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بودرة ثورية تق�شي على حب ال�شباب
مبتكرة  جمموعة  الطبيعي  العالج  يف  اأ�سرتالية  اأخ�سائية  اأطلقت 
للعناية بالب�سرة اأثبتت قدرتها على تقليل بقع حب ال�سباب، وتنقية 

الب�سرة يف اأقل من ثمانية اأ�سابيع.
طورت هيالري ويلكوك�س )25 عاماً( جمموعة "ماميو اأورغانيك" 
بعد درا�ستها للح�سول على درجة علمية يف العلوم ال�سحية، واأدركت 
ب�سرعة كيف ميكن ا�ستخدام جمموعات من النباتات لعالج الأمرا�س 

اجللدية املزمنة.
الذي  الب�سرة  ترطيب  ك��رمي  بيبع  ه��ي��الري  ب���داأت   ،2019 ع��ام  يف 

يحتوي على خ�سائ�س فعالة لإزالة حب ال�سباب وعالج الندبات.
راديان�س"  "اإنر  منتج  باإطالق  هيالري  احتفلت  بعامني  ذل��ك  وبعد 
ال���ذي يعمل م��ن خ��الل معاجلة ال��ع��وام��ل ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ق��د تكون 
من  املعتمدة  امل��ك��ون��ات  جمموعة  تعمل  الب�سرة.  مب�ساكل  مرتبطة 
�سركة ناتوروباث معاً ل�ستهداف العوامل الرئي�سية الثالثة امل�ساهمة 
يف الوقاية من حب ال�سباب، وهي الدعم الغذائي ودعم الكبد و�سحة 
الأمعاء. وقالت هيالري متحدثة عن جتربتها: " لقد ابتكرت مزيجاً 
قوياً من النباتات واملغذيات والربوبيوتيك التي مت ت�سمينها لقدرتها 

على دعم وتعزيز �سحة اجللد".

النوبات القلبية تزداد يف ال�شتاء.. وهكذا تتم الوقاية
تزداد خالل فرتة ال�ستاء وانخفا�س درجات احلرارة، خماطر الإ�سابة 
البارد،  الطق�س  يف  الدموية  الأوعية  ت�سيق  حيث  القلبية،  بالنوبات 

ويزداد ن�ساط اجلهاز الع�سبي لإبقاء اجل�سم دافئا.
اأ�ستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الإ�سكندرية، يو�سف  ويحذر 
���س��ادق، م��ن ن�ساط اجل��ه��از الع�سبي ال��زائ��د ع��ن احل��د، وال��ن��اجت عن 
اأّن "ف�سل ال�ستاء  التعر�س لدرجات حرارة منخف�سة للغاية، موؤكدا 
خطري للغاية ويجب الهتمام بالتدفئة لكيال يتعر�س القلب لنوبة 

الوفاة".
عربية" العديد من  نيوز  "�سكاي  موقع  �سادق يف حديثه مع  وق��ّدم 
"لكي ميّر ف�سل ال�ستاء �سليما دون اأي نوبات قلبية توؤثر  الن�سائح: 
اأحبابنا، يجب علينا اتباع النهج ال�سحي بداية  على �سحتنا و�سحة 
من ارتداء مالب�س منا�سبة لأي تغريات جوية، وحتى الذهاب الدائم 

للطبيب املخت�س ومتابعة احلالة ب�سكل دائم".
"تبداأ  الإ�سكندرية:  بجامعة  الدموية  الأوعية  جراحة  اأ�ستاذ  وتابع 
الأزم����ات الطبية م��ن ح��دوث ت��ع��ّرق زائ��د ع��ن احل��د اأو وج��ود اأمل يف 

الكتف اأو ال�سعور بالدوار مع تهّيج وثقل يف ال�سدر".
وقال �سادق: "عند ال�سعور باأي من تلك الأعرا�س يجب الذهاب على 
الفور للطبيب املخت�س لعمل الفحو�سات الالزمة، مع معرفة اأنه من 

املمكن احلجز الطبي اإذا كانت احلالة ت�ستدعي ذلك".
واأو�سح اأ�ستاذ جراحة الأوعية الدموية: "تعزيز املناعة مهمة للغاية، 
ب�سبطها  يقوم  اأن  يف�سل  التي  املنا�سبة  الأغ��ذي��ة  طريق  ع��ن  ���س��واء 
يقوم  ال��ت��ي  امل��ن��اع��ة  اأق���را����س  اأو  ل��ك��ل �سخ�س،  وف��ق��ا  ال��ت��غ��ذي��ة  طبيب 
ب�سفة  الريا�سة  ممار�سة  خ��الل  من  اأو  املخت�س،  الطبيب  ب�سرفها 

م�ستمرة واحلفاظ على الن�ساط البدين".

الربتقايل املحروق يزين �شفاهك يف ال�شتاء
 ”Burnt Orange“ اأن الربتقايل املحروق ”Elle“ اأوردت جملة
تخطف  داف��ئ��ة  اإط��الل��ة  امل���راأة  ليمنح   2022 �ستاء  يف  ال�سفاه  يزين 

الأنظار.
واأو�سحت املجلة املعنية باملو�سة واجلمال اأن الربتقايل املحروق ميتاز 
بطابع م�سرق ومبهج ليك�سر الكاآبة ال�سائدة يف هذا الوقت من العام، 
الدافئة  الدرجات  ذات  الب�سرة  الأول  املقام  يغازل يف  اأن��ه  اإىل  م�سرية 

كالب�سرة احلنطية.
واأ�سافت اأن الربتقايل املحروق ينا�سب الإطاللت النهارية اأي�ساً، ل 
�سيما يف اإطار اإطاللة املكياج الطبيعي، التي تبدو فيها الب�سرة كما لو 

كانت بدون مكياج.
ولإطاللة اأكرث جاذبية و�سحراً، ميكن تن�سيق اأحمر ال�سفاه ذي اللون 
الربتقايل املحروق مع مكياج عيون يتاألق بدرجات البني اأو الذهبي.
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اختبار جديد يك�شف 
�شرطان الربو�شتاتا

ك�سف باحثو جامعة كورنيل الأمريكية عن تطوير جمموعة اأدوات فح�س 
�سرطان الربو�ستات املحمولة وال�سريعة للغاية، التي ميكن اأن تكون مبثابة 
ب�سرطان  الإ�سابة  معدل  ارتفاع  من  يعانون  الذين  للمر�سى  مبكر  اإن��ذار 

