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غبار الذهب لعالج اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية
اأوت��اوا ودير  قالت درا�سة بقيادة الدكتور اإميليو اأالرك��ون من جامعة 
اإن ر�ش جزيئات   ACS Nano اإري��ك �سورونني وُن�سرت يف جملة 
وظائفها  ا�ستعادتها  يف  �ساعد  الفئران  قلوب  على  والببتيدات  النانو 
زيادة  اإىل  اأدى  العالج  اأن  الدرا�سة  واكت�سفت  الكهربائي،  والتو�سيل 

الن�ساط الكهربائي، ووظائف القلب.
ال���ذه���ب، اخ���رق���ت قلوب  اأن ج��زي��ئ��ات  ت��ظ��ه��ر م���وؤ����س���رات ع��ل��ى  ومل 

الفئران.
وق���ال ال��دك��ت��ور اأالرك����ون يف ب��ي��ان: "نر�ش غ��ب��ار ال��ذه��ب، ث��م ننتظر 

اأ�سبوعني، ثم ندر�ش حالة احليوانات مقارنًة مع عنا�سر التحكم".
اإىل  االنتقال  يف  الباحثون  ياأمل  االإيجابية،  النتيجة  ه��ذه  وبف�سل 
اختبار تقنيتهم على االأرانب واخلنازير قبل  الب�سر، واإذا كانت النتائج 

اإيجابية، ميكن اأن يلعب العالج دوراً يف اجلراحات على القلب.
وت��ت��زام��ن ه���ذه ال��درا���س��ة م��ع م��وج��ة م��ن��ت��ظ��رة م��ن اأم���را����ش القلب 
اخلفيفة  االإ�سابات  اأن  احلديثة  الدرا�سات  اأظهرت  حيث  اجل��دي��دة، 
بكورونا قد تزيد خطر االإ�سابة باأمرا�ش القلب ب�سكل كبري، ح�سب 
جملة Nature Medicine بغ�ش النظر عن العمر اأو اجلن�ش 

اأو العرق، وفق اإك�سربي�ش الربيطانية.

القهوة  ت�شاعد على اكت�شاف موجات الدماغ
تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن القهوة ميكن اأن ت�ستخدم يف �سنع طالء 
�سديق للبيئة لالأقطاب الكهربائية، االأمر الذي قد ي�ساعد العلماء 

يوماً ما على فهم موجات الدماغ الب�سرية ب�سكل اأف�سل.
ا�ستخدم باحثون اأمريكيون من جامعة �سين�سيناتي يف اأوهايو القهوة 
املطحونة يف جتاربهم، ووجدوا اأنها طالء فعال لالإلكرود للقيا�سات 
املطلية  الكهربائية  االأق��ط��اب  اأن  االخ��ت��ب��ارات  وك�سفت  احل�سا�سة. 
بالقهوة كانت اأكرث كفاءة بثالث مرات يف اكت�ساف اإطالق الدوبامني، 

يف اأنبوب االختبار، مقارنًة باأقطاب األياف الكربون املنتجة تقليدًيا.
كربونية  مكثفات  ل�سنع  ال�سابق  يف  امل�ستهلكة  القهوة  ا�ستخدام  مت 
التوجه مبثابة حركة  ويعترب هذا  الطاقة.  لتخزين  امل�سامية  فائقة 
اأجهزة  املزيد من  اإن�ساء  بهدف  امل��واد،  ا�ستخدام  اإع��ادة  لتو�سيع طرق 
الكيمياء  للبيئة يف  ال�سديقة  االأخرى واحللول  واالأدوات  اال�ست�سعار 

الع�سوية.
ويقول الباحث الرئي�سي الدكتور اآ�سلي رو�ش: "راأينا يف ال�سابق كيف 
مت ا�ستخدام القهوة الإنتاج الكربون امل�سامي لتخزين الطاقة، واأعتقد 

اأنه ميكننا ا�ستخدام هذه املادة يف عملنا يف الكيمياء الع�سبية".

درا�شة تك�شف ال�شبب اجلذري لق�شور القلب
الذي يدور يف حلقة مفرغة  التفاعل  اأن  اإىل  درا�سة جديدة  تو�سلت 
الرئي�سي  ال�سبب  هو  املناعة  و�سعف  الغذائي  التمثيل  متالزمة  بني 
متالزمة  ع�سب  ال�سكري  وم��ر���ش  البدانة  وت�سكل  القلب.  لق�سور 

التمثيل الغذائي.
ويحدث ق�سور القلب من خالل �سكلني: عدم قدرة القلب على قذف 
اأو عدم قدرته على االت�ساع ال�ستيعاب الدم الوارد.  الدم اإىل اخلارج، 
وكان ال�سكل االأول هو االأكرث �سيوعاً يف ال�سابق، لكن مع تزايد انت�سار 
البدانة وال�سكري اأ�سبح ال�سكل الثاين هو االأكرث �سيوعاً حول العامل 

يف العقود االأخرية.
ملوقع  ووف��ق��اً  بتك�سا�ش،  و�سرن  �ساوث  جامعة  يف  الدرا�سة  واأج��ري��ت 
"�ساين�ش دايلي" �سلطت النتائج ال�سوء على ال�سبب اجلذري لق�سور 
اأو ف�سل القلب، وفتحت بذلك باب البحث الإنتاج عالجات فّعالة خالل 

ال�سنوات املقبلة.
وقال الربوفي�سور جوزيف هيل رئي�ش ق�سم القلب مب�ست�سفى جامعة 
�ساوث و�سرن: "لدينا االآن نظرة ثاقبة حلالة ق�سور القلب مل تكن 
اإىل  ت��وؤدي  اأن  �سنوات، وهي مالحظات ميكن  لدينا حتى قبل خم�ش 

اأهداف عالجية قابلة للتطبيق".
ات�ساع  ع��دم  م�سكلة  م��ن  يح�سن  ال���وزن  اإنقا�ش  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
لي�ش  التخ�سي�ش  اأن  اإال  اإليها،  ال���وارد  ال��دم  ال�ستيعاب  القلب  ع�سلة 
احلا�سم  ال��ع��الج  لي�ش  وه���و  ن��اح��ي��ة،  م��ن  ل��ك��ث��ريي��ن  بالن�سبة  ���س��ه��اًل 

للم�سكلة املت�سببة يف ق�سور القلب من ناحية اأخرى.
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امللكة اإليزابيث تطلق 
�شائل غ�شيل ال�شحون

اأطلقت العائلة الربيطانية املالكة "�سائل غ�سيل ال�سحون" كمنتج جديد 
يباع يف منزل امللكة اإليزابيث الثانية يف مقاطعة نورفولك.

وجاء اإطالق �سائل غ�سيل ال�سحون اجلديد الذي �سنع با�ستخدام اأجود 
املكونات النباتية ال�سديقة للبيئة، بعد الك�سف عن حب امللكة اإليزابيت 

الثانية غ�سل االأطباق يف املا�سي.
الذي يحمل  ال�سابون  اأن هذا  "فانيتي فري" االأمريكية  وذك��رت جملة 
امللكي  الق�سر  اأطلقها  ياأتي �سمن منتجات عديدة  اإليزابيث  امللكة  ا�سم 
فاخرة  جتارية  عالمة  وهي  ليفينغ"،  نات�سورال  "نورفولك  �سركة  مع 

للمنتجات املنزلية.
 ويبلغ �سعر العبوة 14.99 جنيه اإ�سرليني )نحو 20 دوالرا(.

ويف دي�سمرب- كانون االأول 2020، ك�سف بول بوريل الذي كان ي�سغل 
من  البالغة  اإليزابيث  امللكة  اأن  امللكي  الق�سر  يف  اخل��دم  كبري  من�سب 
العمر 95 عاما حتب غ�سل ال�سحون، �سمن عادات منزلية اأخرى حتب 

ممار�ستها، حتى يف ظل تواجد كثري من اخلدم حولها.
وياأتي �سائل غ�سيل ال�سحون الفاخر بعد �سهر واحد من اإطالق امللكة 
عالمتها التجارية اخلا�سة من منتجات عطور الكالب املعرو�سة للبيع 

يف منزلها يف �ساندرينغهام بنورفولك.

جراحون يعيدون 
تركيب جمجمة طفل

اأع�������اد االأط�����ب�����اء جت��م��ي��ع ج��م��ج��م��ة �سبي 
اأخرى مثل لوحة بازل بعد  بريطاين مرة 
واأ�سيب  التحطم.  من  دماغه  ملنع  عملية 
دان��ي��ال ب����راديل، م��ن دي��رب��ي�����س��اي��ر، بتعظم 
اأ�سهر،   3 عمره  ك��ان  عندما  املبكر  ال���دروز 
يف ح��ال��ة ن������ادرة، ُي��ع��ت��ق��د اأن���ه���ا ت���وؤث���ر على 
عندما   ،2500 ب���ني  ف��ق��ط  واح����د  ط��ف��ل 
وقت  معا يف  املفا�سل يف اجلمجمة  تندمج 
لنمو  كافية  م�ساحة  غياب  يعني  ما  مبكر، 
اأن  ع���الج، ميكن  دون  ت��رك��ت  واإذا  ال��دم��اغ. 
اأث��ن��اء تو�سعها،  ال��دم��اغ  اأج���زاًء م��ن  ت�سحق 
ما يوؤدي اإىل تغري �سكل الراأ�ش، و�سعوبات 
اإىل  و���س��واًل  ال��ع��ني،  يف  وم�ساكل  التعلم  يف 
ن��ادرة. وا�سطر اجلراحون  املوت يف حاالت 
اإىل تفكيك جمجمته واإع��ادة بنائها قطعة 
�ساعات.   9 ا���س��ت��غ��رق��ت  ع��م��ل��ي��ة  يف  ق��ط��ع��ة 
وتعافى ال�سبي، 10 اأعوام اأم�ش، متاما بعد 
اجلراحة التي تركت ندبة عمالقة متعرجة 
على راأ�سه. وحل�سن احلظ، كانت اجلراحة 
ناجحة، ويعي�ش دانيال حياة طبيعية اليوم، 
ال�سهر  يف  ثالثي  �سباق  الإك��م��ال  ويخطط 
برمنغهام  مل�ست�سفى  االأم���وال  جلمع  املقبل 
اجلراحة،  ل���ه  اأج���ري���ت  ح��ي��ث  ل���الأط���ف���ال، 

ح�سب ديلي ميل الربيطانية.
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كيف توؤثر الر�شاعة الطبيعية 
على ال�شداع الن�شفي؟

ت�سري بع�ش البيانات الطبية اإىل اأن ال�سداع الن�سفي قد يتح�سن اأثناء الر�ساعة 
الطبيعية. مع ذلك، تعاين اأكرث من ن�سف االأمهات من تكرار ال�سداع الن�سفي 

بعد �سهر واحد من الوالدة.
العنقودي، من  التوتر، وال�سداع  الناجت عن  الن�سفي، وال�سداع  ويعترب ال�سداع 

االأنواع ال�سائعة اأثناء احلمل وبعد الوالدة.
من  والثالث  الثاين  الثلث  خ��الل  الن�سفي  ال�سداع  حت�سن  من  الرغم  وعلى 

احلمل، اإال اأن نوباته تزداد يف االأيام واالأ�سابيع االأوىل بعد الوالدة.
ن�ساء   4 كل  بني  ام��راأة من  ب��اأن  االأمريكية  ال�سداع  موؤ�س�سة  تقارير  وتفيد 

تعاين من ال�سداع الن�سفي خالل االأ�سبوعني االأولني بعد الوالدة. وتزاد 
الن�سبة لت�سبح 50 باملائة خالل ال�سهر االأول بعد الوالدة.

اإ�سافة اإىل ذلك، فاإن %5 من الن�ساء اللواتي مل تعانني من ال�سداع 
الن�سفي من قبل قد ي�سنب باأول �سداع ن�سفي بعد الوالدة. وقد يكون 

ال�سبب تذبذب الهرمونات يف االأيام التي تلي خروج الطفل اإىل النور.
وال يوجد رابط طبي معروف حتى االآن بني الر�ساعة الطبيعية نف�سها 

وبني نوبات ال�سداع الن�سفي. واإمنا توجد عوامل ت�ساهم يف تفاقمه مثل: 
الر�ساعة  ب�سبب  املتقطع  وال��ن��وم  ال�����والدة،  ب��ع��د  واالإره�����اق  ال��ت��ع��ب 

الطبيعية اأثناء الليل، واجلفاف.

والتوت االأفوكادو  ع�سري   -  1
اأن�������واع م���ن التوت   3 ه����ذا ال��ع�����س��ري ال��ن��ب��ات��ي ي��ت�����س��م��ن 
الذي  الكاجو  والعليق" مع حليب  والتوت  "العنب الربي 
�سي�ساعدك يف التخل�ش من تراكم الدهون مع اإ�سافة نوع 

من الربوتني املف�سل لديك.

الكتان بذور  مع  واالأفوكادو  ال�سبانخ   -  2
اإن اإ�سافة بذور الكتان يف هذا الع�سري الذي يحتوي على 
ال�سبانخ واالأفوكادو لن ي�ساعدك فقط على ال�سعور بال�سبع 
لفرة اأطول ولكن له بع�ش الفوائد ال�سحية االإ�سافية. 
فبذور الكتان مليئة بالق�سور، وهي مركبات نباتية تظهر 
وتوازن  ال�سرطان  م��ن  الوقاية  يف  مذهلة  �سحية  ف��وائ��د 

الهرمونات.
واملك�سرات املوز  مع  الداكنة  ال�سوكوالتة   -  3

ين�سح دائماً باإ�سافة املك�سرات الكاملة، والبذور، وال�سوفان 
على الع�سائر ال�سحية حلرق دهون البطن ب�سكل اأ�سرع.

والقرنبيط التوت  ع�سري   -  4
املكون  ه��ذا  ولكن  "غريبة"،  القرنبيط  اإ�سافة  يكون  قد 
ممتلًئا  �ستبقيك  التي  االأل��ي��اف  م��ن  كمية  الع�سري  مينح 
املف�سل  ال��ربوت��ني  اإ���س��اف��ة  واأي�����س��ا ميكنك  اأط���ول،  لفرة 

لديك.

نوع من اخل�صروات ل�صحة جيدة 
اأي  من  �سيوًعا  اأك��رث  النباتي  الطعام  تناول  اأ�سبح  بعدما 
وقت م�سى، من املمكن اأن يغيب عن البال كمية الربوتني 

التي يحتاج اإليها اجل�سم من اأجل التمتع ب�سحة جيدة.
اأق��ل من غ��رام من الربوتني  وُيو�سى، ب�سكل ع��ام، بتناول 
اإىل   10% ح���وايل  اأو  اجل�سم  وزن  م��ن  غ���رام  كيلو  لكل 

%35 من ال�سعرات احلرارية اليومية التي يتم تناولها 
يجب اأن تكون من الربوتني، وفقا ملا ن�سره موقع "ت�ستنغ 

.Tasting Table "تيبل

م�صادر متنوعة للربوتني
و�سواء كان ال�سخ�ش يتناول ما يكفي من اللحوم لتحقيق 
تلك الن�سب اأو كان يلتزم بنظام غذائي نباتي �سارم، فاإن 
هناك الكثري من االأطعمة االأخرى التي ميكن اأن ت�ساهم 
يف بلوغ الن�سب املو�سى بها يومًيا. فوفًقا ملوقع "هيلثالين" 
والعد�ش  ال�سوداين  والفول  اللوز  يعد   ،Healthline
من االأطعمة ال�سديقة للنباتيني وجميعها خيارات رائعة، 

متاًما مثل احلليب والبي�ش والزبادي اليوناين.
راأ�ش  على  ي��اأت��ي  اخل�����س��روات  م��ن  ن��وع  ا  اأي�سً يوجد  ولكن 
بل  الربوتني،  باملحتوى من  االأم��ر  يتعلق  القائمة عندما 
وميد اجل�سم بكمية من الربوتني تزيد عن �سريحة حلم.

فوائد رائعة للربوكلي
ويعترب الربوكلي م�سدًرا ممتاًزا لعدة اأنواع خمتلفة من 
العنا�سر الغذائية، من بينها فيتامينات C وK باالإ�سافة 
اإىل الكثري من البوتا�سيوم، عالوة على كمية منا�سبة من 
االألياف. ويحتوي كوب واحد من الربوكلي على 31 �سعًرا 
100 غرام  تزن  �سريحة حلم  يقابل  "وهو  حرارًيا فقط 
وحوايل  حراريا".  �سعرا   179 توفر  والتي  ال��ده��ون  مع 
%33 - اأكرث من ثلث - من تلك ال�سعرات احلرارية يف 

الربوكلي عبارة عن بروتني.

نظام متوازن
 Medical توداي"  ن���ي���وز  "ميديكال  مل���وق���ع  ووف���ق���ا 
لكل  بالربوتني  االأمر  يتعلق  عندما   News Today

وجبة، فاإن �سريحة اللحم حتتوي على كمية اأكرب قلياًل، 
الأن اللحم يحتوي على 26 غراما من الربوتني لكل 100 
 2.5 غ��رام، بينما يحتوي كوب واح��د من الربوكلي على 
غرامات فقط. لذا فاإنه على الرغم من اأن الربوكلي غني 
بالربوتني ب�سكل مده�ش بقدر ما يتعلق االأمر بال�سعرات 
اإىل ت�سمني م�سادر  �سيبقى هناك حاجة  فاإنه  احلرارية، 

بروتني اأخرى للو�سول اإىل نظام غذائي متوازن.

بروتني اأعلى
اأك��رب من  ت��ن��اول كميات  اأن  �سابقة  درا���س��ات  اأظ��ه��رت  فقد 
ال���ربوت���ني ي��ق��ل��ل م���ن ال��رغ��ب��ة ال�����س��دي��دة ل���الأك���ل بن�سبة 
يعزز  اأن  ميكن  الربوتني  ا�ستهالك  اأن  ثبت  كما   .60%
80-100 �سعرة حرارية  عملية التمثيل الغذائي بن�سبة 
 ،Obesity يف اليوم. ويف اأحد االأبحاث املن�سورة مبجلة
اآث���ار ال��ربوت��ني ال��غ��ذائ��ي على  ���س��رع الباحثون يف حت��دي��د 

ال�سهية املت�سورة اأثناء فقدان الوزن.

تقليل ال�صهية
وحددت الدرا�سة اأن زيادة تناول الربوتني لت�سكيل 25% 
من ال�سعرات احلرارية ميكن اأن تقلل من الرغبة ال�سديدة 
بن�سبة %60. كذلك، تو�سلت النتائج اىل اأن هذا قد يقلل 

من الرغبة يف تناول وجبة خفيفة يف الليل اإىل الن�سف.
ارت��ب��اط��ا مبا�سرا  ي��رت��ب��ط  ال���ربوت���ني  ت��ن��اول  اأن  ووج����دت 
بانخفا�ش حميط البطن. يف �سياق مت�سل، لفتت االأبحاث 
اأن  اإىل  ميتابوليزمي"  اآن��د  "نيتريي�سن  مبجلة  املن�سورة 
لديهم  الربوتني  من  املزيد  يتناولون  الذين  االأ�سخا�ش 
دهون اأقل يف البطن. يف املقابل، �سلط بحث منف�سل ُن�سر 
يف املجلة االأمريكية للتغذية ال�سريرية، ال�سوء على االآثار 

املطولة لتناول الربوتني.

حار�ض ال�شحراء.. 
دراما ليبية حتكي 

حياة الطوارق
ا�ستعادة  الليبية  ال��درام��ا  حت���اول 
الرم�ساين  املو�سم  خ��الل  بريقها 
عمل  من  اأك��رث  بتقدمي   ،2022
�سهر  ط��وال  الليبيون  ب��ه  ي�ستمتع 
مقدمتها  ويف  امل����ب����ارك،  ال�����س��ي��ام 
م�سل�سل "حار�ش ال�سحراء"، الذي 

يغو�ش يف حياة الطوارق.
وقال بوبكر زين العابدين، خمرج 
"حار�ش ال�سحراء"، يف ت�سريحات 
عربية"،  ن��ي��وز  ل�"�سكاي  خ��ا���س��ة 
دراميا  اإنتاجا  ي�سهد  امل�سل�سل  اإن 
عن  يتحدث  اأن���ه  �سيما  ال  �سخما 
البيئة  ال���ط���وارق، وط��ب��ي��ع��ة  ح��ي��اة 
مع  الليبية  احل���دود  ب��ني  املتاخمة 
العمل،  وي��دور  والنيجر.  اجلزائر 
اأك����رث من  ال����ذي مت ت�����س��وي��ره يف 
زين  بح�سب  ت�سوير،  موقع   30
ال�سعبية  اخل��راف��ة  ع��ن  العابدين، 
املعروفة "ال�سم�ش بني حيطتني"، 
ال�سغرى  ال�����س��ل��ط��ان��ة  وه����زمي����ة 
اجتماعي  اإط��������ار  ويف  ت���ه���و����س���ي. 
امل�سل�سل الذي  اأح��داث  �سيق، تدور 
يتحدث عن املا�سي بوجه عام، ويف 
العديد  ع��ل��ى  ي�سقط  ال��وق��ت  ذات 
م���ن االأح�������داث اجل���اري���ة ال��ت��ي ما 
الليبي،  امل��ج��ت��م��ع  ي��ع��ان��ي��ه��ا  ي�����زال 
الداخلية  ال�����س��راع��ات  بع�ش  مثل 
بو بكر  واأ�سار  املتاأججة اجتماعيا. 
اإىل اأن امل�سل�سل يفتح جماال كبريا 
التي  ال�سرائر  ح��ي��اة  يف  للخو�ش 
اجتماعية  اآف����ة  ت����زال،  وم���ا  ك��ان��ت 
االأ�سر  م���ن  ال��ك��ث��ري  م��ن��ه��ا  ت���ع���اين 
العربية ب�سكل عام. ومتتد اأحداث 
15 حلقة،  م���دى  ع��ل��ى  امل�����س��ل�����س��ل 
م����دة ك���ل واح�����دة م��ن��ه��ا ن��ح��و 25 
دقيقة، مب�ساركة ما يزيد عن 28 
اإىل  امل��خ��رج  ون��وه  وممثلة.  ممثال 
دورا  يلعب  الن�سائي  العن�سر  اأن 
العمل،  اأح������داث  خ����الل  حم���وري���ا 
البطولة  ط���اب���ع  ي��ح��م��ل  وال�������ذي 
اجلماعية ل�سناع الدراما، وي�سارك 
يف بطولته كل من اأحمد اإبراهيم، 
وماجدة  القطعاين،  عطية  وجناة 
وبوجمعة  م��ي��ل��ي،  ومنت�سر  دق���ة، 
واإب��راه��ي��م �سنبو،  ال��دي��ن،  ���س��رف 
ويا�سمينة  ه�����واد،  ال��ع��زي��ز  وع��ب��د 
اإنتاج  م���ن  وامل�����س��ل�����س��ل  ال���ورف���ل���ي. 
اأجدابيا،  االإعالمية-  روؤى  �سركة 
زين  بوبكر  واإخ���راج  ت�سوير  وم��ن 
ال���ع���اب���دي���ن، وب���ط���ول���ة ن��خ��ب��ة من 

جنوم الدراما الليبية.

اأفكار لع�شائر مذهلة تق�شي 
على الكر�ض.. تعرف عليها!

منطقة  يف  الدهون  تراكم  من  للتخل�ص  الأ�صخا�ص  من  الكثري  ي�صعى 
امل�صاكل  من  ع��دد  لتجنب  وذل��ك  ب�"الكر�ص"،  يعرف  ما  اأو  البطن 
املحافظة  اإىل  اإ�صافة  اجل�صم،  على  وجودها  مكان  ب�صبب  ال�صحية 

على قوام متنا�صق.
الع�صائر  ف��اإن  البطن  ده��ون  اإنقا�ص  حت��اول  كنت  اإذا  لذلك، 
ت�صاعدك  فهي  الغذائي  لنظامك  جيدة  اإ�صافة  تعد  ال�صحية 
على البقاء ممتلئا حال تناولت كوبًا واحدا يف بداية �صباحك 

اأو كوجبة خفيفة يف منت�صف النهار، وذلك بح�صب تقرير ن�صره 
."Eat This Not That" موقع

دهون  ا�صتهداف  حتاول  كنت  اإذا  الع�صري  ملكونات  تنتبه  اأن  يجب  لكن 
البطن، وعليك باإ�صافة الربوتني ال�صحي والفاكهة الكاملة مثل الفراولة 

والربتقال واللنب وزبدة الفول ال�صوداين وفق ن�صائح خرباء التغذية.
بال�صبع  وت�صعرك  الدهون  حتارب  �صحية  لع�صائر  الأفكار  اأبرز  واإليك 

لأكرب وقت:

متى يكون 
ال�شعال عالمة 
على الإ�شابة 

ب�شرطان الرئة؟
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�ش�ؤون حملية

اليونان حتتفل بيومها الوطني يف اإك�شبو 2020 دبي

فعاليات ثقافية يف جناح كازاخ�شتان يف »اإك�شبو 2020 دبي« احتفاًل بــ »نريوز مريامي«

تخريج الدفعة الأوىل من خريجي »خمترب اأفكار انطالق« يف اإك�شبو 2020 دبي   

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

حممد معني الدين

وزير  نهيان،  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ا�ستقبل 
دبي،   2020 الإك�سبو  العام  واملفو�ش  والتعاي�ش،  الت�سامح 
معايل بانايوتي�ش بيكرامينو�ش، نائب رئي�ش جمل�ش وزراء 
�سمن  وذل���ك  ل��ه،  امل��راف��ق  وال��وف��د  الهيلينَيّة،  اجلمهورية 
فعاليات احتفال اليونان بيومها الوطني، على من�سة االأمم 
يف �ساحة الو�سل، القلب الناب�ش الإك�سبو 2020 دبي، حيث 
الوطني  الن�سيد  ع��زف  للحفل  الر�سمية  الفعاليات  �سملت 

االإماراتي واليوناين ورفع علم كال من البلدين. 
نهيان:  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  قال  كلمته  ويف 
مع  تربطنا  ال��ت��ي  وامل�����س��ت��م��رة  ال��ق��وي��ة  ب��ال��ع��الق��ات  "نعتز 
ال�سيا�سية  امل��ج��االت  يف  كبريا  من��وا  �سهدت  والتي  اليونان، 
واالقت�سادية والثقافية، منذ اإقامة العالقات الدبلوما�سية 
اإىل  نتطلع  كما  املا�سي.  القرن  من  ال�سبعينيات  اأوائ���ل  يف 
اآفاق جديدة للتعاون بني بلدينا، وعلى االأخ�ش  ا�ستك�ساف 
يف املجاالت ذات االهتمام امل�سرك، مثل الطريان وال�سياحة 

والطاقة".
واأ�ساف: "متثل م�ساركة اليونان اإلتزامها القوي بالتنمية 
نهج  ال�ستك�ساف  زواره  اجلناح  ويدعو  وامل�ستدامة،  العادلة 

الدولة الذي يتيح حرية احلركة لالأفكار وال�سلع واالأفراد، 
يف  واالب��ت��ك��ار  التكنولوجيا  ق��وة  على  ال�����س��وء  ي�سلط  فيما 

�سناعة امل�ستقبل".
بالفخر  "اأ�سعر  بيكرامنيو�ش:  بانايوتي�ش  م��ع��ايل  وق���ال 
وال�سعادة لالحتفال باليوم الوطني لليونان بهذه الطريقة 
�سعار  يحمل  ال���ذي  دب��ي   2020 اإك�سبو  قلب  يف  ال��رائ��ع��ة 
اإطار اجلهود  امل�ستقبل" خا�سة يف  العقول و�سنع  "توا�سل 
املبذولة للو�سول اإىل التعايف بعد اجلائحة، حيث اأ�سبحت 

اال�ستدامة هي االأكرث اأهمية للتعايف بعد كوفيد19-".
املا�سية  ال��ف��رة  ال��ي��ون��ان خ��الل  "ا�ستقبل ج��ن��اح  واأ���س��اف: 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش 

الدولة، رئي�ش الوزراء حاكم دبي. والعديد من ال�سخ�سيات 
املرموقة، و�سكل عام 2021 عاما خا�سا لكل من البلدين 
والذكرى  اليونان  ال�ستقالل  ال�سنوية  الذكرى  �سكل  حيث 
ال�����س��ن��وات االأخ���رية  ل��ق��ي��ام دول���ة االإم������ارات. ويف  اخلم�سني 
ا�سراتيجية على  �سراكة  اأقوى  واالإم��ارات  اليونان  �ساغت 
ومت�سكنا  ومزدهرة  �سلمية  لتنمية  امل�سركة  روؤيتنا  اأ�سا�ش 
ال��را���س��خ مب��ب��داأ ال��ق��ان��ون ال����دويل، واأن�����س��اأن��ا جت���ارة وثيقة 
العالقات لتحقيق اال�ستثمارات املهمة وامل�سركة. و�ستزداد 

العالقات بني البلدين عمق وقوة يف ال�سنوات القادمة". 
ثيودوراكي�ش  ميك�ش  اأورك�����س��را  ق��دم��ت  احل��ف��ل  نهاية  يف 
حتتفل  وه��ي  ال�سهرية،  اليونانية  املعزوفات  من  جمموعة 

الفريد،  االأ�سلوب  �ساحب  ثيودوراكي�ش،  ميكي�ش  بامللحن 
والتاأليف  التقليدية  اليونانية  االأ���س��ال��ي��ب  ب��ني  امل���زج  ع��رب 
قوية  ب�سمة  ت���رك  ح��ي��ث  ال��ب��وب،  وم��و���س��ي��ق��ى  الكال�سيكي 
اإطار  فيما قدمت، يف  الع�سرين،  القرن  ثقافة  ودائمة على 

اليوم ذاته، حفال م�ستقال على م�سرح دبي ميلنيوم.
ويقع جناح اليونان يف منطقة اال�ستدامة، وهو يقدم رحلة 
اليونان  ح��ا���س��ر  رك��ائ��ز  اأب����رز  ال�ستك�ساف  ب���االإب���داع  مليئة 
وم�ستقبلها. ويدعو اجلناح الكت�ساف اأكرث ما يجعل اليونان 
يف عامي 2021 و2022 دولة ذات دور حيوي يف خمتلف 
قطاعات االقت�سادات العاملية والتنمية يف فعالية ُتروى فيها 

كل الق�س�ش ب�سيغة رقمية.

•• دبي- الفجر

كازاخ�ستان  جل��م��ه��وري��ة  ال��وط��ن��ي  اجل��ن��اح  ن��ّظ��م 
احتفالية  ف��ع��ال��ي��ات  دب����ي«،   2020 »اإك�����س��ب��و  يف 
يف مب��ن��ا���س��ب��ة ي����وم االع����ت����دال ال��رب��ي��ع��ي »ن����ريوز 

مريامي«.
ال���ذي ا�ستمر ع��ل��ى مدار  وك��ج��زء م��ن االح��ت��ف��ال 
الثقافية  الفعاليات  م��ن  �سل�سلة  ��م��ت  ُن��ظٍّ ال��ي��وم، 
فنانني  مب�ساركة  دبي«   2020 »اإك�سبو  ل�سيوف 
م���ن ف��ري��ق��ي ال��ف��ل��ك��ل��ور »اأخ���زي���ل���ني« و»ت�������ارالن«، 

باالإ�سافة اإىل فريقي الرق�ش »اأوردا« و»ناز«.
اجلناح  اأم��ام  خيمة  َبت  ُن�سِ اليوم،  لهذا  وتكرمياً 
عليها  َم��ت  وُق��دِّ كازاخ�ستان،  جلمهورية  الوطني 
ال�سعب  وطقو�ش  تقاليد  ُتربز  م�سرحية  عرو�ش 
ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين. وب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل����ك، ت���ذّوق 
�سيوف اجلناح ماأكوالت من املطبخ الكازاخ�ستاين 
وال�سرقي. واأطرى الزّوار على املاأكوالت التقليدية 
»زينت«  »بوير�ساك�ش«،  ومنها  الكازاخ�ستانية- 

و»كورت«.
ويف هذا اليوم، زار »دميا�ش كودايربجني« اجلناح 

الكازاخ�ستاين اأي�سا. وُيعد »دميا�ش كودايربجني« 
عامال كازاخ�ستانيا كادحا، وقد نال جوائز دولية 
للفنانني  الفلكلوري  االأداء  وك���ان  املو�سيقى.  يف 
الفقرات  اأب����رز  م��ن  اجل��ن��اح  م�����س��رح  خ�سبة  ع��ل��ى 
اجلمهور.  جانب  من  خا�سا  اهتماماً  نالت  التي 
وكان من الفقرات املُمّيزة اأي�سا العر�ش اخلتامي 
الذي ت�سمن عنا�سر اأكروباتية، كما �ساركت فيه 
التفاعل  اخلتامي  العر�ش  وُيج�سد  ال��روب��وت��ات. 

بني االإن�سان والذكاء اال�سطناعي.
العام  املُ��ف��و���ش  ت�����س��اي��زون��و���س��وف،  األ���ني  وبح�سب 
للجناح الوطني جلمهورية كازاخ�ستان يف »اك�سبو 
مبنا�سبة  االحتفال  اأج���واء  ف��اإن  دب���ي«،   2020

»نريوز مريامي« قد اأبهرت �سيوف اجلناح. 
مريامي«  »ن��ريوز  »ُتعد  ت�سايزونو�سوف:  وقالت 
هذه  وحتظى  بالوحدة.  لالحتفال  لدينا  ُعطلة 
املنا�سبة باأهمية اأي�سا لدى كافة مواطنينا الذين 
يعي�سون يف كازاخ�ستان. ونعترب فر�سة االحتفال 
بهذه املنا�سبة يف حدث عاملي �سخم بحجم »اإك�سبو 
واملودة  ال�سيافة  دفء  واإظ��ه��ار  دب���ي«   2020

الكازاخ�ستانية للعامل �سرفاً عظيماً لنا«. 

وع����ًزز امل�����س��روع ال��ف��ن��ي »����س���ورة ال���ع���امل« جاذبية 
امل�سروع  ودخ��ل  ُزّواره.  اأع��ني  يف  كازاخ�ستان  جناح 
العاملية  القيا�سية  ل��الأرق��ام  »غيني�ش«  مو�سوعة 
باأكرب عدد من االأ�سخا�ش �ساركوا يف ر�سم العمل 

الفني �سمن امل�سروع با�ستخدام الفر�ساة.
ال��ُزّوار، فقد  اإىل االهتمام من جانب  وباالإ�سافة 
جانب  من  هائاًل  اهتماما  كازاخ�ستان  جناح  نال 
وعلى مدى  ال��دول��ي��ة.  التجارية  االأع��م��ال  دوائ���ر 

 2020 »اك�سبو  ب��داي��ة  منذ  م��رت  ال��ت��ي  ال��ف��رة 
 30 دب��ي« وحتى االآن، جرى التخطيط حل��وايل 
يف  اأُقيمت  حيث  اجل��ن��اح،  مقر  يف  جتارية  فعالية 
اإطارها موؤمترات، منتديات، ولقاءات متنوعة بني 

ممثلي ال�سركات وبع�سهم البع�ش، باالإ�سافة اإىل 
لال�ستثمار  املُتاحة  االإمكانيات  ب�ساأن  م�سروعات 
طرح  اأي�سا  جرى  كما  كازاخ�ستان،  يف  وال�سياحة 

ُمبادرات علمية وتعليمية. 

