خيَا َل ر ََ�شا
� ْإن َر َ�أى ّ
ثالثِ النجوم “حممد الرتكي” من اململك ِة
الظال َل
ال��ع��رب��ي�� ِة ال�����س��ع��ودي��ة ،وح��م��ل��ت م�شاركته
م ََ�شى
ْ
عنوان” يف حمراب عا�شق” ،وجاء فيها:
زا َر ِبئ َرهُ..
«ح��ا َن وق��تُ ال�صالةِ ..انه�ضي ..من ف�ؤادي
فلماذا ا ْرتوى ال ّلقا
قلي ً
ال
ع ََط َ�شا؟!
ْ
هلل
مل ي ََ�ش�أْ وكا َن َمعِي..
لأ�سجد وحدي ِ
َ
َّ
َ
َ
ً
ْتُ
ملا �أع ْد �أ�ستطی ُع الوقوف مبحرابه
كيف كن حيث يَ�شا؟!»
���ا����س وج��������ودكِ  ..يف ح�������ض���ر ٍة من
وقالت اللجنة �إن ال�شاعر قدم حالة �شعرية يف ال���ت���ب ِ
فريدة ،وقدم ق�صيدة مقت�ضبة بديعة ،وقد َ�شتاتك..
وحد ي على ِّ
القلب»
جمع بني الإلقاء والأداء الب�صري.
ال�صف  ..وحدك يف ِ
ث����اين جن�����و ِم الأم�������س���ي���ة “علي لون” من و�صفت اللجنة ق�صيدته ب�أنها مريحة ،وقد
ن��ي��ج�يري��ا وق����دم ق�����ص��ي��دة ب��ع��ن��وان “ دَمْ َع ٌة حملت ال��ك��ث�ير م��ن امل��ع��اين اجل��م��ي��ل��ة ،التي
جمعت يف حديثها بني احلب وال�صالة.
َت َت�آك َل فيَ َ�ش َف ِة اَلرَّمْ لِ ” ،وفيها قال:
«ك��ط��ائ�� ٍر يف حنايا �شهق ٍة ع��ث�را �أم�شي� ،آخ�� ُر جن��و ِم الأم�سية “نبيل عماد العيا�ش”
م���ن ال����ع����راق ،ح��ي��ث ق����دم ق�����ص��ي��دة بعنوان
وفانو�سُ بو ٍح يف فمي انك�سرا
ك��ج�ير ٍة يف رب��ي��ع ال��يُ��ت�� ِم ج��ائ��ع�� ٍة ُتهده ُد “م�شاه ُد ْ
إعالمي” ،قال فيها:
من تقري ٍر �
ّ
طري َق
الغيمَ ،كي يُرخي لها �شجرا
«هُ��مَ��ا �سبَقانا ّ
لل�سما ِء ِل�� َي ْ��ج�� َع�َلااَ
اط املُ�ستقي ِم مُعبدَا
ك�شار ٍع يف زواي��ا بلدةٍ ،جل�ست �شموعها يف ال�ص ّر ِ
وق��ب�� َل ان��ف��ج��ا ٍر مُ��رعِ ��بٍ ق��ي�� َلَ :غ��ن��ي��ا عن
ا ُ
حل ِّب موالنيِ ،ثم ت�شهدَا
وقي َل� :سيحتاجانِ ي��و َم�ينِ ،ري َثما ُي ِعدّانِ
عن يو ِم القيام ِة مَ�ش َهدَا
ُيقِيما م َع
وملا ميُو َتا ،رمبا ذ َهبَا ل��ك��ي
املو َتى لقا ًء مخُ لدَا
و�أعجبت اللجنة بق�صيدته ،والتي �أهداها
ني ح�� ْرب ه��زاع و�س�ؤدُد
�إىل روحَ ْ��ي ِالإعالمي ِ
اللذين ا�ست�شهدا وهما ين ُقالنِ معاناةَ
فار�س
ِ
ني العراقي َ
ال ّنازحِ َ
ني.
ال�����ش��اع��ر ال��ن��ي��ج�يري “علي لون” يحجز
م��ق��ع��ده يف امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ب���ق���رار جلنة
التحكيم
مع نهاية الأم�سية الثالثة من رحل ِة ال�شع ِر

والإمار ِة للمو�س ِم التا�سع “�أمري ال�شعراء”،
�أعلنت جلنة حتكيم الربنامج ت�أهل ال�شاعر
النيجريي “علي لون” بـ  45درجة ،ليكون
�سابع النجوم الذين حجزوا مقاعدهم يف
“املرحلة الثانية” من م�سار امل�سابقة.
وتبقى ثالث ُة �شعراء،
وه��م (ال�شاعر ال�سيد خلف �أب��و دي���وان من
م�صر ،ال�شاعر حممد الرتكي من اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ،ال�����ش��اع��ر ن��ب��ي��ل عماد
العيا�ش من العراق) ،اثنان منهما ميتلكان

ف��ر���ص��ة ال��ت��واج��د يف “الدور الثاين” من
مناف�سات �أمري ال�شعراء،
ع��ن ط��ري��قِ ت�صويت امل�شاهدين لنجمهم
املف�ضل ملتابعة امل�����ش��وار يف ملحم ِة ال�شعر
والإم������������ارة ،وذل������ك م����ن خ��ل��ال التطبيق
الإل������ك���ت��روين ل�ب�رن���ام���ج �أم���ي��ر ال�شعراء
وامل����وق����ع اخل���ا����ص ب��ال�برن��ام��ج (www.
 ،)princeofpoets.aeحيث �سيتم
الإعالن عن نتائج الت�صويت مطلع احللقة
القادمة.