الربو�ستاتا.
 Current Research( وبح�سب الدرا�سة التي ن�سرت حديثاً يف دورية
in Biotechnology( فاإن اختبار �سرطان الربو�ستاتا اجلديد غري 
على  بو�سة   1.6 بحجم  �سغرًيا  وق��ارًئ��ا  اختبار  �سريط  وي�ستخدم  مكلف 
�سكل مكعب لقيا�س عالمة �سرطان الربو�ستاتا )PSA( من قطرة دم يف 

دقائق معدودة.
النوعي هو فح�س  واخت�سار )PSA( يعني اختبار م�ست�سد الربو�ستاتا 

للدم ُي�ستخدم ب�سكل اأ�سا�سي للك�سف عن �سرطان الربو�ستاتا.
م�سابه  اختبار  �سريط  على  بالأ�سا�س  املبتكرة  الفح�س  طريقة  وتعتمد 

لختبار الك�سف عن كوفيد19- املنزيل اأو اختبارات احلمل.
وعن طريق و�سع قطرة دم على �سريط الختبار، يظهر خطان يف حوايل 
يبلغ  التي  النانوية،  الذهب  ق�سور  اإىل  اخلطني  لون  ويرجع  دقيقة،   15
قطرها 150 نانومرت، التي ُتعزز ب�سكل كبري ح�سا�سية الختبار لكت�ساف 

�سرطان الربو�ستاتا.
ويف حالة وجود عالمة �سرطان الربو�ستاتا )PSA( تبدو اخلطوط اأكرث 
كثافة، وي�ست�سعر القارئ كثافة خطوط �سريط الختبار، ثم يعر�س قيا�س 

تركيز عالمة )PSA( يف الدم.

هذا تعوي�ض ميغان 
ماركل بعد معركة ق�شائية

�سنداي"  اأون  "مايل  �سحيفة  واف��ق��ت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال��وا���س��ع��ة الن��ت�����س��ار على 
عليها  امل���ف���رو����س���ة  ال��ت��ع��وي�����س��ات  دف�����ع 
مب����وج����ب احل����ك����م ال���������س����ادر يف دع����وى 
زوجة  ماركل  ميغن  خ�سو�سية  انتهاك 
اإىل  ال��ل��ج��وء  م���ن دون  ه������اري،  الأم������ري 
ال��ط��ع��ن جم������دداً ب���ال���ق���رار، ب��ح�����س��ب ما 
اأم�س  ن�سرت   ق�سائية  وثيقة  ت�سمنته 
املجموعة  وواف����ق����ت  الأرب�����ع�����اء.  الأول 
النا�سرة لل�سحيفة على دفع مبلغ جنيه 
اإ�سرتليني واحد عطاًل و�سرراً للممثلة 
ا�ستخدام  �سوء  عن  ال�سابقة  الأمريكية 
مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  اخلا�سة،  املعلومات 
ل يزال �سرياً عن انتهاك حقوق املوؤلف.

املبلغ  با�سم م��ارك��ل ه��ذا  ن��اط��ق  وو���س��ف 
�سيقّدم  اأن����ه  اإىل  م�����س��رياً  "كبري"  ب��اأن��ه 
اإىل جمعيات. واأو�سحت وثيقة ق�سائية 
جمموعة  من  ال�سحافيون  عليها  اطلع 
)ايه  ليميتد"  نيوزبيربز  "اأ�سو�سييتد 
ان ال( النا�سرة لل�سحيفة اأن املبلغ الذي 
ت�ساف اإليه نفقات الدعوى البالغة نحو 
يورو(  األ���ف   360( جنيه  األ���ف   300
كانون  من  ال�سابع  قبل  ي�سدد  اأن  يجب 

الثاين-يناير اجلاري.

درا�شة تك�شف ما قد يكون 
والر�شاقة املديد  "مفتاح" العمر  �ص 23

العنب قد يقلل من خطر 
الإ�شابة باأمرا�ض القلب

تناول  اأن  اإىل  كاليفورنيا،  جامعة  يف  اأجريت  جديدة  درا�سة  تو�سلت 
العنب ميكن اأن يقلل من خطر الإ�سابة بالنوبات القلبية اأو ال�سكتات 

الدماغية.
هذا لأن العنب، كما هو احلال مع معظم الفاكهة واخل�سروات، مليء 
بالعنا�سر الغذائية التي ميكن اأن حت�سن ال�سحة، وعلى وجه التحديد، 
ت�سري الأبحاث اإىل اأن العنب يعترب غذاء رائعاً بف�سل املواد الكيميائية 

التي تعزز بكترييا الأمعاء وتخف�س ن�سبة الكولي�سرتول.
ا ترتاوح اأعمارهم بني  خالل الدرا�سة، تتبع فريق البحث 19 �سخ�سً

يومًيا. عنب  حبة   40 حوايل  تناول  منهم  وطلب  عاًما،   55 و   21
كان امل�ساركون يتبعون نظاًما غذائًيا يحتوي على ن�سبة منخف�سة من 
�سهر،  )البوليفينول(. يف غ�سون  النباتية  الكيميائية  واملواد  الألياف 
كان تنوع ميكروبيوم الأمعاء، وهي البكرتيا ال�سحية، لدى امل�ساركني 

يف الدرا�سة اأعلى.
كما انخف�ست م�ستويات الكولي�سرتول ال�سار اإىل اأقل من %8، وزادت 
لديهم م�ستويات البكرتيا املفيدة من نوع "اأكريمان�سيا" التي حترق 

ال�سكر والكولي�سرتول.

فوائد الكمون ال�صحية
املاأكولت،  امل�ستخدمة يف طهي  الع�سبية  التوابل  الكمون من 
ي�ساعد يف تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتخفي�س م�ستوى 
الدم.  يف  ال�سكر  ن�سبة  خف�س  يف  ي�ساهم  كما  الكولي�سرتول، 
"ثيموكينون"  ي�����س��م��ى  ف��ري��د  ن�����س��ط  ع��ن�����س��ر  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
وه����و ع���ب���ارة ع���ن م�����ادة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ه��ا خ�سائ�س 
ي�ستهدف  اأن  ميكن  لاللتهابات.  وم�ساّدة  لالأك�سدة  م�ساّدة 
على  ي�ساعد  مم��ا  اجل�����س��م،  يف  احل���ّرة  اجل���ذور  الثيموكينون 
التطهري من ال�سموم. يلعب الكمون دوراً يف حت�سني ا�ستجابة 
ا�ستقرار  على  يحافظ  مما  واجللوكوز،  لالأن�سولني  اخلاليا 
ن�سبة ال�سكر يف الدم. ومع مرور الوقت، ميكن اأن تعمل اآثار 
يف  اللتهابات  وتقليل  ال��ده��ون  روا���س��ب  تقليل  على  الكمون 
اجل�سم، كما ميكن مالحظة اختفاء م�ساكل النتفاخ والتوّرم 

والتعب املعتادة.