•• دبي- الفجر

الوحيدة  ة  املن�سّ "اإنطالق"،  مركز  نّظم 
احللول  ل��ت��ق��دمي  امل�����س��م��م��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
االبتكارية البديلة وخربات التحول لدعم 
بقطاعات  املتخ�س�سة  النا�سئة  ال�سركات 
ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر وال����ط����ريان يف دب���ي، 
برنامج  من  االأوىل  الدفعة  تخريج  حفل 
اأفكار انطالق" بحلته اجلديدة. "خمترب 
و�سهد احلفل الذي اأقيم يف "اإك�سبو 2020 
الكفاءات  م���ن  جم��م��وع��ة  ت��خ��ري��ج  دبي" 
ال��ربن��ام��ج من  ���س��ارك��ت يف  ال��ت��ي  الوطنية 
املخترب،  يف  وتطويرها  اأفكار  ط��رح  خ��الل 
�سهادات  ع��ل��ى  اخل���ري���ج���ون  ح�����س��ل  ف��ي��م��ا 
ال��ربن��ام��ج بح�سور  ت��ق��دي��ري��ة الإمت��ام��ه��م 

جموع غفرية من اأهايل اخلريجني.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق���ال ي��و���س��ف لوتاه، 

يف  واال�ستثمار  للتطوير  التنفيذي  املدير 
دائرة االقت�ساد وال�سياحة بدبي: "ي�سعدنا 
اإىل تطوير  ال��رام��ي��ة  ج��ه��ودن��ا  ن��وا���س��ل  اأن 
وكذلك  ال�سابة  الوطنية  ال��ك��وادر  م��ه��ارات 
دعم ال�سركات النا�سئة التي متتلك املواهب 
االإب���داع���ي���ة ول��دي��ه��ا اأف���ك���ارا مم��ي��زة ميكن 
واملجتمع،  االأع����م����ال  خل��دم��ة  ت�����س��خ��ريه��ا 
ع��ل��ى توفري  اإن���ط���الق  م��رك��ز  ي��ح��ر���ش  اإذ 
التي ميتلكها  والعملية  الطويلة  اخل��ربات 
�سركاوؤنا وتوجيه املواهب لتعزيز م�ستويات 

الكفاءة لديهم وت�سريع منو اأعمالهم".
مبثابة  احل��ف��ل  "يعترب  ل���وت���اه:  واأ����س���اف 
ملوا�سلة  امل�ساركة  املواهب  لتحفيز  من�سة 
ف�ساًل  االأفكار،  وتطوير  حتقيق  يف  �سعيها 
عن ت�سجيع ان�سمام غريهم ممن يبحثون 
واحل�سول  اأفكارهم  لتطوير  الفر�سة  عن 
على كافة اأ�سكال الدعم والتوجيه املطلوب 

للنهو�ش باأعمالهم".
اأحد اخلريجني من  واأ�ساف ماجد العلي، 
انطالق"  اأف��ك��ار  "خمترب  "اإن  ال��ربن��ام��ج: 
اأكرث من جمرد برنامج تقني ي�ساعدنا يف 
تو�سيع معارفنا ومهاراتنا، بل يتيح اأمامنا 
اإيجابي  ب�سكل  ن�ساهم  الأن  مثالية  فر�سة 

ومبدع يف املجتمع".
ورّح�������ب ع����ب����داهلل، اأح������د اخل���ري���ج���ني من 
الربنامج، باجلهود املبذولة من قبل املركز 
لتقدمي هذه التجربة املتميزة، حيث ات�سمت 
بالفائدة واملتعة وكذلك �ساعدت على فتح 
اآفاق جديدة للتعلم يف ظل وجود م�سرفني 
وقال:  وا�سعة،  بخربات  يتمتعون  موؤهلني 
"اأن�سح جميع من ميتلك االأفكار اأو يرغب 
بتطوير فكرة عمل خا�سة به اأن ين�سم اإىل 

الربنامج الغني باملعرفة واخلربة".
ت���اأ����س���ي�������ش مركز  ف���ق���د ج������رى  ول���ل���ع���ل���م، 

متكاملة  ا�سراتيجية  �سمن  "اإنطالق" 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  م��ع  تتما�سى 
ن��ائ��ب رئي�ش  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���س��د  حممد 
دبي،  ال��وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  الدولة 
مكانة  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  اهلل،  رع��اه 
واملوهوبني  ل��ل��م��ب��دع��ني  ك��وج��ه��ة  االإم������ارة 
عن  ف�ساًل  وامل�ستثمرين،  االأع��م��ال  ورواد 
للحياة  ال��ع��امل  يف  املف�سلة  امل��دي��ن��ة  كونها 

والعمل والزيارة. 
وي��ت��وىل ق��ي��ادة م��رك��ز ان��ط��الق جمموعة 
دائرة  فيهم  مبن  الرئي�سيني  ال�سركاء  من 
ب��دب��ي، وجمموعة  وال�����س��ي��اح��ة  االق��ت�����س��اد 
ومايكرو�سوفت،  واأك�����س��ن��ت�����س��ر،  االإم������ارات، 
لتحقيق  �سوياً  يعملون  وه��م  واأم��ادي��و���ش، 
رواد  دع����م  اإىل  ال���رام���ي���ة  امل���رك���ز  اأه�������داف 
منو  ل�سمان  النا�سئة  وال�سركات  االأع��م��ال 

اأعمالهم وتو�سعتها.

املغني العاملي ميرت جيم�ض 
يغني بالفرن�شية يف اإك�شبو 

دبي   2020
•• دبي– الفجر

اليوبيل يف  ا�ستثنائياً، على م�سرح  العاملي مير جيم�ش حفاًل  الفنان  قدم 
جلمهورية  الوطني  باليوم  ب��الده  احتفاالت  �سمن  دب��ي،   2020 اإك�سبو 
اأف�سل  خالله  ا�ستعر�ش  دب��ي،   2020 اإك�سبو  يف  الدميقراطية  الكونغو 

و"�سبليمينال"،  منها  اأغ��ان��ي��ة 
رايزون"،  اأي���ف���ي  ك���ور  و"مون 

و"�سينت�سر نوا".
ولد جيم�ش يف جمهورية كونغو 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة، وه����اج����ر مع 
كان  عندما  فرن�سا  اإىل  عائلته 
خالل  وا�ستطاع  عامني.  عمره 
ا�سمه  يلمع  اأن  ق�����س��رية  ف���رة 
املتعددين  الفنانني  من  واح��داً 
املواهب، واإثبات نف�سه يف الغناء 

والتاأليف واالإنتاج. 
انت�سار  جنح جيم�ش يف حتقيق 
باللغة  غ����ن����ائ����ه  رغ�������م  ع����امل����ي 

و3  بالتينية  اإ�سطوانات  و6  ذهبية  اإ�سطوانات   8 على  ح�سل  الفرن�سية. 
اإ�سطوانات بالتينية مزدوجة و3 اإ�سطوانات بالتينية ثالثية و3 اإ�سطوانات 

ما�سية. كما فاز بثالث جوائز من )دابليو 9 الذهبية( للمو�سيقى.
�سطع ا�سم جيم�ش يف العامل العربي بعد تعاونه مع الفنان امل�سري حممد 
رم�سان، واإطالقهما الأغنية "يا حبيبي"، التي حققت جناحا كبريا، ون�سب 
م�ساهدة عالية على موقع يوتيوب، ليكرر الثنائي التجربة، ويتعاونا بعد 

ذلك يف اأغنية جديدة حملت عنوان "م�ش حموت لو �سابني".

اأورك�شرتا ميكي�ض ثيودوراكي�ض على 
م�شرح ميلينيوم يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر 

احتفااًل باليوم الوطني لليونان يف اإك�سبو 2020 دبي، تردد �سدى نغمات 
ثيودوراكي�ش"  "ميكي�ش  االأ�سطوري  اليوناين  للملحن  اخلالدة  االأغ��اين 

على م�سرح دبي ميلينيوم يف اإك�سبو 2020 
فرقة االأورك�سرا املوؤلفة من ثمانية اأع�ساء، تاأ�س�ست يف مايو عام 1997 
من قبل مو�سيقيني واأ�سدقاء عزفوا مع "ميكي�ش ثيودوراكي�ش" كما �سمت 
ثالثة مطربني اأ�سافوا للفرقة فباتت مو�سيقاها فر�سة لتذوق نفحات من 

الراث والثقافة اليونانية.
واأعاد "ثيودوراكي�ش" الذي تويف يف �سبتمرب من عام 2021، اإحياء واإلهام 
املاليني من املعجبني مبو�سيقاه ومبواقفه ال�سيا�سية حتى، وارتبط ا�سمه 
اختتمت  حيث  اليوناين"  "زوربا  فيلم  مبو�سيقى  النا�ش  م��ن  كثري  عند 

.Zorba the Greek" احلفلة املو�سيقية كذلك باأغنية

توافد الزوار على جناح غينيا يف اإك�شبو 2020 دبي لروؤية قناع نيمبا  وكر�شي عر�ض الزدهار

اأ�شطورة املو�شيقى الهندية احلائز على عدة جوائز  اإيه. اآر. رحمان  ُيحيي حفله الأخري يف اإك�شبو 2020 دبي

•• دبي - الفجر 

اإك�سبو  ال�ستار على  اإ�سدال  مع قرب 
�سهر  نهاية  بحلول  دب��ي   2020
جمهورية  ت�سهد  اجل�����اري،  م��ار���ش 
اأفريقيا  غ���رب  يف  ال��واق��ع��ة  غ��ي��ن��ي��ا 
ت���واف���د اأع�������داد ك���ب���رية م���ن ال�����زوار 
الإلقاء نظرة على على قناع "نيمبا" 
"عر�ش  ك���ر����س���ي  ع���ل���ى  واجل����ل����و�����ش 
مبنطقة  غينيا  جناح  يف  االزدهار" 

اال�ستدامة يف اإك�سبو 2020. 
لقناع  االأ���س��ل��ي  التمثال  و���س��ع  ومت 
"نيمبا"، الذي يرمز للخ�سوبة، اإىل 
جانب كر�سي "عر�ش االزدهار"، عند 
للرحيب  الغيني،  اجل��ن��اح  م��دخ��ل 

بالزوار حتى قبل دخولهم اجلناح. 
"اإك�سبو  يف  الغيني  اجل��ن��اح  وي��ت��ي��ح 
عن  التعّرف  لزواره  دبي"   2020

ال��ت��ي يجرى  االأ���س��اط��ري  اإىل  ق���رب 
ت���داول���ه���ا م���ن���ذ م���ئ���ات ال�����س��ن��ني يف 
غ��رب اأف��ري��ق��ي��ا، م��ن خ��الل��ه عر�سه  
"نيمبا" يف جناحه يف احلدث  قناع 
احلماية  درع  يعترب  حيث  ال���دويل. 
املوا�سيع  م��ن  واح�����داً  ه���ذا  امل����رف 
االأ�����س����اط����ري  االأك���������رث ج����اذب����ي����ة يف 
االأف���ري���ق���ي���ة، وي��ت��م��ي��ز ب���ف���رادت���ه يف 
لطائفة  يعود  وهو  االأفريقي،  الفن 
"باغا" التي تعي�ش يف غينيا ال�سفلى 
االأفريقية.  ال��ق��ارة  غ��رب  اأق�سى  يف 
وك���ان ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام ال��ق��ن��اع خالل 
احتفاالت الرق�ش املرتبطة مبو�سم 
ح�ساد االأرز، لزيادة خ�سوبة حقول 
االأرز وجلب احلظ اجليد يف مو�سم 

الراق�ش  ي���ق���وم  ح���ي���ث  احل�������س���اد. 
واالإم�ساك  اأك���ت���اف���ه،  ع��ل��ى  ب��ح��م��ل��ه 
يكون  فيما  االأمامية،  ال��درع  باأرجل 
بزي  ُمغطى  باأكمله  الراق�ش  ج�سم 

م�سنوع من االألياف النباتية.  
وت��ع��ق��ي��ب��اً ع��ل��ى ت���واف���د ال�����زوار على 
كوندي"،  "فاتوماتا  قالت  اجلناح، 
ن��ائ��ب امل��ف��و���ش ال��ع��ام ل���دى اجلناح 
دبي:   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ال��غ��ي��ن��ي 
من  وال���ع���دي���د  ال��غ��ي��ن��ي��ون  "اآمن 
املجتمعات االأخرى يف غرب اأفريقيا 
ع��ل��ى م���دى ق����رون ب����اأن ق��ن��اع نيمبا 
يجلب لهم احلظ اجليد واالزدهار. 
رمزاً  نيمبا  يعترب  ال�سبب،  ول��ه��ذا 

وطنياً عزيزاً على قلوبنا". 

•• دبي– الفجر

يعتلي املو�سيقار احلائز على عدة جوائز، اإيه. اأر. 
اإك�سبو  يف  امل�سرح  خ�سبة  االأخ��رية  للمرة  رحمان، 
النجاحات  بعد  مار�ش،   25 ي��وم  دب��ي،   2020
الكثرية التي حققها املو�سيقي ال�سهري خالل عدة 
الرائدة  الن�سائية  فرقته  رفقة  اأقامها  حفالت 
"اأورك�سرا فردو�ش" يف احلدث الدويل، وجذبت 

جماهري وا�سعة من جن�سيات خمتلفة.  

وكان حفله املنفرد االأخري يف اإك�سبو 2020 دبي 
يف دي�سمرب اأحد اأكرث الفعاليات املو�سيقية �سعبية، 
م�ساهدة  مليون   20 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ح��ّق��ق  حيث 
نف اإىل جانب  على موقع اإك�سبو االفرا�سي، و�سُ
بالي"  "كولد  وح��ف��ل  بيز"  اآي����د  "بالك  ح��ف��ل 
افتتاح  الفعاليات م�ساهدة منذ  اأكرث  كواحد من 
اإك�سبو 2020 دبي يف االأول من اأكتوبر من العام 
املا�سي.   وقد قال اأ�سطورة املو�سيقى يف �سبتمرب 
قبل افتتاح اإك�سبو 2020 دبي: "�سيكون العامل 

الفريق  اأن  اأعتقد  دب���ي.   2020 اإك�سبو  يف  كله 
انطباعا  �سُنعطي  باأننا  ي�سعر  اإك�سبو  يف  باأكمله 
جميع  من  الكثريين  نظر  وجهة  و�سنغرّي  رائعا، 
فيهم  مبا  املنطقة،  هذه  �سكان  عن  العامل  اأنحاء 
من  ينُبع  اأ�سيال  �سيئا  ن�سنع  فنحن  الفنانني. 

قلوب النا�ش، وُن�سجع اإبداعاتهم الفردية".
اآر.  "اإيه.  ا�سم  اأط��ل��ق عليه  ال��ذي  وي��ب��داأ احل��ف��ل، 
رحمان مرة اأخرى"، يف متام ال�ساعة 19:00 يف 

من�سة اليوبيل يف 25 مار�ش.
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اأمرا  املبكر  الت�صخي�ص  ال�صرطان، يعد  اأنواع  كما هو احلال مع جميع 
على  والبقاء  الناجح  للعالج  فر�صة  اأف�صل  على  للح�صول  حيويا 
املنذرة  الأعرا�ص  من  العديد  توجد  ل  احلظ،  احلياة.ول�صوء  قيد 
تفويت  ال�صهل  من  اأنه  حيث  الرئة،  �صرطان  من  املبكرة  املراحل  يف 
العالمات التحذيرية حتى يتطور ويبداأ يف النت�صار اإىل اأماكن اأخرى 
من اجل�صم، ويف هذه املرحلة ي�صبح ال�صرطان اأكرث عدوانية وي�صعب 
عالجه.اإذن، ما هي العالمات التحذيرية ل�صرطان الرئة التي يجب 

البحث عنها؟

امل�ستمر.  ال�سعال  الرئة  �سرطان  اأع��را���ش  اأ�سهر  من 
ومع ذلك، ميكن اأن يكون ال�سعال اأحد اأعرا�ش 

العديد من احلاالت االأخرى، 
ول���ذل���ك، ���س��ي��ك��ون م��ن امل��ه��م ال��ت��م��ك��ن من 
وال�سعال  ال��ع��ادي  ال�سعال  ب��ني  التمييز 
ال���ذي ق��د ي��ك��ون اأح���د اأع��را���ش �سرطان 
ال�سحية  اخلدمات  هيئة  الرئة.وتقول 
اإنه يف حال مل يختفي ال�سعال  الوطنية 
اأ���س��اب��ي��ع، فعلى  اأو ث��الث��ة  اأ���س��ب��وع��ني  ب��ع��د 

ال�سخ�ش ا�ست�سارة الطبيب.
وحتذر الهيئة من اأن ال�سعال الذي ي�سيب 

الفرد لفرة من الوقت، 
وال����ذي ي����زداد ���س��وءا ق��د ي��ك��ون مدعاة 

للقلق، ف�سال عن �سعال الدم.
ال�سعال  ن���وع  ي��خ��ت��ل��ف  اأن  ومي��ك��ن 
ب��ن��اء ع��ل��ى امل���ري�������ش، ول��ك��ن يف 
ب��ع�����ش احل�������االت، مي��ك��ن اأن 
الرئة  �سعال �سرطان  يكون 
)تنف�ش  ب��اأزي��ز  م�سحوبا 
�سوت  اأو  ���س��ف��ري(  م���ع 
ح���������س����رج����ة وب�����ح�����ة يف 

ال�سوت.
وال ميكن احلكم على 
���س��دة ال�����س��ع��ال من 
ال�������س���وت ال����ذي 

ي�سدره،
اإذا  ول���ذل���ك،   
ا�ستمر لفرة 
طويلة، يجب 
موعد  حت����دي����د 

مع الطبيب.

ما هي الأعرا�ص الأخرى 
ل�صرطان الرئة؟

الرئة  ل�سرطان  الرئي�سية  االأعرا�ش  فاإن  الطبية،  الوطنية  ال�سحية  اخلدمات  لهيئة  وفقا 
هي:

- �سعال ال يزول بعد اأ�سبوعني اأو ثالثة اأ�سابيع
- �سعال طويل االأمد يزداد �سوءا

- التهابات ال�سدر التي ت�ستمر يف العودة
- �سعال الدم

- وجع اأو اأمل عند التنف�ش اأو ال�سعال
- �سيق التنف�ش امل�ستمر

- التعب امل�ستمر اأو نق�ش الطاقة
- فقدان ال�سهية اأو فقدان الوزن غري املربر

وت�صمل الأعرا�ص الأقل �صيوعا ل�صرطان الرئة ما يلي:
- التغيريات يف مظهر االأ�سابع، مثل اأن ت�سبح اأكرث انحناء 

تعجر  با�سم  ُيعرف  ما  اأك��رب )وه��ذا  نهاياتها  ت�سبح  اأن  اأو 
االأ�سابع(

- �سعوبة يف البلع )ع�سر البلع( اأو اأمل عند البلع
- ال�سفري

- �سوت اأج�ش
- تورم يف الوجه اأو الرقبة

- اأمل م�ستمر يف ال�سدر اأو الكتف
احلياة  من��ط  ع��وام��ل  بع�ش  تت�سبب  اأن  ومي��ك��ن 
اأهمها  ال��رئ��ة،  ب�سرطان  لالإ�سابة  اأك��رب  خطر  يف 
%70 من  ن��ح��و  ي��ت�����س��ب��ب يف  ال�����ذي  ال��ت��دخ��ني 

حاالت �سرطان الرئة.
يوميا  �سيجارة   25 تدخني  اأن  اإل�����ى  وي�س������ار 
 25 ال��رئ��ة  ب�سرطان  االإ���س��اب��ة  م��ن خطر  يزيد 

مرة.
وعلى الرغم من اأن معظم حاالت �سرطان الرئة 

مرتبطة بالتدخني، اإال اأنه مر�ش ميكن اأن ي�سيب 
غري املدخنني.

الذين  اأولئك  احل��دوث لدى  ن��ادر  الرئة  �سرطان  ويعد 
تقل اأعمارهم عن 40 عاما، بينما يتم ت�سخي�ش اأربع من 
كل 10 حاالت لدى االأ�سخا�ش الذين تزيد اأعمارهم عن 

عاما.  75

الت�صخي�ص املبكر اأمر حيوي للح�صول على اأف�صل فر�صة للعالج

متى يكون ال�شعال عالمة على الإ�شابة ب�شرطان الرئة؟

وترتبط الر�ساعة الطبيعية بفوائد �سحية هامة للطفل 
اتباع نظام  ع��ادة  االأم��ر  �سواء. وال يتطلب  واالأم على حد 
الطبيعية،  بالر�ساعة  ل��الل��ت��زام  وم��ث��ايل  خ��ا���ش  غ��ذائ��ي 
ال��غ��ذائ��ي يف  ال��ر���س��اع��ة الطبيعية وال��ن��ظ��ام  ل��ك��ن خ���رباء 
اأنه مع ذلك، هناك اأطعمة يجب  Lansinoh، ك�سفوا 
�سالمة  على  للحفاظ  جتنبها  املر�سعات  االأم��ه��ات  على 

و�سحة اأطفالهن.
 )NHS( الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات  هيئة  وت��و���س��ي 
يوميا  واخل�سروات  الفاكهة  من  ح�س�ش  خم�ش  بتناول 
ومزيجا �سحيا من االأطعمة الن�سوية واالألياف والربوتني 

ومنتجات االألبان والكثري من ال�سوائل.
و�سي�ساعد ذلك على تزويد اجل�سم بالفيتامينات واملعادن 

املنا�سبة لالأم والطفل.
وي�سري اخلرباء اإىل اأنه يف الر�ساعة الطبيعية يجب على 
حرارية  �سعرة   400 اإىل   300 على  احل�سول  االأم��ه��ات 
اإ�سافية يف اليوم ل�سمان ح�سولهن على الطاقة الكافية 

الإنتاج احلليب.

3 اأطعمة وم�صروبات يجب جتنبها اأثناء الر�صاعة 
الطبيعية

االأمهات  تكون  اأن  اإىل  حاجة  هناك  لي�ش  للخرباء  وفقا 
الغذائي  بنظامهن  االأمر  يتعلق  التقييد عندما  �سديدات 
عند الر�ساعة الطبيعية. ومع ذلك، هناك ثالثة اأطعمة 

يجب جتنبها، وهي:

الأ�صماك الزيتية
يجب اأال تتناول اأكرث من ح�ستني من االأ�سماك الزيتية 
وال�سلمون  واملاكريل  وال�سردين  الطازجة  التونة  )مثل 
م�ستويات  على  حتتوي  الأنها  وه��ذا  االأ�سبوع،  يف  املرقط( 
عالية من الزئبق، والتي ميكن اأن تلحق ال�سرر باجلهاز 

الع�سبي للطفل.

مادة الكافيني
االإفراط يف تناول الكافيني اأثناء الر�ساعة الطبيعية ميكن 

اأن يبقي الطفل م�ستيقظا، اأو يجعله �سعب االإر�ساء ب�سكل 
غري عادي، لذلك من االأف�سل احلد من عدد امل�سروبات 
والقهوة  ال�ساي  فقط  )لي�ش  الكافيني  على  حتتوي  التي 

ولكن اأي�سا م�سروبات الطاقة(.
وحت��ت��وي بع�ش ع��الج��ات ال���ربد واالإن��ف��ل��ون��زا اأي�����س��ا على 
م�����ادة ال��ك��اف��ي��ني، ك��م��ا حت���ت���وي ال�����س��وك��والت��ة ع��ل��ى مادة 
"الثيوبرومني" والتي ميكن اأن تنتج اأي�سا نف�ش تاأثريات 

الكافيني.
التي  امل���اء  اإىل كمية  االأم��ه��ات  تنتبه  اأن  ال�����س��روري  وم��ن 

ي�سربنها اأثناء الر�ساعة الطبيعية. 
واإذا الحظن اأن اإنتاج حليب الثدي يتناق�ش جنبا اإىل جنب 

مع التعب والبول الداكن، فهذه عالمة على اجلفاف.
ويقول اخلرباء: "غالبا ما ت�سعر املراأة املر�سعة بالعط�ش 
االأم، لذا احر�سي على �سرب  اإف��راز لنب  ب�سبب  واجلفاف 
وع�سري  واحلليب  امل��اء  ويعد  ال�سوائل.  من  كافية  كمية 

الفاكهة غري املحلى خيارات جيدة".
ب��ال��رك��ي��ز ع��ل��ى دم���ج حم�ش  وين�سح اخل����رباء االأم���ه���ات 
الدوكو�ساهيك�سانويك)DHA( وفيتامني D والكولني 
الغذائية  العنا�سر  على  للح�سول  الغذائي  نظامهن  يف 

الالزمة للج�سم.
 )DHA( الدوكو�ساهيك�سانويك  حم�ش  اأن  اإىل  وي�سار 
الدماغ  يف  وف��رة   3 اأوميغا  الدهنية  االأحما�ش  اأك��رث  هو 

والعينني ويدعم منو الر�سع وتطورهم ب�سكل �سحي.
و�سرح اخلرباء: 

حم�ش  اأن  اإىل  احل�����دي�����ث�����ة  االأب���������ح���������اث  "ت�سري 
تطور  تقليل  يف  دورا  يلعب  ق��د  الدوكو�ساهيك�سانويك 
البي�ش  مثل  الطفولة،  مرحلة  يف  الغذائية  احل�سا�سية 

والفول ال�سوداين".
وباالإ�سافة اإىل ذلك، ت�سري جمموعة متزايدة من االأدلة 
اإىل اأن تناول ما يكفي من اأحما�ش اأوميغا 3 الدهنية قد 
يقلل من االإ�سابة بالربو عند االأطفال. كما تك�سف بع�ش 
م�ستويات حم�ش  ب��ني  �سلة  وج���ود  ع��ن  اأي�����س��ا  االأب���ح���اث 

الدوكو�ساهيك�سانويك والنوم االأف�سل.
الكال�سيوم  امت�سا�ش  على  اجل�سم   D فيتامني  وي�ساعد 
االأطفال  عند  ال�سحية  العظام  منو  ويدعم  والفو�سفور، 

ويلعب دورا يف �سحة املناعة.

اأطعمة وم�شروبات يجب جتنبها اأثناء الر�شاعة الطبيعية
لإر�صاع  امليل  بب�صاطة  اأو يخرتن  الطبيعية  الر�صاعة  من  الأمهات من ظروف �صحية متنعهن  تعاين  الأحيان،  بع�ص  يف 

اأطفالهن من احلليب ال�صناعي.
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�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
 �خطار دفع بالن�سر

رقم �مللف 2021/188 �لتنفيذ �ملدين 
بناء على طلب / املحكوم له / ا�سامه قا�سم ال�ساهر اجلن�سية / �سوريا 

اىل املحكوم عليه /  عبدالرحمن ا�سيل خان / اجلن�سية افغان�ستان 
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��دي��ك ب���ان حم��ك��م��ة را�����ش اخل��ي��م��ة ق���د ا����س���درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 
وق���دره  م��ب��ل��غ  ب��دف��ع  ب��ال��زام��ك   )7167/2021( ال��ق�����س��ي��ة  يف   2021/4/14

وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  درهما   20283.00
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله ، فاأنت 
مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم التايل للتبليغ ويف حال تخلفك عن ذلك فان 
املرتبة  والر�سوم   ، لتنفيذ احلكم  املنا�سبة  القانونية  االج��راءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة 

عليك. 
 ق�سم �لتنفيذ 

 حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - تنظيف �ملباين �ساجد كرمي ر�ج �لكرمي   
�أد�ء   �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005548/ 

اإىل املحكوم عليه : �ساجد كرمي خلدمات تنظيف املباين - العنوان : ال�سارقة هاتف 0522454425  
�ساجد كرمي راج الكرمي - العنوان : ال�سارقة هاتف 0522454425  
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد خليفة يعروف خليفة ال�سبو�سي - اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  
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 كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 18143.0 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  االإخطار.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية    
جتاري     SHCEXCICOMS2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000734/ 

اإىل املحكوم عليه : عبدال�سالم حممود عبدال�سالم ال�سريف 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ احمد حممود عبدال�سالم ال�سريف ، اجلن�سية اأردين 
حممد فوؤاد حممود عبدال�سالم ال�سريف ، اجلن�سية اأردين 

الر�سم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اأعاله   اليها  امل�سار  الق�سية  يف 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 6774550 
درهم ، باالإ�سافة بان ي�سلم املحكوم عليه للمنفذين ن�سخة م�سدقة من �سهادة االإجناز واملخططات النهائية للبناء 
والفواتري  ال�سيانة.  وكفالة  الكمربي�سورات  و�سمان  الرطوبة  عازل  و�سمان  ال�سمان  و�سهادة  الت�سغيل  وكتيبات 
واإي�ساالت ال�سداد للر�سوم احلكومية وبراءة ذمة املقاول وتو�سيل امل�ساعد.  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك 

)م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70353 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - حممد بركات عيد بركات   
�أد�ء    �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005549/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد بركات عيد بركات  - العنوان : عنوانه ال�سارقة القا�سمية دوار القا�سمية بجانب 
مطعم الفروج الطابق الثاين مكتب لتاأجري ال�سيارات هاتف 0509822223 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ حممد خليفة يعروف خليفة ال�سبو�سي ، اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  

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 كاالآتي :
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 36763.0  

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

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية   
�أد�ء    �أمر   SHCEXCICPL2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005547/ 

اإىل املحكوم عليه : اأنيال كري�سنان كري�سنان 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ حممد خليفة يعروف خليفة ال�سبو�سي ، اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 16813 درهم ، باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 من تاريخ 
ال�سداد.  متام  حتى   2019/9/25

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

املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

)كلي(   مدين   AJCEXCICIV2018/ M0000194 إخطار دفع يف �لق�سية رقم�
اإىل املحكوم عليه : عقار بروبرتيز - ذ م م   

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ رغيد عجم اوغلي ، اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة ، �ساندي عجم اوغلي ، اجلن�سية 

االإمارات العربية املتحدة  - 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 كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 257913  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
طلب �إعالن يف �لق�سية �لتنفيذية بالن�سر        

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - �حمد عاطف فتحي عبد�لرحمن
�ملرجتعة  �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000626/ 

اإىل املحكوم عليه : احمد عاطف فتحي عبدالرحمن 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ليلى حممد احمد طوعي ، اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة 
 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 كاالآتي : 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 االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2022 /0000839 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الرحال للخيام  
جمهول حمل االإقامة : عجمان - ال�سناعية اجلديدة - اإ�سارة الغاز - بجانب االإمارات 

لل�سرافة - عجمان  
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/3/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  االإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/3/22   

مدير �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن مدعي عليه بالن�سر   

)جزئي(    جتاري   AJCFICIPOR2021 /0005015 يف  �لدعوى رقم
اإىل املدعي عليه / �سيدلية فري�ست كري ل�ساحبها / حممد ندمي اأخر حممد عبداهلل  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/2/28م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اأعاله  املدعي فارما ايتك�ش ميدكال �سبالي )�ش ذ م م( 

درهم   144737.7 مبلغ  للمدعية  توؤدي  اأن  عليها  املدعي  الزام   -: املحكمة  : قررت  بالتايل 
2021/12/23 وحتى متام  %5 من تاريخ املطالبة احلا�سل يف  والفائدة القانونية بواقع 

ال�سداد والزمتها الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ. 

مركز �سعادة املتعاملني 
حرر بتاريخ / 2022/3/18 

�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  3751/2021/207 تنفيذ  جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

املبلغ املنفذ به وقدره )3،353،133.00 درهم(  ، ب�سداد  2020/477 جتاري كلي  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف واالتعاب 

مارينا  دبي  - مر�سى  بردبي   - دبي  اإم��ارة   : عنوانه  اأبوظبي(    انك  اركيتكت�ش  اإت�ش.كيه.ا�ش.  )�سابقا  دبي  فرع  التنفيذ:ات�ش.كيه.ا�ش.انك  طالب 
04245000 فاك�ش  2450786923 هاتف رقم  112229 رقم مكاين  2706 ملك بروج العقارية �ش ب  27 مكتب رقم  بالزا الطابق 

وميثله :عبدالعزيز خليفة م�سعود �سيخان الهنائي   الهنائي    عبدالعزيز   / املحامي  بوكالة   044558556
املطلوب اإعالنه : بن حيدر هيلث كري �سيتي - �ش ذ م م   عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - القرهود - البناية رقم 2 - بجانب حمطة مرو جيجيكو - �ش 
info@ - 042825115 : ب 3555 - هاتف 042821191 - فاك�ش 042825115  رقم مكاين 3283693641 بريد الكروين

info@mobhgroup.com  -  0506254844  -  mobhgroup.com
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/3/30 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : االإع���الن  مو�سوع 
http://www. االإلكروين  وعلى موقعها  للمزادات  االإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش 
على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات 
1-685 - امل�ساحة :  2296 رقم البلدية  خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�ش ف�ساء املنطقة : معي�سم االأول رقم االر�ش 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ، درهم.     15580777  : التقييم  مربع  مر   4825.01

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�لق�سية رقم 13 ل�سنة 2022 �إجر�ء�ت �الإع�سار - حمكمة دبي

يعلن اخلبري احل�سابي/ ر�سا دروي�ش اآل رحمه اأنه بجل�سة 21/03/2022 قررت حمكمة دبي االبتدائية 
قبول طلب فتح اإجراءات االإع�سار املقدم من املدين/ حممد في�سل خان نيهال �سكاًل ، وتعيني اأمني اإع�سار 
من جدول اخلرباء باملحكمة ليتوىل القيام بتلك االإجراءات. وعليه نعلن جميع الدائنني وكل من له مطالبة 
�سد املدين املذكور للتقدم مبطالبته حمددة القيمة مدعومة بكافة امل�ستندات الثبوتية املوؤيدة لها ون�سخه 
من بطاقة الهوية و�سند الوكالة اإن وجد ويف حال كان الدائن �سركة اأو موؤ�س�سة يقدم ن�سخه من الرخ�سة 
التجارية ، وذلك خالل مدة )20( ع�سرون يوم عمل من تاريخ هذا االإعالن. كما نعلن كل ذي م�سلحة له 
حق يف اأي من اأموال املدين اأن يتقدم بطلب ا�سرداد االأموال املنقولة اأو غري املنقولة اململوكة له من بني 
اأموال املدين ، وعلى اأن يتقدم بالطلب خالل �سهرين من تاريخ ن�سر القرار مبيناً به نوع وطبيعة موا�سفات 
تلك االأموال وطبيعة احلق الوارد عليها. على اأن تقدم املطالبات اإىل مكتب اخلبري احل�سابي/ ر�سا دروي�ش 
اخلليج  منطقة   – دبي  باإمارة  احل�سابات" الكائن  لتدقيق  ايه  بي  "جيه  مكتب  التايل:  بعنوانه  رحمه  اآل 
 - درايف  مرا�سي  و�سارع  خليفة  برج  �سارع  تقاطع  اأوبال،  برج  التجاري،  اخلليج  منطقة   - برج  التجاري، 
 easar@jpaemirates.com الطابق العا�سر - مكتب رقم 1005 اأو من خالل الربيد االإلكروين

 .PDF وتر�سل االأوراق ب�سيغة
�خلبري �حل�سابي / ر�سا دروي�س �آل رحمه

�إ�سعار �خلربة �حل�سابية      

70197 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
جلانب �لكاتب �لعدل - بدبي 
رقم �ملحرر  2022/1/15269 

مقدمة من املخطرة : اأك�س�ش هاير ميدل اإي�ست �ش.م.ذ.م.م.
بوكالة املحامي /اأحمد ح�سن املازمي

�سد / املخطر اإليها : البنا للهند�سة ذ.م.م.
وذلك  التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  ب�سرورة  اإليها(  )املخطرة  ال�سركة  على  تنبه  املخطرة  اأن 
ب�سرورة �سداد مبلغ )130،377،60( درهم )مائة وثالثون وثالثمائة و�سبع و�سبعون درهم 
اإعالنها  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  خالل  وذلك   ،12% بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ساً(  و�ستون 
قانونا بهذا االنذار، واإال فاإن املخطرة �ست�سطر التخاذ كافة االإجراءات القانونية يف مواجهة 
مك�سب  من  فاتها  وما  خ�سارة  من  حلقها  عما  بالتعوي�ش  املطالبة  عن  ف�ساًل  اإليها،  املخطرة 

نتيجة عدم تنفيذ املخطرة اإليها لبنود االتفاق املربم بينهما .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

ت�سريح لالإعالن بالن�سر

ARTAR REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C  : ا�سم املطور

 AHMAD ABDULLAH S ALJARED : ا�سم امل�سري
اأفاد باأنكم قد تخلفتم عن �سداد ق�سط/اأق�ساط م�ستحقة من  اأن املطور املذكور  حيث 
  MADA Residences Tower  /  602 رقم(   العقاريه  الوحدة  ثمن 
ملتطلبات  وتنفيذا  دبي.   )MADA RESIDENCES TOWER( للم�سروع 
ب�سداداملبلغ  نخطركم  التنفيذية،  والئحته  وتعديالته   2008/13 رقم  القانون 

امل�ستحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإخطار.
اتخاذ  يتم  ف�سوف  اليها،  امل�سار  املدة  خالل  اأعاله  ذكر  مبا  االإلتزام  عدم  حالة  ويف 

االإجراءات القانونية املن�سو�ش عليها يف املادة 11 من القانون املذكور.