«بيت احلكمة»  ..منوذج فريد ملكتبات امل�ستقبل
تعترب املكتبات ذاك��رة امل��دن وكلما �شيدت مكتبة
و���ض��ع��ت ال�����ش��ع��وب خ���ط���وة م��ت��ق��دم��ة يف م�سرية
البناء والتقدم ،وعلى امتداد تاريخ طويل بذلت
�إم�����ارة ال�����ش��ارق��ة ج��ه��دا ك��ب�يرا يف �إر����س���اء دعائم
الثقافة وجعل ال��ق��راءة ع��ادة يومية ل��دى جميع
�أف��راد املجتمع ،وها هي ت�ستنه�ض م��وروث الأمة
وم�شروعها الثقايف واحل�����ض��اري ب�إن�شاء “ بيت
احل��ك��م��ة “ �أح����دث من����وذج مل��ك��ت��ب��ات امل�ستقبل يف
الإم������ارة ،ال�����ص��رح ال���ذي مي���زج يف ت�صميمه بني
جماليات ال��ع��م��ارة العربية العريقة والهند�سة
املعا�صرة .

وعلى م�ساحة � 12ألف مرت مربع ي�ستقبل الزائر
امل���ك���ان بت�صميمه ال��زج��اج��ي وب�����س��ق��ف��ه املعدين
ال��ب��ارز وال�شاهق وبحدائقه املحيطة التي ت�ضم
� 331شجرة ونوافري مائية لي�أخذك يف جولة
ا�ستثنائية بني رف��وف ت�ضم �أك�ثر من� 300ألف
ع��ن��وان يف خمتلف احل��ق��ول والتخ�ص�صات منها
 11بلغات خمتلفة و� 105آالف كتاب ورقي
ونحو � 250ألف كتاب �إلكرتوين.
وما �أن يبد�أ الزائر جولته حتى يجد نف�سه �أمام
ح��دي��ق��ة داخ��ل��ي��ة ت�شبه ���ص��ن��دوق��ا زج��اج��ي��ا ي�ضم
نباتات ونوافري ماء توحي للزائر ب�أنه يف جبال

ال�شرق الآ�سيوي ويف �أكرث الأماكن هدوءا و�سكينة
يف العامل ولي�س بغريب �أن تظهر هذه احلديقة
التي تتو�سط املكان مثل م�صباح كبري فهي ذات
�سقف مفتوح ي�سمح لأ�شعة ال�شم�س �أن ت�ضيء
املكان كامال.
يروي املكان ق�صته بكامل تفا�صيله �إذ تظهر على
مداخل امل��م��رات والقاعات وال��غ��رف �أ�سماء تبدو
للوهلة الأوىل م���أل��وف��ة لكنها ت��دع��و للت�سا�ؤل
فما �أن ي��ق��ر�أ ال��زائ��ر “ �صالة اب��ن دري���د “ حتى
ي�ستح�ضر تاريخ العلوم وامل��ع��ارف عرب الع�صور
العربية والإ�سالمية فمن هو ابن دري��د وكذلك
وهو يقر�أ لوحة ت�شري لـ “معر�ض اخلورزمي».
وما �أن يطالع الزائر التعريف بابن دريد ويقر�أ
�أنه �أحد �أب��رز �شعراء وعلماء اللغة الذين عا�شوا
يف القرن الثالث الهجري حتى ي��درك �أن “بيت
احلكمة” يريد �أن يقول لكل من يدخل �إليه �إن
ه��ذه املكتبة الع�صرية ب�شكلها امل�ستقبلي الذي
تتحرك فيه ال��روب��وت��ات يف امل��م��رات ت�ستند �إىل
ذاك����رة وت���اري���خ ث��ق��اف��ة عميقة وك��ب�يرة قدمتها
احل�ضارية العربية للإن�سانية جمعاء يف خمتلف
حقول املعرفة والأدب والفن فقاعاته وردهاته الـ
 15حتمل كل منها ا�سم �شاعر عربي قدمي �أو
ع��امل م��ن علماء الطب والريا�ضيات والكيمياء
واللغة وغريها.
ه��ن��ا “مكتبة اجلرهمي” ال���ت���ي ���س��م��ي��ت ن�سبة
لل�شاعر م�ضا�ض اجلرهمي �أح���د �أ�شهر �شعراء
ال��ع�����ص��ر اجل���اه���ل���ي و”معر�ض اخلوارزمي”