فوائد الليمون ال�صحية
وميكن  احل��راري��ة  ال�سعرات  منخف�س  الليمون  م��اء  يعترب 
الغذائي يف اجل�سم، وعملية  التمثيل  ال�سبع، وزي��ادة  اأن يعّزز 
لإنتاج  احلرارية  ال�سعرات  حرق  فيها  يتم  الغذائي  التمثيل 
للم�ساعدة  فّعالة  و�سيلة  الليمون  يعترب  هنا  م��ن  احل���رارة. 
فوائد  على  وللح�سول  احل��راري��ة.  ال�سعرات  تناول  تقليل  يف 
الكمون والليمون يف التخل�س من الدهون يف منطقة البطن 
وغليهما  الليمون  م��اء  اإىل  الكمون  م��ن  القليل  اإ�سافة  يتم 

معاً.

فوائد �صرب الكمون والليمون وخ�صارة الوزن
من فوائد �سرب الكمون والليمون خ�سارة الوزن الزائد، وذلك 
لأنَّ الكمون والليمون يحتويان على مرّكبات قادرة على حرق 
قادران  اأنهما  اإىل  بالإ�سافة  البطن،  دهون  وخا�سة  الدهون 
يجب  الفائدة  ه��ذه  ولتحقيق  بال�سبع،  ال�سعور  ت��اأم��ني  على 

�سرب كوب من الكمون والليمون ب�سكل يومي على الريق.

فوائد �صرب الكمون والليمون والكبد
يحتاج الكبد اإىل تنظيف م�ستمر، وذلك لتنقيته من ال�سموم، 
من  تخلي�سه  يف  للكبد  والليمون  الكمون  فوائد  تكمن  وهنا 
ال�سموم املرتاكمة، وخا�سًة الليمون، ومع اإ�سافة الكمون اإليه، 
تزداد فوائده ال�سحية وي�ساعد على خ�سارة الوزن، وهو اأمر 

�سروري ل�سحة اأع�ساء اجل�سم ب�سكل عام، مبا فيها الكبد.

فوائد �صرب الكمون والليمون والكلى
بالليمون يف منع ح�سوات  املوجود  ال�سرتيك  ي�ساعد حم�س 
اأن ال�����س��رتات ال��ت��ي تعترب م��ن م��ك��ّون��ات حم�س  ال��ك��ل��ى، ك��م��ا 
اإىل تفتيت  ت��وؤدي  اأقل حم�سية وقد  البول  ال�سرتيك، جتعل 

احل�سوات ال�سغرية.
اإن �سرب الكمون والليمون ل ميّد اجل�سم بال�سرتات فح�سب، 
بل مينحه اأي�ساً املاء الذي يحتاجه للم�ساعدة يف منع اأو طرد 

احل�سى.

فوائد �صرب الكمون والليمون واملناعة واجلهاز اله�صمي
 ،C يحتوي الليمون على م�ستويات مرتفعة من فيتامني �سي

وهو اأهم فيتامني لتقوية املناعة يف اجل�سم.
يعترب الكمون م�سدراً ممتازاً للحديد والبوتا�سيوم، وي�ساعد 
يف بناء جهاز املناعة، كما اأنه غني مب�سادات الأك�سدة وي�ساهم 
الإ�سابة  خطر  تقليل  وبالتايل  احل���ّرة،  اجل���ذور  حم��ارب��ة  يف 
ت���ن���اول م�����س��روب الكمون  ت�����رتّددي يف  ل��ذل��ك ل  ب���ال���ع���دوى. 
وال��ل��ي��م��ون، وخ��ا���س��ًة يف م��و���س��م ال�����س��ت��اء، ح��ي��ث ت����زداد فر�س 

الإ�سابة بالعدوى الفريو�سية والبكتريية.
الريق كملنّي  والليمون على  الكمون  الن�ساء  تناول بع�س  اإن 
�سباحي يومي ي�ساعدهن يف منع الإم�ساك، لأنَّ هذا امل�سروب 

ي�ساهم يف حتريك اجلهاز اله�سمي.

فوائد �صرب الكمون والليمون قبل النوم
هناك العديد من فوائد �سرب الكمون والليمون قبل النوم، 

وي�ساعد  اجل�سم،  يف  الدهون  حرق  امل�سروب  هذا  يعّزز  حيث 
النوم  قبل  تناوله  من  يحّذر  ولكن  بالمتالء،  ال�سعور  على 
يوؤّثر على  وقد  التبّول  اإىل  يزيد من احلاجة  لأن��ه  مبا�سرة 
منط النوم، ويعود ذلك لأن فيتامني �سي يعترب مدراً طبيعياً 
تكرار  اإىل  ي��وؤدي  عام  ب�سكل  �سوائل  اأي  �سرب  اأن  كما  للبول، 

دخول احلمام.

طريقة حت�صري �صراب الكمون والليمون:
امل��اء مع ملعقة كبرية من الكمون، ثم  - يتم غلي كوب من 

يرتك ملدة 5 دقائق.
- ي�سّفى ماء الكمون، ويو�سع يف كوب نظيف.

مع  وي��ح��ّرك��ان  واح���دة  ليمونة  ال��ك��وب ع�سري  اإىل  ُي�ساف   -
بع�سهما البع�س.

- ُيتناول امل�سروب اإما دافئاً اأو بارداً.

فوائد �صحية منّوعة ل�صرب الكمون والليمون:
- حماية الب�سرة من ال�سيخوخة املبكرة، وجعلها اأكرث �سباباً 

ون�سارة.
اأو  احل��ل��ق  ك��ال��ت��ه��اب��ات  التنف�سي،  اجل��ه��از  اأم���را����س  ع���الج   -

الأعرا�س الناجتة من الر�سح والإنفلونزا.
على  يحتوي  فالليمون  ال�سرطانات،  م��ن  اجل�سم  حماية   -
اإنزميات قادرة على اإزالة ال�سموم من اجل�سم وهذه ال�سموم 
والليمون  الكمون  وم�سروب  ال�سرطانية،  ب��الأورام  مرتبطة 

يحمي من �سرطان الثدي، القولون والأمعاء.
- يعطي اجل�سم ال�سعور بالراحة وال�سرتخاء، فالليمون من 

اأهم الأغذية املهّدئة لالأع�ساب وكذلك الكمون.
اأمرا�س  وم��ع��اجل��ة  ال��ك��ري��ه��ة  ال��ف��م  رائ��ح��ة  م��ن  التخل�س   -

اللثة.
لحتوائه  العظام  يقّوي  ف�سربه  وجنينها؛  للحامل  مفيد   -
بع�س  يحمي اجلنني من  ال��ذي  والفوليك،  الكال�سيوم  على 

الت�سّوهات اخللقية.