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

ت�سريح لالإعالن بالن�سر

ARTAR REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C :ا�سم املطور
 RAED IBRAHIM M AL HUMAID :ا�سم امل�سري

م�ستحقة  ق�سط/اأق�ساط  �سداد  عن  تخلفتم  قد  باأنكم  اأفاد  املذكور  املطور  اأن  حيث 
  MADA Residences Tower  /  602 رقم(  العقاريه  الوحدة  ثمن   من 
للم�سروع )MADA RESIDENCES TOWER( دبي.  وتنفيذا ملتطلبات القانون 
رقم 2008/13 وتعديالته والئحته التنفيذية، نخطركم ب�سداداملبلغ امل�ستحق عليكم 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االإخطار.
اتخاذ  يتم  ف�سوف  اليها،  امل�سار  املدة  خالل  اأعاله  ذكر  مبا  االإلتزام  عدم  حالة  ويف 

االإجراءات القانونية املن�سو�ش عليها يف املادة 11 من القانون املذكور.

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001205 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : تريازو املحدودة )�ش.ذ.م.م( 
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية الرابعة - �سارع امللك في�سل. هاتف: 065333609 

- متحرك: 0506363016 �سندوق بريد : 5934.
info@ terrazzolted.com :الربيد االلكروين
نعلمكم بان املدعي/ جنران لتجارة مواد البناء )�ش.ذ.م.م(

يف الدعوى رقم 2021/1205 دائرة اليوم الواحد التجارية الرابعة 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها اإلزام املدعى عليهما بالت�سامن فيما بينهما باأن يوؤديا للمدعية املبلغ 
املر�سد بذمتهم والبالغ قدره 70،934.64 درهم �سبعون الفا وت�سعمائة واأربعة وثالثون درهما واأربعة و�ستون 
اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام و اإلزام املدعى  12% من تاريخ  فل�سا” باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 
بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  بكافة  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما 
املدنيه - مكتب رقم  االبتدائية  املحكمة  االإحتادية  ال�سارقه  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2022/03/24
)مكتب مدير الدعوى رقم 7( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�سفك مدعى عليه. حرر بتاريخ 2022/3/17 م. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2022 /0001205 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ساندرا�سيكاران جاناباتي ا�ساري 
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�سارقة - املنطقة ال�سناعية الرابعة - �سارع امللك في�سل. هاتف: 065333609 

- متحرك: 0506363016 �سندوق بريد : 5934. 
info@ terrazzolted.com :الربيد االلكروين
نعلمكم بان املدعي/ جنران لتجارة مواد البناء )�ش.ذ.م.م(

يف الدعوى رقم 2021/1205 دائرة اليوم الواحد التجارية الرابعة 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها اإلزام املدعى عليهما بالت�سامن فيما بينهما باأن يوؤديا للمدعية املبلغ 
املر�سد بذمتهم والبالغ قدره 70،934.64 درهم �سبعون الفا وت�سعمائة واأربعة وثالثون درهما واأربعة و�ستون 
اإقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام و اإلزام املدعى  12% من تاريخ  فل�سا” باالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 
بجل�سة  باحل�سور  مكلف  اأنت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  بكافة  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما 
املدنيه - مكتب رقم  االبتدائية  املحكمة  االإحتادية  ال�سارقه  الدعوى حمكمة  اإدارة  اأمام مكتب   2022/03/24
)مكتب مدير الدعوى رقم 7( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعاله - بو�سفك مدعى عليه. حرر بتاريخ 2022/3/17 م. 
مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )202/59961(

املنذر : بنك امل�سرق �ش م ع
املنذر اإليه : نورالدين م�سطفي زكي العالوي

وثمانية  )اربعمائة  درهم   428،641،46 وقدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
فائدة  من  عليها  ي�ستجد  وما  فل�سا(  واربعني  و�ستة  درهم  واربعون  وواحد  و�ستمائة  الفا  وع�سرون 
قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان 
املنذر يحق له اتخاذ كافة االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املر�سدة بذمتكم 
البالغ   3 لوريتو  هيلز   A داماك  مبنى   7 رقم  بالطابق   A  706 رقم  العقار  بيع  فيها طلب  مبا 
م�ساحته 82،26 مر مربع واملواقف UP1-22 على قطعة االأر�ش رقم 2150 مبنطقة احلبية 
الثالثة باإمارة دبي اململوك لكم واملرهون للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني )25( و)26( وما 
بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر 

القانونية االأخرى.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/58251(
 املنذرة : رمي احلياة للخدمات الفنية )�ش.ذ.م.م(

املنذر اإليها : �سبيكون )�ش.ذ.م.م( )جمهول حمل االإقامة(
املو�سوع : مطالبة مببلغ وقدره 806،847.59 درهم

مبوجب التعامالت التجارية بني ال�س� ركة املنذرة واملنذر اإليها )باأعمال الكهربائية( وذلك مبوجب فواتري �سراء 
ي�ساف  درهم(  اإليها مبلغ )768،426.28  املنذر  بذمة  تر�س�دت  اإليها،  املنذر  بتوقيع  املزيلة  ت�سليم  اأوامر  و 
اإليه مبلغ )38،421.31 درهم( �سريبة القيمة امل�سافة لي�سبح اإجمايل املبلغ )806،847.59 درهم( لذا 
فاإنه بهذا االإنذار تنذر �سركة املنذرة )رمي احلياة للخدمات الفنية - �ش.ذ.م.م( لل�سركة املنذر اإليها )�سبيكون 
والبالغ )806،847.59  ذمتكم  يف  املردة  املبلغ  اإجمايل  ب�س�داد  االإلتزام   )Specon-LLC ”ش.ذ.م.م�“
درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنوياً من تاريخ االإ�ستحقاق احلا�س�ل يف 01-09-2021 يف موعد 
الق�سائية الالزمة والكفيلة  اتخاذ االإجراءات  اإىل  املنذرة  �س�ت�س�طر  واإال  الن�س�  تاريخ  اأيام( من  اأق�ساه )خم�س�ة 
التقا�سي  ر�س�وم وم�ساريف  التقا�سي من  اإجراءات  الناجمة عن  التكاليف  بكافة  بحفظ حقوقها مع حتميلكم 

واأتعاب املحاماه.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )58401/2022(
املنذر : م�سنع احتاد الهند�سة االن�سائية يونك للديكور واالعمال اخل�سبية ذ م م

املنذر اليها : فوزية جواد حممد جواد
املنذر اليه: حممد اليا�ش حافظ حممد يو�سف

)جمهولني حمل االقامة(
وامل�سحوب   )100153( رقم  �سيك  قيمة  ب�سداد  اليهم  املنذر  انذر  قد  املنذر  كان  ملا 
اماراتي  درهم   )138930( بقيمة   11/12/2018 بتاريخ  بنك  نور  بنك  على 
والذي ارجتع دون �سرف لدى تقدميه للبنك امل�سحوب عليه لذا فان املنذر ينذر املنذر 
اليهم باملبادرة ل�سداد قيمة ال�سيك املذكور وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا 
اليهم  املنذر  القانونية �سد  االجراءات  كافة  املنذر التخاذ  �سوف ي�سطر  واال  االنذار 

الإجبارهم على ال�سداد. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
MOJAU_2022- 0057257 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : مهدي خليل عبداهلل خليل نوح ، اجلن�سية البحرين يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% و ذلك اىل ال�سيد : �ساجنوى مازومدير مانيك 
مازومدير اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�سة )�سالون ج�سر املحبه للحالقه( والتي تاأ�س�ست باأمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )603756( ال�سادرة من دائرة التنميه االقت�سادية. 
القانوين من  ال�سكل  ال�سابق ل�ساحبها احلايل، تغيري  تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سه 

فرديه اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
MOJAU_2022- 0057387 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد : جري�ش بانيبوالت �سريدهاران ، اجلن�سية الهند يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100% وذلك اىل ال�سيد : �سرف الدين كارابام فيتيل حمزه 
مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�سريعه(  للوجبات  )الغادة  الرخ�سة  يف  الهند  اجلن�سية 
تنازل   : اخرى  تعديالت  االقت�سادية.  التنميه  دائرة  من  ال�سادرة    )762365( رقم  رخ�سة 

�ساحب الرخ�سه الخر، تغيري وكيل اخلدمات
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
MOJAU_2022- 0054496 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

العربية  االإمارات  - اجلن�سية:  : مو�سي عبيد مبارك خدمي اجلابري  ال�سيدة  باأن  للجميع  ليكن معلوما 
ال�سيد:  اإىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�ستها  كامل  من   )%5( عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  املتحدة، 
ابراهيم عبداهلل عي�سى ابراهيم البلو�سي - اجلن�سية: االإمارات العربية املتحدة، وترغب يف البيع والتنازل عن 
)95%( من كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: عزت خان منكل - اجلن�سية: اأفغان�ستان، 
يف الرخ�سة امل�سماه )ال�سا�سع لل�سياحة( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )749835( ال�سادرة 
من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: 1. تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( 
)ال�سا�سع  اإىل  لل�سياحة(  )ال�سا�سع  من  التجاري  اال�سم  تغيري   .2 ذات م�سوؤولية حمدودة(،  اإىل )�سركة 
ل�سنة    )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ش  )ذ.م.م((،  لل�سياحة 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70535

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
 �إخطار عديل بالوفاء 

برقم �ملحرر 2022/0050799
اإبراهيم حممد ح�سن خليفه احلو�سني واملحاميه / �سمر  مقدمه من:- املخطر / ربيع حممد ال�سو�ش - لبناين اجلن�سية، بوكاله املحاميان / 
ح�سن  حممد  اإبراهيم   / املحامي  مكتب  املختار  حمله   : العنوان   )MOJAU_2021_0035605( رقم  بالق�سايا  عامه  وكاله  مروان 
خليفه احلو�سني. املخطر اإليه / ح�سني داود اأحمد بندق - اأردين اجلن�سية  - العنوان : اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �سيتادل تاور - مكتب رقم 
044214926 - موبيل :  044214969 - فاك�ش :  مكاين :2475886467 - هاتف :  رقم   -  11930  : بريد  �سندوق   -  1908

drmhussienw@gmail.com  / االلكروين  الربيد   -  0505768710
 - القانونية  والفائدة  االإماراتي،  بالدرهم  يعادلها  ما  اأو  اأمريكي  دوالر  وثمانون  األف  ع�سرون   )20،080،00( مبلغ  ب�سداد  اخطار  املو�سوع 
املخطر اإليه ميتلك �سركة اليجان�ش لتجارة م�ستلزمات التدخني )�ش،ن،م،م( بدبي،  - وقد اإتفق مع املخطر على توريد ب�سائع عبارة عن حاوية 
على الفاتورة ال�سربية ال�سادرة  وبناء   ، االتفاق  هذا  ومبوجب  وفحم،  واحدة  ملرة  ت�ستعمل  �سي�سة   )Disposable Shisha Plastic(
بتاريخ 2021/01/07 فقد مت حتويل مبلغ وقدره )20،080،00( ع�سرون األف وثمانون دوالر اأمريكي من املخطر للمخطر اإليه مبوجب 
�سبعة حتويالت مالية باإجمايل مبلغ )17،355،89( دوالر اأمريكي باالإ�سافة اإىل اإ�ستالم املخطر اإليه مبلغ ع�سرة اآالف درهم اإماراتي بتاريخ  
�سرف رقم )7047( �سادر من �سركة علي ال�سو�ش لتجارة املعدات ثابت فيه اأن هذا املبلغ من طرف املخطر  �سند  مبوجب   2021/06/20
)ربيع ال�سو�ش( وثابت فيه اأن اإجمايل املبلغ الوا�سل للمخطر اإليه هو مبلغ )20،080،00( ع�سرون األف وثمانون دوالر اأمريكي وهذا االإي�سال 
موقع منه باالإ�ستالم ، - وملا كان املخطر اإليه مل يفي مبا اإلتزم به وهو توريد الب�سائع املتفق عليها للمخطر وهي عبارة عن حاوية �سي�سة ت�ستعمل 
ملرة واحدة وفحم واإ�ستمر يف املماطلة رغم قيام املخطر بت�سليمه املبلغ املذكور. - ملا كان املخطر اليه ممتنع عن توريد الب�سائع املذكورة وممتنع عن 
رد املبلغ املذكور للمخطر رغم املطالبة الودية بذلك، وهو االأمر الذي اأ�ساب املخطر باأ�سرار مادية واأدبية بالغة ، لذلك ، ومبوجب هذا االإنذار فاإننا 
ننذركم ب�سداد املديونية امل�ستحقة للمخطر وقدرها )20،080،00( ع�سرون األف وثمانون دوالر اأمريكي اأو ما يعادلها بالدرهم االإماراتي و ذلك 
يف غ�سون خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا االإنذار ، و اإال �سن�سطر التخاذ كافة االإجراءات القانونية الالزمة ال�سرداد املبلغ املذكور ، باالإ�سافة 

للفائدة القانونية ، مع حتميلكم امل�سروفات والر�سوم واأتعاب املحاماة. مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى قبلكم،
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70408

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  -   
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005486/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة مزايا ال�سرق لتجارة مواد البناء )وكيل خدمات / موؤ�س�سة فردية(
البناء  مواد  لتجارة  ال�سرق  مزايا  �سركة  مالكة  وب�سفتها  ب�سخ�سها   - جاو  بيبنليالن   -  2

البناء    مواد  لتجارة  ال�سرق  مزايا  �سركة  مدير  وب�سفته  ب�سخ�سه  �سبيح  خفى  ر�سك  �سالم   -  3
املطريي  ملفي  حممد  في�سل  املنفذ  املدعي   ل�سالح  �سدك  عنه  �سورة  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
ب�سخ�سه و�سفته وكيل عن �سركة �سوكت لتجارة االأ�سالك الكهربائية )ذ م م( 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 كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 108017 درهم، والفائدة القانونية 
بواقع %5 على املبلغ 57988 درهم من تاريخ 2021/6/30 حتى متام ال�سداد ، والفائدة القانونية بواقع 
%5 على املبلغ 36700 درهم من تاريخ 2021/12/17 حتى متام ال�سداد. لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار.  ويف حالة تخلفك 

)م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392
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املال والأعمال
اخلميس   24  مارس    2022  م   -    العـدد   13501  

 Thursday     24   March   2022   -  Issue No   13501

الإمارات لبحوث ال�شتمطار: اليوم العاملي للمياه يدفعنا 
لتخاذ موقف وا�شح جتاه ا�شتدامة املياه اجلوفية

•• اأبوظبي-وام:

قالت علياء املزروعي مديرة برنامج االإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار اإن 
�سعار اليوم العاملي للمياه “املياه اجلوفية – جعل غري املرئي مرئياً” والذي 
التابع  الربنامج  يعتمده  ما  مع  يتوافق  ع��ام  كل  من  مار�ش   22 ي�سادف 
اأهداف ا�سراتيجية طويلة االأمد تتمحور  للمركز الوطني لالأر�ساد من 
الرئي�ش  الطبيعي  امل��ورد  تعد  والتي  �سحن خمزون مياهنا اجلوفية  حول 

للمياه يف الدولة وت�سكل نحو 50% 
فيها..  امل�ستخدمة  املائية  امل��وارد  من 
تدفعنا  املنا�سبة  هذه  اأن  اإىل  م�سرية 
ا�ستدامة  جتاه  وا�سح  موقف  التخاذ 
املياه اجلوفية واأ�سافت تكمن اأهمية 
حتقيق  اإىل  الرامية  العاملية  امل�ساعي 
االأم����ن امل��ائ��ي حم��ل��ي��اً وع��امل��ي��اً والتي 
يوؤدي فيها برنامج االإمارات لبحوث 
اإىل  اأ�سا�سياً،  دوراً  اال�ستمطار  علوم 
ظل  يف  االإن�����س��اين  م�ستقبلنا  حماية 
ت��اأث��ري ���س��ح امل��ي��اه ال�����س��احل��ة لل�سرب 
ال�سكان  ع����دد  ومن����و  ال����ع����امل،  ح����ول 
االأخ���رية، ما  االآون���ة  ب�سكل مهول يف 

واأبرزها  العذبة،  املياه  م�سادر  على  والطلب  اال�ستهالك  كمية  ن�سبة  رفع 
املياه اجلوفية التي تعترب م�سدر كل املياه العذبة اجلارية يف العامل.

وذكرت اأن البحوث احلا�سلة على منحة الربنامج بدوراته املختلفة حققت 
اإ�سافات جدية وملمو�سة يف تعزيز ا�سراتيجيات وتقنيات علوم اال�ستمطار، 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  من  احلكيمة  التوجيهات  خالل  من  متكنا  حيث 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ، من بناء 
�سبكة �سراكات عاملية وا�سعة مع العلماء والباحثني واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة 
ومبا  للتنفيذ  والقابلة  الواقعية  احللول  من  املزيد  البتكار  �سعياً  عاملياً، 
ي�سمن ا�ستدامة املياه اجلوفية يف املناطق االأكرث تاأثراً بتداعيات اجلفاف 

وندرة املياه حول العامل.

»الثقافة وال�شياحة« تعني مريال لالإ�شراف على 
ا�شرتاتيجية الإدارة ال�شياحية جلزيرة ال�شعديات

•• اأبوظبي-وام: 

املطور  “مريال”،  تعيني  اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  اأعلنت 
الرائد للوجهات يف اأبوظبي، لتتوىل م�سوؤولية االإ�سراف على ا�سراتيجية 
االإدارة ال�سياحية جلزيرة ال�سعديات، وذلك لالرتقاء بالتجارب والعرو�ش 
الزوار  من  املزيد  وا�ستقطاب  بها  الوعي  وتعزيز  اجلزيرة  يف  ال�سياحية 

اإليها.
ومتتلك الدائرة و”مريال” �سجاًل حافاًل بال�سراكات الناجحة القائمة 
لروؤية  وف��ق��اً  االإم����ارة  يف  ال�سياحة  ق��ط��اع  من��و  بتحفيز  التزامهما  على 
اأبوظبي 2030، حيث تعاونت اجلهتان على تطوير منتجات وخدمات 
باحلياة  املفعمة  ال�سياحية  اخلريطة  م��الم��ح  ر�سمت  امل�ستوى،  عاملية 
والديناميكية يف االإمارة. وت�سعى هذه املبادرة اإىل اإر�ساء معايري جديدة 
على  “مريال”  �ستعمل  اإذ  ال�سياحية،  الوجهات  اإدارة  جم��ال  يف  للتميز 
اآفاقاً  وتفتح  ال��زوار،  جتربة  ترثي  العرو�ش  من  متكاملة  باقة  ت�سميم 

وا�سعة للمزيد من االزدهار ال�سياحي يف ال�سعديات.
وقال �سعادة �سعود عبد العزيز احلو�سني، وكيل دائرة الثقافة وال�سياحة 
– اأبوظبي : “ تركز ا�سراتيجيتنا على تر�سيخ مكانة اأبوظبي كوجهة 

مف�سلة لل�سياح من جميع اأنحاء العامل. 
اأ�سا�سياً �سمن مبادراتنا لتحقيق هذه  وتعترب جزيرة ال�سعديات حموراً 
الثقافية يف االإم��ارة، ومنارة عاملية  ال�سياحة  االأه��داف، باعتبارها ركيزة 
لتتوىل م�سوؤولية  “مريال”  بتعيني  �سعداء  واالإب��داع.  والفنون  للثقافة 
االإدارة ال�سياحية جلزيرة ال�سعديات، ونتطلع اإىل التعاون �سوياً لالرتقاء 
بالعرو�ش ال�سياحية يف منطقة ال�سعديات الثقافية، والرحيب باملزيد 

من الزوار ال�ستك�ساف جتاربها املُلهمة.
يف  اجل���زر  ل�سياحة  وف��ري��د  ج��دي��د  مفهوم  �سياغة  على  بقدرتنا  ون��ث��ق   
اأنحاء  جميع  م��ن  وال�����زوار  امل��ح��ل��ي  املجتمع  لتطلعات  تلبيًة  اأب��وظ��ب��ي، 

العامل«.
يف  ال�سياحية  اال�سراتيجيات  و���س��ع  يف  مهماً  دوراً  “مريال”  ولعبت 
ي��ا���ش، وال��ت��ي �ساهمت يف دع��م من��و ق��ط��اع ال�سياحة يف االإم���ارة،  ج��زي��رة 
بالتزامن مع تطوير مقومات ومناطق جذب وجتارب ا�ستثنائية جديدة 
خارج اجلزيرة، واإطالق منتجات وخدمات مبتكرة تتجاوز نطاق روؤيتها. 
على  بالبناء  ال��دائ��رة،  مع  اجل��دي��دة  �سراكتها  عرب  “مريال”،  و�ستقوم 
يف  ال��رائ��دة  ال�سعديات  ج��زي��رة  مكانة  وا�ستثمار  ال��ن��اج��ح،  ال��ن��م��وذج  ه��ذا 
توفري جتارب ثقافية وفنية ال نظري لها، لت�سليط ال�سوء على عرو�سها 

وبراجمها، وزيادة عدد زوارها.
ملريال  التنفيذي  الرئي�ش  ال��زع��اب��ي،  اهلل  عبد  حممد  ق��ال  جانبه،  م��ن 
“مريال”  اأب��وظ��ب��ي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  باختيار  “ ف��خ��ورون   :
لالإدارة ال�سياحية جلزيرة ال�سعديات، حيث متثل هذه ال�سراكة عن�سراً 
الرامية لدعم   2030 اأبوظبي  روؤية  بتحقيق  التزامنا  اإطار  يف  اأ�سا�سياً 
تعزيز  على  ال�����س��راك��ة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  و�سنعمل  االق��ت�����س��ادي.  التنويع 
مكانة الوجهات ال�سياحية والرفيهية يف جزيرة ال�سعديات، ف�ساًل عن 
منتجاتها وخدماتها وجتاربها الرائعة التي ت�ستقطب الزوار من جميع 
بني  والرابط  التكامل  دعائم  تر�سيخ  خالل  من  وناأمل  العامل.  اأنحاء 
خمتلف الوجهات ال�سياحية يف االإمارة، يف خلق جتربة ا�ستثنائية واأكرث 

جاذبية للزوار ».
وتتبنى دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي مبادرات تهدف اإىل ا�ستدامة 
منو العرو�ش ال�سياحية يف املعامل الطبيعية ومن�ساآت ال�سيافة واملقا�سد 
الرفيهية يف العا�سمة. ومن خالل توفري جمموعة متنوعة من التجارب 
الثقافية تلبي اهتمامات الزوار من جميع اأرجاء العامل، اأ�سبحت جزيرة 
ال�سراكة  وت�سعى  العا�سمة،  يف  الثقافية  لل�سياحة  حم���وراً  ال�سعديات 
من  املزيد  تطوير  يف  قدماً  واملُ�سي  املكانة،  ه��ذه  تكري�ش  اإىل  اجل��دي��دة 

الربامج والعرو�ش ال�سياحية يف اجلزيرة.

ال�شركات النا�شئة يف Hub71 ت�شتقطب ا�شتثمارات بقيمة 1.5 مليار درهم منذ انطالقها
•• اأبوظبي-وام:

التكنولوجيا  منظومة   )Hub71( اأم�����ش  اأع��ل��ن��ت 
يف  النا�سئة  ال�سركات  جمع  عن  اأبوظبي  يف  العاملية 
ا�ستثمارات بقيمة ت�سل اإىل 1.5 مليار   Hub71
20 �سفقة  درهم منذ انطالقها وعقدها اأكرث من 

بقيمة 30 مليون درهم يف العام 2021.
وارتفعت قيمة ال�سركات النا�سئة يف Hub71 اإىل 
األف فر�سة  5.87 مليار درهم مع توفريها قرابة 
يعك�ش  مما   ،2019 العام  يف  اإنطالقها  منذ  عمل 
مدى االأثر االإيجابي للمجتمع التكنولوجي املزدهر 

يف اأبوظبي.
مبادلة  ���س��رك��ة  م���ن  ب��دع��م   ،Hub71 وت�����س��اه��م 
التحول  م�سرية  ت�سريع  يف  “مبادلة”  لال�ستثمار 
اأبوظبي  جهود  وتعزيز  االإم����ارات  دول��ة  يف  الرقمي 
لريادة  عاملية  عا�سمة  مكانتها  تكري�ش  اإىل  الهادفة 
 Hub71 عت االأعمال بحلول العام 2031. و و�َسّ
الفعالة  وبراجمها  اال�سراتيجية  �سراكاتها  نطاق 
النا�سئة  ال�سركات  لتمكني  امل�سافة  القيمة  خلق  يف 
ال���رائ���دة ح���ول ال��ع��امل م��ن حت��ق��ي��ق ال��ن��م��و لت�سبح 

�سركات ت�ساهم بقوة يف حركة االقت�ساد العاملي.
للعام  ال�سنوي  االأث���ر  تقرير   Hub71 ن�سرت  و 
و  النمو  من���اذج  على  ال�����س��وء  ي�سلط  ال���ذي   2021
النجاح التي حتققت خالل العام املا�سي يف جمتمعها 

الذي ي�سم اأكرث من 100 �سركة نا�سئة.
و ق���ال م��ع��ايل حم��م��د ال�����س��رف��اء احل���م���ادي، رئي�ش 
جمل�ش اإدارة Hub71: »يوؤكد النمو الكبري الذي 
حققته ال�سركات النا�سئة يف Hub71 والذي جتاوز 
ن�سبة 191 يف املائة يف العام 2020 مكانة اأبوظبي 
التكنولوجيا..  على  قائم  ومبتكر  متطور  كاقت�ساد 
اقت�ساد  رئي�سيًة يف  دعامًة  االأعمال  ريادة  �ست�سّكل  و 
النا�سئة  ال�سركات  باأن  امل�ستدام.. وكلنا ثقة  االإم��ارة 
Hub71 �ستوا�سل جذب  املتميزة التي حتت�سنها 
ال�سراكات  وتعزيز  الطويل  املدى  على  اال�ستثمارات 

الدولية وبناء ال�سركات العاملية«.
املتميز   Hub71اأداء “يعك�ش  احلمادي:  واأ�ساف 
تتمتع  ال��ت��ي  امل��ت��ي��ن��ة  االأع���م���ال  بيئة   2021 ل��ل��ع��ام 
موقع  لتكري�ش  �سعينا  اإط���ار  يف  اأبوظبي  اإم���ارة  بها 

العام  الدولة عا�سمة عاملية لريادة االأعمال بحلول 
2031.. ونهدف اإىل م�ساعدة �سركات التكنولوجيا 
ومالئمة  مرنة  اأعمال  بيئة  لها  ونوفر  النمو،  على 
ت��دع��م االأف���ك���ار امل��ب��ت��ك��رة وت���ق���دم احل���ل���ول الالزمة 

للتحديات امللحة التي يواجهها املجتمع«.
التكنولوجيا يف  التقرير ملحة عن منظومة  و يقدم 
اأثرها االإيجابي على املجتمع واالقت�ساد  اأبوظبي و 
العام  دي�سمرب من  اإىل  يناير  املمتدة من  الفرة  يف 
2021. وي�سم جمتمع Hub71 احليوي �سركات 
 18 يف  ونا�سطة  دول���ة   25 م��ن  نا�سئة  تكنولوجيا 
وال�سحية  املالية  التكنولوجيا  مثل  متنوعاً  قطاعاً 
اال�سطناعي  وال����ذك����اء  وال����روب����وت����ات  وال���زراع���ي���ة 

والبيانات ال�سخمة واالأمن ال�سيرباين.
ب��ن��اء جمتمع  امل��ت��م��ث��ل يف  ان���ط���الق���ٌا م���ن ه��دف��ه��ا  و 
اأبوظبي  مكانة  وتعزيز  عاملية  تكنولوجية  �سركات 
من   Hub71 متكنت  رائ����دا  تكنولوجيا  م��رك��زا 
ربط املوؤ�س�سني بامل�ستثمرين ووفرت ت�سهيالت ت�سل 
دره��م من خالل مبادراتها  36 مليون  اإىل  قيمتها 
امل��ت��ع��ددة ل��دع��م ع��م��ل ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة يف اإم���ارة 
  Hub71 اأبوظبي. فقد اأمّتت ال�سركات النا�سئة يف

جولة متويل ح�سلت من خاللها �سركات مثل   32
بقيمة  “اأ”  ال�سل�سلة  م��ن  مت��وي��ل  على   Trella
BitOasis، من�سة  وكذلك  دره��م،  مليون   154
العمالت امل�سفرة، وSecurrency، �سركة البنية 
البلوك  الكتل  القائمة على �سال�سل  املالية  التحتية 
ت�����س��ني ، ال��ل��ت�����س��ن ج��م��ع��ت��ا 110 م��الي��ني دره����م يف 
جوالت ال�سل�سلة “ب” لتمويل تو�سعهما يف االإمارات 
مبدئية  تطبيقات  �سبعة  تنفيذ  مّت  كما  واملنطقة. 
وت���وق���ي���ع ث����الث ���س��ف��ق��ات مب���الي���ني ال����دراه����م من 
اأطلقته  ال��ذي   The Outliers برنامج  خ��الل 
احللول  ت�سجيع  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي   ،HUB71
امل��ب��ت��ك��رة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا ال�����س��رك��اء من 

القطاعني اخلا�ش والعام.
من جانبه، قال بدر �سليم �سلطان العلماء، الرئي�ش 
تقرير  »ي�سري   :Hub71 يف  ب��االإن��اب��ة  التنفيذي 
اأحرزته  ال����ذي  ال��ت��ق��دم  م���دى  اإىل  ال�����س��ن��وي  االأث����ر 
�سركات Hub71 خالل العام املا�سي.. و ي�سطلع 
بدور   Hub71 يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات  م��وؤ���س�����س��و 
اأبوظبي  يف  االب��ت��ك��ار  م�ستقبل  �سياغة  يف  حم���وري 
دعم  يف  متزايدة  اأهمية  التكنولوجيا  تكت�سب  حيث 

املحلي  امل�ستويني  على  ل��الإم��ارة  الطموحة  ال���روؤى 
�سراكاتها  تعزيز  اإىل   Hub71 ت�سعى  و  والعاملي. 
مع املوؤ�س�سني الذين يدعمون تو�سيع اأعمال ال�سركات 
امل�ستقبلية الرائدة ويقدمون حلواًل جديدة لتطوير 
ال��ق��ط��اع��ات وخ��ل��ق اأث����ر اإي��ج��اب��ي يف جم��ت��م��ع��ات��ن��ا. و 
وتو�سيع  االإيجابي  اأثرها  بتنمية   Hub71 تلتزم 
م�ساهمتها يف م�سرية اخلم�سني عاماً القادمة لدولة 
االإمارات من خالل حتفيز النمو والتحول الرقمي 

والتغيري االإيجابي«.
اإىل تعزيز اأثرها االإيجابي يف   Hub71 و�ست�سعى
العام 2022 عرب اجتذاب املواهب العاملية النا�سطة 
و�سناديق  االأم�������وال  وروؤو��������ش  االأع����م����ال،  ري�����ادة  يف 
و  االإ�سراتيجية.  وال�سراكات  املخاطر  اال�ستثمار 
تهدف Hub71 اإىل تعزيز الو�سول اإىل االأ�سواق 
ال�سركات  مل�ساعدة  املعرفة  والتمويل وتبادل  العاملية 
االأعمال  ل��رواد  و�ستوفر  النمو..  النا�سئة يف حتقيق 
وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ���س��ل�����س��ل��ة م���ن امل����ب����ادرات وال���ربام���ج 
�ساأنها دعم منظومة  التي من  وال�سراكات اجلديدة 
اأب��وظ��ب��ي م���ن خ���الل ت�����س��اف��ر اجلهود  االب��ت��ك��ار يف 

لتعزيز القيمة امل�سافة.