ع��امل الريا�ضيات واجلغرافيا الفذ �أب��و عبداهلل
اخلوارزمي �إىل جانب �أق�سام خم�ص�صة للأطفال
واليافعني.
ال��ك��ث�ير م��ن ال�����زوار ال��ذي��ن ت��اب��ع��وا �أخ���ب���ار “بيت
احلكمة” �أ�صابهم الف�ضول جت��اه الطابعة التي
يوفرها وميكن لأي قارئ �أن يطبع كتابه ويغلفه
خالل خم�س دقائق وهذا ما ميكن التعرف �إليه
عن قرب يف “خمترب اجلزري” الذي �سمي ن�سبة
�إىل بديع ال��زم��ان اجل��زري �أح��د �أه��م املخرتعني
ع�بر التاريخ فهذا املخترب ال ي�شتمل على هذه
ال��ط��اب��ع��ة وح�����س��ب و�إمن����ا ي�ضم ط��اب��ع��ات ثالثية
الأب��ع��اد وق��واط��ع ل��ي��زر و�آالت حتكم رق��م��ي تتيح
�أمام الطلبة وامل�شتغلني بت�صميم مناذج هند�سية
وروبوتات كافة الإمكانية لإمتام �أعمالهم واختبار
جتاربهم.
قد يت�ساءل �أحد القراء �إنه �إذن مكتبة ولي�س �أكرث
من ذلك لكن الزائر يعرف �أن��ه �أك�ثر من جمرد
مكتبة فكل �أرف��ف الكتب التي متتد من الأر�ض
�إىل ���س��ق��ف امل���ك���ان وك���ل ه���ذه ال��ق��اع��ات العلمية
لي�ست ه��ي ب��ي��ت احل��ك��م��ة وح�����س��ب و�إمن����ا هنالك
مقهى ومطعم وخلوات للقراء و�ساحات للجلو�س
واال�سرتخاء و�صاالت للمعار�ض الفنية ومن�صات
للعرو�ض امل�سرحية والفنية ومتجر وحتى �ساحات
لألعاب الأطفال.
رمب��ا ي��ك��ون جميال �أن يختتم ال��زائ��ر جولته يف
بيت احلكمة باجللو�س يف �/شرفة املعرفة /حيث
ميكنه �أن يطل على الفناء اخلارجي للمكان الذي

ي�ضم �أ���ش��ج��ار ال��غ��اف وال��ت�ين وال��ن��خ��ي��ل وينتظر
غ��روب ال�شم�س وه��ي ت�صبغ �أ�شعتها على ن�صب
“املخطوطة” ال���ت���ذك���اري ال����ذي ب��ن��ي احتفاء
باختيار ال�����ش��ارق��ة عا�صمة عاملية للكتاب للعام
 2019من قبل منظمة اليون�سكو ليرتك بيت
احلكمة لديه �صورا م�شبعة باجلمال والده�شة
تعك�س مكانته ك��ذاك��رة ج��دي��دة ل�ل�إم��ارة ت�شهد
على منجزات الإم���ارة الثقافية وتلهم الأجيال
اجلديدة وحتفزهم على موا�صلة نهج املعرفة.
وحول �أهمية وفرادة املكان قالت مروة العقروبي
مدير بيت احلكمة يف ال�شارقة يف ت�صريح لوكالة

�أنباء الإمارات “وام” � “ :إن هذا ال�صرح الثقايف
ي�شكل ح��ال��ة ا�ستثنائية تعك�س دالالت امل�شروع
ال��ت��ن��م��وي لإم������ارة ال�����ش��ارق��ة ال����ذي ي��رت��ك��ز على
الإن�سان وقيمته املعرفية وعلى املجتمع با�ستقراره
و�إنتاجيته وم�ستوى ثقافته ،كما �أن��ه ي�ؤكد من
خ�ل�ال الت�سمية ال��ت��ي اخ��ت��اره��ا ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى �أن جذور
امل�شروع الثقايف واحل�ضاري للإمارة تعد امتدادا
ونتاجا طبيعيا للم�شروع احل�ضاري العربي الذي
�شكل بيت احلكمة التاريخي �أح��د �أه��م مظاهره
ومنجزاته.
و�أ���ض��اف��ت “ �أن بيت احلكمة �إىل ج��ان��ب مكانته
الثقافية يحمل قيمة اجتماعية وتنموية فهو
�صرح ي�شتمل على م�ساحات متنوعة الوظائف
توفر بيئة مثالية اللتقاء الأ�سرة والتفاعل بني
خمتلف الفئات واجلن�سيات والثقافات على قاعدة
�إن�سانية م�شرتكة
كما �أنه منوذج ملا يجب �أن تكون عليه املجتمعات
الكبرية كونه يحت�ضن �سبل احلياة االجتماعية
وي��ع��زز ثقافة ال��ق��راءة ومم��ار���س��ة احل���وار البناء
وق�ضاء �أوق���ات مثالية تفتح ن��اف��ذة على العلوم
وال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي ت�سهل ال��و���ص��ول �إىل م�صادر
امل���ع���رف���ة ل���ي���ك���ون ب���ذل���ك ر����س���ال���ة م����ن ال�شارقة
للمنطقة والعامل مفادها �أن الثقافة واملعرفة من
ال�ضرورات الأ�سا�سية لبناء جمتمعات م�ستقرة
وقوية وطموحة.
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رغم خ�سارتي الكبرية  ..لكن ال يوجد اي مانع لدي للعودة للإنتاج