خبري يتحدث عن جدار 
املناعة  ملواجهة اأوميكرون

املتخ�س�س يف علم اجلراثيم،  قال 
ال��ربوف��ي�����س��ور حم��م��ود حلبلب، يف 
نيوز  "�سكاي  م��وق��ع  م���ع  م��ق��اب��ل��ة 
يف  ك���ورون���ا  ف���ريو����س  اإن  عربية"، 
الوباء  مرحلة  م��ن  النتقال  ط��ور 
اإىل التوطن، اأي اأن ي�سبح مو�سميا 

مثل الإنفلونزا.
واأ�ساف حلبلب، الأ�ستاذ يف جامعة 
اأن احتواء  رفيق احلريري بلبنان، 
نهاية  يف  �سيتم  ك���ورون���ا  ف��ريو���س 
على  متفقون  واخل����رباء  امل��ط��اف، 
ل���ي�������س بتلك  ذل�������ك، ول����ك����ن ذل�����ك 

ال�سهولة التي يتوقعها البع�س.
وق���ال اإن امل��ط��ل��وب ه��و ب��ن��اء جدار 
���ن ال����ن����ا�����س من  م����ن����اع����ة ي���ح�������سّ
م�سرياأ  فعالة،  بطريقة  الفريو�س 
التلقيح  ن�سبة  رف���ع  ����س���رورة  اإىل 
فوق،  فما  باملئة   90 اإىل   40 من 

للو�سول اإىل هذا اجلدار.
ن�سبة  رف������ع  "يجب  واأو��������س�������ح: 
باملئة،   90 اإىل   40 اللقاحات من 
لأن �سرعة انتقال الفريو�س كبرية 
اأوميكرون  امل��ت��ح��ور  ح��ال��ة  ج��دا يف 
لأنها  نظرا  دلتا،  باملتحور  مقارنة 
مقاومة  م��ن  ل��ي��ه��رب  �سكله  غ���رّي 

جهاز املناعة".
يجب  اأوميكرون  "ملواجهة  وتابع: 
ال��ع��م��ل ���س��ري��ع��اً ع��ل��ى ت��ع��زي��ز جهاز 
اىل  اللقاحات  ن�سبة  برفع  املناعة 
اأنه  العلم  باملئة مع   90 اأك��رث من 
يتمكن  بالفريو�س  الإ���س��اب��ة  عند 

اجل�سم من بناء مناعة هامة".
ف����اإن  احل������ظ،  "حل�سن  واأردف: 
اأق������ل خ����ط����ورة على  اأوم����ي����ك����رون 
امل���ن���اع���ة يف  الإن���������س����ان، لأن ج���ه���از 
باملقارنة  عليه  ت��ع��رف  ق��د  اجل�سم 
خطورته  وتبقى  دلتا،  متحور  مع 
الق�سم  يتكاثر يف  لأن��ه  بكثري  اأق��ل 
العلوي من اجلهاز التنف�سي اأي يف 
اجليوب الأنفية والق�سبة الهوائية 
وهذا  الرئتني،  اإىل  ي�سل  اأن  دون 

ي�سهل عالجه".

مهرجان �شاندان�ض عرب 
النرتنت ح�شرا 

������س�����رف م����ه����رج����ان ����س���ان���دان�������س 
ك�����ان من  ال�������ذي  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي - 
املفرت�س اأن ينطلق يف 20 كانون 
الثاين-يناير اجل��اري يف يف جبال 
يوتا -النظر عن ال�سق احل�سوري 
ف����ي����ه ب�������س���ب���ب ت���ف�������س���ي م���ت���ح���ورة 
اأوميكرون"، و�ستقام اأن�سطنه عرب 
الإن���رتن���ت ح�����س��راً، ع��ل��ى م��ا اأعلن 
اأن  اإىل  ه�����وؤلء  واأ����س���ار  م��ن��ظ��م��وه. 
"العنا�سر احل�سورية يف املهرجان 
�ستقام عرب الإنرتنت هذه ال�سنة"، 
من  متكنهم  لعدم  اأ�سفهم  مبدين 
الهجينة" التي  "التجربة  تطبيق 
الأوىل  للمرة  �سيعتمدونها  كانوا 

يف تاريخ املهرجان.

لن ت�شدقي فوائد �شرب الكمون والليمون للن�شاء

اأحد اأهم امل�صروبات ذات القيم الغذائية العالية 
هو م�صروب الكمون والليمون؛ فالكمون يحتوي 
على ن�صب عالية من العنا�صر وخا�صة احلديد، 
النباتات  من  وه��و  الليمون  فيما  والأل��ي��اف، 
من  كبرية  جمموعة  على  يحتوي  احلم�صية 
�صي  فيتامني  خا�صة  والفيتامينات  العنا�صر 

م�صادة  مرّكبات  فيهما  يجتمع  وكالهما   ،C
الأك�صدة.

للن�صاء،  والليمون  الكمون  فوائد  اأق�صى  على  للح�صول 
هذا  اإن  حيث  ال��ري��ق،  على  معًا  بتناولهما  ين�صح 

طويلة،  لفرتة  بال�صبع  ال�صعور  ي�صمن  امل�صروب 
التي  ال�صاّرة  ال�صموم  وتخلي�ص اجل�صم من 
تعيق خ�صارة الوزن ح�صبما توؤكد الدكتورة 
يف علم التغذية والغذاء �صينتيا احلاج يف 

حديثها  وتتابع  "�صيدتي.نت"،  ل�  حديثها 
والليمون  الكمون  �صرب  ف��وائ��د  ح��ول  مف�صاًل 

للن�صاء يف املو�صوع الآتي:
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�ش�ؤون حملية

املجل�ض العاملي يف اإك�شبو 2020 دبي يناق�ض خم�شة اجتاهات متوقعة لعام 2022 
•• دبي اإك�سبو – الفجر

ر�سالة اإك�سبو – حممد جاهني
حممد معني الدين

الف�سائية،  املُخلفات  اإىل  وو���س��ول  احل�سرية،  املناطق  ت�سجري  م��ن  ب��داي��ة 
 ،2020 اإك�سبو  يف  العاملي  املجل�س  �سل�سلة  ا�ست�سافت  اللعب،  عرب  والتعليم 
نقا�سية  جل�سة   26 الأر�����س،  وك��وك��ب  الإن�����س��ان  برنامج  م��ن  ج���زءا  بو�سفها 

