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كم يحتاج الإن�سان من النوم العميق؟
قال ال�ساعر الإجنليزي، ويليام �سك�سبري، ذات مرة اإن النوم هو الطبق 
اأمر  فالنوم  خمطئا،  �سك�سبري  يكن  ومل  احلياة.  وليمة  يف  الرئي�سي 
حيوي ل�سحتنا العقلية واجل�سدية. فكلما كان النوم اأعمق كان اأف�سل، 
لكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه: ما هو النوم العميق الذي يحتاجه 
الإن�سان؟ وتقول �سحيفة "مرتو" الربيطانية اإن الكثريين يكافحون 
من اأجل من اأجل احل�سول على النوم العميق ليال، لكنهم ي�ستقظون 
يف �ساعات ال�سباح الباكر، ويتقلبون يف ال�سرير اأمال يف احل�سول على 
اأن يوؤدي  اإن النوم العميق حيوي حتى ي�ستطيع ج�سمك  اأف�سل.  نوم 
عمله ب�سكل منتظم، مبا يف ذلك التخل�ص من ال�سموم. ويقول خبري 
اأطوالهم، مما يعني  للنوم مثل  الأف��راد  اإن حاجة  �ستانلي  نيل  النوم 
لالأ�سباب  وذل��ك  للنوم،  كبرية  درج��ة  اإىل  حاجة  يف  خمتلفون  اأن��ه��م 
حوايل  اإىل  يحتاج  العادي  ال�سخ�ص  اإن  وق��ال  كبري.  حد  اإىل  وراثية 
العميق  النوم  اأن يكون  الليل، ويجب  النوم يف  �ساعات من   9  -  7.5

بني 1.5 1.8- �ساعة.

 �سفاء اأول امراأة من الفريو�س امل�سبب للإيدز
اأ�سبحت  ال��دم  ب�سرطان  م�سابة  اأمريكية  مري�سة  اأن  باحثون  ذك��ر 
اإت�ص. يتعافى من فريو�ص  الإط��الق  على  �سخ�ص  وثالث  ام��راأة  اأول 

خ�سوعها  بعد  )الإي���دز(  املكت�سب  املناعة  نق�ص  ملر�ص  امل�سبب  اآي.يف 
لعملية لزراعة خاليا جذعية من متربع كان مقاوما ب�سكل طبيعي 
العمر وتنحدر  امل��راأة، وهي يف منت�سف  للفريو�ص. ومت عر�ص حالة 
الرجعية والعدوى  الفريو�سات  اأك��ر م��ن ع��رق، يف م��وؤمت��ر ع��ن  م��ن 
النتهازية يف دنفر ومتت فيها ال�ستعانة لأول مرة بدم احلبل ال�سري 
اأك��رب من  لعدد  متاحا  العالج  قد يجعل  اأ�سلوب عالجي جديد  وهو 
اللوكيميا  م��ن  لعالجها  ال�����س��ري  احل��ب��ل  دم  تلقيها  وم��ن��ذ  امل��ر���س��ى. 
النخاعية احلادة، وهو �سرطان يبداأ يف اخلاليا املكونة للدم يف نخاع 
العظم، كانت اأعرا�ص الإيدز خامدة لدى املراأة و�سفيت من الفريو�ص 
طوال 14 �سهرا، دون احلاجة اإىل العالجات القوية لفريو�ص اإت�ص.

اآي.يف واملعروفة با�سم العالجات امل�سادة للفريو�سات الرجعية.
اأبي�ص  اأحدهما  ال��ذك��ور،  ب��ني  لل�سفاء  ال�سابقتان  احلالتان  وح��دث��ت 
اأكر  اأ�سلوب  بالغة وهو  والآخ��ر لتيني، بعد تلقيهما خاليا جذعية 

ا�ستخداما يف عمليات زرع نخاع العظام.
الدولية  الإي���دز  جلمعية  املنتخبة  الرئي�سة  ليوين،  ���س��ارون  وق��ال��ت 
لهذه  وفقا  م�سابة  حلالة  تعاف  عن  اإع��الن  ثالث  هو  "هذا  بيان  يف 

الطريقة، والأول الذي يخ�ص امراأة م�سابة بفريو�ص اإت�ص.اآي.يف".
و�سكلت احلالة جزءا من درا�سة اأكرب مدعومة من الوليات املتحدة 
لو�ص  كاليفورنيا  جامعة  من  براي�سون  اإيفون  الدكتورة  قيادة  حتت 
يف  هوبكنز  ج��ون��ز  جامعة  م��ن  بري�سود  دي��ب��ورا  وال��دك��ت��ورة  اجنلي�ص 
اإت�ص.اآي.يف  بفريو�ص  25 م�سابا  ملتابعة  الدرا�سة  وتهدف  بالتيمور. 
ال�سري  احلبل  دم  م��ن  م��اأخ��وذة  جذعية  خاليا  زرع  لعملية  خ�سعوا 

لعالج ال�سرطان وحالت مر�سية خطرية اأخرى.

اإنذار مبكر على الإ�سابة بـ »اأوميكرون«.. ت�سمعه باأذنيك
ذكرت �سحيفة "ال�سن" الربيطانية اأن هناك عالمة حمددة تظهر 
على  الأع��را���ص  بظهور  ي�سعروا  اأن  قبل  "اأوميكرون"،  مر�سى  على 
ال�سوت  يف  تتجلى  العالمة  ه��ذه  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت  اأج�سادهم. 
اأن  ميكن  به  واملحيطني  امل�ساب  اأن  اإىل  ولفتت  الأج�����ص.  اأو  اخل�سن 
الإ�سابة  على  مبكرا  اإن����ذارا  بالتايل  وت��ك��ون  الإ���س��ارة،  ه��ذه  ي�سمعوا 
الذي  احللق،  بالتهاب  ال�سوت  يف  العتالل  ويرتبط  ب�"اأوميكرون". 

يعد اأبرز اأعرا�ص املتحور اجلديد حتى الآن.
عندها،  الفح�ص  اإج���راء  يف  يفكر  اأن  ال�سخ�ص  على  اأن  يعني  وه���ذا 
19" �سيوعا  "كوفيد-  لأن لأن التهاب احللق هو اأحد اأكر اأعرا�ص 
اإج���راء فح�ص  الوقت احل��ايل، مما يحتم  الإب���الغ عنها يف  يتم  التي 
الفريو�ص. وقال  الربوفي�سور تيم �سبيكتور، الذي ي�سرف على تطبيق 
خا�ص بتتبع اأعرا�ص كورونا اإن الربيطانيني ي�سجلون يف التطبيق اأن 
احللق اأبرز عار�ص يدل على اإ�سابتهم باأوميكرون. واأ�ساف : "التهاب 

احللق هو حقا عالمة رئي�سية على اأوميكرون".
وقال اإن كثريا من املر�سى يتحدثون عن اأمل كبري يف احللق، ب�سورة 

تفوق ما حدث معهم يف نزلت الربد الأخرى.
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اأملانيا: زيادة الإقبال على 
املواد الغذائية الع�سوية

ارتفع اإقبال امل�ستهلكني يف اأملانيا على املواد الغذائية الع�سوية جمدداً العام 
املا�سي، مع توقعات بارتفاع اأ�سعارها هذا العام.

"حتى الآن  "جمعية معلومات ال�سوق الزراعية" :  وقالت ديانا �ساك، من 
اأن��ه من  املتاجر"، م�سيفة  الأ�سعار يف  زي��ادات طفيفة يف  نتعامل مع  نحن 
اأ�سعار  ارت��ف��اع  ب�سبب  العام  ه��ذا  خ��الل  بو�سوح  الأ�سعار  ترتفع  اأن  املرجح 

املنتجني وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
وبح�سب م�سح اأجرته وزارة الزراعة والأغذية الأملانية، ا�سرتى %38 من 
ارتفاعا  اأو ح�سري،  اأغذية ع�سوية ب�سكل متكرر  املا�سي  العام  امل�ستهلكني 

من %37 يف ا�ستطالع العام ال�سابق.
�سراء منتجات ع�سوية  امل�ستهلكني  %41 من  ووفقا لال�ستطالع، يعتزم 

ب�سكل متكرر يف امل�ستقبل، وب�سورة ح�سرية بالن�سبة ل� %6 اآخرين.
املنتجات  ك��ان��ت  "لطاملا  اأوزدم�����ري:  ال��زراع��ة والأغ���ذي���ة، جيم  وق���ال وزي���ر 
اإمكانات منو  ت��رى  وزارت��ه  اأن  اأك��ر من جم��رد اجتاه"، م�سيفاً  الع�سوية 
اأكرب للمنتجات الع�سوية يف املطاعم ويف خدمات الطعام املوؤ�س�سية ب�سكل 
عام، م�سريا اإىل �سرورة حت�سني ظروف الإنتاج والتجهيز والت�سويق عرب 

الإعانات.
حجم  اأملانيا  يف  الع�سوية  وامل�سروبات  الأغ��ذي��ة  حققت  املا�سي،  العام  ويف 
بعام  مقارنة  تقريباً   6% قدرها  بزيادة  ي��ورو  مليار   16 يقارب  مبيعات 

الع�سوية. لالأغذية  الأملاين  الحتاد  بيانات  بح�سب   ،2020

اإيطاليا ت�سعى لإرداج الإ�سربي�سو 
على قائمة اليون�سكو

الإيطالية  الإ�سربي�سو  قهوة  تقت�سر  ل 
ع��ل��ى ك��ون��ه��ا جم����رد ج���رع���ة ق���وي���ة من 
اجتماعيا  طق�سا  ت�سكل  اإذ  ال��ك��اف��ي��ني، 
وطني  كنز  اأن��ه  على  اإليه  ُينظر  وثقافيا 
قائمة  على  اإدراج���ه  اإىل  اإيطاليا  ت�سعى 

اليون�سكو للرتاث غري املادي.
مليون  ث��الث��ني  الإي��ط��ال��ي��ون  ويحت�سي 
من  فناجني  يف  يومياً  اإ�سربي�سو  جرعة 
اإ�سافة  اأك��واب �سغرية مع  اأو يف  اخل��زف 

القليل من احلليب اأو من دونه.
�ساحب  رو�ساتي،  ما�سيميليانو  ويعترب 
الذي  نابويل  يف  "غامربينو�ص"  مقهى 
���س��اه��م يف حت�����س��ري م��ل��ف ت��ر���س��ي��ح قهوة 
اليون�سكو  قائمة  ل��دخ��ول  الإ���س��ربي�����س��و 
"الإ�سربي�سو  اأّن  امل�����ادي  غ���ري  ل���ل���رتاث 
اأن���ك مهتم به"،  ح��ج��ة لإخ���ب���ار ���س��دي��ق 
م�سيفاً "ن�سربه يومياً ويف اأي وقت، اإّنها 

حلظات م�ساركة وحلظات �سحرية".
وتهتز الآلة املو�سوعة خلف طاولة البيع 
حت�سري  عامل  ي�سع  عندما  الرخامية 
القهوة احلبوب املطحونة يف وعاء �سغري 
ثم يدخلها يف املاكينة قبل ال�سغط على 
زر ت�سغيل املاء �سبه املغلي فوق امل�سحوق 

املطحون املعطر برائحة القهوة.

الكريهة  الفم  لرائحة  اأ�سباب   5
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مر�س يهدد 
الأطفال يف ال�ستاء

�سائع  مر�ص  ه��و  اخل��ان��وق  اإن  فوغلبريغ  كري�ستيان  الدكتور  ق��ال 
بني الأطفال يف ال�ستاء ب�سفة خا�سة، مو�سحاً اأنه غالباً ما يحدث 
مثل  ح��ادة  فريو�سية  باإ�سابة  العلوي  التنف�سي  اجلهاز  اإ�سابة  بعد 

فريو�سات الإنفلونزا.
واأ�ساف اخت�سا�سي اأمرا�ص اجلهاز التنف�سي لالأطفال اأن اأعرا�سه 
ال�سهيق،  ال�سوت، وارتفاع �سوت  النباحي، وبحة  ال�سعال  تتمثل يف 
التنف�ص،  و�سيق  اجل�سم  ح���رارة  ل��درج��ة  وارت��ف��اع طفيف  وال��زك��ام، 

م�سريا اإىل اأنها اأعرا�ص غالبا ما تتفاقم يف امل�ساء والليل.
بجعل  حدتها  م��ن  التخفيف  ميكن  اأن���ه  الأمل����اين  الطبيب  واأردف 
نافذة  بجانب  الطفل  يقف  اأن  ميكن  كما  ق��ائ��م.  و�سع  يف  الطفل 
مفتوحة، حيث يعمل ا�ستن�ساق الهواء البارد على انقبا�ص الأوعية 
امل�سالك  ت��ورم  ال���دم، وت��راج��ع  ث��م انخفا�ص تدفق  ال��دم��وي��ة، وم��ن 

التنف�سية ال�سيقة.
وميكن اأي�ساً مواجهة اخلانوق باأدوية اإزالة احتقان وتورم الأغ�سية 
جل�سات  اإىل  اللجوء  اأي�سا  ميكن  ال�سديدة  احل��الت  ويف  املخاطية. 

الأك�سجني.

اإن هذه املرحلة العمرية  وت�سيف الدكتورة ت�سونغ قائلة 
والعمل  بالعائلة  للغاية  "م�سغوًل  ال�سخ�ص  فيها  يكون 
والآباء امل�سنني"، م�سرية اإىل اأن "كل هذه الأ�سياء جمتمعة 
ميكن اأن توؤدي اإىل الإجهاد وقلة النوم، مما قد يوؤدي اإىل 
الدهون(  تخزين  )تعزيز  الأن�سولني  م�ستويات  ارت��ف��اع 
وال��رغ��ب��ة ال�����س��دي��دة يف احل�����س��ول ع��ل��ى م�����س��ادر الطاقة 

ال�سريعة )مثل الأطعمة الغنية بالدهون وال�سكر(.
كما اأن ال�سخ�ص يتحول اإىل عادات غري �سحية اأكر، لأن 
تعني  ما  غالًبا  اليومية  احلياة  و�سغوط  الوقت  مطالب 
يعانون من م�سكلة  عاًما   50 اأعمارهم عن  تزيد  اأن من 
زمنية، مما يعني اأن عادات ممار�سة التمرينات الريا�سية 
اإىل  ال�سطرار  اإىل  بالإ�سافة  ا،  اأي�سً تتال�سى  اأن  ميكن 
اأع��ل��ى يف  ت��ن��اول مزيد م��ن وج��ب��ات املطاعم، وال��ت��ي تكون 
املنزل.  املطبوخة يف  ال��وج��ب��ات  م��ن  احل��راري��ة  ال�����س��ع��رات 
وتقول الدكتورة ت�سونغ اإذا كان ال�سخ�ص يبلغ من العمر 
اإنقا�ص وزنه، فاإن هناك  اإىل  50 عاًما وي�سعى  اأكر من 

�سبع ن�سائح �ست�ساعده على حتقيق هدفه، كما يلي:

الريا�سية التمرينات  ممار�سة   .1
تقول ت�سونغ: "ميكنك ممار�سة متارين ريا�سية با�ستخدام 
الب�سيطة،  الأوزان  اأو  امل��ق��اوم��ة  اأح��زم��ة  اأو  اجل�سم  وزن 
للم�ساعدة على تقليل فقدان الع�سالت وبالتايل حت�سني 
الأمريكية،  القلب  جمعية  وبح�سب  الأي�ص".  م�ستويات 
يجب على البالغني ممار�سة التدريبات الريا�سية مرتني 

على الأقل يف الأ�سبوع.

املاء من  املزيد  �سرب   .2
وموؤلفة  تغذية  اخت�سا�سية  تاوب-ديك�ص،  ب��وين  وتقول 
 Read It Before You Eat It – ك���ت���اب 
 ،Taking You from Label to Table
الب�سرة وو�سوًل على  امل��اء مفيد لكل �سيء بداية من  اإن 
بوين  الدكتورة  وت�سيف  اله�سمي.  اجلهاز  اأداء  حت�سني 
قائلة: "على الرغم من اأنه يقال اإن ال�سخ�ص بحاجة اإىل 
8 اأكواب من املاء يومًيا، اإل اأن لكل منا احتياجات خمتلفة 
ا على الطق�ص  ورمبا تعتمد احتياجاتك من ال�سوائل اأي�سً

املرتفعة"  درجات احلرارة  املزيد يف  اإىل  الإن�سان  "يحتاج 
وعلى م�ستوى الن�ساط البدين "اإذا كان ال�سخ�ص يتعرق 
اأن الأطعمة  كثرًيا فهو بحاجة اإىل املزيد من املاء". كما 
امل��ائ��ي��ة م��ث��ل احل�����س��اء وال��ف��واك��ه واخل�������س���راوات ت�ساعد 
ال�سعرات  القليل جًدا من  بال�سبع مع  ال�سعور  ا على  اأي�سً

احلرارية".
الرجال حوايل  ي�سرب  اأن  فاإنه يجب  كلينك،  ملايو  ووفًقا 
15.5 كوًبا )3.7 لرًتا( من ال�سوائل يومًيا، ويجب على 

الن�ساء �سرب حوايل 11.5 كوًبا يومًيا.

Cardio "الكارديو" متارين   .3
اإن متارين "الكارديو" تهدف اإىل حتريك اجل�سم بطريقة 
توؤدي اإىل ت�سارع نب�ص القلب والتنف�ص من اأجل م�ساعدو 
الأك�سجني  م��ن  اأك���رب  كمية  على  احل�����س��ول  على  اجل�سم 
املواظبة  اإن  ت�سونغ  ال��دك��ت��ورة  وت��ق��ول  ممار�ستها.  اأث��ن��اء 
�سحة  على  حتافظ  "الكارديو" ل  متارين  ممار�سة  على 
الأي�ص  زيادة معدلت  ت�ساعد على  واإمنا  القلب فح�سب، 

ا. مع التقدم يف العمر اأي�سً
وت�سيف الدكتورة ت�سونغ: "تعمل متارين القلب والأوعية 
الدموية على حت�سني التمثيل الغذائي لبع�ص الوقت بعد 
جل�سة التمرين. ميكن اأن تختلف املدة التي حتدث فيها 
هذه الزيادة من ب�سع �ساعات اإىل ب�سعة اأيام، ولكن ب�سكل 
اأطول  الإيجابي"  "للتاأثري  الزمنية  ال��ف��رتة  ت��ك��ون  ع��ام 
تو�سيات  وبح�سب  كثافة".  الأك���ر  للتدريبات  بالن�سبة 
ممار�سة  البالغني  على  يجب  الأمريكية،  القلب  جمعية 

متارين القلب مبعدل 150 دقيقة يف الأ�سبوع.

امل�ساف ال�سكر  تقليل   .4
اإن تناول احللويات ب�سكل متكرر ميكن اأن يوؤدي اإىل اكت�ساب 
�سعرات  مينح  امل�ساف  "ال�سكر  لأن  اإ�سافية  كيلوغرامات 
اإ�سافية، ولكن ل يحتوي على عنا�سر مغذية".  حرارية 
وتو�سح الدكتورة ت�سونغ اأن الكثريين "ي�ستمتعون بتناول 
احللوى، ولكن من ال�سهل للغاية الإفراط يف تناولها، لذا 
امل�ساف عن  لل�سكر  املنا�سب  األ يزيد احلد  يجب مراعاة 

حرارية". �سعرة   2000 مقابل  يومًيا  غراًما   25

اليقظ الأكل   .5
اإ�سارات  اإىل  الن��ت��ب��اه  "اإن  ت��اوب-دي��ك�����ص  ال��دك��ت��ورة  تقول 
اجل��وع والم��ت��الء ل ي�ساعد فقط يف زي��ادة ال��وزن، ولكن 
ي�سبح  اأن  ع��ل��ى  ي�ساعد  اأن  اأن���ه مي��ك��ن  ذل���ك،  م��ن  الأه����م 
والعاطفية  اجل�����س��دي��ة  ب��ح��اج��ت��ه  وع���ي���اً  اأك����ر  ال�����س��خ�����ص 
يف  ذل��ك  ي�ساعد  اأن  ميكن  الطويل،  امل��دى  وعلى  للطعام، 

احلفاظ على الوزن املثايل.
ا على ال�ستمتاع  اإن الأكل مبزيد من اليقظة ي�ساعد اأي�سً
اجلوع  اإ�سارات  �سبط  ميزة  من  ال�ستفادة  مع  بالوجبات 

كاأداة مهمة للم�ساعدة على اإنقا�ص الوزن".

املحالة امل�سروبات   .6
ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة ت�����س��ون��غ: "يف اإط����ار ال�����س��ع��ي ل��ل��ح��د من 
امل�سنوعة  امل�سروبات  جتنب  يعد  امل�ساف،  ال�سكر  تناول 
لالنطالق،  رائ��ع��ة  نقطة  بال�سكر  امل��ح��الة  اأو  ال�سكر  م��ن 
اأكرب عندما يكون يف  اأن امت�سا�ص ال�سكر يتم ب�سرعة  اإذ 
الأن�سولني  يف  كبري  ارت��ف��اع  يف  يت�سبب  مم��ا  �سائل،  �سكل 
للحفاظ على ا�ستقرار ن�سبة ال�سكر يف الدم. عندما يكون 
الأن�سولني مرتفًعا، ت�سرع اجل�سم يف تخزين الدهون بدًل 

من ا�ستخدامها للح�سول على الطاقة".

الألياف تناول   .7
امل�سبعة  الأط��ع��م��ة  م��ن  امل��زي��د  ت��ن��اول  ي�ساعد  اأن  ومي��ك��ن 
على ال�سعور بالمتالء لفرتة اأطول، مما ميكن اأن مينع 
الإفراط يف تناول الأطعمة غري ال�سحية عالية ال�سعرات 

احلرارية.
النباتية  الأط��ع��م��ة  م��ن  الأل��ي��اف  "تاأتي  ت�سونغ:  وت��ق��ول 
والفواكه  الفا�سوليا والعد�ص  امل�سنعة مثل  الكاملة غري 
واملك�سرات  ال��ك��ام��ل��ة  واحل���ب���وب  ال��ورق��ي��ة  واخل�������س���روات 

والبذور.
وت�سهم الأغذية الغنية بالألياف يف ال�سعور بال�سبع لفرتة 
الأطعمة  ه��ذه  اأن م�سغ  الأط��ع��م��ة. كما  باقي  م��ن  اأط���ول 
النباتية الكاملة ي�ستغرق وقًتا اأطول من تناول الأطعمة 
امل�سنعة. وي�سمح هذا الوقت الإ�سايف للمخ بالتعرف على 

م�ساعر ال�سبع قبل الإفراط يف تناول الطعام".

لأول مرة.. اكت�ساف 
ثقب اأ�سود غري مرئي

اأول  التقاط  يف  الفلك  علماء  جن��ح 
عام  يف  اأ���س��ود  لثقب  مبا�سرة  �سورة 
يف  امل�����واد  ت��وه��ج  ب��ف�����س��ل   ،2019
وجوده، لكن من الطبيعي ا�ستحالة 
الثقوب  م�����ن  ال����ع����دي����د  اك���ت�������س���اف 

ال�سوداء.
ي�ستخدم  اآخ��ر  فريًقا  اأن  يبدو  الآن 
تل�سكوب هابل الف�سائي وجد اأخرًيا 
���س��ي��ًئ��ا مل ي���ره اأح����د م��ن ق��ب��ل، وهو 
اأ���س��ود غ��ري مرئي مت��اًم��ا، ومت  ثقب 
الإعالن عن ذلك يف جملة الفيزياء 
ما  هي  ال�سوداء  والثقوب  الفلكية. 
الكبرية  ال��ن��ج��وم  م���وت  ب��ع��د  يتبقى 
ب�سكل  اإن��ه��ا كثيفة  ن��وات��ه��ا،  وان��ه��ي��ار 
ل ي�����س��دق، م��ع ج��اذب��ي��ة ق��وي��ة جًدا 
بحيث ل ميكن لأي �سيء اأن يتحرك 
بال�سرعة الكافية للهروب منها، مبا 
ال�����س��وء. وي��ح��ر���ص علماء  يف ذل���ك 
ال�سوداء  الثقوب  درا�سة  على  الفلك 
عن  بالكثري  اإخبارنا  باإمكانهم  لأن 
الطرق التي متوت بها النجوم، ومن 
ال�سوداء،  الثقوب  كتل  قيا�ص  خالل 
مي��ك��ن��ن��ا م��ع��رف��ة م���ا ك���ان ي��ح��دث يف 
عندما  للنجوم،  الأخ��رية  اللحظات 
كانت النوى تنهار وُطردت طبقاتها 
الثقوب  اأن  ي��ب��دو  وق���د  اخل��ارج��ي��ة. 
غري  تعريفها  بحكم  ه��ي  ال�����س��وداء 
بعد  ا�سمها  اكت�سبت  ف��ق��د  م��رئ��ي��ة، 
ك��ل ���س��يء م��ن خ���الل ق��درت��ه��ا على 
حب�ص ال�سوء، لكن ل يزال باإمكاننا 
التي  الطريقة  اكت�سافها من خالل 
ت��ت��ف��اع��ل ب��ه��ا م��ع الأ���س��ي��اء الأخ���رى 
ب��ف�����س��ل ج���اذب���ي���ت���ه���ا ال����ق����وي����ة، ومت 
ال�سوداء  الثقوب  املئات من  اكت�ساف 
ال�سغرية من خالل طريقة تفاعلها 

مع النجوم الأخرى.

ت�سوية مالية تنقذ 
الأمري اأندرو من ورطة 
واجلهة  اأن��������درو  الأم�������ري  ت���و����س���ل 
لق�سية  مالية  ت�سوية  اإىل  املدعية 
ال��ت��ي رفعتها  الع���ت���داء اجل��ن�����س��ي، 
وفقما  ج���وف���ري،  فرجينيا  ���س��ده 
اإىل  ت�سر  وثيقة ق�سائية مل  بينت 
ر�سالة  ويف  امل���ربم.  الت��ف��اق  قيمة 
وج���ه���ه���ا حم���ام���و ال���ط���رف���ني اإىل 
اأع��ل��ن دافيد  ن��ي��وي��ورك،  ق��ا���ص يف 
"التو�سل  ج��وف��ري  حمامي  بويز 
الق�ساء"،  نطاق  خارج  ت�سوية  اإىل 
املالية  ال��ق��ي��م��ة  حت��دي��د  دون  م���ن 
الأمري  اأن  بويز  واأو�سح  لالتفاق. 
اأندرو �سيعمد مبوجب الت�سوية اإىل 
�سخي" اإىل جمعية  "تربع  تقدمي 
خ��ريي��ة اأ���س�����س��ت��ه��ا ج���وف���ري لدعم 
وتقول  باجلن�ص.  الجت��ار  �سحايا 
اعتدى  اأن���درو  الأم��ري  اأن  جوفري 
غيالين  م��ن��زل  يف  جن�سيا  عليها 
الأعمال  رجل  �سديقة  ماك�سويل، 
وذلك  اإب�ستني،  جيفري  الأمريكي 

يف لند ب�سهر مار�ص 2001.

حميط  لتقلي�س  ن�سائح   7
اخل�سر بعد �سن الـ50

�سهلة  مهمة  لي�ست  العمر  يف  التقدم  مع  الوزن  اإنقا�ص  حماولة  اإن 
الزائد  ال���وزن  م��ن  التخل�ص  حم���اوالت  متثل  اأن  ومي��ك��ن  اأب����ًدا. 
فريدة  حتديات  عاًما،   50 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  للأ�سخا�ص 

مقارنة باالأ�سخا�ص االأ�سغر �سًنا، وفقا ملا ن�سره موقع "اإيت ذي�ص نوت 
ذات" Eat This Not That. تقول لوري ت�سونغ، اخت�سا�سي التغذية 
مبركز ويك�سرن الطبي ب�"جامعة اأوهايو �ستيت": "ي�سبح فقدان الوزن 

يتباطاأ  ال�سن  يف  تقدمنا  كلما  الأنه  �سعوبة  اأكرث  اخلم�سني  �سن  بعد 
من  املزيد  وج��ود  اأن  وكما  الع�سلت.  فقدان  ب�سبب  االأي�ص  معدل 

الع�سلت يزيد من معدل االأي�ص؛ فاإن قلة كتلة الع�سلت تقلل 
من معدل االأي�ص. وفيما يتعلق بالن�ساء، فاإن فقدان الوزن بعد 
التغريات  ا ب�سبب  اأي�سً اأمًرا �سعًبا  اأن يكون  �سن اخلم�سني ميكن 

الهرمونية التي حتدث قبل وبعد انقطاع الطمث".



اخلميس   17  فبراير    2022  م   -    العـدد   13471  
Thursday   17  February   2022   -  Issue No   13471

22

�ش�ؤون حملية

االأمم املتحدة: من املتوقع اأن ي�سل عدد �سكان العامل اإىل 8.5 مليار ن�سمة بحلول عام 2030

رحلة ل�ستك�ساف م�ستقبل الغذاء والزراعة والأكل ال�سحي يف اإك�سبو 2020 دبي

نظم الأغذية الزراعية امل�ستدامة �سمن اأولويات اأ�سبوع الغذاء والزراعة و�سبل العي�س يف اإك�سبو 2020 دبي

ليلة ا�ستثنائية باأحلان »كولد بلي« ال�ساحرة يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي اإك�سبو – الفجر
ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني

حممد معني الدين

اأن  املتوقع  م��ن  اأن���ه  املتحدة  الأمم  بيانات  تفيد 
ن�سمة  مليار   8.5 اإىل  ال��ع��امل  �سكان  ع��دد  ي�سل 
مليار   9.7 اإىل  وي��رت��ف��ع   ،2030 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
ارتفاعه  وي��وا���س��ل   ،2050 ع��ام  بحلول  ن�سمة 
 ،2100 ع��ام  بحلول  ن�سمة  مليار   11.2 ليبلغ 
الغذاء  اأ�سبوع  عليه  �سريكز  ال��ذي  التحدي  وه��و 
دبي،   2020 اإك�سبو  يف  العي�ص  و�سبل  وال��زراع��ة 

املنعقد يف الفرتة من 17 اإىل 23 فرباير.
ويف ظل التوقعات املذكورة، يتيح اإك�سبو 2020 
دبي لزواره فر�سة ا�ستك�ساف ت�سكيلة وا�سعة من 
البتكارات واحللول والتجارب من خمتلف اأنحاء 

ال��ع��امل، ال��ت��ي حت���دد ن���وع ال��ط��ع��ام ال���ذي ميكننا 
ت��ن��اول��ه، وك��ي��ف��ي��ة ت��ن��اول��ه ب��ط��رق ت��ك��ف��ي لإعالة 

اأنف�سنا، ودعم م�ستقبل كوكبنا.
امل�ستقبل"،  "غذاء  ب��ع��ن��وان  ال��زائ��ر  رح��ل��ة  تتيح 
2020 دب���ي،  اإك�����س��ب��و  ت��ط��ب��ي��ق  امل���ت���وف���رة ع��ل��ى 
م��ة بوا�سطة  امل��ق��دَّ ال��ت��ج��ارب  ا���س��ت��ك�����س��اف ج��م��ي��ع 

اأجنحة الدول واإك�سبو 2020 دبي نف�سه.
يف  ال��واق��ع  فل�سطني،  ج��ن��اح  م��ن  الرحلة  تنطلق 
منطقة الفر�ص، حيث ي�ستطيع الزوار اجللو�ص 
افرتا�سية  اأط���ب���اق���ا  ت�����س��م  ط���ع���ام  م���ائ���دة  اإىل 
اإىل  ليتعّرفوا  وال��ك��ن��اف��ة،  وامل�����س��ّخ��ن،  كاملقلوبة، 
يعّرفهم  فيما  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  الفل�سطيني  امل��ط��ب��خ 
منتجات  روائ������ح  اإىل  فل�سطني"  "عبق  ق�����س��م 
الأر�ص الفل�سطينية من زيتون وزعرت ومريمية 

وغريها.

ا�ستك�ساف الطعام واأحدث البتكارات  وملزيد من 
املرتبطة به، ُين�سح بالتوقف عند عامل الفر�ص - 
جناح الفر�ص، لالطالع على الكيفية التي يج�سد 
بها اإك�سبو 2020 اأهداف التنمية امل�ستدامة، مع 
اإبراز قدرة التغيريات ال�سغرية على اإحداث اأثر 
عامل  �سنع  على  اجلماعي  العمل  وق���درة  كبري، 
وي�سلط  للجميع.  و�سحة  وا�ستدامة  اأمانا  اأك��ر 
"امل�سارات" الثالثة املتوازية التي متر عرب  اأحد 
تروج  التي  اجلنيبي،  مرمي  على  ال�سوء  اجلناح 
ال�سحي،  والأك���ل  امل�ستدامة  الع�سوية  للزراعة 
دولة  يف  اخل�سروات  زراع��ة  على  النا�ص  وت�سجع 

الإمارات.
ال�سحراء"،  "مزرعة  تو�سح  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
وال�ستدامة،  ال��ف��ر���ص  منطقتي  ب��ني  ال��واق��ع��ة 
ا�ستفادة ممكنة من ثالثة  اأق�سى  كيفية حتقيق 

ال�سم�ص،  الإم����ارات، هي  م��وارد طبيعية يف دول��ة 
مبتكرة  طرقا  تعر�ص  حيث   - والرمل  والبحر، 

لإحداث ثورة يف طريقة زراعة الغذاء. 
فاإىل  ال�ستدامة،  منطقة  يف  اإ�سبانيا،  جناح  اأم��ا 
ج��ان��ب ا���س��ت��ع��را���س��ه امل��ط��ب��خ الإ���س��ب��اين املعروف 
امل�ستدامة  ال���زراع���ة  م��ف��ه��وم  ي�ستك�سف  ع��امل��ي��ا، 
املرتبطة  وال�����س��ح��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ف��وائ��د  وي����ربز 
بالنظام الغذائي الذي ت�ستهر به منطقة البحر 

املتو�سط.
وال��ذي ميثل  امل��ج��اور،  هولندا  وي�ستعر�ص جناح 
من  باقة  م�سّغرا،  عاملا  اخلا�ص  املناخي  بنظامه 
احللول لإنتاج الغذاء الطبيعي. ويح�سل اجلناح 
ابتكارات  بوا�سطة  وال��غ��ذاء  وال��ط��اق��ة  امل���اء  على 
ع���م���ودي���ة خمروطية  م���زرع���ة  م��ن��ه��ا  خم��ت��ل��ف��ة، 

ال�سكل.

ي��ق��دم جناح  ال��ت��ن��ق��ل،  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  وب��الن��ت��ق��ال 
اإ���س��ت��ون��ي��ا ل���ل���زوار ف��ر���س��ة ت��ع��ّل��م ك��ي��ف��ي��ة زراع����ة 
م�سروب  على  واحل�سول  الآلت،  يف  اخل�سروات 
الحتفال  اإط���ار  ويف  "يانو".  الآيل  ال�ساقي  م��ن 
ببلد يزخر بالطعام النظيف واملكونات ال�سحية، 
اجل���اودار  بخبز  ال�ستمتاع  اأي�����س��ا  ل��ل��زوار  ميكن 
مطعم  يف  اللذيذة  املحلية  واحللويات  التقليدي 

اجلناح.
املحطة الأخرية يف الرحلة، وهي من اأغنى بلدان 
العامل بالتنوع احليوي، جناح البريو، الذي يعد 
وجهة مثالية للراغبني يف تذوق اأف�سل ما يجود 
به فن الطهي التجريبي، الذي يعمل على تغيري 
م�ستقبل الب�سرية من خالل الأطعمة البريوفية 
ذات القيمة الغذائية العالية، مبا يف ذلك الكينوا، 

والبطاطا الأرجوانية، والقطيفة.

العي�ص  و�سبل  وال��زراع��ة  ال��غ��ذاء  اأ�سبوع  �سيجمع 
املعنية  والأط����راف  واملبتكرين،  التغيري،  �سناع 
العاملية،  الغذائية  القيمة  �سل�سلة  ام��ت��داد  على 
الغذائية  املنظومات  على  ال�سوء  ت�سليط  بغية 
الأكر اإنتاجية و�سمول للفئات ال�سكانية الفقرية 
واملهم�سة، والتي تتميز بال�ستدامة واملرونة من 
�سحية  غذائية  اأنظمة  وتقدم  البيئية،  الناحية 

ومغذية للجميع.
ُيذكر اأن اأ�سبوع الغذاء والزراعة و�سبل العي�ص هو 
على  ُتقام  مو�سوعات  اأ�سابيع  ع�سرة  بني  التا�سع 
مدار الأ�سهر ال�ستة لإك�سبو 2020 دبي، �سمن 
ال��ذي يقدمه  برنامج الإن�����س��ان وك��وك��ب الأر����ص 
النظر اجلديدة  لتبادل وجهات  ال��دويل  احل��دث 
التحديات  اأك�����رب  م��ع��اجل��ة  ���س��ب��ي��ل  يف  وامل��ل��ه��م��ة 

والفر�ص التي ن�سهدها يف ع�سرنا احلا�سر.

•• دبي  – الفجر

العي�ص  و�سبل  وال���زراع���ة  ال��غ��ذاء  اأ���س��ب��وع  يجمع 
الفرتة  يف  ينعقد  وال��ذي  دب��ي،   2020 لإك�سبو 
�سّناع  اجل�������اري،  ف���رباي���ر   23 ح��ت��ى   17 م���ن 
على  املعنية  والأط�����راف  وامل��ب��ت��ك��ري��ن،  ال��ت��غ��ي��ري، 
امتداد �سل�سلة القيمة الغذائية العاملية لت�سليط 
اإنتاجية،  الأك���ر  الغذائية  النظم  على  ال�سوء 
وامل�ستدامة  واملهم�سني،  للفقراء  �سموًل  والأكر 
بيئياً والقادرة على التحمل والتكيف والتي توفر 

طعاما �سحيا ومغذيا. 
ال�سعف  م��واط��ن  كوفيد19-  جائحة  واأب����رزت 
النظم  تقع  حيث  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  النظم  يف 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى ال��ت��ح��م��ل وال��ت��ك��ي��ف يف 
تدعو  والتي  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  �سميم 
للق�ساء  الغذائية  النظم  اإىل حت��ولت كربى يف 
الغذائي، وحت�سني  الأم��ن  على اجل��وع، وحتقيق 

التغذية بحلول عام 2030. 
وعلى هذا الأ�سا�ص، فاإن اأ�سبوع املو�سوعات، الذي 
�سينظم بالتعاون بني اإك�سبو 2020 دبي، ووزارة 
التغري املناخي والبيئة لدولة الإم��ارات العربية 
الر�سمي  ال�سريك  بيب�سيكو،  و���س��رك��ة  امل��ت��ح��دة، 
للم�سروبات والوجبات اخلفيفة لإك�سبو 2020 

النقا�سية  اجلل�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  �سي�سم  دب���ي، 
ل��ل��خ��رباء، مب��ا يف ذل���ك م��ن��ت��دى اأع���م���ال الغذاء 
" 21 فرباير اجلاري"  والزراعة و�سبل العي�ص 
للجميع  �سحي  طعام  بعنوان  رئي�سية  وفعالية 
"20 فرباير"، و�ستقام الفعاليتان يف مركز دبي 

للمعار�ص، يف اإك�سبو 2020 دبي. 
" : حلول  اأفريقيا  "بقعة �سوء على  اأما فعالية 
اأف�����س��ل يف  غ��ذائ��ي  اأم���ن  لتحقيق  م��رن��ة مناخيا 
منطقة ال�ساحل" والتي تنعقد يوم 22 فرباير 
بالتحديات  ال��وع��ي  زي���ادة  اإىل  فتهدف  اجل���اري، 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال�����س��اح��ل  م��ن��ط��ق��ة  وال���ف���ر����ص يف 
والأمن  املناخ  اأجل  للعمل من  املبذولة  باجلهود 
الفعالية  ه����ذه  ت�����س��ت��ع��ر���ص  و����س���وف  ال���غ���ذائ���ي، 
بالإ�سافة  العظيم"،  الأخ�سر  "اجلدار  م��ب��ادرة 
اأخرى تركز على التغري املناخي  اإىل م�سروعات 
و�سغار  ون�ساء  �سباب  ويقودها  الغذائي  والأم��ن 
الأعمال  ورواد  وال���رع���اة  امل���زارع���ني  م��ن  امل���الك 

الجتماعيني. 
الدولة  وزي����رة  ال��ه��ا���س��م��ي،  م��ع��ايل رمي  وق��ال��ت 
ل�����س��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل، امل��دي��ر ال��ع��ام لإك�سبو 
الغذائي،  الأم���ن  �سكل  "لطاملا  دب���ي:   2020
اأ���س��ا���س��ي��ة م���ن رك���ائ���ز الكرامة  ب��و���س��ف��ه رك���ي���زة 
الإم�����ارات وقيادتها،  ل��دول��ة  اأول���وي���ة  ال��ب�����س��ري��ة، 

اأول���وي���ة را���س��خ��ة يف ج���ذورن���ا م��ن��ذ ال���ِق���دم، حتى 
ق��ب��ل ت��اأ���س��ي�����ص دول��ت��ن��ا م��ن��ذ 50 ع��ام��ا. ويف ظل 
ال��ت��ن��ام��ي ال���دائ���م ل��ع��دد ���س��ك��ان ال���ع���امل، يتوجب 
على  بها  نح�سل  التي  وال��ط��رق  الأ�ساليب  على 
اأن  امل��رتاب��ط��ة،  ال��زراع��ي��ة  اأنظمتنا  ع��رب  ال��غ��ذاء 
حترتم واجبنا املتمثل يف �سون كوكبنا وحمايته، 
املمار�سات  اإىل نظام من�سف ي�سجع  ال�سعي  عرب 

امل�سوؤولة واملثمرة، ويحمي الأرا�سي واملجتمعات 
التي ت�سكل اأ�سا�ص اأوطاننا".