�إلهام �شاهني :الدراما تطورت يف ال�صورة فقط
هي فنانة تع�شق الفن بجنون وهذا تالحظه من حديثها ،فحبها
له لي�س له حدود ،فعندما علمت �أن �إنتاج الأف�لام قل ،قررت �أن
تخو�ض التجربة بذاتها كي تعود ال�سينما من جديد ،وبالرغم من
خ�سارتها واعرتافها بذلك �إال �أنها حاولت مثلما قالت ،نحنُ نتحدث
عن الفنانة �إلهام �شاهني ،التي ُيعر�ض لها حال ًيا فيلم "حظر جتول"
وهو بطولة �أمينة خليل� ،أحمد جمدي ،عارفة عبد الر�سول �أحمد
حامت ،وت�أليف و�إخراج �أمري رم�سي�س.
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• مل تقلقي م��ن ع��ر���ض فيلم "حظر جتول" يف عنها ونتحرر م��ن خجلنا و�صمتنا ،لأن ال�صمت يف
الظروف احلالية؟
هذه الق�ضية �أمر خاطئ.
 بالطبع ان��ا قلقة ج���دًا وجميع ف��ري��ق العمل قلقاي�ضا ..لكن م��ا زال يف العر�ض يف بداياته وننتظر • بعيدًا عن ال�سينما ..هل �سن�شاهدك يف رم�ضان
حت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح ان�����ش��اء اهلل ..ل��ك��ن يف ي���وم العر�ض القادم؟
اخلا�ص ردود الأفعال كانت لطيفة جدًا ،ورائعة.
 ال مل �أت��واج��د يف ال�سباق الرم�ضاين لهذا العام،وال�سبب �أنه مل يعر�ض علي اي دور ينا�سب تاريخي
• هل تتوقعي له النجاح يف ظل هذه الظروف؟
الفني.
 ال ،ال ي���وج���د �أي ت���وق���ع���ات يف ظلظروف فريو�س "كورونا".
• ما هي طقو�سك يف االحتفال
بعيد ميالدك؟
• �أمل تتخويف م��ن تقدمي
 ك��ن��ت اع���م���ل ح��ف��ل��ة كبريةق�ضية مثل زن��ا امل��ح��ارم يف
كل ع��ام وبح�ضور العائلة
فيلم "حظر جتول"؟
ب���أك��م��ل��ه��ا ..وج���م���ع كبري
 ه���ي ظ���اه���رة موجودةم��ن اال���ص��دق��اء ..ولكن
م���ن زم����ان ج�����دًا ،ولي�س
ه�����ذا ال����ع����ام مت الغاء
يف م�������ص���ر ف����ق����ط ،ب����ل يف
احل������ف������ل واع�������ت�������ذرت
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ب�أكمله،
م�����ن اجل����م����ي����ع نظرا فريو�س كورونا.
وهي ظاهرة خمجلة جدًا،
للظروف احلالية التي
ول��ك��ن ال ب��د م��ن مناق�شتها
ن��ع��ي�����ش��ه��ا م���ع تف�شي • غري كورونا هل يوجد �سبب اخر لإلغاء احلفل؟
وم��ن ال�ضروري التحدث
نعم ..ال�سبب الثاين وفاة الكاتب وحيد حامد ،هوتوفى يوم  2يناير ،و�أنا عيد ميالدي  3يناير ..ومن
امل�ستحيل �أحتفل بعيد م��ي�لادي بعد وف��ات��ه ..لقد
بد�أت هذه ال�سنة حزينة جدا بالن�سبة يل.

خ�ساره كبريه ج��دًا لكن بالت�أكيد ال يوجد �أي مانع
ل����دي ،وع��ن��دم��ا ي��ت��واج��د م��ع��ي امل����ال ه���ذا �أول �شيء
�سافعله� ،سواء �إنتاج افالم �أو م�سل�سالت لأنني امتلك
حبا جنونيا للفن.