للمجل�س العاملي، �سمت اأكرث من 200 ُم�سارك من اأكرث من 35 دولة. 
ينظمها  التي  املو�سوعات،  اأ�سابيع  اجلل�سات خالل جمموعة  تلك  تنظيم  مت 
انعقاده، والتي غطت مو�سوعات متنوعة حول  ال��دويل خالل فرتة  احلدث 
والت�سامح  والريفية،  احل�سرية  والتنمية  والف�ساء،  احليوي،  والتنوع  املناخ 
اجتاهات  خم�سة  ال�سل�سلة  ه��ذه  �سجلت  حيث  والتعّلم،  واملعرفة  والتعاي�س، 
بينما   ،2022 عام  رئي�سيا يف  دورا  ت��وؤدي  اأن  املتوقع  مثرية لالهتمام، ومن 
تتحدى اأي�سا طرق التفكري التقليدية، وجميع هذه الأفكار ُمتاحة يف تقرير 

املجل�س العاملي.   

 2022 هو العام الذي تعمل فيه الطبيعة واملدن معا
كربونية  انبعاثات  �سفر  حتقيق  اإىل  ت�سعى  اأه��داف  على  ال�سوء  ت�سليط  مع 
بنية  بو�سفها  ال�����س��دارة  م��رك��ز  الطبيعة  احتلت  امل��ن��اخ،  ح��ل��ول  يخ�س  فيما 
اأ�سا�سية لتحقيق الرفاهية احل�سرية. فاإذا كان التخطيط احل�سري  حتتية 
التقليدي قد ترك الطبيعة واملباين متعار�َسني مع بع�سهما البع�س، حيث 
احل�سرية  املفاهيم  ف��اإن  جمايل،  طبيعي  منظر  من  اأك��رث  الطبيعة  متثل  ل 
والعقلية.  اجل�سدية  الرفاهية  جوهر  يف  با�ستمرار  الطبيعة  ت�سع  اجلديدة 
بداية من امل�ساحات اخل�سراء املُثمرة يف �سنغافورة، و�سول اإىل ال� 14،000 
�سجرة، ولي�س انتهاء بال� 3.5 مليون �سجرية املزروعة يف اإك�سبو 2020، التي 
جتذب جمموعة متنوعة من النحل والطيور واحل�سرات، حيث تقود الأجيال 
النا�سئة من املخططني احل�سريني و"املزراعني احل�سريني" الطريق لإعادة 
الإقليمية  الأنظمة  املدن وخارجها، مبا يف ذلك  الطبيعة يف  دور  التفكري يف 

للطاقة والغذاء واملياه التي تدعم املدينة. 
احلدائق؟ يف  "املزارعني"والعاملني  من  جديد  جيل  تدريب  ميكننا  • كيف 

املدن؟ ملخططي  الطبيعة  بيع  جدا  ي�سعب  • ملاذا 
مدن  بناء  ميكننا  هل  بالبيئة،  املحلية  معرفتنا  اعتبارنا  يف  اأخذنا  اإذا   •

عاملية حديثة اأف�سل؟

التقنية  والدبلوما�صية  الف�صاء  عام  هو   2022
الأمل  م�سبار  م��ن  ب��ي��ان��ات  ع��ن  علني  ب�سكل  الك�سف  ج��رى   ،2021 ع��ام  يف 

للعمل  الدولة  املريخ، ل�ستكمال مهمة  ح��ول كوكب  ي��دور  ال��ذي  الإم��ارات��ي، 
2022، حيث  عام  الفل�سفة يف  وت�ستمر هذه  الف�ساء.  تعاوين يف  نحو  على 
تعك�س حتركا عامليا نحو التحالفات التي تقودها التقنية من اأجل ا�ستك�ساف 
على  الآن  ق���ادرة  دول��ة   70 ح��وايل  وج��ود  وم��ع  م�سوؤولة؛  بطريقة  الف�ساء 
تعاونية  التحدي يف طريقة فعل ذلك بطرق  اإط��الق تقنية ف�سائية، يتمثل 
الب�سر ال�سرر  التعلم من الطريقة التي اأحلق بها  وفعالة وم�سوؤولة.   عرب 
من  الكثري  يثري  ال��ذي  املو�سوع  هو  الف�ساء  ا�ستدامة  ف��اإن  الأر����س،  بكوكب 
اجلدل، حيث ميثل وجود احلطام الف�سائي يف املدار املنخف�س لكوكب الأر�س 
زيادة  اأك��رث  �ستاأتي  القادمة،  العقود  اإحلاحا. يف  املو�سوعات  اأك��رث  واح��دا من 
هائلة  جمموعة  من  املكونة  ال�سخمة  الكوكبات  من  ال�سناعية  الأق��م��ار  يف 
اإطالقها على الأرجح من قبل  التي �سيتم  من الأقمار ال�سناعية ال�سغرية، 
ال�سركات اأكرث من احلكومات. مع وجود مهند�سني يتعاونون لإيجاد حلول 
املحفوفة  ال�سطدامات  وجتنب  الف�سائية،  املخلفات  حجم  خلف�س  جديدة 
م�ستدام  ف�ساء  اأج��ل  من  جديدة  دولية  اآليات  تطوير  �سيكون  لذا  باملخاطر، 

من اأهم الأولويات.
جتنبه؟  ميكننا  هل  الف�ساء؟  فقاعة  عهد  بداية  يف  نحن  • هل 

املثلى  ال�سورة  �ستنت�سر  اأم  الربي"،  "الغرب  مبثابة  الف�ساء  �سي�سبح  • هل 
مل�ساحة مفتوحة وم�سرتكة؟

اأقمار �سناعية،  • كيف ميكننا جتنب فجوة البيانات بني ال�سركاء يف كوكبة 
وهوؤلء الذين يحتاجون البيانات، ولكنهم لي�سوا �سمن هذه ال�سراكة؟  

حالة  الريا�صية  الأخ���الق  فيه  تتحدى  ال��ذي  العام  هو   2022  
الحتقان يف الو�صط الإعالمي