التنفيذي  الرئي�ص  ويليام�سون،  يوجني  وق��ال 
الأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا  يف  بيب�سيكو  ل�سركة 
وجنوب اآ�سيا: "نحن �سركة عاملية متخ�س�سة يف 
جمال الطعام وال�سراب، ومتتد اأعمالنا عرب اأكر 
من 200 دولة واإقليم، ون�ستخدم يف منتجاتنا ما 

يزيد عن 25 حم�سوًل من 60 دولة خمتلفة. 
م�سوؤولية  عاتقنا  على  تقع  باأنه  ن��درك  ولذلك 
العاملي  ���س��رك��ت��ن��ا وح�����س��وره��ا  ا���س��ت��غ��الل ح��ج��م 
ا�ستدامة  اأك��ر  غذائي  نظام  بناء  يف  للم�ساعدة 
ن�����س��م��ن احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ح��ة كوكبنا  ب��ح��ي��ث 
واملجتمعات  النا�ص  حياة  يف  اإيجابي  اأث��ر  وت��رك 
خطوات  باتخاذ  فخورون  ونحن  نخدمها.  التي 
الإيجابية  بيب�سيكو  عمل  اإط���ار  �سمن  اإيجابية 
pep+، للت�سدي لأزمة اجلوع العاملية وامل�ساعدة 
للجميع".    ا���س��ت��دام��ة  اأك����ر  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف 
حارب  �سعيد  حممد  بنت  م��رمي  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
"يجب  والبيئة:  املناخي  التغري  وزي��رة  املهريي، 
التحديات  الغذائي ومعاجلة  الأم��ن  تعزيز  على 
ذات ال�سلة اأن تت�سدر اأولويات الأجندة العاملية. 
على  للق�ساء  املبذولة  اجلهود  من  الرغم  فعلى 
 2020 اجل��وع يف العامل، عانى اجل��وَع يف العام 
720 و811 مليون فرد، وهو ما يرِبز  ما بني 
الغذائية  اأنظمتنا  حت��وي��ل  اإىل  امللحة  احل��اج��ة 
�سكان  لإم�����داد  وم�����س��ت��دام��ة  م��رن��ة  اأن��ظ��م��ة  اإىل 
ال��ع��امل ال��ذي��ن ينمو ع��دده��م ب�سرعة م��ن خالل 

الغذاء".
و�سبل  والزراعة  الغذاء  اأ�سبوع  "يوفر  واأ�سافت: 
العي�ص يف اإك�سبو 2020 من�سة مثالية لتحفيز 

احلوار، واحل�سول على حلول من جهات معنية 
وامل�ساهمة  العاملية،  الغذائية  القيمة  �سل�سلة  من 
اأجل  م��ن  ال�سحيح  امل�سار  على  ال��ع��امل  و�سع  يف 
التنمية  اأه������داف  ال���ث���اين م���ن  ال���ه���دف  حت��ق��ي��ق 
امل�����س��ت��دام��ة: ال��ق�����س��اء ع��ل��ى اجل����وع ب��ح��ل��ول عام 
يف  املتحدثني  جمموعة  وت�سمل     ."2030
ب���رن���ام���ج الأ����س���ب���وع م���ع���ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزي����رة  امل���ه���ريي،  ح����ارب  �سعيد 
وزير  فالن�سيانو،  اأن��دري�����ص  وم��ع��ايل  وال��ب��ي��ئ��ة؛ 
التجارة اخلارجية الكو�ستاريكي؛ ومعايل نتا�سا 
وال�سناعة  والتجارة  الطاقة  وزي��رة  بيليدي�ص، 
ال��ق��رب���س��ي��ة، وم���ع���ايل دام���ي���ان اأوك����ون����ر، وزي���ر 
ال���زراع���ة ووزي�����ر ال��ت��ج��ارة ومن���و ال�������س���ادرات يف 
حكومة نيوزيلندا.  ومن امل�ساركني اأي�سا يوجني 
ويليم�سن، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة "بيب�سيكو" 
اآ�سيا  الأو����س���ط وج���ن���وب  وال�����س��رق  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 
باورمان، طاهية عاملية  "الإمارات"؛ وكري�ستينا 
روما  هو�ستاريا" يف  "غال�ص  مطعم  يف  ال�سهرة 
احلائز جنمة مي�سالن واملتحدثة يف موؤمتر "تيد 
رئي�ص  نائب  هيوغز،  ونيجل  والكاتبة؛  اإك�ص" 
يف  العامل  يف  والتطوير  والبحوث  البتكار  اأول، 
العاملي  املدير  "كلوقز"؛ ودوروث��ي �سيفر،  �سركة 

ل�ستدامة الأغذية يف �سركة "يونيليفر".
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فنية  بليلة  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  ج��م��ه��ور  ح��ظ��ي 
"كولد بالي" ال�سهرية،  اأحيتها فرقة  ا�ستثنائية 
حيث قدمت اأحدث اأغانيها من األبومها اجلديد 
"ميوزيك اأوف ذا �سفريز"، لي�سطر احلفل ا�سمه 
يحر�ص  ال��ذي  خالدة"  "اأم�سيات  �سل�سلة  �سمن 
اأهم  ا�ست�سافة  ال��دويل من خاللها على  احل��دث 

الفنانني والفرق املو�سيقية العاملية.
 2020 اإك�سبو  حر�ص  الكبري،  لالإقبال  ون��ظ��راً 
دب����ي ع��ل��ى ب���ث ه����ذا احل��ف��ل ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر عرب 
خمتلف من�ساته على �سا�سات كبرية توزعت بني 
اأرينا  وقاعة  غ��اردن،  وفي�ستيفال  اليوبيل،  م�سرح 
مبركز دبي للمعار�ص، ومت بثه على موقع اإك�سبو 
الالزمة  الإج��������راءات  ات���خ���اذ  ومت  الف���رتا����س���ي، 

لتنظيم احلدث، واإر�ساد الزوار الذين توافدوا يف 
وقت مبكر مل�ساهدة عر�سهم املف�سل. 

"هاي  باأغنيتها   العر�ص  الفرقة  ا�ستهلت  وق��د 
"اأي يوز  اأغانيها ال�سهرية مثل  باور"، ثم قدمت 
تو رول ذا وورد"، وحر�ص اجلمهور على التفاعل 
مع الفرقة ومرافقتها الغناء ب�سكل وا�سح يف كل 

مرة تبداأ اأغنية جديدة.
�ساحة  ع��ن��د  احل��ف��ل��ة  ق��ب��ي��ل  احل�����س��ور  اآراء  وع���ن 
ال���و����س���ل، ت����رى اإي���ف���ا ك��وم��ب��ي��ال���ص، وه����ي زائ����رة 
فرن�سية �سابة، اأن اأغاين الفرقة فيها الكثري من 
يف  كبرية  �سعبية  اأغانيهم  اكت�سبت  لذا  العاطفة، 
جميع اأنحاء العامل. وقالت: "كولد بالي فرقتي 
من  النا�ص  تربط  مو�سيقاهم  اأن  واأ�سعر  املف�سلة 
جميع اخللفيات والأعمار، هذا ب�سبب العاطفة يف 
اأغانيهم". اأما �ساجناي �ساناثانا، هندي اجلن�سية، 

فقد ق�سى ثالث �ساعات ون�سف يف الطابور عند 
فرقتي  ب���الي  "كولد  وي���وؤك���د:  ال��و���س��ل،  ���س��اح��ة 
م�ساهدتهم  يل  ت�سنى  اأن  ���س��ب��ق  ل��ق��د  امل��ف�����س��ل��ة. 
فتح  لذلك عندما مت  اأب��وظ��ب��ي،  يف  املا�سي  ال��ع��ام 
باب احلجوزات ا�ستخدمت اأربعة اأجهزة كمبيوتر 
�سعيدا عندما متكنت من  التذكرة، وكنت  حلجز 

احل�سول على تذكرتني".
الحتفالية  الأج��واء  ابتدت  اليوبيل  �ساحة  وعند 
اأن��غ��ام دي جي  ب��اك��راً، حيث جتمع احل�سور على 
يف  تقيم  م�سرية  وه��ي  اآدم،  اأ�سماء  وق��ال��ت  ك��ي��زا. 
بفرقة كولد بالي،  املعجبني  اأ�سد  "اأنا من  دبي: 
ودخول  ت��ذك��رة،  على  للح�سول  متحم�سة  وكنت 
�ساحة الو�سل. الأجواء مبهرة يف �ساحة اليوبيل". 
 50 وق��ال الأمل��اين رال��ف بيرت، البالغ من العمر 
دخلت  حيث  م�ساء  ال�ساد�سة  منذ  هنا  "اأنا  عاما: 

بتذكرة اإك�سبو املو�سمية. ل�ست من متابعي الفرقة 
ال�ستثنائية  بالأجواء  م�ستمتع  لكني  بالتحديد، 

يف اإك�سبو 2020 دبي".
الفرعي  اإك�سبو  مو�سوع  م��ع  العر�ص  ويتما�سى 
املتمثل يف ال�ستدامة، حيث تعهدت الفرقة بجعل 
جولتهم العاملية القادمة منخف�سة الكربون قدر 
والبتكار.  التكنولوجيا  يف  وال�ستثمار  الإم��ك��ان، 
عام  م��ارت��ن  كري�ص  املغني  ���س��رح  واأن  �سبق  وق��د 
عاملية  ب��ج��ول��ة  ت��ق��وم  ل���ن  ال��ف��رق��ة  اأن   2019
ليف«،  »اإي��ف��ري��داي  ال�سابق  لألبومها  للت�سويق 
واأن��ه��ا ل��ن جت��ري اأي ج��ولت قبل اإي��ج��اد طريقة 

جلعل حفالتها املو�سيقية اأكر مراعاة للبيئة.
لندن  يف  الربيطانية  ال��روك  فرقة  ت�سكلت  وق��د 
عام 1996، وت�سم املغني وعازف البيانو كري�ص 
وعازف  باكالند،  ج��وين  اجليتار  وع��ازف  مارتن، 

ال��ق��ي��ث��ارة ج���اي ب��ريمي��ان، وع����ازف ال���درام���ز ويل 
ت�����س��ام��ب��ي��ون. وت��ع��ت��رب ال��ف��رق��ة واح����دة م��ن اأجنح 

والع�سرين،  احل��ادي  القرن  يف  املو�سيقية  الفرق 
واأكرها مبيعا لالألبومات على الإطالق. 

اأم�سية للمو�سيقى الإ�سبانية ومقطوعات عاملية يف اإك�سبو 2020 دبي
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 2020 اإك�سبو  يف  ميلينيوم  م�سرح  جمهور  ا�ستمتع 
دبي، باأم�سية من املو�سيقى الإ�سبانية مع عازفة الكمان 

املبدعة لينا تور، وعازفة البيانو األبا فينتورا.
املقطوعات  م��ن  خم��ت��ارة  جمموعة  الفنانتان  وع��زف��ت 
املقطوعات  بع�ص  على  مل�ساتهما  واأ�سافتا  الكال�سيكية، 
التي  امل��ع��زوف��ات  بع�ص  اإىل  بالإ�سافة  ع��امل��ي��اً،  امل��ع��روف��ة 

األفها امللحن الفرن�سي رافيل.

العديد  املبدعة، على  الكمان  عازفة  تور،  لينا  وح�سلت 
اأكر  "واحدة من  باأنها  البع�ص  من اجلوائز، وو�سفها 
عازيف الكمان اإبداعاً يف جيلها"، وقد اأحيت العديد من 
احل��ف��الت ح��ول ال��ع��امل، كما ت��ق��وم ب��الإخ��راج لفرقتها 

اخلا�سة بنف�سها. 
مو�سيقية  كعازفة  مرة  لأول  فظهرت  فينتورا،  األبا  اأم��ا 
اأ����س���ت���اذة يف  م��ن��ف��ردة يف ���س��ن 13 ع���ام���ا، وه����ي ح��ال��ي��اً 
لي�سيو"  ديل  ميوزيكا  دي  �سوبرييور  "كونزريفتوري 

برب�سلونة.
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اأكد عبد اهلل النعيمي، موؤ�س�ص من�سة "يال غيف" التي تتبنى 
اأن املن�سة اق��رتب��ت من  ال��ت��ربع م��ن خ���الل الب��ت�����س��ام��ة،  ن��ه��ج 
 45،000 وجمع  الأ�سا�سي  هدفها  اإىل  الو�سول  يف  النجاح 
ابت�سامة، وبناء عليه �سيتربع اإك�سبو ليف بدرهم واحد مقابل 

كل ابت�سامة ل�سالح الأعمال اخلريية.
"تهدف املن�سة اإىل ت�سهيل عملية زيادة املوارد  وقال عبداهلل: 
املالية للجمعيات اخلريية امل�سجلة اأ�سوًل، وتهدف جلمع مبلغ 
مليار دولر اأمريكي بحلول 2030، اأي ما ميثل 5 باملائة من 
والفئة  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  املطلوب  التمويل 
امل�ستهدفة هي اجلمعيات اخلريية امل�سجلة يف املنطقة العربية 

والعامل".
ابت�سامة  حول  للربنامج  الأولية  الفكرة  "متحورت  واأ�ساف: 
افرتا�سية على املن�سة، ثم مت تطويرها لتتنا�سب مع برنامج 
اإك�سبو ليف يف اإك�سبو  2020 دبي، لت�سبح ابت�سامة حقيقية 
بحيث يتعني على الأفراد اأن يظهروا على ال�سا�سة، ويلتقطوا 
ابت�سامة ثم يتربعون بابت�سامتهم ل�سالح اإك�سبو ليف، الذي 
وقد  بها،  التربع  يتم  ابت�سامة  كل  بدرهم عن  ب��دوره  �سيتربع 
من  ابت�سامة   36،000 من  اأك��ر  بجمع  اليوم  حتى  جنحنا 

 45000 اإىل  ال��و���س��ول  وه��دف��ن��ا  دب���ي،   2020 اإك�سبو  زوار 
ابت�سامة".

اأحد  اخ��ت��ي��ار  م��ن  البت�سامة  �ساحب  ال��زائ��ر  املن�سة  وت��خ��ول 
احل���م���الت ال���ث���الث ال��ت��ي ي��رغ��ب ال���ت���ربع ل��ه��ا، وال���ت���ي يراها 
الأقرب اإىل قلبه، وميكنه الختيار بني حملة لعالج ال�سرطان 

تعنى  التي  احلملة  اأو  البالغني،  عند  واأخ���رى  الأط��ف��ال  عند 
بامل�سردين.

الإم����ارات  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  غيف"  "يال  من�سة  وتعترب 
وال�سرق الأو�سط باأكمله، وهي تعمل على رفع الوعي بامل�ساريع 

التي تتبناها ل�سالح جمعيات خريية خمتلفة حول العامل.

اإك�سبو ليف يحول ابت�سامات »يل غيف« اإىل تربعات نقدية
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يعاين البع�ص من رائحة الفم الكريهة، وحل�سن احلظ، فاإن غالبية االأ�سباب املحتملة لهذه 
امل�سكلة ميكن اإ�سلحها.

ول�سرح االأ�سباب ال�سائعة الكامنة وراء رائحة الفم الكريهة، وكيفية التخل�ص منها، 
قدم موقع "اليف �ساين�ص" مقالة تو�سح جميع هذه التفا�سيل، ا�ستنادا اإىل املعلومات 
العلمية التي قدمها طبيبا االأ�سنان: الدكتورة اإينا ت�سرين، من جامعة �ستوين بروك 
احلائز  راجبال،  اأجنايل  والدكتور  نيويورك،  مدينة  يف  االآن  وتعمل  االأ�سنان  لطب 
 ، بو�سطن  يف  تافت�ص  جامعة  من  االأ�سنان  طب  يف  الدكتوراه  درجة 

ما�سات�سو�ست�ص.

البكترييا  .1
الأ�سباب  اأح����د  ه���ي  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  اإن  ت�����س��رين  ال���دك���ت���ورة  ق��ال��ت 
الفم  "رائحة  مو�سحة:  الكريهة،  ال��ف��م  لرائحة  الرئي�سية 
اللويحات  طبقة  يف  تعي�ص  التي  البكترييا  ت�سببها  الكريهة 
ال�سنية )البالك( واجلري. وعندما ترتاكم اللويحات ال�سنية 
للرائحة".  امل�سببة  البكترييا  ُت����وؤوي  ف��اإن��ه��ا  الأ���س��ن��ان،  ح��ول 
الفم  لنظافة  �سحي  روت��ني  على  احلفاظ  ي�ساعد  اأن  ويجب 

حل�سر البكترييا يف مكانها.

الفطريات  .2
الفم  لرائحة  �سيوعا  امل�سببات  "اأكر  راجبال:  الدكتور  قال 

الكريهة هو تراكم البكترييا اأو الفطريات على الل�سان".
القالع  مر�ص  ف��اإن  كلينيك"،  "مايو  ملوؤ�س�سة  ووف��ق��ا 

الفموي اأو داء املبي�سات الفموي هو عدوى فطرية 
يف  الكريهة.  الفم  رائ��ح��ة  ت�سبب  اأن  ميكن  �سائعة 

حني اأن مر�ص القالع الفموي اأكر �سيوعا عند 
يحدث  اأن  ميكن  اأن��ه  اإل  ال�سن،  كبار  اأو  الر�سع 

لأي �سخ�ص يف اأي مرحلة من مراحل حياتهم. 
الأدوية  بع�ص  تناول  ب�سبب  يكون  اأن  وميكن 

اأي�سا".

الفم جفاف   .3
اأو�سح الدكتور راجبال ملوقع "ليف �ساين�ص" 
الفم  لرائحة  الرئي�سية  الأ���س��ب��اب  اأح���د  اأن 

الكريهة هي جفاف الفم.
ويحدث جفاف الفم عندما ل ينتج اجل�سم 
ما يكفي من اللعاب. ولهذه احلالة اأ�سباب 
ال�سيخوخة،  ق��ب��ي��ل  م���ن  ع�����دة،  حم��ت��م��ل��ة 

وبع�ص الأدوية، وتلف الأع�ساب، 
وبع�ص الأمرا�ص الع�سبية 

ويو�سي  اخل���رف.  مثل 
ب������ع�������������ص م�����ق�����دم�����ي 
ال�سحية  ال����رع����اي����ة 
اأو  ال���ع���ل���ك���ة  مب�������س���غ 
اخلالية  احل����ل����وي����ات 
للم�ساعدة  ال�سكر  م��ن 

يف ت��خ��ف��ي��ف الأع���را����ص 
وت�����س��ج��ي��ع اجل�����س��م على 
اإفراز املزيد من اللعاب. 
بع�ص  ت�ساعد  اأن  وميكن 
اإنتاج  ت��ع��زي��ز  يف  الأدوي�����ة 
تنجح  مل  اإذا  ال����ل����ع����اب 

العالجات الأخرى.

اجلزر حم�ص   .4
املعدي  الرجت���اع  اأو مر�ص  ارجت��اع احلم�ص  ي�سبب  اأن  ميكن 

املريئي )GERD( رائحة الفم الكريهة.
 General Internal ووجدت الأبحاث املن�سورة يف جملة
احلالتني  بني  وا�سحة  �سلة   2008 عام  يف   Medicine
بعد اإجراء م�سح للمر�سى الذين عانوا من الرجتاع ملعرفة ما 

اإذا كانوا يعانون اأي�سا من رائحة الفم الكريهة.
وق������د ي���ت���ب���ني لأول�����ئ�����ك ال���ذي���ن 
ي����ع����ان����ون م�����ن الرجت�������اع 
اأعرا�سهم  اأن  امل��ع��دي 
ع���ن بع�ص  ن��اجت��ة 
منط  ع�������وام�������ل 
احل���ي���اة، مب��ا يف 
ذل��������ك ت����ن����اول 
كبرية  ك��م��ي��ات 
الطعام،  م���ن 
وت��������������ن��������������اول 
ال��������ط��������ع��������ام 
النوم  ق���ب���ل 
اأو  م��ب��ا���س��رة 

ال�ستلقاء، وحتى تناول اأطعمة معينة، مبا فيها احلم�سية اأو 
املقلية.

اأخرى �سحية  حاالت   .5
ك�سف الدكتور راجبال اأن رائحة الفم الكريهة ميكن اأن تكون 
"احلالت  اأي�سا، مو�سحا:  اأخرى  عالمة على حالت �سحية 
اجلهازية مثل م�ساكل اجليوب الأنفية، وا�سطرابات اللوزتني، 
والف�سل  ال�سفلي،  التنف�سي  اجل��ه��از  وال��ت��ه��اب��ات  وال�����س��ك��ري، 
جميعها  ت�ساهم  اأن  ميكن  ال�سرطانات  اأو  الكبدي  اأو  الكلوي 
من  متنوعة  جمموعة  جربت  الكريهة".واإذا  الفم  رائحة  يف 
اأو كانت  العالجات وما زلت تعاين من رائحة الفم الكريهة، 
لديك اأعرا�ص اأخرى، فمن ال�سروري مراجعة الطبيب العام 

اأو طبيب الأ�سنان، للم�ساعدة على اإدارة احلالة املحرجة.
�سبب  على  النهاية  يف  الكريهة  الفم  رائ��ح��ة  ع��الج  و�سيعتمد 
التي  العامة  النظافة  ممار�سات  بع�ص  هناك  ولكن  امل�سكلة. 
من  خاليا  فمك  على  احلفاظ  يف  للم�ساعدة  اتباعها  ميكنك 

البكترييا امل�سببة للرائحة.
التعديالت والتغيريات يف منط احلياة يف  وقد ت�ساعد بع�ص 

النظام الغذائي يف ال�سيطرة على رائحة الفم الكريهة.
التايل لالبتعاد عن  بالروتني  ت�سرين  اإينا  الدكتورة  وتو�سي 

رائحة الفم الكريهة:
- اغ�سل اأ�سنانك بالفر�ساة ملدة دقيقتني مرتني يف اليوم

- اخليط اأو اخليط املائي مرة واحدة يف اليوم على الأقل
- ال�سطف بغ�سول الفم مرة اأو مرتني يف اليوم

- راجع مقدم الرعاية ال�سحية لالأ�سنان اخلا�ص بك مرتني 
يف ال�سنة

واإذا مل تتح�سن اأنفا�سك باتباع روتني جيد لنظافة الفم، 
وقد  اأ���س��ن��ان��ك،  طبيب  اإىل  ال��ت��ح��دث  اإىل  ف�ستحتاج 

يتطلب الأمر تنظيفا اأعمق.
النظافة  نظام  "اإن  راج��ب��ال:  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح 
تراكم  اأي  لإزال����ة  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  اأم���ر  املنا�سب 
لها  تتاح  اأن  قبل  ميكانيكيا  اللينة  للويحات 
واللت�ساق  وال�����س��الب��ة  ال��ت��م��ع��دن  ف��ر���س��ة 

بالأ�سنان". 
اأي�����س��ا دورا يف  ال���غ���ذائ���ي  وي��ل��ع��ب ال��ن��ظ��ام 
وهذا  منتع�سة،  الأن��ف��ا���ص  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
التي  الأط��ع��م��ة  بتجنب  ف��ق��ط  يتعلق  ل 
الدكتور  و����س���رح  ال���ث���وم.  ع��ل��ى  حت���ت���وي 
تبقى  اأن  امل���ه���م  "من  راج����ب����ال: 
اتباع  على  تركز  واأن  ج��دا  رطبا 
نظام غذائي �سحي يحتوي على 
ن�سبة قليلة من الكربوهيدرات 

ال�سحية  ب���الأط���ع���م���ة  وغ���ن���ي 
امل���ق���رم�������س���ة واخل���������س����روات 

والربوبيوتيك  اخل�����س��راء 
البكترييا  ق���درة  لتقليل 
بيئة  يف  ال����ن����م����و  ع����ل����ى 

الأطعمة  وت�سمل  الفم". 
القلوية اخل�سار اخل�سراء 

وامل������ك�������������س������رات وال�����ف�����واك�����ه 
احل���م�������س���ي���ة والأط����ع����م����ة 

الكاملة الأخرى.

منها البكترييا والفطريات واجلفاف

منها! التخل�س  وكيفية  الكريهة  الفم  لرائحة  اأ�سباب   5

وي��ت��اأث��ر م��ر���ص ال�����س��ك��ري م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين ب�سكل كبري 
باختيارات اأ�سلوب احلياة، مثل النظام الغذائي والتمارين 

الريا�سية.
واإذا كنت من بني اأولئك املعر�سني خلطر الإ�سابة مبر�ص 
ال�سكري من النوع الثاين، فاإن هذا قد يكون حافزا لبذل 
املر�ص  بهذا  الإ���س��اب��ة  احتمال  لتقليل  و�سعك  يف  م��ا  ك��ل 

املزمن.
منط  على  اإج���راوؤه���ا  ميكن  �سهلة  تغيريات  خم�سة  وه��ن��ا 
حياتك لتقليل خطر الإ�سابة مبر�ص ال�سكري من النوع 

الثاين.

نظامك  من  ال�سكرية  االأطعمة  عن  االمتناع   -  1

الغذائي
ل م��ك��ان ل��الأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ن�سبة ع��ال��ي��ة من 
ال�سكريات امل�سافة يف نظام غذائي �سحي، كما اأن الأنظمة 
لالإ�سابة  عر�سة  اأك���ر  جتعلك  ال�سكر  عالية  الغذائية 

مبر�ص ال�سكري من النوع الثاين.
الدم  ال�سكر يف  ن�سبة  ترفع  ال�سكرية  الأطعمة  لأن  وذلك 

اإىل م�ستويات خطرية.

بانتظام التمرن   -  2
ميكن اأن ي�ساعدك البقاء ن�سيطا ومتابعة روتني التمارين 
يف احلفاظ على ر�ساقة ج�سمك، ما يقلل بدوره من خطر 

الإ�سابة مبر�ص ال�سكري من النوع الثاين.

اجل�سم  ا�ستجابة  حت�سن  الريا�سية  التمارين  اأن  وثبت 
لالإن�سولني، ما ي�ساعد على تك�سري الأطعمة دون الت�سبب 

يف ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم.

املاء من  الكثري  �سرب   -  3
اإنه   )NHS( الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة  تقول 
اأكواب  ثمانية  اإىل  �ستة  بني  ما  �سرب  جميعا  علينا  يجب 

من املاء يوميا.
اأداء  على  ت�ساعد ج�سمك  فاإنك  امل��اء،  الكثري من  وب�سرب 
اأي م�سروبات  ا�ستبدال  و�سي�ساعدك  الأ�سا�سية.  الوظائف 

�سكرية باملاء اأي�سا على تقليل تناول ال�سكر.

الكربوهيدرات نظام غذائي منخف�ص  اختيار   -  4
عندما يك�سر ج�سمك الكربوهيدرات، فاإنه ينتج اجللوكوز، 

ما يوؤدي اإىل ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم.
الكربوهيدرات،  نظام غذائي منخف�ص  اتباع  ومن خالل 
وجتنب الكربوهيدرات امل�سنعة واملكررة مبا يف ذلك اخلبز 
الأبي�ص واملعكرونة، ميكنك منع التقلبات الدراماتيكية يف 

ن�سبة ال�سكر يف الدم.

االألياف من  املزيد  تناول   5-
توجد الألياف يف الفواكه واخل�سروات واحلبوب الكاملة، 
ويجب اأن ت�سجع اأي خطة نظام غذائي �سحي على تناول 

املزيد من هذه الأطعمة املغذية.
اإنقا�ص  يف  الأل��ي��اف  من  الكثري  تناول  ي�ساعد  اأن  وميكن 
الوزن حيث متت�ص الألياف املاء يف املعدة، ما ي�ساعد على 

ال�سعور بال�سبع بعد تناول الطعام.
امت�سا�ص  معدل  م��ن  تبطئ  اأن  اأي�سا  ل��الأل��ي��اف  وميكن 
الطعام، ما يعني اأنها ميكن اأن ت�ساعد يف تنظيم م�ستويات 

ال�سكر يف الدم.

خم�س طرق ميكنها تقليل خماطر داء ال�سكري من النوع الثاين
ياأتي مر�ص ال�سكري يف �سكلني، االأول والثاين، اللذين ينتجان اأعرا�سا متفاوتة ولكنها موهنة يف كثري من االأحيان.

وغالبا ما ي�ستمر مر�ص ال�سكري مدى احلياة، اعتمادا على النوع الذي ي�ساب به االأ�سخا�ص، وميكن اأن يكون من ال�سعب علجه.
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�سوق اأبوظبي للأوراق املالية يعزز البنية التحتية 
لتقنية املعلومات بالتعاون مع بور�سة اإ�سطنبول 

•• اأبوظبي-الفجر: 

بالتزامن مع زيارة رئي�ص اجلمهورية الرتكية ال�سيد رجب طيب اأردوغان 
اأبوظبي  �سوق  اأب���رم  ف��رباي��ر،   14 يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اإىل 
مبوجبها  الأخ���رية  تقوم  اإ�سطنبول،  بور�سة  مع  اتفاقية  املالية  ل���الأوراق 
املعلومات  تقنية  جمال  يف  ال�ست�سارية  واخلدمات  التقني  الدعم  بتقدمي 
اإىل �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية.  وتاأتي هذه التفاقية عقب توقيع رئي�سي 
البور�ستني اأو مذكرة تفاهم خالل زيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اإىل 
�سبل  تعزيز  اإىل  التفاقية  ه��ذه  وت��ه��دف   .2021 نوفمرب   24 يف  تركيا 
التعاون امل�سرتك، اإذ �ستقدم بور�سة اإ�سطنبول خدمات ال�ست�سارة اإىل �سوق 
اإن�ساء  اإىل  بالإ�سافة  املعلومات،  تقنية  جم��ال  يف  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي 
اأنظمة جديدة، ودجمها، وحتديث من�سة ال�سوق، ونقل البيانات اإىل املن�سة 
اجلديدة، واختبارات تطبيق التقنيات اجلديدة، ونقل اخلربات والربامج 
املنتدب  الع�سو  ال�����س��وق  ع��ن  نيابة  التفاقية  وق��ع  ق��د  و  ه��ذا  التدريبية. 
ا�سطنبول،  ب��ور���س��ة  ع��ن  و  ال��ظ��اه��ري،  حمد  �سعيد  التنفيذي،  والرئي�ص 
كوركماز اإرغون، الرئي�ص التنفيذي.  وقال �سعادة/ ه�سام خالد ملك، رئي�ص 
جمل�ص اإدارة �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية: “ُيعد تو�سيع نطاق ال�سراكات 
العاملية عن�سراً اأ�سا�سياً يف اإ�سرتاتيجية �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية لزيادة 
الدور  نثّمن  امل�ستدام.  ال�سوق وتعزيز كفاءته وت�سريع وترية منوه  �سيولة 
الذي �ستلعبه بور�سة اإ�سطنبول يف تعزيز الإمكانيات التقنية ل�سوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية، ونتطلع اإىل ا�ستك�ساف املزيد من جمالت التعاون لتحقيق 
نوفمرب  يف  املوقعة  التفاهم  مذكرة  مع  يتما�سى  مبا  للطرفني  ال�ستفادة 
من العام املا�سي”. ومتثل اتفاقية التعاون هذه اأحدث اتفاقيات ال�سراكة 
اأُعلن عنها مطلع عام  التي  النمو  اإ�سرتاتيجية  ال�سوق �سمن  اأبرمها  التي 
الأ�سواق  �سراكات مع  اإقامة  اإىل  الرامية  وتندرج �سمن م�ساعيه   ،2021
�سوق  اأب��رم   ،2021 العام  وخ��الل  ال�سوقية.  قيمته  زي��ادة  بهدف  العاملية 
اأبوظبي لالأوراق املالية اتفاقيات مع بور�سة البحرين، وبور�سة اإ�سطنبول، 
ال�سوق  ال��دويل، لالنك�ساف ب�سكل مبا�سر على فر�ص  املايل  اأ�ستانا  ومركز 

املتاحة وتعزيز التعاون معها من خالل تبادل املعلومات.

التبادل التجاري العربي الربازيلي 
ي�سجل 24.3 مليار دولر خلل 2021 

•• دبي - وام:

اأكدت الغرفة التجارية العربية الربازيلية اأن العالقات القت�سادية العربية 
حجم  يف  ملحوظة  وزي�����ادًة  مت�سارعة  ب��وت��رية  من��وه��ا  ت��وا���س��ل  ال��ربازي��ل��ي��ة 
املنتجات  على  الطلب  بارتفاع  مدعومًة  اجلانبني  بني  التجارية  التدفقات 

الزراعية والغذائية وتعايف �سال�سل الإمداد العاملية.
مليار   4.60 العربية  وال��دول  الربازيل  بني  التجاري  امليزان  ر�سيد  بلغ  و 
دولر يف 2021 ، فيما و�سل حجم التبادل التجاري اإىل 24.3 مليار دولر 
يف العام املا�سي ُم�سجاًل منواً لفتاً بواقع %44.3 مقارنة مع العام 2020 
و  دولر.  مليار   16.8 اإىل  خالله  التجاري  التبادل  قيمة  و�سلت  وال���ذي 
دولر  مليار   14.42 العربية  الدول  اإىل  الربازيلية  ال�سادرات  قيمة  بلغت 
واردات  اإج��م��ايل  وو�سل   26.2% بن�سبة  �سنوياً  من��واً  م�سجلًة   2021 يف 
�سنوية  من��و  بن�سبة  دولر  مليار   9.82 اإىل  العربية  ال���دول  م��ن  ال��ربازي��ل 
الأكرب  بالن�سيب  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  وحظيت   .82.8% تبلغ 
الدولة  واردات  بلغ حجم  العربية حيث  ال��دول  اإىل  ال��ربازي��ل  ���س��ادرات  من 
2.33 مليار دولر بنمو �سنوي يعادل %13.2.. فيما حلت اململكة العربية 
ال�سعودية يف املرتبة الثانية بقيمة 2.07 مليار دولر وبن�سبة منو 9.8% 
َتلتها جمهورية م�سر العربية بقيمة 2 مليار دولر بزيادٍة قدرها 14.8% 
ومملكة البحرين بقيمة 1.9 مليار دولر وبنمو يعادل %182.7 و�سلطنة 

ُعمان بقيمة 1.54 مليار دولر ومنو �سنوي يعادل 109.7%.

حتت عنوان املالية تبتكر 2022: رحلة يف م�ستقبل املالية

وزارة املالية تنظم فعالية البتكار على هام�س م�ساركتها يف فعاليات الإمارات تبتكر 2022 
•• دبي-الفجر: 

البتكار  دع����م  ري���ادت���ه���ا ومت���ي���زه���ا يف  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���داً 
فعاليات  يف  الفعالة  م�ساركتها  اإط��ار  ويف  واملبتكرين، 
اليوم  املالية  وزارة  اأعلنت   ،  2022 تبتكر  الم���ارات 
حتت  لالبتكار  الإم���ارات  ل�سهر  فعاليتها  تنظيم  عن 
م�ستقبل  يف  رح��ل��ة   :2022 تبتكر  “املالية  ع��ن��وان 
فرباير   22 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  وذل���ك  املالية”، 
دي  “اإنفينيتي  الرقمية  الفنون  معر�ص  يف  احل��ايل 

لوميري” يف دبي مول.
وتعليقاً على ذلك؛ اأ�سار �سعادة يون�ص حاجي اخلوري 
وكيل وزارة املالية اإىل اأن الوزارة حري�سة من خالل 
الب���داع  ث��ق��اف��ة  تر�سيخ  ع��ل��ى  الفعالية  ه���ذه  تنظيم 
م�ستقبل  ل�سناعة  اأ�سا�سياً  باعتباره حمفزاً  والبتكار 
اأك����ر اإ����س���راق���اً، ون��ق��ط��ة ان���ط���الق ن��ح��و ت��ق��دم دولة 

الإمارات وازدهارها.
وقال �سعادته: حتر�ص وزارة املالية على بناء وتطوير 

ال���ق���درات وامل���واه���ب وال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة، وحتفيز 
على  والأف���راد  اخلا�ص  والقطاع  احلكومية  اجلهات 
تبني ممار�سات البتكار، من خالل توفري بيئة ممكنة 
املبادرات  تطوير  يف  جلهودهم  وداع��م��ة  للمبتكرين 
والأفكار التي ت�سهم يف اإيجاد حلول مبتكرة ملواجهة 
خمتلف  يف  وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ك��اف��ة 
ليتم توظيفها يف دعم توجهات  القطاعات احليوية، 

الدولة نحو اخلم�سني عاماً املقبلة.”
املالية  م�ستقبل  يف  رح��ل��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  و�ست�ستعر�ص 
وال��ت��ح��وي��الت يف ال��ق��وى الق��ت�����س��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة من 
وزارة  يف  البتكار  ح��ول  فريدة  رقمية  جتربة  خ��الل 
العامل  م�ستوى  على  القت�سادية  والتحولت  املالية 
والجتاهات الرئي�سية املتاحة ومنظور دولة الإمارات 
وفر�ص النمو يف املجال املايل وكيف �سي�سكل البتكار 

معامله على املوؤ�س�سات واملجتمع والأفراد.
و�ست�ست�سيف الفعالية جمموعة وا�سعة من املتحدثني 
ومعرفتهم  خرباتهم  مل�ساركة  واملفكرين  واخل���رباء 

الدكتور ج��ريوم جلني  امل��ايل مبن فيهم؛  القطاع  يف 
ال�سيناريو  ت��خ��ط��ي��ط  خ��ب��ري  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  م�����س��ت�����س��رف 
التنفيذي  وامل���دي���ر  الإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��امل��ي، 
مل�سروع الألفية، و�سعاد ال�سام�سي اأول مهند�سة طريان 
يف الإم��ارات العربية املتحدة، وريا بد�سهري املوؤ�س�ص 
والرئي�ص التنفيذي ل�سركة “�سكول اأوف هيومانتي” 
)مدر�سة الإن�سانية، وجويل فان دو�سن خبري البتكار 
امل�سرفية  اخل��دم��ات  رئ��ي�����ص  امل��ال��ي��ة،  والتكنولوجيا 
موؤ�س�ص  عريقات  و�سقر  امل�سرق،  بنك  يف  لل�سركات 
اأواي�س�ص،  كريبتو  ل�سركة  اإداري  و���س��ري��ك  م�����س��ارك 
التنفيذي ل�سركة  املوؤ�س�ص والرئي�ص  ومرينا �سليمان 

فينتك غالك�سي.
عام  ك��ل  حتتفي  املالية  وزارة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
بفعاليات الإمارات تبتكر من خالل تنظيم جمموعة 
من الفعاليات الهادفة اإىل ت�سجيع البتكار والتفكري 
الإب��داع��ي ب��ني خمتلف ف��ئ��ات املجتمع، م��ا ي��ع��زز من 

مكانة دولة الإمارات كمركز عاملي لالبتكار.