غرفة اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع جمعية ال�شناعة والأعمال الرتكية 
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  وق��ع��ت 
ال�سناعة  جمعية  م��ع  ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 
ت�����س��ت��ه��دف تعزيز  ال��رك��ي��ة،  واالأع���م���ال 
التجارة  جم����االت  يف  ال��ف��ع��ال  ال��ت��ع��اون 
واال����س���ت���ث���م���ار مب����ا يخدم  وال�������س���ن���اع���ة 

امل�سالح واالأهداف امل�سركة.
�سيعمل  االت���ف���اق���ي���ة،  ب���ن���ود  ومب����وج����ب 
اجلانبان على تن�سيق جهودهما لت�سهيل 
واالأعمال  وال��ت��ج��ارة  ال��ت��ع��اون  وت��و���س��ي��ع 
املعلومات  وت���ب���ادل   ، اأع�����س��ائ��ه��م��ا  ب���ني 
وال�سناعية  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
امل�سرك،  االه��ت��م��ام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
بالفر�ش  ال���ت���ع���ري���ف  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
بدولة  االأع���م���ال  بيئة  يف  اال���س��ت��ث��م��اري��ة 
حتديداً  واأبوظبي  ع��ام  ب�سكل  االإم���ارات 

وما يقابلها يف بيئة االأعمال بركيا.
تنظيم  على  التعاون  اتفاقية  ن�ست  كما 
اجلهود بني الطرفني الإقامة الفعاليات 
التجارية واملوؤمترات والندوات وغريها، 

الغرفتني  اأع�ساء  دع��وة  اإىل  باالإ�سافة 
واالأن�سطة  امل���ع���ار����ش  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ينظمها  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
الطرفان، والتن�سيق فيما بينهما لتبادل 
زيارات الوفود والبعثات التجارية وعقد 
لقاءات االأعمال. جاء ذلك خالل تنظيم 
غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي الج��ت��م��اع االأع���م���ال مع 
وفد جمعية ال�سناعة واالأعمال الركية 
ب��ح�����س��ور �سعادة  ال��غ��رف��ة،  ب���رج  يف م��ق��ر 
الدكتور علي �سعيد بن حرمل الظاهري 
اأبوظبي،  غ��رف��ة  لرئي�ش  االأول  النائب 
و�سعادة  الرميثي  غمران  �سعيد  و�سعادة 
و�سعادة  الظاهري،  خلفان  علي  �سام�ش 
عامر فايز قاقي�ش اأع�ساء جمل�ش اإدارة 
املهريي  ه��الل  حممد  و�سعادة  الغرفة، 
م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي، وع���دد من 

ممثلي ال�سركات املحلية يف اأبوظبي.
وم�����ن اجل����ان����ب ال����رك����ي ح�����س��ر م����راد 
ونائب  ال��رك��ي  ال��وف��د  رئي�ش  اأوزي��غ��ني 
رئ��ي�����ش ج��م��ع��ي��ة ال�����س��ن��اع��ة واالأع����م����ال 
 20 نحو  االجتماع  �سهد  كما  الركية، 

واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  اأه���م  ممثلي  م��ن 
االقت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��رك��ي��ة 
احليوية ومن �سمنها قطاعات الرعاية 
ال�سحية والبناء والت�سييد واال�ست�سارات 
واالأغذية  واال�ستثمار  وامل��ال  القانونية 
اأكد  االفتتاحية  كلمته  ويف  وال�سيافة. 
اأهمية  ح��رم��ل  ب��ن  �سعيد  علي  ال��دك��ت��ور 
العالقات االقت�سادية بني دولة االإمارات 
وجمهورية تركيا ال�سديقة، التي تعترب 
�سريكاً اقت�سادياً ا�سراتيجياً لالإمارات، 
م�سرياً اإىل اأن هذه العالقات قد �سهدت 
 ، منًوا غري م�سبوق خالل العام املا�سي 
مدعومة بالروؤية امل�سركة والرغبة من 
قيادة البلدين. وهو ما توؤكده موؤ�سرات 
التجارة الرئي�سية حيث �سهدت التجارة 
غري  من���واً  البلدين  ب��ني  النفطية  غ��ري 
عام  يف  دوالر  مليار   13.7 بلغ  م�سبوق 
عام  عن   ?54 قدرها  بزيادة   ،  2021
2020 وزيادة بن�سبة 86? مقارنة بعام 
2019. وتعد تركيا �سابع اأكرب �سريك 
جت��اري ل��الإم��ارات بح�سة تبلغ 3? من 

•• دبي - وام:

جايري  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�ش  فخامة  دع��ا 
بول�سونارو، جمتمع االأعمال وامل�ستثمرين 
بالده  يف  لال�ستثمار  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
االقت�سادية  ال��ف��ر���ش  م���ن  واال���س��ت��ف��ادة 
من  ال�����ع�����دي�����د  يف  امل�����ت�����اح�����ة  امل�����ت�����ع�����ددة 

القطاعات.
خالل  األقاها  م�سجلة  كلمة  يف  ذلك  جاء 
فعاليات اليوم االأول من الن�سخة الرابعة 
م���ن امل���ن���ت���دى ال���ع���امل���ي ل���الأع���م���ال ل���دول 
اأمريكا الالتينية الذي انطلقت فعالياته 
ام�ش؛ حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ش  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
الدولة رئي�ش جمل�ش ال��وزراء حاكم دبي 
بال�سراكة بني غرفة جتارة  “رعاه اهلل”، 

دبي واإك�سبو 2020 دبي.
�ساحب  اإىل  بال�سكر  بول�سونارو  وت��وج��ه 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
له  ال��ك��رمي��ة  دع��وت��ه  ع��ل��ى  اهلل”،  “رعاه 
اأن  اإىل  م�����س��رياً  احل�����دث  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
بالده �سرعت يف تنفيذ “برنامج ال�سراكة 
اال�ستثماري” الذي يعترب اأ�سخم برنامج 
م�ستدام لال�ستثمار يف البنية التحتية يف 

تاريخ الربازيل.
وخ�����الل ك��ل��م��ت��ه، اأك�����د ب��ول�����س��ون��ارو على 
االقت�سادي،  باالنفتاح  ال��ربازي��ل  ال��ت��زام 
للربازيل  التناف�سي  االإدراج  ذل��ك  يف  مبا 

�سي�سّكل  ال����ذي  اجل���دي���د  ال�����س��ي��ن��اري��و  يف 
العامل يف حقبة ما بعد اجلائحة،  معامل 
حملهما  ال����ت����ي  ال����ت����ح����دي����ات  �����س����وء  يف 
الربازيل  دفعت  والتي  املا�سيان،  العامان 
ملنع  لتخ�سي�ش قدر كبري من م�سادرها 
املزيد من الراجع احلادِّ على ال�سعيدين 
وا�سلت  حيث  واالجتماعي،  االقت�سادي 

البالد م�سار النمو االقت�سادي.
انكما�ش  بعد  اأن��ه  اإىل  بول�سونارو  واأ���س��ار 
 ،2020 ع���ام  يف   %  4.1 ن�سبته  بلغت 
ال���ذي ُي��ع��د م��ن االأق���ل ب��ني جميع الدول 
املحلي  ال��ن��اجت  �سهد  باجلائحة،  امل��ت��اأث��رة 
ن�سبته  بلغت  من���واً  ل��ل��ربازي��ل  االإج���م���ايل 
اإن  م�����وؤك�����داً   ،2021 ع�����ام  %يف   4.6
الت�سخم  م�����س��ت��وي��ات  ل�����س��ب��ط  احل���اج���ة 
نحقق  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ال�����س��ع��ب  م���ن  �ستجعل 

النتائج ذاتها يف هذا العام.
النمو  لتحقيق  نتوق   : بول�سونارو  وق��ال 
الق�سري  امل��دى  على  الفر�ش  خ��الل  م��ن 
بالن�سبة  واملتو�سط والطويل، لي�ش فقط 
االأع����م����ال احل���ا����س���ري���ن يف هذا  ل���رج���ال 
املوؤمتر، بل لكافة جمتمع االأعمال اأي�ساً.

االأعمال  رج�����ال  ك���اف���ة  ن���دع���و  واأ�����س����اف: 
عملنا  ظ��ل  يف   ، ال��ربازي��ل  يف  لال�ستثمار 
احلذر  االق��ت�����س��ادي  التعايف  حتقيق  على 
الثالث  ال�سنوات  م��دى  فعلى  وامل�ستدام، 
اإىل  اأ���س��ول��ن��ا  م��ن   131 نقلنا  امل��ا���س��ي��ة، 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ش، م����ع اإم���ك���ان���ي���ة جلب 

ا�ستثمارات مبا يقرب من اأكرث من 150 
25 مليار دوالر من  مليار دوالر وقرابة 
ر����س���وم االم���ت���ي���ازات، وت��ت�����س��م��ن حمفظة 
ال��ربن��ام��ج اال���س��ت��ث��م��اري يف ع���ام 2022 
اأ�سواًل يبلغ عددها 153، مع ا�ستثمارات 
 60 اإىل  قيمتها  ت�����س��ل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن 

مليار دوالر.
من  عد  على  ال�سوء  بول�سونارو  �سلط  و 
امل�����س��روع��ات ال��ق��ائ��م��ة يف ال���ربازي���ل مثل 
الربازيلية”،  وال����ربق  ال��ربي��د  “�سركة 
وامل�������زاد االأخ������ري ل����ل����رددات ال���رادي���وي���ة 

جتارتها اخلارجية غري النفطية. وتعد 
�سريًكا   12 اأك�����رب  ب���ني  م���ن  االإم��������ارات 
جتارًيا دولًيا لركيا. م�سدداً على اأهمية 
ت��ظ��اف��ر اجل��ه��ود امل�����س��رك��ة ل��دع��م هذه 
اأو�سع  م�ستويات  اإىل  لت�سل  ال��ع��الق��ات 

واأرحب يف ال�سنوات املقبلة.
املكانة  اإىل  كلمته  ح��رم��ل يف  ب��ن  واأ���س��ار 
االق���ت�������س���ادي���ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب���ه���ا دول����ة 
االإمارات حيث الزالت حتتفظ مبرتبتها 
جمل�ش  دول  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى  االأوىل 
عاملًيا   22 واملرتبة   ، اخلليجي  التعاون 
يف جذب اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر وفًقا 
 2021 لعام  العاملي  اال�ستثمار  لتقرير 
ال�����س��ادر ع��ن االأون���ك���ت���اد. وع��ل��ى �سعيد 
ا كبرية  اأبوظبي، فهي توفر فر�سً اإمارة 
من  لال�ستفادة  االأت���راك  للم�ستثمرين 
العديد من مزاياها اجلوهرية؛ ال�سيما 
واأن بيئة االأعمال يف اأبوظبي تعد وجهة 
االأجانب  للم�ستثمرين  اإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 
ب��ف��ر���ش ا���س��ت��ث��م��اري��ة م��ت��ن��وع��ة وواع����دة، 
بالغرب،  ال�سرق  يربط  جغرايف  وموقع 

اال�ستخدام  وام���ت���ي���ازات   ،5G ل�����س��ب��ك��ات 
امل�������س���ت���دام ل���ل���ح���دائ���ق ال���ع���ام���ة، م����وؤك����داً 
يف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ع����زم ال����ربازي����ل على 
وحتقيق  للتنمية  م�����س��ت��دام  م�����س��ار  ات��ب��اع 
يتعلق  فيما  خا�سة  الدولية،  االلتزامات 
باحلد من االنبعاثات الكربونية واالإزالة 

غري القانونية للغابات.
كما األقى بول�سونارو ال�سوء على التوجه 
املتجددة؛  الطاقة  م�سادر  يف  لال�ستثمار 
التي  الطاقة،  منظومة  تعزيز  اأج��ل  م��ن 
ُتعد اإحدى اأنظف منظومات الطاقة على 

ب��اق��ت�����س��اد م����رن، م���ا يجعلها  م��دع��وًم��ا 
احلري�سني  للم�ستثمرين  مثالية  بوابة 
التعاون  اأ�سواق دول جمل�ش  على دخول 
اخلليجي واملنطقة. كما ح�سلت اأبوظبي 
على املرتبة االأوىل بني املدن الذكية يف 
م�ستوى  ع��ل��ى   42 وامل��رت��ب��ة  امل��ن��ط��ق��ة، 
ال��ع��امل ، يف م��وؤ���س��ر امل��دي��ن��ة ال��ذك��ي��ة من 
اإىل  باالإ�سافة   .2020 ع��ام  يف   IMD
املدن  كاأكرث  اأبوظبي  ت�سنيف  مت  ذل��ك، 
اأماًنا يف العامل واالأكرث �سعادة يف املنطقة 

العربية.
اأبوظبي  غ���رف���ة  رئ���ي�������ش  ن���ائ���ب  ودع������ا 
ال�سركات الركية اإىل اإقامة االأعمال يف 
الن�سبية  املزايا  اأبوظبي، لال�ستفادة من 
التي  االقت�سادية  وامل��ح��ف��زات  املختلفة 
ا�ستعداد  موؤكداً  للم�ستثمرين،  توفرها 
امل�ستثمرين  ب���دع���م  اأب���وظ���ب���ي  غ���رف���ة 
اإىل  يتطلعون  الذين  االأت���راك  والتجار 
ال��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال جت��اري��ة واإت���اح���ة كافة 
اخلدمات والت�سهيالت الالزمة ل�سمان 

جناح اأعمالهم.

ال�سابقة  الهيمنة  م��ع  ال��ع��امل،  م�ستوى 
الهيدروكهربائية.  ل��ل��ط��اق��ة  ال��وا���س��ح��ة 
الطاقة  مل�������س���ادر  امل����ت����زاي����د  وال���ت���و����س���ع 
اإىل  واأ����س���ار  ال���ري���اح.  وط���اق���ة  ال�سم�سية 
ُيعد  ال��ذي  الربازيلية  ال�سيارات  اأ�سطول 
يف  االأ�سخم  الع�سرة  االأ�ساطيل  ب��ني  م��ن 
العامل، وامل�سمم ب�سكل منا�سب ال�ستخدام 
الوقود احليوي، مثل: االإيثانول والديزل 
ال�سناعات  اإىل  باالإ�سافة  ذل��ك  احليوي، 
منوذجاً  تعد  التي  الربازيلية  ال��زراع��ي��ة 

ُيحتذى به على م�ستوى العامل.

الرئي�ض الربازيلي يدعو جمتمع الأعمال الإماراتي لال�شتثمار يف بالده
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�شراكة بني قمة اإنف�شتوبيا لال�شتثمار 
ومن�شة كريبتو دوت كوم

•• دبي-وام: 

االإم���ارات  حكومة  اأطلقتها  التي  لال�ستثمار،  “اإنف�ستوبيا”  قمة  اأعلنت 
العربية املتحدة يف �سبتمرب 2021، بال�سراكة مع موؤ�س�سة القمة العاملية 
للحكومات، عن توقيع �سراكة عاملية جديدة مع من�سة “كريبتو دوت كوم” 

العاملية اخلا�سة بالعمالت الرقمية.
مبوجب مذكرة التفاهم، �ستكون من�سة “كريبتو دوت كوم”، املن�سة العاملية 
اإنف�ستوبيا.  لقمة  احل�سري  العاملي  ال�سريك  امل�سفرة،  العمالت  ل��ت��داول 
وت�سهم هذه االتفاقية يف اإثراء مناق�سات القمة التي تنعقد دورتها االأوىل 
 ،2022 للحكومات  العاملية  القمة  اأعمال  ، �سمن  اجل��اري  28 مار�ش  يف 

التي تعقد بالتزامن مع ختام اإك�سبو2020 دبي.
االقت�ساد، فيما  وزير  املري  املذكرة معايل عبد اهلل بن طوق  توقيع  �سهد 
اإ�ستيد  و�ستيوارت  االقت�ساد،  وزارة  وكيل  �سالح  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  وقعها 

املدير العام ملن�سة “كريبتو دوت كوم” يف ال�سرق االأو�سط واأفريقيا.
وقال �سعادة عبد اهلل اآل �سالح اإن قمة اإنف�ستوبيا التي تعقد للمرة االأوىل 
التحوالت  �ستناق�ش   ،2022 للحكومات  العاملية  القمة  اأع��م��ال  �سمن 
االقت�سادية الرئي�سية احلالية يف العامل، مثل العمالت امل�سفرة، وتاأثريها 
ت�ساعد  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  واحل��ل��ول  ال��ع��امل��ي��ة،  واالأ����س���واق  امل�ستثمرين  ع��ل��ى 
ال�سراكة مع من�سة  تقود هذه  لذلك  العامل،  اأنحاء  امل�ستثمرين يف جميع 
للتحديات  احللول  وتنوًعا حول  ث��راًء  اأكرث  مناق�سات  اإىل  العاملية  كريبتو 

التي تواجه اقت�سادات العامل.
من جهته قال اإريك اأنزياين الرئي�ش التنفيذي للعمليات يف “كريبتو دوت 
نكون جزًءا  واأن  اإنف�ستوبيا  لقمة  �سريًكا ح�سرياً  نكون  اأن  ي�سعدنا  كوم”: 
م�سركة  روؤي��ة  لدينا  التمويل.  م�ستقبل  تر�سم  للغاية  مهمة  من�سة  من 
اأن حتدثه العملة  التاأثري النوعي واملهم الذي ميكن  اإنف�ستوبيا ب�ساأن  مع 
امل�سفرة عاملًيا. ومع ا�ستمرار كريبتو يف مهمتها جللب العمالت امل�سفرة اإىل 

كل حمفظة، �سيكون تعاوننا مفيًدا يف حتقيق ذلك.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن قمة اإنف�ستوبيا متثل اإحدى املبادرات الرئي�سة �سمن 
“م�ساريع اخلم�سني” التي اأعلنتها حكومة االإم��ارات �سبتمرب 2021، اإذ 
جتمع قادة احلكومات واملنظمات غري احلكومية، وممثلي القطاع اخلا�ش، 
وامل�سارف اال�ستثمارية، وال�سركات العائلية، و�سناديق اال�ستثمار واملوؤ�س�سات 
االأكادميية والبحثية، ومكاتب اال�ستثمار من اأنحاء العامل، الإطالق اأفكار، 

وتوفري الفر�ش، ومتكني اال�ستثمارات يف امل�ستقبل.
بالق�سايا  ث����ري  اأع���م���ال  ب���ج���دول  ال��ق��م��ة  م���ن  االأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  وت��ت��م��ي��ز 
الفكر  العاملية، حيث ت�سهد م�ساركة قادة  ال�ساحة  االأب��رز على  االقت�سادية 
واملبتكرين من  وامل�ستثمرين،  القرار،  ال�سناعة، ف�ساًل عن �سناع  وخرباء 
وعدد  االأعمال،  ورجال  النا�سئة  وال�سركات  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 

من م�سرعات وحا�سنات االأعمال.
وت�سكل القمة العاملية للحكومات 2022، املن�سة اجلامعة الأكرث من 30 
منظمة عاملية، حيث ت�ست�سيف يف ن�سختها اال�ستثنائية هذا العام اأكرث من 
امل�سوؤولني احلكوميني واخل��رباء وق��ادة القطاع  4000 م�سارك من كبار 
جل�سات   110 من  اأك��رث  �سمن  احلكومات  م�ستقبل  ال�ست�سراف  اخلا�ش، 
رئي�سية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها اأكرث من 500 من �سناع القرار 

وقادة الفكر، واملتخ�س�سون من خمتلف القطاعات احليوية.

»اإمباور« ت�شيد حمطة جممع دبي 
لند ريزيدن�ض بـ193 مليون درهم

•• دبي-الفجر: 

مزّود  »اإم��ب��اور«،اأك��رب  امل��رك��زي  التربيد  الأنظمة  االإم���ارات  موؤ�س�سة  اأر���س��ت 
من  مناطق  تربيد  حمطة  بناء  عقد  ال��ع��امل،  يف  املناطق  تربيد  خل��دم��ات 
تزويد  بهدف  دره��م  مليون   193 بلغت  اإجمالية  بقيمة  اجل��دي��د،  اجليل 
للبيئة  ال�سديقة  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  ب��خ��دم��ات  ري��زي��دن�����ش  دب��ي الن��د  جممع 
ومبعايري تتفق مع املوا�سفات العاملية موؤكدة اأن عمليات البناء والت�سييد 
خالل  للمحطة  االنتاجية  الطاقة  �ستبلغ   حيث  امل��وق��ع  يف  بالفعل  ب���داأت 
23،500 طن تربيد والذي �سيتم ت�سغيلها خالل  انتهاء املرحلة االأوىل 

الربع االأول من 2023.
اإىل  �ست�سل  للمحطة اجلديدة  االإجمالية  ال�سعة  اأن  اإىل  املوؤ�س�سة  واأ�سارت 
اأن  على  اأك���دت  كما  بالكامل.  امل�����س��روع  اجن��از  عند  تربيد  ط��ن   47،000
عمليات ت�سميم وت�سييد املحطة اجلديدة تخ�سع الأعلى املعايري العاملية، 
ال�سيما التي تت�سل مبعايري االأبنية اخل�سراء امل�ستدامة، والهوية املعمارية 

الع�سرية املميزة لدبي عموماً وملنطقة دبي الند خ�سو�ساً.
يعد م�سروع جممع دبي الند ريزيدن�ش )DLRC( م�سروع فريد من دبي 
القاب�سة “للتملك احلر” حيث يتميز باأنه منا�سب للعائالت ويقوم بتلبية 
احتياجات املقيمني فيه بكفاءة من خالل الوحدات ال�سكنية املبتكرة واملنفذة 
وي�سم  الع�سرية  املعي�سة  م�ستويات  اأعلى  امل�سروع  ه��ذا  يقدم  كما  برباعة 
امل�ساجد واملدار�ش وو�سائل الرعاية ال�سحية، و يقع يف موقع ا�سراتيجي 
اإىل  �سهاًل  يوفر و�سواًل  والعني حيث  االإم��ارات  ال�سريعة بني  الطرق  بني 
الدويل  دبي  ومطار  ميدان  وم�سمار  االأكادميية  واملدينة  التجاري  املركز 
املوؤ�س�سة  ان  �سعفار  ل�»اإمباور«،اأحمد بن  التنفيذي  الرئي�ش  وغريها. وقال 
التحتية  البنية  لتطوير  بدقة  يف تطبيق منهجية مدرو�سة  ما�سية قدماً 
وتوظيف  م�سبوقة  غري  م�ستويات  اإىل  باأدائها  االرتقاء  بهدف  للموؤ�س�سة 
التزامها بخطط  اإطار  دبي يف  لتو�سيع عملياتها يف  املطلوبة  اال�ستثمارات 
التحديث والتطوير ملن�ساأتها وطواقمها الفنية اإذ تبلغ ح�سة »اإمباور« من 

�سوق تربيد املناطق يف دبي نحو %79.5 من االإجمايل.
و�سدد بن �سعفار  على حر�ش »اإمباور« يف موا�سلة تقدمي خدمات تربيد 
م�ستدامة  عاملية  موا�سفات  ذات  للبيئة  و�سديقة  اجل��ودة  عالية  مناطق 
لدعم الدور الريادي لالإمارة يف تخفي�ش انبعاثات الكربون مبا يتما�سى 
مع توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ش 

الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل.

جمارك دبي تكرم الإدارات واملراكز اجلمركية الفائزة بجائزة املوارد الب�شرية
•• دبي-وام:

كرم �سعادة اأحمد حمبوب م�سبح املدير 
التنفيذي  الرئي�ش  دب��ي  جلمارك  العام 
واملنطقة  واجل���م���ارك  امل���وان���ئ  مل��وؤ���س�����س��ة 
اجلمركية  وامل����راك����ز  االإدارات  احل�����رة 
املتميزة الفائزة �سمن فئات جائزة املوارد 
الب�سرية التي اأطلقتها الدائرة يف الربع 
االأخري من العام املا�سي وا�ستهدفت بناء 
خالل  م��ن  ا�ستثنائية  وظيفية  جت��رب��ة 
اأداء  موؤ�سرات  يف  متميزة  نتائج  حتقيق 
 - التكرمي  حفل  ياأتي  الب�سرية.  امل��وارد 
االت�سال  تقنية  ع��رب  تنظيمه  مت  ال��ذي 
التنفيذيني  امل�������دراء  ب��ح�����س��ور  امل���رئ���ي 
اجلمركية  وامل���راك���ز  االإدارات  وم�����دراء 
دعم  اإط�������ار  يف   - ال�����دائ�����رة  وم���وظ���ف���ي 
اخل��ط��ة اال���س��رات��ي��ج��ي��ة جل��م��ارك دبي 
ق���درات مواردها  ب��ن��اء  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
االإدارات على  الب�سرية، وت�سجيع مدراء 
ت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات امل���وظ���ف���ني م���ن خالل 
بيئة  يف  االي��ج��اب��ي��ة  املناف�سة  روح  خ��ل��ق 
العمل للم�ساهمة يف رفع ن�سبة ال�سعادة 
الوظيفية . وقال اأحمد حمبوب م�سبح: 
“ناأخذ على عاتقنا التزاماً طويل االأمد 
مب��وا���س��ل��ة ت��ن��م��ي��ة امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة يف 
للموظفني  ال�����س��ع��ادة  وحتقيق  ال��دائ��رة 
والركيز على بناء كوادر ب�سرية ماهرة 
مكلل  م�ستقبل  نحو  ق��دم��اً  بنا  مت�سي 

بالنمو واالزدهار«.
الب�سرية  امل������وارد  ج���ائ���زة  اأن  اأ����س���اف  و 
الداخلية  اجل��وائ��ز  �سل�سلة  اإىل  ُت�ساف 
التميز  لتعزيز  ال��دائ��رة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
فلدينا  العمل  بيئة  يف  االجن��از  ومكافاأة 
ال��ت��ي حققت جناحاً  ع��دد م��ن اجل��وائ��ز 
الرثيا  “جائزة  وم��ن��ه��ا  اإط��الق��ه��ا  ُم��ن��ذ 

و�سقور الفر�سة والريادة اجلمركية«.
متيزاً  ح��ق��ق��ت  ال����دائ����رة  اأن  اأو�����س����ح  و 
وت�سنيفها  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  يف  م��ل��ح��وظ��اً 

الأف�سل  االأوائ�����ل  ال��ع�����س��ر  ق��ائ��م��ة  �سمن 
بيئات العمل يف ال�سرق االأو�سط 2021 
اأف�سل  الثقة عن  وفقا ال�ستبيان موؤ�سر 
 Great Place to« ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة 
واأي�ساً الفوز بجائزة النخبة   »Work
ب���ربن���ام���ج دب�����ي ل��ل��ت��م��ي��ز احل���ك���وم���ي يف 
فوز  وم��وؤخ��راً   2021 –  2020 دورة 
االإم��ارات تبتكر2022  الدائرة بجائزة 
���س��م��ن ف��ئ��ة اأف�����س��ل اب��ت��ك��ار ج����ذري عن 

ابتكار “الدالفني اجلمركية«.

اأح���م���د حم���ب���وب جميع  ����س���ع���ادة  و ه���ن���اأ 
وامل�����راك�����ز  االإدارات  م�����ن  ال����ف����ائ����زي����ن 
اجل��م��رك��ي��ة م��ث��ن��ي��اً ع��ل��ى ج���ه���وده���م يف 
ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل اجل���م���رك���ي وذل�����ك من 
اجلوائز  يف  امل�ستمرة  م�ساركتهم  خ��الل 

الداخلية واخلارجية.
املدير  ال��غ��ف��اري  اأك��د حممد  م��ن جانبه 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة يف 
الب�سرية  امل��وارد  جائزة  اأن  دب��ي  جمارك 
االأ�سا�سية  اللبنة  االأرب��ع  بفئاتها  ُت�سكل 

اجلهود  وتقدير  التميز  ثقافة  خلق  يف 
اجلائزة  اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. ل�������الإدارات 
اإىل التفوق  ق��اده��م  ع��ام��اً  اإط����اراً  وف���رت 
اإدارة يف الدائرة و10   16 وقد ح�سلت 
متقدمة  م��راك��ز  ع��ل��ى  جمركية  م��راك��ز 
والثاين  االأول  امل��راك��ز  ب��ني  م��ا  ت��ن��وع��ت 
والثالث مما ُيعد موؤ�سراً قوياً على جناح 
تتم  والتي  اجل��ائ��زة  من  االأوىل  املرحلة 
ب�سكل ربع �سنوي ُبناء على تقييم النتائج 

ُربع ال�سنوية لالإدارات.

قطاعات �صناعية جديدة وحيوية مثل املواد املتقدمة والأدوية والعالجات والأمتتة واحللول الرقمية

»�شرتاتا« تطلق ا�شرتاتيجيتها اجلديدة لل�شناعات املتقدمة
•• اأبوظبي- وام: 

اأعلنت �سركة �سراتا للت�سنيع، ال�سركة 
اأجزاء  �سناعة  يف  املتخ�س�سة  الوطنية 
املركبة،  امل���واد  م��ن  ال��ط��ائ��رات  وهياكل 
لل�سناعات  ا�سراتيجيتها  اإط��الق  عن 
ت�سنيع  جم���االت  يف  لتحلق  امل��ت��ق��دم��ة 
�سناعية  ق��ط��اع��ات  ت�����س��م��ل  م��ت��ط��ورة، 
املتقدمة،  امل���واد  مثل  وحيوية  ج��دي��دة 
واالأدوية والعالجات واالأمتتة واحللول 
ال�سركة  ت�����س��ب��ح  اأن  ب��ه��دف  ال��رق��م��ي��ة 
املتقدمة  ال�سناعات  جمال  يف  الرائدة 

يف دولة االإمارات.
وياأتي هذا بعد حتقيق م�سرية ناجحة 
ال�سركة  رفعت  املا�سية  االأع���وام  خ��الل 
���س��ع��ار “ ���س��ن��ع ب��ف��خ��ر يف االإم�������ارات “ 
الطريان  ���س��ن��اع��ة  ق���ط���اع  يف  ���س��اخم��اآ 
ال����ع����امل����ي، ل���رت���ق���ي �����س����رات����ا الآف������اق 
بالطموحات  ملي  وم�ستقبل  ج��دي��دة 

واالإمكانيات الكبرية.
الرئي�ش  اإ�سماعيل علي عبد اهلل  وق��ال 
التنفيذي ل�سركة �سراتا : “ فخورون 
م�سرية  يف  ج����دي����د  ع�������س���ر  ب�����اإط�����الق 
جديدة  رح���ل���ة  يف  وامل�������س���ي  ال�������س���رك���ة 
التطورات  م��ن  ال��ك��ث��ري  فيها  �سن�سهد 
ن�ساعف  لن  حيث  �سراتا.  يف  الهامة 
وح�سب،  ال��ط��ريان  �سناعة  يف  قدراتنا 
الت�سنيع  قطاع  يف  االإ���س��ه��ام  نعتزم  ب��ل 

قطاعات  وبناء  اأك��رب  ب�سكل  االإم��ارات��ي 
���س��ن��اع��ي��ة ج���دي���دة. وذل����ك م���ن خالل 
حتقيق الروؤى الوطنية واال�ستثمار يف 
قوية  �سراكات  واإقامة  ال�سابة،  املواهب 
م��ع ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت�سرك 
املُ�ستدامة  االقت�سادية  الروؤية  معنا يف 

نف�سها ».
وعلى مدار العقد املا�سي، عملت �سركة 
ن���ط���اق لرتقي  اأو�����س����ع  ����س���رات���ا ع��ل��ى 
جمال  يف  للنظر  الف��ت  وب�سكٍل  �سريعاً 
تنال  جعلها  مما  الت�سنيع،  تكنولوجيا 
ب���ج���دارة ع����دداً ك��ب��رياً م��ن ال��ع��ق��ود مع 
رائ�����دي ق��ط��اع ت�����س��ن��ي��ع ال���ط���ائ���رات يف 

العامل.
يحمل اإعالن اليوم يف طياته جمموعة 

جديدة من ال�سناعات الرئي�سية، حيث 
ت��ه��دف ���س��رات��ا اإىل حت��ق��ي��ق اإجن����ازات 
���س��ن��اع��ات متعددة  خ����الل  م���ن  ب������ارزة 

ت�ساهم يف بلورة هذا الع�سر وما يليه.
التي  امل���دى  بعيدة  اخل��ط��ة  تطمح  كما 
اإىل  للو�سول  �سراتا  �سركة  و�سعتها 
اإجنازات بعيدة مل ت�سلها من قبل، بدءاً 
من ت�سنيع املواد املتقدمة وو�سواًل اإىل 
االأدوي�����ة احل��ي��وي��ة واالأمت���ت���ة واحللول 

يعك�ش  مما  الكثري،  وغريها  الرقمية، 
ال�سناعة  اآف���اق  ارت��ي��اد  يف  ثاقبة  نظرة 
من�سة  ولت�سكل  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف 
وت�سهم يف �سنع  الفر�ش  عاملية جت�ّسد 
م�ستقبل  �سياغة  ي��دع��م  مب��ا  احل��ل��ول 

التحّول ال�سناعي حول يف االإمارات.
م��ن خ��الل متكني القطاع اخل��ا���ش يف 
بتوفري  ���س��رات��ا  ���س��ت��ق��وم   .. االإم������ارات 
املحلية  لل�سركات  الفر�ش  من  العديد 

وكل  واملتو�سطة،  ال�سغرية  وال�سركات 
هذا بينما تدعم يف الوقت نف�سه ازدهار 
ال�سناعة الوطنية، وُتعزز قدرتها على 
متا�سياً  ذل��ك  وي��اأت��ي  العاملية.  املناف�سة 
لدولة  ال�����س��ن��اع��ة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  م���ع 
االإمارات وم�سروع “300 مليار” بعيد 
ال�����س��وء على  ُي�سلط  ف���اإن ه��ذا   ، امل���دى 
االجتماعية  ب��االأه��داف  وا���س��ح  ال��ت��زام 
واالقت�سادية داخل اأبوظبي وخارجها.