�سن  منذ  الأ�سخا�س  حياة  يف  مهما  دورا  وال��ت��دري��ب  التعليم  م��ن  ك��ال  يلعب 
مبكرة؛ وذلك لكونهما ي�ساعدان على التفريق بني احلقيقة واخليال؛ يبدو 
اأن القيم التي تتمحور حول ثقافة الأخالق الريا�سية لها القدر نف�سه  من 
التخبط يف حالة الحتقان  النف�س من  الأهمية كونها ت�ساهم يف كبح جماح 
التي ت�سود الراأي العام. قد يبدو هذا الأمر حلما بعيد املنال، غري اأن املباريات 
تتعدى  ب��ل  واخل�����س��ارة،  ال��ف��وز  على  فقط  تقت�سران  ل  الريا�سية  والأل��ع��اب 
حدودهما نطاق تعزيز اأوا�سر التوا�سل مع اخل�سم واللتزام بقواعد اللعبة. 
تلعب،  بولغار:"عندما  جوديت  العاملية  ال�سطرجن  خبرية  تعبري  حد  وعلى 
والتح�سني  وال��ل��ع��ب  للتعلم  داف��ع��ي��ة  "لدي  ت��ق��ول:  اأن���ت  ج��وارح��ك.  تنتف�س 

والتقيد بالقواعد - لكنني اأريد اأن اأكون اأف�سل من خ�سمي".
يزخر  حم��ت��واه��ا  اأن  لح��ظ��ن��ا  التعليمية،  امل��ن��اه��ج  ع��ل��ى  اط��الع��ن��ا  ���س��وء  ويف 
باملعلومات املتعلقة بالألعاب الإ�سرتاتيجية على نحو مطرد، على غرار لعبة 
اأجل  من  بل  النقدي،  التفكري  على  الطلبة  لتدريب  فقط  لي�س  ال�سطرجن، 

اأكرب،  نحو  على  احلد�سي  اإدارك��ه��م  ولتطوير  لديهم،  التعاون  مهارة  تعزيز 
الفرتة  يف  القائمة.  النزاعات  وحلل  املتبادل  التفاهم  حتقيق  من  لتمكينهم 
با�سم  ر�سميا  واملعروفة   ،2022 ال�ستوية  الأوملبية  الألعاب  دورة  ت�سبق  التي 
دورة الألعاب الأوملبية ال�ستوية الرابعة والع�سرين، والتي من املُزمع عقدها 
يف بكني "ال�سني"، هناك فر�سة لت�سليط ال�سوء على اأفكار جديدة عن كيفية 
الو�سط  يف  الحتقان  حالة  مع  للتعامل  لقيمها،  الريا�سية  الأخ��الق  اإ�سفاء 

الإعالمي بطريقة خمتلفة.
اإىل  وال�ستماع  املتعددة  النظر  وجهات  مع  للتعامل  القدرات  ننمي  • كيف 

وجهات النظر املتنوعة؟
التفكري  م��ه��ارة  لتعزيز  ال�سرتاتيجية  الأل��ع��اب  ا�ستخدام  ميكن  كيف   •

النقدي يف الف�سول الدرا�سية لزيادة التعاطف واحلد من الحتقان؟
الأخالقي؟ تفكرينا  لتنمية  الريا�سية  الأخالق  نوظف  • كيف 

عام 2022 هو العام الذي جتد فيه ال�صعوب الأ�صلية �صوتا م�صموعا 
لأفكارها

ال�سعوب  للغات  اليون�سكو  خ�س�سه  ال���ذي  العقد  ب��داي��ة   2022 ع��ام  ميثل 
اأم��را مهما، يف وقت ن�سهد  – حيث اأن حماية ال��رتاث املحلي مُيثل  الأ�سلية 
فيه ا�سطالع املحفل العاملي باأدوار اأو�سع نطاقا ل�ستقطاب هذه الأ�سوات، ول 
�سيما ما �سهدناه على م�ستوى قمة الأمم املتحدة الأخرية لتغري املناخ "كوب 
اإىل  ن�سطا  دورا  الأ�سلية  ال�سعوب  جمتمعات  لعبت  حيث  غال�سكو،  26" يف 

جانب الوفود الوطنية.
ومع دعوة البلدان والثقافات ملواجهة التحديات العاملية املرتابطة على نحو 
متزايد، يت�سح لنا باأن اأي نظام للمعرفة الب�سرية مبعزل عن الآخرين، هو 
نظام حمدود للغاية. لذا يجب اإثراء الأُطر العلمية وتو�سيع نطاقها باملعرفة 
التي  الأدل��ة  2022، �سرنى مزيدا من  نف�سها. يف عام  البيئة  املُ�ستمدة من 
واأن  بنجاح،  العلمي  البحث  ُت��رثي  اأن  املحلية  للمعارف  ميكن  كيف  ُتظهر 
مُتهد  اأن  لها  وكيف  امل�ستدام،  احل�سري  التخطيط  عملية  يف  بها  ُي�سرت�سد 

الطريق نحو �سن ت�سريعات جديدة. 
ومُتثل نيوزيلندا على �سبيل املثال م�سدر اإلهام لغريها من الدول الأخرى، 
وذلك لتخاذها خطوات مبكرة اإزاء هذا ال�سدد، وذلك بعملها مع جمتمعات 
الإيكولوجي  للنظام  القانوين  ال�سخ�سي  العتبار  الأ�سلية لإ�سفاء  ال�سعوب 
"البيئي" املحيط بالنهر، حيث اأن املزيد من املناطق يف �سدد اأن ت�سهد عقود 

اجتماعية جديدة ُتظهر الحرتام لبيئاتها. 
ل  الأ�سلية  ال�سعوب  معرفة  اأن  فكرة  لتقبل  ا�ستعداد  على  نحن  ه��ل   •
لكوكب  العلمي  الفهم  دع��م  زي��ادة  يف  للم�ساعدة  التكنلوجيا  عن  اأهمية  تقل 

الأر�س؟

• ماذا لو كانت اأ�سوات علماء الأحياء واملهنيني العاملني يف املجال ال�سحي 
وال�سكان الأ�سليني ُتثمل القوة الدافعة للثورة ال�سناعية الرابعة، على قدم 
امل�ساواة مع خرباء الأعمال التجارية واملهند�سني العاملني يف جمال التقنية 

الرقمية؟
الطبيعة؟ على  املُ�ستندة  امل�ستك�سفة  غري  الهند�سية  احللول  هي  • ما 

عام 2022 هو الوقت الذي نقي�س فيه النجاح مبا يهم حمليا
املفو�سية  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  م��ب��ادرة  وه���ي  اجلديد" –  الأوروب������ي  "باوهاو�س  ُت��ع��د 
الأوروبية وترنو من خاللها اإىل اإيجاد مناذج من العي�س معاً بطريقة اأكرث 
جماًل وا�ستدامة و�سمولية- تتويجاً ل�سنوات من الُنهج املتغرية املتبعة لقيا�س 
اأب��رزت جائحة كورونا )كوفيد19-( حتديات ج�سيمة،  لقد  الناجحة.  املدن 
والعمل  البيت  ب��ني  ال��ت��وازن  تف�سل يف حتقيق  التي  امل��رن��ة  غ��ري  امل��ب��اين  مثل 