• ه���ل ال���درام���ا يف ال���ف�ت�رة احل��ال��ي��ة ت���ط���ورت عن
زمان؟
 التطور يف ال�صورة �أ�صبحت �أجمل لكن كموا�ضيع• م��ا �أغ����رب ه��دي��ة ج����اءت لإلهام و�أف��ك��ار ال ،لأن الأع��م��ال ال��ت��ي ن�شاهدها م��رة فقط
�شاهني؟
مثلما ذكرنا من قبل ال ميكن �أن ن�شاهدها �أكرث من
 ال ي��وج��د ���ش��يء غريب مرة مثل م�سل�سالت زمان.ل����ك����ن ه�����ن�����اك ه���دي���ة
اح��ت��ف��ظ ب��ه��ا معي • ما م�صري فيلم "�أهل العيب"؟
ط������وال ال���وق���ت - ،تعاقدت املخرجة كاملة �أبو ذكري ب�شكل نهائي على
وه��ي م�صحف �إخ���راج فيلم "�أهل العيب" م���ؤخ�� ًرا ،ولكني ال اعلم
ف�����ض��ة �صغري موعد ت�صوير م�شاهدي حتى الآن.
ج��������������������دًا م����ن
وال�����دت�����ي� ،أغلى • ما هي الأعمال التي �ست�شارك فيها �إلها �شاهني
و�أحلى هدية بالن�سبة يف عام 2021؟
يل واحتفظ به حتى الآن  -هناك م�سل�سل �سيكون مفاج�أة مل يتم اال�ستقرار
وينتقل م��ع��ي م��ن �شنطة �إىل على ا�سمه حتى الآن ،لكنه �سيكون كل  5حلقات ق�صة
�آخرى وال ا�ستطيع اال�ستغناء عنه.
مخُ تلفة ،ويروي ق�ص�ص الن�ساء بعد عُمر اخلم�سني.

• ما ر�أيك يف �أغاين املهرجانات؟
 �أ�سمعها احيا ًنا ..النها ب�صراحة يف بع�ض الأحيانيكون فيها بهجه و�سعادة وكلمات الأغنية ب�سيطة،
وك��ذل��ك �أ�ستمع للون ال�شعبي ً
اي�ضا ملحمود الليثي
وبو�سي و�أمينة لديهم �أغ��اين كثرية جميلة و�أحمد
�شيبه ً
اي�ضا.
• هل من املمكن �أن تتجهي للإنتاج مرة �آخرى؟
 -ن��ع��م ،لكن �أن��ا خ�سرت يف الأع��م��ال التي انتتجتها

�سمرية �سعيد ت�ؤجل
طرح �أغنيتها الثانية
من �ألبوم 2021
�أعلنت املغنية املغربية �سمرية �سعيد ت�أجيل �إ�صدار �أغنيتها الثانية من �ألبومها
اجلديد عام  ،2021مهنئة جمهورها ومتابعيها بالفالنتاين ،قائلة" :كل
يوم حب و�أنتم دائماً حمبون ،مت ت�أجيل �صدور الأغنية الثانية من �ألبوم
."2021
وغردت �سعيد ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي على "تويرت" ،قائلة" :مل �أ�ش�أ �أن مير
يوم احلب دون �أن �أكون معكم.
حفلة كاملة من دار الأوبرا يف �سلطنة عمان لأول مرة على قناتي الر�سمية
يف موقع يوتيوب ،مع حبي لكم".
وتتعاون �سمرية �سعيد مع امللحن بالل �سرور ،يف �أغنية �ضمن �ألبومها اجلديد
حتمل ا�سم "متاهة"،
من كلمات �شادي نور ،وتوزيع هاين ربيع ،ومك�س ماهر �صالح ،ومن املقرر
طرحه خالل الأيام املقبلة على يوتيوب.
كما تعاونت �سعيد مع بالل �سرور الذي قدم معها قبل ذلك �أغنية "هليلة"،
وهي من كلمات �شادي نور ،وتوزيع هاين يعقوب.

• ما الذي حم�سك لت�شاركي يف هذا العمل؟
 الق�صة نالت �إعجابي منذ �أن علمت بها بالإ�ضافة�إىل فكرة الـ 5حلقات لكل حكاية ،هذا جعلني �أوافق
على امل�سل�سل.
• هل هناك عمل �آخر ت�ستعدي له؟
 نعم� ،أ�ستعد حال ًيا لعقد جل�سات عمل مع املخرجةه��ال��ة خ��ل��ي��ل ،ك��ي �أق����دم ب���دور ال��ب��ط��ول��ة فيلم يحمل
ا�سم "دول �شرط املحبة" ،وامت��ن��ى �أن ينال �إعجاب
اجلمهور.

ليال عبود تتعاون مع رندىل
قديح يف كليب (�سمرا)
تتعاون الفنانة اللبنانية ليال عبود مع املخرجة اللبنانية رندىل قديح يف
ت�صوير فيديو كليب �أغنية "�أ�سمر" ،وهي من كلمات الدكتور مي�شال جحا
و�أحلان جوزيف جحا.
و�أو�ضحت عبود �أن فكرة عملها امل�صور اجلديد �ستكون فريدة من نوعها،
متجددة يف م�ضمونها العام ،وقالت" :كما هي العادة �أك��ره التكرار ،لذا
بحثت عن نقلة نوعية �أراهن عليها و على تقدير النا�س لها.
و�أ���ش��ارت اىل �أن التعاون مع امللحن اللبناين جوزيف جحا �سوف ي�شمل
�أل��ب��وم��اً غنائياً ك��ام ً
�لا ،وه��ن��اك ت��ع��اون م��ع ع��دد كبري م��ن ال�شعراء ،منهم
الدكتور مي�شال جحا و�أحمد �شتا من م�صر ،وعبري القهوجي من اململكة
العربية ال�سعودية.
و�إعتربت ليال �أن ما تقوم به كخطوة فنية من هذا النوع مغامرة يف هذا
التوقيت بالتحديد ،يف ظل التحديات الكثرية التي ي�شهدها لبنان والعامل
ب���أ���س��ره ،وق��ال��ت:" :مل ات���ردد يف خو�ض ه��ذه املغامرة رمب��ا النني م�ؤمنة
بنف�سي و باملبدعني ال��ذي��ن �أت��ع��اون معهم ومبحبة االخ��ري��ن ،وه��م الكنز
احلقيقي يف م�سريتي الفنية".