مذكرة تفاهم بني دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ومن�سة Airbnb دعمًا لزدهار اأن�سطة بيوت العطلت يف الإمارة

التغري املناخي والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة الرتكية لتعزيز التعاون باملجال الزراعي

جلفود يعزز فر�س ال�ستثمار يف قطاع الأغذية وامل�سروبات باملنطقة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

وق��ع��ت دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
ة  م���ع من�سّ ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  اأب���وظ���ب���ي 
لتطور  دع���م���اً  ال��ع��امل��ي��ة،   Airbnb
وازده��ار قطاع بيوت العطالت وتوفري 
الإق����ام����ة عالية  امل���زي���د م���ن خ����ي����ارات 
للفنادق  ب��دائ��ل  ع��ن  للباحثني  اجل���ودة 

وال�سقق الفندقية يف الإمارة.
اجلانبني  ت���ع���اون  الت��ف��اق��ي��ة  وت�����س��ه��د 
لتعزيز اأن�سطة هذا القطاع يف العا�سمة 
الدائرة  دع��وة  وتاأتي عقب  الإم��ارات��ي��ة، 
ج��م��ي��ع م�����س��غ��ل��ي ب���ي���وت ال���ع���ط���الت يف 
على  وح��دات��ه��م  ت�سجيل  اإىل  اأب��وظ��ب��ي 
وذلك  اجل��دي��د،  الإل���ك���رتوين  نظامها 
�سمان  م��ع  عملياته  وحت��ف��ي��ز  لتنظيم 

الت�سغيل الناجح والآمن لأن�سطته.
ومبوجب املذكرة، متنح Airbnb دائرة 
اإمكانية  اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة 
التي  املدينة”،  “بوابة  اإىل  ال��و���س��ول 
اأن�سطة  ع��ن  وت��ق��اري��ر  ب��ي��ان��ات  تت�سمن 
تاأجري بيوت العطالت يف الإم��ارة على 
�سفحة  اإن�����س��اء  م��ع   ،Airbnb من�سة 
املن�سة،  على  امل�سوؤولة”  “ال�ست�سافة 
مل�ساعدة اأ�سحاب بيوت العطالت اجلدد 
واحلاليني على فهم املعايري التنظيمية 
ع����الوة  وح����دات����ه����م.  وت����اأج����ري  لإدارة 

•• دبي-وام:

والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة  وق��ع��ت 
ال����زراع����ة  وزارة  م����ع  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
والغابات الرتكية بهدف تعزيز التعاون 
وتبادل اخلربات يف جمال الزراعة ودعم 
الزراعة  نظم  وتبني  الريفية  التنمية 
احل���دي���ث���ة ب���ني ال���دول���ت���ني وذل�����ك على 
الرتكي  الرئي�ص  فخامة  زي���ارة  هام�ص 
ل��الإم��ارات والتي  اإردوغ����ان  رج��ب طيب 
التفاهم  م��ذك��رة  ت��اأت��ي  اأم�����ص.  اختتمها 
لدولة  ال�سرتاتيجي  التوجه  اإط���ار  يف 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ل��ت��ع��زي��ز  الإم������ارات 
والتجارب  اخل�����ربات  وت���ب���ادل  ال�����دويل 
مواجهة  ق�������درات  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ن���اج���ح���ة 
التحديات كافة و�سمان اإيجاد م�ستقبل 

اأف�سل م�ستدام.
وق��ع امل��ذك��رة م��ع��ايل م��رمي بنت حممد 
امل���ه���ريي وزي������رة التغري  ���س��ع��ي��د ح�����ارب 
امل���ن���اخ���ي وال���ب���ي���ئ���ة وم����ع����ايل ب���ك���ر باك 
دمي�������رييل وزي�������ر ال�����زراع�����ة وال���غ���اب���ات 

بجمهورية تركيا.
قالت  اجل��دي��دة،  ال�سراكة  على  وتعليقا 
م��ع��ايل م���رمي امل��ه��ريي: حت��ر���ص وزارة 
التغري املناخي والبيئة ال��وزارة على مد 
اجلهات  م��ع  وال�سراكة  ال��ت��ع��اون  ج�سور 
الدول،  من  العديد  يف  املعنية  والهيئات 

التعاون  ت�����س��م��ل جم�����الت  ذل�����ك،  ع��ل��ى 
اإىل  الرامية  جهودها  يف  ال��دائ��رة  دع��م 
على  العطالت  بيوت  اأ�سحاب  ت�سجيع 
وت�سليط  بها،  املعمول  للوائح  المتثال 
املتوفرة يف  العرو�ص  تنوع  ال�سوء على 

اأبوظبي.
وق���ال ���س��ع��ادة ���س��ع��ود احل��و���س��ن��ي، وكيل 
وال�سياحة-اأبوظبي:  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
مع  ال�����ت�����ف�����اه�����م  م�������ذك�������رة  “تعك�ص 
يف  قدماً  بامل�سي  التزامنا   Airbnb
تطوير وتنويع خيارات الإقامة املتاحة 
يف اأب���وظ���ب���ي، ت���ع���زي���زاً مل��ك��ان��ة الإم������ارة 

املنطقة.  يف  مف�سلة  �سياحية  كوجهة 
ومن خالل ال�سراكة مع اإحدى من�سات 
ت���اأج���ري ب���ي���وت ال���ع���ط���الت ال����رائ����دة يف 
العامل، ن�سعى اإىل �سمان ح�سول الزوار 
واملجتمع املحلي على املزيد من عرو�ص 
الإق�����ام�����ة ق�������س���رية امل������دى وف�����ق اأرق�����ى 
وت�ساعدنا  وال�سالمة.  الأم���ن  معايري 
الطلب  تلبية  على  اأي�����س��اً  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
امل��ت��ن��ام��ي ع��ل��ى ب���دائ���ل ع��ال��ي��ة اجل����ودة 
جميع  يف  الفندقية  وال�سقق  للفنادق 

اأنحاء اأبوظبي”. 
 – ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة  دائ����رة  وتعتمد 

التفاقيات  ه���ذه  م��ث��ل  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة لإت���اح���ة امل���ج���ال اأم���ام 
ات بيوت العطالت العاملية لتقدمي  من�سّ
ع����رو�����ص الإي������ج������ارات ق�������س���رية امل����دى 
امل�سوؤولة، مبا ي�ساهم يف تنويع خيارات 
ال�سياحة  ق��ط��اع  من���و  ودع����م  الإق����ام����ة 
وال�سيافة يف العا�سمة، وذلك انطالقاً 
م���ن م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا اجلهة 
امل��ن��ظ��م��ة لأن�����س��ط��ة ب��ي��وت ال��ع��ط��الت يف 
الإمارة. وقالت فيلما كوركوران، مدير 
 :Airbnb ال�سرق الأو�سط واأفريقيا يف
الثقافة  دائ���رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  “�سعداء 

حتقيق  يف  للم�ساهمة  ج��ه��وده��ا  �سمن 
م�����س��ت��ه��دف��ات ال����دول����ة يف ال���ع���دي���د من 
مقدمتها  ويف  وامل����ج����الت  ال��ق��ط��اع��ات 
والعمل  البيئة  وحماية  الغذائي  الأم��ن 
من اأجل املناخ، وتاأتي مذكرة التفاهم مع 
اجلمهورية الرتكية متا�سيا مع جهودنا 
امل�ستمرة ل�سمان تعزيز القطاع الزراعي 
تعزيز  ت�سمن  ابتكارية  ح��ل��ول  واإي��ج��اد 
اأمننا الغذائي عرب توظيف التكنولوجيا 
وتبني النظم الزراعية احلديثة الذكية 
مناخيا، وتنمية قدرات الإنتاج، و�سمان 

ا�ستمرارية �سال�سل التوريد.
املعرفة  م�����س��ارك��ة   : معاليها  واأ���س��اف��ت 

اللذين  البلدين  بني  املمار�سات  واأف�سل 
يعتمدان على تبني البتكار للتعامل مع 
التحديات، �سي�ساعدنا على تطوير نظم 
غذائية م�ستدامة وتلبية اأهدافنا لالأمن 
الغذائي.. ونتطلع قدما اإىل التعاون مع 
نظرائنا يف تركيا لال�ستفادة من ثمرات 
بكر  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن  ال�سراكة”.  ه���ذه 
ب��اك دمي���رييل وزي���ر ال��زراع��ة والغابات 
بجمهورية تركيا: نحن على ثقة من اأن 
مذكرة التفاهم حول التعاون يف جمال 
زيارة  اإط���ار  يف  وقعناها  ال��ت��ي  ال���زراع���ة، 
ال��رئ��ي�����ص رج���ب ط��ي��ب اأوردغ������ان لدولة 
واأعتقد  ل��ل��ب��ل��دي��ن..  م��ف��ي��دة  الإم������ارات، 

تعزيز  يف  �سي�ساهم  تعاوننا  اأن  ب�سدق 
ا�ستعداد  على  نحن  امل�سرتكة..  جهودنا 
عالقاتنا  لتح�سني  اأك��رب  بجدية  للعمل 

القت�سادية والزراعية مع الإمارات”.
اأوجه  ت�سمل  التفاهم  و مبوجب مذكرة 
التعاون جمالت مكافحة الآفات الزراعية 
الزراعة  نظم  وت��ع��زي��ز  ال��ن��ب��ات،  ووق��اي��ة 
التقنيات يف  اأحدث  وتوظيف  الع�سوية، 
زي��ادة ق��درات الإن��ت��اج ال��زراع��ي، و�سمان 
الغذائية،  ال�����س��الم��ة  م�����س��ت��وي��ات  اأع���ل���ى 
التوريد  �سال�سل  ا���س��ت��م��راري��ة  و���س��م��ان 
للمنتجات  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  وت��ع��زي��ز 
ت�سمل  و  احليوانية.  وال��روة  الزراعية 

على  للم�ساعدة  وال�����س��ي��اح��ة-اأب��وظ��ب��ي 
ت�سجيع اللتزام مبعايري “ال�ست�سافة 
بيوت  وحتفيز تطور قطاع  امل�سوؤولة”، 
ال��ع��ط��الت يف الإم�������ارة. وت�����س��اه��م هذه 
ال�سراكة يف منو وتنوع عرو�ص الإقامة 
بالتزامن  ال�������س���ي���اح���ة،  ق���ط���اع  ودع������م 
للعمالء  اأك������ر  خ����ي����ارات  ت���وف���ري  م����ع 
هذه  اإىل  ال��زوار  من  املزيد  وا�ستقطاب 
مع  للعمل  ونتطلع  املتميزة.  ال��وج��ه��ة 
الواعدة  ال��ف��ر���ص  ل���س��ت��ث��م��ار  ال���دائ���رة 
يف  لل�سياح  ال�سراكة  ه��ذه  توفرها  التي 

امل�ستقبل”. 

املذكرة كذلك التعاون يف جمالت تعزيز 
ا�ستخدام  و  الزراعية  الأبحاث  منظومة 
يف  للم�ساهمة  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل�ساريع  وت�����س��ج��ي��ع  ال���غ���ذائ���ي،  الأم������ن 
امل�سرتكة يف جمال الزراعة بني القطاع 
وتطوير  ال���دول���ت���ني،  ك��ل��ت��ا  يف  اخل���ا����ص 
املنظمة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل��ن��اط��ق  م�����س��اري��ع 

والقائمة على الزراعة.
اتفق  ال��ت��ع��اون  اأوج����ه  ول�����س��م��ان حتقيق 
اإن�����س��اء جل��ن��ة توجيهية  ال��ط��رف��ان ع��ل��ى 
م�سرتكة يف املجال الزراعي تتوىل مهام 
التعاون  ملتطلبات  وال����س���راف  التنفيذ 

مبوجب املذكرة.

•• دبي - وام:

اأب�������رز منتجي  م����ن  ك�����س��ف��ت جم���م���وع���ة 
اأنحاء  امل�سروبات من خمتلف  و  الأغذية 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  منطقة 
ع��ن ت��وق��ي��ع ع���دد م��ن م��ذك��رات التفاهم 
وات���ف���اق���ي���ات ال�������س���راك���ة اجل����دي����دة على 
هام�ص الدورة ال� 27 من معر�ص جلفود 
دبي  م��رك��ز  ي�ست�سيفه  ال����ذي   2022

التجاري العاملي.
املزود  ك��روب  جريرن  �سركة  جنحت  فقد 
امل���زارع  وت�سغيل  واإدارة  جتهيز  حل��ل��ول 
تعزيز  يف  دب��ي  ومقرها  التجارية  املائية 
التجارية  الأع��م��ال  ح��ل��ول  على  الإق��ب��ال 
ال���زراع���ي���ة ع��ن��دم��ا وق��ع��ت ���س��راك��ة م���ع “ 

املال  راأ����ص  �سركة  ال�ستثمارية”  متكني 
اإع�����ادة ر�سم  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
مالمح القطاعات القت�سادية يف �سلطنة 
التعاون  جمل�ص  دول  من  وغريها  عمان 
من  جمموعة  تطوير  ب��ه��دف  اخلليجي 
املزارع املائية يف �سلطنة عمان وت�سغيلها.

كابي�ص  األ���ي���ك�������س���ان���در  م����ن  ك����ل  اأ�����س����ار  و 
ل�����س��رك��ة جريرن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ص 
الرئي�ص  ال��ه��ن��ائ��ي  م�����س��ط��ف��ى  و  ك�����روب 
ال�ستثمارية  متكني  ل�سركة  التنفيذي 
يف  ت��ت��م��ث��ل  امل�����س��رتك��ة  روؤي��ت��ه��م��ا  اأن  اإىل 

ت��ق��ن��ي��ات الزراعة  ت��ع��زي��ز الع��ت��م��اد ع��ل��ى 
كابي�ص:  وق�������ال  ع����م����ان.  يف  امل���ت���ق���دم���ة 
“يتمحور تركيزنا على متكني املزارعني 
من  ال�سلطنة  يف  وامل�ستقبليني  احلاليني 
التقنيات  م��ن  ت��زوي��ده��م مب��زي��ج  خ���الل 
القائمة  امل����زارع  اإدارة  وح��ل��ول  امل��ت��ط��ورة 
على البيانات”. من جانب اآخر ا�ستثمرت 
امل�������زود حللول  اأول�������ف ك����ان����رتي  ����س���رك���ة 
ال���ت���وري���د يف قطاع  و���س��ال���س��ل  الإم�������داد 
 2022 جلفود  يف  م�ساركتها  الأغ��ذي��ة 
والتوزيع  للتوريد  �سراكتني  توقيع  عرب 
مع كل من �سركة مياه بريين ال�سعودية 
و�سركة مزون لالألبان اأكرب �سركة األبان 

متكاملة يف �سلطنة عمان.
و يف هذا ال�سدد قال غ�سان عبود رئي�ص 
عبود  غ�����س��ان  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
“مل�سنا  ك��ان��رتي:  اأول����ف  ل�سركة  امل��ال��ك��ة 
جلفود  يف  الثالثة  م�ساركتنا  خ��الل  م��ن 
الزدهار  فر�ص  و  املعر�ص  فعالية  م��دى 
التي يزخر بها.. وجنحنا على مدى هذه 
الأع��وام يف تطوير �سل�سلة من العالقات 
البارزة  ال�سفقات  من  جمموعة  وتوقيع 
على هام�ص معر�ص جلفود مع جمموعة 
“منريفا  ���س��رك��ة  م��ث��ل  ال�������س���رك���ات  م���ن 
اإ�ص”  ب���ي  و”جيه  و”اأفكو”  فودز” 

و”هانرت فودز”. واأ�ساف  و”يونيليفر” 
امل��ج��م��وع��ة رح��ل��ت��ه��ا وتوؤكد  “ ت��وا���س��ل   :
القيمة  �سل�سلة  يف  بال�ستثمار  التزامها 
الغذائية فقد و�سعنا اأن�سطتنا يف خمتلف 
والتجارة  ال��ت��ج��زئ��ة  م��ث��ل  ال���ق���ط���اع���ات 
الأغذية  وتوريد  والتموين  الإلكرتونية 
جديدة  �سراكة  ع��ن  اأعلنا  و  وال��ت��وزي��ع.. 
مع موانئ اأبوظبي لتاأ�سي�ص مركز اأغذية 
ال�سراكة  جانب  اإىل  اأبوظبي  يف  اإقليمي 
م��ع ���س��رك��ة م��ي��اه ب��ريي��ن و���س��رك��ة مزون 

لالألبان”.
مالكة  كاميلي�سي�ص  اأع��ل��ن��ت  جهتها  م��ن 

اأ���س��خ��م م���زارع ل��الإب��ل يف ال��ع��امل يف دبي 
الإبل  حليب  ملنتجات  امل�سنعة  اجل��ه��ة  و 
مع  تفاهم  توقيع مذكرة  وم�ستقاته عن 
“عثيم  ال��ت��ج��اري��ة  ف��ارم��ا  العثيم  ���س��رك��ة 
اأ�سواق  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  ل��ت��و���س��ي��ع  فارما” 

اململكة العربية ال�سعودية.
بن  جمعة  �سعيد  ق��ال  ال�سياق  ه��ذا  يف  و 
ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ف��ال���س��ي  �سبيح 
توقيع  “نهدف من خالل  كاميلي�سي�ص: 
وهي  ف��ارم��ا  العثيم  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة 
واح������دة م���ن اأب������رز ���س��رك��ات ال���ت���وزي���ع يف 
اململكة العربية ال�سعودية اإىل اإي�سال باقة 
و جعل  ال�سوق  اإىل  وا�سعة من منتجاتنا 
كاميلي�سي�ص العالمة رقم واحد ملنتجات 

حليب الإبل وم�ستقاته يف اململكة”.

ملتقى الأعمال الكيني يعزز فر�س ال�سراكة مع الإمارات
•• دبي-وام:

�سارك احتاد غرف الإمارات يف فعاليات منتدى الأعمال الكيني الذي عقد 
يف فندق رافلز دبي �سمن فعاليات اإك�سبو 2020 ، بح�سور فخامة الرئي�ص 
الكيني اأوهورو كينياتا ، وعدد من امل�سوؤولني من موؤ�س�سات القطاعني العام 
وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  اأ�سحاب  من  ونخبة  والإم���ارات  كينيا  يف  واخلا�ص 

الإماراتيني والكينيني.
وقال حميد حممد بن �سامل الأمني العام لحتاد غرف التجارة وال�سناعة 
م�ساركة  اإن   - للمنتدى  الفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل  كلمته  يف   - بالدولة 
تاأتي من منطلق تعريف القطاع اخلا�ص على  املنتدى  غرف الإم��ارات يف 
ي��خ��دم م�سلحة جمتمعي  ال���واع���دة مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات  امل��ج��زي��ة يف  ال��ف��ر���ص 
الأعمال الإماراتي والكيني ويوفر من�سة ل�ستعرا�ص الفر�ص ال�ستثمارية 
امل�سرتكة بني اأ�سحاب الأعمال، موؤكدا حر�ص غرف الإمارات على تقدمي 
كافة الت�سهيالت التي ت�سمن جناح اأعمال امل�ستثمرين الكينيني وانطالقهم 
 200 نحو الأ�سواق املجاورة. وت�سمن املنتدى الذي �سارك فيه اأكر من 
الن�سائية،  ال�سناعات  ت�سم  خمتلفة  قطاعات  ميثلون  وم�ستثمر  �سركة 
املعلومات،  وتكنولوجيا   ، ال��ع��ق��ارات   ، وال��زراع��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ات 
 ، والطاقة  اخل��دم��ات  والنقل  ال�سياحة  وال��دوائ��ي��ة،  العالجية  ال�سناعات 
تنظيم لقاءات عمل ثنائية ما بني ال�سركات الإماراتية واأ�سحاب الأعمال 

الكينيني املهتمني بال�سترياد والت�سدير.
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وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة ت�سدر تقريرها ال�سنوي االأول للعام 2021.. باإجنازات تدفع م�سرية اخلم�سني 

�سلطان اجلابر: انطلقة وطنية لتعزيز الكفاءة والتناف�سية وزيادة اجلاذبية ال�ستثمارية يف ال�سناعات ال�سرتاتيجية ذات الأولوية 
�سارة االأمريي: ن�سعى بجدية لتعزيز مكانة دولة 
االإمارات كمركز عاملي للثورة ال�سناعي�ة الرابع�ة 
وامل�س��اهمة يف حتقي�ق اقت�س���اد وطن��ي تناف�س��ي

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سدرت وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا 
ال�����س��ن��وي الأول  ت��ق��ري��ره��ا  امل��ت��ق��دم��ة 
اأهم  ي�ستعر�ص  وال��ذي   2021 للعام 
النتائج والإجنازات التي مت حتقيقها 
 2020 ال��وزارة يف يوليو  اإن�ساء  منذ 
اإ�سافة اإىل امل�ستجدات املتعلقة بتنفيذ 
لل�سناعة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
م�سروع   – امل��ت��ق��دم��ة  والتكنولوجيا 

300 مليار.
ال�سوء  تقريرها  يف  ال���وزارة  وت�سلط 
والنتائج  اإجنازاتها  من  العديد  على 
من  الأول  ال���ع���ام  خ���الل  الإي��ج��اب��ي��ة 
ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا وال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا دعم 
وت��ع��زي��ز من���و ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي يف 
الدولة وامل�ساهمة يف تعزيز القت�ساد 
املتو�سط  امل�����دي�����ني  ع���ل���ى  ال����وط����ن����ي 
التنمية  م�سرية  يدعم  مبا  والبعيد، 

امل�ستدامة للخم�سني عاما املقبلة.
وت�سري نتائج العام الأول اإىل حتقيق 
ق��ف��زة ن��وع��ي��ة ت��ف��وق امل�����س��ت��وي��ات التي 
جائحة  ق���ب���ل  م����ا  ف�����رتة  يف  حت��ق��ق��ت 
جناح  ع��ل��ى  ي���دل  مم��ا  “كوفيد19” 
النهج الذي اتبعته الوزارة عند و�سع 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ن��ف��ي��ذ 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  لل�سناعة 
القطاع  لتمكني  امل��ت��ك��ام��ل��ة  وال���روؤي���ة 
تطوره  وت�سريع  الإماراتي  ال�سناعي 
م�ساريع  ت��ب��ن��ي  خ�����الل  م����ن  ومن������وه 
دور  وت��ع��زي��ز  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا 
مبختلف  وامل���وؤ����س�������س���ات  ال�������س���رك���ات 
بناء  ب����رام����ج  واع���ت���م���اد  اأح���ج���ام���ه���ا، 
ريادة  لتحفيز  للمواطنني  ال��ق��درات 
النا�سئة  لل�سركات  والبتكار  الأعمال 

وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
و قال معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزير  اجلابر 
املتقدمة - بهذه املنا�سبة - : “متا�سياً 
الر�سيدة،  ال���ق���ي���ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
ح��ق��ق��ت ال���������وزارة خ�����الل ع�����ام واح����د 
النتائج  م��ن  ال��ع��دي��د  تاأ�سي�سها  م��ن 
القطاع  ل��ن��م��و  ال��داع��م��ة  الإي��ج��اب��ي��ة 
ال�����س��ن��اع��ي الإم���ارات���ي مم��ا ���س��اه��م يف 
وزيادة  والتناف�سية،  ال��ك��ف��اءة  تعزيز 
اجلاذبية ال�ستثمارية، خ�سو�ساً على 
ال�سرتاتيجية،  ال�سناعات  م�ستوى 
لالقت�ساد  الأولوية  ذات  وال�سناعات 

الوطني”.
 2021 ال���ع���ام  “ ن��ت��ائ��ج  واأ������س�����اف: 
تعك�ص حتقيق قطاع ال�سناعة يف دولة 
ال�سادرات  يف  نوعية  لقفزة  الإم���ارات 
قدرت  وال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة،  ال�سناعية 
وهي  دره�����م،  م��ل��ي��ار   120 ب���ح���وايل 
تاريخ  يف  م���رة  لأول  ت��ت��ح��ق��ق  ن��ت��ائ��ج 
ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة، وت���زام���ن ذل���ك مع 
الإم�����ارات خم�ص مراتب  دول���ة  ت��ق��دم 
ال�سناعي  الأداء  م��وؤ���س��ر  يف  ع��امل��ي��اً 
منظمة  ع��ن  ي�سدر  ال��ذي  التناف�سي 
ال�سناعية  للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
عام  ت��ق��ي��ي��م  وف�����ق   ”UNIDO  “
2021”. واأو�سح معاليه اأن القطاع 
ال�سناعي الإماراتي �سهد زيادة يف عدد 
بواقع   2021 ال��ع��ام  خ��الل  امل�سانع 
لدى  م�سّجالآ  ج��دي��داً  م�سنعاً   220
الوزارة، بداأت الإنتاج فعلياً يف الدولة، 
اإ�سافة اإىل النجاح الكبري الذي حققه 
الوطنية  ال��ق��ي��م��ة  “برنامج  تطبيق 
الحت���ادي،  امل�ستوى  على  امل�سافة” 
و13  حكومية  ج��ه��ة   45 وان�����س��م��ام 
اإىل  ك��ربى  وطنية  و���س��رك��ة  موؤ�س�سة 
الربنامج، حيث جنح يف اإعادة توجيه 
مليون   400 و  م��ل��ي��ارا   41 ح���وايل 
اإىل  دره��م من امل�سرتيات واخل��دم��ات 
 ،2021 الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي خ���الل 
م�ستدامة  ح��ل��ول  ت��ق��دمي  و���س��اع��د يف 
للطلب املتنامي على �سال�سل الإمداد 
عالية الكفاءة، والذي انعك�ص ب�سورة 
اإيجابية يف زيادة الطلب على منتجات 
وخ����دم����ات ال�������س���رك���ات الإم����ارات����ي����ة، 
ل���ق���درات وك���ف���اءة هذه  ويف ال���رتوي���ج 
 1000 ال�سركات، اإ�سافة اإىل توفري 
من  للمواطنني  نوعية  عمل  فر�سة 
وب���رام���ج تدريب  ال���ربن���ام���ج،  خ����الل 

لبناء قدرات الكوادر الإماراتية.
اإط����الق  م��ن��ذ  ال��������وزارة  اأن  واأ�����س����اف 
لل�سناعة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
على  رك��زت  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
الوطني،  ال�����س��ن��اع��ي  الأم����ن  حت��ق��ي��ق 
امل�سافة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  وت��ع��زي��ز 
لقطاع ال�سناعة، اإ�سافة اإىل رفع كفاءة 
وتناف�سية ال�سناعات الإماراتية، حيث 
نفذنا �سل�سلة من اللقاءات وامل�ساورات 
احلكومية  اجلهات  من  ال�سركاء  مع 
امل�سلحة  واأ�سحاب  اخلا�ص  والقطاع 
م�سمى  ال��ق��ط��اع��ات حت���ت  ج��م��ي��ع  يف 

“حوار م�ستقبل ال�سناعة”.
ال����وزارة رك���زت على نهج  اأن  واأو���س��ح 
التكنولوجيا  دور  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ق��ائ��م 
ال�سناعي،  ال���ق���ط���اع  يف  امل���ت���ق���دم���ة 

وف����ق ال���س��ت��ط��الع��ات ذات���ه���ا، كذلك 
م�ستوى  ح���ول  ال�����س��ع��ادة  ن�سبة  بلغت 
ن�سبة  املقدمة  الإلكرتونية  اخلدمات 
التوا�سل  ق���ن���وات  ع���ن  اأم�����ا   ،96%
الج��ت��م��اع��ي وال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ذك��ي فقد 

بلغت ن�سبة ال�سعادة 100%.

ال�سناعة”. على  “وفورات 
امل������وا�������س������ف������ات  “قطاع  وجن������������ح 
العديد  حت��ق��ي��ق  يف  والت�سريعات” 
من الأه��داف مثل توفري 1.4 مليار 
دره����م خ���الل خ��م�����ص ���س��ن��وات مقبلة 
قطاع  ع���ل���ى   2022 م����ن  اع����ت����ب����اراً 
“�سيا�سة  ع��رب  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات 
توفري  اإىل  اإ�سافة  الأغذية”  تو�سيم 
قطاع  على  �سنويا  دره���م  م��الي��ني   7
التعبئة  وم�������واد  ال���ع���ب���وات  ���س��ن��اع��ة 

للمنتجات الغذائية.
الأثر  تقليل  يف  القطاع  جن��ح  ك��ذل��ك 
الناجت عن اأخطاء القيا�ص يف موازين 
ال��ذه��ب وع�����دادات ال���وق���ود وع����دادات 
مليون   426 بلغ  مب��ق��دار  التاك�سي 

درهم يف 2021.
�سيا�سة  تطوير  م��ن  ال��ق��ط��اع  ومت��ك��ن 
ال�سناعي  القطاع  متكني  ومنهجية 
تطوير  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل�������س���ارك���ة  م����ن 
امل���وا����س���ف���ات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة: م���ن خالل 
اإ��������س�������راك ال����ق����ط����اع����ني احل���ك���وم���ي 
واخلا�ص يف الإ�سراف واإعداد وتطوير 
والت�سريعات  القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات 

الفنية.

موا�سفات ولوائح
اإع����داد وتطوير  ال��ق��ط��اع على  وع��م��ل 
امل���وا����س���ف���ات ال��ق��ي��ا���س��ي��ة وال���ل���وائ���ح 
املطابقة  ت��ق��ي��ي��م  واأن���ظ���م���ة  ال��ف��ن��ي��ة 
ال�سناعي  القطاع  احتياجات  لتلبية 
تبني  مت  حيث  الأخ���رى،  والقطاعات 
واللوائح  امل��وا���س��ف��ات  م��ن   ”616“
الفنية املتوائمة مع اأف�سل املوا�سفات 
الدولية والإقليمية يف القطاعات ذات 
 ”75“ اإجن��از  اإىل  اإ�سافة  الأول��وي��ة، 
يف  ف��ن��ي��ة  ولئ��ح��ة  قيا�سية  م��وا���س��ف��ة 
الأولوية  ذات  ال�سناعية  القطاعات 

وهي قيد العتماد حالياً.
كما مت اعتماد موا�سفات يف قطاعات 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��رك��ب��ات 
/الإط�����ف�����اء ال����ذات����ي حل���رائ���ق غرف 
حم�����رك�����ات احل�������اف�������الت، وال����ن����ظ����ام 
الهيدروجينية،  للمركبات  الإماراتي 
الطاقة  ل���ك���ف���اءة  ال��ف��ن��ي��ة  وال���ل���وائ���ح 
لالأجهزة الكهربائية، وقيا�سات جودة 
والأجهزة  ال��ب��ي��ئ��ة،  ال��ه��واء يف جم���ال 
الطبي  القطاع  يف  الطبية  وامل��ع��دات 
وموا�سفة  الطبية.  القيا�ص  واأدوات 
موا�سفة  و  وال��ت��ع��اي�����ص،  ال��ت�����س��ام��ح 
وتطوير  ال���ت���ن���م���ر،  م�����ن  ال����وق����اي����ة 
دعم  يف  ت�ساهم  ومقايي�ص  موا�سفات 

البتكار والتكنولوجيا املتقدمة.
لالأغذية  موا�سفة  اإع���داد  مت  كذلك 
 ،”Novel food“ امل�����س��ت��ح��دث��ة 
اإىل اع��ت��م��اد م��وا���س��ف��ات يف  اإ����س���اف���ة 
للزراعة  امل�ستدامة  الإدارة  جم���الت 
امل���ائ���ي���ة “ واع���ت���م���اد م���وا����س���ف���ات يف 
والنقل  وامل�����ي�����اه  ال���ط���اق���ة  جم������الت 
وال���ب���ي���ئ���ة وال����ه����ي����دروج����ني ال���ت���ي مت 
ت��ط��وي��ره��ا ل���دع���م ت���وج���ه ال���دول���ة يف 
امل�ستدامة،  التنمية  اأه����داف  حتقيق 
الوطني  النظام  حتديث  اإىل  اإ�سافة 
ال���دول���ة، وال����ذي يهدف  ل��ل��ق��ي��ا���ص يف 
ال�سناعية  القيا�سات  انظمة  لتطوير 
القيا�ص  معايري  وتطوير  والقانونية 
الدويل  الع��رتاف  لتحقيق  الوطنية 

ب�سهادات القيا�ص واملعايرة الوطنية.
الت�سريعات  م����ن  ع�����دد  اإع��������داد  ومت 
املتعلقة بالقيا�سات القانونية وت�سمل 
القيا�ص  ل���وح���دات  ال��ف��ن��ي��ة  ال��الئ��ح��ة 
لأجهزة  الفنية  والالئحة  القانونية، 
قيا�ص �سرعة املركبات الرادار، ولئحة 
وحتديث  ال�����ه�����واء  ج������ودة  ق���ي���ا����س���ات 
القيا�ص  لأج���ه���زة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��الئ��ح��ة 
الطبية والتي ت�ساهم يف دعم الربامج 
الوطنية يف جمال ال�ستدامة البيئية 

والرعاية ال�سحية لالأفراد.
وعمل  اخلا�ص”  ال��ق��ط��اع  ق����درات   “

على  والت�سريعات  امل��وا���س��ف��ات  ق��ط��اع 
ع��دد م��ن امل���ب���ادرات وامل�����س��اري��ع خالل 
ق���درات  ت��ع��زي��ز  2021 رك����زت ع��ل��ى 
ال�����س��رك��ات يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص منها 
:”مبادرة خمترب ا�سنع يف المارات” 
ال�سغرية  للمن�ساآت  ال���ق���درات  ل��ب��ن��اء 
ور�ص  من  حزمة  وتوفري  واملتو�سطة 
العمليات  و���س��ن��اع��ي يف  ف��ن��ي  ت��دري��ب 
الت�سغيلية واجلودة و�سال�سل التوريد 
واأدوات  واملحا�سبة  واملالية  والت�سويق 
العاملية”،  الأ�����س����واق  اإىل  ال���و����س���ول 
برنامج  ب����اإط����الق  امل�����ب�����ادرة  وب��������داأت 
مع  بالتعاون   Access SMEs
�سركة “بروكرت اآند غامبل” العاملية، 
لل�سركات  تدريبية  فر�ص  وف��ر  ال��ذي 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة وال���ط���الب، 
من�ساأة   30 ت��دري��ب  خاللها  وج���رى 
�سغرية و متو�سطة و 10 طالب من 

اجلامعات.

ا�ست�سافات دولية
اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  ا���س��ت�����س��اف��ة  مت 
ال���ع���م���وم���ي���ة ل���ل���م���ن���ظ���م���ة ال����دول����ي����ة 
�سبتمرب  يف   IEC ال��ك��ه��روت��ق��ن��ي��ة 
وا�سعة  دول����ي����ة  مب�������س���ارك���ة   2021
والتقنيني  وال��ع��ل��م��اء  اخل�����رباء  م���ن 
�سناعية  م��وؤ���س�����س��ات  يف  وامل��خ��ت�����س��ني 
وجت��اري��ة واأك��ادمي��ي��ة وجم���الت فنية 
وهند�سية و�سباب من 88 دولة، حتت 
�سعار “قيادة الثورة ال�سناعية الرابعة 
ا�ست�سافة  وع��ك�����س��ت  بالتقيي�ص”، 
الدولة  الإم��ارات لالجتماعات مكانة 
ك��م��رك��ز حم�����وري موثوق  امل��ت��ق��دم��ة 

لل�سناعة يف املنطقة.
ك����م����ا مت ق�����ب�����ول دع���������وة الإم������������ارات 
اجلمعية  اج���ت���م���اع���ات  ل���س��ت�����س��اف��ة 
العمومية للمنظمة الدولية للتقيي�ص 
العا�سمة  يف   2022 ل��ع��ام   ISO
الإماراتية  للمكانة  تقديرا  اأبوظبي، 
املتميزة وتعزيزا لدورها الريادي على 

امل�ستوى القليمي والدويل.
كذلك فازت الوزارة بع�سوية جمل�ص 
واملقايي�ص  امل��وا���س��ف��ات  م��ع��ه��د  اإدارة 
من  ك���ل  وع�����س��وي��ة   ”SMIIC“
 ”SMC“ التقيي�ص  اإدارة  جمل�ص 
العتماد  جم��ل�����ص  اإدارة  وجم���ل�������ص 
 -2022 ل������ل������دورة   ”MAC“
امل����وا�����س����ف����ات  م����ع����ه����د  يف   2024
التعاون  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��اب��ع  وامل��ق��اي��ي�����ص 
دولة  اختيار  اإىل  اإ�سافة  الإ���س��الم��ي، 
اخلليجي  التجمع  لرئا�سة  الإم���ارات 

للمرتولوجيا للدورة املقبلة.

ت�سريعات ولوائح واأنظمة
وم��ن خ��الل ق��ط��اع امل��ط��اب��ق��ة، طبقت 
ال���������وزارة ب�������س���ورة ف���ع���ال���ة ع�����دد من 
الت�سريعات التي دخلت حيز التنفيذ يف 
2021 ، تت�سمن الربنامج الوطني 
وتطبيق  امل���ن���ت���ج���ات،  ع��ل��ى  ل��ل��رق��اب��ة 
اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية يف 
ال�سحية  واحلماية  ال�سالمة  جم��ال 
ج����رى تطبيق  ح��ي��ث  وال����س���ت���دام���ة. 
امل�ستدامة،  النظام الإماراتي للزراعة 
املناخي  التغري  وزارة  م��ع  بال�سراكة 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  وه��ي��ئ��ة  وال��ب��ي��ئ��ة، 
والبلديات،  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وال�����س��الم��ة 
الغذائي،  ل��الأم��ن  الم���ارات  وجمل�ص 
وقد مت اإ�سدار الرتخي�ص با�ستخدام 
العالمة الإماراتية للزراعة امل�ستدامة 
عالمات.   4 بلغ  بعدد  وطنية  ملن�ساآت 
وطنيا  ن����ظ����ام����اً  ال�����������وزارة  وط��������ورت 
ملنتجات احلماية ال�سحية ال�سخ�سية 
 ، امل��ن��ط��ق��ة  ن��وع��ه يف  م���ن  الأول  ي��ع��د 
ا�سرتاتيجيني  ���س��رك��اء  م��ع  بالتعاون 
واخلا�ص،  احلكومي  القطاعني  م��ن 
ويحدد خ�سائ�ص فنية لت�سنيع اأقنعة 
ال��وج��ه وال��ق��ف��ازات ال��واق��ي��ة والطبية 
واملعقمات  واملالب�ص  العيون  وواقيات 
ب�سورة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  وامل����ط����ه����رات 
تن�سجم مع اأف�سل املمار�سات العاملية، 
ومت اإ�سدار 51 �سهادة مطابقة خالل 

عام 2021 ت�سمل 320 منتجا.
ك��ذل��ك ط���ورت ن��ظ��ام مل��ن�����س��اآت اإ�سالح 
لتقييم  امل���رك���ب���ات،  خ���دم���ة  وم����راك����ز 
م�ستوى اخلدمة وفقاً لنظام النجوم 

الأول����وي����ة،  ذات  ال�����س��ن��اع��ات  خ��ا���س��ة 
والبناء على املزايا التناف�سية احلالية 
وم�ساعفتها،  ال���دول���ة  متلكها  ال��ت��ي 
تناف�سية  م��زاي��ا  تطوير  اإىل  اإ���س��اف��ة 
وتابع  امل�ستقبل.  ل�سناعات  ج��دي��دة 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزير  معايل 
ا�سرتاتيجية  خ��الل  “من  املتقدمة: 
م�سرف الإمارات للتنمية، مت اإطالق 
مبادرة متويل تناف�سية للقطاعات ذات 
درهم  مليارات   10 ب��  تقدر  الأولوية 
خالل الأعوام اخلم�سة املقبلة، خم�سة 
مليارات منها لتمويل عمليات التحول 
يف  املتقدمة  التكنولوجيا  ل�ستخدام 
مليارات  وخم�سة  ال�سناعي،  القطاع 
اأخرى لدعم امل�سروعات الإماراتية يف 

القطاعات ذات الأولوية”.
ال����وزراء يف  اعتماد جمل�ص  اإىل  ون��وه 
ل�”جمل�ص  املا�سي،  دي�سمرب  منت�سف 
رئي�سية  كمن�سة  ال�سناعة”،  تطوير 
والتكامل  اجل��ه��ود  وتن�سيق  للتعاون 
ب������ني اجل������ه������ات امل���ع���ن���ي���ة ب���ال���ق���ط���اع 
الحتادي  امل�ستويني  على  ال�سناعي 
وامل��ح��ل��ي، وال����ذي ي��رك��ز ع��ل��ى حتفيز 
ال�سناعي  القطاع  وتناف�سية  ق��درات 
الأعمال  ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  الإم�����ارات�����ي، 
للم�ستثمرين  واجل����اذب����ة  امل��ن��ا���س��ب��ة 
القطاعات  يف  وال��دول��ي��ني  امل��ح��ل��ي��ني 
عمل  منظومة  وتر�سيخ  ال�سناعية، 
امل�ساريع  وت��ط��وي��ر  لتاأ�سي�ص  حم��ف��زة 
ال�سغرية واملتو�سطة، وتوثيق التعاون 
واحلوار  واخل��ربات  التجارب  وتبادل 
العالقة  ذات  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
القطاعني  يف  ال�����س��ن��اع��ي  ب���ال�������س���اأن 
احل����ك����وم����ي واخل�������ا��������ص، وت���ط���وي���ر 
املرتبطة  واحل�����واف�����ز  الإج�������������راءات 
وكذلك  ال��دول��ة،  يف  ال�سناعة  بقطاع 
اعتماد موؤ�سرات ا�سرتاتيجية موحدة 
لالأداء يف القطاع ال�سناعي الإماراتي 

ومتابعة تنفيذها.
واأ����س���اف: “ اأي�����س��اً قطعنا ���س��وط��اً يف 
حتديث وتطوير منظومة املوا�سفات 
للجودة،  التحتية  والبنية  واملقايي�ص 
�سركائنا  من  فعالة  م�ساركة  و�سمان 
امل���وا����س���ف���ات  اإع����������داد  م���ن���ظ���وم���ة  يف 
تناف�س����ية  وت��ع��زي��ز  وال��ت�����س��ري��ع��ات، 
الأ�س������واق  يف  الإم��اراتية  املنتج�����ات 
اأ�سركنا القطاع  املحلية والعاملية، كما 
ال�سناعي يف عملية التطوير بت�سكيل 
للموا�سفات  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
املنبثقة  الفنية  وال��ل��ج��ان  واملقايي�ص 
تب�سيط  على  كذلك  وحر�سنا  منها.. 
التي  الت�سريعات  ومرونة  الإج��راءات 
ت���واك���ب اأي حت���دي���ات حم��ت��م��ل��ة اأم���ام 
ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة وا���س��ت��ع��داد ال����وزارة 
“�سيا�سة  وكانت  لها،  احللول  لتوفري 
ه���ذه  اإح��������دى  الأغذية”  ت���و����س���ي���م 
قطاع  على  �ستوفر  وال��ت��ي  امل���ب���ادرات، 
بالدولة  وامل�سروبات  الأغذية  �سناعة 
1.4 م��ل��ي��ار دره�����م خ����الل الأع������وام 
اخلم�سة املقبلة، نتيجة تعديل تطبيق 
اع��ت��م��ده��ا جمل�ص  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ا���س��ة 

الوزراء موؤخراً “.