واملدر�سة، واأهمية امل�ساحات اخل�سراء واملناطق اخلارجية. 
الألواح  اإىل عدد  ا�ستناداً  العالية  اجل��ودة  ذات  البيئة  يعد ممكناً حتديد  فلم 
لركوب  املخ�س�سة  امل��م��رات  م��ن  ال��ك��ي��ل��وم��رتات  ع���دد  اأو  امل��ث��ب��ت��ة،  ال�سم�سية 
التخطيط من  لقيادة  اأننا بحاجة  اإل  العوامل،  اأهمية هذه  الدراجات. ومع 
والرفاهية  ال�سحة  مثل  النتائج"،  لتحقيق  "املوجهة  الأه��داف  تبني  خالل 
م�ساحات  اإيجاد  يف  املجتمعات  هذه  م�ساركة  ومدى  للمجتمعات  الجتماعية 
اأف�سل.  ويف عام 2022، �سيكت�سب مفهوم "التخطيط احل�سري التكتيكي" 
يف  املجتمعات  اإ���س��راك  كيفية  ه��و  املفهوم  ه��ذا  م��ن  واملق�سود  زائ���دة،  اأهمية 
احلفاظ على مناطق معينة اأو حت�سينها اأو اإعادة ت�سورها. من عربات الطعام 
احلرفية  الأ���س��واق  ومن  ال�سيارات،  مواقف  اأ�سطح  على  امل�سممة  امل��زارع  اإىل 
لل�سكان  م�ساحات  تخ�سي�س  املدن  تراعي  املجتمعية،  الفنية  امل�سروعات  اإىل 

ليكونوا جزءاً من ت�سميمها. 
املدينة؟  يف  احلياة  جودة  واأهداف  التجارية  الأهداف  بني  نوازن  •  كيف 

الكفاية؟  فيه  مبا  ال�سكان  اإىل  امل�سممون  ين�ست  • هل 
النوعية  الح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  وح���ده���ا  ال��ت��ك��ون��ول��وج��ي��ا  مب���ق���دور  ه���ل   •

للمواطنني؟ 
�ست�ست�سيف �سل�سلة املجل�س العاملي 26 جل�سة حوارية اأخرى خالل الن�سف 
ال��ث��اين م��ن م���دة ان��ع��ق��اد اإك�����س��ب��و 2020 دب���ي، مب��ا يف ذل���ك اجل��ل�����س��ات التي 
�ستنعقد خالل اأ�سبوع ال�سفر والت�سال )يف الفرتة من 9 حتى 15 يناير(، 
واأ�سبوع الأهداف العاملية الذي ُيعقد لأول مرة على الإطالق خارج نيويورك، 

وي�ست�سيفه اإك�سبو 2020 دبي يف الفرتة من 16 حتى 22 يناير. 
ُت�سجل الروؤى املنبثقة عن حمادثات املجل�س العاملي، الذي ُيعقد يف كل اأ�سبوع 
تناول  كيفية  ب�ساأن  اأف��ك��ار  على  ت�ستمل  تقارير  يف  امل��و���س��وع��ات،  اأ�سابيع  م��ن 
اإىل  اقرتاحات  ت�سجيل  اإىل  بالإ�سافة  ماألوفة بطريقة خمتلفة،  مو�سوعات 

احلكومات والأفراد وال�سركات. 

اأورك�شرتا بيت العود اخلرطوم تعزف الأحلان 
ال�شودانية التقليدية يف اإك�شبو 2020 دبي

امللوك الثالثة يجمعون اأمنيات زوار اإك�شبو يف جناح اإ�شبانيا

•• دبي–الفجر

ال�سودانية  اخلرطوم"  ال��ع��ود  "بيت  اأورك�����س��رتا  حلت   
اأحلانها  قدمت  حيث  دب��ي،   2020 اإك�سبو  على  �سيفة 
مرة  لأول  اليوبيل  من�سة  على  التقليدية  ال�سودانية 
2020، ومّثل  يناير  ال�سودان منذ انطالقها يف  خارج 
روح  ون��ق��ل��وا  باأ�سالته،  ال�����س��ودان  وع��ازف��ة  ع��ازف��ا   50
مدينة اخلرطوم العريقة اإىل قلب زوار احلدث الدويل 
بال�ستماع  اليوبيل  حديقة  زوار  وا�ستمتع  ال�سخم. 
بامتياز،  ال�سرقية  الأحل���ان  م��ن  مم��ي��زة  جمموعة  اإىل 
املقطوعات  العديد من  بعزف  الأورك�سرتا  قامت  حيث 

املتنوعة، حيث ا�ستهل احلفل مبعزوفة �سودانية بعنوان 
"مامبو ال�سوداين" من تاأليف �سيد خليفة، تلتها معزوفة 
"جدارية احلياة" تاأليف املو�سيقار ن�سري �سمة، وغريها 
من املقطوعات املو�سيقية الرائعة. ويذكر اأن اأورك�سرتا 
تاأ�س�ست على يد املو�سيقار العاملي  بيت العود اخلرطوم 
جديدة  اأجيال  تخريج  على  يعمل  وال��ذي  �سمه،  ن�سري 
من العازفني املحرتفني، على اآلة العود، وتنمية مهارات 
املواهب املو�سيقية املختلفة، وت�سليط ال�سوء على الآلت 
املو�سيقية ال�سرقية الهامة، كما اأعلنت الأورك�سرتا عن 
لإعادة  ال��ق��ان��ون،  اآل��ة  على  ال��ع��وف  لتعليم  ق�سم  افتتاح 

املجد لهذه الآلة املو�سيقية املتميزة.