بح�صور اأحمد بن �صعيد ووزير املالية ال�صوي�صري

»فريميني�ض« ال�شوي�شرية تفتتح مقرها الإقليمي اجلديد ومركزًا للبحث والتطوير يف جممع دبي للعلوم 
•• دبي -وام:

افتتحت �سركة فريميني�ش ال�سوي�سرية ، اأكرب �سركة خا�سة 
يف العامل الإنتاج العطور والنكهات، مقرها االإقليمي اجلديد 
يف جممع دبي للعلوم التابع ملجموعة تيكوم، بح�سور �سمو 
ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، رئي�ش هيئة دبي للطريان 
اأويل  وم��ع��ايل  القاب�سة،  دب��ي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  امل��دين 
املقر  ي�سرف  و  ال�سوي�سري  االحت��اد  املالية يف  وزي��ر  م��اورر 
دول��ة يف   60 م��ن  اأك��رث  والنمو يف  العمليات  اجل��دي��د على 
مركزاً  ي�سم  كما  واإفريقيا،  االأو�سط  ال�سرق  اأنحاء  جميع 
اآل  للبحث والتطوير. ورّحب �سمّو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد 
القائمني عليها مبنا�سبة  مكتوم ب�سركة فريميني�ش مهنئاً 
االإقليمي اجلديد وبدء مرحلة جديدة من  افتتاح مقرها 
خططها التو�سعية انطالقاً من دبي وقال �سموه: “توا�سل 
دبي تر�سيخ مكانتها كمركز عاملي لالبتكار ووجهة رئي�سية 
ملوؤ�س�سات االأعمال وال�سركات العاملية ال�ساعية لتو�سيع نطاق 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  بف�سل  املنطقة،  يف  اأعمالها 
رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
جمل�ش الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وتوجيهاته امل�ستمرة 
بتعزيز دعائم بيئة االأعمال التناف�سية لالإمارة وتوفري بنية 
حتتية متطورة وت�سريعات جاذبة وحمفزة للنمو”. واأ�ساف 
اليوم  ب��ات��ت  دب��ي  يف  االق��ت�����س��ادي  التنويع  “م�سرية  �سموه 
امل�ستقبل  �سنع  يف  ت�سهم  ا�سراتيجية  قطاعات  على  تركز 
ي�سكل  الذي  والتطوير  والبحث  العلوم  اأبرزها قطاع  ومن 
اأحد مرتكزات التنمية امل�ستدامة واالقت�ساد االإبداعي، مع 

املوؤ�س�سات  �سراكاتها مع كربى  توثيق  االإم��ارة يف  ا�ستمرار 
املجاالت،  خمتلف  يف  والتطوير  بالبحث  املعنية  العاملية 
والكفاءات  ال��ع��ق��ول  اأف�����س��ل  ا�ستقطاب  يف  ال��ت��و���س��ع  ك��ذل��ك 
وتهدف �سركة  العلمية واملهنية �سمن �ستى التخ�س�سات”. 
“فريميني�ش” العاملية من خالل مقرها االإقليمي اجلديد 
اإىل االرت���ق���اء ب���اآف���اق وق�����درات ال�����س��رك��ة م��ن خ���الل مركز 
لت�سميم  التقنية  احللول  اأح��دث  وتبّني  والتطوير  البحث 
املنطقة.  يف  امل�ستهلكني  ملتطلبات  مالئمة  وعطور  نكهات 
�سوي�سرا  �سفري  ب��ادج��ي،  ما�سيمو  ���س��ع��ادة  االف��ت��ت��اح  ح�سر 
اآل مالك، مدير عام  �سلطان  و�سعادة مالك   ، الدولة  لدى 
تيكوم،  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�ش  للتطوير  دبي  �سلطة 
وعبد اهلل بالهول، الرئي�ش التنفيذي لل�سوؤون التجارية يف 
جمموعة تيكوم، ومروان عبد العزيز جناحي، املدير العام 
االفتتاح جيلربت غ�سطني،  كما ح�سر  للعلوم،  دبي  ملجمع 
بات�سيلييه،  واأرن��و  فريميني�ش،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ش 

مدير عام ال�سركة.

- منتجات جديدة  
باأحدث  م��زود  والتطوير  للبحث  خم��ت��رباً  املن�ساأة  وت�سم 
التقنيات وتطبيقات الذكاء اال�سطناعي والروبوتات الذي 
�سيمّكن ال�سركة من تقدمي منتجات جديدة مبكونات عالية 
اجلودة للعطور ال�سخ�سية الفاخرة و العطور امل�ستخدمة 
باالإ�سافة  املنزلية،  والعناية  باجل�سم  العناية  منتجات  يف 
وامل�سروبات  امل��اأك��والت  نكهات  م��ن  متنوعة  جمموعة  اإىل 
وتدعم  املنطقة.  يف  امل�ستهلكني  اأذواق  لتنا�سب  املُ�سممة 

االبتكار  عمليات  لت�سريع  ال�سركة  طموحات  اخلطوة  هذه 
االأ�سواق  اإىل  ال��و���س��ول  وت��ع��زي��ز  ال��ع��امل��ي  التو�سع  وحتقيق 
الالزم  ال��وق��ت  تقلي�ش  م��ع  التوجهات  ومواكبة  الرئي�سة 

لت�سويق املنتجات اجلديدة.
املنطقة، و  املقر اجلديد لل�سركة االأول من نوعه يف  وُيعد 
هو يحاكي روؤيتها »Lab 4.0« التي تركز على تطبيقات 
للمتغريات  اال���س��ت��ع��داد  اأج����ل  م���ن  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
امل�ستقبلية، وتاأتي اأهمية التطبيقات املتطورة يف زيادة قدرة 
با�ستخدام  العينات  اأخذ  عمليات  حت�سني  على  فريميني�ش 
الذكاء  تقنيات  على  املرتكزة  ال�سناعية  املمار�سات  اأف�سل 
بالكامل،  اآل��ي��اً  م�ستودعاً  املن�ساأة  ت�سم  كما  اال�سطناعي. 
40 األف منَتج، باالإ�سافة اإىل  ميكنه تخزين ما ي�سل اإىل 
240 مكوناً،  باأكرث من  القدرات مت�سل  روب��وت م�ساعف 
وميكنه حت�سري عينة العطر يف اأقل من دقيقة. من جانبه 
قال �سعادة ما�سيمو بادجي، �سفري �سوي�سرا لدى الدولة : 
جتمع �سوي�سرا واالإمارات العربية املتحدة عالقات طويلة 
االأمد ذات قيمة اقت�سادية وثقافية كبرية لكال الدولتني. 
ون�����س��ع��ى ج���اه���دي���ن الإث�������راء ال���ت���ع���ام���الت ���س��م��ن خمتلف 
ال��ق��ط��اع��ات م��ن خ���الل ال��ت��ب��ادل امل��ث��م��ر للمعرفة وامل����وارد 
فريمينيت�ش  ع  تو�سُّ ان  واأ���س��اف  واملواهب.”  التكنولوجية 
يف دبي ياأتي كخطوة معززة لهذه امل�ساعي، ونفخر بافتتاح 
املالية،  اأويل م��اورر، وزير  املن�ساأة اجلديدة بح�سور معايل 
املزيد  اإىل تقدمي  االإقليمي  املقر  تو�سع  ون�سعى من خالل 
من التقنيات املطورة يف �سوي�سرا لتعزيز االبتكار باالإ�سافة 
اإىل ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى اإح�����داث ت��اأث��ري اأك����رب م��ن خ���الل زيادة 

اال�ستثمار والبحث العلمي.

- قواعد را�صخة  
ومن جانبه قال �سعادة مالك �سلطان اآل مالك، مدير عام 
التنفيذي ملجموعة تيكوم:  �سلطة دبي للتطوير والرئي�ش 
وو�سع  العلوم  قطاع  رعاية  على  الر�سيدة  القيادة  حر�ست 
ال�����روؤى واخل��ط��ط اال���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت يف بناء 
اأبرز  ا�ستقطبت  املنطقة  يف  نوعها  من  فريدة  اأعمال  بيئة 
املتعلقة  امل��ج��االت  خمتلف  يف  وامل��واه��ب  العاملية  ال�سركات 
بالعلوم والبحث والتطوير. واأ�ساف مو�سحاً ان جممع دبي 
للعلوم التابع للمجموعة، ومنذ تاأ�سي�سه، اأ�سهم ب�سكل كبري 
يف اإر�ساء قواعد را�سخة للقطاع وا�ستقطاب اأف�سل االأ�سماء 
اآليات  التي عملت على تطوير  العقول  العاملية ونخبة من 
البحث واالنتاج وتعزيز �سادرات الدولة يف قطاعات حيوية 
وتو�سع  جن���اح  “ق�سة  اأن  م��ع��ت��رباً  للغاية”،  وتخ�س�سية 
االإقليمي  وافتتاح مقرها  املا�سي  العقد  فريميني�ش خالل 
اجلديد يف جممع دبي للعلوم اإجناز جديد لالإمارة وعالمة 
بارزة يف م�سرية منو قطاعات العلوم والبحث والتطوير يف 
الدولة ككل. و من جانبه قال جيلربت الرئي�ش التنفيذي 
املدعومة  واال�ستدامة  واالبتكار  االإب���داع  اإن  لفريميني�ش 
فريميني�ش،  لعمليات  اأ�سا�سية  حم��اور  واالأب��ح��اث  بالعلوم 
هذه  مكنتنا  وق��د  لدينا  العمل  منظومة  م��رت��ك��زات  واأح���د 
ال��ع��ن��ا���س��ر م��ن اك��ت�����س��اب م��ك��ان��ة م��ت��ق��دم��ة يف جم���االت هذا 
القطاع، وهي نف�سها التي �ست�ستمر يف دفع منونا اإىل اآفاق 

جديدة.
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وزير الطاقة والبنية التحتية يطلق 4 مبادرات وطنية رائدة تعنى با�صتدامة املوارد املائية

�شهيل املزروعي لـ »وام«: الأمن املائي �شرط اأ�شا�شي جلهود التنمية 
امل�شتدامة ودافع جلهود الدولة لتحقيق تطلعاتها للخم�شني عامًا القادمة

متحدثون لتينيون: الإمارات متلك روؤى وا�شحة لر�شم مالمح اقت�شاد امل�شتقبل

يف اإطار اخلطة التعليمية للربنامج 

منت�شبات بادري لريادة الأعمال يتعرفن على الفر�ض التي توفرها ال�شارقة لالإعالم لتاأ�شي�ض امل�شاريع 

•• دبي-وام:

ق�����ال م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل ب����ن حم���م���د فرج 
والبنية  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي  ف��ار���ش 
املوارد  اإن ق�سية احلفاظ على  التحتية 
ال�سكانية  ال��زي��ادة  مع  بالتزامن  املائية 
العامل  ي�سهده  ال��ذي  للتطور  ومواكبًة 
ميثل حتدًيا كبرياً يتطلب اإعالء مبادئ 
كافة اجلهود  وت�سافر  ال��دويل  التعاون 

ملواجهة التحديات يف جمال املياه.
لوكالة  ت�سريحات  يف  معاليه  واأ���س��اف 
هام�ش  ع��ل��ى  “وام”  االإم��������ارات  اأن���ب���اء 
اإط��الق 4 م��ب��ادرات وطنية رائ��دة تعنى 
حكومة  اأن   .. املائية  امل���وارد  با�ستدامة 
را�سخاً  اإمي���ان���اً  ت��وؤم��ن  االإم������ارات  دول����ة 
جلهود  اأ�سا�سياً  �سرطاً  املائي  االأمن  باأن 
اأطلقت  ل���ذل���ك  امل�������س���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
املائي  لالأمن  ا�سراتيجيتها  االإم���ارات 
ا�ستدامة  �سمان  اإىل  ال��ه��ادف��ة   2036
خالل  املياه  اإىل  الو�سول  وا�ستمرارية 
الطوارئ  وظ��روف  الطبيعية  الظروف 
ال�ساد�ش  ال��ه��دف  اأول���ت  فيما  الق�سوى 
املعني  امل�ستدامة  التنمية  اأه����داف  م��ن 

باملياه اأولوية ق�سوى.
من  يعترب  املائية  امل���وارد  �سح  اإن  وت��اب��ع 
منطقتنا  ت��واج��ه  التي  التحديات  اأك��رب 
العربية .. الفتاً اإىل اأنه و�سعياً من دولة 
املرتبطة  التحديات  ملواجهة  االإم���ارات 
باملياه قامت اجلهات املخت�سة يف الدولة 
الكربي  امل�سروعات  من  العديد  بتنفيذ 
يف  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  وا���س��ت��خ��دام 
اإدارة املياه، اإىل جانب اإطالقها املبادرات 
املياه  ا�ستخدامات  تر�سيد  اإىل  الهادفة 

وتنمية املوارد املائية.
االم����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  معاليه  واأ����س���ار 
امل����وارد  ن����درة  يتمثل يف  ت��واج��ه حت��دي��اً 
ل��وق��وع��ه��ا يف نطاق  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل��ائ��ي��ة 
امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة ال��ت��ي ت��ع��اين ���س��ح��اً يف 
م�����س��ادر امل���ي���اه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب�����س��ب��ب قلة 
االأمطار وارتفاع درجات احلرارة وعدم 
ت���وف���ر م�������س���در م���ائ���ي دائ������م اجل���ري���ان 
املرتفع  اال�ستهالك  ذل��ك  اإىل  وي�ساف 
ومنط  ال�����س��ك��اين  ال��ن��م��و  ب�سبب  للمياه 
املعي�سة ومتطلبات التنمية االقت�سادية 
والزراعية، وقد �سكلت الظروف ال�سابقة 
عبئاً على املوارد املائية املتاحة يف الدولة 
املياه  م���وارد  على  ال�سغوط  ت��زاي��د  م��ع 

•• دبي - وام:

اأكد متحدثون من دول امريكا الالتينية 
وا�سحة  روؤى  متلك  االإم����ارات  دول��ة  اأن 
ر����س���م مالمح  م���ت���وازن���ة يف  وت���وج���ه���ات 

اقت�ساد امل�ستقبل.
مالمح  “ر�سم  جل�سة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اليوم  ف���ع���ال���ي���ات  ���س��م��ن  امل�ستقبل”؛ 
لالأعمال  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  م���ن  االأول 
، حيث   2022 اأمريكا الالتينية  لدول 
يف  التكامل  اأهمية  على  اجلل�سة  رك��زت 
االأعمال واالأنظمة الرقمية االقت�سادية 
ب��ني ال����دول، م��ع ���س��رورة وج���ود قاعدة 
اإ�سالحية  و�سيا�سات  معتمدة،  ب��ي��ان��ات 
و”البلوك  الرقمنة  لتوجهات  وممكنة 
اقت�سادي  مل�ستقبل  يوؤ�س�ش  مبا  ت�سني”، 
ال�سناعات  يهم�ش  ال  ومتما�سك،  متنوع 

التقليدية ويف الوقت ذاته ي�سمح للرقمية 
بالتطوير والتح�سني والتعزيز.

�سارك يف اجلل�سة �سانتياغو بينيا، مدير 
املالية  ووزي���ر  با�سا،  بنك  اإدارة  جمل�ش 
�سيبيدا،  وجي�سو�ش  ب��اراغ��واي،  ال�سابق، 
ل�سركتي  التنفيذي  والرئي�ش  املوؤ�س�ش 
تيك هاب”،  و”جوف  �سيتي”،  اإ���ش  “اأو 
املوؤ�س�ش  ب���ل���ه���ول  وف��ي�����س��ل  امل��ك�����س��ي��ك، 
“اثمار  ل�����س��رك��ة  االإداري  وال�������س���ري���ك 

كابيتال«.
اأن االإم��ارات العربية  واعترب املتحدثون 
ملا ت�سميه  روؤي��ة وا�سحة  املتحدة متتلك 
اأي�ساً  ي�سمى  وملا  “امل�ستقبل”،  باقت�ساد 
االأ�سا�سية  ل��ل��ج��وان��ب  ال��ت�����س��ور  ب���اإع���ادة 
ويف  واحل���ك���وم���ة.  واالأع����م����ال  للمجتمع 
ال��ع��دي��د من  ال����ذي تعتمد ف��ي��ه  ال��وق��ت 
ومنطقة  الالتينية  اأمريكا  اقت�سادات 

ال���ب���ح���ر ال���ك���اري���ب���ي ب�����س��ك��ل ك���ب���ري على 
االأ�سا�سية،  ال�سلع  و���س��ادرات  ال�سياحة 
تداعيات  م���ن  ب�����س��دة  ت�������س���ررت  وال���ت���ي 
جائحة كورونا، بات التنويع االقت�سادي 
وتوظيف الرقمنة حاجة و�سرورة ملحة 

اأكرث من اأي وقت م�سى.
اأن االإم������ارات  ب��ل��ه��ول  واأو�����س����ح ف��ي�����س��ل 
اأهمية وجود نوعية يف اخلدمات  اأدركت 
تعتمد  اأن��ه��ا  حيث  التحديات،  اأوق���ات  يف 
اإىل فر�ش، وهو  التحديات  نهج حتويل 
القيادة  له  وفقاً  تعمل  ال��ذي  النهج  ذات 
ا�ست�سرافية  روؤى  متتلك  التي  الر�سيدة 
تعاملها  يف  وا�سحاً  ذل��ك  وك��ان  حكيمة، 
الوقت  ف��ف��ي  كوفيد-19،  ج��ائ��ح��ة  م��ع 
الذي تعي�ش فيه االإمارات مرحلة تعايف، 
ال��دول تعاين  الكثري من  الزال��ت هناك 

االأمّرين.

اجلوفية  امل��ي��اه  وخ�����س��و���س��ا  الطبيعية 
التي تتعر�ش لال�ستنزاف امل�ستمر.

اأن����ه ي��وج��د حتديات  واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه 
الذي  امل��ائ��ي��ة  االإدارة  اأ���س��ل��وب  ف��ر���س��ه��ا 
ات�����س��م ب�������االإدارة امل��ج��زئ��ة ل��ق��ط��اع املياه 
ب�سكل  العر�ش  اإدارة  على  الركيز  م��ع 
من  للطلب  م��وازي��ة  اإدارة  دون  وا���س��ح 
خالل اعتماد املوازنة املائية على توفري 
االحتياجات املائية املتزايدة بتحلية مياه 
والبيئة  االقت�سادية  الكلفة  ذات  البحر 
العالية، كما تفر�ش تاأثريات تغري املناخ 
والتعامل مع احلوادث الطارئة التي قد 
حتديات  املائية  املنظومة  لها  تتعر�ش 
املياه  ا�ستمرارية خدمات  تهدد  ا�سافية 

وا�ستدامة االمن املائي.
ج����اء ذل����ك خ����الل اإط������الق م��ع��ال��ي��ه 4 
با�ستدامة  تعنى  رائ��دة  وطنية  مبادرات 
امل����وارد امل��ائ��ي��ة يف ال��دول��ة ، وذل���ك على 
املياه  اأ�سبوع  ال��وزارة يف  هام�ش م�ساركة 
‘ك�سبو  يف  الدولة  تنظمه  ال��ذي  العاملي 
املنظومة  تت�سمن  والتي  دب��ي،   2020
البنية  اأ���س��ول  يف  امل��ي��اه  الإدارة  الرقمية 
املتكاملة  االإدارة  وم���ب���ادرة  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
وم�سروع  امل���ائ���ي���ة،  وامل��ن�����س��اآت  ل��ل�����س��دود 
امل��ائ��ي��ة وه��اك��اث��ون م�ستقبل  اخل��ري��ط��ة 
وذلك  التحتية،  البنية  اأ���س��ول  يف  املياه 
بح�سور ممثلني من اجلهات احلكومية 

االحتادية واملحلية.
تاأتي املبادرات يف اإطار امل�ساعي احلثيثة 

ال��ت��ي تبذلها ال����وزارة ل��دع��م اأه����داف “ 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ة االإم�����ارات ل��الأم��ن املائي 
�سمان  ح�����ول  امل���ت���م���ح���ورة   ”2036
ا���س��ت��دام��ة وا���س��ت��م��راري��ة ال��و���س��ول اإىل 
امل���ي���اه، وخ��ف�����ش اإج���م���ايل ال��ط��ل��ب على 
وخف�ش   21% بن�سبة  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد 
م��وؤ���س��ر ن����درة امل��ي��اه مب��ق��دار 3 درجات 
اإع������ادة ا���س��ت��خ��دام املياه  ن�����س��ب��ة  وزي������ادة 
املعاجلة اإىل %95. »م�سروع اخلريطة 
االأوىل  املرحلة  معاليه  واأطلق  املائية” 
الهادف  املائية،  اخلريطة  م�سروع  م��ن 
اإىل اإعداد قاعدة بيانات مكانية وطبقات 
املياه  الرقمية خل��زان��ات  اخل��رائ��ط  م��ن 
اجلوفية واأحوا�ش املياه ال�سطحية بدقة 
خمرجات  توظيف  �سيتم  حيث  عالية، 
ا�ستغالل  �سيا�سات  تطوير  يف  امل�����س��روع 
اجلوفية  امل��ي��اه  م���وارد  على  واملحافظة 
وال�سطحية، ودرا�سات ال�سدود واملن�ساآت 
اإمكانيات  حت��دي��د  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ائ��ي��ة 
ونوعيتها  ومنا�سيبها  اجل��وف��ي��ة  امل��ي��اه 
املتعلقة  املعلومات  توفري  يف  و�سي�ساهم 
للتنمية  ال�����س��اد���ش  ال��ه��دف  مب��وؤ���س��رات 
امل�����س��ت��دام��ة امل��ع��ن��ي مب�����وارد امل���ي���اه وهي 
با�سراتيجية  املرتبطة  امل���ب���ادرات  م��ن 
وق��ال معاليه:”   .2036 املائي  االأم��ن 
االج��ت��م��اع��ات ال�����س��ن��وي��ة حل��ك��وم��ة دولة 
االإم��ارات التي انعقدت يف �سهر نوفمرب 
تطوير  م�������س���روع  اع���ت���م���دت   ،2018
�سيتم  وال��ي��وم  للدولة  املائية  اخلريطة 

امل�سروع  م���ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  اإط�����الق 
للمناطق  امل��ائ��ي��ة  اخل��ري��ط��ة  ال�ستكمال 
���س��م��ال ال���دول���ة، وت�����س��م��ل ك��ال م��ن دبي 
وال�سارقة وعجمان، واأم القيوين، وراأ�ش 
اخل��ي��م��ة، وال���ف���ج���رية، وه���و ع���ب���ارة عن 
وتقييم  م�سح  اإج���راء  يت�سمن  م�سروع 
وال�سطحية  اجل��وف��ي��ة  امل���ي���اه  م�����س��ادر 
الإع������������داد جم����م����وع����ة م�����ن اخل�����رائ�����ط 
امل��رج��ع��ي��ة ع��ال��ي��ة ال���دق���ة، ح��ي��ث جاري 
مع  بالتعاون  االأوىل”  “املرحلة  تنفيذ 
املتوقع  – اأب��و ظبي، وم��ن  البيئة  هيئة 
منت�سف  الثانية  املرحلة  م��ن  االن��ت��ه��اء 
ال���ع���ام ال����ق����ادم، وذل�����ك ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
وهيئات  ودوائ��ر  البلديات  من  ال�سركاء 

الكهرباء واملياه يف الدولة.
واملن�ساآت  لل�سدود  املتكاملة  »االإدارة   -
مبادرة  م��ع��ال��ي��ه  اأط��ل��ق  ك��م��ا  املائية”.. 
االإدارة املتكاملة لل�سدود واملن�ساآت املائية 
، التي ت�ستند اإىل تطبيق ذكي خم�س�ش 
املائية، وهو  ال�سدود واملن�ساآت  لتنبيهات 
اإحدى االأنظمة الذكية التي تعمل عليها 
ال�سيول  تاأثري  مراقبة  بغر�ش  ال���وزارة 
وال�سدود  ال���ودي���ان  ع��ل��ى  وال��ف��ي�����س��ان��ات 
مناطق  ت�سنيف  اإىل  باالإ�سافة  حلظيا، 
املطرية،  ل��ل��ت��ط��ورات  وف���ق���اً  اخل���ط���ورة 
الراجعة  بالتغذية  اجلمهور  وم�ساركة 
يف م��واق��ع احل���دث اأث��ن��اء االأم���ط���ار مما 
لالأفراد  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة  ي��ع��زز 
املائية،  واملن�ساآت  ال�سدود  من�ساآت  جتاه 

•• ال�سارقة-الفجر:

وبناء  للمعرفة  ب���ادري  “اأكادميية  نظمت 
“مناء”  ل���  التعليمية  ال����ذراع  القدرات”، 
زي����ارة ميدانية  ب���امل���راأة، م���وؤخ���راً  ل��الرت��ق��اء 
بريادة  ب�����ادري  ب��رن��ام��ج  اإىل  ل��ل��م��ن��ت�����س��ب��ات 
لالإعالم”  ال�سارقة  “مدينة  اإىل  االأع��م��ال، 
)����س���م�������ش(، ب���ه���دف اإط���الع���ه���ن ع��ل��ى بيئة 
اأح������دث منطقة  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي  االأع����م����ال 
اإع��الم��ي��ة وم���ا ت��ق��دم��ه ل��ل��ري��ادي��ني الذين 
يف  الريادية  رحلتهم  يف  لالنطالق  ي�سعون 
املنهج  �سمن  الزيارة  وتاأتي  االأعمال.  عامل 
االأعمال،  لريادة  ب��ادري  لربنامج  التعليمي 
الذي اأطلقته االأكادميية يف مار�ش 2021، 
وموؤ�س�سات  االقت�ساد  وزارة  م��ع  بال�سراكة 
وموؤ�س�سات  وع���امل���ي���ة  حم��ل��ي��ة  اأك����ادمي����ي����ة 
حملية متخ�س�سة، بهدف م�ساعدة رائدات 

الريادية  اأف��ك��اره��ن  االأع���م���ال ع��ل��ى حت��وي��ل 
وا�ستقبل  ن���اج���ح���ة.  ن��ا���س��ئ��ة  ����س���رك���ات  اإىل 
�سعادة  م���ن  ك���ل  ال���ربن���ام���ج  يف  امل�������س���ارك���ات 
مدينة  رئي�ش  امل��دف��ع،  عمر  خالد  الدكتور 
�سهاب  و�سعادة  )�سم�ش(،  لالإعالم  ال�سارقة 
لالإعالم  ال�سارقة  مدينة  مدير  احل��م��ادي، 
)���س��م�����ش(، امل�����س��ارك��ات يف ال��ربن��ام��ج، حيث 
تقدمها  التي  املتنوعة  اخلدمات  ا�ستعر�سا 
لالإعالم،  ال�����س��ارق��ة  ملدينة  احل���رة  املنطقة 
التجارية،  الرخ�ش  اإ�سدار  تت�سمن  والتي 
اإىل  امل�سركة  وامل��راف��ق  املكاتب  وال��و���س��ول 
املوارد  جانب توفري جمموعة متنوعة من 

التي تتيح اإنتاج حمتوى عايل اجلودة. 
وت��ع��رف��ت رائ������دات االأع���م���ال امل�����س��ارك��ات يف 
ال���ربن���ام���ج خ����الل ال����زي����ارة ع��ل��ى االأف���ك���ار 
املتعلقة ب�سبل اال�ستفادة من مزايا املنطقة 
احل�������رة، ك���م���ا جت���ول���ن يف امل��ن��ط��ق��ة احل����رة 

لالطالع على مرافقها العاملية امل�ستوى مبا 
يف ذلك “مركز �سم�ش لالأعمال” الذي مت 
امل�ساركات مع  التقت  افتتاحه موؤخراً.  كما 
اثنني من موؤ�س�سي ال�سركات العاملة �سمن 
مدينة )�سم�ش(، واللذين حتدثا عن ق�سة 
جناحهما امللهمة والدعم الذي قدمته لهما 
املنطقة احلرة، كما اأ�سادا بدور بيئة االأعمال 
على  م�ساعدتهما  يف  ال�سارقة  يف  امل��زده��رة 
الواعدة  والفر�ش  الريادية  رحالتهما  بدء 
اأتاحتها لهما لتحقيق النمو والتميز.   التي 
بدوره، �سعادة الدكتور خالد عمر املدفع يف 
اأن  “ي�سعدنا  ال��زي��ارة:  خ��الل  األقاها  كلمة 
نرحب بكم يف مركز �سم�ش لالأعمال الذي 
داع��م��ة وحمفزة  بيئة  ل��ي��ك��ون  اف��ت��ت��اح��ه  مت 
لرواد االأعمال تقدم جمموعة من اخلدمات 
املالئمة جلميع  العمل  وم�ساحات  املتكاملة 

االحتياجات .

وال��ت��ط��ب��ي��ق ع���ب���ارة ع���ن جم��م��وع��ة من 
ت�ستخدم  ومتطورة  ذكية  ر�سد  اأنظمة 
االأو����س���ط توظف  ال�����س��رق  م���رة يف  الأول 
الذكاء اال�سطناعي يف حتديد تدفقات 
ال�سيول  ف��رة  خ��الل  ال�سطحية  امل��ي��اه 
والفي�سانات ور�سد �سرعتها وارتفاعها 
ال�سدود  املتدفقة يف وديان  املياه  وحجم 
ت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى ت��غ��ذي��ة املياه  وم��ت��اب��ع��ة 
اجل��وف��ي��ة م���ن خ����الل ح�����س��ا���س��ات املياه 
امل���ت���وف���رة يف ب���ح���ريات ال�������س���دود واآب�����ار 
من�سوب  ل��ر���س��د  وال���ت���غ���ذي���ة  امل���راق���ب���ة 
ونوعية املياه يف بحريات ال�سدود ور�سد 
املتغريات يف منطقة ال�سد ب�سكل حلظي 

مما ي�ساهم دعم اتخاذ القرار.
اجلدير بالذكر اأن عدد ال�سدود واملن�ساآت 
�سداً   ”150“ ب��ل��غ  ال���دول���ة  يف  امل��ائ��ي��ة 
التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  ت�سرف 
تخزينية  ب�����س��ع��ة  م���ن���ه���ا،   103 ع���ل���ى 
مر  مليون   130 اإىل  ت�سل  اإجمالية 
ال�سدود  ه��ذه  مراقبة  يتم  حيث  مكعب 
وامل��ن�����س��اآت امل��ائ��ي��ة م��ن خ���الل كامريات 
مراقبة ذكية واأجهزة ر�سد تعتمد على 
قيا�ش  يف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأن��ظ��م��ة 
ومن  ال��ودي��ان،  يف  ال�سيول  مياه  كميات 
املقرر اأن ي�سل عدد اأجهزة ر�سد االأودية 

40 جهازا مع نهاية هذه ال�سنة.
امل��ي��اه يف  ال��رق��م��ي��ة الإدارة  »امل��ن��ظ��وم��ة   -
اأ�سول البنية التحتية “.. واأعلن معاليه 
عن اإطالق مبادرة “ املنظومة الرقمية 
التحتية  البنية  اأ���س��ول  يف  امل��ي��اه  الإدارة 
التقنيات  اأه����م  ت���ربز  م���ب���ادرة  وه���ي   ،“
الفعالة  االإدارة  يف  ت�ساهم  التي  الذكية 
للمياه يف املباين االحتادية، مما ي�ساهم 
للمباين  االف��را���س��ي  العمر  اإط��ال��ة  يف 
االحت�����ادي�����ة وت���ع���زي���ز دمي���وم���ت���ه���ا وفق 
على  للمحافظة  ال��وق��ائ��ي��ة  االإج�����راءات 
االحتادية،  امل��ب��اين  امل��ي��اه يف  ا���س��ت��ه��الك 
وتهدف املبادرة اإىل حتقيق امل�ستهدفات 
الوطنية لرفع م�ستوى الوعي وال�سلوك 
تر�سيد  جم���ال  يف  املجتمع  ف��ئ��ات  ل���دى 
ا�ستهالك الكهرباء واملاء بحيث يتم رفع 
معتدل  وع��ي  كونه  من  الوعي  م�ستوى 
للفئات  منتظم  �سلوك  اإىل  الر�سيد  يف 
امل�ستهدفة من خالل ا�ستخدام التقنيات 
وتو�سيح  االحتادية  املباين  يف  احلديثة 
اأف�سل  وف��ق  فيها  امل��ي��اه  ا�ستهالك  اآل��ي��ة 

املمار�سات العاملية يف هذا املجال.

من�شة »اأخذ وعطاء« ت�شتعر�ض اأف�شل 
ال�شرتاتيجيات للتو�شع يف الأعمال 

•• اأبوظبي- وام:

عقدت من�سة “اأخذ وعطاء” من هيئة امل�ساهمات املجتمعية “معاً”؛ اأم�ش 
حول  النا�سئة  ال�سركات  خ��رباء  من  جمموعة  مع  مفتوحة  نقا�سية  حلقة 
تنفيذها  االأعمال وكيفية  للتو�سع يف  املتبعة حالياً  اأف�سل اال�سراتيجيات 
ال�سركات  لنجاح  اأ�سا�سية  ك����اأداة  االأع��م��ال  ا�سراتيجيات  باأهمية  اإمي��ان��ا 
النا�سئة. وحتمل من�سة “اأخذ وعطاء” لهذا العام �سعار “نتعاون ملجتمعنا” 
وتهدف اإىل اإلهام وتثقيف ومتكني اأفراد املجتمع من االن�سمام اإىل اجلهود 
اأفكارهم  وم�ساركة  االجتماعي،  االأولويات  مع  للتعامل  املبذولة  امل�سركة 

وق�س�سهم امللهمة وت�سجيع هم على بناء عالقات و�سراكات جديدة.
و�سهدت فعاليات اأم�ش حلقة نقا�ش متحورت حول حتقيق النمو مب�ساريع 
االبتكار االجتماعي، للتعرف على اال�سراتيجيات املتبعة حالياً وكيف ميكن 
لل�سركات النا�سئة واملبتكرين ا�ستخدام اأفكارهم اجلديدة لالرتقاء باالبتكار 
تقدميي من  بعر�ش  اليوم  لهذا  الرئي�سية  الور�سة  وانطلقت  االجتماعي. 
للنمو  ما�سركارد  مركز  يف  العاملي  االقت�ساد  زميل  ج��رار،  ي�سار  للدكتور 
ال�سامل بدولة االإمارات؛ الذي �سارك ن�سائحه مع املبتكرين االجتماعيني 
حول كيفية خلق التغيري االجتماعي وكيف ميكنهم احل�سول على الدعم 

املطلوب من منظومة االأعمال لتحقيق النمو املن�سود.
ال�سعب  وم��ن  املت�ساعد،  بالنمو  يرتبط  التو�سع  ان  ج��رار  الدكتور  وذك��ر 
الوقت  يف  ،و  وا���س��ع  نطاق  على  النا�سئة  ال�سركات  اإم��ك��ان��ات  اإث��ب��ات  للغاية 
وتواجه  التو�سع  بفر�ش  االجتماعية  االبتكارات  احل��ايل، ال حتظى معظم 
�سعوبات جدية يف الو�سول اإىل اإمكاناتها ب�سبب االفتقار اإىل الدافع للنمو 
املت�سارع، حيث  للنمو  تعد موطناً  االإم��ارات  دول��ة  ان  واأ�ساف  ب�سكل كبري. 
وت�ستقطب  االجتماعي،  االبتكار  جمال  يف  مهماً  “معاً” دوراً  هيئة  ت��وؤدي 
النمو  حتقيق  ع��ن  للبحث  املنطقة  دول  خمتلف  م��ن  النا�سئة  ال�����س��رك��ات 
وبعد  الرئي�سية.  اأ�سواقها  اإىل  ال�سركات  باعتبارها مدخاًل لهذه  والريادة، 
يف  “ري:�ست”  �سركة  موؤ�س�ش  تاجنري  اآكانك�سا  اأدارت  الرئي�سي،  العر�ش 
دولة االإم��ارات، ور�سة عمل “خمترب االأفكار” مع احل�سور من اجلمهور، 
حيث ركزت خاللها على درا�سات حلاالت ناجحة وا�ستعر�ست اأبرز احلواجز 
ابتكار  اإمكانية  على  الركيز  م��ع  وتو�سعها،  امل�ساريع  من��و  تعيق  ق��د  التي 
نطاق  لتو�سيع  االجتماعية  امل�����س��اري��ع  تتبناها  اأن  ميكن  ج��دي��دة  و���س��ائ��ل 
اأعمالها والتغلب على التحديات التي قد تواجهها. وخالل ور�سة العمل، مت 
ا�ستعرا�ش ر�سائل م�سجلة من الرواد، مبا يف ذلك جو�ش مانديل الرئي�ش 
االأمريكية،  املتحدة  ب��ال��والي��ات  هال�سيون  �سركة  يف  للعمليات  التنفيذي 
�ستوديوز يف دولة  اأ�سرو كالود  ل�سركة  املوؤ�س�ش  ال�سريك  املريخي  ومرمي 
االأعمال  اإدارة  يف  الزائرة  االأ�ستاذة  �سيك  باربرا  والربوفي�سورة  االإم���ارات، 

والتنظيم واملجتمع يف جامعة نيو يورك اأبوظبي بدولة االإمارات.