“قطاعات م�ستقبلية”.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت م����ع����ايل ����س���ارة 
ب��ن��ت ي��و���س��ف الأم������ريي وزي�����رة دولة 
للتكنولوجيا املتقدمة : “ نركز على 
لقيادة  م�ستقبلية  ق��ط��اع��ات  تهيئة 
ال�سناعة،  ق��ط��اع  يف  ال��وط��ن��ي  دوره����ا 
وهو ما �سينعك�ص اإيجاباً على جاهزية 
لريادة  عاملية  وجهة  لت�سبح  ال��دول��ة 
العام  �سهد  حيث  امل�ستقبل،  �سناعات 
2021 عدداً من املبادرات وامل�ساريع 
تبني  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
وحتفيز  امل���ت���ق���دم���ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
والتي  ال�سناعي،  القطاع  يف  البتكار 
ال�سناعية  الثورة  “برنامج  تت�سمن 
وبرنامج   ”4.0 “ال�سناعة  الرابعة 
املتقدمة،  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  مت����وي����ل 
الإم�����ارات  “م�سرف  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
للتنمية”. واأ�سافت اأن الوزارة وقعت 
وفعلت 12 مذكرة تفاهم مع �سركات 
�سبكة  لإن�ساء  رائ��دة  واأجنبية  وطنية 
والتي  ال���راب���ع���ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة 
ال�سركات  يف  الرقمي  التحول  تدعم 
مذكرات  و3  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�سغرية 
القت�سادية  ال�����دوائ�����ر  م����ع  ت���ف���اه���م 
“اأبوظبي، دبي، عجمان” لدعم تبني 
الرابعة،  ال�سناعية  ال��ث��ورة  تقنيات 
مع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  اإىل  اإ�سافة 
لدعم  الأمل���ان���ي���ة،  “�سيمنز”  ���س��رك��ة 
ال�سناعة،  قطاع  يف  الرقمي  التحول 
مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  ف�سال 
اإ���س��ب��ان��ي��ا ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف جمال 

العلوم والتكنولوجيا.
ون��������وه��������ت م�������ع�������ايل وزي�������������ر دول��������ة 
العام  اأن  اإىل  املتقدمة،  للتكنولوجيا 
امل��ا���س��ي ���س��ه��د ك��ذل��ك جم��م��وع��ة من 
القطاع  لأداء  ال���داع���م���ة  ال����ق����رارات 
اإن�ساء  م��ث��ل  الإم�����ارات�����ي،  ال�����س��ن��اع��ي 

والتطوير،  للبحث  الإم���ارات  جمل�ص 
واإطالق الدورة الثانية ملجمع حممد 
جمل�ص  جت��دي��د  للعلماء،و  را���س��د  ب��ن 
الثالثة،  ل���ل���م���رة  الإم����������ارات  ع���ل���م���اء 
اإ�سافة اإىل مبادرة دبلوما�سية العلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة 

اخلارجية والتعاون الدويل.
الن�سخة  ت�����س��م��ي��م  مت  ك��م��ا  وت���اب���ع���ت 
 ”4.0 “القيادة  م��ب��ادرة  م��ن  الأوىل 
زايد  بن  بالتعاون مع جامعة حممد 
ل��ل��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي وذل����ك بهدف 
تدريب اأكر من 100 مدير تنفيذي 
وقيادي من القطاع ال�سناعي بحلول 
2022، حيث خّرجت الوزارة الدفعة 
ت�سمنت  والتي  الربنامج  من  الأوىل 
ال�سناعي،  القطاع  م��ن  م�ساركا   30
ت�ستهدف  اخل����ط����وات  ه����ذه  وج��م��ي��ع 
ال��ت�����س��ري��ع م��ن ت��ب��ن��ي ال��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا يف 
وحتقيق  الوطني  ال�سناعي  القطاع 
اجلدوى التجارية لالإنتاج ال�سناعي. 
بجدية  ن�سعى   “ م��ع��ال��ي��ه��ا:  واأك�����دت 
الإم���ارات كمركز  لتعزيز مكانة دول��ة 
الرابعة،  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ل��ل��ث��ورة  ع��امل��ي 
وطني  اقت�ساد  حتقيق  يف  وامل�ساهمة 
والبتكار  املعرفة  على  قائم  تناف�سي 
امل�ستقبلية  التكنولوجية  والتطبيقات 
التي تدمج التقنيات املادية والرقمية 

واحليوية.

وم�سروع مبادرة   16
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت�سمنت 
املتقدمة،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  لل�سناعة 
وم�سروعا  م����ب����ادرة   16 م���ن  اأك�����ر 
رئي�سية  اأه��������داف  اأرب����ع����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
اجلاذبة  الأع��م��ال  بيئة  تهيئة  وه���ي؛ 
والدوليني  امل��ح��ل��ي��ني  للم�ستثمرين 
يف ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي، ودع�����م منو 
ال���������س����ن����اع����ات ال����وط����ن����ي����ة وت���ع���زي���ز 
وتبني  البتكار  وحتفيز  تناف�سيتها، 
الأنظمة  يف  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا 
مكانة  وت��ع��زي��ز  ال�سناعية  واحل��ل��ول 
الدولة كوجهة عاملية لريادة �سناعات 

امل�ستقبل.

متويل تناف�سي 
املبادرات  من  العديد  ال��وزارة  ونفذت 
للقطاع  ت��ن��اف�����س��ي  مت���وي���ل  ل��ت��ق��دمي 
املحلية  ال�سناعات  ودع���م  ال�سناعي 
للقرو�ص  �سمانات  تقدمي  وت�سهيل 
لل�سركات  ح���م���اي���ة  م��ظ��ل��ة  وت����وف����ري 
واملتو�سطة  وال�������س���غ���رية  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
وحت�����دي�����ث م���ن���ظ���وم���ة امل����وا�����س����ف����ات 
وتناف�س����ية  و�سول  لتعزيز  واملقايي�ص 
الأ�س������واق  يف  الإم��اراتية  املنتج�����ات 
منظومة  وخ���ل���ق  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
اأف�سل  ل���ت���ق���دمي  ذك����ي����ة  ت���ك���ام���ل���ي���ة 
وذلك  ال�سناعي  للقطاع  اخل��دم��ات 
للوزارة  الرقمي  التحول  خ��الل  م��ن 
اإطار منظومة متكاملة حتفز  وو�سع 
اجلدوى  وحتقيق  والتطوير  البحث 
ال��ت��ج��اري��ة، وت��ع��زي��ز ع��الم��ات اجلودة 

الوطنية وغريها.

برنامج القيمة الوطنية امل�سافة
القيمة  ب��رن��ام��ج  ع���ن  الإع������الن  ومت 
“م�ساريع  �سمن  امل�����س��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
اخلم�سني” والذي يهدف للم�ساهمة 
الوطنية  ال�����س��ن��اع��ات  من���و  دع����م  يف 
تن�سيق  ول�سمان  تناف�سيتها  وتعزيز 
الوطنية  اللجنة  ت�سكيل  مت  اجل��ه��ود 
الربنامج،  وح��وك��م��ة  ب������اإدارة  امل��ع��ن��ي��ة 
م�سرتيات  على  تطبيقه  ب��دء  وال���ذي 
دي�سمرب  يف  الحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ة 
املطبقة  اجل��ه��ات  ومت��ك��ن��ت   .2021
 41.4 توجيه  اإع����ادة  م��ن  للربنامج 
مليار درهم من اإنفاقها اإىل القت�ساد 
كذلك  مت  ك��م��ا   .2021 يف  ال��وط��ن��ي 
ا�ستخدامات  اإ����س���اف���ة  اآل���ي���ة  اع��ت��م��اد 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ق���دم���ة ك���اإح���دى 
القيمة  م��ع��ادل��ة  امل��ك��اف��اأة يف  م��ع��اي��ري 
ال�سركات  لت�سجيع  امل�سافة  الوطنية 
التكنولوجيا  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  وح��ل��ول  املتقدمة 

الرابعة.
موؤ�س�سة  ب����ني  ع���ق���د  اإب��������رام  مت  ك���م���ا 

بهدف  الإم����ارات  يف  وم�سانع  وطنية 
املنتجات  من  ال�سركة  متطلبات  دعم 
يتوقع  والتي  اجل��ودة  عالية  الوطنية 
ال�سناعات  من��و  دع���م  يف  ت�����س��اه��م  اأن 
اإن�ساء  يف  ال���ت���و����س���ع  ع����رب  ال���وط���ن���ي���ة 
م�سانع جديدة للمعدات الكهربائية.

برامج دعم ال�سناعات 
االإماراتية

الربامج  من  العديد  ال���وزارة  ونفذت 
واملبادرات لتهيئة بيئة الأعمال وجذب 
ال�ستثمارات املحلية والأجنبية ودعم 
وتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات  من���و 
املوا�سفات  “تطوير  مثل  تناف�سيتها 
اأ�سركت  حيث  الفنية”،  والت�سريعات 
تطوير  يف  ال�سناعي  القطاع  ال���وزارة 
واللوائح  امل���وا����س���ف���ات  م���ن   30%
وتناف�سيته،  اأدائ������ه  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ف��ن��ي��ة 
يف  ت�ساهم  موا�سفات  تطوير  مت  كما 
املتقدمة  والتكنولوجيا  البتكار  دعم 
باإعداد موا�سفة لالأغذية امل�ستحدثة 
“Novel food” واعتماد موا�سفات 
والطاقة  املائية  ال��زراع��ة  يف جم��الت 
واملياه والنقل والبيئة والهيدروجني.

وحلول  “برامج  ت���ط���وي���ر  مت  ك���م���ا 
مبادرة  اإط���الق  مت  حيث  للتمويل”، 
بالتعاون  التناف�سية  التمويل  حلول 
مع م�سرف الإم��ارات للتنمية بهدف 
لل�سركات  وال��ت��م��وي��ل  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
والكبرية،  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
 22 ت��ق��دمي مت��وي��الت اإىل  ح��ي��ث مت 
ذات  ال�سناعية  القطاعات  يف  �سركة 
الأولوية، وجتاوزت قيمة الت�سهيالت 
درهم خالل  مليون   700 التمويلية 
2021، بالإ�سافة اإىل تنفيذ �سراكة 
مع �سركة الحتاد لئتمان ال�سادرات، 
حلماية الئتمان التجاري، والتمويل 
ال�����ت�����ج�����اري، ومت�����وي�����ل ال�����������س�����ادرات 
وامل�����س��اري��ع، وب��رن��ام��ج ���س��م��ان �سداد 
ال���ق���رو����ص، وب��رن��ام��ج ت���اأم���ني حقوق 
وخدمة  ال��ن��ا���س��ئ��ة،  لل�سركات  امللكية 
ال�������س���غ���رية  ال���������س����رك����ات  “حماية 
املتحققة  النتائج  وت�سري  واملتو�سطة. 
ال�سرتاتيجية  ق��درة  اإىل   2021 يف 
املن�سود  الإيجابي  الأث��ر  اإح��داث  على 
ال��ت��ع��ايف الق��ت�����س��ادي. وللمرة  ودع���م 
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ت��اري��خ  يف  الأوىل 
الإماراتي، بلغت ال�سادرات ال�سناعية 
م���ن دول�����ة الإم��������ارات ح�����وايل 120 
مليار درهم بنهاية العام بح�سب اآخر 
الإح�سائيات مبا ين�سجم مع الأهداف 
ال�سناعة  ل�������وزارة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

والتكنولوجيا املتقدمة.
 2021 يف  املتحققة  النتائج  وت�سري 
اإىل قدرة ال�سرتاتيجية على اإحداث 
التعايف  املن�سود ودعم  الإيجابي  الأثر 

القت�سادي ال�سامل.

اأولويات ا�سرتاتيجية
ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  روؤي������������ة  ت�����ق�����وم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى بناء 
تعتمد  متكاملة  �سناعية  منظومة 
الثورة  وح���ل���ول  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال�سناعية الرابعة للم�ساهمة يف منو 
اقت�سادي م�ستدام قائم على املعرفة.

من هذا املنطلق، تدعم الوزارة هدف 
خالل  من  الوطني  القت�ساد  تنويع 
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ك��ف��اءة  رف���ع 
وا������س�����ت�����ح�����داث �����س����ن����اع����ات ج����دي����دة 
ال�ستثمار  وا�ستقطاب  وم�ستقبلية، 
الأجنبي املبا�سر يف القطاع ال�سناعي 
وال�سناعات عالية التقنية، مبا ي�سهم 
يف دعم القت�ساد الوطني مع الرتكيز 

على قطاعات النمو الواعدة.
وت�سعى الوزارة اإىل حتقيق الأولويات 
ال��وط��ن��ي��ة يف ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة، وهي 
القيمة  وت��ع��زي��ز  ال�����س��ن��اع��ي  الأم������ن 
الكفاءة  ورف�����ع  امل�����س��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

التناف�سية ل�سناعات الدولة.
الر�سيدة  القيادة  روؤية  الوزارة  وتنّفذ 
بتعزيز م�ساهمة التكنولوجيا املتقدمة 
ودعم  القت�سادي  النمو  ا�ستدامة  يف 
ال�سناعات ال�سرتاتيجية التي ت�سهم 
الوطني  الق���ت�������س���اد  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف 
وزيادة الناجت املحلي الإجمايل وذلك 

من خالل ا�سرتاتيجيتها الوطنية.

�سركة  5300
من  ال�سناعية  التنمية  قطاع  وحقق 
الوطنية  ال��ق��ي��م��ة  “برنامج  خ����الل 
امل�سافة” نقلة نوعية يف عدد اجلهات 
زادت  وال���ت���ي  ل���ل���ربن���ام���ج،  امل��ن�����س��م��ة 
رائدة  وط��ن��ي��ة  موؤ�س�سة   13 مب��ع��دل 
ان�سمت للربنامج يف 2021، اإ�سافة 
اإىل احلكومة الحتادية وعددها 45 
جهة، كما ح�سلت 300 �سركة جديدة 
امل�سافة  الوطنية  القيمة  �سهادة  على 
ل��ي�����س��ل اإج���م���ايل ال�����س��رك��ات 5300 
ا�ستحداث  يف  ����س���اه���م  ك���م���ا  ����س���رك���ة، 

1000 وظيفة للمواطنني.
الوطنية  القيمة  فريق  ويقوم  كذلك 
امل�����س��اف��ة يف ال�������وزارة ب��ال��ت��ع��اون مع 
فعالة  اآلية  لإيجاد  ناف�ص”  “برنامج 
من  املبادرتني  جهود  وتوحيد  لدمج 
املواطنني  زيادة فر�ص توظيف  حيث 
القطاع  وي��ت��وىل  اخل��ا���ص،  القطاع  يف 
يف  الوطنية  امل�سانع  م�ساهمة  تعزيز 
وحتديد  الأول���وي���ة،  ذات  ال��ق��ط��اع��ات 
الفر�ص التي �ستعك�ص تاأثريا ملحوظا 
القطاع  ق�������درات  وت���و����س���ي���ع  من����و  يف 
الوطنية،  املنتجات  ودع���م  ال�سناعي 
وك���ذل���ك ع��ر���ص اأب�����رز ال��ف��ر���ص على 
امل�ستثمرين وحتديد العوامل املمّكنة 
مراحل  اإىل  انتقالهم  لت�سهيل  لهم 
بال�ستثمار  ال��ن��ه��ائ��ي  ال���ق���رار  ات��خ��اذ 

واإن�ساء امل�سانع.

زيادة يف امل�سانع
عدد  يف  زي�����ادة   2021 ع����ام  و���س��ه��د 
امل�سانع التي بداأت يف الإنتاج، حيث مت 
اإنتاج  220 رخ�سة  اأك��ر من  اإ�سدار 
ك��م��ا مت  ال���دول���ة،  �سناعي ج��دي��دة يف 
و�سع اأطر للتعاون مع جهات موؤثرة: 
الوطنية  ال�سناعات  منو  دعم  بهدف 
منتجات  لتاأمني  تناف�سيتها،  وتعزيز 
متويل ذات تكلفة منخف�سة بالرتكيز 
الأول������وي������ة،  ذات  ال���ق���ط���اع���ات  ع���ل���ى 
القطاع  �سركة يف   22 ا�ستفادت منها 
درهم  مليون   700 مببلغ  ال�سناعي 

عرب م�سرف الإمارات للتنمية.
ائتمان  وح��ل��ول  منتجات  ت��اأم��ني  ومت 
ال�سادرات  بتاأمني  خمت�سة  حكومية 
م����ع الحت�������اد لئ���ت���م���ان ال���������س����ادرات، 
المتيازات  م��ن  باقة  ت��اأم��ني  وك��ذل��ك 
جل����ذب ال����س���ت���ث���م���ارات ودع�����م حملة 
مع  بالتعاون  الإمارات”  يف  “ا�سنع 

مدينة دبي ال�سناعية.
للم�ستثمر  دل��ي��ل  ت��ط��وي��ر  مت  ك��ذل��ك 
من�سة  اإط��الق  اإىل  اإ�سافة  ال�سناعي 
اخل�����دم�����ات ال�������س���ن���اع���ي���ة اجل����دي����دة 
ب��خ�����س��ائ�����ص ا���س��ت��ب��اق��ي��ة ���س��اه��م��ت يف 
تخفيف العبء على اأكر من 3200 
م�سنع يف القطاع من خالل منحهم 
ال��ر���س��وم جمركية على  اإع��ف��اءات م��ن 
مدخالت ال�سناعة بقيمة 2.7 مليار 
“حتول  دره�����م م��وا���س��ف��ة ق��ي��ا���س��ي��ة. 
خارطة  ال������وزارة  واأط��ل��ق��ت  رقمي”. 
طريق للتحول الرقمي يف اخلدمات، 
���س��م��ل��ت اإط�����الق امل���وق���ع الإل���ك���رتوين 
ب��دل��ي��ل اخل���دم���ات، وم��ن�����س��ة جديدة 
املوحد  والدخول  ال�سناعة،  خلدمات 
تطبيق  وتطوير  الرقمية،  للخدمات 
اف����رتا�����س����ي معزز  وم�������س���اع���د  ذك������ي، 
ك��م��ا �سملت  ب��ال��ذك��اء ال���س��ط��ن��اع��ي، 
على  ���س��ني   - ال��ب��ل��وك  تقنية  تطبيق 
ع���دد م���ن خ���دم���ات ال�����س��ن��اع��ة، ونقل 
خدمات العتماد الوطني اإىل من�سة 
واإطالق  للوزارة،  اجلديدة  اخلدمات 
اإىل  اإ�سافة  للتقارير  مركزية  من�سة 
الأ�سبوعي  ال�����س��ع��ادة  م��وؤ���س��ر  حتقيق 

. بن�سبة ر�سا ت�سل اإىل 90% 

ثقة اجلمهور
وعلى �سعيد ثقة اجلمهور واملتعاملني 
لديهم  الثقة  ن�سبة  بلغت  ال���وزارة،  يف 
%95 وفق ا�ستطالعات الراأي التي 
املتعاملني  �سملت عينات متنوعة من 
كما  املختلفة،  ال����وزارة  من�سات  ع��رب 
املوقع  ال�������س���ع���ادة ع���ن  ب��ل��غ م�����س��ت��وى 
 97% ن�سبة  ل���ل���وزارة  الإل���ك���رتوين 

“من جنمة واحدة اإىل خم�ص جنوم.

اأولويات التكنولوجيا
التكنولوجيا  م�����س��ار  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
�سيا�سة  ال�������وزارة  ط�����ورت  امل��ت��ق��دم��ة، 
حل��وك��م��ة ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر، بهدف 
وا�ستباقية  وا����س���ح���ة  خ��ط��ط  ر����س���م 
العلوم  الدولة يف جم��الت  لأول��وي��ات 
منظومة  ولرت�سيخ  والتكنولوجيا، 
مدعومة  والتطوير  للبحث  وطنية 
للكفاءات  وت��اأ���س��ي��ل  مت��وي��ل  ب��ق��ن��وات 
كجزء  والبحثية،  العلمية  وال��ق��درات 
من  امل��ع��ت��م��دة  الأوىل  احل���زم���ة  م���ن 
والتطوير  البحث  �سيا�سات  �سل�سلة 
احلزمة  على  حالياً  ال���وزارة  وتعمل   ،
ت��اأ���س��ي�����ص جمل�ص  ك��م��ا مت  ال���ث���ان���ي���ة. 
الإم��������ارات ل��ل��ب��ح��ث وال���ت���ط���وي���ر، من 
البحث  اأن�سطة  بكفاءة  الرتقاء  اأج��ل 
والتطوير وتكاملها الوطني والدويل، 
والتطوير  ال��ب��ح��ث  ج��ه��ود  وت��ك��ث��ي��ف 
واملخرجات نحو الحتياجات العلمية 
، ومت  وال��ت��ن��م��وي��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  املجل�ص  تاأ�سي�ص 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص 
جمل�ص ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
كذلك اعتمد جمل�ص الوزراء الت�سكيل 
اجل���دي���د مل��ج��ل�����ص ع��ل��م��اء الإم�������ارات ، 
ب��ن��ت يو�سف  ����س���ارة  ب��رئ��ا���س��ة م���ع���ايل 
للتكنولوجيا  دول���ة  وزي���ر  الأم�����ريي، 
الوطنية  امل�����س��اع��ي  �سمن  امل��ت��ق��دم��ة، 
الدولة،  يف  العلمي  املجتمع  لتمثيل 
لتمكني املزيد من العلماء والباحثني 
يف الإمارات واإ�سراكهم يف عملية �سنع 

ال�سيا�سات الوطنية.

ال�سناعة 4.0 
“م�ساريع  ���س��م��ن  ال������وزارة  واأط��ل��ق��ت 
اخلم�سني” برنامج الثورة ال�سناعية 
للمرة   ،”4.0 “ال�سناعة  ال��راب��ع��ة 
امل�سنعني  ل��دع��م  املنطقة،  يف  الأوىل 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ب��ن��ي  يف 
الإنتاجية  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  ال���راب���ع���ة 
كما  الت�سغيلية،  والكفاءة  والتناف�سية 
جاهزية  “موؤ�سر  خالله  من  اأطلقت 
الإمارات  لتكون  الذكية”،  ال�سناعة 
املعتمد  املوؤ�سر  ه��ذا  تتبنى  دول��ة  اأول 
كاإطار  العاملي  القت�ساد  منتدى  من 
ال�سركات  ل��ت��ق��ي��ي��م  م��ت��ك��ام��ل  ع���امل���ي 
مفاهيم  ت��وح��ي��د  ب��ه��دف  ال�سناعية، 
الثورة ال�سناعية الرابعة، وو�سع خط 
التقنيات  هذه  تبني  مل�ستوى  الأ�سا�ص 
يف قطاع ال�سناعة، و حتديد حتديات 
وفر�ص تبنيها، وو�سع خارطة طريق 
الثورة  نحو  ال�سناعة  لتحول  وطنية 
اأطلقت  ك��ذل��ك  ال��راب��ع��ة.  ال�سناعية 
 ”4.0 “�سبكة رواد ال�سناعة  الوزارة 
التي ت�سم 12 �سركة وطنية وعاملية، 
الناجحة  ال����س���ت���خ���دام���ات  ت���ع���ر����ص 
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات اجل���ي���ل ال����راب����ع من 
وطرق  املمار�سات  واأف�سل  ال�سناعة 
وال�سغرية  النا�سئة  لل�سركات  نقلها 
تطوير  على  تعمل  كما  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
وت����وف����ري ح������زم حت���ف���ي���زي���ة وب����رام����ج 
لدعم  ال�سناعية  لل�سركات  تدريبية 
حتولها وتطورها. ومت تفعيل ال�سبكة 
8 ور�������ص عمل  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن خ�����الل 
ا�ستقطبت اأكر من 300 ممثال من 

القطاع ال�سناعي.
 ،”4.0 “القيادة  مبادرة  اأطلقت  كما 
ال���ت���ي مت ت�����س��م��ي��م��ه��ا ب���ال���ت���ع���اون مع 
للذكاء  زاي�������د  ب����ن  حم���م���د  ج���ام���ع���ة 
ال���س��ط��ن��اع��ي، ب��ه��دف ت���دري���ب اأكر 
من 100 مدير تنفيذي وقيادي من 
 ،2022 بحلول  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع 
الأوىل  الدفعة  ال��وزارة  حيث خّرجت 
 30 ت�سمنت  وال��ت��ي  ال��ربن��ام��ج  م��ن 
م�ساركا من القطاع ال�سناعي. وعلى 
���س��ع��ي��د ال��ت��م��وي��ل، اأط��ل��ق��ت ال������وزارة 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع م�����س��رف الإم�������ارات 
 5 بقيمة  مت��وي��ل��ي  ب��رن��ام��ج  للتنمية 
تبني  م�ساريع  لدعم  دره��م  م��ل��ي��ارات 
وتطوير التكنولوجيا املتقدمة خالل 
اخل��م�����ص ���س��ن��وات ال���ق���ادم���ة، وق����د مت 
مليون   248 بقيمة  م�ساريع  متويل 

درهم خالل 2021.

دبلوما�سية العلوم والتكنولوجيا
برنامج  ع����ن  الإع����������الن  مت  ك����ذل����ك 
/ الدبلوما�سيني  م��ع  املعرفى  ت��ب��ادل 
والتكنولوجيا/،  العلوم  دبلوما�سية 
ا�ستهدفت  عمل  ور���ص   4 تنظيم  ومت 
وقيادات  اإم���ارات���ي���ا  دب��ل��وم��ا���س��ي��ا   80
يف احل��ك��وم��ة الحت����ادي����ة. م���ن حيث 
ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  يف  اأهميتها 
العالقات  وتعزيز  املتقدمة  املعرفية 

بني الدول.

10 مليارات درهم حجم التمويل املقدم من م�سرف االإمارات للتنمية للتحول ال�ستخدام 
التكنولوجيا  املتقدمة ودعم امل�ساريع االإماراتية يف القطاعات ال�سناعية ذات االأولوية خلل 5 �سنوات

اإعادة توجيه 41.4 مليار درهم اإىل االقت�ساد الوطني يف 2021 عرب برنامج القيمة الوطنية امل�سافة

مليار درهم ال�سادرات ال�سناعية الإماراتية  120
 قفزة نوعية للمرة الأوىل تاريخيًا
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تقديرًا جلهودهم يف جمال املمار�سات امل�سوؤولة وامل�ستدامة

غرفة جتارة دبي تكرم اأع�ساء �سبكتها لل�ستدامة للعام 2021
•• دبي-الفجر: 

ال�سركات  اإطار جهودها لإبراز ريادة  يف 
يف جمال املمار�سات امل�سوؤولة وامل�ستدامة، 
اأوجدتها  التي  للتحديات  وا�ستجابتها 
جائحة كوفيد-19، وتقديراً جلهودهم 
للن�ساطات  اأج��ن��دة  تاأ�سي�ص  يف  ال��ب��ارزة 
فائدتها  ت��ك��ون  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
كرمت  اخلا�ص،  والقطاع  املجتمع  على 
غرفة  �سبكة  اأع�ساء  دب��ي  جت��ارة  غرفة 
دبي لال�ستدامة على اإجنازاتهم يف العام 
افرتا�سي  حفٍل  خ��الل  وذل��ك   ،2021
 96 اأكر من  نظمته موؤخراً مب�ساركة 

م�سارك.
بلعيد  ال���دك���ت���ور  ال��ت��ك��رمي  يف  و����س���ارك 
رتاب، رئي�ص قطاع الأبحاث القت�سادية 
امل�����س��ت��دام��ة يف غ���رف���ة دبي  وال��ت��ن��م��ي��ة 
دبي  �سبكة غرفة  اأع�ساء  اإىل  بالإ�سافة 
واخلرباء  ال��ق��رار  و�سناع  لال�ستدامة، 
وامل���خ���ت�������س���ني يف جم������ال ال����س���ت���دام���ة 

وامل�سوؤولية املجتمعية املوؤ�س�سية.

لال�ستدامة  دب���ي  غ��رف��ة  �سبكة  ومت��ث��ل 
م��ن�����س��ًة اأ����س���ا����س���ي���ًة مل��ج��ت��م��ع الأع����م����ال 
ل���ت���ب���ادل امل���ع���ل���وم���ات واخل��������ربات حول 
امل�سوؤولية  تطبيق  يف  املمار�سات  اأف�سل 
مبثابة  وه��ي  للموؤ�س�سات،  الجتماعية 
املهتمة  ال�����س��رك��ات  ي��ج��م��ع ج��م��ي��ع  ن�����اٍد 
مبجال املمار�سات الجتماعية امل�سوؤولة 
اأع�ساء  ع��دد  ارت��ف��ع  وامل�����س��ت��دام��ة، حيث 
 77 اإىل  لال�ستدامة  دب��ي  غرفة  �سبكة 
جديدة  �سركة   18 ان�سمام  م��ع  �سركة 
ف���رق عمل   9 وت��اأ���س��ي�����ص  ال�����س��ب��ك��ة،  اإىل 
جديدة �سمن ال�سبكة يف العام 2021.

التكرميي  احل���ف���ل  يف  ك��ل��م��ت��ه  وخ�����الل 
الف���رتا����س���ي، اأث���ن���ى رت����اب ع��ل��ى جهود 
لال�ستدامة  دب��ي  غ��رف��ة  �سبكة  اأع�����س��اء 
تبني  يف  وجن���اح���ه���م  امل����ا�����س����ي،  ال����ع����ام 
ممار�سات الأعمال امل�سوؤولة وامل�ستدامة 
خالل  خا�سة  للتحديات  وال�ستجابة 
ال�سبكة  اأن  اإىل  م�سرياً  اجلائحة،  فرتة 
متثل اأداة فعالة لن�سر اأف�سل املمار�سات 
م�ستدامة  بحلول  واخل��روج  امل�ستدامة، 

ال��ق��ط��اع اخلا�ص  ي��واج��ه��ه��ا  ل��ت��ح��دي��ات 
فيما يتعلق مبختلف ن�ساطاته وعملياته 
ال�سركات  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى  وت���اأث���ريات���ه���ا 

الت�سغيلية.
ومن جانبه، اأكد الدكتور كامل مالحي، 
مدير اأول مركز اأخالقيات الأعمال، ان 
افرتا�سية  فعالية   15 نظمت  ال�سبكة 
اأكر  فيها  �سارك  املا�سي،  العام  خ��الل 
القطاعني  من  م�سارك   15،000 من 
خاللها  ن���اق�������س���وا  واخل������ا�������ص،  ال����ع����ام 
موا�سيع خمتلفة تهم جمتمع الأعمال 
والنف�سية  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  وت�����س��م��ل 
�سل�سلة  ا�ستمرارية  و�سمان  للموظفني 
الدائري  والقت�ساد  امل�ستدامة  التوريد 
واملباين اخل�سراء والتوطني وال�سالمة 
الفوري،  ال��دف��ع  ال��ط��رق وح��ل��ول  ع��ل��ى 
اإن �سبكة ال�ستدامة هي املن�سة  معترباً 
الجتماعية  امل�سوؤولية  لتحفيز  املثالية 
ال�ستدامة  ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر  للموؤ�س�سات 
ملواكبة  دب����ي  يف  الأع����م����ال  جم��ت��م��ع  يف 

املتغريات العاملية.

كما و�سملت قائمة املتحدثني يف خمتلف 
التي  الفرتا�سية  والندوات  الفعاليات 
نظمتها ال�سبكة خالل العام املا�سي كل 
من رو�سي �سارما، رئي�ص ال�سوؤون املالية 
يف �سركة “هيماتريك�ص”، و�سارة اأحمد، 
مدير التنوع والندماج يف بنك الإمارات 

دبي الوطني.
اإط��الق فريق عمل  املا�سي  العام  و�سهد 
الفرعيني  للمقاولني  ال��ف��وري  ال��دف��ع 
واملوردين مبادرة “ميثاق الدفع الفوري 
على  ال�سركات  لت�سجيع  دبي”  لغرفة 
الرئي�سية  ب��امل��ب��ادئ  والل��ت��زام  التوقيع 
للمدفوعات يف الوقت املنا�سب واملدرجة 
اأي�ساً �سمن اللتزامات ال�سبعة للميثاق 
ومعاجلة ثقافة التاأخري يف ال�سداد من 
اأن  ويذكر  اإيجابي.  مثال  تقدمي  خالل 
35 �سركة وقعت على امليثاق  اأكر من 

للتعبري عن ت�سامنها مع هذه امل�ساألة.
معارفهم  ال�����س��ب��ك��ة  اأع�������س���اء  ق����دم  ك��م��ا 
وخرباتهم العملية، و�ساهموا يف تطوير 
التثقيفية  الأدوات  جمموعات  حمتوى 

امل��خ��ت��ل��ف��ة وق����وائ����م امل���راج���ع���ة والأدل������ة 
الإر�سادية التي ت�ساعد جمتمع الأعمال 
وتطوير  حت�������س���ني  ع���ل���ى  الإم�����������ارة  يف 
متاًما  تغيريها  اأو  احلالية  ممار�ساتهم 

وفًقا للعملية املنهجية املقدمة.
الأعمال  اأخالقيات  مركز  اأن  اإىل  ي�سار 
ت��اأ���س�����ص يف غ���رف���ة جت�����ارة دب����ي يف عام 
ي�ساهم يف  م��رك��ز  ك��اأه��م  وب���رز   ،2004
املوؤ�س�سات  م�سوؤولية  لأهمية  ال��رتوي��ج 
جتاه املجتمع يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة. وي�سم 
امل�����رك�����ز ع���������دداً م�����ن اخل���������رباء ال���ذي���ن 
ي�ساعدون ال�سركات العاملة يف دبي على 
ال��ت��ي من  امل�����س��وؤول��ة  امل��م��ار���س��ات  تطبيق 
وقدرتها  ال�سركات  اأداء  تعزز  اأن  �ساأنها 
البحوث  امل���رك���ز  وي���وف���ر  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة. 
وال���ت���دري���ب وال��ت��ق��ي��ي��م ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
تنظيم بع�ص الفعاليات الهامة وتوفري 
ال���ت���ي تعنى  ال����س���ت�������س���اري���ة  اخل����دم����ات 
الجتماعية  امل�سوؤولية  مفهوم  بتعزيز 

للموؤ�س�سات.

الإمارات ت�سرك الأفراد يف جهود ال�ستدامة بقرارات ت�سجع الرت�سيد
•• اأبوظبي-وام:

جنحت دول��ة الإم���ارات يف نقل وحتويل 
من  البيئية  ال���س��ت��دام��ة  ت��ع��زي��ز  ج��ه��ود 
اإطارها الت�سريعي النظري اإىل ممار�سات 
و�سلوكيات جمتمعية عرب �سل�سلة طويلة 
الطاقة،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ق���رارات  م��ن 
والتي  البيئي  ال��ت��ن��وع  وح��م��اي��ة  وامل���ي���اه، 
الدولة.  ل�سكان  اليومية  لم�ست احلياة 
وت�����س��ع��ى الإم�������ارات يف ه���ذا ال�����س��اأن اإىل 
لالأفراد  املجتمعي  الوعي  م�ستوى  رفع 
ليكونوا جزءاً رئي�سياً يف حتقيق اأهدافها 
خالل  وب��رزت  البيئية  وا�سرتاتيجياتها 
القرارات  من  جمموعة  املا�سية  الفرتة 
م�ساهمة  لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  والإج�����راءات 
وتعزيز  ال���ب���ي���ئ���ة  ح���م���اي���ة  يف  الأف����������راد 
���س��ل��وك��ي��ات ال��رت���س��ي��د وامل��ح��اف��ظ��ة على 

املوارد الطبيعية لديهم.

الطاقة الكهربائية.
امل�ستويني  الم���ارات على  دول��ة  و تطبق 
ال�سرائح  ���س��ي��ا���س��ة  وامل��ح��ل��ي  الحت������ادي 
الطاقة  ا���س��ت��ه��الك  ق��ي��م��ة  اح��ت�����س��اب  يف 
امل�ستهلكون  يتمتع  ح��ي��ث  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
تتميز  ال��ت��ي  الأوىل  ال�����س��ري��ح��ة  ���س��م��ن 
باأ�سعار  ومعقول  منخف�ص  با�ستهالك 
يتم  واط  ك���ي���ل���و  ك����ل  ع����ن  م��ن��خ��ف�����س��ة 
ا���س��ت��ه��الك��ه ف��ي��م��ا ت��رت��ف��ع ال��ق��ي��م��ة كلما 
ال�سرائح  اإىل  والنتقال  ال�ستهالك  زاد 

الأعلى.
الإم������������ارات جم���م���وع���ة من  و و����س���ع���ت 
ل��ت��ع��زي��ز كفاءة  امل��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����ص 
ا�ستخدامات الطاقة ومن اأبرزها النظام 
والرقابة  الإ����س���اءة  ملنتجات  الإم���ارات���ي 
تداول  اأو  ا���س��ت��رياد،  مينع  ال���ذي  عليها 
اأو منخف�سة  اإ�ساءة رديئة،  اأية منتجات 
لل�سروط  مطابق  غ��ري  ب�سكل  اجل����ودة، 
يوؤدي  حيث  بالنظام،  ال���واردة  واملعايري 
تطبيق هذا النظام اإىل خف�ص ا�ستهالك 
الطاقة يف الدولة مبا يعادل 500 ميجا 

واط �سنوياً.
و ا�ستحدثت الإمارات لئحة فنية خا�سة 
الكهربائية  ل��الأج��ه��زة  ال��ط��اق��ة  ب��ك��ف��اءة 
اإلزامية  معايري  ت�سمن  والتي  املنزلية 

املنتجات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  تطبيقها  �سيتم 
التي تغطيها، والالئحة الفنية ل�بطاقة 
بيان كفاءة الطاقة لالأجهزة الكهربائية 
مل���ك���ي���ف���ات ه��������واء ال������غ������رف، وامل����ع����اي����ري 
امل�سموح  التربيد  غازات  باأنواع  اخلا�سة 
با�ستخدامها يف املكيفات حلماية البيئة، 
بطبقة  ال�����س��ارة  ال��غ��ازات  م��ن  والتقليل 

الأوزون.
لرت�سيد  ال��ف��ن��ي��ة  ال����ل����وائ����ح  ت�����س��م��ل  و 
ا���س��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة يف دول����ة الإم�����ارات 
امل���رك���ب���ات ذات���ي���ة ال���ق���ي���ادة، وال����دراج����ات 
وكفاءة  “�سكوترات”،  وال���  الكهربائية، 
الطاقة للم�ساعد الكهربائية، وم�سابيح 

الإنارة يف ال�سوارع.