بلقي�س �سعيدة
بنجاح اغنية
«حالة جديدة»
�أجرت الفنانة بلقي�س ،لقاء حوارياً بربنامج the insider
بالعربي ،ب�ش�أن �أغنيتها اجلديدة التي قدمتها على طريقة
الفيديو كليب .وق��ال��ت بلقي�س �إن جنلها ت��رك��ي تفاج�أ
عندما �شاهدها يف كليب "حالة جديدة" ب�سبب كرثة
الأل������وان امل���وج���ودة يف ال��ع��م��ل م�����ش�يرة �إىل �أن����ه يقوم
بالرق�ص على االغنية و ي��ردد كلمة " ُددُم" .و�أ�ضافت
بلقي�س يف لقائها مع الإع�لام��ي �إيلي نخلة �أن الأخذ
وال���رد ال��ذي ح�صل على كليب الأغنية تعتربه جناحا.
وعربت عن فرحتها مبقارنتها بكل النجوم الذي قيل انها
ا�ستوحت عملها من �أعمالهم.
وك�شفت بلقي�س �أن��ه��ا ه��ي م��ن اخ��ت��ارت م�شهد الغيوم لأن��ه��ا ترى
نف�سها فوق ال�سحاب على حد قولها� ،أما كلمة � monsterأو وح�ش
التي قدمت يف �أول العمل،
فقالت بلقي�س �أن هادي اخلمي�س الذي ظهر يف �أول الكليب هو من �أرادها و�أ�شارت �إىل
�أنها تعني �شيء ايجابي وهي �أنها وح�ش يف املو�سيقى ووح�ش يف الغناء .ويف ختام اللقاء
كف�شت بلقي�س �أن �أغنيتها الثانية �ستطرحها بعد �أ�سبوعني و�ستكون باللهجة اللبنانية
بعنوان "خاف عليي" و قد �صورتها مع املخرج اللبناين بهاء خداج و�ستتناول يف الكليب
ق�صة ان�سانية م�ؤثرة.
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عالمة حتذير خطرية يف البول ملر�ض ال�سكري النوع !2
تنتج الأعرا�ض امل�صاحبة ملر�ض ال�سكري النوع 2
عن خلل يف طريقة معاجلة اجل�سم للجلوكوز� ،أو
�سكر الدم املعروف.
و�إذا ك��ن��ت م�����ص��اب��ا ب���داء ال�����س��ك��ري ال��ن��وع  ،2ف�إن
البنكريا�س ال ينتج كمية كافية من الأن�سولني
�أو �أن اخلاليا ال متت�ص الأن�سولني الذي ينتجه.
ويعد الأن�سولني م�س�ؤوال عن تنظيم م�ستويات
ال�����س��ك��ر يف ال����دم ،م��ا ي��ع��ن��ي �أن م��ر���ض��ى ال�سكري
معر�ضون الرتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم.
وميكن �أن ي�ؤدي �ضعف �إنتاج الأن�سولني وم�ستويات
ال�سكر يف الدم غري املنتظمة� ،إىل �إطالق عدد كبري

من الأعرا�ض املقلقة .ووفقا ملايو كلينك ،ف�إن �أحد
�أخطر الأعرا�ض هو وجود "الكيتونات" يف البول.
و�إذا كان لديك كيتونات يف البول ،فيجب عليك
طلب امل�ساعدة الطبية الطارئة.
ما هي الكيتونات؟
�إذا مل حت�����ص��ل خ��ل�اي����اك ع���ل���ى م����ا ي��ك��ف��ي من
اجللوكوز ،ف�إن ج�سمك يحرق الدهون للح�صول
على الطاقة بدال من ذلك .وينتج عن ذلك مادة
ت�سمى الكيتونات ،والتي ميكن �أن تظهر يف الدم
والبول.

م�ستخل�ص غذائي قد يكون �أف�ضل
مك ّمل لتفادي �آالم الظهر!