 »دو« ت�شارك يف برنامج ت�شدي 
الثغرات بجي�شيك 2022

•• دبي - وام:

بو�سفها   - املتكاملة  االإم��ارات لالت�ساالت  ل�سركة  التابعة   - )دو(  �ساركت 
�سريكا موؤ�س�سا يف برنامج “ت�سدي الثغرات - Bug Bounty« على هام�ش 
جلوبال”  “جي�سيك  املعلومات  الأم��ن  اخلليج  وم��وؤمت��ر  معر�ش  فعاليات 
�سهد  العاملي.  التجاري  دبي  اأم�ش يف مركز  اختتم فعالياته  الذي   2022
االإلكروين وحمريف  االخ��راق  الربنامج م�ساركة جمموعة من خرباء 
اأمن املعلومات واملتخ�س�سني يف الت�سدي للثغرات االإلكرونية وعدٍد من 
اأدوات وق��درات رقمية  “دو”  الذين وفرت لهم  ممثلي اجلهات احلكومية 
ملواجهة  امل�سممة  ال�سيرباين  االأم���ن  ح��ل��ول  اأح���دث  ال�ستك�ساف  م��ت��ع��ددة 
الوطنية  امل��ب��ادرة  اإط���ار  ويف  ال��رق��م��ي.  الف�ساء  ي�سهدها  ال��ت��ي  التحديات 
االإمارات  يف  ال�سيرباين  االأم��ن  جمل�ش  اأطلقها  التي  الثغرات”  “ت�سدي 
وبدعم من دو �سارك 100 خبري اخراق اأخالقي يف العديد من االأن�سطة 
الثغرات الربجمية والتعّرف  امل�سممة الخراق جمموعة من  وامل�سابقات 
عليها واإ�سالحها �سمن عدة �سيناريوهات واأطر برجمية خمتلفة تت�سمن 
�سليم  قال  و  ال��درون.  وطائرات  املحمولة  والهواتف  الكهربائية  ال�سيارات 
البلو�سي الرئي�ش التنفيذي للتكنولوجيا يف دو: �سهدت فعاليات “جي�سيك 
االأمن  يف  ومتخ�س�سيني  خ���رباء  م�����س��ارك��ة  امل��ت��م��ي��زة   ”2022 ج��ل��وب��ال 
يف  والتعاون  النظر  وجهات  لتبادل  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  االإل��ك��روين 
�ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  ال�سيرباين  االأم���ن  جم��ال  يف  املمار�سات  اأف�سل  تطوير 
امل�ساهمة يف الت�سدي للثغرات االإلكرونية الناجتة عن الت�سارع امل�ستمر يف 

وترية التحول الرقمي يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي.

كهرباء دبي تطلق حملة توعية للحفاظ على 
املوارد الطبيعية و تر�شيد ا�شتهالك املياه

•• دبي-وام:

املياه  ا�ستدامة  اأهمية  ب�ساأن  توعية  دبي حملة  اأطلقت هيئة كهرباء ومياه 
املياه وذلك  ا�ستهالك  الطبيعية وتر�سيد  امل��وارد  واملحافظة على  اجلوفية 
مبنا�سبة “اليوم العاملي للمياه 2022” الذي ُي�سادف 22 مار�ش من كل 
االأر�ش..  باطن  يف  كنز  اجلوفّية  “املياه  �سعار  حتت  العام  هذا  ويقام  �سنة 
ُيرثي حياتنا«.  ا�ستملت احلملة على حما�سرات افرا�سية مب�ساركة عدد 
من املوؤ�س�سات التعليمية يف دولة االإمارات العربية املتحدة اإىل جانب ن�سر 
و�سفحاتها  واخلارجية  الداخلية  الهيئة  من�سات  عرب  الر�سيد  ن�سائح 
حياة  من��ط  ات��ب��اع  لت�سجيع  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  على  الر�سمية 
م�ستدام من خالل �سلوكيات يومية ب�سيطة للحد من الهدر. و قال معايل 
�سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ش التنفيذي للهيئة : “ تدعم 
القيادة الر�سيدة يف دولة االإمارات اجلهود العاملية الإيجاد حلول ا�ستباقية 
الأزمة املياه حول العامل من خالل تعزيز املوارد املائية وتر�سيد اال�ستهالك 
وا�ستخدام التقنيات واحللول املبتكرة.. وتعتمد دبي ثالثة حماور ال�ستدامة 
اإنتاج املياه تقوم على اال�ستفادة من الطاقة ال�سم�سية النظيفة لتحلية مياه 
با�ستهالك  تتميز  التي  العك�سي  التنا�سح  تقنيات  اأحدث  با�ستخدام  البحر 
اأقل من الطاقة ثم تخزين الفائ�ش من االإنتاج يف اأحوا�ش املياه اجلوفية 

وا�سرجاعها واإعادة �سخها اإىل �سبكة املياه عند احلاجة.
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�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
تظلم   AJCFICIGRI2022 /0000761 يف  �لدعوى رقم

اإىل : عبدالنا�سر جادو الرفاعي 
جمهول حمل االإقامة االمارات اإمارة ال�سارقة اخلان

نعلمكم باأن متظلم/ م�ست�سفى اأمينة )ذ.م.م(  
العنوان / حمل االإقامة : االمارات اإمارة دبي منطقة اخلليج التجاري �سارع االأبراج بلو باي تاور الطابق الرابع مكتب رقم 

مكانى 2575286855  رقم   402
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب�

اأبن املنظلم �سده االأول  اأوال :- الزام املنتظلم �سده االمر ب�سفته  ،،،  تلتم�ش من املحكمة املوقرة :  و بناء على ما تقدم 
باإ�ستالم املتظلم �سده االأول من طالبة االمر ل�سدور حكم ق�سائي مب�ستحقات املتظلمة ولتعنت املتظلم �سده الثاين يف 
اإلزام املتظلم �سدهما االول و الثاين بالر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة بالوكالة  اال�ستجابة الإ�ستالم والده. ثانيا :- 

املتظلمة. املحامي/م�سلم املحرمي. 
يوم  �سباح  االحتادية  عجمان  حمكمة  التظلمات  و  امل�ستعجلة  الدعاوى  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 
-------- املوافق 2022/03/30 ال�ساعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو 

ار�سال وكيل معتمد بنوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان �الإبتد�ئية �ملدنية �الإحتادية 
تظلم   AJCFICIGRI2022 /0000761 يف  �لدعوى رقم

اإىل : خالد عبدالنا�سر الرفاعي 
جمهول حمل االإقامة االمارات اإمارة ال�سارقة اخلان

نعلمكم باأن متظلم/ م�ست�سفى اأمينة )ذ.م.م(  
العنوان / حمل االإقامة : االمارات اإمارة دبي منطقة اخلليج التجاري �سارع االأبراج بلو باي تاور الطابق الرابع مكتب رقم 

مكانى 2575286855  رقم   402
قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله للمطالبة ب�

اأبن املنظلم �سده االأول  اأوال :- الزام املنتظلم �سده االمر ب�سفته  ،،،  تلتم�ش من املحكمة املوقرة :  و بناء على ما تقدم 
باإ�ستالم املتظلم �سده االأول من طالبة االمر ل�سدور حكم ق�سائي مب�ستحقات املتظلمة ولتعنت املتظلم �سده الثاين يف 
اإلزام املتظلم �سدهما االول و الثاين بالر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماة بالوكالة  اال�ستجابة الإ�ستالم والده. ثانيا :- 

املتظلمة. املحامي/م�سلم املحرمي. 
يوم  �سباح  االحتادية  عجمان  حمكمة  التظلمات  و  امل�ستعجلة  الدعاوى  دائرة  الدائرة  اأمام  احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا 
-------- املوافق 2022/03/30 ال�ساعة 09:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو 

ار�سال وكيل معتمد بنوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب �خلدمات �لق�سائية 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70197 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  -   
مدين    SHCEXCICIVS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005331/ 

اإىل املحكوم عليه : �سفري دراجون لتجارة العدد واالدوات الزراعية 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ موؤ�س�سة نفط ال�سارقة الوطنية موؤ�س�سة حكومية  
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 كاالآتي :

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 622386 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �الإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - حممد عاطف منظور حممد منظور علي
�ملرجتعة �ل�سيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000629/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد عاطف منظور حممد منظور علي 
العنوان : اإمارة عجمان - رقم الهوية 784198110606864 وهاتف رقم 0506365330  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ مركز ال�سعادة خلدمات العمالة امل�ساعده ، اجلن�سية االإمارات العربية املتحدة  

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 كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 9524.0 
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  االإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك  اإعالنكم بهذا   /

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
د�ئرة �ملحاكم - مكتب �إد�رة �خلربة 

�إعالن للح�سور �مام �خلبري �حل�سابي  
�لق�سية رقم 2021/1070 جتاري جزئي- حماكم ر��س �خليمة 

التاريخ : 2022/3/7 
املدعية/ �سوبرميا ل�سناعة املواد العازلة ذ م م

املدعى عليها / دكتور كونكريت لتجارة مواد البناء
ل��الج��ت��م��اع مع   CISCO �سي�سكو  ب��رن��ام��ج  ط��ري��ق  ع���ن  االج��ت��م��اع  ح�����س��ور  ي��ت��ع��ني 
اخلبري املذكور واإح�سار كافة امل�ستندات والوثائق التي توؤيد موقفكم يف الق�سية رقم 
ي��وم االأرب��ع��اء املوافق  حماكم راأ���ش اخليمة، وذل��ك   - جزئي  جت��اري   1070/2021
10:30 �سباحاً.  ميكن التوا�سل على الربيد  ال�ساعة  16/03/2022 يف متام  يف 

jad.d@courts.rak.ae : االلكروين للخبري
مكتب �إد�رة �خلرب�ء
�خلبري �مل�سريف و�ملايل - جاد دو�ليبي 

 حكومة  ر��س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بالن�س �حدهما ناطقة باللغة �الإجنليزية

يف �ال�ستئناف رقم 1635ل�سنة 2020 م مدنی
اإىل امل�ستاأنف �سده اخل�سم املدخل : �سركة عنر لال�سترياد وت�سدير الديزل

نعلمكم باأن امل�ستاأنف : م�سعود �سلطان �سري افغان كياين
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الق�سية املدنية رقم 3765 ل�سنة 2020مدين )كلي( 
ال�سارقة وقد حتدد لنظره جل�س�ة م - يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحاأ مبقر 

االربعاء. يوم  املوافق  هذه املحكمة اأمام الدائرة املدنية الثانية بتاريخ 6/4/2022 
لذا يرجى التف�سل باحل�سور اأو من ميثلكم قانوناً لتقدمي ما لديكم ويف حالة غيابكم 

فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر اال�ستئناف وفقاً الأحكام القانون.
ملحوظ�ة : ين�سر هذا االإعالن على نفقة امل�ستاأنف دون اأية م�سوؤولية على املحكم�ة جت�اه 

حق�وق الغي�ر.
  رئي�س قلم �لكتاب 

�المار�ت �لعربية  �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
تنازل/ بيع

اإع�الن بالن�س�ر
ليكن معلوما للجميع باأن :  ال�سيد / عبدالغفار حممد �سادق – اجلن�سية باك�ستان - يرغب يف البيع والتنازل عن جزء 
50% من كامل ح�سته البالغة 66%  يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا اهال و �سهال( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية 

بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )569370(  اإىل ال�سيد / �سفرات كانيان كاندي - اجلن�سية الهند، 
ال�سيد / عبدالغفار حممد �سادق – اجلن�سية باك�ستان - يرغب يف البيع والتنازل عن جزء 16% من كامل ح�سته البالغة 
66%  يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا اهال و �سهال( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم 

)569370(  اإىل ال�سيد / اجنا�ش مورودانتافيدا حميد – اجلن�سية الهند  
ال�سيد / حممد و�سيم اكرم حممد اكرم جاويد – اجلن�سية باك�ستان - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
34% يف الرخ�سة امل�سماه )كافترييا اهال و �سهال ( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم 

)569370(  اإىل ال�سيد / اجنا�ش مورودانتافيدا حميد – اجلن�سية الهند. 
تعديالت اخرى : ال يوجد

وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى 
ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 

اي اعرا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / انور احمد �سوكت علي، اجلن�سية : الهند يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %50 وذلك اىل ال�سيد/ عبيد انور احمد، اجلن�سية: 
الهند بالرخ�سة امل�سماه )ور�سة افون لت�سليح كهرباء ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة 

بال�سارقه االقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  مبوجب رخ�سة رقم )211857( 
تعديالت اخرى : ال يوجد 

وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
MOJAU_2022- 0056029 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

يف  ي��رغ��ب   - االم����ارات  اجلن�سية   - البلو�سي  ع��ب��داهلل  ع��زي��ز  غ��امن   / ال�سيد   : ب���اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
امل�سماه )جمال الطرحة  100%  يف الرخ�سة  البالغة  50% من كامل ح�سته  البيع والتنازل عن جزء 
جتارية  برخ�سة  بال�سارقة  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�سادرة  ال�سيل(  و  العبايات  تطريز  خلياطةو 
اإىل ال�سيد / �سامول زاهد مياه - اجلن�سية بنغالدي�ش، ال�سيد / غامن عزيز عبداهلل  رقم )611463(،  
البلو�سي - اجلن�سية االمارات - يرغب يف البيع والتنازل عن جزء 50% من كامل ح�سته البالغة %100 
التنمية  دائ���رة  م��ن  ال�����س��ادرة  ال�سيل(  و  العبايات  تطريز  خلياطةو  الطرحة  )ج��م��ال  امل�سماه  الرخ�سة  يف 
االقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )611463(،  اإىل ال�سيد / حممد اف�سل على �سيخ حممد – 

اجلن�سية الهند.  تعديالت اخرى : تغري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات
2013 يف �سان الكاتب  وعمالبن�ش امل��ادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحت��ادي رقم )4( ل�سنة 
العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
اجلن�سية:   - خ�ان  على  كادام  حممد  ح�سني  زاكر   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�ش، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )70%( وذلك اإىل ال�سيد: 
حممد راكيبول ح�سن اجلن�سية: بنغالدي�ش، يف الرخ�سة امل�سماه )الطائر اال�سود ل�سيانة 
ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )784322( ال�سادرة من دائرة 

التنمية االقت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى:
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
MOJAU_2022- 0057258 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد / رفانه حممد رفيق – اجلن�سية الهند - يرغب يف البيع 
 ) الفخامة  دار  )بقالة  امل�سماه  الرخ�سة  100%  يف  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن 
اإىل  ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم )726483(  

ال�سيد / �سواميناتان باراتيل باراتيل �سانكاران - اجلن�سية الهند، 
تعديالت اأخرى : تغري ال�سكل القانوين من فردية اىل وكيل خدمات

وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
تنازل/ بيع

اإعالن بالن�سر
البيع  ال�سيد: حممد على �سلطان احمد - اجلن�سية: بنغالدي�ش، يرغب يف  باأن  ليكن معلوما للجميع 
والتنازل عن )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد: حممد ايوب عبداجلابر 
البالغة  ح�سته  كامل  من   )%50( عن  والتنازل  البيع  يف  ويرغب  بنغالدي�ش،  اجلن�سية:   - �ساوداجار 
)100%( وذلك اإىل ال�سيد: حافظ انور احلق �سالح احمد - اجلن�سية: بنغالدي�ش، يف الرخ�سة امل�سماه 
)ور�سة حممد علي �سلطان ل�سيانة ال�سيارات( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )561909( 
ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: تغيري االإ�سم التجاري من )ور�سة 

حممد علي �سلطان ل�سيانة ال�سيارات( اإىل )ور�سة املدينة امللونة ل�سيانة ال�سيارات(،
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االج��راء  العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االع��الن للعلم وان��ه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
تنازل/ بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / حممد هارون حفيظ انور، اجلن�سية : بنغالدي�ش 
100% وذلك اىل ال�سيد/ �ساتا  البالغة  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته 
راجنان �سيل �سوكومار �ساندرا�سيل، اجلن�سية: بنغالدي�ش بالرخ�سة امل�سماه )�سالون 
الوفاء للحالقة( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )215504( ال�سادرة 
وعمالبن�ش  يوجد.  ال  اخرى:-  تعديالت  بال�سارقه.  االقت�سادية  التنمية  دائرة  من 
2013 يف �سان  املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرا�ش حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
�لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
 �عالن بالن�سر

115/2022/361 ��ستئناف �أمر �أد�ء  
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

جمهول   - �����ش.ذ.م.م  للديكور  ال��ريم��وك  �سل�سلة   -1/ �سده  امل�ستاأنف  اىل 
فرع   - ذ.م.م  البناء  مل��واد  الدانوب  �سركة   / امل�ستاأنف  ان  االقامة مبا  حمل 
دبي - نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاله ال�ستئناف احلكم 
،  وح��ددت لها جل�سه يوم الثالثاء  اأم��ر االأداء املقيد من قبلكم  ال�سادر يف 
املوافق 2022/4/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه 
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 70197

�عالن بالن�سر 
 1200/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  انتوين بريندين روزاريو -   جمهول حمل االقامة
الوطنية  ال�سكوك  �سركة  ملالكها  العقارية  الوطنية  التنفيذ/ال�سركة  الطالب  ان  مبا 

�سركة ال�سخ�ش الواحد م�ساهمه خا�سه �سركة ال�سخ�ش الواحد �ش ذ م م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)230.735.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ال�ستئناف رقم:447/2022/305 ��ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
جزئي  جت���اري  رق������م:2440/2021  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  اإ�ستئناف   : اال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. 
امل�ستاأنف:�سيمك�ش توب مك�ش �ش.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - دبي - القوز ال�سناعية الثانية - �سارع اخليل االول - بجوار تامي 
ا�سكوير مول - مبنى ار�ش ملك عقارات حكومة دبي رقم مكاين:2066080972

وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر 
املطلوب اإعالنهما :  1- اأ�سر االمارات لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م 2- مدينة دبي للحياة 

الع�سرية �ش.ذ.م.م  -  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما
مو�سوع االإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:2440/2021 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2022/3/30  ال�ساعة 10.00 �ش بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  �ال�ستئناف    
70197 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5877/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/706 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )12801626.31( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ : بونايتد بنك ليمتد )مكتب ادارة(

ب���ارك بالي�ش - ب��ال��ق��رب م��ن فندق  ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - ب��ردب��ي - ���س��ارع ال�سيخ زاي���د - ب��رج 
الفريمونت - الطابق ال�سابع ع�سر - رقم مكاين:2706990907

املطلوب اإعالنهما : 1- حممد فاروق 2- عمران فاروق - �سفتهما : منفذ �سدهما
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12801626.31( وق��دره  به 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5417/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4842/2020 اأمر اأداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )1.132.063( درهم .

طالب التنفيذ : ام دبليو ام للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - بوليفارد ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم - بناية بوليفارد بالزا تاور 1 - 

مكتب رقم 3003 رقم مكاين:2623688220
املطلوب اإعالنه : 1- حممود الطاهر حممد االمني - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1.132.063( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70533 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:2142/2020/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )500.080( درهم خم�سمائة الف وثمانون درهم 

- والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:ام دبليو ام للتجارة العامة �ش.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - برج �سيتال 1 �ش - الطابق العا�سر - مكتب 
1002

املطلوب اإعالنه :  1- حممد احمد حممد مقبل احلمريي  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/3/2 مبثابة احل�سوري بالزام 
ي��وؤدي للمدعية مبلغا وق��دره )500.080( دره��م خم�سمائة الف وثمانون دره��م - م�سافا  بان  املدعي عليه 
اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2016/11/2 
وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70533 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:264/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20
للنزاع املدين رقم 3510-2021 نزاع مدين و�سمها للدعوى وحتديد  التابعة  الدعوى  الت�سريح بقيد   : الدعوى  مو�سوع 
اقرب موعد جل�سة لنظرها والزام املدعي عليه بان توؤدي للمدعية قيمة الفواتري مو�سوع املطالبة مببلغ اجمايل وقدره 
بالر�سوم وامل�ساريف  املدعي عليه  الفا و�ستمائة درهم وثمانيه و�ستون فل�سا - والزام  )29.600.68( درهم ت�سعه وع�سرون 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �ش.م.ع

 - و�سبن�سر  - بجانب مارك�ش  ات�ساالت  - مبنى  ب��ن حممد  ح��م��دان  ���س��ارع   - امل��ط��ار   - ابوظبي  ام���ارة   - ع��ن��وان��ه:االم��ارات 
وميثله:عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي

املطلوب اإعالنه :  1- ماجريالدين جوريرو ديلو�ش �سانتو�ش  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع االإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/3/17 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �ش.م.ع بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )29.600.68( درهم ت�سعه وع�سرون الفا و�ستمائة درهم وثمانية و�ستون فل�سا - والزمته 
، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  املحاماة   اتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب  يوما اعتبارا من 

حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70540 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:348/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثالثة رقم 27
مو�سوع الدعوى : املطالبة مببلغ اجمايل وقدره )25.193.06( درهم خم�سه وع�سرون الفا ومائة وثالثة وت�سعون 

درهم و�سته من املائة فل�ش - الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �ش.م.ع

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - �سارع ال�سيخ حمدان بن حممد - مبنى ات�ساالت - بجانب مارك�ش و�سبن�سر - 
وميثله:احمد يو�سف علي حممد القائدي

املطلوب اإعالنه :  1- عتيق حممد �سليمان عنرب  -  �سفته : مدعي عليه 
املذكورة اعاله  الدعوى  ب��ت��اري��خ:2022/3/9 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  :  نعلنكم  االإع��الن  مو�سوع 
ل�سالح/ �سركة جمموعة االمارات لالت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
املائة فل�ش - كما  الفا ومائة وثالثه وت�سعون درهم و�سته من  مبلغ وق��دره )25.193.06( درهم خم�سه وع�سرون 
الزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70540

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
 �إخطار عديل بالوفاء

برقم �ملحرر 2022/0048441
اخطار عديل

امل��خ��ط��ر/���س��اج��ه��ان ح�����س��ن ك��وجن��و - ه��ن��دي اجل��ن�����س��ي��ة واح��م��ل ب��ط��اق��ة رخ�����س��ة ق��ي��ادة رق���م 786743 - 
العنوان:ال�سارقة - هاتف رقم:0567354000

 - رقم:78419102403286  هوية  بطاقة  يحمل  اجلن�سية  هندي   - �سينك  راج  ال��ي��ه/ك��رر  املخطر 
العنوان:الذيد طريق فلج املعال - الذيد - قرب مركز �سرطة فلج املعال - هاتف رقم:0504543737

املو�سوع/اخطار عديل للوفاء مببلغ )25.000( درهم
املخطر  بني  م��ربم  مكيف  بيع  اتفاق  مبوجب  دره��م   25.000 مببلغ  للمخطر   1 �سيك  ح��رر  اليه  املخطر 
اليه  املخطر  يطالب  املخطر  فان  املخطر  طرف  من  اجنازها  مت  التي  االعمال  بع�ش  الجن��از  اليه  واملخطر 

ب�سداد املبلغ املر�سد يف ذمته.
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرف ال�سيكات اال انه ارتدو دون �سرف لعدم وجود ر�سيد 
ا�ستحقاق:2021/4/14  بتاريخ  دره��م   25.000 مببلغ   916332 رق��م  و�سيك  مغلق  واحل�ساب  ك��ايف 
تاريخ  م�سي  رغ��م  باملبلغ  بالوفاء  تقوم  ق��د  اليه  املخطر  ان  وحيث  الوطني  ابوظبي  بنك  على  وامل�سحوب 
ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى لذلك فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املذكور 
خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب 

العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك .
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
 �إخطار عديل

برقم �ملحرر 2022/0052858
اخطار عديل

املخطر:حممد عبيد يو�سف العوا�سيه الزعابي - اجلن�سية االمارات العربية املتحدة
العنوان/ال�سارقة - النوف 2 - �سارع رقم 78 - فيال رقم 47 - الهاتف املتحرك:0504339669

املخطر اليه:عبداهلل جنم عبداهلل ح�سني بركات الكعبي - اجلن�سية االمارات العربية املتحدة
الهاتف   - ج���ا����س���م  ب���ن���اي���ة   - اجل���ام���ع���ي���ة  امل���دي���ن���ة  �����س����ارع   - ال���ت���ج���اري���ة  م���وي���ل���ح   - ال���ع���ن���وان:ال�������س���ارق���ة 

املتحرك:0504600848 - 0501155733
مو�سوع االخطار:اخطار عديل للوفاء مببلغ 340.000 ثالثمائة واربعون الف درهم

الوقائع:حيث ان املخطر اليه قد حرر ل�سالح املخطر �سيك رقم 059076 بقيمة 340.000 ثالثمائة 
واربعون الف درهم فقط الغري وامل�سحوب على بنك �ستاندرد ت�سارترد واملحرر بتاريخ:2018/1/18 حيث 

ان ال�سيك ال يقابله ر�سيد قابل لل�سحب.
حاول املخطر حت�سيل قيمة ال�سيك من املخطر اليه بالطرق الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى

بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك يف فرة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ 
ا�ستالمه االخطار واال �سوف يقوم باتخاذ االجراءات القانونية بذلك

وعليه يلتم�ش املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�سارقة اخطاركم بهذا ر�سميا.
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
 �إخطار عديل بالوفاء

برقم �ملحرر 2022/0052596
رقم:784197684707280  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  �سوري   ، وي�سي  حميدي  املخطر/جهاد 
ب�سفتي مالك الرخ�سة التجارية امل�سماه )احللم خلدمات االفراح( ال�سادره من دائرة التنمية االقت�سادية 

بال�سارقه وحتمل الرقم:218698 - العنوان:ال�سارقة - هاتف رقم:0505996685
امل��خ��ط��ر ال���ي���ه/ن���ا����س���ر دروي���������ش ع��ل��ي ع���ب���داهلل ا���س��م��اع��ي��ل ، ام����ارات����ي اجل��ن�����س��ي��ة وي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة هوية 

رقم:784199575439510 - العنوان:ال�سارقة - هاتف رقم:0569029999
املو�سوع/اخطار عديل بالوفاء مببلغ 60.000 درهم

املخطر اليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ )60.000( درهم مبوجب اتفاق جتارية مربم بني الطرفني 
حيث قام املخطر اليه بت�سليم املخطر عدد 1 مببلغ قيمته 60.000 حيث ان املخطر يطالب املخطر اليها 
دون  ارت��د  انه  اال  ل�سرفه  املخطر  توجه  ال�سيكات  ا�ستحقاق  بتاريخ  انه  ذمته حيث  املر�سد يف  املبلغ  ب�سداد 
�سرف لعدم كفاية الر�سيد �سيك رقم:000080 مببلغ 60.000 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/9/1 
وامل�سحوب على م�سرف ال�سارقة اال�سالمي حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ 
ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى لذلك فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور 
�سعادة  القانونية واط��ل من  تاريخ اخطاركم واال �سن�سطر التخاذ االج��راءات  اي��ام من  اع��اله خالل خم�سة 

الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا خطار منا بذلك.
�لكاتب �لعدل     

          �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة       
وز�رة �لعدل - �ل�سوؤون �لفنية و�لتعاون �لدويل

  �إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات )�ل�سارقة(   

70533
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�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  574/2018/211 تنفيذ عقاري   
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/325 عقاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2018/44 ا�ستئناف 
عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )33604150 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

ال�سفوح  - منطقة  نخيل  مبيعات  - مكتب  زاي��د  ال�سيخ  �سارع   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه   - م   م  ذ  �ش   - ليمتل�ش  التنفيذ:  طالب 
4022184881  وميثله : مرمي  043601818 - رقم مكاين  1 - هاتف :  االوىل - بجوار مدخل جزيرة النخلة - املبنى رقم 

حممد علي احلدودي احلمودي
املطلوب اإعالنه : �سركة ابيار للتطوير العقاري )م�ساهمة مقفلة( فرع دبي  

 F2 3 - مكتب  ال��دور  عنوانه :خ��ارج الدولة - الكويت - تعلن على وكيلها القانوين - دبي - دي��رة - مركز حمر عني - بوابة )8( - 
- مكاين : 3186495696 - بوكالة املحامني االأ�ساتذة / جا�سم النقبي ويا�سر النقبي و�سعيد النا�سري - 05595544043 - 

exceiadvocates@gmail.com
مو�سوع االإعالن : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http:// االإلكروين االإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�سركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل  وعلى  املدنية  االإجراءات  قانون  من   301
�سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : ال�سفوح االوىل - رقم االر�ش 139 - امل�ساحة : 257.54 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم  

املبنى : OLGANA - رقم الوحدة : 1404 - التقييم : 2283717.70 درهم )حتت االإن�ساء( 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : ال�سفوح االوىل - رقم االر�ش 139 - امل�ساحة : 128.37 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم  

املبنى : OLGANA - رقم الوحدة : 1305 - التقييم : 1123302.81 درهم )حتت االإن�ساء( 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : ال�سفوح االوىل - رقم االر�ش 139 - امل�ساحة : 256.53 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم  

املبنى : OLGANA - رقم الوحدة : 1004 - التقييم : 2265097.61 درهم )حتت االإن�ساء( 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : ال�سفوح االوىل - رقم االر�ش 138 - امل�ساحة : 48.18 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم  املبنى 

: برج هيليانا - رقم الوحدة : G01 - التقييم : 496658.62 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف �لتنفيذ رقم  649/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
365/2020 عقاري كلي، واملعدل باالإ�ستئناف  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
�سامال  دره��م(  وق��دره )74794424.47  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، ا�ستئناف عقاري   2021/530 رقم 

للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ:واجهة دبي البحرية )�ش ذ م م( - واآخرون  

عنوانه : ال�سفوح الثانية - �سارع امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - مكاين 1410577562   
وميثله :�سعد حممد عبداهلل احلمادي  

املطلوب اإعالنه : �سركة الربج ريل ا�ستيت ليمتد   عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع  ال�سيخ 
  API-DENTONS AND CO )DUBAI BRANCH( زايد - ملك برج العامل

043310201
05:00:00م ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2022/3/30 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء   : مو�سوع االإع��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. االإل��ك��روين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرا�سه  التقدم  البيع  على  اعرا�ش  لديه 
301 من قانون االإج��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�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  ار�ش ف�ساء - ح�سيان 

الثانية - رقم االر�ش 103 - امل�ساحة : 7499.97 مر مربع - املبلغ : 64،583،141 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  1764/2018/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

رقم  ب��االإ���س��ت��ئ��ن��اف  وامل���ع���دل  ك��ل��ي،  جت����اري   2017/171 رق���م  ال���دع���وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
2017/2297 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )43884961.13 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
اإم��ارة دبي - دبي -   - االإم���ارات   : االإم���ارات دبي الوطني - �سركة م�ساهمة عامة )�ش م ع( - عنوانه  التنفيذ:بنك  طالب 
الرا�ش - ديرة - �سارع بني يا�ش - مبنى الرئي�سي لالإمارات دبي -جوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - وميثله : اآمنه خلفان 

�سالح اجلالف  
املطلوب اإعالنه : اتيت �سودهري جاندي - ب�سفته املمثل القانوين وب�سفته كفيال عن �سركة ندهى جيمز - م د م �ش  

ب���اإم���ارة دبي  ع��ن��وان��ه : ع��ن��وان��ه��م ع��ل��ي ال��وك��ي��ل ال��ق��ان��وين - مكتب ك��ن��ع��ان للمحاماة واالإ���س��ت�����س��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة - ال��ك��ائ��ن 
 -  2931692711  / / مكاين   042775444 رق��م  هاتف   -  11 رق��م  بناية   - اخلليج  - ميدان  التجاري  اخلليج   -

info@kanlaw.ae  -  97142775444
ال�ساعة   2022/3/30 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف  ���ش   م  د  م  : �سركة ندهى جيمز -  املنفذ �سده   : االإع���الن  مو�سوع 
ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي  05:00:00م 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكروين
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  التقدم  البيع 
قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة 
عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 

نوع العقار : ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم االر�ش 1041 - رقم البلدية : 645-6077 - 
امل�ساحة : 186.98 مر مربع- رقم املبنى : C41-2 - القيمة الكلية : 1.300.000.00 درهم العلى عطاء 

نوع العقار : ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم االر�ش 1041 - رقم البلدية : 645-6077 - 
امل�ساحة : 186.98 مر مربع- رقم املبنى : C41-3 - القيمة الكلية : 2.000.000.00 درهم العلى عطاء 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  321/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 108 ل�سنة 2020 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )710230.1 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: املزايا االإماراتية للتطوير العقاري ملالكها املزايا القاب�سة �ش م ك قاب�سة - �سركة ال�سخ�ش الواحد 
�ش ذ م م   - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ابراج بحريات جمريا - برج مزايا بزن�ش افينيو- مقابل جال�سر - الطابق 

وميثله : �سعد حممد عبداهلل احلمادي    -  1292773853 مكاين   45 رقم  مكتب   AA1
املطلوب اإعالنه : اأحمد بن �سافعي بن يو�سف فطاين

عنوانه : خارج الدولة - اململكة العربية ال�سعودية - حي الثقبة - ال�سرقية اخلرب - �سقة رقم 2 - الطابق االر�سي 
 Ahmedfatani.af@gmail.com - 5 مبنى رقم -

مو�سوع االإعالن :  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم 
باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : وادي ال�سفا 2 - رقم االر�ش 1461 - رقم البلدية 
: 7744-643 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : Mazaya5 - رقم العقار : 307 - امل�ساحة : 75،76 مر 

مربع - مببلغ )515.630.76( يباع العلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  624/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي  ع��ق��اري   432/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)1،040،441 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقة 

طالب التنفيذ:كارم جاكقو�ش نيبوو  
  J043 عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - ند ح�سة - واحة ال�سيليكون ، فيالت ال�سدرجي - فيال