ا�ستدامة املياه.
الإم���������ارات  ن����ّف����ذت  امل����ي����اه  و يف جم�����ال 
جم���م���وع���ة م�����ن امل�������ب�������ادرات امل���ه���م���ة يف 
و�سمان  املياه  ا�ستهالك  تر�سيد  جم��ال 
الأبنية  اإق��رار معايري  ا�ستدامتها ومنها 
ال��ت��ي �ساهمت يف  اخل�����س��راء الإل��زام��ي��ة 
خف�ص ا�ستهالك املياه يف املباين بن�سبة 
م�سدر  م��دي��ن��ة  وت��ع��د   ،33% ت��ت��ج��اوز 

م��ث��اًل ف��ري��داً مل�����س��روع ت��ط��وي��ر ح�سري 
م�ستدام ومبتكر ي�سع تر�سيد ا�ستهالك 
املياه عن�سراً رئي�ساً له حيث مت ت�سميم 
لت�ستهلك ما يقل عن  املدينة  املباين يف 
مبتو�سط  م���ق���ارن���ة  امل���ي���اه  م���ن   54%
ا�ستهالك املباين العادية يف الدولة كما 
يتم توفري %75 من املاء ال�ساخن من 
املثبتة  ال�سم�سية  الطاقة  األ���واح  خ��الل 
معدل  تقليل  ومت  امل��ب��اين  اأ���س��ط��ح  ع��ل��ى 
ا���س��ت��خ��دام م��ي��اه ال����ري ب��ن�����س��ب��ة 60% 
م���ن خ���الل اع��ت��م��اد ن��ظ��ام ت���وزي���ع فعال 

ومبتكر.
و تعد مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي 
م�ساهما كبريا يف م�سرية احلفاظ على 
املياه العذبة واملحالة يف الدولة ومتكنت 
توظيف  وع��رب  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة م���ن ت���وف���ري 1.4 
ا�ستهالك  م��ن  امل��ي��اه  م��ن  غ��ال��ون  مليار 
م�ستوى  زي���ادة  ع��رب  التعليمية  املن�ساآت 
باأهمية  عليها  ال��ق��ائ��م��ني  ل���دى  ال��وع��ي 
اإلكرتوين  ل��ن��ظ��ام  واع��ت��م��اده��ا  ال��ت��وف��ري 
ملراقبة �سبكات نقل وتوزيع املياه ل�سبط 

ن�سب التبخر والت�سريب.

و متكنت الإم��ارات وب�سكل تدريجي من 
وق��ف زراع���ة الأع�����س��اب وال��ن��ب��ات��ات التي 
ت�ستهلك كميات كبرية من املياه، وتبني 
اآل���ي���ات زراع�����ة ح��دي��ث��ة يف جم���ال زي���ادة 
الإنتاجية الزراعية مع تقليل ا�ستهالك 
املياه مثل اآليات الزراعة املائية والبيوت 
ت�ساهم  وال��ت��ي  امل��غ��ط��ى  وال����ري  املحمية 
الإنتاجية  ال��ك��ف��اءة  حتقيق  يف  جميعها 
الزراعية نف�سها، با�ستخدام %90 مياه 

اأقل من اأ�ساليب الزراعة التقليدية.
للبطاقة  الماراتي  النظام  ب��دوره مينع 
ل�ستهالك  املر�سدة  ل��الأدوات  اخل�سراء 
املياه ا�سترياد اأو تداول اأية اأدوات �سحية 
تتحكم بتدفق املياه وتوجيهها، بنوعيات 
وغري  اجل�������ودة  م��ن��خ��ف�����س��ة  اأو  ردي����ئ����ة 
م��ط��اب��ق��ة ل��ل�����س��روط وامل��ع��اي��ري ال�����واردة 
منتجات  اأي��ة  ا�ستبعاد  يتم  كما  بالنظام، 
غري مطابقة للموا�سفات من الأ�سواق، 
ال��ق��ان��ون��ي��ة التي  وات����خ����اذ الج���������راءات 

ت�سمنها النظام بحق املخالفني.
ل���ظ���اه���رة حفر  الإم���������ارات  ت��ت�����س��دى  و 
القانونية  غ���ري  اجل���وف���ي���ة  امل���ي���اه  اآب������ار 
املياه  خم��زون  ا�ستنزاف  يف  ت�سهم  التي 

ب�����س��ك��ل ك���ب���ري ف�����س��ال ع����ن ت�����س��ب��ب��ه��ا يف 
اجلهات  تطبق  و  احل���وادث  م��ن  العديد 
م�سددة  وع���ق���وب���ات  خم���ال���ف���ات  امل��ع��ن��ي��ة 
اإمارة  يف  ت�سل  التي  و  املتجاوزين  بحق 
اأبوظبي على �سبيل املثال اإىل 300 األف 

درهم واحلب�ص.

التنوع احليوي.
وعملت الإمارات طوال ال�سنوات املا�سية 
ع��ل��ى اإق�������رار ت�����س��ري��ع��ات وق����وان����ني من 
احليوي  ال��ت��ن��وع  على  املحافظة  �ساأنها 
احليوانية  ال��روة  حماية  �سملت  والتي 
والنقرا�ص  الن���دث���ار  م��ن  وال�����س��م��ي��ك��ة 
الالزمة  ال��وق��ائ��ي��ة  ال���ت���داب���ري  وات���خ���اذ 

حلماية البيئة البحرية من التلوث.
وبذلت الإمارات جهودا كبرية للت�سدي 
لالأكيا�ص  املفرط  ال�ستهالك  لظاهرة 
لأفراد  اليومية  احلياة  يف  البال�ستيكية 
ال�سارة على  اآثارها  املجتمع واحلد من 

البيئة و�سائر الكائنات احلية.
و حتظر القوانني يف الإم��ارات الطباعة 
على الأكيا�ص البال�ستيكية غري القابلة 
للتحلل.. كما اعتمدت المارات موا�سفة 
قيا�سية اإلزامية ب�ساأن خ�سائ�ص الأكيا�ص 
منتجات  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة 
ال��ب��ال���س��ت��ي��ك ال���ق���اب���ل ل��ل��ت��ح��ل��ل وذل����ك 
 40 ال��وزراء رقم  ق��رار جمل�ص  باإ�سدار 
هذه  تعديل  اعتماد  ومت   ،2009 ل�سنة 
بال�ستيكية  منتجات  لت�سمل  ال��الئ��ح��ة 
يف  الالئحة  لإح��ك��ام  واإخ�ساعها  اأخ��رى 

عام 2012”.
و ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي، اأط��ل��ق��ت هيئة 
م������ار�������ص/اآذار  اأب���وظ���ب���ي يف  ال��ب��ي��ئ��ة يف 
2020 �سيا�سية خلف�ص ا�ستهالك املواد 
واحدة  مل���رة  امل�ستخدمة  البال�ستيكية 
تدريجياً و�سوًل اإىل حظرها وا�ستبدالها 
بالأكيا�ص متعددة ال�ستخدامات وفر�ص 
الأخرى  البال�ستيكية  امل��واد  على  ر�سوم 
املجل�ص  اع��ت��م��د  ك��ذل��ك  ال���ب���دائ���ل،  ذات 
احلد  “�سيا�سة  دب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
الواحد”  ال�ستخدام  ذات  الأكيا�ص  من 
 25 قدرها  تعرفة  فر�ص  ت�سمل  والتي 
اأحادية  الب�سائع  نقل  اأكيا�ص  على  فل�ساً 

ال�ستخدام فقط.

ناع للم�ستقبل.. برنامج متقدم لريادة الأعمال  �سُ
والبتكار يف قطاع ال�سناعة بتنظيم من غرفة عجمان

•• عجمان - الفجر 

اأطلقت غرفة جتارة و�سناعة عجمان 
بالتعاون مع جممع ال�سارقة للبحوث 
والب���ت���ك���ار وخمترب  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الربنامج  لالبتكار،  املفتوح  ال�سارقة 
والبتكار  الأع���م���ال  ل���ري���ادة  امل��ت��ق��دم 
عنوان  حت����ت  ال�������س���ن���اع���ة  ق���ط���اع  يف 
بناء  ب��ه��دف  للم�ستقبل”،  ناع  “�سُ
القدرات  وت��ع��زي��ز  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة 
ال�سناعي  ال���ت�������س���م���ي���م  جم������ال  يف 
والفر�ص  الأف��ك��ار  ور�سد  والت�سنيع 
املعتمدة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
لياأتي  واأدوات����ه،  البتكار  جم��ال  على 
فعاليات  ���س��م��ن  ال���ربن���ام���ج  اإط�����الق 
“الإمارات  لالبتكار  الإم����ارات  �سهر 

تبتكر 2022”.
بيئة  تهيئة  اإىل  ال��ربن��ام��ج  وي�����س��ع��ى 
اأع��م��ال ت��وف��ر ال��دع��م امل��ع��ريف واملهني 
الفر�ص  واإك���ت�������س���اف  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
ال�سناعة  املتاحة يف قطاع  البتكارية 
وال���ت���ق���ن���ي���ات ال�����س��ن��اع��ي��ة اجل���دي���دة 
ومتكني  وت���ق���ي���ي���م���ه���ا،  واخ����ت����ب����اره����ا 
�ساملة  درا�سات  اإع��داد  من  امل�ساركني 
رائدة  �سناعية  م�ساريع  اأف��ك��ار  ح��ول 
واآليات تنفيذها وبحث فر�ص تطوير 
يوفر  كما  قائمة،  م�ساريع  منتجات 
م�سارك  لكل  عملية  روؤي���ة  الربنامج 

حول بناء منوذج اأويل وو�سع خطة عمل متكاملة، هذا بال�سافة اإىل دور 
واخلرباء  امل�ساركني  ب��ني  وامل��ق��رتح��ات  الف��ك��ار  لتبادل  كمن�سة  الربنامج 
غرفة  ع��ام  مدير  ال�سويدي  �سامل  �سعادة  واأك��د  الربنامج.  على  امل�سرفني 
عجمان على اأهمية الربنامج ومواكبته جلهود الغرفة املبذولة يف تطوير 
جم��ال ري��ادة الع��م��ال وتهيئة املناخ امل�سجع ل��رواد ورائ���دات الع��م��ال على 
التوجه نحو الأن�سطة ال�سناعية والعتماد على البداع والبتكار يف تنفيذ 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد  امل�ساريع وذلك جت�سيداً 
ناع  النعيمي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم عجمان، كذلك يدعم برنامج “�سُ
لل�سناعة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  لدعم  امل�سرتكة  اجلهود  للم�ستقبل” 
والتكنولوجيا املتقدمة والتي ت�ستهدف رفع م�ساهمة القطاع ال�سناعي اإىل 

300 مليار درهم، بحلول عام 2031.

 هيئة مطار ال�سارقة الدويل ُتد�سن مكتب 
ال�ستعلمات الذكي اجلديد خلدمة امل�سافرين

•• ال�سارقة-الفجر:

وا�ستمرارها  واملتعاملني،  امل�سافرين  بتجربة  ل��الرت��ق��اء  جهودها  �سمن 
بتعزيز دورها احليوي يف ن�سر ثقافة البتكار، د�سنت هيئة مطار ال�سارقة 
ال�سارقة، �سمن  اجلديد يف مطار  الذكي”  ال�ستعالمات  “مكتب  ال��دويل 
16 فرباير  اإىل   11 الفرتة من  يف   ،”2022 “الإمارات تبتكر  فعاليات 
اجلاري، حيث ُيوفر املكتب العديد من اخلدمات الذكية واملبتكرة، ويتيح 
للم�سافرين واملتعاملني التوا�سل مع موظفي ق�سم ال�ستعالمات يف املطار 

افرتا�سياً.
وجاء اإطالق هذا املكتب الذكي يف اإطار التزام الهيئة بدعم التحول الذكي 
امل�سافرين  خدمة  اأجل  من  املبتكرة  التقنيات  وتوظيف  ال�سارقة،  حلكومة 
اإىل  الو�سول  يف  اأك��رب  مرونة  لتمنحهم  و�سل�سة،  �سهلة  بطرق  واملتعاملني 
اخلدمات التي يرغبون بها، مبا يتما�سى مع ر�سالة الهيئة يف تقدمي جتربة 
�سركائها �سمن  مع  العمل  للجميع من خالل  رائ��دة  اآمنة وخدمات  �سفر 

بيئة عمل تدعم البتكار وت�سهم يف دفع عجلة النمو باإمارة ال�سارقة.

% ارتفاع يف حركة ال�سحن عرب مطار اأبوظبي العام املا�سي   31.8

مليون م�سافر عرب مطار اأبوظبي الدويل خلل 2021  5.26
•• اأبوظبي-وام:

عام  خ��الل  م�سافر  مليون   5.26 ال��دويل  اأبوظبي  مطار  ا�ستقبل 
2021 نتيجة لرتفاع حركة امل�سافرين خالل الربع الأخري الذي 
 46% ي���وازي  م��ا  اأي  م�سافر  مليون   2.43 حركة  خالله  �سجل 
من اإجمايل عدد امل�سافرين الذين ا�ستقبلتهم اأبوظبي، خالل عام 
�سجل  اأبوظبي  مطار  اأن  اأم�ص  اأبوظبي  مطارات  واأعلنت   .2021
العام  74،176 رحلة خالل  التي بلغت  ارتفاعاً يف عدد الرحالت 
بزيادة قدرها %21.5 مقارنة ب� 61،034 رحلة يف عام 2020.

يعد  اأبوظبي:  ملطارات  التنفيذي  الرئي�ص  الها�سمي،  �سريف  وق��ال 
الرتفاع امللحوظ يف حركة امل�سافرين خالل الأ�سهر الثالثة الأخرية 

من العام موؤ�سًرا وا�سًحا على تعايف القطاع والطلب املتنامي.
اأبوظبي  مطار  يف  امل�سافرين  حركة  تت�ساعف  اأن  :نتوقع  واأ���س��اف 
10.7 مليون م�سافر يف ظل انت�سار  اإىل  ال��دويل هذا العام لت�سل 

برامج التطعيم، وتخفيف قيود ال�سفر حول العامل وتزايد الطلب 
لدى امل�سافرين. وقال الها�سمي: “عزز تركيزنا على �سحة و�سالمة 
لدينا  الركاب  جتربة  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  يف  امل�سافرين  وراح��ة 
فح�ص  خلدمات  بالكامل  جمهزا  مركزا  وفرنا  حيث  العام  خ��الل 
“بي �سي اأر” يف املطار بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام تقنيات عدم اللم�ص 
واأنظمة ت�سليم الأمتعة الذاتية وتقنية النتظار الذكية ملنع التزاحم 
خالل فرتات الذروة”. وتو�سعت �سبكات اخلطوط اجلوية يف مطار 
اأبوظبي الدويل خالل عام 2021 الذي يخدم حالياً 103 وجهات 
مقارنة ب� 75 وجهة فقط يف عام 2020. وبح�سب البيانات تعترب 
امل�سافرين من خالل مطار  الأوىل من حيث عدد  ال��دول اخلم�ص 
اأبوظبي الدويل يف عام 2021 هي الهند “932،949 م�سافرا” 
م�سافرا”   446،883“ م�سر  م�سافرا”   550،728“ باك�ستان 
الوليات املتحدة الأمريكية “254،201 م�سافر” واململكة العربية 
ال�سعودية “244،954 م�سافرا”. وكانت الوجهات اخلم�ص الأكر 

رواجاً يف العام نف�سه هي القاهرة “372،456 م�سافرا” واإ�سالم 
م�سافرا”   197،012“ ودل��ه��ي  م�سافرا”   209،280“ اأب����اد 

ولهور “184،315 م�سافرا” ودكا “182،983 م�سافرا”.
وحقق مطار اأبوظبي الدويل تقدماً ملحوظاً على خمتلف الأ�سعدة 
ملوؤ�سرات  وفقاً   2021 عام  امل�سافرين خالل  يتعلق بخدمات  فيما 
 ”95%“ النظافة  موؤ�سر  ذل��ك  ال���دويل مب��ا يف  امل��ط��ارات  جمل�ص 
وموؤ�سر   ”94%“ ال�سعادة  وموؤ�سر   ”95%“ بالأمان  وال�سعور 
كما جاء تقرير جمل�ص   .  ”92.9%“ الركاب و�سالمتهم  �سحة 
املطارات الدويل م�سرياً حل�سول مطار اأبوظبي الدويل على ن�سبة 
ال��ع��م��الء. وحققت خدمة  مل��دى ر�سا  الإج��م��ايل  امل��وؤ���س��ر  %92 يف 
 5،377،208 معاجلة  متت  حيث  لالأنظار  لفتاً  متيزاً  الأمتعة 
2021، مب��ا يف  ن��ظ��ام الأم��ت��ع��ة باملطار يف ع��ام  حقائب م��ن خ��الل 
%99.8 معدل جناح  بن�سبة  3،878،132 حقيبة مغادرة  ذلك 

الت�سليم.
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العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

عدد االأ�سهم ال�سركة اال�سم 

3،630�سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن املتوفى / نا�سر علي نا�سر احلو�سني

1،500�سركة اأركان ملواد البناء املتوفى / نا�سر علي نا�سر احلو�سني

1،894دار التمويل املتوفى / نا�سر علي نا�سر احلو�سني

6،819راأ�ص اخليمة العقارية املتوفى / نا�سر علي نا�سر احلو�سني

12،249�سركة اأبوظبي الوطنية للتكافل املتوفى / نا�سر علي نا�سر احلو�سني

فعلى من يعرث عليها برجاء ت�سليمها اىل ال�سركة املذكورة اعله 
او االت�سال على رقم 0509998447 

   فقدان �سهادات ا�سهم
العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(  عمايل   AJCFICILABMIN2021 /0004955 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : احلروف ملقاولت ال�سيانة العامة  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الرو�سة 3 رقم مكاين 4921708698 

مكتب  اأمام  �سباحا   8.30 ال�ساعة  يف   2022/3/2 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   )4 رقم  الدعوى 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/2/16 م.

مدير اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

املرجتعة    ال�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000256/ 
اإىل املحكوم عليه : ريزالني دى جيو�س�ص جلوريا 

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ عقاب بركات عليان اخلتالني ، اجلن�سية اأدرين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 

لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 250074.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - املك�سي للمقاوالت الفنية   
)جزئي(   عمايل   SHCEXCILABMIN2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0005425/ 

اإىل املحكوم عليه : املك�سي للمقاولت الفنية 
حممد  ملك   1 رقم  طابق   6 رقم  �سقة  ال�ستقالل  �سارع  خلف  الريموك  ال�سارقة   : العنوان 

ا�سماعيل ح�سني 0544443756 
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سومن مياه ن�سري احمد ، اجلن�سية بنجالدي�سي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 6278.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - مو�سى بن عبيد بن خلف احلربي   
)كلي( مدين   SHCEXCICIV2009/ M0000280 اإخطار دفع يف الق�سية رقم

اإىل املحكوم عليه : مو�سى بن عبيد بن خلف احلربي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ عنود خليفة طالل اجلري - اجلن�سية كويتي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

اعالن املنفذ �سده بالن�سر )مبح�سر احلجز على العقار العائد له( 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - ور�سة �سريالنكا ل�سيانة ال�سيارات ذ م 
م �سنوبيو�ص �ساجني فريناندو اتهتهانياكا كوجنانيجي ثو�سارا دلنو�سي   

)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0004536/ 
اإىل املحكوم عليه : ور�سة �سريلنكا ل�سيانة ال�سيارات - ذ م م 

�سنوبيو�ص �ساجني فريناندو اتهتهانياكا   ، كوجنانيجي ثو�سارا دلنو�سي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك اأبوظبي الأول - �ص م ع  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 663558 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
)كلي(    جتاري   SHCEXCICOM2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002289/ 

اإىل املحكوم عليه : 1 - جمموعة ار بي جي الدولية للتجارة - �ص م ح 
التميمي  جنتو  بداي  ريا�ص   -  2

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ راهى عواد ملوح اخلليل يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
اىل  بالإ�سافة   ، درهم   742697 وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب   

الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 2017/5/4 وحتى متام ال�سداد.   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  تخلفك  حالة  ويف  الإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
انذار عديل بالن�سر / تكليف بالوفاء   

رقم )2022/20422(
– عن نف�سه   NK3L86437 اإماراتي اجلن�سية - جواز رقم   - الفقاعي  : يو�سف خليفة حممد  املنذر 

وب�سفته اأحد ورثة املرحوم خليفة حممد الفقاعي
املنذر اإليه : حممد اأر�سد حممد نواز - باك�ستاين اجلن�سية - هوية رقم 784197375437379

املو�سوع
فاإن ال�سركة املخطرة مبوجب هذا الإخطار القانوين العديل/ تكليف بالوفاء ، تخطر املخطر اإليه بالأتي:

ب�سرعة �سداد املديونية املرت�سدة يف ذمتها والبالغة مبلغ وقدره )465،000( درهم فقط اأربعمائة وخم�سة 
اأيام  5% حتي ال�سداد وذلك يف غ�سون خم�سة  و�ستون األف درهماً بالإ�سافة اإيل الفائدة القانونية بواقع 
من تاريخ ن�سر هذا الإخطار عمال باأحكام ن�ص املادتني اأرق�ام )62_63( م�ن ق�رار جمل�ص الوزراء رقم 
الإحت��ادي رق�م 11 ل�سنة 1992 ب�ساأن ق�ان�ون  للقانون  التنظيمية  الالئحة  �ساأن  يف   2018 ل�سنة   57
القانونية �سدكم لتح�سيل  الإج��راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  املخطرة  ال�سركة  �ست�سطر  واإل  املدنية  الإج��راءات 
فيم�ة املديونية املرت�س�دة بذمتكم املالية وذلك مع حفظ كاف�ة ح�ق�وق ال�سركة املخطرة الأخرى واملن�سو�ص 

عليها مبقت�سي القانون.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
انذار عديل بالن�سر / تكليف بالوفاء   

رقم )2022/20415(
– عن نف�سه   NK3L86437 اإماراتي اجلن�سية - جواز رقم   - الفقاعي  : يو�سف خليفة حممد  املنذر 

وب�سفته اأحد ورثة املرحوم خليفة حممد الفقاعي
G33363226 املنذر اإليه الأول : جيرنوي زهاجن - �سيني اجلن�سية - جواز �سفر رقم

املنذر اليها الثانية : التنني الأحمر لتجارة الأحذية - رخ�سة جتارية رقم 573614
املخطر  ، تخطر  بالوفاء  العديل/تكليف  القانوين  الإخطار  املخطرة مبوجب هذا  ال�سركة  فاإن   : املو�سوع 
دره�م   )121،667( وق��دره  مبلغ  والبالغة  ذمتها  يف  املرت�سدة  املديونية  �سداد  ب�سرعة   : بالأتى  اليهما 
بواقع  القانونية  الفائدة  اإيل  بالإ�سافة  درهما  و�ستون  و�سبعة  و�ستمائة  األفاً  وع�سرون  وواح��د  مائة  ف�ق�ط 
املادتني  باأحكام ن�ص  الإخطار عمال  ن�سر هذا  تاريخ  اأي��ام من  وذل��ك يف غ�سون خم�سة  ال�سداد  حتى   %5
57 ل�سنة 2018 يف �ساأن الالئحة التنظيمية للقانون  اأرق��ام )62_63( من قرار جمل�ص ال��وزراء رقم 
الإحتادي رقم 11 ل�سنة 1992 ب�س�اأن ق�ان�ون الإجراءات املدنية واإل �ست�سطر ال�سركة املخطرة اإىل اإتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية �سدكم لتح�سيل قيمة املديونية املرت�سدة بذمتكم املالية وذلك مع حفظ كافة 

حقوق ال�سركة املخطرة الأخري واملن�سو�ص عليها مبقت�سي القانون. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/1/22342(
املن�ذر : توفي��ق مثن���ي يحي��ى اأحمد ، ميني اجلن�سية، 

يحم�ل بطاق�ة ه�وي�ة رق�م )784-1979-7328249-0(
املنذر اإلي�ه : حمم�د عب�دالرحمن اأحم�د امل�دنى، اإم�اراتي اجلن�سية، 

يحم�ل بطاق�ة ه�وي�ة رق�م )784-1948-1073161-5( 
���س��داد مبل�غ وقدره  ب�����س��رورة  اإل��ي�����ه  امل��ن�����ذر  ين�ذر  امل��ن�����ذر  ف�����ان  الع�دل�ي  الإن����ذار  ه�����ذا  ومب��وج�����ب 
خم�س�ة  اأق�ساها  م�دة  خ�الل  ذل�ك  دره�����م(  األ�ف  ع�س�رة  )خم�س�ة  ام�اراتي  درهم�ا   )15000(
اأي�ام م�ن ت�اريخ ن�س�ر ه�ذا الإنذار واإل �سي�سطر املن�ذر لتخ�اذ كاف�ة الإج��راءات القانوني�ة الت�ي 
املنا�س�ب والفائ�دة القانوني�ة ع�ن  ب�التعوي�ص  اأم�ر الأداء واملطالب�ة  حت�ف�ظ ل�ه ح�ق�ه وا�ست�سدار 
التقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  بكافة  اإليه  املنذر  م�ع حتمي�ل  امل�ن�ذر  ل�ه  ت�ع�ر�ص  �س�رر  اأو  اأي عط�ل 

واتعاب املحاماة..
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم االإنذار )2022/22005(
املنذر/ الإمارات ريت )�سي اي اي �سي( بي ال �سي

�سد : املنذر اليها / كابيتال ماركتينج منطقة حره ذ.م.م وميثلها مديرها / راجيف �ساوهني رخ�سة جتارية 
�سادر عن �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية مقيده حتت الرقم 16772

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار املنذر اليه لإنذاره بالآتي: 
القيمة  �سريبة  و  اخلدمات  ور�سوم  الإيجار  بدل  درهم  ب�سرورة �سداد ب�سداد مبلغ وقدره = 278،120 
212،104 درهم متثل بدل الإيجار من تاريخ   59 امل�سافة مف�سلة على النحو التايل )مبلغ وق��دره=/ 
مبلغ  ايل  بال�سافة   19/03/2018 بتاريخ  للمنذرة  املاأجور  ت�سليم  تاريخ  وحتى   15/12/2016
وحتى   01/01/2017 م��ن  للفرتة  اخل��دم��ات  ر���س��وم  قيمة  م��ن  ج��زء  دره���م   40،211.08  = وق���دره 
للفرتة من  ر�سوم اخلدمات  9،746.06 درهم قيمة  وق��دره =/  مبلغ  ايل  بال�سافة   31/12/2017
القيمة  �سريبة  درهم   16،059 وقدره  مبلغ  ايل  بال�سافة   19/03/2018 وحتى   01/01/2018
امل�سافة التي يتمثل من تاريخ 15/12/2016 حتى تاريخ 19/03/2018 وذلك خالل خم�سة اأيام من 
تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار واإل اللجوء اىل مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لإ�ست�سدار اأمر اأداء لإلزامكم 

بال�سداد كل منكم ح�سب املرت�سد بذمته.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم االإنذار )2022/22007(
املنذر/ الإمارات ريت )�سي اي اي �سي( بي ال �سي

�سد - املنذر اليه/ كابيتال ماركتينج منطقة حره ذ.م.م رخ�سة جتارية �سادرة عن �سلطة دبي للتطوير 
رقم 16772 ب�سفتها امل�ستاأجرة

نتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي:
القيمة  و�سريبة  اخلدمات  ور�سوم  الإي��ج��ار  ب��دل  دره��م   202232  = وق��دره  مبلغ  ب�سداد  ب�سرورة 
امل�سافة مف�سلة على النحو التايل مبلغ وقدره =/155،641 درهم مبلغ درهم متثل بدل الإيجار 
 19/03/2018 بتاريخ  للمنذرة  امل��اأج��ور  ت�سليم  ت��اري��خ  وح��ت��ى   2016/11/09 ت��اري��خ  م��ن 
 2016/11/09 بال�سافة ايل مبلغ وقدره =/36960 درهم قيمة ر�سوم اخلدمات للفرتة من 
عن  امل�سافة  القيمة  �سريبة  دره��م   9631  = وق��دره  مبلغ  ايل  بال�سافة   19/03/2018 وحتى 
ا�ستالمكم هذا  ت��اري��خ  اأي���ام م��ن  اإي��ج��ار ور���س��وم خ��دم��ات وذل��ك خ��الل خم�سة  امل�ستحقة كبدل  املبالغ 
اأداء لإلزامكم بال�سداد كل  اأمر  الإخطار واإل اللجوء اىل مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لإ�ست�سدار 

منكم ح�سب املرت�سد بذمته. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم االإنذار )2022/21995(
املنذر/ الإمارات ريت )�سي اي اي �سي( بي ال �سي

 �سد املنذر اإليه / فينكر فيلم برودك�سن ميدل اي�ست منطقة حرة ومتثلها مديرتها /نادية كافو ذ م م
تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر املا لإنذارها بالآتي:

ب�سرورة ب�سداد مبلغ وقدره/=524،756 درهم الذي ميثل قيمة بدل اليجار ور�سوم اخلدمات 
و�سريبة القيمة امل�سافة مف�سل علي النحو التايل )مبلغ وقدره 497،411 درهم الذي ميثل 
بال�سافة ايل مبلغ   14/02/2021 لغاية   21/11/2017 تاريخ  قيمة بدل اليجار من 
 14/02/2021  10/10/2018 ت��اري��خ  م��ن  اخل��دم��ات  ر���س��وم  دره���م   67،728 وق���دره 
 01/01/2018 من  امل�سافة  القيمة  �سريبة  دره��م   27،345 وق��دره  مبلغ  ايل  بال�سافة 
واإل  الإخ��ط��ار  ه��ذا  اإ�ستالمكم  ت��اري��خ  م��ن  واح��د  �سهر  خ��الل  وذل��ك   )14/02/2021 لغاية 
الإخالء وت�سليم العني املوؤجره خالية من ال�سواغل وال�ساغلني مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة 

ببدل الإيجار عن فرتة �سغل املاأجور دون �سداد.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم االإنذار )2022/22009(
املنذر/ الإمارات ريت )�سي اي اي �سي( بي ال �سي

�سد - املنذر اليها / كابيتال ماركتينج منطقة حره ذ.م.م وميثلها مديرها / راجيف �ساوهني رخ�سة 
جتارية �سادر عن �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية مقيده حتت الرقم 16772

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي: 
القيمة  و �سريبة  ور�سوم اخلدمات  الإيجار  بدل  درهم   579،064  /= وق��دره  �سداد مبلغ  ب�سرورة 
امل�سافة مف�سلة على النحو التايل )مبلغ وقدره=/ 387،345 درهم متثل بدل الإيجار من تاريخ 
ايل  بال�سافة   19/03/2018 بتاريخ  للمنذرة  املاأجور  ت�سليم  تاريخ  وحتى   27/04/2016
وحتى   01/01/2018 م��ن  للفرتة  اخل��دم��ات  ر���س��وم  قيمة  دره���م   164،145  /= وق���دره  مبلغ 
وذلك  امل�سافة(  القيمة  �سريبة  دره��م   27،574 وق��دره  مبلغ  ايل  بال�سافة   )19/03/2018
خالل خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار واإل اللجوء اىل مركز ف�ص املنازعات الإيجارية 

ل�ست�سدار اأمر اأداء لإلزامكم بال�سداد كل منكم ح�سب املرت�سد بذمته.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم االإنذار )2022/22016(
املنذر/ الإمارات ريت )�سي اآي اي �سي( بي ال �سي

�سد : املنذر اليها / كابيتال ماركتينج منطقة حره ذ.م.م وميثلها مديرها / راجيف �ساوهني رخ�سة 
جتارية �سادر عن �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية مقيده حتت الرقم 16772

تتوجه املنذرة بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي:
223،674 درهم بدل الإيجار ور�سوم اخلدمات و �سريبة القيمة  ب�سرورة ب�سداد مبلغ وقدره =/ 
من  الإي��ج��ار  ب��دل  متثل  دره��م   159،665  /= وق���دره  )مبلغ  ال��ت��ايل  النحو  على  مف�سلة  امل�سافة 
بال�سافة   19/03/2018 بتاريخ  للمنذرة  املاأجور  ت�سليم  تاريخ  وحتى   01/01/2017 تاريخ 
وحتى   01/01/2018 من  للفرتة  اخلدمات  ر�سوم  قيمة  دره��م   53،358  /= وق��دره  مبلغ  ايل 
وذلك  امل�سافة  القيمة  �سريبة  دره��م   10،651 وق���دره  مبلغ  ايل  بال�سافة   )19/03/2018
خالل خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار واإل اللجوء اىل مركز ف�ص املنازعات الإيجارية 

لإ�ست�سدار اأمر اأداء لإلزامكم بال�سداد كل منكم ح�سب املرت�سد بذمته. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
املو�سوع / اعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2022 / 351 جتاري جزئي دبي
ال�سادة : �سركة �سيبكو 3 اإليكرتيك باور كون�سرتاك�سيون اإل تي دي.كو )�ص.ذ.م.م( فرع دبي ... املحرتمني

جايديف  جايديف  ال�سيد/مني�ص  وميثلها  )����ص.ذ.م.م(  البنا  للمقاولت  ماتريك�ص  �سيفيل  �سركة   : املدعية  اأن  حيث 
غيان�ساند ب�سفتة مدير ال�سركة  ...... املحرتمني،،،،،

ال�سادر من قبل حماكم دبي  القرار  على  ، وبناءاً  351 جت��اري جزئي دبي   /  2022 رقم  الدعوى  عليكم  “اأقامت 
بتاريخ 08/02/2022 بندب م/عائ�سة �سليمان اآل علي خبريا هند�سياً للدعوى ، لذلك يجب عليكم ح�سور اجتماع 
اخلربة املحدد يوم الإثنني املوافق 21/02/2022 ال�ساعه 4:15 م�ساء عن بعد عرب تطبيق )مايكرو�سوفت تييمز(، 
كما يجب عليكم التوا�سل مع اخلربة قبل موعد الإجتماع عرب الهاتف رقم 0555513311 للح�سول على رابط 
الإجتماع، وتقدمي دفوعكم واملذكرة اجلوابية املتعلقة بالدعوى واأي م�ستندات اأو اأوراق ترغبون بتقدميها قبل او بحلول 

Info@aishaalali.com يوم الثنني املوافق 21/02/2022 ، على امييل اخلبري
ويف حال وجود اأي ا�ستف�سارات يرجي التوا�سل مع اخلربة على الأرقام التية )متحرك : 0555513311(، 

علماً باأن اخلربة �ستقوم مببا�سرة املاأمورية ولو يف غياب اخل�سوم.
اخلبري الهند�سي / عائ�سة �سليمان اآل علي 
حماكم دبي 169 | رقم القيد وزارة العدل 2 | دائرة  الق�ساء اأبوظبي 

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/20773(
املنذر : هيثم منر حممود اأبو فوده ب�سفته مدير اوت بو�ست للب�سريات �ص ذ م م 

بوكالة املحامي �سالح ح�سن مبا�سري مبوجب التوكيل رقم )5788 /1/ 2022( واملخول عنه بالتوقيع / د�سوقي �سيد 
علي دياب ، م�سري اجلن�سية، مبوجب التفوي�ص رقم )2021/1/118446( واملخول عنه بالتوقيع ال�سيد / حممد 

عماد الدين حممد ال�سيد عالم - م�سري اجلن�سية مبوجب التفوي�ص رقم )2021/1/146320(
اآل نهيان  ال�سيخ نهيان بن حمدان بن حممد  الكعبي- ب�سفته مدير مكتب  اإليه: �سيف حممد عبيد نعمان  املنذر  �سد / 
450402 ملك ر�سي�ص  1 - بناية ر�سي�ص للتطوير. �ص.ب  1، �سارع الرب�ساء  اإم��ارة دبي، بردبي - الرب�ساء  - العنوان : 
للتطوير - مكتب رقم 400، بالقرب من �سركة حممد حميد ال�سايع، الهاتف : 0504229622 هاتف 043401111 

فاك�ص: 043400040/ مكانى: 1835378040
تاريخ  بدون  العربي  البنك  على  امل�سحوب   00020 رقم  ال�سمان  �سيك  ورد  ال�سورية  العالقة  تلك  باإنهاء  ننذركم  فاإننا 
وبقيمة 153.000 درهم فقط مائة وثالث وخم�سون األف درهم ل غري ويجب عليكم يف غ�سون ثالثة اأيام من ا�ستالم 
الجراءات  باتخاذ  تقوموا  واأن  املنذر  يحدده  خدمات  لوكيل  ال�سورية  امللكية  عن  تنازل  بكتابة  تقوموا  اأن  الن���ذار  ه��ذا 
القانونية نحو ت�سجيل هذا التنازل يف اجلهات الر�سمية وال فاإنكم �سوف تتحملون كافة امل�سوؤولية القانونية والتعوي�سات 
عن كل يوم تاأخري وانه �سوف يتم ال�ستعانة بخبري ح�سابي يو�سح اخل�سائر اليومية املرتتبة على امتناعكم اأو تاأخركم يف 

نقل ملكية احل�س�ص ال�سورية وذلك من اأجل حتميلكم كافة اخل�سائر.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإنذار بالن�سر

رقم )23560/2022(
بن  اأح��م��د  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ملك   6 رق��م  م�ستودع   : عنوانها  م،  م  ذ  �سلو�سنز�ص  كريتيف  اوري��ن��ت   : امل��ن��ذر 
رقم  وك��ال��ة  مب��وج��ب   971-55-4820203 ال��ه��ات��ف:   -  2 ال�سناعية  اخل���ور  راأ����ص   - مكتوم  اآل  جمعة 
)149812/1/2012( املمنوحة من املنذرة ال�سيدة/ تغريد رمزي جمال الدين ب�سفتها مديرة يف اورينت 

كريتيف �سلو�سنز�ص ذ م م اإىل ال�سيد /هاين �سلمان ر�سوان بتاريخ 2015/8/25  
املنذر اليه : �سيك للت�سميم الداخلي �ص ذ م م، عنوان مقد ال�سيك مكتب رقم 81 الطابق الثالث مركز الواحة 

للت�سوق - ميثلها يف التوقيع ال�سيد/ هادي حممد حللح، تلفون 971-50-5389388
مو�سوع الإنذار : انذار عديل ب�سداد مبلغ 45،000 درهم.