زيت النعناع

ميكن �أن تكون �آالم �أ�سفل الظهر غري حمتملة ،ما يعيق قدرة الفرد على
�أداء املهام الأ�سا�سية.
وت�صيب �آالم �أ�سفل الظهر ما يقرب من اثنني من كل ثالثة �أ�شخا�ص يف
حياتهم .كما ي�شرح  ،Bupaف�إن ال�سبب لي�س خطريا يف العادة ،ويف معظم
الأح��ي��ان يتح�سن الأمل يف غ�ضون �أرب��ع��ة �إىل �ستة �أ�سابيع .لكن بالن�سبة
لبع�ض النا�س ،ميكن �أن ي�ستمر لأ�شهر �أو حتى �سنوات.
و�إذا مر �أكرث من �ستة �أ�سابيع منذ �أن �أ�صبت ب�أمل �أ�سفل الظهر لأول مرة
وما زلت تعاين من عدم الراحة ،ف�إن الأمر ي�ستحق البحث عن حلول �أكرث
تخ�ص�صا .ويتمثل النهج الأقل �شهرة لتخفيف �آالم �أ�سفل الظهر يف تناول
املكمالت الع�شبية.
وت�ستخدم الأدوية الع�شبية على نطاق وا�سع لعالج الأمل ،على الرغم من
ندرة الأبحاث التي تدعم فعاليتها يف كثري من الأحيان.
ومع ذلك ،ف�إن الأبحاث التي تدعم ا�ستخدام م�ستخل�ص حلاء ال�صف�صاف
تدعم هذا االجتاه ،حيث ا�ستخدم لعدة قرون كم�سكن للآالم.
و�سعت درا�سة ن�شرت يف املجلة الأمريكية للطب �إىل تقييم فعالية م�ستخل�ص
حلاء ال�صف�صاف يف عالج �آالم الظهر.
و�سجل الباحثون  210مر�ضى يعانون من تفاقم �آالم �أ�سفل الظهر املزمنة
الذين �أبلغوا عن �أمل حايل خلم�سة �أو �أكرث من  10على مقيا�س ب�صري
تناظري (.)VAS
ويتم ت�سجيل النتائج عن طريق عمل عالمة مكتوبة بخط اليد على خط
طوله � 10سم ميثل �سل�سلة مت�صلة بني "ال �أمل" و"�أ�سو�أ �أمل".
و ُع ّينوا ب�شكل ع�شوائي لتلقي م�ستخل�ص حل��اء ال�صف�صاف الفموي مع
 120ملغ (جرعة منخف�ضة) �أو  240ملغ (جرعة عالية) من ال�سالي�سني،
�أو الدواء الوهمي ،مع ترامادول (م�سكن قوي للأمل) كدواء �إنقاذ وحيد ،يف
غ�ضون �أربعة �أ�سابيع حماكمة.
ويعد ال�سالي�سني العن�صر الن�شط يف حل��اء ال�صف�صاف ال��ذي يعتقد �أنه
م�س�ؤول عن ت�أثريه يف تخفيف الآالم.
ولقيا�س فعالية م�ستخل�ص حلاء ال�صف�صاف ،قام الباحثون بتقييم ن�سبة
املر�ضى الذين كانوا خالني من الأمل من دون ترامادول ملدة خم�سة �أيام على
الأقل خالل الأ�سبوع الأخري من الدرا�سة .وبحلول نهاية الدرا�سة ،احتاج
ع��دد �أك�بر بكثري من املر�ضى يف جمموعة ال��دواء الوهمي �إىل ترامادول
خالل كل �أ�سبوع من الدرا�سة .وت�شري هذه النتيجة �إىل �أن م�ستخل�ص حلاء
ال�صف�صاف يوفر تخفيفا لآالم �أ�سفل الظهر.

�سالحا اً
فعال
ق��ال احت��اد رواب���ط ال�صيادلة الأمل���ان� :إن زي��ت النعناع يُعد
ً
ملواجهة ال�صداع؛ حيث �إنه يعمل على تربيد الر�أ�س ،ومن ثم الق�ضاء على
الأمل .ولهذا الغر�ض يتم دعك اجلبني وال�صدغني بكمية منا�سبة من زيت
النعناع املخفف.
و�أ�ضاف اخلرباء الأملان �أنه ميكن �أي�ضا مواجهة ال�صداع من خالل تعاطي
امل�سكنات ،التي ال حتتاج �إىل و�صف الطبيب ،مع مراعاة �أال يتم تعاطيها ملدة
تزيد على � 3أيام متتالية �أو � 10أيام يف ال�شهر.

• من �أطلق على �أمريكا هذا اال�سم ؟
� -أمريكو فو�سبوت�شي

• من اكت�شف الهند ؟
-فا�سكودي غاما

• ما هو املر�ض الذي يلقب باملوت الأ�سود ؟
-الطاعون

• ما ا�سم كبري الآلهة عند الفر�س ؟
� -آهورا مزدا

• ما ا�سم معركة بواتيه بالت�سمية العربية ؟
بالط ال�شهداء

• من م�ؤ�س�س اجلمهورية الرتكية ؟
 -م�صطفى كمال

وي��و���ض��ح م���وق���ع � Diabetesأن "الطريقة
الأكرث دقة الختبار الكيتونات هي ا�ستخدام جهاز
قيا�س ن�سبة اجللوكوز يف الدم ،الذي ميكنه اختبار
الكيتونات وم�ستويات ال�سكر يف الدم".
وي�ضيف�" :إن العثور على م�ستويات عالية من
الكيتونات امل��وج��ودة يف البول هو عالمة على �أن
�إدارة مر�ض ال�سكري لديك بحاجة �إىل تعديل".
وبعد الت�شخي�ص الر�سمي ملر�ض ال�سكري النوع ،2
�س ُيطلب منك �إدارة م�ستويات ال�سكر يف الدم.
وهناك مكونان رئي�سيان للتحكم يف ن�سبة ال�سكر
يف الدم  -النظام الغذائي والتمارين الريا�ضية.