وميثله : عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي  
املطلوب اإعالنه : ايرث ديفلوبرز - �ش ذ م م  - عنوانه :دبي - بردبي - منطقة احلمرية - �سارع 18 - متفرع من �سارع خالد 
بن الوليد - بناية العبا�ش - 2 - بجوار �سيدلية نيو جراند 1 - العبا�ش - جروب - 043599599  - 043599666 

 info@earthdevelopers.net -
مو�سوع االإعالن :

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2022/3/30 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكروين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على  اال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - املنطقة : ند ح�سة - رقم االر�ش 1356  - ا�سم املبنى : LYNX RESIDENSES  - رقم العقار : 

عطاء.  العلى  يباع  درهم   515،458/93  : التقييم  مربع-  مر   76.83  : امل�ساحة   -  115
بيانات العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : ند ح�سة - رقم االر�ش 1356  - ا�سم املبنى : LYNX business  - رقم 

العقار : 1005 - امل�ساحة : 99.44 مر مربع- التقييم 491471.29 درهم يباع العلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  1399/2017/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

رقم  باالإ�ستئناف  واملعدل   ، كلي  جت��اري   2014/1327 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
380+2016/487 ا�ستئناف جتاري  ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )143371623.64 درهم( �سامال للر�سوم 

وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق �ش م ع  - عنوانه : اإمارة دبي / ديرة �سالح الدين - بجوار مركز الغرير - بوكالة املحاميني 
را�سد بوج�سيم وعبا�ش املالكي )مكتب بوج�سيم واملالكي( �سارع بني يا�ش - ديرة - دبي - برج امل�سرف - دور 18 مكتب 

وميثله :عبا�ش م�ستت فندي املالكي    -   042282968  -  042221758   : هاتف   1805
املطلوب اإعالنه :  ماجد �سيف احمد الغرير  

 - 042219086 839 - ه��ات��ف :  امل��ك��ات��ب - مكتب رق���م  ب���رج  ال��غ��ري��ر -  اإم����ارة دب���ي - دي���رة - م��رك��ز   : ع��ن��وان��ه 
Ghorier.maged@gmail.com  -  0582692471

مو�سوع االإعالن : املنفذ �سده : موؤ�س�سة �سيمفوين للعقارات 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/3/30 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
االإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن %20 
من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
املزايدة  البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من  التالية جلل�سة  اأي��ام  الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  اي��داع كامل  عطاوؤه 
اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن 
يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  ار�ش ف�ساء - رقم 
2011.81 مر مربع )6،063،378( درهم  548 - املنطقة : جبل علي ال�سناعية االوىل - امل�ساحة :  االر���ش 

العلى عطاء.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  2235/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، 4398/2018 جتاري جزئي  الدعوى رقم  ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )423053.96 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك راأ�ش اخليمة الوطني - �ش م ع  
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي -بردبي - دبي - �سارع دبي مول - مبنى بوليفارد - �سقة 1903 - دبي مول  

وميثله :عائ�سة حممد ح�سن طاهر  
املطلوب اإعالنه :  عائ�سة عبيد جمعة زايد بلحزمي   عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - زعبيل االوىل - اإمارة دبي - 

بردبي - زعبيل 1 - فيال رقم 25  - بالقرب من مركز التجارة ، 2894090858 - 0508499389
yusuf.juma1983@hotmail.com -

05:00:00م ويف االيام الثالث التالية  2022/3/30 ال�ساعة  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق  مو�سوع االإعالن : 
اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم 
باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل 
هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة : اجلافلية - رقم االر�ش 361  - رقم البلدية : 

درهم.   333348  : احل�سة  قيمة   - مربع  مر   71.54 البيع  حمل  احل�سة  م�ساحة   -  323  -  853
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لتنفيذ رقم  574/2018/211 تنفيذ عقاري   
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/325 عقاري كلي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )2018/44 ا�ستئناف 
عقاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )33604150 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

ال�سفوح  - منطقة  نخيل  مبيعات  - مكتب  زاي��د  ال�سيخ  �سارع   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه   - م   م  ذ  �ش   - ليمتل�ش  التنفيذ:  طالب 
4022184881  وميثله : مرمي  043601818 - رقم مكاين  1 - هاتف :  االوىل - بجوار مدخل جزيرة النخلة - املبنى رقم 

حممد علي احلدودي احلمودي
املطلوب اإعالنه : �سركة ابيار للتطوير العقاري )م�ساهمة مقفلة( فرع دبي  

 F2 3 - مكتب  ال��دور  عنوانه :خ��ارج الدولة - الكويت - تعلن على وكيلها القانوين - دبي - دي��رة - مركز حمر عني - بوابة )8( - 
- مكاين : 3186495696 - بوكالة املحامني االأ�ساتذة / جا�سم النقبي ويا�سر النقبي و�سعيد النا�سري - 05595544043 - 

exceiadvocates@gmail.com
مو�سوع االإعالن : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
http:// االإلكروين االإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�سركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل  وعلى  املدنية  االإجراءات  قانون  من   301
�سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : ال�سفوح االوىل - رقم االر�ش 139 - امل�ساحة : 257.54 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم  

املبنى : OLGANA - رقم الوحدة : 1404 - التقييم : 2283717.70 درهم )حتت االإن�ساء( 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : ال�سفوح االوىل - رقم االر�ش 139 - امل�ساحة : 128.37 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم  

املبنى : OLGANA - رقم الوحدة : 1305 - التقييم : 1123302.81 درهم )حتت االإن�ساء( 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : ال�سفوح االوىل - رقم االر�ش 139 - امل�ساحة : 256.53 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم  

املبنى : OLGANA - رقم الوحدة : 1004 - التقييم : 2265097.61 درهم )حتت االإن�ساء( 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : ال�سفوح االوىل - رقم االر�ش 138 - امل�ساحة : 48.18 مر مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم  املبنى 

: برج هيليانا - رقم الوحدة : G01 - التقييم : 496658.62 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم  649/2021/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
365/2020 عقاري كلي، واملعدل باالإ�ستئناف  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
�سامال  دره��م(  وق��دره )74794424.47  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، ا�ستئناف عقاري   2021/530 رقم 

للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ:واجهة دبي البحرية )�ش ذ م م( - واآخرون  

عنوانه : ال�سفوح الثانية - �سارع امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود - مكاين 1410577562   
وميثله :�سعد حممد عبداهلل احلمادي  

املطلوب اإعالنه : �سركة الربج ريل ا�ستيت ليمتد   عنوانه : االإم��ارات - اإمارة دبي - بردبي - �سارع  ال�سيخ 
  API-DENTONS AND CO )DUBAI BRANCH( زايد - ملك برج العامل

043310201
05:00:00م ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2022/3/30 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء   : مو�سوع االإع��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. االإل��ك��روين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  االإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرا�سه  التقدم  البيع  على  اعرا�ش  لديه 
301 من قانون االإج��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�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  ار�ش ف�ساء - ح�سيان 

الثانية - رقم االر�ش 103 - امل�ساحة : 7499.97 مر مربع - املبلغ : 64،583،141 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر

يف �لتنفيذ رقم  1764/2018/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

رقم  ب��االإ���س��ت��ئ��ن��اف  وامل���ع���دل  ك��ل��ي،  جت����اري   2017/171 رق���م  ال���دع���وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
2017/2297 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )43884961.13 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
اإم��ارة دبي - دبي -   - االإم���ارات   : االإم���ارات دبي الوطني - �سركة م�ساهمة عامة )�ش م ع( - عنوانه  التنفيذ:بنك  طالب 
الرا�ش - ديرة - �سارع بني يا�ش - مبنى الرئي�سي لالإمارات دبي -جوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - وميثله : اآمنه خلفان 

�سالح اجلالف  
املطلوب اإعالنه : اتيت �سودهري جاندي - ب�سفته املمثل القانوين وب�سفته كفيال عن �سركة ندهى جيمز - م د م �ش  

ب���اإم���ارة دبي  ع��ن��وان��ه : ع��ن��وان��ه��م ع��ل��ي ال��وك��ي��ل ال��ق��ان��وين - مكتب ك��ن��ع��ان للمحاماة واالإ���س��ت�����س��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة - ال��ك��ائ��ن 
 -  2931692711  / / مكاين   042775444 رق��م  هاتف   -  11 رق��م  بناية   - اخلليج  - ميدان  التجاري  اخلليج   -

info@kanlaw.ae  -  97142775444
ال�ساعة   2022/3/30 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف  ���ش   م  د  م  : �سركة ندهى جيمز -  املنفذ �سده   : االإع���الن  مو�سوع 
ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي  05:00:00م 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكروين
وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على 
301 من  باملادة  املبينة  املواعيد  باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  التقدم  البيع 
قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة 
عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 

نوع العقار : ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم االر�ش 1041 - رقم البلدية : 645-6077 - 
امل�ساحة : 186.98 مر مربع- رقم املبنى : C41-2 - القيمة الكلية : 1.300.000.00 درهم العلى عطاء 

نوع العقار : ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة وادي ال�سفا 3 - رقم االر�ش 1041 - رقم البلدية : 645-6077 - 
امل�ساحة : 186.98 مر مربع- رقم املبنى : C41-3 - القيمة الكلية : 2.000.000.00 درهم العلى عطاء 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم  321/2020/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 108 ل�سنة 2020 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )710230.1 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: املزايا االإماراتية للتطوير العقاري ملالكها املزايا القاب�سة �ش م ك قاب�سة - �سركة ال�سخ�ش الواحد 
�ش ذ م م   - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - ابراج بحريات جمريا - برج مزايا بزن�ش افينيو- مقابل جال�سر - الطابق 

وميثله : �سعد حممد عبداهلل احلمادي    -  1292773853 مكاين   45 رقم  مكتب   AA1
املطلوب اإعالنه : اأحمد بن �سافعي بن يو�سف فطاين

عنوانه : خارج الدولة - اململكة العربية ال�سعودية - حي الثقبة - ال�سرقية اخلرب - �سقة رقم 2 - الطابق االر�سي 
 Ahmedfatani.af@gmail.com - 5 مبنى رقم -

مو�سوع االإعالن :  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم 
باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : وادي ال�سفا 2 - رقم االر�ش 1461 - رقم البلدية 
: 7744-643 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : Mazaya5 - رقم العقار : 307 - امل�ساحة : 75،76 مر 

مربع - مببلغ )515.630.76( يباع العلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر

يف �لتنفيذ رقم  624/2019/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي  ع��ق��اري   432/2019 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)1،040،441 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقة 

طالب التنفيذ:كارم جاكقو�ش نيبوو  
  J043 عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - ند ح�سة - واحة ال�سيليكون ، فيالت ال�سدرجي - فيال

وميثله : عبدالعزيز حممد عبداهلل حممد بن خلفان الزعابي  
املطلوب اإعالنه : ايرث ديفلوبرز - �ش ذ م م  - عنوانه :دبي - بردبي - منطقة احلمرية - �سارع 18 - متفرع من �سارع خالد 
بن الوليد - بناية العبا�ش - 2 - بجوار �سيدلية نيو جراند 1 - العبا�ش - جروب - 043599599  - 043599666 

 info@earthdevelopers.net -
مو�سوع االإعالن :

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف االيام الثالث  ال�ساعة   2022/3/30 املوافق  اأنه يف يوم االأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكروين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  اليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على  اال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون االإج��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�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - املنطقة : ند ح�سة - رقم االر�ش 1356  - ا�سم املبنى : LYNX RESIDENSES  - رقم العقار : 

عطاء.  العلى  يباع  درهم   515،458/93  : التقييم  مربع-  مر   76.83  : امل�ساحة   -  115
بيانات العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : ند ح�سة - رقم االر�ش 1356  - ا�سم املبنى : LYNX business  - رقم 

العقار : 1005 - امل�ساحة : 99.44 مر مربع- التقييم 491471.29 درهم يباع العلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم  1399/2017/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

رقم  باالإ�ستئناف  واملعدل   ، كلي  جت��اري   2014/1327 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
380+2016/487 ا�ستئناف جتاري  ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )143371623.64 درهم( �سامال للر�سوم 

وامل�ساريف
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق �ش م ع  - عنوانه : اإمارة دبي / ديرة �سالح الدين - بجوار مركز الغرير - بوكالة املحاميني 
را�سد بوج�سيم وعبا�ش املالكي )مكتب بوج�سيم واملالكي( �سارع بني يا�ش - ديرة - دبي - برج امل�سرف - دور 18 مكتب 

وميثله :عبا�ش م�ستت فندي املالكي    -   042282968  -  042221758   : هاتف   1805
املطلوب اإعالنه :  ماجد �سيف احمد الغرير  

 - 042219086 839 - ه��ات��ف :  امل��ك��ات��ب - مكتب رق���م  ب���رج  ال��غ��ري��ر -  اإم����ارة دب���ي - دي���رة - م��رك��ز   : ع��ن��وان��ه 
Ghorier.maged@gmail.com  -  0582692471

مو�سوع االإعالن : املنفذ �سده : موؤ�س�سة �سيمفوين للعقارات 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  االي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/3/30 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
االإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل عن %20 
من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من 
م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
املزايدة  البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من  التالية جلل�سة  اأي��ام  الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  اي��داع كامل  عطاوؤه 
اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن 
يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  ار�ش ف�ساء - رقم 
2011.81 مر مربع )6،063،378( درهم  548 - املنطقة : جبل علي ال�سناعية االوىل - امل�ساحة :  االر���ش 

العلى عطاء.
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لتنفيذ رقم  2235/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، 4398/2018 جتاري جزئي  الدعوى رقم  ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )423053.96 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك راأ�ش اخليمة الوطني - �ش م ع  
عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي -بردبي - دبي - �سارع دبي مول - مبنى بوليفارد - �سقة 1903 - دبي مول  

وميثله :عائ�سة حممد ح�سن طاهر  
املطلوب اإعالنه :  عائ�سة عبيد جمعة زايد بلحزمي   عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - زعبيل االوىل - اإمارة دبي - 

بردبي - زعبيل 1 - فيال رقم 25  - بالقرب من مركز التجارة ، 2894090858 - 0508499389
yusuf.juma1983@hotmail.com -

05:00:00م ويف االيام الثالث التالية  2022/3/30 ال�ساعة  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق  مو�سوع االإعالن : 
اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم 
باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل 
هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة : اجلافلية - رقم االر�ش 361  - رقم البلدية : 

درهم.   333348  : احل�سة  قيمة   - مربع  مر   71.54 البيع  حمل  احل�سة  م�ساحة   -  323  -  853
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر

يف �لدعوى رقم 174/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �سقة يف اإمارة دبي - مر�سى دبي - رقم االر�ش 172 - مبنى 
ال�سدف 6 - رقم الطابق 34  - رقم الوحدة : 3409 - والت�سريح با�ستالم مبلغ 2954064.05 درهم من 

ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ : بنك را�ش اخليمة الوطني - �ش م ع   عنوانه : اإمارة دبي - �سارع 5 متفرع من �سارع دم�سق - بناية 

نهال - الق�سي�ش 2 - الطابق االر�سي - بجوار فندق تاميز  
املطلوب اإعالنه : داود حممود حممودي �ساي�سته  

عنوانه : اإمارةدبي - مر�سي دبي - رقم االر�ش 172  - مبنى ال�سدف 6 - رقم املبنى : 6 - رقم  الطابق 34  - رقم 
SHAYESTH@EIM.AE -  0506443923 - 3409 : الوحدة

مو�سوع االإعالن :  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم 
باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : وحدة عقارية - رقم اال�ش 172  - املنطقة : مر�سى دبي - ا�سم املبنى : ال�سدف 6 - رقم املبنى : 

درهم.   1182554.80  : التقييم   - مربع  مر   123.80  : امل�ساحة   -  3409  : العقار  رقم   -   6
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لدعوى رقم 311/2019/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�سوع الدعوى : طلب بتوقيع احلجز التنفيذي على حق )املنفعة( املرهونة متهيدا لبيعها باملزاد العلني �سندا الحكام 
القانوين رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني وفاء ملبلغ وقدره )9،195،200.01 درهم ت�سعة ماليني ومائة 

وخم�سة وت�سعون الفا ومائتي درهما وواحد فل�سا.
طالب التنفيذ : ابوظبي للتمويل - �ش م خ - واآخرون  

ال�سيخ زايد �سما تاور - الطابق االول - مكتب رقم  عنوانه :  حملها املختار : مكتب علي حبيب وم�ساركوه - دبي �سارع 
  dubai@ahlegal.ae  : االلكروين  الربيد   -  043588444 رقم  هاتف   -  105

وميثله : علي احمد حبيب عبدالكرمي اخلاجة  
املطلوب اإعالنه : فورزون ديكور ال�سناعية - ذ م م  

عنوانه : اإمارة دبي - منطقة  القوز ال�سناعية الثالثة -�سارع رقم 28 )ب( رقم مكاين 20385 78905  هاتف رقم 
 a@a.ae  05028507022  -   04-3413921 رقم  فاك�ش   04/3413920

مو�سوع االإعالن : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكروين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  نوع العقار : حق منفعة على ار�ش وما عليها من بناء - حتت 
11249.19 مر  531  - امل�ساحة :   525 382  - رقم البلدية :  2 - رقم االر���ش  االن�ساء - املنطقة : �سيح �سعيب 

مربع - القيمة الكلية : 12000000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363

�لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 
�عالن بيع  عقار بالن�سر

يف �لتنفيذ رقم  12/2017/204 تنفيذ �سرعي  
املنظورة يف :  دائرة التنفيذ ال�سرعي الزوجية رقم 218

“واملعدل  م�سلمني  نف�ش  اأح���وال   2015  /1784“ رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احلكم  تنفيذ   : التنفي  مو�سوع 
باال�ستئناف رقم “ 496+515/ 2016 ا�ستئناف اأحوال �سخ�سية ومواريث “القا�سي باإلزام املنفذ �سده ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )130774 درهم ( �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف مع االلتزام ب�سداد النفقة ال�سهرية يف تواريخ 

اال�ستحقاق
طالب التنفيذ : ليليا مزهود - عنوانه : امارة دبي �سارع ال�سيخ زايد منطقة اخلليج التجاري طريق االبراج كورال 

تاور الطابق الع�سرين �سقة 2002
ميثله : خالد حممد �سعيد بوج�سيم

املطلوب اإعالنه :  كرمي بلقا�سم نايت عبد العزيز
ال�سيخ زايد منطقة اخلليج التجاري طريق االب��راج كورال تاور الطابق الع�سرين �سقة  عنوانه : امارة دبي �سارع 

naitkarim@yahoo.fr  -  0526633359  -  2002
05:00:00م ويف االيام الثالث التالية  2022/3/30 ال�ساعة  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق  مو�سوع االإعالن : 
اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم 
باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�ساف املمتلكات : 
ح�سة يف وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - رقم االر�ش 198 - م�ساحة احل�سة : 59.04 مر مربع - رقم 

املبنى : 8 - ا�سم املبنى : ين�سون 1 - رقم الوحدة : 103 - قيمة احل�سة : 1056136.7 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

�عالن بيع  عقار بالن�سر
يف �لتنفيذ رقم 5560/2021/207 - تنفيذ جتاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “ 2020/16 جلنه ليميت�ش العامليه “، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)44259351 درهم( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ غياث حممد غياث - عنوانه اإمارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع برج خليفة ? برامي تاور - الطابق العا�سر 

- هاتف رقم: 04/3352200 - فاك�ش: 04/3342200- رقم مكاين/ 2583686879
املطلوب اإعالنه ليمتل�ش ���ش.ذ.م.م - عنوانه: اإم��ارة دبي - �سارع ال�سفوح - مبنى رقم 1 - مركز مبيعات نخيل ? هاتف: 
 1401577376 044358889 - رقم مكاين:   ،043759777 فاك�ش:   -  044358888  ،043759666

info@nakheel.com -  0506555202 - 043759777-
مو�سوع االإعالن : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكروين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : جبل علي ال�سناعية الثانية - رقم االر�ش 1  - امل�ساحة : 1481.51 مر مربع - 

رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : اجلالرييا 1 - رقم الوحدة : 1001 - التقييم : 23400528.60 درهم 
1475.99 مر  1  - امل�ساحة :  2- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : جبل علي ال�سناعية الثانية - رقم االر�ش 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : اجلالرييا 1 - رقم الوحدة : 801 - التقييم : 23312555.15 درهم 
1481.51 مر  1  - امل�ساحة :  3- نوع العقار : وحدة عقارية - املنطقة : جبل علي ال�سناعية الثانية - رقم االر�ش 

مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : اجلالرييا 1 - رقم الوحدة : 901 - التقييم : 23397652.15 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم  1792/2016/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “ 523/2015” تنفيذ نزاع جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )309101583،76 درهم ( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
اإم��ارة دبي- ديره - �سارع بور�سعيد - نف�ش بناية البنك  طالب التنفيذ بنك دبي التجاري ���ش.م.ع واآخ��رون - عنوانه 
042121911 - �ش ب:2668 متحرك رقم :  042121000 - فاك�ش:  )بجوار ديره �سيتي �سنر( - هاتف 

_osman.mahmoud@cbd.ae - بريد الكروين  _  0558805275
زاي��د لال�ستثمار  ال نهيان - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية بن  زاي��د بن �سقر  ال�سيخ / خالد بن   : اإعالنه  املطلوب 

)�ش.ذ.م.م(
 عنوانه :  االإم��ارات - اإم��ارة دبي - مدينة : دبي - بر دبي - املركز التجاري - مكتب رقم 1002 ملك �سيتي تاور - 

04  -  0@0  -  0563797425
05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان  2022/3/30 ال�ساعة  اأنه يف يوم االأربعاء املوافق  مو�سوع االإعالن : 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات 
وعلى موقعها االإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني اليقل 
عن 20% من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 

اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
ح�سة يف عقار )ار�ش وما عليها من بناء - املنطقة : الرا�سدية رقم االر�ش 1057 - رقم البلدية : 216-2418 

م�ساحة احل�سة 41.81 مر مربع 
قيمة احل�سة - 285814 درهم ( مالك احل�سة : ال�سيخ / خالد بن زايد بن �سقر ال نهيان 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363 �لعدد 13501 بتاريخ 2022/3/24 

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم  831/2021/208 تنفيذ مدين  

املنظورة يف  دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����س��داد   ، ك��ل��ي  م���دين   2020/54 رق���م  ال���دع���وى  ال�����س��ادر يف  احل��ك��م  تنفيذ  التنفيذ  م��و���س��وع 

)1296183.26 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ  زياد عبداهلل كلداري ب�سفته �ساحب مكتب كلداري حمامون و م�ست�سارون قانونيون

عنوانه امارة دبي بر دبي- �سارع الغبيبة - مقابل امل�سرف املركزي بجانب بنك ات�ش ا�ش بي �سي - بناية كلداري حمامون و
IBAN: AE910260001012144175801  م�ست�سارون قانونيون

وميثله / زياد عبداهلل اإبراهيم كلداري
املطلوب اإعالنه : االحتاد العقارية �ش.م.ع

رقم  جمنوليا3-مكاين  598-حارة  عنوانه: جممع دبي لال�ستثمار االول املجمعات اخل�سراء-حديقة االحتاد لالعمال 
 05480622222 - 800886466 -  04806222  : بهاتف   1436766691

ahmad.almarr@aup.ae - : الربيد الكروين
مو�سوع االإعالن : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2022/3/30 ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني اليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  االإلكروين 
الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ش على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
االيام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ش 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : فيال - املنطقة : مردف - رقم االر�ش 132 - رقم البلدية : 0 -251 - امل�ساحة : 222.93 مر مربع - رقم 

املبنى : 1059 - التقييم : 2433141.53 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70363
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•• اأبوظبي-الفجر

توج �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
جمل�ش اأبناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ل���الأع���م���ال اخل���ريي���ة واالإن�����س��ان��ي��ة، االإم����ارات����ي 
على  احل��ا���س��ل  احل��ارث��ي  طع�سا�ش  ب��ن  م�ساعد 
»بريق ال�سعر« يف الن�سخة العا�سرة من برنامج 
جلنة  وتنتجه  تنظمه  وال��ذي  املليون«،  »�ساعر 
الثقافية والراثية  املهرجانات والربامج  اإدارة 
الثقافية  ا�سراتيجيتها  اإط����ار  يف  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
الهادفة ل�سون الراث، وتعزيز االهتمام باالأدب 

وال�سعر العربي. 
االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  التتويج  ح�سر 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن م�����س��اع��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
اللواء الركن طيار فار�ش خلف  �سعود، ومعايل 
املزروعي، قائد عام �سرطة اأبوظبي رئي�ش جلنة 
اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والراثية، 
رئي�ش  الدكتور مغري خمي�ش اخلييلي  ومعايل 
دائرة تنمية املجتمع اأبوظبي، ومعايل املهند�ش 
امل����رر رئ��ي�����ش دائ�����رة الطاقة،  ع��وي�����س��ة م��ر���س��د 
مفت�ش  الرئي�سي  نا�سر  اأحمد  الدكتور  واللواء 
املزروعي  �سيف  وعي�سى  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  ع��ام 
اىل  امل�سوؤولني  من  وع��دد  اللجنة،  رئي�ش  نائب 
جانب جمهور غفري من ع�ساق ال�سعر النبطي. 
وقد تناف�ش على اللقب �سمن فعاليات احللقة 
اخلتامية، والتي بثت تفا�سيلها م�ساء يوم اأم�ش 

بينونة واالإم���ارات كل من »م�ساعد  عرب قناتي 
ال�سمريي  اهلل  االإم�����ارات، �سيف  م��ن  احل��ارث��ي 
مانع  ه��ادي  �سدحان،  بن  عبدالعزيز  العتيبي، 
اليامي من ال�سعودية، علي حامد العازمي من 
الكويت، وفهد البدري من العراق« ، وذلك �سمن 
ت��ف��اع��ل م��الي��ني امل��ت��اب��ع��ني و دع���م وت��األ��ق رحلة 
ال�سعراء، اإذ يدعم ت�سويت امل�ساهدين ال�سعراء 
ب� 40 درجة ت�ساف اإىل درجات جلنة التحكيم 
من 60 درجة )30 درجة عن االأم�سية ن�سف 

النهائية، و30 درجة عن االأم�سية اخلتامية(.
وق����ال م��ع��ايل ال���ل���واء رك���ن ط��ي��ار ف���ار����ش خلف 
رئي�ش  اأبوظبي  ل�سرطة  العام  القائد  املزروعي، 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جل��ن��ة 
امل��ل��ي��ون يعك�ش  ���س��اع��ر  ب��رن��ام��ج  اإن  وال��راث��ي��ة، 
ال��ع��رب��ي، وهو  اه��ت��م��ام دول���ة االإم�����ارات بال�سعر 
بن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�ش  القائد  مل�سرية  امتداد 
فلقد  ثراه”،  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
اأن  معاليه  واأك��د  وال�سعراء،  لل�سعر  داع��م��اً  ك��ان 
وجماهرييته  وجناحاته  الربنامج  ا�ستمرارية 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  بف�سل  حققها  التي 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ش الدولة 
يف  الثقافية  ال��ربام��ج  ملختلف  اهلل”  “حفظه 
ال�����ذي يوليه  ال����الحم����دود  ال����دول����ة، وال���دع���م 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
للقوات  العلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
امل�سلحة، للربامج وامل�ساريع الثقافية والراثية 

يف التي تقام يف اإمارة اأبوظبي.
كما هناأ معاليه ال�سعراء الفائزين واحلا�سلني 
�ساعر  برنامج  يف  املتقدمة  االأوىل  املراكز  على 
امل��ل��ي��ون، وج��م��ي��ع ال�����س��ع��راء امل�����س��ارك��ني باملو�سم 
العا�سر  املو�سم  �سعراء  اأن  اإىل  م�سرياً  العا�سر، 
ال��ث��م��ان��ي��ة واالأرب����ع����ني ه���م ن��خ��ب��ة م���ن خريجي 
ال��ع��ري��ق، و���س��ي��ك��ون��ون �سفراء  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا 
الأوط��ان��ه��م يف اإي�����س��ال ال��ر���س��ائ��ل ال��ه��ادف��ة من 
فال�سعر  اأج��م��ع،  ول��ل��ع��امل  ملجتمعاتهم  ال�سعر 
م�سركة  ولغة  و���س��الم  وحمبة  ت�سامح  ر�سالة 

بني ال�سعوب.
املزروعي،  �سيف  ال�سيد عي�سى  ومن جانبه قال 
املليون  �ساعر  برنامج  اإن  اللجنة،  رئي�ش  نائب 
 2006 ع���ام  االأول  مب��و���س��م��ه  ان��ط��ل��ق  اأن  م��ن��ذ 
فر�سة  ق��دم   ،2022 العا�سر  مو�سمه  ولغاية 
االأولية،   100 ال���  بقائمة  االإع��الم��ي  الظهور 
اأكرث  اأ�سل  �ساعًرا من   1050 اأكرث من  لنحو 
من )15000( �ساعر قابلتهم جلنة التحكيم 
وقدم  التمهيدية،  ج��والت��ه��ا  يف  مبا�سر  ب�سكل 
)480( �ساعراً ما يزيد عن )1370( ق�سيدة 
الراحة  �ساطئ  املُبا�سر على م�سرح  البث  خالل 
جُم����اراة،  ق�سيدة  اأو  رئي�سية  ق�سيدة  ب��ني  م��ا 

وذلك عرب 151 حلقة بث مبا�سر.
 

بريق  على  للمناف�سة  مم��ي��زة  ختامية  اأم�سية 
ال�سعر 

دول عربية   9 م���ن  ���س��اع��راً  واأرب����ع����ون  ث��م��ان��ي��ة 
�سهر  يف  ال��راح��ة  �ساطئ  م�سرح  على  انطلقوا 
اأم�سية   16 �سمن  وتناف�سوا  املا�سي  دي�سمرب 
م��ب��ا���س��رة ب��ث��ت ع��رب ق��ن��ات��ي بينونة واالإم�����ارات، 
ال�سعر،  ب��ريق  وحمل  املليون  �ساعر  لقب  لنيل 
املرحلة  اإىل  و���س��ل��وا  دول   4 م���ن  ���س��ع��راء  و6 
ال�سمريي  ف���واز  اهلل  )�سيف  وه���م:  اخلتامية، 
م��ن ال�����س��ع��ودي��ة، ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ���س��دح��ان من 
الكويت،  م��ن  ال��ع��ازم��ي  ح��ام��د  علي  ال�سعودية، 
بن طع�سا�ش  م�ساعد  العراق،  البدري من  فهد 
احلارثي من االإم��ارات، هادي مانع اليامي من 
ال�����س��ع��ودي��ة( ل��ت��ق��دمي روائ����ع ���س��ع��ره��م النبطي 
اأمام اأع�ساء جلنة التحكيم املوؤلفة من االأ�ستاذ 
احل�سن،  غ�سان  وال��دك��ت��ور  العميمي،  �سلطان 
وال�ساعر حمد ال�سعيد، وجمهور ال�سعر النبطي 

يف م�سرح �ساطئ الراحة وعرب ال�سا�سات .
وكتب ال�ساعر �سيف اهلل ال�سمريي العتيبي من 

املعنى و�سافر  الكلمة وجمال  ال�سعودية ب�سموخ 
بحلمه ملن�سة التتويج من خالل ق�سيدته التي 

جاء فيها:
»على رْكب الت�سارع ف� ال�سنني وحاجة االن�سان

ب�دا التغ�يي�ر َيْن�ق�ل�ن�ا مع�ه ح�تى تع�ّل�ين�ا«
وغ��ل��ف ال�����س��اع��ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ���س��دح��ان من 
ال�سعودية ق�سائده بلغة اجلزالة ولون ح�سوره 
ب���األ���وان االإب�������داع، ح��ي��ث ق���دم ق�����س��ي��دة ج���اء يف 

مطلعها:
»غرفه و�سارع تهدي �سوه ال�سرفه

ن�سفه ترده ون�سفه يدخل الغرفة«
الكويت ق�سيدة  العازمي من  وقدم علي حامد 

غرد بقوافيها يف �سماء الطموح، حيث قال:
»موح�سة يا �سكة الغّياب ب� اأرجاء املدينه
اآترقب من �ستات وكل خطوة ب� التفاته«

ور�سم ال�ساعر فهد البدري من العراق �سفحات 
والتحدي من  ال�سعر  تنب�ش باجلمال يف ق�سة 
قال  الويف”،  “الرجل  ب��ع��ن��وان  ق�سيدة  خ��الل 

فيها: 
»ترجّل الرجل الويف عن �سهوة امليدان

من بْعد ما عانق عنان املجد تقديره«
وغرد ال�ساعر هادي مانع اليامي من ال�سعودية، 
ب�����س��وت ال�����س��ع��ر ودفء امل�����س��اع��ر، ح��ي��ث ق���ال يف 

ق�سيدته:
»يا بيد العمر، هتان املحابر ال هما بك ، بيد

روى جدبك من غيوم احلياه وعانق اأطرافك«
واأطل ال�ساعر م�ساعد بن طع�سا�ش احلارثي من 
وعذوبة  املفردة  قوة  جمعت  بق�سيدة  االإم��ارات 
امل�ساعر وع�سق زرع التحدي، واألقى ق�سيدة جاء 

فيها:
»بروٍق تعانق يف ال�سما منوة الع�سا�ش

رعدها حتنحن واملطر ي�سجع طروقه«.
 

االأمري عبدالرحمن بن م�ساعد �سيف االأم�سية 
اخلتامية

باأم�سيته  امل��ل��ي��ون  ���س��اع��ر  ب��رن��ام��ج  ا���س��ت�����س��اف 
اخل���ت���ام���ي���ة ����س���اح���ب ال�������س���م���و امل���ل���ك���ي االأم�����ري 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن م�����س��اع��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
���س��ع��ود، ح��ي��ث ق���دم ق�����س��ي��دة م���ه���داة اإىل دولة 
ق�سيدته  األقى  كما  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
وحتدث عن جتربته  الريح”،  “�سبيه  امل�سهورة 
الق�سيدة  اآخر يف  التي حملت جتديد  ال�سعرية 
املليون  �ساعر  بربنامج  �سموه  واأ���س��اد  النبطية، 

وم���ا و���س��ل اإل��ي��ه م��ن م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة وجتربة 
فريدة يف ال�سعر النبطي.