لذلك ، يخطر املخطر/ املخطراليه ب�سداد مبلغ وقدره)45،000( خم�سة واربعون الف درهم وذلك خالل 
الإجراءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  الت�سديد  الإن��ذار ويف حال عدم  ن�سر هذا  تاريخ  اأي��ام من   5 اأق�ساها  مدة 
التعوي�ص  اىل  بال�سافة  ذكر  مبا  للمطالبة  الداء  امر  وا�ست�سدار  واجلزائية  املدنية  والق�سائية  القانونية 

اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذراليه بكافة ر�سوم و م�ساريف التقا�سي و اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية   
اأداء  اأمر   AJCFICICPL2021 /0004401 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه : جيف جو�سى بيجى جو�سى ، العنوان : 9415616
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/11/16 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اأعاله - ل�سالح بريج موهان فيد بركا�ص.
بالتايل : ناأمر باإلزام الطرف املطلوب �سده ))جيف جو�سى بيجى جو�سى(( باأن يوؤدي 
درهما   460،200 وق��دره  مبلغا   : بركا�ص((  فيد  موهان  ))بريج  الطالب  للطرف 
تاريخ  من   %7 بواقع  القانونية  والفائدة  درهما(،  ومائتان  األفا  و�ستون  )اأربعمائة 
املطالبة املوافق 15/11/2021 وحتى متام ال�سداد، مع الإلزام بامل�سروفات ومبلغ 
األف درهما مقابل اأتعاب املحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  15  

يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن مدعى عليه بالن�سر 

اأداء     اأمر   AJCFICICPL2021 /0004400 يف  الدعوى رقم
اإىل املدعى عليه : نيتو جيف جورج - هندي/ اجلن�سية،

نحطيكم علما باأنه بتاريخ 2021/11/16م قد حكمت عليكم هذه املحكمة 
يف الدع�����وى املذكورة بالرقم اأعاله ل�سالح : بريج موهان فيد بركا�ص بالتايل 
: ناأمر باإلزام الطرف املطلوب �سده ))نيتو جيف جورج(( باأن يوؤدي للطرف 
الطالب ))بريج موهان فيد بركا�ص(( : مبلغا وقدر 73،600 درهما )ثالثة 
تاريخ  من   %7 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م��ا(،  و�ستمائة  األفا  و�سبعون 
املطالبة املوافق 15/11/2021 وحتى متام ال�سداد، مع الإلزام بامل�سروفات 
 15 املحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل  اأتعاب  األف درهما مقابل  ومبلغ 

يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�ستالمك ه�ذا التبليغ. 
مركز �سعادة املتعاملني

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
MOJAU_2022- 0050043 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
يف  يرغب  اجلن�سية  اأفغان�ستان  خان،  تاجك  خان  ال�سيدة/�سفيق  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
�سال حممد   ال�سيد/قطر خان  100% و ذلك اىل  البالغه  والتنازل عن كامل ح�ستها  البيع 
اأفغان�ستان اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماه ))�سفيق خان تاجيك خان ملقاولت النجاره امل�سلحه(( 
والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )722438( ال�سادرة من دائرة التنميه 
التجاري  ال�سم  وتغيري  خدمات،  وكيل  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت  باال�سارقة،  القت�سادية 
لل�سركة/املوؤ�س�سة من ))�سفيق خان تاجيك خان ملقاولت النجاره امل�سلحه(( ايل ))قطر خان 

�سال حممد ملقاولت النجاره امل�سلحه(( تنازل �ساحب الرخ�سة الآخر، 
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
MOJAU_2022- 0049959 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ورثة ن�سيم ح�سني حممد اخلطيب، اجلن�سية الأردن يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�س�سهم البالغة 100% و ذلك اىل ال�سيدة : نبيهه حممود 
عبد الكرمي �سالح اجلن�سية الأردن يف الرخ�سة امل�سماة )موؤ�س�سة الكزاندرية انرتنا�سيونال 
ال�سادرة  للمفرو�سات( والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة برقم )502784( 

من دائرة التنميه القت�سادية ، تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الآخر،
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
MOJAU_2022- 0050021 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اأفغان�ستان  ، اجلن�سية  : �سيد وىل خان عبداحلنان  ال�سيد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه %100 وذلك اىل ال�سيد : رفيع 
اهلل رفيع، اجلن�سية اأفغان�ستان يف الرخ�سة )جنمة الفلك خلياطة املالب�ص الرجالية( 
والتي تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )513406( ال�سادرة من دائرة 
التنمية القت�سادية.  تعديالت اخرى : تنازل �ساحب رخ�سة لآخر.  وعمالبن�ص املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
MOJAU_2022- 0050127 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�سيد / عبداهلل حممد عبداهلل احمد بن حم�اد � اماراتي 
اجلن�سية اأرغب يف التنازل عن كامل ح�ستي البالغة )100%( اإىل ال�سيد / �سليمان 
يف   ،)%100( ن�سبته  لت�سبح  اجلن�سية  اإماراتي   - املرزوقي  حممد  خمتار  حممد 
الرخ�سة با�سم )موؤ�س�سة ذي القرنني التجارية( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
الرخ�سة رقم : )560867(، تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر،  وعمالبن�ص املادة )14( 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533



اخلميس   17  فبراير    2022  م   -    العـدد   13471  35
Thursday   17  February   2022   -  Issue No   13471

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2022 /0000581 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ستيل فورت �ص م ح
جمهول حمل الإقامة : العنوان : اإمارة ال�سارقة - املنطقة احلرة باحلمرية - بناية لوب - مكتب E-66F-18  هاتف 

متحرك 0557016080 - هاتف ار�سي 065264528 - فاك�ص 065264528 
اأ�سليا : اإلزام املدعى عليهم باأن ياأدوا للمدعي بالت�سامن والت�سامم والتكافل مبلغ وقدره 256،108،11 درهم )مئنان 
و�ستة وخم�سون الفا ومائة وثمانية دراهم واحد ع�سر فل�سا(( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
م�سرفى متخ�س�ص �ساحب الدور يف اجلدول لالطالع  خبري  ندب   : اإحياطي�ا  التام.  ال�سداد  وحتى   2021/12/20
املدعى  بذمة  للمدعى  امل�ستحقة  املبالغ  و حتديد   ، الأطراف  له  يقدمه  ان  ع�سى  ما  و  وم�ستنداتها  الدعوى  اأوراق  على 
عليهم نتيجة القر�ص التجاري من تاريخ التوقف عن ال�سداد وحتى تاريخة ، و كذلك الفوائد و�سول ً اإىل اأحقية املدعي 
بطلباته و احلكم مبا �سي�سفر عنه تقرير ال�سيد اخلبري. �سم ملف النزاع رقم 2021/4219 توفيق وم�ساحلة مللف 
الدعوى. اإلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/2/28 
اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل 

تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/15 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2022 /0000581 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : جيمي جو�سيف بالرتا فارغي�ص بابي 
جمهول حمل الإقامة : اإمارة ال�سارقة - القا�سمية - مبنى خلفان 6 - �سقة رقم 505  - بالقرب من �ستي بنك - هاتف 

متحرك 0557015040 - هاتف ار�سي 065264528  - فاك�ص 065264528 
اأ�سليا : اإلزام املدعى عليهم باأن ياأدوا للمدعي بالت�سامن والت�سامم والتكافل مبلغ وقدره 256،108،11 درهم )مئنان 
و�ستة وخم�سون الفا ومائة وثمانية دراهم واحد ع�سر فل�سا(( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
م�سرفى متخ�س�ص �ساحب الدور يف اجلدول لالطالع  خبري  ندب   : اإحياطي�ا  التام.  ال�سداد  وحتى   2021/12/20
املدعى  بذمة  للمدعى  امل�ستحقة  املبالغ  و حتديد   ، الأطراف  له  يقدمه  ان  ع�سى  ما  و  وم�ستنداتها  الدعوى  اأوراق  على 
عليهم نتيجة القر�ص التجاري من تاريخ التوقف عن ال�سداد وحتى تاريخة ، و كذلك الفوائد و�سول ً اإىل اأحقية املدعي 
بطلباته و احلكم مبا �سي�سفر عنه تقرير ال�سيد اخلبري. �سم ملف النزاع رقم 2021/4219 توفيق وم�ساحلة مللف 
الدعوى. اإلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/2/28 
اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل 

تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/15 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 70197
املو�سوع : تكليف باإعالن بالن�سر 

اإعالن للح�سور اأمام اخلربة
املطلوب اإعالنه اخل�سم املدخل/ كامربيدج للمقاوالت العامة ذ.م.م.

الدعوى رقم 2667-2021 جتاري ب�سيطة
املدعية اأ�سلياً املدعى عليها تقاباًل/ كازابري�ستيج لأعمال الت�سميم الداخلي �ص.ذ.م.م.

املدعى عليه اأ�سلياً املدعي تقاباًل/ �سعيد حممد خلفان حمدان املن�سوري. 
اأنت مكلف بح�سور اجتماع اخلربة واملزمع عقده بالت�سال املرئي يف ال�ساعة الرابعة ون�سف ع�سر 

يوم اخلمي�ص 24 فرباير 2022 وذلك على الرابط التايل
https://us02web.zoom.us/j/9105779107

الربيد  على  رحمون،  احلاج  ماهر  اأحمد   / بالدعوى  املنتدب  الهند�سي  باخلبري  الت�سال  اأو 
mrahmoun@gmail.com الإلكرتوين

اأو الهاتف النقال 0506500156

اإعالن اإجتماع خربة 

70392

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن بالن�سر حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية االأول 

يف الدعوى رقم 4448-2021 جتاري جزئي - حماكم دبي االإبتدائية 
املعلن اليهم : املدعى عليها / بريبل تاج للحفالت

ب�ن�اء ع�ل�ى ق��رار حمكم�ة دب�ي الإبتدائي�ة امل�وقرة وتكليفن�ا لأعم�ال اخلب�رة احل�س��ابي�ة ف�ي ال����دع�وى رق��م 
4448-2021 جت�������اري جزئ�����ي املقام�ة م�ن امل�دعي/ عب��داهلل �س������يف حمم�د خليف��ة العميم�ي �س�دكم، 
اإجتم��اع  لعق�د  ع�س�راً  الرابع�ة  ال�س�اعة  ف��ي مت��ام   23/02/2022 املواف��ق  الأربع����اء  ي����وم  ح�دن�ا  فق�د 

اخلب�رة احل�سابية الأول ع�ن بع�د عب�ر تطبي�ق ZOOM  املرئي وامل�سموع من خالل الرابط التايل :
https://zoom.us/j/9509195293?pwd=QUMrRUd4UzlTRnhVZ0tsdEY4MHdoUT09

Meeting ID: 950 919 5293 -  Passcode : 7R6Wr3

وعليه يتطلب ح�سوركم اأو من ميثلكم قانونا الإجتماع املذكور وتقدمي كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى 
دون ح�سور  تقنية حت��ول  اأي معوقات  وج��ود  وح��ال  اإ�ستف�سارات  اأي��ة  ب�ساأن  ب��اأول  اأول  ومراجعة اخلبري 

الإجتماع يرجى التوا�سل على الأرقام التالية ت : 043524030 - 0523030820
اخلبري احل�سابي 
عبداهلل على �سيف على القايدي

اإعالن اإجتماع خربة 

70392 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 104/2022 جتارى جزئى 
املقامة من / فندق انرتكونتيننتال اأبوظبي 

�سد/ الفا لل�سياحة �ص ذ م م
من  تعيننا  مت  اأن��ه   ، فار�ص  بن  اإبراهيم  اأحمد  احل�سابي/  اخلبري  نحن  نعلن 
 2022  /104 رق��م  الدعوي  دب��ي مبهمة اخل��ربة احل�سابية يف  قبل حماكم 
جتارى جزئى )كما نعلن املدعى عليها حل�سور اإجتماع اخلربة املقرر له جل�سة 
يوم الإثنني املوافق 21/02/2022 ال�ساعة 11:00 �سباحاً( وذلك مبقر 
مكتب اخلبري احل�سابي/ اأحمد اإبراهيم بن فار�ص الكائن بدبي، ديرة ، �سارع 

املطار، بناية مكاتب ، مقابل دناتا، الطابق الثالث 306.
اخلبري احل�سابي
اأحمد اإبراهيم بن فار�ص

اإعالن اإجتماع خربة 

70021
العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

 اعالن بالن�سر       
اإعالن �سحيفة الطعن رقم 109/2022 

بوكالة املحامي / عبداهلل املرزوقي
م.م.ح. �ستار  اأي  يف  اأيه  اإىل  / 1- 

ليكن معلوماً لديكم باأن احلكم ال�ستئناف رقم 2021/577 جتاري ال�سادر 
بتاريخ 10/01/2022 قد مت الطعن عليه بالنق�ص من طرف الطاعن / 
فادمي ماركارينكو ، يف الطعن امل�سار اليه اعاله وعليكم اإيداع مذكرة بدفاعكم 
التي يرى تقدميها  وبامل�ستندات  املوكل عنكم  املحامي  توكيل  ب�سند  م�سفوعة 
اإدارة الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر  لدى مكتب 

هذا العالن.
ليلى حممد ال�سكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

 االمارات العربية املتحدة
املحكمة االحتادية العليا

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  3754/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 281 /2020 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املتفذ به وقدره ) 4،836،968،43 درهم (، 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف والأتعاب

طالب التنفيذ ات�ص. كيه. اأ�ص. انك - فرع دبي )�سابقاآ ات�ص. كيه، ا�ص، اركيتكت�ص انك اأبوظبي( 
112229- هاتف رقم:  2706-ملك بروج العقارية- �ص.ب :  27-مكتب رقم  اإم��ارة دبي بر دبي مر�سى دبي مارينا بالزا- الطابق  عنوانه / 
املحامي/ عبدالعزيز الهنائي IBAN:AE630260001014644251201 - وميثله / عبدالعزيز خليفة  بوكالة   -  044  245000

م�سعود �سيخان الهنائي ، املطلوب اإعالنه  / بن حيدر هيلث كري �سيتي �ص.ذ.م.م.
فاك�ص:   04-2821191  : ه��ات��ف   ?  3555  : ب  م��ن  م��رتو جيجيكو  بجانب حمطة   2 رق��م  البناية  ال��ق��ره��ود  دي���رة  دب��ي  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه 

info@mobhgroup.com   -  042825115-  0506254844  -  3283693641 رقم  مكاين   04-2825115
بيع  �سيجرى  اقت�سى احل��ال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/9 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
http://www. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
2296 - رقم البلدية  اأو�ساف املمتلكات : بيانات العقار : ار�ص ف�ساء - املنطقة : معي�سم الأول - رقم الر�ص  خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 

درهم   )15،580.777( التقييم  مربع  مرت   4825.01  : امل�ساحة   -  685  -1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  307/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى/ طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن قطعة الأر�ص رقم 256 الكائنة مبنطقة تالل الإمارات الثالثة باإمارة دبي ، والتي تبلغ 
م�ساحتها 26،135.74 قدم مربع وما عليها من من�ساآت واململوكة للمنفذ �سدها واملرهونة ل�سالح البنك طالب التنفيذ

طالب التنفيذ / بنك �سادرات اإيران )الفرع الرئي�سي( - عنوانه  / المارات العربية املتحده - اإمارة دبي ? ديرة ? �سارع املكتوم ? بناية بنك �سادرات 
اأحمد حممد القا�سم اإبراهيم حممد   / وميثله   2658590150  : رق��م  مكاين   ? دب��ي   4002 ? ���ص.ب رق��م :  ? مقابل بلدية دب��ي   اإي��ران 

املطلوب اإعالنه / مرمي حممد ابدى
عنوانه: اإمارة دبي ? بر دبي ? منطقة الثنية الرابعة ? �سارع الليلك ? املتفرع من �سارع اخليل الأول ? الفيال رقم HT15 ? هاتف  متحرك رقم 

: 050/4445677 ? مكاين رقم : 1572074006 – 0504445677
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/2/23 ال�ساعة 05:00:00م �سباحا ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :   نوع العقار : قطعة ار�ص - مبنطقة الثنية الرابعة - رقم الر�ص 256  - رقم البلدية : 328 

- 394  - امل�ساحة : 2428.09 مرت مربع - التقييم : 25.000.000 درهم.
مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2022 /0000581 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : كريان مانغاث ديفاكاران 
جمهول حمل الإقامة : العنوان : اإمارة ال�سارقة - القا�سمية - مبنى خلفان 6 - �سقة رقم 908 - بالقرب من �ستي بنك 

هاتف متحرك 0557016080 هاتف ار�سي 065264528 - فاك�ص 065264528 
اأ�سليا : اإلزام املدعى عليهم باأن ياأدوا للمدعي بالت�سامن والت�سامم والتكافل مبلغ وقدره 256،108،11 درهم )مئنان 
و�ستة وخم�سون الفا ومائة وثمانية دراهم واحد ع�سر فل�سا(( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
م�سرفى متخ�س�ص �ساحب الدور يف اجلدول لالطالع  خبري  ندب   : اإحياطي�ا  التام.  ال�سداد  وحتى   2021/12/20
املدعى  بذمة  للمدعى  امل�ستحقة  املبالغ  و حتديد   ، الأطراف  له  يقدمه  ان  ع�سى  ما  و  وم�ستنداتها  الدعوى  اأوراق  على 
عليهم نتيجة القر�ص التجاري من تاريخ التوقف عن ال�سداد وحتى تاريخة ، و كذلك الفوائد و�سول ً اإىل اأحقية املدعي 
بطلباته و احلكم مبا �سي�سفر عنه تقرير ال�سيد اخلبري. �سم ملف النزاع رقم 2021/4219 توفيق وم�ساحلة مللف 
الدعوى. اإلزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/2/28 
اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 10( 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل 

تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/2/15 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(     مدين   AJCEXCIREA2021 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0002602/ 
اإىل املحكوم عليه : نبال حليم يو�سف  

حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ بالل حممد جميل ابراهيم ، اجلن�سية اردين  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب 
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 7074.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
MOJAU_2022- 0049814 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيد/ �سومون احمد ابو الكالم بنغالدي�ص اجلن�سية واحمل بطاقة 
البالغة  ح�ستي  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   ،784197917292407 رقم  هوية 
والتي تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة حتت رقم  احمد(  �سومون  امل�سماه)كافترييا  الرخ�سة  يف   ،%100
�سبور مياه حممد �سديق، بنغالدي�ص اجلن�سية ويحمل بطاقة  عبدو�ص  ال�سيد  ايل   779095

لخر الرخ�سة  �ساحب  تنازل  هوية رقم 784198032615746  
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
MOJAU_2022- 0049989 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن

يرجى العلم اأنه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الطراف 
 املذكورين اأ�سمائهم ادناه : من الطرف الول : را�سد خمي�ص عبيد برعود ال�سام�سي اجلن�سية : المارات

اىل الطرف الثاين : عبداهلل �سليمان عبداهلل املطري املرزوقي اجلن�سية : المارات
ينوب عنه بالتوقيع ال�سيد / يعقوب علي خاندكار بديع الزمان - بالوكالة رقم

MOJAU_2022- 0049352
التنمية  دائرة  من  �سادرة  رخ�سة  الغذائية(  املواد  لتجارة  الرفاع  )نور  التجاري  بال�سم 

القت�سادية بعجمان برقم ملف )72350( وامل�سجلة بغرفة جتارة 
و�سناعة عجمان وعليه �سيقوم ال�سيد الكاتب العدل بالت�سديق على التنازل بعد انق�ساء 14 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن ،
الكاتب العدل العام

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 70533
MOJAU_2022- 0049988 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
تنازل” “اعالن 

ليكن معلوما للجميع باأنني ال�سيد/لطيفه ابراهيم عبداهلل حممد الكعبي - اماراتية اجلن�سية 
اأرغب يف التنازل عن كامل ح�ستي البالغة )100%(  اإىل ال�سيد / مربوك حمد مربوك �سامل 
اإماراتي اجلن�سية لت�سبح ن�سبته )100%( ، يف الرخ�سة با�سم )الرعد لتاأجري ال�سيارات(   -

والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم : )791602(، تنازل ا�سحاب الرخ�سة
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : عبدالرحمن حممد اأحمد علي البلو�سي - اجلن�سية : الإمارات 
العربية املتحدة، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد 
: م�سهود اجنادى بارافانتافيدا حممود - اجلن�سية : الهند، يف الرخ�سة امل�سماه )بقالة املختلف( 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )611430( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة،  تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : غامن حممد امني علي الهرمودي اجلن�سية: الإمارات 
ال�سيد:  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ،
حممد انور با�سا اجلن�سية : بنغالدي�ص يف الرخ�سة امل�سماه )موؤ�س�سة املغافة التجارية( 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )513030( ال�سادرة من دائرة التنمية 
فردية(  )موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  اخرى:  تعديالت  بال�سارقة،  القت�سادية 

اىل )وكيل خدمات(
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0039693
اإنذار عدىل

املنذر / عبد العارف نينار حممد ناينار حممد - هندي اجلن�سية - رقم الهوية رقم: 784198640750281 
العنوان  -ال�سارقة - رول

�س�د / املنذر اإليه:- �سوادهاكا تول بوتا بارامبات )هندي اجلن�سية ( يحمل هوية اماراتية رقم 784198693980819
يحمل رقم موحد :S6607324      83373193 جواز ال�سفر الرقم :

العنوان / فريونا لل�سياحة - املجرة - رول - ال�سارقة هاتف رقم 0525204433
 infobisasuae@gmail.com : الربيد اللكرتوين

املو�سوع / اإنذار عدىل ب�سداد مبلغ 25،000 درهم
اأول:- حيث اأن املنذر على معرفة باملنذر اإليه ولثقة املنذر به قام بو�سع مبلغ مايل مقداره 25،000 درهم )خم�سة وع�سرون األف درهم( 
لديه على �سبيل المانة على اأن يعيده فور طلبه منه ، ثانيا- وحيث اأنه قد م�سى على و�سع هذا املبلغ مايقارب ال�سنتني و املنذر اإليه ممتنع 
التاأخريية  والفوائد  للتعوي�ص  اإ�سافة  املذكور  باملبلغ  اإليه  املنذر  اإلزام  يتعني  فاإنه  وتكرارا لذلك  للمنذر رغم طلبه مرارا  املبلغ  اإعادة  عن 
ياأخذ مال غريه  اأن  ي�سوغ لأحد  القانونية ، ثالثا- وحيث اأنه وطبقاً لن�ص املادة 318 من قانون املعامالت املدنية والتي تن�ص على اأنه: “ل 
بال �سبب �سرعي فاإن اأخذه فعليه رده”، - وملا كان املنذر ياأمل ان يقوم املنذر اليه ب�سداد املبلغ بالطرق الودية بعيدا اأي نزاع لذا فانه يجنح 
لل�سلم مبوجب هذا النذار كفر�سة اأخرية للحلول الوديه،،  بن�اء عليه ،  فاإن املنذر ومبوجب هذا الإنذار ينذر املنذر اإليه ب�سرورة اإعادة مبلغ 
المانة البالغ مقداره 25،000 درهم )خم�سة وع�سرون الف درهم ل غري( يف غ�سون �سبعة اأيام من تاريخ هذا الإنذار واإل �سوف ي�سطر 
املنذر لإتخاذ الإجراءات القانونية واإقامة الدعوى اجلزائية بجرمي�ة خيان�ة المان�ة ا�سافة اىل الدعوى املدنية للمطالبة باملبلغ وحتميل 

املنذر الي�ه ك�اف�ة اخل�سائر والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 70533

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

اجلن�سية:  �سالم  عبدال  �ساهاب  رحمن  اور  فايزان  ال�سيد/  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن   •
 : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، باك�ستان 
جني�د حمم�د ري�ا�ص اجلن�سية : باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة حممد بن حنديو ل�سيانة 
ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )27742( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�سادية بال�سارقة،  تعديالت اخرى: • تغيري وكيل خدمات -  • تغيري ال�سم التجاري من 

)ور�سة حممد بن حن�ديو ل�سيانة ال�سيارات ( لي�سبح )جنيد حممد ل�سيانة ال�سيارات(
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص 
الت�سديق  على  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل  الكاتب  �سان  يف 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك  ا�سبوعني من  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : بيمال كي�سور جيدان لل - اجلن�سية : الهند، يرغب 
ا�سي�ص   : ال�سيد  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ال�سعيد(  اليوم  )مغ�سلة  امل�سماه  الرخ�سة  الهند، يف  اجلن�سية:   - بر�ساد  بيندا  كومار 
تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )549698( ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/ عبداهلل حمد بادى حمد الغفلي - اجلن�سية : الإمارات 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ ابراهيم طلب 
عبدالفتاح اخمي�ص - اجلن�سية:الأردن  يف الرخ�سة امل�سماه )التاج لل�سحن الربي( ال�سادرة 
من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة برخ�سة رقم )573403(،  تعديالت اأخرى : تغيري 

ال�سكل القانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية( اإىل )وكيل خدمات(،
 2013 ل�سنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ص 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوم�ا للجميع باأن ال�سيد /حممد ح�سني بن نزركل، اجلن�سية : باك�ستان يرغب 
�سليم  حممد   / ال�سيد  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
واملالب�ص(  القم�سة  لتجارة  )املقبول  امل�سماه  بالرخ�سة  باك�ستان  اجلن�سية:  كل،  نظر 
التنمية  دائرة  ال�سادرة من  رقم )516264(  ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باأمارة  تاأ�س�ست 

القت�سادية بال�سارقه، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : را�سد �سلطان را�سد حميد ال�سويدي - اجلن�سية: الإمارات 
اإىل  البالغة )100%( وذلك  والتنازل عن كامل ح�سته  البيع  املتحدة، يرغب يف  العربية 
)وادي  امل�سماه  الرخ�سة  يف  بنغالدي�ص،  اجلن�سية:   - مياه  ناجو  جا�سم  حممد  ال�سيد: 
ال�سجعة للحالقة( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )757534( ال�سادرة من 
دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة،  تعديالت اخرى: تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة 

فردية( اإىل )وكيل خدمات(،
 2013 وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 70555

تنازل/ بيع
اجلن�سية:�سوريا   - عزيزى  ب�سري  هيثم  حممد  ال�سيد/  باأن:  للجميع  معلوماً  ليكن 
اإىل  وذلك   )%50( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  �سوريا،  اجلن�سية:  ي 
حلب  )�سالون  امل�سماه  الرخ�سة  يف  اجلن�سية:�سوريا   - �سراج  حممد  �سمريه  ال�سيدة/ 
رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  للحالقة(  ال�سهباء 
)504786(،  تعديالت اأخرى: تغيري ال�سكل القانوين من �سراكة اعمال ايل موؤ�س�سة 

فردية بوكيل خدمات، - ليوجد،
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق   للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص  اليه بعد  امل�سار  على الجراء 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:315/2022/16 جتاري جزئي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم: 403

 %12 بواقع  املبلغ  عن  التاأخريية  الفائدة   + درهم   )217.612.50( بقيمة  مالية  مطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
�سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد + الر�سوم وامل�ساريف . 

املدعي:�سركة اأبوظبي للطباعة والن�سر ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - املبنى رقم/3 

الطابق ال�ساد�ص - مكتب رقم 605
املطلوب اإعالنه :  1- ام ا�ص اأف لدارة املن�ساآت ذ.م.م  -  �سفته: مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة مالية بقيمة )217.612.50( درهم + الفائدة 
الر�سوم وامل�ساريف -  ال�سداد +  املبلغ بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام  التاأخريية عن 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/2/23  ال�ساعة 09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�سور 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بالن�سر 

 207/2021/6928 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  ابهيال�ص كوريان بولتو - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ص ال�سرق الو�سط �ص.م.ب )م( المارات )حاليا( �سركة 
امريكان اك�سرب�ص )ال�سرق الو�سط( �ص.م.ب )�سابقا( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)34237.06( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021
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العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  8541/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1390 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )6702356.59 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني )فرع دبي(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى بناية بنك الفجرية الوطني 

- بالقرب من حمطة مرتو برجمان  - وميثله : نوال حممد �سيف البادي ظفوري  
املطلوب اإعالنه : حميد ر�سا حممد علي طهما �سب بور  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي- �سارع جي بي اأربيت�ص - مبنى برج �سدف رقم )8( - �سقة رقم 
tahmasebpour@gmail.com -  0567199250 - 4( تي )8( مر�سي دبي(

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
 )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإمارات  )�سركة 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
اليام  الثمن خالل  على  يزيد  اأن  املزايدة  �سخ�ص غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأي��ام  ع�سرة 
الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة 
: مر�سى دبي - رقم الر�ص 172  - رقم البلدية 550 -392  - امل�ساحة : 579.08 مرت مربع - رقم 

املبنى : 8  - ا�سم املبنى : ال�سدف 8  رقم الوحدة 4701 مببلغ )5.176.804.42( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  260/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  ع��ق��اري،   2018 ل�سنة   107 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)31534586 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ند ال�سبا 1 - مكاتب امليدان - بلوك P - الطابق الثاين - �سندوق الربيد 777 دبي الهاتف 

   2866283267 رقم  مكاين    04-2221110 الفاك�ص   04-2222555
وميثله :من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين  

املطلوب اإعالنه : م�سنع انديجولد - م د م �ص  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي الوىل - ار�ص رقم 21 ، مبنى 
جاي اند جي مبنى 2 ، رقم العقار B2-06-27 - الطابق ال�ساد�ص ، �ص ب 13453 هاتف رقم 0556088760  ، 

admine@Indigoldfactory.ae - 0556088760 -  0852767083 مكاين رقم
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده :  ها�سيت كمار جولبراي �سوين 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  ال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - رقم الر�ص 21  - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم العقار : B2/06/29 - امل�ساحة : 49،15 مرت مربع 

- ا�سم املبنى : جاي اند جي - رقم املبنى : 2  - املقدرة ب��� )778239.44( درهم ، يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  1200/2020/208 تنفيذ مدين  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2156 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )185642 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: غالينا غرينيج  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري �سارع البراج برج O14 - الطابق التا�سع مكتب رقم 
901 -902 - مقابل برج يوبورا تاور واكادميية هيونداى للتدريب  - وميثله : �سلمان لطفي علي ح�سني  

املطلوب اإعالنه : دميرتى �سكلوفري  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مركز وربة �سنرت - بجوار �سنرت حمر عني مكتب ملك مركز وبه رقم مكاين 

info@amlakinvest.com  -  971042599933  -   3186295843
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
 )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإمارات  )�سركة 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
اليام  الثمن خالل  على  يزيد  اأن  املزايدة  �سخ�ص غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأي��ام  ع�سرة 
الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : ح�سة املنفذ �سده 
يف �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ص 1975 - م�ساحة املنفذ �سده 83.35 رقم املبنى : 

درهم.   949850.77  : احل�سة  قيمة   -   7310 الوحدة  رقم   -  7 ميل  جولدن   : املبنى  ا�سم   -   1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  30/2018/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 735/2016 عقاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )20169123 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: احمد �سامل غامن احلري�ص - واآخرون  

عنوانه : الكويت الفنطا�ص منطقة املهبولة مارينا تاوز ريل�ستيت بلوك 4 بناية 22 وعنوانه املختار مكتب 
بي ا�ص ايه احمد بن هزمي اإمارة �سارع ال�سيخ زايد املركز املايل العاملي بوابة 3 الطابق 6 مكتب 605  

املطلوب اإعالنه : ليمتل�ص - �ص ذ م م - عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد منطقة 
ال�سفوح الوىل العقارية  ان ايه �سارع ال�سفوح - قرب مدخل نخلة جمريا - املبنى رقم 1  - مركز مبيعات 

 info@limitles.com - 04-  0097143759666 - نخيل
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  قطعة ار�ص ف�ساء - 
رقم الر�ص 200  - املنطقة : جبل علي ال�سناعية الثالثة - امل�ساحة : 3153.80 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)40،736،625( درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  8541/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1390 جتاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )6702356.59 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني )فرع دبي(  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع خالد بن الوليد - مبنى بناية بنك الفجرية الوطني 

- بالقرب من حمطة مرتو برجمان  - وميثله : نوال حممد �سيف البادي ظفوري  
املطلوب اإعالنه : حميد ر�سا حممد علي طهما �سب بور  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي- �سارع جي بي اأربيت�ص - مبنى برج �سدف رقم )8( - �سقة رقم 
tahmasebpour@gmail.com -  0567199250 - 4( تي )8( مر�سي دبي(

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
 )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإمارات  )�سركة 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
اليام  الثمن خالل  على  يزيد  اأن  املزايدة  �سخ�ص غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأي��ام  ع�سرة 
الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة 
: مر�سى دبي - رقم الر�ص 172  - رقم البلدية 550 -392  - امل�ساحة : 579.08 مرت مربع - رقم 

املبنى : 8  - ا�سم املبنى : ال�سدف 8  رقم الوحدة 4701 مببلغ )5.176.804.42( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  260/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  ع��ق��اري،   2018 ل�سنة   107 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)31534586 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �ص م ع  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ند ال�سبا 1 - مكاتب امليدان - بلوك P - الطابق الثاين - �سندوق الربيد 777 دبي الهاتف 

   2866283267 رقم  مكاين    04-2221110 الفاك�ص   04-2222555
وميثله :من�سور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين  

املطلوب اإعالنه : م�سنع انديجولد - م د م �ص  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي الوىل - ار�ص رقم 21 ، مبنى 
جاي اند جي مبنى 2 ، رقم العقار B2-06-27 - الطابق ال�ساد�ص ، �ص ب 13453 هاتف رقم 0556088760  ، 

admine@Indigoldfactory.ae - 0556088760 -  0852767083 مكاين رقم
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده :  ها�سيت كمار جولبراي �سوين 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - رقم الر�ص 21  - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم العقار : B2/06/29 - امل�ساحة : 49،15 مرت مربع 

- ا�سم املبنى : جاي اند جي - رقم املبنى : 2  - املقدرة ب��� )778239.44( درهم ، يباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  1200/2020/208 تنفيذ مدين  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2156 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )185642 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: غالينا غرينيج  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري �سارع البراج برج O14 - الطابق التا�سع مكتب رقم 
901 -902 - مقابل برج يوبورا تاور واكادميية هيونداى للتدريب  - وميثله : �سلمان لطفي علي ح�سني  

املطلوب اإعالنه : دميرتى �سكلوفري  
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - مركز وربة �سنرت - بجوار �سنرت حمر عني مكتب ملك مركز وبه رقم مكاين 

info@amlakinvest.com  -  971042599933  -   3186295843
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
 )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإمارات  )�سركة 
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل 
اليام  الثمن خالل  على  يزيد  اأن  املزايدة  �سخ�ص غري ممنوع من  ولكل  البيع  التالية جلل�سة  اأي��ام  ع�سرة 
الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : ح�سة املنفذ �سده 
يف �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ص 1975 - م�ساحة املنفذ �سده 83.35 رقم املبنى : 

درهم.   949850.77  : احل�سة  قيمة   -   7310 الوحدة  رقم   -  7 ميل  جولدن   : املبنى  ا�سم   -   1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  30/2018/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 735/2016 عقاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )20169123 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: احمد �سامل غامن احلري�ص - واآخرون  
عنوانه : الكويت الفنطا�ص منطقة املهبولة مارينا تاوز ريل�ستيت بلوك 4 بناية 22 وعنوانه املختار مكتب 

بي ا�ص ايه احمد بن هزمي اإمارة �سارع ال�سيخ زايد املركز املايل العاملي بوابة 3 الطابق 6 مكتب 605  
املطلوب اإعالنه : ليمتل�ص - �ص ذ م م - عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد منطقة 
ال�سفوح الوىل العقارية  ان ايه �سارع ال�سفوح - قرب مدخل نخلة جمريا - املبنى رقم 1  - مركز مبيعات 

 info@limitles.com - 04-  0097143759666 - نخيل
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  قطعة ار�ص ف�ساء - 
رقم الر�ص 200  - املنطقة : جبل علي ال�سناعية الثالثة - امل�ساحة : 3153.80 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)40،736،625( درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  16/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز على عقار مرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني �سندا لحكام القانون رقم )14( 
ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني وفاء ملبلغ وقدره 4،897،006 درهم فقط اربعة ماليني وثمامنائة و�سبعة 

وت�سعون الفا و�ستة دراهم قيمة �سند الرهن.
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �ص م ع - واآخرون  

ال�سيخ  �سارع   - باإمارة دبي  الكائن  القانونية  : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�ست�سارات  املختار  عنوانه : حملها 
زايد - بناية �سما تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105  - هاتف رقم : 04/3588444  

املطلوب اإعالنه : �سامل عو�ص مبخوت عبداهلل ال�سيعري  - عنوانه : اإمارة ابوظبي - مدينة العني - �سارع البحر 
اجلنوبي - منزل رقم 5 - هاتف رقم 050/3900031 �سندوق بريد رقم 22919 ابوظبي بريد الكرتوين - 

SJssalem@gmail.com  -   0503900031  -  SJssalem@gmail.com
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2022/2/23 ال�ساعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�سوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ساف املمتلكات :  قطعة ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 1048 - املنطقة : هور العنز - امل�ساحة 

: 289.21 مرت مربع - املقدرة ب�� )3،500.000( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  231/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �سقة يف اإمارة دبي - منطقة احلبية اخلام�سة - مبنى الرمث 
37 - الطابق 7 رقم الوحدة 704 - رقم الر�ص 43  رقم املبنى 45 والت�سريح با�ستالم مبلغ 1742843.29 

درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ:بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع( 

عنوانه :اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�ص 2  
املطلوب اإعالنه : حممد ا�سفاق عبدالرزاق  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة احلبية اخلام�سة - مبنى الرمث 37 - الطابق 7 - رقم الوحدة 704 - رقم الر�ص 
ROYAL786@EIM.AE -   0506465936  -  45  : املبنى  رقم   -   43

مو�سوع الإعالن :  املنفذ �سدها : ريحانه يا�سمني حممد 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/2/23 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 
من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
37 - رقم املبنى  43 - ا�سم املبنى الرمث  �سقة �سكنية - حتت الن�ساء - املنطقة : احلبية اخلام�سة - رقم الر���ص 

درهم   )545،060/53( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   95.72  : امل�ساحة   -  704 العقار  رقم   -  45
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  158/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

 - b3-189 مو�سوع الدعوى : طلب بيع حق منفعة لعدد )3( مكاتب مرهونة ، التايل بيانها. مكتب رقم 1209 واملواقف
ار�ص  ند ح�سة  - منقة  دبي  الكائنني   b3- 187  - واملواقف   1211 رقم  - مكتب   b3-188 واملواقف   1210 رقم  مكتب 

رقم 1100 مبنى رقم 1 - اإ�ص اأي تي تاور - الطابق 12 
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ص م ع  

عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - اأم الرمول - دبي ف�ستيفال �سيتي - برج الفي�ستيفال - الطابق 13 الدائرة القانونية  
وميثله :ماأمون عي�سى اخلويل  

املطلوب اإعالنه : �سركة فر�ص البحر لتجهيز املاأكولت البحرية - �ص ذ م م  
عنوانه :الإم��ارات - اإمارة دبي - منطقة بردبي - راأ�ص اخلور ال�سناعية الثانية - م�ستودع ملك رقم 4  - ملك خليفة حممد 

ooo@yahoo.com -  0506409540 - الكمدة
اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن 
ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية  اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة  خالل ع�سرة 
لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة 

وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : حق منفعة ينتهي يف 2114/10/11 املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ص 1100 - رقم املبنى : 1 ا�سم املبنى : ا�ص اي 

تي تاور - رقم الوحدة 1210 - امل�ساحة : 195.56 مرت مربع - التقييم : 891،814.49 درهم يباع لعلى عطاء
نوع العقار : حق منفعة ينتهي يف 2114/10/11 املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ص 1100 - رقم املبنى : 1 ا�سم املبنى : ا�ص اي 

تي تاور - رقم الوحدة 1209 - امل�ساحة : 92.84 مرت مربع - التقييم : 445،811.99 درهم يباع لعلى عطاء
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  265/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف اإمارة دبي - منطقة الثنية اخلام�سة - رقم 
الر�ص 2784 والت�سريح با�ستالم مبلغ 3387851.48 درهم من ثمن البيع باملزاد.

طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع(  
عنوانه : اإمارة دبي - الق�سي�ص 2 - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال  

املطلوب اإعالنه : فريد احمد نثار احمد   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع C1 - متفرع من 
AOMAM_HORI30@YAHOO.COM -  0505383031 - سارع الورود�

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع  العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ص 2784 - رقم البلدية 1 

-393 - امل�ساحة : 800 مرت مربع - التقييم : 4500000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  16/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز على عقار مرهون متهيدا لبيعه باملزاد العلني �سندا لحكام القانون رقم )14( 
ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني وفاء ملبلغ وقدره 4،897،006 درهم فقط اربعة ماليني وثمامنائة و�سبعة 

وت�سعون الفا و�ستة دراهم قيمة �سند الرهن.
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول - �ص م ع - واآخرون  

ال�سيخ  �سارع   - باإمارة دبي  الكائن  القانونية  : مكتب علي حبيب للمحاماة وال�ست�سارات  املختار  عنوانه : حملها 
زايد - بناية �سما تاور - الطابق الأول مكتب رقم 105  - هاتف رقم : 04/3588444  

املطلوب اإعالنه : �سامل عو�ص مبخوت عبداهلل ال�سيعري  - عنوانه : اإمارة ابوظبي - مدينة العني - �سارع البحر 
اجلنوبي - منزل رقم 5 - هاتف رقم 050/3900031 �سندوق بريد رقم 22919 ابوظبي بريد الكرتوين - 

SJssalem@gmail.com  -   0503900031  -  SJssalem@gmail.com
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2022/2/23 ال�ساعة  اأنه يف يوم الربعاء املوافق  مو�سوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ساف املمتلكات :  قطعة ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 1048 - املنطقة : هور العنز - امل�ساحة 

: 289.21 مرت مربع - املقدرة ب�� )3،500.000( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  231/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �سقة يف اإمارة دبي - منطقة احلبية اخلام�سة - مبنى الرمث 
37 - الطابق 7 رقم الوحدة 704 - رقم الر�ص 43  رقم املبنى 45 والت�سريح با�ستالم مبلغ 1742843.29 

درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ:بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع( 

عنوانه :اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�ص 2  
املطلوب اإعالنه : حممد ا�سفاق عبدالرزاق  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة احلبية اخلام�سة - مبنى الرمث 37 - الطابق 7 - رقم الوحدة 704 - رقم الر�ص 
ROYAL786@EIM.AE -   0506465936  -  45  : املبنى  رقم   -   43

مو�سوع الإعالن :  املنفذ �سدها : ريحانه يا�سمني حممد 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/2/23 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 
من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
37 - رقم املبنى  43 - ا�سم املبنى الرمث  �سقة �سكنية - حتت الن�ساء - املنطقة : احلبية اخلام�سة - رقم الر���ص 

درهم   )545،060/53( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   95.72  : امل�ساحة   -  704 العقار  رقم   -  45
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  158/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

 - b3-189 مو�سوع الدعوى : طلب بيع حق منفعة لعدد )3( مكاتب مرهونة ، التايل بيانها. مكتب رقم 1209 واملواقف
ار�ص  ند ح�سة  - منقة  دبي  الكائنني   b3- 187  - واملواقف   1211 رقم  - مكتب   b3-188 واملواقف   1210 رقم  مكتب 

رقم 1100 مبنى رقم 1 - اإ�ص اأي تي تاور - الطابق 12 
طالب التنفيذ: البنك التجاري الدويل - �ص م ع  

عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - اأم الرمول - دبي ف�ستيفال �سيتي - برج الفي�ستيفال - الطابق 13 الدائرة القانونية  
وميثله :ماأمون عي�سى اخلويل  

املطلوب اإعالنه : �سركة فر�ص البحر لتجهيز املاأكولت البحرية - �ص ذ م م  
عنوانه :الإم��ارات - اإمارة دبي - منطقة بردبي - راأ�ص اخلور ال�سناعية الثانية - م�ستودع ملك رقم 4  - ملك خليفة حممد 

ooo@yahoo.com -  0506409540 - الكمدة
اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف   : الإع��الن  مو�سوع 
اأنيط بها البيع )�سركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن 
ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية  اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة  خالل ع�سرة 
لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة 

وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : حق منفعة ينتهي يف 2114/10/11 املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ص 1100 - رقم املبنى : 1 ا�سم املبنى : ا�ص اي 

تي تاور - رقم الوحدة 1210 - امل�ساحة : 195.56 مرت مربع - التقييم : 891،814.49 درهم يباع لعلى عطاء
نوع العقار : حق منفعة ينتهي يف 2114/10/11 املنطقة ند ح�سة - رقم الر�ص 1100 - رقم املبنى : 1 ا�سم املبنى : ا�ص اي 

تي تاور - رقم الوحدة 1209 - امل�ساحة : 92.84 مرت مربع - التقييم : 445،811.99 درهم يباع لعلى عطاء
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  265/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف اإمارة دبي - منطقة الثنية اخلام�سة - رقم 
الر�ص 2784 والت�سريح با�ستالم مبلغ 3387851.48 درهم من ثمن البيع باملزاد.

طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع(  
عنوانه : اإمارة دبي - الق�سي�ص 2 - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال  

املطلوب اإعالنه : فريد احمد نثار احمد   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع C1 - متفرع من 
AOMAM_HORI30@YAHOO.COM -  0505383031 - سارع الورود�

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع  العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ص 2784 - رقم البلدية 1 

-393 - امل�ساحة : 800 مرت مربع - التقييم : 4500000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  8740/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2411/2020 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )992،474،05 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري  
عنوانه : اإمارة دبي ديرة بور �سعيد - قرية العمال بلوك بي الطابق ال�ساد�ص مكتب 606  

وميثله : حامد جواد عطية اخلزرجي  
املطلوب اإعالنه : اأولغا دانيلوفا - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - دبي - 0505258706 - 

danilova.babenko@gmail.com
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
)http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإمارات   )�سركة 
امل��زاي��دة ولكل من  ال�سا�سي قبل دخ��ول  الثمن  20% م��ن  ع��ن  ت��اأم��ني ليقل  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى 
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
1 - ا�سم املبنى : مارينا وورف  181 - رقم املبنى :  وح��دة عقارية - املنطقة : مر�سى دب��ي- رقم الر���ص 

درهم.   598،406  : التقييم   - مربع  مرت   61،02  : امل�ساحة   -  1903  : العقار  رقم   -  1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  3639/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
2019/4029 جتاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

وقدره )555791.25 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: زيروك�ص الإمارات - �ص ذ م م  

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - كروان بالزا الربج التجاري - الطابق 9 - مكتب رقم 904  
�سارع   - الوىل  معي�سم  ب��ردب��ي  دب��ي   : ع��ن��وان��ه   - م  م  ذ  ح��رة  بري�ص منطقة  برينتينج  ال��ف��ا   : اإع��الن��ه  امل��ط��ل��وب 
 -   971582089031  -   1715769911 م��ك��اين   485015 رق��م  ب��ل��وك  الإع���الم���ي   الن��ت��اج  مدينة 

alpha@alphapressimpz.com  -   971582089031
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/2/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما  تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار )حق منفعة( ار�ص ف�ساء - رقم الر�ص 18  - املنطقة : معي�سم الول 

امل�ساحة : 5900 مرت مربع - التقييم )5،080،560 درهم( ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 70363

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  8740/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2411/2020 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )992،474،05 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري  

عنوانه : اإمارة دبي ديرة بور �سعيد - قرية العمال بلوك بي الطابق ال�ساد�ص مكتب 606  
وميثله : حامد جواد عطية اخلزرجي  

املطلوب اإعالنه : اأولغا دانيلوفا - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - دبي - 0505258706 - 
danilova.babenko@gmail.com

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
)http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  للمزادات وعلى موقعها  الإمارات   )�سركة 

امل��زاي��دة ولكل من  ال�سا�سي قبل دخ��ول  الثمن  20% م��ن  ع��ن  ت��اأم��ني ليقل  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى 
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
1 - ا�سم املبنى : مارينا وورف  181 - رقم املبنى :  وح��دة عقارية - املنطقة : مر�سى دب��ي- رقم الر���ص 

درهم.   598،406  : التقييم   - مربع  مرت   61،02  : امل�ساحة   -  1903  : العقار  رقم   -  1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  3639/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
2019/4029 جتاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 

وقدره )555791.25 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: زيروك�ص الإمارات - �ص ذ م م  

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - كروان بالزا الربج التجاري - الطابق 9 - مكتب رقم 904  
�سارع   - الوىل  معي�سم  ب��ردب��ي  دب��ي   : ع��ن��وان��ه   - م  م  ذ  ح��رة  بري�ص منطقة  برينتينج  ال��ف��ا   : اإع��الن��ه  امل��ط��ل��وب 
 -   971582089031  -   1715769911 م��ك��اين   485015 رق��م  ب��ل��وك  الإع���الم���ي   الن��ت��اج  مدينة 

alpha@alphapressimpz.com  -   971582089031
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/2/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما  تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار )حق منفعة( ار�ص ف�ساء - رقم الر�ص 18  - املنطقة : معي�سم الول 

امل�ساحة : 5900 مرت مربع - التقييم )5،080،560 درهم( ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363
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العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  682/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 580/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ وقدره 
)590854.5( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة امل�سرق ال�سالمي للتمويل - م�ساهمة عامة
عنوانه:امارة دبي - ديرة �سارع عمر بن اخلطاب خلف الغرير �سنرت بناية بنك امل�سرق - ت:042223333 - 

042226061 - الرقم املكاين:2861595758 
civilcases@baitulhikma.com:بريد الكرتوين 

املطلوب اإعالنه : 1- ابراهيم حممد حمدان الطر�ص - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)591854.5( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزنية املحكمة، وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 70021
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6364/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، اداء  امر  رقم 3531/2021  الدعوى  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )328890.17( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : المارات دي�سرتيكت كولينج )امييكول( �ص.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مركز دبي املايل العاملي - البوابة 

رقم 3 - الطابق ال�ساد�ص - مكتب رقم 605 - رقم مكاين:2682589680
املطلوب اإعالنه : 1- انتغرايتد توبولرز & اويلفيلد �سباليز �ص.م.ح - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعتي اأر�ص )356-
579( الكائنة مبنطقة جممع دبي لال�ستثمار الول - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )328890.17( 
ال�سادر  املحكمة  ق��رار  بناءا على   ، للعلم مبا ج��اء ونفاذ مفعوله قانونا  وذل��ك  اع��اله  امللف  دره��م يف 

بتاريخ:2022/2/8.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70021

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2899/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/947 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )48852.37( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجيا )ارامتك(
عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامة - بردبي - دبي - �سارع ام هرير - �سقة اخلام�ص - �سقة 

ل 53
املطلوب اإعالنه : 1- ملحمة العز للتجارة - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )48852.37( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 70197
اعالن قرار بالتنفيذ 

                      يف الدعوى رقم  244/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : طلب اأذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�سقة ال�سكنية الثنية اخلام�سة ا�سم املبنى ايكون 2 - رقم املبنى 
1 - على قطعة الر�ص 983 - الطابق 16 - ال�سقة رقم 1604 - رقم البلدية 1-393 - م�ساحتها 18/123 مرت مربع واحلكم 

لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف الالئحة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود فرع دبي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - داون تاون - منطقة برج خليفة - اعمار ا�سكوير - برج 
ات�ص ا�ص بي �سي - وميثله:فاطمة عبداهلل حممد علي املعمري

املطلوب اإعالنهما : 1- �سونيه طارق عا�سف جاويد 2- عا�سف جافد اقبال جافد - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن :نعلنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن نوع )نوع العقار �سقة �سكنية - املنطقة الثنية 
اخلام�سة - رقم الر�ص 983 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى ايكون 2 - رقم العقار 1604 - رقم الطابق 16 - امل�ساحة 123.18 
مرت مربع - كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )1087500( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف 
التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات املدنية مع مراعاة 

احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�سي مدة ال�سبعة ايام من عملكم باحلجز .
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70448

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  11/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4250/2021 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )37190( درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : داريو�ص جعفري غازي �سعيد
عنوانه:امارة دبي - بردبي - اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - برج اك�ست�سنج - مكتب رقم 1203 

- هاتف رقم:0508617939 - 042417888 - فاك�ص:045656432 - رقم مكاين:2468586742
املطلوب اإعالنه : 1- اوليفر روهلينج  - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )37190( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ ر�سوم خلزينة 
املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية

70533

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن اأمر اأداء بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:92/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : اإحالة الق�سية رقم 2411/2021 جتاري جزئي لأمر اأداء . 
املدعي:�سركة الدانوب لتجارة مواد البناء ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �سارع بني الدوار اخلام�ص وال�ساد�ص - 
مبنى اأر�ص رقم ئي دبليوتي ايه 105 - �سقة بالقرب من جي اأي �سي ل - املنطقة احلرة جلبل علي

وميثله:اأ�سامة ح�سن عثمان دبلوك
املطلوب اإعالنه :  1- بي جي اأ�ص اخلليج للمقاولت �ص.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/1/27 - 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )82.424.01( درهم اثنان وثمانون الف واربعمائة 
واثنان واربعون درهم وفل�ص واحد - والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
يف  احلق  .ولكم  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م   500 ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامها  التام  ال�سداد 

ا�ستئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:417/2022/16 جتاري جزئي
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�سر رقم: 854

وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1698322.50( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %5 والفائدة  املحاماة  واتعاب 

كفالة . 
املدعي:الوطنية لالأ�سا�سات واعمال جتفيف الرا�سي �ص.ذ.م.م )الوطنية لالأ�سا�سات �سابقا(

عنوانه:امارة دبي - بردبي - را�ص اخلور ال�سناعية 2 �سارع رقم 21 مبنى رقم 82
املطلوب اإعالنه :  1- كراوجنيت بروبريتي دفلومبنت �ص.م.ح - ذ.م.م  -  �سفته: مدعي عليه

امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���س��وع الإع����الن :  ق��د 
)1698322.50( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/2/22  ال�ساعة 
09.00 �ص يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 70392

اعالن حكم بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:2346/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
والفائدة  ام��ارات��ي  دره��م   )313.505.75( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  مطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 

القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:باج�سون تريدينغ م.د.م.�ص

عنوانه:امارة دبي - ديره - �سارع ال مكتوم - بناية رقة البطني بالزا - مكتب 705
وميثله:را�سد �سيف �سعيد �سيف الزبادي

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة حممد �سريف حاجي للتجارة �ص.ذ.م.م  -  �سفتهما : مدعي عليهما 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/12/5 يف الدعوى املذكورة اعاله حكمت  
املحكمة مبثابة احل�سوري 1- بالزام املدعي عليها بان توؤدي املدعية مبلغ )128.900( درهم مائة وثمانية وع�سرون الفا 
وت�سعمائة درهما 2- بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ )49.605.25( درهم ت�سعة واربعون الفا و�ستمائة 
وخم�سة درهما وخم�سة وع�سرون فل�سا - تعوي�سا وبالفائدة 5% �سنويا من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهما  خم�سمائة  ومببلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  التام 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بالن�سر 

 1107/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  جمموعة ان�ساء للخدمات ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة المارات ملعدات املطابخ ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3019471.96( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70021 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بالن�سر 

 468/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1-  وتر ويل لل�سناعات �ص.ذ.م.م 2- فاروق عبدالغفار

جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/�سينمار للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)406261.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

70392

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 331/2022/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى :  

طالب الإعالن / 1-�سن�سري اك�سرب�ص خلدمات نقل الوثائق ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  ذي بروف�سيونال كوريربز �ص.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )98868.59(
ال�ساعة 09.00 �ص  املوافق  2022/2/21   التام. وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني   ال�سداد  وحتى 
يف قاعة التقا�سي عن بعد، لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

Date 17/ 2/ 2022  Issue No : 13471
Declaration claimed by publication

at the Case Management Office of the Federal Court of Sharjah Federal 
Civil Appeal Court in Case No0000116/schapcilabs2022/ labourism

To the defendant : Khayal Zada Rahmat Jan
Unknown place of residence: Sharjah
You are mandated to attend the hearing on February 22, 2022 in front 
of the case management office, Sharjah Federal Court, Civil Appeal 
Court. Office No. (case manager number) in person or through an 
authorized agent. Submit an answer memorandum on the case, attached 
to all documents. Within a period not exceeding ten days from the date 
of publication. In order to consider the above-mentioned lawsuit as a 
defendant.
Judicial Services Office
Meera Hassan Al Suwidi
Ministry of Justice - United Arab Emirates

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  

يف التنفيذ رقم  5146/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/103 امر على عري�سة حتكيم ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )467513.98 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: �سركة املعماري ال�سناعية - ذ م م - واآخرون  
عنوانه : ابوظبي - مدينة ابوظبي - ال�سناعية مبنى رقم 237  - اإم 41 -8 - �ص ب 52646  

املطلوب اإعالنه : بي اي �سي للمقاولت �ص ذ م م  )املعروفة �سابقا با�سم ات�ص اي جي للمقاولت ذ م م(  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - القوز الوىل - �سارع ال�سيخ زايد - بناية �سيارات كلداري املحدودة - ملك �سركة كلداري اخوان 
info@  -   0506281497  -  2336885656 مكاين  رق��م   -  10869 ب  ���ص   108 اىل   101 رق��م  مكتب   -

 042857479   biccontracting.com
مو�سوع الإعالن :

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  ال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
ار�ص ف�ساء )م�سرتى موؤجل( املنطقة الرب�ساء جنوب الرابعة رقم الر�ص 1358 - امل�ساحة : 2230 مرت مربع املالك : 

بي اي �سي للمقاولت �ص ذ م م  )املعروفة �سابقا با�سم ات�ص اي جي للمقاولت ذ م م( التقيم 9.601.398 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم  7894/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد  اداء،  ام��ر   2020/3692 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 

)3295885 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: هيمانت فينكاتاراماين لليراج  

رقم   مكتب   /  36 الطابق   / لطيفة  اب��راج   - الوىل  التجاري  املركز  / منطقة  زاي��د  ال�سيخ  �سارع   / دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
)3601( / هاتف : 043521131  / فاك�ص 043521132 / مكاين / 2684890630  

وميثله : حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي  
املطلوب اإعالنه : زين العابدين خاجاه حمي الدين  

عنوانه : اإمارة دبي / ديرة / �سارع بور�سعيد / بناية ال�سركال / ملك عي�سى بن نا�سر ال�سركال/ مكتب رقم 204  / هاتف 
: 042550201 / 0558995069  / �ص ب 52056 دبي / مكاين 3247294464   - 0558995069  - 

 info@oceanmasters.co  -   042550201
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : اأو�سن ما�سرت )ذ م م( 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  ال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : مر�سى دبي - رقم 
الر�ص 152  - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : ذا زين تاور - رقم العقار 905  - امل�ساحة : 96،15 مرت مربع -املقدرة ب�� 
)831،593/79( درهم - نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة الثنية اخلام�سة - رقم الر�ص 568  - امل�ساحة 

: 931.08 مرت مربع - املقدرة ب��� )7،000،000( درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم 304/2019/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186       

501.31 مرت  مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن العقار رقم )G-503( �سقة �سكنية مب�ساحة 
5( الكائنة يف مبنى جولدن ميل )5( املقام على قطعة الر���ص رقم  مربع يف الطابق )G( واملوقف التابع لها رقم )3( 

)1976( رقم البلدية )381-1( مبنطقة نخلة جمريا - يف اإمارة دبي
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات ال�سالمي م�ساهمة عامة - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - عود ميثا - بردبي - مدينة دبي 
الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( )املكتب التنفيذي( - الطابق الثالث - مكاين رقم )3135291835( 
وميثله : عبيد عمران علي عبيد ال�سام�سي.  املطلوب اإعالنه : راتنالل �ساترميد�ص جي�سنغاين - هندي اجلن�سية - ب�سفته 
من ورثة / ماني�ص جاي�سنجاين - )اأب( -عنوانه : وتعلن املنفذ �سدها على مقر �سركة / �سومان�سا للمعر�ص �ص ذ م م - الكائن 
 - )B401( - )D3( مكتب رقم )يف الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - زعبيل  الثانية - حي دبي للت�سميم - بناية رقم )7
Engage@SumansaGroup.com - 043276788 - 0551307129 - )2847186917( مكاين 

مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : كانتا راتنالل - هندية اجلن�سية - ب�سفتها من ورثة / ماني�ص جاي�سنجاين - )اأم(  املنفذ 
�سده : يوهعان جاي�سينغاين ماني�ص جاي�سينغاين - هندي اجلن�سية - ب�سفته من ورثة / ماني�ص جاي�سنجاين )ابن( - 
بولية جده لأبيه / راتنالل �ساترميد�ص جي�سنغاين - املنفذ �سده : �سويتا جا�سناين - هندية اجلن�سية - ب�سفتها من ورثة/ 
ماني�ص جاي�سنجاين - )زوجة(  اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/2/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 
ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من  الثمن  20% من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
اأن يزيد على  اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة  ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم 
الر�ص - 1976 - رقم املبنى : 5 - ا�سم املبنى : جولدن ميل 5 - رقم الوحدة  G  503 - امل�ساحة : 501.31 مرت 

مربع - التقييم 5065371.79 درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اعالن بيع  عقار بالن�سر   
يف الدعوى رقم  53/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن العقار رقم 666 مبنطقة وادي ال�سفا 5 وهو 

عبارة عن قطعة ار�ص م�ساحتها 3089.02 مرت مربع.
طالب التنفيذ: بنك برودا 

عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي بردبي - دبي- مبنى بنك برودا - �سقة مكتب رقم 201  - مقابل للعربة 
بالقرب من الديوان - ال�سوق الكبري   وميثله :عبداهلل رحمه عبداهلل نا�سر العوي�ص ال�سام�سي  

املطلوب اإعالنه :  حفيظ رحمن باديات كونهي كامتي  -عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - القرهود - ديرة - 
 B 07 - مركز ا�ستدامةD-G  دبي - ملك مركز ميلينيوم واي لالعمال - مكتب رقم

 0505981445  -drhafeezrahman@sify.com
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده :  �سن رايز هيلث كري انرتبرايز�ص - �ص ذ م م 

اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  الربعاء  يوم  اأنه يف 
الإمارات  )�سركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���س��اف��ه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على 
البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية 
املعرو�ص  الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�سر  ه��ذه  اأن ل تقل  ب�سرط  امل��زاد  لر�سوم 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع  العقار : ار�ص ف�ساء - املنطقة : وادي ال�سفا 5 - رقم الر�ص 666 - رقم البلدية 648-8598 - 

امل�ساحة : 3089.02 مرت مربع - القيمة الكلية : 9974971  درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  267/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �سقة �سكنية يف اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - رقم 
 B-301 الر�ص 412 - رقم املبنى : 26 - ا�سم املبنى بالزا بوتيك 15 - الطابق 2&3 - رقم الوحدة

والت�سريح با�ستالم مبلغ 7946490.70 درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع(  

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�ص 2  
الر�ص  رق��م   - ب��رج خليفة  - منطقة  دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه   - كهن خاكى  ا�سغر  : جميد  اإع��الن��ه  املطلوب 
info@ الوحدة  - رقم   3&  2 الطابق   -  15 بوتيك  : بالزا  املبنى  ا�سم   -   26  : املبنى  - رقم    412

 B-  301  -   0506401918  -  paytongroupdubai.com
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  �سقة �سكنية - املنطقة 
: اخلليج التجاري - رقم الر�ص 11  رقم املبنى : 26  - ا�سم املبنى : بالزا بوتيك 15 - رقم العقار : 301 

درهم.   )3614745.34( ب���  واملقدرة  مربع  مرت   385.55  : امل�ساحة   -  B
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  267/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �سقة �سكنية يف اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - رقم 
 B-301 الر�ص 412 - رقم املبنى : 26 - ا�سم املبنى بالزا بوتيك 15 - الطابق 2&3 - رقم الوحدة

والت�سريح با�ستالم مبلغ 7946490.70 درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�ص م ع(  

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�ص 2  
الر�ص  رق��م   - ب��رج خليفة  - منطقة  دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه   - كهن خاكى  ا�سغر  : جميد  اإع��الن��ه  املطلوب 
info@ الوحدة  - رقم   3&  2 الطابق   -  15 بوتيك  : بالزا  املبنى  ا�سم   -   26  : املبنى  - رقم    412

 B-  301  -   0506401918  -  paytongroupdubai.com
05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  اأنه يف يوم الربعاء   : مو�سوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ص  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  �سقة �سكنية - املنطقة 
: اخلليج التجاري - رقم الر�ص 11  رقم املبنى : 26  - ا�سم املبنى : بالزا بوتيك 15 - رقم العقار : 301 

درهم.   )3614745.34( ب���  واملقدرة  مربع  مرت   385.55  : امل�ساحة   -  B
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف التنفيذ رقم  7700/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

ب��ه وق���دره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����س��داد   ، ن����زاع جت����اري   2232/2021 ال���ن���زاع رق���م  ال�����س��ادر يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ : تنفيذ احل��ك��م  م��و���س��وع 
)2121590.54 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ:حبيب بنك اآي جي زيوريخ )فرع �ص. ال�سيخ زايد(  
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد ، املركز التجاري 1 - مبنى كامل ملك موؤ�س�سة دبي العقارية  

وميثله : عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري  
املطلوب اإعالنه : راكي�ص ديوان ام ا�ص ديوان  

عنوانه : اإمارة دبي - اخلليج التجاري - بناية داماك اك�ص اإل تاور ، مكتب رقم 2301  - 0553412001  
rakeshdewan1@gmail.com

مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : راجيني ديوان بالديف ارورا 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  الربعاء  يوم  اأن��ه يف 
http:// العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
ال�سا�سي قبل دخول  الثمن  20% من  تاأمني ليقل عن  اي��داع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae
للبيع ويف  املحددة  باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد 
املزاد  التالية لر�سوم  الع�سرة  الي��ام  الثمن خالل  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من  التالية جلل�سة  اأي��ام 
ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ص 54  - امل�ساحة : 80.12 مرت مربع - ا�سم املبنى : اك�سيل 

تاور - رقم الوحدة : 2301  - التقييم 583724.43 درهم 
نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ص 54  - امل�ساحة : 101.50 مرت مربع - ا�سم املبنى : اك�سيل 

تاور - رقم الوحدة : 2302  - التقييم 729764.43 درهم 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ص 54  - امل�ساحة : 101.50 مرت مربع - ا�سم املبنى : اك�سيل 

تاور - رقم الوحدة : 2303  - التقييم 729764.43 درهم 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ص 54  - امل�ساحة : 94.40 مرت مربع - ا�سم املبنى : اك�سيل 

تاور - رقم الوحدة : 2304  - التقييم 680331.77 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 70363

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم  128/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
 - اإم��ارة دبي - منطقة احلبية اخلام�سة  الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة  عن �سقة يف  مو�سوع 
با�ستالم مبلغ  12 والت�سريح    : املبنى  43  رقم  306 - رقم الر���ص  الوحدة  3 رقم  12 الطابق  الثمام  مبنى 

باملزاد. البيع  ثمن  من  درهم   1333686.69
طالب التنفيذ: بنك را�ص اخليمة الوطني - �ص م ع  

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق - بناية نهال - الق�سي�ص 2  
املطلوب اإعالنه : ريحانه يا�سمني حممد  

عنوانه : اإم��ارة دبي - منطقة احلبية اخلام�سة - مبنى الثمام - 12 - الطابق 3  - رقم الوحدة : 306  - رقم 
ROYAL786@EIM.AE -  0506465936 -  12 : الر�ص 43  رقم املبنى

مو�سوع الإعالن :
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/2/23 املوافق  الربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
وحدة �سكنية - املنطقة احلبية اخلام�سة - رقم الر�ص 43  - رقم املبنى : 12 ا�سم املبنى : الثمام 12 - رقم العقار 

: 306  - امل�ساحة : 107.74 مرت مربع - التقييم : 560683.26 درهم وتباع لعلى عطاء
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13471 بتاريخ 2022/2/17 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  8284/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����س��داد   ، ك��ل��ي  2018/2388 جت���اري  رق���م  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
)32،172،529.38 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الدويل - �ص م ب - مكتب متثيل  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - اجتاه اإمارة اأبوظبي - برج املو�سى 2 - بجانب مطعم �سدف - بالقرب من �سوبر 

ماركت ليفكو ، الطابق التا�سع - مكتب رقم 901  - رقم مكاين 2646090014  
وميثله : عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي  

املطلوب اإعالنه : دريك اآند �سكل انرتنا�سيونال )�سركة م�ساهمة عامة(  
عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد ، جممع دبي لالإ�ستثمار - م�ستودع رقم )4( ملك جممع دبي لالإ�ستثمار ، رقم 

na@na.com -  045514854- 0505500891 - 1498763234 مكاين
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/2/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
املزاد  التالية لر�سوم  الع�سرة  الي��ام  الثمن خالل  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من  التالية جلل�سة  اأي��ام 
ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ساف املمتلكات :   ار�ص رقم )146( - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - م�ساحة احل�سة : 1272.08 مرت مربع - املقدرة ب�� 
)1،779،569/97( درهم يباع لعلى عطاء.  ار�ص رقم )149( - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - م�ساحة احل�سة : 1847.15 
مرت مربع - املقدرة ب�� )2،584،162/85( درهم يباع لعلى عطاء.  ار�ص رقم )150( - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - م�ساحة 
احل�سة : 1874 مرت مربع - املقدرة ب�� )2،621،726( درهم يباع لعلى عطاء.  ار�ص رقم )144( - املنطقة : �سيح �سعيب 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   )6،209،273/2( احل�سة  قيمة   - مربع  مرت   2308.28  : احل�سة  م�ساحة   -  2
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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يف التنفيذ رقم  8284/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����س��داد   ، ك��ل��ي  2018/2388 جت���اري  رق���م  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 

)32،172،529.38 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الدويل - �ص م ب - مكتب متثيل  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - اجتاه اإمارة اأبوظبي - برج املو�سى 2 - بجانب مطعم �سدف - بالقرب من �سوبر 
ماركت ليفكو ، الطابق التا�سع - مكتب رقم 901  - رقم مكاين 2646090014  

وميثله : عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي  
املطلوب اإعالنه : دريك اآند �سكل انرتنا�سيونال )�سركة م�ساهمة عامة(  

عنوانه : اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ حممد بن زايد ، جممع دبي لالإ�ستثمار - م�ستودع رقم )4( ملك جممع دبي لالإ�ستثمار ، رقم 
na@na.com -  045514854- 0505500891 - 1498763234 مكاين

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/2/23 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع 
ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
املزاد  التالية لر�سوم  الع�سرة  الي��ام  الثمن خالل  اأن يزيد على  املزايدة  البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من  التالية جلل�سة  اأي��ام 
ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ساف املمتلكات :   ار�ص رقم )146( - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - م�ساحة احل�سة : 1272.08 مرت مربع - املقدرة ب�� 
)1،779،569/97( درهم يباع لعلى عطاء.  ار�ص رقم )149( - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - م�ساحة احل�سة : 1847.15 
مرت مربع - املقدرة ب�� )2،584،162/85( درهم يباع لعلى عطاء.  ار�ص رقم )150( - املنطقة : �سيح �سعيب 2 - م�ساحة 
احل�سة : 1874 مرت مربع - املقدرة ب�� )2،621،726( درهم يباع لعلى عطاء.  ار�ص رقم )144( - املنطقة : �سيح �سعيب 

عطاء.  لعلى  يباع  درهم   )6،209،273/2( احل�سة  قيمة   - مربع  مرت   2308.28  : احل�سة  م�ساحة   -  2
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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•• ال�سارقة-الفجر:

يف ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي اأم�����ص الأول ال��ث��الث��اء م��ن ال���دورة 
ال�ساد�سة للمهرجان الدويل للت�سوير »اإك�سبوجر«اكتظت 
يف  باجلمهور  ال�����س��ارق��ة«  »اإك�سبو  يف  الرئي�سية  ال��ق��اع��ة 
ناكتوي،  جيم�ص  الأم��ريك��ي  امل�سور  فيها  حت��دث  جل�سة 
واملوا�سيع  احل��روب  لتوثيق  املهنية  حياته  كر�ص  ال��ذي 
الجتماعية احلرجة، حملت عنوان »نظرة اإىل ال�سحافة 
املرئّية يف ع�سر و�سائل التوا�سل الجتماعي واحلقائق 

البديلة«.
 

امل�سورون موؤرخون
ن��اك��ت��وي، ال����ذي ���س��ّور ال��ع��دي��د م��ن م�����س��اه��د النزاعات 
ال�سورة  وب���اأن  م��وؤرخ��ون  امل�سورين  اأن  اأك���د  وال���ك���وارث، 
ذاكرة، مبدياً اإدراكه العميق باأن التوعّية تلعب دوراً هاماً 

يف اإحداث التغيريات الجتماعية الإيجابية، وحتدث عن 
تاريخ ال�سحافة والإعالم، و�سوًل اإىل الإعالم اجلديد.

نيك�سون  ريت�سارد  الأم��ريي��ك��ي  الرئي�ص  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
والإع��الم، حيث  ال�سحافة  اإىل  الإ�سارة  �سبق ع�سره يف 
واجه حرباً مع ال�سحافة يف العديد من الق�سايا، اإذ كان 
�سفافاً يف ت�سريحاته، لكنه اأدرك خطورة ال�سدق، ما قاد 
اإىل العديد من اأ�ساليب الت�سليل الإعالمي عرب و�سائل 
بثقة  التالعب  ذل��ك  وب���داأ  �سيا�سية،  لأغ��را���ص  الإع���الم 
اجلمهور من خالل التقليل من ثقة الإعالميني، حيث 

ا�ستطاعت اإدارة نيك�سون اإخفاء الكثري من احلقائق.
 

االإعلم اجلديد
ال���ف���رتة هو  ت��ل��ك  »اأن الإع������الم يف  ن���اك���ت���وي:  واأَ�����س����اف 
التوا�سل  م���واق���ع  ي�����س��م��ل  ف��ه��و  الآن  اأم�����ا  ال�����س��ح��اف��ة، 
الج��ت��م��اع��ي، وه���ي اآل��ي��ات ت��ت��ح��دى ال��ت��ع��ري��ف، لأن لها 

ال��ع��دي��د م���ن الأق���ن���ع���ة، وت���وف���ر جم����الت روؤي�����ة لي�ست 
اأي�ساً  مليئة  لكنها  التقليدية،  ال�سحافة  م��ت��ن��اول  يف 

باملعلومات امل�سللة، واملثبطة للحقائق، 
اأخالقي،  مبيثاق  ملتزمني  لي�سوا  م�ستخدميها  اأن  كما 
امل�سوؤولة  هو  لل�سحافة  احلقيقي  املحرك  يكمن  بينما 

والنزيهة يف نقل احلقيقة بكل مو�سوعية.
وال�سحافة،  ال�سيا�سة  بني  التوتر  دميومة  اإىل  وتطرق 
وقال: »اإن مهمة ال�سحفي وامل�سور هي نقل الواقع بكل 
مو�سوعّية، فامل�سورون موثقون اجتماعيون وتاريخيون، 
احلرب  عن  �سورة  فهي  للحرب  �سورة  يقدمون  فحني 
»اأن��ه من  املجهول«، م�سيفاً:  اإىل  برمتها، وهم يعربون 
اأ�سعب حلظات الت�سوير التقاط حزن النا�ص، اإذ حينها 
تكون  واأن  بالتوا�سع،  ي�سعر  اأن  اإل  امل�سّور  ي�ستطيع  ل 
هذه ال�سور باإذنهم، وهم يف كثري من الأحيان يريدونك 

اأن تكون �ساهداً لنقل هذا الظلم اإىل العامل«.

 �سور احلرب.. ر�سالة �سلم
من  جمموعة  ناكتوي  جيم�ص  العاملي  امل�سّور  وع��ر���ص 
فردي  معر�ص  يف  »اإك�سبوجر«  يف  عر�ست  التي  ���س��وره 

حتت عنوان »ل هزمية«، 
وبنّي كيف توثق هذه ال�سور م�ساهد الظلم الجتماعي 
والدو�ص على الكرامة الإن�سانية، من حرب البلقان اإىل 
دموية الإبادة اجلماعية يف رواندا اإىل الزلزل يف هايتي 

ونيبال،
 اإىل املجاعة يف ال�سومال والنازحني يف دارف��ور، وحتى 
وكذلك  ال�سرقية،  اأوروب���ا  يف  ال�سناعي  التلوث  �سحايا 
ت�ساو�سي�سكو،  �سقوط  بعد  رومانيا  يف  الأطفال  مالجئ 
نن�سى  ل  حتى  حية  ال�سور  ه��ذه  بقاء  ب�سرورة  مطالباً 

معاناة النا�ص،
عامل  ت�سكل  فهي  قا�سية  �سور  اأنها  من  الرغم  وعلى   

�سغط لإحالل ال�سالم.

اأعلن علي خليفة بن ثالث �سعادة الأمني 
العام جلائزة حمدان بن حممد بن را�سد 
ال�سوئي  للت�سوير  ال��دول��ي��ة  مكتوم  اآل 
احلادية  ل��ل��دورة  التحكيم  اأع��م��ال  انتهاء 
اأ�سماء  ع���ن  م��ع��ل��ن��ا  »ال��ط��ب��ي��ع��ة«  ع�����س��رة 
تولوا  الذين  ال�ستة  الدوليني  املحكمني 
لهذه  امل��ع��ت��م��دة  الأرب���ع���ة  امل���ح���اور  حتكيم 
ال��ط��ب��ي��ع��ة وم���ل���ف م�سور  ال������دورة وه����ي 

واملحور العام وت�سوير الوجوه.
و�سهدت قائمة املحكمني الدوليني للدورة 
احلادية ع�سرة ح�سور امل�سورة واملخرجة 
الكندية »باربرا ديفيد�سون« احلائزة على 
جائزة »بوليتزر« 3 مرات وجائزة »اميي« 
 Guggenheim زم����ال����ة  ب���ج���ان���ب 

الأمريكية.
الأردين  امل�������س���ور  ال��ق��ائ��م��ة  ���س��م��ت  ك��م��ا 
يف  ال���رائ���د  عماري”  “رائد  الأم���ري���ك���ي 
و�ساحب  “البورتريه”  ت�سوير  جم��ال 

 The Homeless“ املميز  الإ�سدار 
Project” وامل�سورة الأمريكية “�سارة 
مارينو” املتخ�س�سة يف ت�سوير الطبيعة 
الهتمام  وتعزيز  عنه  والكتابة  وتدري�سه 
الت�سوير  خ��الل  م��ن  الطبيعية  باملوائل 
الأحياء  وعامل  امل�سور  اإ�سبانيا جاء  ومن 

على  احل��ا���س��ٌل  كوليربا�ص”  “جاميي 
البيئية  ال��رتب��ي��ة  يف  امل��اج�����س��ت��ري  درج����ة 
التنوع  يف  اأخ�������رى  م��اج�����س��ت��ري  ودرج�������ة 
املناطق  بيئة  على  واحلفاظ  البيولوجي 

ال�ستوائية.
واحتوت القائمة اأي�سا على “مار�سيل فان 

اأو�سنت” امل�سور الهولندي حا�سد اجلوائز 
 National يف  منتظم  م�ساهم  وه��و 
�سفرياً  كونه  بجانب   Geographic
التجارية.و�سملت  “نيكون”  ل��ع��الم��ة 
الأمريكي  امل�سور  ح�سور  اأي�سا  القائمة 
 14 م��ن  اأك��ر  �ستامنري« �ساحب  »ج��ون 

جملة  على  غ��الف��ا 
و18   National Geographic
 Time magazine ع��ل��ى  غ���الف���اً 
 VII Photo وك��ال��ة  موؤ�س�سي  واأح���د 
كابا”  “روبرت  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  واحل����ائ����ز 
 POYi ملجلة  ال��ع��ام  وم�سور  املرموقة 

وج��وائ��ز اأخ��رى.وق��ال اب��ن ثالث 
: “ اأن��ن��ا يف جمل�ص اأم��ن��اء اجل��ائ��زة نويل 
معايري اختيار اأع�ساء جلنة التحكيم جل 
تت�سارع  التطور  وترية  اأن  ذلك  اهتمامنا 
ب�سكل كبري وت�سهد العديد من التحولت 
جاهدين  نعمل  لذا  وامل�سمون  ال�سكل  يف 

الفوتوغرافية  اخل�����ربات  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى 
املنا�سبة لطبيعة املحاور املطروحة �سمانا 

ل�سمولية عنا�سر
 عملية التقييم واحرتاما لتفاوت الأذواق 
والثقافات  احل�������س���ارات  ب���ني  ال��ب�����س��ري��ة 

املختلفة ».

•• ال�سارقة-الفجر:

للت�سوير  ال������������دويل  امل������ه������رج������ان  ا�����س����ت���������س����اف 
مديرة  ج��ون�����س��ون،  وي��ت��ن��ي  »اإك�سبوجر2022«، 
�سة  وموؤ�سِّ ج��ي��وغ��راف��ي��ك  ن��ا���س��ي��ون��ال  يف  امل���رئ���ي���ات 
حوارية  جل�سة  يف  الت�سويري«،  التوثيق  »م�سروع 
حتدثت  جديدة«،  روؤى  جديدة..  »اأ���س��وات  بعنوان: 
خ��الل��ه��ا ع���ن ال�����دور ال��ك��ب��ري ال�����ذي ل��ع��ب��ه التطور 
متناول  يف  املرئية  الق�س�ص  جعل  يف  التكنولوجي 
اإنتاج املحتوى وطرق عر�سه  اأ�سبح  اجلميع، وكيف 

والتفاعل معه، مذهاًل واأكر �سال�سة.
اإىل  ب��ال��ذاك��رة  حديثها  م�ستهل  يف  جون�سون  ع��ادت 
باإمكان  يكن  مل  ح��ني  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  مطلع 

اأنف�سهم وعائالتهم داخل احلّيز  روؤية  �سوى  الب�سر 
يتبّدل  اأن  قبل  فقط،  فيه  يعي�سون  ال��ذي  اجلغرايف 
احل���ال ع��ل��ى ن��ح��و ل ي�����س��ّدق، وب���ات ب��اإم��ك��ان النا�ص 
ليتحول  عنها،  ق��راأوا  اأو  �سمعوا  بالكاد  اأماكن  روؤي��ة 
اإىل م�ساهدين، ومع بزوغ فجر  ق��ّراء  اجلمهور من 
قفزة  مع  موعد  على  النا�ص  ك��ان  الع�سرين،  القرن 
تكنولوجّية مل يكن اأكرهم تو�ّسعاً يف اخليال يتوقع 
عنه  تبعد  م�ساهد  وي��رى  اللحظة،  تلك  يعي�ص  اأن 

اآلف الأميال.
ت��رى ق�س�ساً  اأن  امل��ث��ري  »م��ن  اإن���ه  وت��ق��ول جون�سون 
تتوقف  ل  التي  فالتكنولوجيا  نف�سك،  بها  تتخطى 
الوجه  على  الق�س�ص  �سرد  لنا  توفر  ال��ت��ط��ور،  ع��ن 
احلديثة  للو�سائط  الكبري  التنّوع  اأن  كما  الأك��م��ل، 

والتوزيع ال�سهل، جعل اإنتاج املحتوى والتفاعل معه 
قاً  اأكر �سال�سة، و�سمح لكل �سخ�ص باأن ي�سبح موثِّ
وناقل ق�سة، وهو ذات ال�سبب الذي و�سعني يف عامل 

الت�سوير مع اأنني ل�ست م�سورة«.
من  متقدم  م�ستوى  يف  الآن  نعي�ص  »اأننا  واأ�سافت: 
وهذا  ي�سرياً،  ذلك  يكن  ومل  التكنولوجي،  البتكار 
احلياة  اأع��م��اق  اإىل  ب��الن��غ��م��ا���ص  ل��ن��ا  �سمح  ال��ت��ط��ّور 
الربية والتحليق اإىل اأقا�سي الف�ساء، وعلينا جميعاً 
خلدمة  با�ستمرار  لالأمام  التكنولوجيا  عجلة  دف��ع 
25 عاماً،  ال�سور منذ  اأمتعن  واأن��ا  والإب���داع،  الفن 
مع  دائ��م��اً،  �ست�ستمر  الثابتة  ال�����س��ورة  ب���اأن  واأوؤم����ن 
فالهدف  فيها،  التو�سع  ع��ن  التوقف  ع��دم  ���س��رورة 
العميق  الفهم  من  ملزيد  الوعي  ن�سر  هو  باملح�سلة 

وتكون  و�سوحاً،  اأك��ر  ال�سورة  ت�سبح  لكي  للوقائع 
النتائج اأكر حميميًة وجناحاً«.