يوغي تتدرب على اجلليد يف العا�صمة النم�ساوية فيينا  .ا ف ب

ن�صائح عالجية �أخرى
هناك جمموعة من تدابري امل�ساعدة الذاتية التي ميكنك اعتمادها ،والتي
قد تخفف �آالم �أ�سفل الظهر.
ووف��ق��ا لـ ،Bupaف����إن �إح���دى الن�صائح الرئي�سية ه��ي حم��اول��ة جتنب
اجللو�س لفرتات طويلة.
ويحذر  Bupaمن �أن "الأطباء اعتادوا �أن ين�صحوا بالراحة يف الفرا�ش،
لكننا نعلم الآن �أن هذا قد يزيد �آالم الظهر �سوءا .وقد ترغب يف حماولة
تطبيق عالجات �ساخنة �أو باردة على ظهرك .ال ت�ضع الثلج مبا�شرة على
ب�شرتك".

• ا�صغر نبات زهري قطره  5,7 – 1,5مم وا�سمه وليفا ويعي�ش على امل�ستنقعات .
• �إذا قمت برج بي�ضة ب�شكل جيد ف�إن با�ستطاعتك �أن توقفها على قاعدتها � .إذ �أن من خالل الرج �سوف
ينثقب الغ�شاء الفا�صل بني املح والآح  ،و�سوف يهبط املح �إىل قاع البي�ضة.
• يعود الف�ضل لل�ساعاتي الفرن�س انطوان روديية يف �إبتكار �أول منبه �صباحي وذلك يف عام 1847
• �أ�سرع حيوان يف العامل هو الفهد ال�صياد فهو ي�ستطيع �أن يجري ب�سرعة 112كم يف ال�ساعة ولكن
مل�سافة ال تزيد عن  300مرت فقط.
• العن�صر الوحيد املكون للما�س هو الكربون ال�صاخي .
• �شعر اللحية لدى الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من النحا�س يف نف�س قطر
�شعره.
• اك�بر �شجرة هي �شجرة اخل�شب االحمر ارتفاعها  83م وحميطها عند القاعدة  30م وتوجد يف
امريكا .
• منو ظفر �إ�صبعك الو�سطى هو �أ�سرع بينما منو ظفر �إبهامك هو الأبط�أ .
• احليوان الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يخرج معدته �إىل اخلارج هو جنم البحر.
• الرازي من �أوائل الذين �أ�شاروا �إىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.

جحا والأ�صدقاء
جل�س جحا و�صديقه يتحدثان عن �أمنيتهما فقال جحا� :أمتنى �أن يكون يل � 100صديق يحبونني و�أحبهم،
ومت��ن��ى ج���اره ان ي��ك��ون ل��دي��ه �أم����وال ك��ث�يرة وم����زارع وخ��ي��ول وم��وا���ش ،ف��ق��ال جحا م�ي�راث ال��دن��ي��ا يف االوالد
واال�صدقاء.
فقال الرجل بل فيما لديك من مال .
وا�ستمر النزاع حتى اتفقا على ان يثبت كل منهما ل�صاحبه �صدق الكالم.
خرج جحا من بيته يف جولة كبرية عاد بعدها وقد �أ�صبح لديه مائة �صديق� ..أما �صاحبه فذهب يجمع الأموال
بكافة الطرق حتى ا�صبح غنيا جدا يف فرتة ب�سيطة.
وملا تقابال حكى كل منهما ل�صاحبه ماذا فعل ،فكان جحا �سعيدا ب�أ�صدقائه.
يف �إحدى الأيام �أحب جحا ان يخترب �أ�صدقاءه ومدى حبهم له فدار عليهم يدعي افال�سه وخ�سارته لتجارته
ف�أ�سرع اجلميع بعر�ض خدماتهم عليه و�أموالهم وجتارتهم حتى يقف على قدميه مرة اخرى ،واغدقوا عليه
العطايا والهدايا ففرح جدا بذلك وقال :بحق ال�صديق وقت ال�ضيق .
ام��ا �صاحبه فقد ات��ت الأم��ط��ار على مزروعاته فخربتها وهربت خيوله وتفرقت موا�شيه التي ال ي�ستطيع
رعايتها وحده  ،كما خ�سر �أمواله الكثرية يف لعب القمار لأنها جاءت من هباء ،وهنا تقابل مع جحا فقال له
جحا :عرفت ما حدث لك ،فبكى الرجل وقال :عدت كما كنت ال مال وال �صديق ،ال بيت وال �شئ .
فقال جحا :ولكن لديك �صديق �..أن��ا وت�ستطيع �أن تعتمد علي وتطلب ما تريد ولكن عدين �أن تعمل وتكد
وتتعب ليكون عندك ماال تعبت فيه وعندها �ست�ستطيع �أن حتافظ عليه ،فقال الرجل :حقا ال�صديق وقت
ال�ضيق وهو ال ي�ضيع لكن املال ي�ضيع.