 
درجات الفائزين باملراكز االأوىل 

ب���امل���راك���ز االأوىل  ال���ف���ائ���زي���ن  ت���وزع���ت درج������ات 
“درجات جلنة التحكيم باالإ�سافة اإىل ت�سويت 
“املركز  االآت���ي  النحو  على  لتكون  اجلمهور”، 
من  احل����ارث����ي  ط��ع�����س��ا���ش  ب���ن  م�����س��اع��د  االأول 
االإمارات وح�سل على 74 %، ويف املركز الثاين 
فهد البدري من العراق 66 %، املركز الثالث 
علي حامد العازمي من الكويت %62، املركز 
ال�سعودية  من  �سدحان  بن  عبدالعزيز  ال��راب��ع 
ف����واز  اهلل  ���س��ي��ف  اخل���ام�������ش  امل����رك����ز   ،55%
ال�سمريي من ال�سعودية %54، املركز ال�ساد�ش 

هادي مانع اليامي من ال�سعودية 53%«.
�ساعر  لقب  على  االأول  باملركز  الفائز  ويح�سل 
ماليني  و5  ال�سعر  ب��ريق  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ل��ي��ون 

درهم اإماراتي،
 4 على  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��ز  يح�سل  بينما   
3 ماليني درهم،  ماليني دره��م، والثالث على 
وال���راب���ع ع��ل��ى م��ل��ي��وين دره����م، واخل��ام�����ش على 
مليون درهم اإماراتي، وال�ساد�ش على 600 األف 

درهم.
 10 ال���  للموا�سم  املبا�سرة  احللقات  يف  و���س��ارك 
 19 م��ن  ���س��اع��راً   480 املليون”  “�ساعر  م��ن 
�ساعراً  دولة عربية وغري عربية، منهم )56( 

ال�سعودية،  من  �ساعراً   )191( االإم���ارات،  من 
من  �ساعراً   )37( الكويت،  من  �ساعراً   )79(
االأردن، )30( �ساعراً من �سلطنة ُعمان، )16( 
���س��اع��راً م��ن ال��ي��م��ن، )15( ���س��اع��راً م��ن قطر، 
)14( �ساعراً من البحرين، )14( �ساعراً من 
�سعراء   )4( العراق،  من  �ساعراً   )13( �سوريا، 

من ال�سودان، 
�ساعران من فل�سطني،  �سعراء من م�سر،   )3(
تون�ش،  موريتانيا،  م��ن:  كل  من  واح��د  و�ساعر 
ليبيا، ال�سومال، اإيران، واأ�سراليا. فيما �سجل 
الربنامج م�ساركة 23 �ساعرة و�سلت منهن 3 
اليوم  لغاية  واالإم��ارات  ال�سعودية  �ساعرات من 

للمرحلة االأخرية للربنامج.
وح�����س��ل ���س��ع��راء االإم������ارات ع��ل��ى ل��ق��ب “�ساعر 
و)ال�ساد�ش(  )اخل��ام�����ش(  للموا�سم  املليون” 
ال�سعودية  ح��ازت  فيما  و)العا�سر(،  و)التا�سع( 
و)الثامن(،  )ال���ث���ال���ث(  امل��و���س��م��ني  ل��ق��ب  ع��ل��ى 
وال����ك����وي����ت ع���ل���ى ل���ق���ب امل���و����س���م���ني )ال�����راب�����ع( 
)االأول(  ل��ل��م��و���س��م��ني  وق���ط���ر  و)ال���������س����اب����ع(، 

و)الثاين(.
وو�سل للمراكز االأوىل املرحلة النهائية املو�سم 
 )8( ال�سعودية،  م��ن  ���س��اع��راً   )29(  : العا�سر 
�سعراء من االإم��ارات، )6( �سعراء من الكويت، 
�ساعران من العراق ودولة قطر ، و�ساعر واحد 
ُعمان،  �سلطنة  االأردن،  البحرين،  من  كل  من 

واليمن.

اأم�صية ختامية مميزة للمناف�صة على بريق ال�صعر

نهيان بن زايد يتوج ال�شاعر الإماراتي م�شاعد احلارثي ببريق »�شاعر املليون« للمو�شم العا�شر
-الأمري عبدالرحمن بن م�صاعد �صيف الأم�صية اخلتامية

••  دبي - د.حممود علياء

العوي�ش  علي  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  تنظم 
الكوميدي  ل��ل��ف��ي��ل��م  ع���ر����س���اً  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
فعاليات  �سمن  “حمب�ش”  ال��روم��ان�����س��ي 
وذل��ك يف متام  ال�سينمائي،  العوي�ش  ن��ادي 
ال�ساعة الثامنة من م�ساء يوم اجلمعة 25 
ب�سارع  املوؤ�س�سة  مبنى  يف  اجل���اري  م��ار���ش 
ال���رق���ة ب��دب��ي ب��ح�����س��ور ك��ات��ب��ة وخمرجة 
التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ط��ر���ش  ���س��ويف  الفيلم 
بدبي،  ل��الإع��الم  را���س��د  ب��ن  لكلية حم��م��د 
وامل��ن��ت��ج��ة ن��ادي��ا ع��ل��ي��وات ال��ت��ي ���س��ارك��ت يف 

كتابة الفيلم.
يف  م����رة  الأول  “حمب�ش”  ف��ي��ل��م  ُع���ر����ش 
مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل يف العام 
2016، واأطلق يف العام 2017 يف لبنان 
والكويت  واالإم��������ارات  واالأردن  و����س���وري���ا 
وفل�سطني، ولقي جناحاً كبرياً الأنه يطرح 
وال��ك��راه��ي��ة ورف�ش  ال��ت��ع�����س��ب  اإ���س��ك��ال��ي��ة 
االجتماعي  ل��ل��واق��ع  حم���اك���اة  يف  االآخ������ر، 

ال�سوري اللبناين.
واحد  ي��وم  يف  كّلها  الفيلم  اأح���داث  تركز 
بلدية  رئي�ش  زوج���ة  ت��ريي��ز  حيث  ط��وي��ل، 
اإحدى القرى اللبنانية، ت�ستعّد ال�ستقبال 

االأخرية  يد  لطلب  وعائلته  ابنتها  حبيب 
وت�����س��اب ب��ال�����س��دم��ة ع��ن��دم��ا ت��ك��ت�����س��ف اأن 
ال�سورية،  اجلن�سية  امل�ستقبلي من  ال�سهر 
عاًما   20 قبل  �سقيقها  فقدت  التي  وه��ي 
القوات  وج��ود  اأثناء  �سورية  قذيفة  ب�سبب 
فجاأة  الفرحة  تتبدد  لبنان.  يف  ال�سورية 
خمططات  �سل�سلة  تنفيذ  ت��ريي��ز  وت���ب���داأ 
لكي حتول دون هذه اخلطوبة، فتقرر منع 

اخلطوبة.
اللبنانية  اللهجتني  يف  “املحب�ش”  كلمة 
الذي يحيل  ال��زواج  وال�سورية تعني خامت 
ال���ذي يجمع قدر  امل��ق��د���ش  ال���رب���اط  ع��ل��ى 

���س��خ�����س��ني وه����و ي�����س��ي ب���االرت���ب���اط ال���ذي 
ر�سالة  ال��ف��ي��ل��م  وي���وج���ه  م���ن���ه،  ف���ك���اك  ال 
ع��ن ال�����س��ف��ح وامل�����س��احم��ة ت��ظ��ه��ر يف حالة 
العائلتني التي تتخبط االأحداث بينهما يف 
اإنهاء  اإىل  النهاية  اإطار كوميدي يوؤدي يف 

الكراهية بينهما.
ال��ف��ي��ل��م م��ن ب��ط��ول��ة ب�����س��ام ك��و���س��ا ونادين 
وجابر  خليل  وعلي  ق�سار  وجوليا  خ��وري 
توتل،  وبيتي  ال�سامي  و�سريينا  ج��وخ��دار 
اأكرث  الن�ش  كتابة  عملية  ا�ستمرت  وق��د 
واملونتاج  لالإنتاج  والتح�سري  �سنتني،  من 
فكان  الت�سوير  اأم���ا  اأ���س��ه��ر   10 ا���س��ت��غ��رق 

خ��الل 29 ي��وم��اً. ون���ال ج��ائ��زة اجلمهور 
العربية  ل��ل�����س��ي��ن��م��ا  م����امل����و  مب����ه����رج����ان 

بال�سويد.
ال�سينمائي”  ال��ع��وي�����ش  “نادي  اأن  ي��ذك��ر 
املا�سي  اأكتوبر  فعالياته يف  انطلقت  الذي 
اأول جتربة من نوعها يف هذا امليدان  يعد 
تقدمها موؤ�س�سة العوي�ش الثقافية ملتابعي 
خالل  �ستعر�ش  كما  عام،  ب�سكل  اأن�سطتها 
فردية  بجهود  تنتج  التي  االأف���الم  ال��ن��ادي 
وب�سيطة وب�سكل م�ستقل والتي تك�سف عن 
مواهب غنية يف ميدان الت�سوير اأو كتابة 

ال�سيناريو اأو يف ميدان النقد ال�سينمائي.

نادي العوي�ض ال�شينمائي يعر�ض
 فيلم »حمب�ض« يوم غد اجلمعة
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الكوميدي  للم�سل�سل  الر�سمي  االإع���الن  انطلق 
وذلك  ح�����س��ن��ي،  اأك����رم  للنجم  علّيا"  "مكتوب 
 ،2022 رم�����س��ان  مو�سم  يف  لطرحه  ا���س��ت��ع��داًدا 
االإع��الن عن حالة  �سى، وك�سف  اإم  على قناة دى 
غريبة ي�ستيقظ عليها جالل )اأكرم ح�سني( وهي 
اأن هناك كتابات على يده ت�سف اأحداث يومه، وال 
لينتهي  الكتابات غريه  تلك  اأن يرى  اأحد ميكنه 
االإع��الن بجملة  )حمد�ش بياخد اكر من اللي 

مكتوبله(.

اإطار  يف  ع��ل��ّي��ا  م��ك��ت��وب  م�سل�سل  اأح�����داث  وت����دور 
جالل  ا�ستيقظ  اأن  فبعد  ك��وم��ي��دي،  اج��ت��م��اع��ي 
اأحداث  ت�سف  ي��ده  على  غريبة  كتابات  مكت�سًفا 
يومه، يبداأ يف اكت�ساف اأمور خطرية، واأ�سرار مل 
يكن ليعرفها، وي�ستغله رجل اأعمال كبري ليتورط 

يف اأمور مل تكن يف احل�سبان.
التعاون  ه���و  ع��ل��ّي��ا  م��ك��ت��وب  م�����س��ل�����س��ل  وي��ع��ت��رب 
اأك��رم ح�سني، واملخرج خالد  الثالثي  الثاين بني 
�سبق  ذك���ري، حيث  اأب���و  ك��رمي  احل��ل��ف��اوي واملنتج 

يف  ناف�ش  ال���ذي  ال��و���س��ي��ة،  م�سل�سل  يف  وت��ع��اون��وا 
مو�سم رم�سان 2018، وحقق جناًحا كبرًيا على 

امل�ستوى اجلماهريي.
امل�سل�سل  بطولة  يف  ح�سني  اأك��رم  النجم  وي�سارك 
هنادي  عامر،  اآي��ن  اجلليل،  عبد  عمرو  من  كل 
م��ه��ن��ا، ح��ن��ان ���س��ل��ي��م��ان، اإ���س��م��اع��ي��ل ف��رغ��ل��ي، عزة 
وهال  ال�سي�سي،  حممود  طعيمة،  حممد  لبيب، 
ر�سا، مكتوب علّيا من تاأليف اإيهاب بليبل، واإخراج 

خالد احللفاوي، واإنتاج كرمي اأبو ذكري.

ت�����س��ت��ع��د ال��ف��ن��ان��ة دي���ن���ا ال�����س��رب��ي��ن��ي خلو�ش 
 2022 الدرامية  رم�سان  مو�سم  مناف�سات 
بطولته  يف  تتعاون  وال��ذي  امل�سوار،  مب�سل�سل 
للمرة  وت��ت��ع��اون  رم�����س��ان،  النجم حممد  م��ع 
ال��ث��ال��ث��ة م��ع امل��خ��رج ال��ك��ب��ري حم��م��د يا�سني، 

امل�سل�سل من تاأليف حممد فريد .
و�سّرحت الفنانة دينا ال�سربيني عن م�سل�سل 
امل�سوار قائلة "�سخ�سية ورد يف امل�سوار ت�سبهني 
الأن  امل�سل�سل  واأح��ب��ب��ت  واإ���س��راره��ا،  قوتها  يف 
الدراما خمتلفة جًدا عن اأعمايل ال�سابقة، كل 
تليها"،   التي  للحلقة  وجتذبك  مميزة  حلقة 
حممد  مع  "التعاون  ال�سربيني  دينا  وتابعت 

يا�سني اأ�سعدين جًدا احلقيقة، 
اأف��راح القبة وموجة  تعاونت معه من قبل يف 
حارة، ويف كل مرة اأحتم�ش اأكرث للتعاون معه 

مرة اأخرى".
اأوىل جتاربها  وموؤخًرا قدمت دينا ال�سربيني 
اأحفاد  مب�سرحية  الريا�ش  مبو�سم  امل�سرحية 
جناًحا  امل�سرحية  حققت  وق��د  و�سكينة،  رّي���ا 

كما  العدد،  كاملة  بعرو�ش  وحظت  كبرًيا، 
والذي  ال��زي��ارة،  م�سل�سل  ببطولة  قامت 
VIP ط��وال فرة  �ساهد  تريند  احتل 
حامل  بفيلم  موؤخًرا  وناف�ست  عر�سه، 
امل�سري،  ال��ت��ذاك��ر  ���س��ب��اك  يف  ال��ل��ق��ب 
يوم  ال��رع��ب  فيلم  الإط���الق  وت�ستعد 
13، والذي يعترب اأول فيلم م�سري 

.3D ُيعر�ش بتقنية
جناًحا  ح��ق��ق��ت  ال�����س��رب��ي��ن��ي  دي���ن���ا  اأن  ي���ذك���ر 

مب�سل�سالتها  وا������س�����ًع�����ا  ج����م����اه����ريًي����ا 
ناف�ست  ح���ي���ث  ال���رم�������س���ان���ي���ة، 

مب�سل�سل  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م 
ق�����س��ر ال���ن���ي���ل، وال�����ذي 

غام�سة  درام����ا  ق����ّدم 
ثم  الت�سعينات،  يف 
الن�سيان  ل���ع���ب���ة 
ال�������������ذي ت���������س����در 
ال����ري����ن����د اأك�����رث 

م��ن م��رة خالل 
ا  واأي�سً حلقاته، 
"زي  م�����س��ل�����س��ل 

الذي  ال�سم�ش" 
حقق جناحا كبريا 

رم�سان  ا�ستفتاءات  يف  االأول  امل��رك��ز  وت�سدر 
ك�اأف�سل م�سل�سل وح�سلت دينا ال�سربيني على 
ال�سينمائي  ال�سعيد  وعلى  ممثلة،  اأف�سل 
ت���األ���ق���ت دي���ن���ا ال�����س��رب��ي��ن��ي يف 
ال�����ع�����دي�����د من  ب����ط����ول����ة 
البع�ش  مثل  االأف����الم 
للماأذون  ي��ذه��ب  ال 
ثانية  م������رت������ني، 
 30 واح��������������دة، 
مار�ش، حامل 
ال�������ل�������ق�������ب، 
وت����ن����ت����ظ����ر 
اإط������������������الق 
يوم  فيلمها 
خ����الل   13

هذا العام.

واحدة من اأيقونات ال�صا�صة العربية، قدمت 
الفنية  م�صريتها  خالل  الأدوار  من  العديد 
ب�صمة  لها  وال�صينمائية،  الدرامية  �صواء 
بر�صانة  امل�صرح  امتلكت  اأعمالها،  يف  مميزة 
اأدائها وقوة �صخ�صيتها، وا�صتحقت اأن تكون 
�صميحة  الفنانة  هي  العربي،  امل�صرح  �صيدة 
اأيوب، والتي ظهرت هذه الفرتة بعمل درامي 

جديد وهو م�صل�صل )نقل عام(.

اإطالق الإعالن الر�شمي 
مل�شل�شل )مكتوب علّيا( 

دينا ال�شربيني: م�شل�شل 
امل�شوار خمتلف عن كل اأعمايل

)نقل عام(  يحمل ر�صائل اإن�صانية كثرية

�شميحة اأيوب: املرحلة العمرية الآن 
ل ت�شلح �شوى لتج�شيد الأم

)اإجازة  م�سل�سل  تاألقها يف  بعد  املا�سية،  الفرة  كبريا  اأي��وب جناحا  �سميحة  الكبرية  النجمة  حققت 
مفتوحة(، مع الفنان �سريف منري ولقاء اخلمي�سي، ثم م�ساركتها يف م�سل�سل »نقل عام«، الذي عر�ش 

موؤخرا وتلقى اال�سادة من النقاد واجلمهور.
لل�سخ�سية،  اجنذابها  واأ�سباب  العمل  كوالي�ش  عن  تتحدث  اأي���وب،  �سميحة  للفنانة  احل��وار  ه��ذا  يف 

وتفا�سيل اأخرى حول اأعمالها املقبلة:

عام"؟  "نقل  يف  اجلديد  فما  خمتلف..  وجت�سيد  طبيعة  عمل  لكل  ولكن  كثريا..  االأم  دور  • قدمت 
امل�سل�سل  امل�ساركة يف  على  وموافقتي  االأم،  لتج�سيد  �سوى  ت�سلح  االآن ال  العمرية  املرحلة  بالطبع،   -
ال�سيناريو اجليد واحلبكة  اأنه عمل متكامل االأرك��ان؛ حيث  ت��ردد، فمن وجهة نظري  اأي  جاءت دون 
الدرامية املميزة واأرى اأن املوؤلف اأبدع يف كتابته، ويخرج ال�سيناريو اجليد خمرج مميز وهو عادل اأديب، 
فكلها عنا�سر �ساعدت على اجنذابي، باالإ�سافة لر�سالة العمل، وطبيعة ال�سخ�سية اأنها اأم تق�سو وتلني 

على اأبنائها وتخاف عليهم. 
ذلك؟  وجدت  فكيف  االأجيال..  خمتلف  بني  متثيلية  مباراة  كان  • امل�سل�سل 

- العمل بطولة جماعية وهذه النوعية من االأعمال قريبة لقلبي، فكرة البطل االأوحد جيدة ولكن 
البطولة اجلماعية تربز التناغم بني اأبطال العمل ب�سكل اأكرب وهو ما حتقق يف "نقل عام" وامل�سل�سل 

يعد نقلة يف الدراما. 
الكوالي�ش؟  عن  وماذا  امل�سل�سل..  خالل  من  تقدميها  اأردت  التي  الر�سالة  • ما 

- بالفعل، العمل به ر�سائل اإن�سانية كثرية، ومل�ست كثريا من االأ�سر وهو املطلوب من الدراما اأن تدخل 
كل البيوت وتعرب عنهم، وعن الر�سائل فاأو�سح دور االأم جتاه اأبنائها باعتبارها ال�سلع الثابت وماأوى 
اجلميع، باالإ�سافة اإىل واقع خميف نعي�سه وهو ال�سو�سيال ميديا وما تفعله يف حياتنا، و�سلط العمل 
ال�سوء اأي�سا على بع�ش القيم الربوية الواجب اأخذها يف االعتبار.. وعن كوالي�ش العمل فكانت رائعة 

واأعتقد اأن ذلك ات�سح على ال�سا�سة وكان هناك تناغما كبريا يف العمل مع الفنان حممود حميدة. 
ميديا؟  بال�سو�سيال  عالقتك  عن  • ماذا 

اأجله  من  تعمل  اأن  املفر�ش  الغر�ش  عك�ش  وه��و  ال�ستائم  لتبادل  ظاهرة  اأنها  واأرى  بها  اأقتنع  ال   -
وهو التنوير والتثقيف، وهي و�سائل فر�ست نف�سها على الواقع، وعن تعاملي معها فاأنا ال اأمتلك اأي 

ح�سابات �سخ�سية، واأ�ستخدم الهاتف فقط لتبادل الر�سائل وحمادثة االأ�سدقاء. 
قريًبا؟  للم�سرح  اأيوب  �سميحة  الفنانة  تعود  • هل 

- ال، "�سبعت متثيل على خ�سبة امل�سرح"، واأرى اأنني قدمت كل االأدوار عليه واالآن ال اأجد عمل اأقدمه 
مثل الذي عر�سته من قبل، فلماذا الوقوف على امل�سرح دون جديد. 

النظيفة؟  ال�سينما  م�سطلح  يف  راأيك  • ما 
- اأرى اأنها متغريات واألفاظ جديدة م�ستحدثه على الفن، وم�سطلح ال�سينما النظيفة 

اأن الفن فن اليوجد به النظيف  من �سمن هذه الكلمات امل�ستحدثة، ولكني اأرى 
وعك�ش هذا التعبري. 

�سينمائيا؟  لها  ت�ستعدين  جديدة  اأعمال  هناك  • هل 
يناق�ش  ن�سائي  فيلم  وه��و  العيد"،  "ليلة  فيلم  من  انتهيت  ولكني  اأتعاقد  مل   -
العيد،  ليلة  وه��ي  واح��دة  ليلة  اأح���داث  وي��ربز  بها،  امل���راأة وق�سايا خا�سة  معاناة 

و�سعيدة بهذه التجربة. 

م�سل�سل )انحراف(: 

)انحراف(،  م�سل�سل  يف  �سخ�سيتها  تفا�سيل  عن  اأي��وب،  �سميحة  الكبرية  الفنانة  ك�سفت 
واملقرر عر�سه يف �سباق م�سل�سالت رم�سان 2022.

وقالت �سميحة اأيوب يف ت�سريح خا�ش، اأنها ال تقبل بامل�ساركة يف اأي عمل، لكنها وجدت �سيئا 
العمل تكمن يف عبارة  ر�سالة  اأن  اإىل  للتواجد فيه، الفتة  انحراف جذبها  مميزا يف م�سل�سل 

)ياما يف احلب�ش مظاليم(.
واأ�سافت �سميحة اأيوب اأنها تقدم يف م�سل�سل )انحراف(، �سخ�سية �سيدة كبرية عائلة، تتعر�ش 
روؤوف عبد  العمل  ال�سجن وتدخل يف معاناة كبرية، م�سيدة مبخرج  اإىل  يقودها  الذي  للظلم 

العزيز،
 واأعربت عن �سعادتها بالعمل معه مرة اأخرى، بعد التعاون يف رم�سان املا�سي يف 

م�سل�سل )الطاوو�ش(،
 الذي حقق جناحا كبريا وقت عر�سه، كما اأ�سادت باأبطال العمل 

املتواجدين معها وو�سفتهم باأنهم جميعهم فنانني كبار.
بطولته  يف  ي�سم  )ان��ح��راف(  م�سل�سل  اأن  اإىل  ي�سار 

عدد من جنوم الفن،
 منهم الفنانة �سميحة اأيوب، روجينا، رانيا حممود 
لو�سي،  �سفوت،  اأح��م��د  الكيالين،  حممد  يا�سني، 
م�سطفى  تاأليف:  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  روؤوف  اإخراج: 

�سهيب.
ق��ال��ب درام���ي م��اأخ��وذ عن  العمل يف  وت���دور ق�سة 

اأحداث حقيقية مليئة بالغمو�ش، حول انحراف 
الطبيعة  ع����ن  ال�����س��خ�����س��ي��ات  م����ن  ع�����دد 

بطبيبة  ي�����س��ط��دم��ون  ال��ب�����س��ري��ة؛ 
امل�سار  تعديل  وت��ق��رر  نف�سية 

بطريقتها اخلا�سة.
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بذور الكتان مفيدة 
لتنظيف الأمعاء

االألياف  اأن  االأوكرانية،  التغذية  خبرية  فو�ش،  �سفيتالنا  الدكتورة  اأعلنت 
الغذائية املوجودة يف بذور الكتان تنظف اأمعاء االإن�سان كما تفعل الفر�ساة.

وتقول اخلبرية، "فوائد بذور الكتان كثرية. قبل كل �سيء هي م�سدر مهم 
وحتفز  متاما،  كالفر�ساة  االإن�سان،  اأمعاء  تنظف  التي  الغذائية  لالألياف 
متعج االأمعاء وتخلق �سعورا بال�سبع. كما اأنها غنية باالإ�سروجني النباتي، 
لالأك�سدة،  م�سادة  خ�سائ�ش  لها  ع�سوية(  كيميائية  )مركبات  وفينوالت 
الراحة  امل�سكالت وعدم  االأورام وتخفف من  امل��راأة من ن�سوء  حتمي ج�سم 

املرتبطة بانقطاع الطمث".
ت�ساعد  الأنها  طبيعي،  �ستاتني  الكتان  ب��ذور  اعتبار  ميكن  "كما  وت�سيف، 
على حت�سني م�ستوى الكولي�سرول يف الدم. واالأهم من هذا، حتتوي هذه 
غري  الدهنية  اأوميغا3-  اأحما�ش  من  عالية  ن�سبة  على  ال�سغرية  البذور 
امل�سبعة، ال�سرورية الأغ�سية اخلاليا وتخفيف لزوجة الدم وحت�سني مرونة 
ال�سكري وال�سمنة يف  االإ�سابة مبر�ش  الدموية، وتخفي�ش خطر  االأوعية 

حال االلتزام بنظام غذائي �سحي".
وتوؤكد فو�ش، على اأن كمية بذور الكتان التي ين�سح بتناولها يف اليوم يجب 
الكتان  ب��ذور  يه�سم  ال  اجل�سم  اأن  ومب��ا  ملعقة طعام.   2-1 عن  تزيد  اأال 

الكاملة، لذلك ين�سح با�ستخدامها بعد طحنها مبا�سرة.

طبيب يك�شف عالمة غري 
متوقعة لتجلط الدم

اأعلن الدكتور يوري �سرييربيان�سكي، اأخ�سائي اأمرا�ش القلب، اأن تغري لون 
االأطراف وال�سعور باالأمل، ميكن اأن يكون عالمة لتجلط الدم.

وي�سري االأخ�سائي يف لقاء تلفزيوين، اإىل اأن تغري لون االأطراف اإىل اللون 
االأزرق اأو االأبي�ش، قد تكون عالمة على جتلط الدم.

اأما  ع��ادة.  فاإنه ي�سبب االأمل  ال�سطح،  التجلط قريبا من  "اإذا كان  ويقول، 
جتلط الدم يف االأوردة في�سبب االزرقاق، يف حني التجلط ال�سرياين ي�سبب 
بيا�ش االأطراف، وت�سبح باردة وغريبة مع ال�سعور باالأمل. وقد يح�سل اأن 
تنف�سل اجللطة الدموية من القلب وتذهب اإىل اأحد االأط��راف العليا ما 

ي�سبب بيا�سه وبرودته".
ووفقا له، ينتمي اإىل جمموعة اخلطر االأ�سخا�ش الذين يعانون من دوايل 
االأوردة ومر�ش ال�سكري واخلفقان وا�سطراب عملية تخرث الدم. كما اأن 

اإ�سابات االأطراف، ميكن اأن ت�سبب جتلط الدم.
االأوعية  تلف  اأو  اإ�سابة  نتيجة  ثانوية  جلطات  تتكون  اأن  "ميكن  ويقول، 

الدموية، اأي جتلط الدم داخل االأوعية".
جميع  يف  ف��ورا  االإ�سعاف  �سيارة  ا�ستدعاء  �سرورة  على  االأخ�سائي،  ويوؤكد 

هذه احلاالت.

فرعون؟ كلمة  تعني  •  ماذا 
البيت الكبري

اللغة؟ يف  خديجة  كلمة  تعني  •  ماذا 
الطفل املولود قبل اأوانه

وال�صالم. احلرب  رواية  �صاحب  • من 
تول�ستوي

احلديث؟ الع�صر  يف  العربي  الأدب  يف  الق�صرية  الق�صه  رائد  • من 
حممود تيمور.

العربي؟ الأدب  عميد  هو  •  من 
طه ح�سني

 • هل تعلم اأن ال�سينيون هم الذين اخرعوا البو�سلة ، ونقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا 
يجوبون �سمال املحيط االأطل�سي وقد قام اأهل البندوقية بجلب البو�سلة بعد اأ�سفارهم التجارية اإىل بالد 

امل�سرق 
املقدوين  االإ�سكندر  هو  العملة  على  �سورة  و�سع  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
االألغاز حل  يف  فراغه  وقت  يق�سي  كان  بونابرت  نابليون  اأن  تعلم  • هل 

دقيقة.  28 ملدة  املاء  حتت  تبقى  ان  ميكنها  االغوانا  • �سحلية 
اخللف. اإىل  امل�سي  ميكنها  ال  • النعامة 

الكبد. ت�سمع  من  التخل�ش  يف  ت�ساعد  التي  اخل�سروات  اأنواع  اأحد  •الكرنب 
البقدون�ش. مثل  الكلى  اأمرا�ش  عالج  يف  جناحها  اأثبتت  التي  االأع�ساب  اأنواع  من  الكثري  • هناك 

املعوية. الديدان  من  والتخل�ش  االأمعاء  تطهري  على  كبري  ب�سكل  ت�ساعد  التي  النباتات  اأحد  • الثوم 
التهابات  من  والتخل�ش  ال�سداع  من  التخل�ش  على  القدرة  لها  التي  االأع�ساب  من  الين�سون  اأع�ساب   •

االأع�ساب.
احللبة. هي  االأم  لدى  احلليب  اإدرار  على  ت�ساعد  التي  االأع�ساب  • من 

جحا املخادع
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فوائد ال�صاي 
ك�����س��ف��ت درا�����س����ات 
من  علماء  اأجراها 
املتحدة  ال���والي���ات 
ال�ساي  ت���ن���اول  اأن 
تاأثري  ل��ه  االأ����س���ود 
من  الأن����واع  م�ساد 

ال�سرطان.
هذه  يف  و����س���ارك���ت 
الدرا�سات ن�ساء من 
االأعمار،  خم��ت��ل��ف 
الباحثون  وط��ل��ب 

من جمموعة منهن تناول ال�ساي فقط كم�سروب، و�سمح لالأخريات بتناول 
اأي م�سروب يرغنب به با�ستثناء ال�ساي.

واأجرى الباحثون فحو�سات طبية �ساملة للم�ساركات قبل بداية الدرا�سة 
يف  �ساعد  دوري��ة  ب�سورة  ال�ساي  تناول  اأن  النتائج  وبينت  انتهائها.  وعقب 
هرمون  ا�ستقالب  ا�ستقر  فمثال  الهرمونات،  يف  اإيجابية  تغريات  ح�سول 

االإ�سروجني يف اأج�سامهن.
واملحافظة  االإ���س��روج��ني  ا�ستقالب  يف  اال�ستقرار  ه��ذا  اأن  العلماء  وي��رى 
ال�سرطان مقارنة  الن�ساء وقاية �سد  على ن�سبه الطبيعية، �سمن الأج�سام 
ال�ساي،  با�ستثناء  تناولن م�سروبات خمتلفة  اللواتي  االأخريات  بامل�ساركات 
االإ�سابة  احتمال  من  يزيد  الهرمون  هذه  تركيز  ارتفاع  اأن  اإىل  ي�سري  ما 

بال�سرطان.

كان ي�سكن بجوار جحا رجل غليظ الظل والقلب و�سر�ش الطباع، ودائم التل�س�ش على بيت جحا وكانت اذنه 
حادة ال�سمع لذا كان جحا يقول لزوجته دائما ان هذا الرجل �ستدخله اذنه جهنم والن جحا كاد يختنق من كرثة 
حماولة خفت �سوته وزوجته وكاد ين�سى الكالم فقد قرر ان يجعل هذا اجلار يتوب عن التل�س�ش والتن�ست 

عليهم فاأتفق وزوجته على اأمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما املال�سق للجار وقال لها ب�سوت هادىء يا زوجتي العنيدة 
ننام  ان  ن�ستطيع  واي�سا  اأي ل�ش يف وج��ود ذهب يف احلائط  يفكر  الذهب فلن  لو�سع قطع  اأح�سن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�ستيقظ لل�سفر مع بوادر الفجر وان مل ترغبي يف ذلك املكان فعلينا ان نخبئه داخل جتويف 

عامود ال�سرير فاأيهما تف�سلني فقالت دعني افكر و�ساأخربك بعد ان ا�ستيقظ من النوم .
اأخذ اجلار يفكر يف ذلك الكنز وي�ستعجل ان ي�سافر جحا وزوجته.. وعند الفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
اغلقي الباب جيدا، وجعال اجلار ي�سمع �سوت اغالق الباب وم�سى جحا ودخلت زوجته اإىل غرفتها بدون ان 
يدري اجلار ذلك فقد ظن �سفرهما معا..ا�سرع جحا اإىل �ساحب ال�سرطة يف الوقت الذي جهز فيه اجلار نف�سه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�س�سا يبحث عن الفتحة يف احلائط التي خباأ فيها جحا الذهب وقد قام 
بفتح اكرث من مكان يف احلائط معتمدا على عدم وجود اأحد يف البيت وملا ياأ�ش قال اذن �ساأجدها يف جتويف 
عامود ال�سرير، ودخل اإىل غرفة النوم يتح�س�ش عامود ال�سرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�سرا�ستها وتتعارك 
معه عراكا عنيفا مل يرحمه منه غري دخول �ساحب ال�سرطة الذي كان جحا قد ذهب اليه ليبلغه نية جارهم 
اإىل  ال�سرطة يف رحلة  القب�ش عليه لي�سحبه �ساحب  القي  بالفعل  اليوم وهذا ما حتقق  ال�سطو على منزله 

ال�سجن يرتاح فيها جحا من ت�سرفاته ال�سر�سة.

اأوليفيا اأوبراين خالل ح�صورها حفل فانيتي »ليلة لل�صباب« يف هوليوود، كاليفورنيا. ا ف ب

التغذية  خبرية  رازوموف�سكايا،  تاتيانا  الدكتورة  اأعلنت 
الرو�سية، اأن تناول املوز قد ي�سكل خطورة ملن يعاين من 

م�سكالت �سحية يف اجلهاز اله�سمي.
الرو�سية  نوفو�ستي  لوكالة  حديث  يف  اخلبرية  وت�سري 
الذين  لالأ�سخا�ش  مفيد  امل��وز  ت��ن��اول  اأن  اإىل  ل��الأن��ب��اء، 
وال�سعور  حمو�ستها  لتقليل  املعدة،  التهاب  من  يعانون 
باأمرا�ش معوية، من  اإالإ�سابة  باحلرقة. ولكن يف حالة 

االأف�سل االمتناع عن تناوله.
ووفقا لها، يحتوي املوز االأخ�سر غري النا�سج، على ن�سبة 

عالية من ال�سوديوم، ما يجعله مادة مدرة للبول.
يف  لذلك  ملني،  تاأثري  فله  النا�سج  امل��وز  "واأما  وتقول، 
حالة ا�سطراب االأمعاء اأو يف فرة تفاقم اأمرا�ش اجلهاز 
االنتفاخ  ي�سبب  اأن  املوز �سارا، وميكن  ي�سبح  اله�سمي، 

وكرثة الغازات".
للتدريب  طاقة  واح���دة  م��وزة  توفر  اخل��ب��رية،  وت�سيف 
ال�سعرات  وت���زداد  �ساعة.  مل��دة  ال�ساق  ال��ب��دين  العمل  اأو 
احلرارية التي يعطيها املوز املجفف مبقدار خم�ش مرات 

مقارنة باملوز الطازج.

تناول املوز قد ي�شكل خطورة للبع�ض