ملمو�ساً،  دلياًل  ت�سبح  اأن  ميكن  »ال�سورة  وتابعت: 
و�سبق اأن �ساهمت يف اإنقاذ اآلف الأميال من الغابات 
العذراء حول العامل على �سبيل املثال، من خالل نقل 
الف�ساء  ينطبق على  ذات��ه  والأم��ر  امل��وؤث��رة،  امل�ساهد 
بف�سل  اأعيننا  اأم��ام  متاحة  م�ساهده  اأ�سبحت  الذي 
التطور التكنولوجي الذي فتح الأفق اأمام قدراتنا، 
ولكن هنا يجب التنويه اإىل اأن هذا التطّور ل يلغي 
ك�سر  بهدف  الق�سة،  لناقل  الفنية  العني  دور  اأب���داً 

ال�سور النمطية والتاأثري يف اخليارات والقرارات«.
ووا�سلت: » امل�سورون جنحوا يف الو�سول بعد�ساتهم 
اأو  ع��رق  املختلفة، دون متييز بني  العامل  زواي��ا  اإىل 

لون، من منظور وا�سع يعك�ص العامل الذي ينقلون 
هذا  يف  اآخ�����رون  م�����س��اه��م��ون  ث��م��ة  ول��ك��ن  تفا�سيله، 
الذين  ال�سور  حم��رري  هنا  واأق�سد  الكبري،  العمل 
ومتناغمة،  متكاملًة  ف��رق��اً  امل�سورين  م��ع  ي�سّكلون 
اأبداً  ال�سهل  م��ن  لي�ص  اإذ  الق�سة،  ي��خ��دم��ون  وم��ع��اً 
اختيار عدد ي�سري من ال�سور من بني مئات الآلف 
عدد  بني  من  اإي�ساله  امل��راد  املحتوى  خدمة  بهدف 
الإب��داع يزدهر  اأن  املحتويات، ول �سكَّ يف  كبري من 

بالتنوع«.
املحتوى  ال��ت��ق��اط  ���س��رع��ة  »اإن  ج��ون�����س��ون:  وق���ال���ت 
ي�سدق،  ل  ب�سكل  ت��ط��ورت  اجلمهور  اإىل  واإي�����س��ال��ه 
اإذا جاز  ن��ا���س��راً  ي��ك��ون  اأن  ب��اإم��ك��ان اجلميع  واأ���س��ب��ح 
التعبري، ولكن ن�سر الق�سة مل يعد الهدف النهائي، 

التوا�سل  ق��ن��وات  لفتح  البداية  نقطة  اأ�سبحت  ب��ل 
فيما بيننا، وعلينا عدم التّوقف عن التخيل والإبداع 
لنكون عن جدارة نافذًة مطّلًة على اأنحاء العامل، ل 
اجلمهور  اإي�سال  يف  �ساهم  املعزز  الواقع  واأن  �سيما 
افرتا�سياً اإىل القمم ال�ساهقة والأعماق البعيدة، بل 

وحتى اإىل الكواكب الأخرى«.
واأختتمت حديثها، بالقول: »الأ�سياء املرئية جتعلنا 
نفكر بطريقة خمتلفة، وحترك عواطفنا لكت�ساف 
وميكننا  اجلديدة،  والحتماليات  الأخ��رى  العوامل 
ح�سد نتيجة ال�سّور املتبلورة عرب الأزمنة يف طريقنا 
نحو عتبات الكت�سافات التالية، فالتكنولوجيا تقود 
وقيم  ج��دي��دة،  اإب��داع��ي��ة  م�سارات  ب��اجت��اه  با�ستمرار 

جوهرية ل تتغري حتى واإن تغريت طرق عر�سها«.

�ساهمت التكنولوجيا يف ك�سر ال�سور النمطية وفهٍم عميٍق للوقائع

ويتني جون�سون تروي لـ»اإك�سبوجر2022« كيف اأ�سبحت الق�س�س املرئية اأكرث تاأثريًا يف العامل

•• ال�سارقة-الفجر:

���س��ه��د ال���ي���وم ال�����س��اب��ع م���ن امل���ه���رج���ان ال����دويل 
بعنوان  ح��واري��ة  جل�سة  »اإك�����س��ب��وج��ر«  للت�سوير 
»الفرد واملجتمع« حتدث فيها امل�سور الربيطاين 
جورج جورجيو حول عدد من اأعماله التي توثق 
تعقيدات احلياة والتحديات التي يواجهها الفرد 
امل�ساحات  �سكل  بعد�سته  وي��ر���س��د  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
العاّمة التي يت�ساركها النا�ص يف املدن على الرغم 
ت��ن��وع ال��ب��ي��ئ��ات ال��ت��ي ق��دم��وا م��ن��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإىل 
التقاطه ح�سود النا�ص اأثناء امل�سريات التي ت�سهد 
تباينات يف املواقف. حيث تطّرق اإىل ثالثة من 
كتبه امل�����س��ورة، وه��ي »ال�����س��دع« و«ل���س��ت �ستوب« 

و«مواكب الأمريكان«.
 

ت�سدع املجتمعات

ر حم��ت��واه يف  وح���ول ك��ت��اب »����س���دع«، ال���ذي ���س��وَّ
تركيا، قال جورجيو: »ت�سهد تركيا هجرة هائلة 
م�ساحات  اإىل  الريفية  املجتمعات  من  و�سريعة 
املدن  ح��دود  على  املتقاربة  امل�ساكن  من  جديدة 
ال��ك��ربى، وق��د ح��اول��ت م��ن خ��الل ه��ذا امل�سروع 
يف  مت��ث��ل  ع���ام  م�ستوى  م�ستويني:  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
امل��ع��م��اري��ة، وخ��ا���ص، م��ن خالل  امل��ب��اين  ت�سوير 
ر���س��د ال��ت��ن��ق��الت ال��ت��ي ك��ان��ت ت�����س��ه��ده��ا القرى 
وال��ب��ل��دات ه��ن��اك، وم���ا ن��ت��ج عنها م��ن اآث����ار على 

الأفراد والعمارة«.
�سنوات   5 ملدة  تركيا  اإقامتي يف  »اأثناء  واأ�ساف: 
التغيري،  ح��دوث  �سرعة  مبدى  فوجئت  تقريباً، 
واإعادة ت�سكيل املناظر الطبيعية والبلدات واملدن، 
وتاأ�سي�ص  وا�سعة،  ط��رق  �سبكة  اإن�ساء  خ��الل  من 
اأن��ه من  وج��دت  لذا  الكبرية،  ال�سكنية  املجمعات 
واملعماري  الهند�سي  التنّوع  ت�سوير  ال�سروري 

قبل اأن ي�سبح ن�سخاً كربونية عن بع�سها«.
 

ت�سارك املكان
وبالنتقال اإىل م�سروعه الثاين »ل�ست �ستوب«، 
التغرّي  لندن، لحظت حجم  »يف  قال جورجيو: 
ال��ك��ب��ري احل���ا����س���ل ه���ن���اك، وال������ذي ج����اء بفعل 
الهجرات املتنوعة اإليها، وقد نظرت اإىل املو�سوع 
من زاويتي اخلا�سة، وقررت ت�سوير املدينة كّلها 
من خمتلف الزوايا وامل�ساهد العديدة، كال�ساحات 
واإظهار  لها،  النا�ص  ا�ستخدام  وكيفّية  العامة، 
ال�سوارع،  يف  وجوههم  وتعابري  النا�ص  ن��ظ��رات 
وذلك يف حماولة لفهم قدرة الكثري من النا�ص 
ع��ل��ى م�����س��ارك��ة نف�ص امل�����س��اح��ة، ع��ل��ى ال��رغ��م من 

جميئهم من اأماكن خمتلفة من العامل«.
 

مواكب االأمريكيني

الأمريكيني«،  »م��واك��ب  الثالث  امل�����س��روع  وح���ول 
اآبرت�سور  موؤ�س�سة  »ج��ائ��زة  لنيل  ت��ر���ّس��ح  ال���ذي 
باري�ص فوتو لأف�سل كتب ال�سور لعام 2019«، 
التقط   2016 العام  اأّن��ه يف  اإىل  اأ�سار جورجيو 
����س���وراً جل��م��وع امل��ت��ف��رج��ني وه���م ي�����س��ط��ف��ون يف 
�سوارع املدن الكربى والبلدات ال�سغرية يف جميع 
اأنحاء الوليات املتحدة الأمريكية، ي�ساهدون اأو 

ينتظرون امل�سريات. 
دونالد  انتخاب  امل�سروع عقب  ه��ذا  »ج��اء  وق��ال: 
والتباين  النق�سام  كان  فرتة  يف  رئي�ًسا،  ترامب 
اآخر.  اأي وقت  اأكر من  الأمريكي فيها وا�سحاً 
اإذ  وبليًغا،  ب�سيًطا  ب�سرياً  نهجاً  فيه  اتبعت  وقد 
واأن��ت��ظ��ر روؤية  ال��ط��ري��ق،  اأح���د جانبي  اأق���ف على 
وا�سحة لت�سوير جزء من املجموعة على اجلانب 
الآخر، وقد �ساهدت جملة نيويورك تاميز بع�ص 

ال�سور، ودعمت امل�سروع على الفور«.

خلل جل�سة »الفرد واملجتمع« يف فعاليات »اإك�سبوجر 2022«

جورج جورجيو: املدينة وال�سكان وحدة متكاملة يف اأعمايل الفوتوغرافية 

جائزة حمدان بن حممد للت�سوير تنهي اأعمال التحكيم لدورة »الطبيعة«

يف ختام جل�سات »اإك�سبوجر 2022«

امل�سّور العاملي جيم�س ناكتوي: امل�سورون 
موؤرخون و�سور احلرب ر�سائل �سلم
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اأنا بنت اأ�سول ال اأن�سى من دعمني ولو بكلمة

�سذى ح�سون: الأغنية 
العراقية راقية وذواقة

غنائك  جتربة  تاأخرت  مل��اذا    •
باللهجة امل�سرية؟

الأغنية  حم��ب��ى  م���ن  اأن�����ا   -
منذ  عليها  ون�ساأت  امل�سرية، 
اأغانى  واأع�����س��ق  ال��ط��ف��ول��ة، 
عبد  ك��ل��ث��وم،  اأم  اأ���س��م��ه��ان، 
احلليم حافظ، حممد عبد 
وغريهم  جن�����اة،  ال����وه����اب، 
امل�سرى،  الغناء  من عمالقة 
والنجاح فى م�سر له مذاق 
خ��ا���ص، واأن���ا كنت اأب��ح��ث عن 
ال��ف��ر���س��ة امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ت��ق��دمي هذا 
حلوة(  )كلمة  اأغ��ن��ي��ة  اخ���رتت  اأن  اإىل  ال��ع��م��ل، 
باللهجة  اأغ��ان��ى  تقدمي  بعد  تنا�سبنى،  ووجدتها 
وراأيت  واللبنانية،  واخلليجية  واملغربية  العراقية 
اأن���ه ح���ان ال��وق��ت، ل��ت��اأخ��ذ الأغ���ان���ى امل�����س��ري��ة حقها 
واجل���م���ه���ور امل�����س��رى ال��ع��ري��ق دع��م��ن��ى م���ن بداية 
اأثناء زياراتى  بالغة  ب�سعادة  واأ�سعر  الفنى،  م�سوارى 
اآخرها وج��ودى فى مهرجان )اجلونة(  مل�سر، وكان 

ال�سينمائى.
• وما تقييمك للتعاون مع امللحن واملطرب حممد 

قماح؟
- حممد قماح، اإن�سان موهوب والعمل معه كان ممتعا 
وامل�ساركة  والتوزيع،  التلحني  فى  اأب��دع  وهو  ومميزا، 
معه  التعاون  واأمت��ن��ى  ح��ل��وة(،  )كلمة  اأغنية  غناء  فى 

جمددا فى اأعمال مميزة.
حتلمني  اأن����ك  ب��رغ��م  ال��ت��م��ث��ي��ل  ع���ن  اب��ت��ع��دت  • مل����اذا 

باحرتاف املجال على نطاق وا�سع؟
- لدى جتربتي متثيل كبطولة مطلقة، الأوىل، م�سل�سل 
العرب،  النجوم  من  نخبة  مع  ميت(،  رجل  من  )ر�سائل 
خ�سو�سا من م�سر والعراق، والثانية )يا مالكا قلبى( 
ال�سعيد، وجن���وم اخلليج  ف��اي��ز  الإم���ارات���ى  ال��ف��ن��ان  م��ع 
العربى، واأمتنى تقدمي مزيد من الأعمال التمثيلية 
التمثيل،  ع�ساق  م��ن  لأن��ن��ى  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل 

واأحب كثريا الفنانة نادية اجلندى.
• كيف ترين م�ساركتك فى جلنة حتكيم برنامج 

)القيثارة( لكت�ساف املواهب العراقية؟
الربنامج  واأع���ت���رب  ال��ت��ج��رب��ة،  ه���ذه  اأح����ب   -
اأول  حمطة مهنية رائ��ع��ة مب�����س��وارى، لأن��ه 
ب��رن��ام��ج ع���راق���ى خ��ال�����ص، ب��ف��ري��ق عمله 
املميزة  وم����واه����ب����ه  حت���ك���ي���م���ه،  وجل���ن���ة 
ال�����واع�����دة، واأق����ي����م ف����ى ب����غ����داد، دون 
جن�سيات  من  ك��وادر  ب��اأى  ال�ستعانة 

اأخرى.
اأن  ال�����س��ع��ب  م����ن  ك�����ان  ه����ل   •
ال�سابة  امل��واه��ب  م��ع  تتعاملي 
اأنك  خ�سو�سا  الربنامج  فى 
التجربة  ب��ن��ف�����ص  م�������ررت 
�ستار   ( ب����رن����ام����ج  ف������ى 

اأكادميى(؟
ع���ل���ى  ح������ر�������س������ت   -
ال����ت����ع����ام����ل ب����ه����دوء 
ن��������ف�����������������س��������ى م�����ع 
فى  امل�������س���ارك���ني 

الربنامج، دون اللجوء لأ�سلوب التقليل اأو النتقاد املبالغ فيه، والبع�ص توقع باأنى �ساأكون 
�سارمة وحادة، وب�سراحة كان الأمر �ساقا علّى، لأنى كنت اأ�سرتجع م�ساعر اخلوف والقلق 

اأن  اأكادميى(، ولذلك قررت  والتوتر، التى كنا ن�سعر بها كمت�سابقني �سباب فى )�ستار 
اأعطى امل�سرتك املرفو�ص اأمال بامل�ستقبل، واأل اأكون �سببا فى اإحباط اأى �ساب حامل 

بالنجاح والنجومية.
لنمط  �سيطرة  و�سط  الرومان�سية،  بك(  )مكتفى  لأغنية  اختيارك  �سبب  • ما 

الأغانى الراق�سة والإيقاعية على ال�ساحة الغنائية العربية؟
- اخرتتها لأنها ت�سبه منط الأغانى التى عرفنى النا�ص واأحبونى من خاللها، 

اأغنيتى الأوىل )روح(، فهذا  وحققت �سهرة فى الوطن العربى، خ�سو�سا 
النوع من الأغانى، يظهر اإمكاناتى ال�سوتية ب�سكل كبري.

ال�سبب  براأيك ما  العراقية،  العربى حمب لالأغانى  • اجلمهور 
فى هذا ال�سغف؟

اأنحاء  الأغنية العراقية راقية وذواق��ة، ومرغوبة بجميع 
العامل العربى، منذ القدم، واملواهب العراقية، ي�سل 

كبري،  ب�سكل  اجل��م��ه��ور  اإىل  واإح�����س��ا���س��ه��ا  �سوتها 
العراق وفن  امل�سريني من حمبى  اأن  واأع��رف 

العراق.
هل  بالغرور..  البع�ص  من  • اتهامك 

له اأ�سا�ص؟
بالغرور  اأ�سعر  اأن  املمكن  م��ن   -

الكبرية،  وال���ث���ق���ة  ن��ف�����س��ي  م���ع 
لكن  لي�ص على ح�ساب النا�ص، 
اأن���ا ب��ن��ت اأ���س��ول ل اأن�����س��ى من 
دعمني ولو بكلمة، وب�سراحة 

ل اأرك���ز م��ع م��ا ي��ق��ال ع��ن��ى، ول 
خ�سو�سا  ال�����س��ائ��ع��ات،  ت�سغلنى 

ال��ت��ى ي��روج��ه��ا ال��ب��ع�����ص ع��ل��ى مواقع 
التوا�سل الجتماعى، دون اأى �سند اأو اأ�سا�ص 

من ال�سحة.
مع  �سذى  تعي�سها  خفية  حروب  عن  يرتدد  ما  • دائما 

اأبناء مهنتها من الفنانني، فما مدى �سحة ذلك؟
- هو كالم غري �سحيح تفتعله بع�ص الأقالم، وبالعك�ص، 
فاأنا �سديقة ملعظم الفنانني من خمتلف البلدان العربية، 
واأخ��ريا وجود وفد فنى م�سرى  واأحرتمهم،  اأتعلم منهم 
مميز فى بغداد، ي�سم فيفى عبده، نهال عنرب، م�سطفى 
هالة  ه��الل،  امل�سرى، حمادة  ماجد  البحريى،  داليا  قمر، 

�سدقى، واآخرين، وكانت الأجواء جميلة وتعرب ب�سدق عن 
م�ساعر احلب والمتنان بني م�سر والعراق.

الفنى؟ جديدك  عن  • ماذا 
- طرحت اأخريا اأغنية )واعر(، و�سورتها بطريقة الفيديو 
كليب، وهى من اأحلان املو�سيقار طالل، كلمات ال�ساعر خالد 
املريخى، وتوزيع ح�سام كامل، وتوىل عالء الأن�سارى مهمة 

اإخراج الكليب.
نغمات  اللحن  وت�سمن  املغربية،  باللهجة  قدمتها  الأغنية 
مو�سيقية �سرقية مليئة باحليوية والروؤية الفنية الر�سيقة، 
امل��ت��ط��ورة ف���ى ع���امل امل��و���س��ي��ق��ى وال���غ���ن���اء، ال��ع��رب��ى كعادة 

املو�سيقار طالل فى كل اأعماله الفنية.
الأغانى  اإ���س��دار  على  احل���اىل  ال��وق��ت  ف��ى  تعتمدين   •

املنفردة.. فمتى �ست�سدرين األبوما كامال؟
الفنية،  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  دائ��م��ا  اأوج����د  اأن  لب���د  اأن��ن��ى  اأرى   -

التحديات  ب�سبب  للوقت احلاىل،  منا�سبة  ال�سنجل  والأغانى 
الكبرية، التى تواجه �سناعة الغناء، واأزمة فريو�ص )كورونا(، 
ميكن  ل  ���س��دوره  موعد  لكن  جديد،  لأل��ب��وم  حاليا  واأح�سر 

حتديده حاليا.

طرحت الديفا �سمرية �سعيد، اأغنيتها اجلديدة "ما ا�سرتيحت�ص"، وهي �ساد�ص اأغنيات 
األبومها اإن�سان اآىل وهي من كلمات حممد القاياتي ومن اأحلان حممد حمزة وتوزيع 
وهى  احللو"  "الوقت  ك��ان��ت  �سعيد  �سمرية  الديفا  اأغ��ن��ي��ات  م�سطفى.اآخر  حممد 
اأغنياته  اأن تطرح  قررت  الذى  اآيل"،  "اإن�سان  األبومها اجلديد  اأغنيات  خام�ص 
على فرتات متقاربة، وهى من كلمات حممد القاياتي ومن اأحلان حممد 
واأخرجها  حمرو�ص،  اأمري  وما�سرت  وميك�ص  يعقوب،  هاين  وتوزيع  حمزة 
ن�سال هانى، ومن اإنتاج �سمرية �سعيد، وتقول كلمات اأغنية "الوقت 

احللو"..
الوقت احللو .. بيطلب ملة نا�ص حلوين

والنا�ص احللوة بت�سحن.. ملا نكون فا�سلني 
والكلمة احللوة .. يف وقتها بتنور وتبان

والقعدة معاك .. خلتني اأعرف معنى الروقان
اأغنيتها   ك��ان��ت  �سعيد  �سمرية  ال��دي��ف��ا  كليبات  اأخ���ر  اأم���ا   
الرابعة  الأغنية  وه��ى  �سريى،  م��ون   mon cheri
كليب طابع  الفيديو  اآىل"، وحمل  "اإن�سان  األبومها  من 
واأجواء ال�ستينيات وال�سبعينيات وكلمات الأغنية باللغة 
العربية والفرن�سية، ومن كلمات حممد القياتى، وحلن 
بالل �سرور، وتوزيع هانى يعقوب، اأما امليك�ص واملا�سرت 
�سمرية  اأن  هانى.يذكر  ن�سال  اإخ��راج  ومن  عز،  خلالد 
�سعيد طرحت من قبل اأغنية "بحب معاك" من كلمات 
حممود طلعت، واأحلان اأحمد العدل، وتوزيع مو�سيقى 
اأحمد ح�سام.. واأي�سا اأغنية "متاهة" من كلمات �سادى 
اأحل��ان بالل �سرور، توزيع مو�سيقى هانى ربيع،  نور، 
ح�سني،  تامر  بالليل" كلمات  اتنني  "ال�ساعة  واأغنية 

وأحلان عزيز ال�سافعى.

اإىل  عمر،  �سايل  الفنانة  م��وؤخ��ًرا،  ان�سمت 
اأبطال م�سل�سل "بابلو" بطولة النجم ح�سن 
الرداد، وتاأليف ال�سيناري�ست ح�سان ده�سان، 
ال��رح��م��ن حماقي،  ع��ب��د  واإخ�������راج حم��م��د 
املقبل  رم�سان  �سباق  خ��الل  عر�سه  املقرر 

.2022
الرحمن  عبد  حممد  املخرج  اختيار  ووق��ع 
من  العديد  بعد  عمر،  �سايل  على  حماقي، 
لتقدمي  عليها،  اختياره  ليقع  الرت�سيحات 

اأحد الأدوار الرئي�سية واملوؤثرة يف العمل. 
الدرامي  ال�����س��ي��اق  خ����الل  ����س���ايل  وجت�����س��د 
���س��خ�����س��ي��ة ع�����زة، وه����ي ممر�سة  مل�����س��ل�����س��ل، 
راأ�سا  حياتها  يقلب  م��ا  ح���ادث  لها  ي��ح��دث 
ت�ساعد  ممر�سة  م��ن  وتتحول  ع��ق��ب،  على 
املر�سى، اإىل �سيطان يعمل يف جمال جتارة 

الأع�ساء.
ي�سار اإىل اأن م�سل�سل "بابلو"، تدور اأحداثه 
اإط��ار اجتماعي اك�سن، حيث يلقي  تدور يف 
ال�سوء علي العديد من الق�سايا اخلطرية 
ال��ت��ي ت�سغل ال���راأي ال��ع��ام، ودائ��م��ا م��ا تثري 

اجلدل حني طرحها.
وي�سارك يف بطولة امل�سل�سل، كوكبة كبرية، 
م��ن ال��ن��ج��وم ب��ج��ان��ب ال��ن��ج��م ح�سن ال���رداد 
�سو�سن  ب���در،  ج����ودة، جن���الء  اأروى  م��ن��ه��م، 
بدر، وم�سطفى فهمي، �سلوى عثمان، ونهى 

عابدين.
ده�سان،  ح�سن  ال�سيناري�ست  تاأليف  العمل 

اإخراج حممد عبد الرحمن حماقي.

جتربة  بعد  العربى،  العامل  فى  جنوميتها  تثبت  اأن  ا�ستطاعت  موهوبة،  مطربة 
مميزة فى برنامج )�ستار اأكادميى( فى مو�سمه الرابع قبل نحو 15 عاما، توالت 
اأن و�سلت لع�سوية جلنة حتكيم فى  اإىل  الغنائية، ون�سجت موهبتها  جناحاتها 

برنامج )القيثارة( العراقى، �سذى ح�سون، تتحدث يف هذا احلوار عن هذه التجربة وعن م�سوارها وطموحاتها، واآخر اأعمالها الفنية، 
و�سر تقدميها لتجربة الغناء باللهجة امل�سرية، والعديد من االأمور االأخرى.

�سمرية �سعيد تطرح 
ا�سرتيحت�س" من  "ما 

األبومها اإن�سان اآيل

�سايل عمر لأول مرة اأمام ح�سن 
الرداد يف "بابلو" رم�سان املقبل
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جمموعة اأمرا�س ترتبط 
ب�سحة جتويف الفم

غريبة  بطريقة  ترتبط  اللثة  اأم��را���ص  اأن  ب��ري��ط��ان��ي��ون،  علماء  اكت�سف 
باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية واأمرا�ص املناعة الذاتية.

وت�سري جملة BMJ Open، اإىل اأن نتائج هذه الدرا�سة الوا�سعة التي 
ت�ستند اإىل جمموعة متزايدة من البحوث، التي تربط بني اأمرا�ص الفم 

وجمموعة متنوعة من الأمرا�ص املزمنة.
"�سوء احلالة  ويقول الدكتور جوت �سينغ ت�ساندان من جامعة برمنغهام، 
العامل  ويف  بريطانيا  يف  منت�سرة  ظ��اه��رة  ه��ي  ال��ف��م،  لتجويف  ال�سحية 
عموما". وي�سيف، "ميكن اأن يوؤدي تطور اأمرا�ص جتويف الفم، اإىل تدهور 
نوعية احلياة. ومع ذلك اإىل الآن ل يعرف اإل القليل عن عالقة �سوء �سحة 

جتويف الفم باأمرا�ص مزمنة عديدة وخا�سة النف�سية".
الأخ���رية، وجود  ال�سنوات  اأج��ري��ت يف  التي  ال��درا���س��ات  اأظ��ه��رت نتائج  وق��د 
عالقة بني التهابات الأ�سنان واللثة باأمرا�ص اأخرى. فمثال ارتفاع م�ستوى 
�سغط الدم غالبا ما يكون مرتبطا ب�سوء �سحة جتويف الفم. كما اكت�سف 
اخلرباء وجود عالقة بني التهاب اللثة والأمرا�ص التنك�سية الع�سبية مثل 

مر�ص الزهامير.
اإجراء  وا�ستنادا اإىل هذه النتائج، قرر علماء من عدة جامعات بريطانية، 
الفم  اأمرا�ص جتويف  درا�سة وبائية وا�سعة و�ساملة لتحديد العالقة بني 

واأمرا�ص تبدو للوهلة الأوىل غري مرتبطة بها.
األ���ف مري�ص   64 الطبية لأك���ر م��ن  ال�سجالت  در���س��وا  ذل��ك  اأج���ل  وم��ن 
األف   250 �سملت  ببيانات  قارنوها  ثم  وم��ن  اللثة،  اأم��را���ص  من  يعانون 
ذلك  الهدف من  وك��ان  اللثة.  باأمرا�ص  اأ�سيبوا  اأن  لهم  ي�سبق  مري�ص مل 
هو حتديد الأمرا�ص التي تتطور ب�سرعة لدى املر�سى الذين يعانون من 

اأمرا�ص اللثة.
واأظهرت النتائج، اأن املر�سى الذين يعانون من التهاب اللثة، يزداد عندهم 
خطر الإ�سابة باأمرا�ص املناعة الذاتية، مثل التهاب املفا�سل اأو ال�سدفية 
باملئة،   18 بن�سبة  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���ص  باملئة،   33 بن�سبة 
مقارنة بالأ�سخا�ص الذين ل يعانون من اأمرا�ص اللثة والأ�سنان. كما تبني 
اأن اأمرا�ص اللثة ت�سبب زيادة خطر الإ�سابة باأمرا�ص نف�سية مثل الكتئاب 

والقلق بن�سبة 37 باملئة.
وي�سري الباحثون، اإىل اأن العالقة بني ال�سحة النف�سية والتهاب اللثة، قد 
تكون �سلوكية ومناعية يف نف�ص الوقت. وهذا يعني اأن �سوء حالة جتويف 
اأن تزيد من القلق  اأو فقدان الأ�سنان(، ميكن  الفم )رائحة الفم الكريهة 
ت�سبب  الفم،  جتويف  التهابات  اأن  اإىل  ت�سري  بيانات  وهناك  الجتماعي. 
ن�ساط  يف  وا�سحة  تغيريات  اإىل  ت��وؤدي  التي  اللتهابية،  ال�ستجابة  تفاقم 

منظومة املناعة يف الدماغ .
وكل هذه النتائج ت�سري اإىل �سرورة الهتمام ب�سحة جتويف الفم ومراجعة 
ال��ف��م ق��د تكون  ب��ني ف���رتة واأخ�����رى. لأن �سحة جت��وي��ف  طبيب الأ���س��ن��ان 
مرتبطة ارتباطا وثيقا مب�سكالت �سحية اأو�سع نطاًقا، لذلك يجب مراعاة 

هذا الرتباط يف العالج ال�سامل.

اللغة؟  يف  الربيد  كلمة  اأ�سل  • ما 
- عربية وتعني العباءة لأن ر�سل الربيد كانوا يلب�سون عباءة حمراء. 

نف�سه؟  رثاء  يف  ال�سعر  نظم  من  اأول  • من 
- زيد بن حذاق 

اأ�سلها؟  هو  وما  ع�سكري  كلمة  تعني  • ماذا 
- رومانية وهي من العملة القدمية ) �سوليدو�ص (. 

االإ�سبانية؟  اللغة  يف  العربية  اللغة  كلمات  عدد  يقدر  • كم 
- 6000  كلمة 

الرو�سي؟  للأدب  احلقيقي  املوؤ�س�ص  يعترب  • من 
- الأديب بو�سكني 

�سرياميك؟  كلمة  اأ�سل  هو  • ما 
- فرن�سية وتطلق على فن اخلزف 

برتول؟  كلمة  اأ�سل  • ما 
- لتينيه وتعني زيت ال�سخر. 

يتاألف  وهو  امل�سطحات،  حتده  هند�سي  ب�سكل  يتميز  �سلب  ج�سم  هو  البلور  اأو  الكري�ستال  اأن  تعلم  • هل 
اأجزاء  كل  نف�سه يف  الجت��اه  يتكرر هو عينه ويف  ل�سكل معني  وفقاً  نحو منتظم  تتجمع على  من ج�سيمات 
البلور. ا�ستعمالته ترتاوح بني ملح الطعام اأو اليودا والكربيت واأثمن الأحجار الكرمية مثل املا�ص والزمرد 

والزبرجد والياقوت والبلور اجلنديل وغريها. 
• هل تعلم اأنه يف ارتقائنا جباًل ما يقع يف املنطقة املعتدلة، ن�سل اأوًل اإىل قطاع تغطية الغابات النف�سية، 
يليه حزام تغطيه غابة خمتلطة من الأ�سجار العري�سة الأوراق والأ�سجار ال�سنوبرية. بعد ذلك جند غابة 
�سنوبرية حقيقية متتد حتى النطاق ال�سجري قبل الو�سول اإىل منطقة اجلليد الدائم. حيث متتد منطقة 

من اجلنبات ثم املروج واأخرياً حزام من الأ�سنة واخللنج يدعى التندرة الألبية. 
البارد. املاء  جتميد  من  اأ�سرع  ب�سكل  يثلج  فاإنه  ال�ساخن  املاء  جتميده  عند  اأن  تعلم  • هل 

الكائنات. من  جديد  نوع   41 بحوايل  تقدر  الكائنات  من  جديدة  اأنواع  يوم  كل  العلماء  • يكت�سف 
ال�سخ�ص  يقوم  الذي فيه  ال�سادية  اأ�سيب مبر�ص  اأول من  �سادي، وهو  ي�سمى  • كان هناك �سابط فرن�سي 

بتعذيب الآخرين، وقد �سمي هذا املر�ص على ا�سم هذا ال�سابط الفرن�سي.
عمٍق  على  يعي�ص  طعمه  ولذة  حلمه  لطراوة  ال�سيادون  وراءه  ي�سعى  الذي  التونة  �سمك  اأن  تعلم  • هل 
كبري جداً. يف ف�سل الربيع تتجمع اأ�سماك التونة يف قطعان للتوالد وت�سعد اإىل ال�سطح حيث يقع الكثري 
منها يف �سباك ال�سيادين. ي�ستعمل ال�سيادون جمموعة من ال�سباك متر عربها الأ�سماك حتى ت�سل اإىل اآخر 

�سبكة، وهي معروفة با�سم غرفة املدن حيث يتم اأخرياً رفعها. 

جحا وحماره
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متى تكون املك�سرات �سارة؟
ليونوف،  اأرت���ي���وم  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
اأخ�����س��ائ��ي ال��ت��غ��ذي��ة ال���رو����س���ي، اأن 
اإذا  للج�سم  �سارة  ت�سبح  املك�سرات 

مل تنقع قبل تناولها.
لوكالة  حديث  يف  اخلبري،  وي�سري 
اإىل  ل��الأن��ب��اء،  الرو�سية  نوفو�ستي 
اأن اجلوز واللوز والف�ستق والكاجو 
الطاقة  لتجديد  للج�سم  م��ف��ي��دة 
وحت�����س��ني ع��م��ل ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة 

الدموية . ولكنها ت�سر اجل�سم اإذا مل ت�ستخدم ب�سورة �سحيحة.
الدقيقة  املعدنية  العنا�سر  م��ن  العديد  على  املك�سرات  "حتتوي  وي��ق��ول، 
والألياف الغذائية والربوتينات. ولكنها يف نف�ص الوقت حتتوي على مواد 
تكبح ن�ساط الإنزميات. واإن جميع املواد املفيدة فيها تكون غري ن�سطة، لأنها 
حمددة مبواد حافظة طبيعية، لذلك ل جتلب اأي فائدة للج�سم. ولكن املاء 
يحيد هذه املواد احلافظة الطبيعية. لذلك عند تنقيع املك�سرات باملاء تعود 

جميع املواد املغذية فيها اإىل احلالة الن�سطة ي�ستفاد منها اجل�سم".
�ساعات   8-6 باملاء مدة  نقعها  فائدة عند  اأكر  املك�سرات  وي�سيف، ت�سبح 

قبل تناولها، "وحينها ميكن احل�سول على قوة الطبيعة املخزنة فيها".

جاءت زوجة جحا وهي ت�سرخ وتبكي وت�سكو له ان احدهم قد القى عليها ثعبانا �سغريا مما جعلها 
ت�سقط ار�سا من �سدة اخلوف والهلع ف�سحك عليها الرجل وا�ستلقى على قفاه من �سدة ال�سحك .. 
ايام مل يره  النا�ص عدة  ..فاحتجب جحا عن  �ساأقت�ص منه بطريقتي اخلا�سة  فقال لها جحا ح�سنا 
خاللها احد وكان ذلك الوقت ميرن ويدرب حماره كيف يقفز على احد وينطحه وكيف يجره من قفاه 
جرا وي�سعه عند اقدام جحا ،وبعد اأن امت تدريبه اخذه ونزل به اإىل ال�سوق فوجد الرجل يجل�ص هناك 
و�سط ا�سحابه ويتيه فخرا بنف�سه والعابه ال�سغرية فذهب جحا ووقف هناك والقى عليهم ال�سالم 
الرجل  الرجل وقال كيف تفعل بزوجتي مافعلت وعند هذه ال�سارة هجم احلمار على  اإىل  ا�سار  ثم 
و�سط ا�سحابه ونطحه فانقلب الرجل ار�سا ف�سحك النا�ص وجروا بعيدا لكن احلمار عاد والتف حول 
الرجل ثم ام�سك به من قفاه وجاء به حتى اقدام جحا واخذ يلعق يف قفاه والرجل ي�سرخ ويقول ماذا 
يفعل ذلك احلمار فقال جحا اذا كنت ت�ستطيع اللعب بالثعابني فانا ا�ستطيع اللعب باحلمري وهو الن 
يفعل ما فعله حمار مثلك مع زوجتي فاحذر من العابك ال�سغرية التي جتعل مثل هذا احلمار يهزاأ 

بك ..ومنذ ذلك اليوم وهذا الرجل ل ي�سخر من احد فكفاه ان هزاأ منه احلمار .

زوار ي�ساهدون العر�ص اجلوي خلل معر�ص �سنغافورة للطريان.    رويرتز

اأمرا�ص  اأخ�سائيي  كبري  زاغريبنيفا،  األ��ي��ن��ا  ال��دك��ت��ورة  اأع��ل��ن��ت 
الروماتيزم يف وزارة ال�سحة مبو�سكو، اأن تناول ال�ساي الأخ�سر 

يوميا قد يوؤدي اإىل الإ�سابة بالتهاب املفا�سل.
لأن  تتحدث"،   "مو�سكو  ل��رادي��و  حديث  يف  مو�سحة،  وت�سيف 
البوليك،  عالية من حم�ص  ن�سبة  الأخ�سر يحتوي على  ال�ساي 
العالقة بني م�ستوى  الآن على  اإىل  الباحثون  يف حني مل يعر 
من  لذلك  الأ���س��ود.  وال�ساي  الع�سائر  وت��ن��اول  البوليك  حم�ص 

الأف�سل تناول ال�ساي الأ�سود بدل من ال�ساي الأخ�سر.
النقر�ص  الإ���س��اب��ة مب��ر���ص  اأن خ��ط��ر  اإىل  الأخ�����س��ائ��ي��ة،  وت�����س��ري 
ينخف�ص بني الرجال الذين يف�سلون �سرب القهوة بن�سبة 40-

60 باملئة مقارنة بالذين ل ي�سربونها. ومع ذلك، فاإن الإفراط 

يف تناول هذا امل�سروب املنع�ص يوؤثر �سلًبا يف عمل الكلى.
درا�سته  بعد  تو�سل  ميا�سنيكوف،  الك�سندر  الدكتور  اأن  ويذكر 
امل�ساب  املري�ص  ب��اأن  يفيد،  ا�ستنتاج  اإىل  عديدة،  درا�سات  لنتائج 
م�ستوى  تخفي�ص  على  ت�ساعد  اأدوي���ة  يتناول  ال��ذي  بالنقر�ص، 
حم�ص البوليك، لي�ص بحاجة غلى اتباع حمية غذائية معينة، بل 
عليه مراقبة وزنه، حيث اأن تخفي�ص الوزن مبقدار 5 كلغم فقط 
يخف�ص من خطر حدوث اللتهابات. لذلك يقرتح تناول اأطعمة 
اليوم، ومن  �سعرة حرارية يف   1800 اأك��ر من  ل حتتوي على 
ومنتجات  واخل�����س��روات  الفواكه  من  الكثري  تناول  له  الأف�سل 
تناول  عن  المتناع  هو  والأه��م  والأ�سماك  الد�سم  قليلة  الألبان 

امل�سروبات الكحولية متاما.

طبيبة تك�سف عن اأخطار الإفراط بتناول ال�ساي الأخ�سر