•• دبي - الفجر

اإك�سبو  رب��وع  تعم  والحتفالت  الأع��ي��اد  اأج��واء  مازالت 
كل  يف  والبهجة  الفرحة  تنت�سر  حيث  دب��ي،   2020
م��ك��ان، وال��ي��وم ك���ان زوار احل���دث ال����دويل ع��ل��ى موعد 
اإ�سبانيا  جناح  نظمها  التي  الأمنيات  جمع  فعالية  مع 
الإ�سبانية  الأ����س���ر  ���س��ه��ري حت��ي��ي��ه  ت��ق��ل��ي��د  م���ع  مت��ا���س��ي��ا 
يف اخل��ام�����س م���ن ي��ن��اي��ر ك���ل ع����ام، وه���و و���س��ع �سجرة 
لالأمنيات، يقوم الأطفال بتعليق اأمنياتهم عليها، لياأتي 
امللوك الثالثة خالل الليل لتحقيقها ابتهاجاً مبيالد 
ال�سيد امل�سيح، حيث وفر جناح  اإ�سبانيا لزواره الأ�سجار، 
عليها  التي كتب  امللونة  والأق���الم  ل���الأوراق  بالإ�سافة  
هل تتوقع اأن يكون العام اجلديد �سعيدا اأم ل؟ ومتنى 
م�سيف  ترهيون،  خافيري  يقول  اجلديد.  العام  اأمنية 
باجلناح الأ�سباين: "الرائع اأن زوار اك�سبو 2020 على 
اختالف جن�سياتهم واأعمارهم وثقافاتهم جاءت اأغلب 
العام  يكون  اأن  اجلميع  اختار  حيث  واح���دة،  اأمنياتهم 
اجلديد �سعيداً، ومتنت الغالبية منهم احلب وال�سالم 
وال�سحة وانتهاء كورونا لالأبد، وجميعنا هنا يف اجلناح 

بع�س  كان  بل  مت�سابهة،  اأمنيات  من  راأيناه  ما  اأحببنا 
الزوار يرتجم لغريه ما ي�ستطيع قراءته لأنه كتب بلغة 

ل يعرفها".
وتابع خافيري:"من منا �ستتاح له فر�سة التطلع على 
ب�سكل  ال��زوار  تفاعل  لذا  الآخرين ولن يفعل؟  اأمنيات 
كبري مع كتابة الأماين وتعليقها على ال�سجرة وكذلك 
"جاءت  واأ�ساف:  املعلقة عليها".  الأمنيات  قراءة بقية 
بع�س الأماين �سادقة من الأطفال، كمن متنى دراجة 
ولهوؤلء  الدرا�سي،  العام  النجاح يف  اأو  لعبة جديدة  اأو 
اأقول اأنها �سجرة �سحرية مملوؤة بالأعاجيب واإن �سدقت 
ذلك �سوف تتحقق اأمنيتك ب�سكل ما، ويف وقت ما، لكنها 
اأن  اإ�سبانيا  يف  الأمنيات  كتابة  من  فالعربة  �ستتحقق! 
وتلى  الدرا�سة ويف احلياة".   اأف�سل يف  الأطفال  يكون 
مرا�سم تعليق الأمنيات على �سجر امليالد، موكباً كبرياً 
اإك�سبو  للملوك الثالثة الذين قاموا بجولة يف �سوارع 
2020 حتى و�سلوا ملن�سة جناح اأ�سبانيا، حيث قاموا 
�سخ�سية،  ب�سفة  اأمنياتهم  وجمع  الأطفال  با�ستقبال 
ع��ل��ى احل���ل���وى، و�سوراَ  الأط���ف���ال  امل��ق��اب��ل ح�����س��ل  ويف 

تذكارية جميلة لفعالية ل ميكن ن�سيانها.

فرقة »اأ�شوات املدينة« جتلب املو�شيقى ال�شعبية ال�شودانية اإىل اإك�شبو 2020 دبي 

من�شة الت�شميم الإماراتي »من�شة« ت�شت�شيف امل�شمم الفل�شطيني في�شل امللك 

•• دبي– الفجر

املو�سيقية  املدينة"  "اأ�سوات  فرقة  اليوبيل  من�سة  ا�ستقبلت 
التي  ال�سعبية  مو�سيقاها  �سدحت  التي  ال�سودانية،  ال�سعبية 
اأج���واء حديقة  ال�����س��ودان يف  ب��دول��ة  حتمل فخرها واع��ت��زازه��ا 
اأغانيهم  اأجمل  من  مميزة  ملجموعة  تقدميهم  اأثناء  اليوبيل 

الوطنية.
تتميز  التي  الأغنيات  من  جمموعة  الفرقة  اأع�ساء  اأدى  وقد 
مبزجها للنغمات املو�سيقية ال�سودانية الأكرث رواجا يف القرن 
الع�سرين، مع مو�سيقى البوب العاملية، وتفاعل اأع�ساء الفرقة 
عن  الجتماعية  الق�س�س  بع�س  اإخبارهم  عرب  اجلمهور  مع 
ال���زوار من  اأم���ام  وال��ت��ي جت�سدت  اخل��رط��وم اجلميلة،  مدينة 
خالل كلمات اأغنياتهم املعربة، والتي �سملت اأغان من األبومي 

ال�سوارع" و"خ�سب". "لغة 
احلياة  لواقع  بنقلها  املدينة"  "اأ�سوات  فرقة  اأغ��اين  وتتميز 
يتما�سى مع  وه��و ما  للجميع،  املوجه  ال�����س��ودان، واحل��دي��ث  يف 
اأع�����س��ائ��ه��ا يف ن�سر احل���ب وال�����س��الم يف امل��ج��ت��م��ع، وعرب  ه���دف 
اأع�ساء الفرقة عن �سعادتهم ملقابلة العديد من اأبناء اجلالية 
2020، كما عربوا عن  اإك�سبو  ال�سودانية وغريهم من زوار  
ال���دويل م��ن خ��الل هذا  ب��الده��م يف احل���دث  فخرهم بتمثيل 
يف   2016 عام  الفرقة  تاأ�س�ست  وقد  املميز.  املو�سيقي  احلفل 
اخلرطوم، ويعترب اأع�ساء الفرقة "حممد نور، اإبراهيم، بريم، 

ح�سني حممد، حممد اأحمد، منتقى" من الفنانني املحبوبني 
واملعروفني جيدا من قبل �سباب ال�سودان، وي�ستهرون بتقدمي 

الق�سايا  على  تركز  التي  والأغ��اين  املرجتلة  العامة  العرو�س 
الثقافية والجتماعية. 

•• دبي - الفجر

الت�سميم  م���ن�������س���ة  ا����س���ت�������س���اف���ت   
اإك�سبو  يف  "من�سة"  الإم������ارات������ي 
امللك  في�سل  امل�سمم  دب��ي،   2020
فنان وم�سمم اأزياء فل�سطيني يعي�س 
الأ�سبوع،  كم�سمم  ول��ن��دن،  دب��ي  بني 
ت�ساميمه  م���ن  جم��م��وع��ة  ل��ت��ق��دمي 
امل��ك��ون��ة م��ن جمموعة من  احل��دي��ث��ة 
التطريز  ب��وح��دات  املزينة  الأغ��ط��ي��ة 
ال��ف�����س��ل��ط��ي��ن��ي ال��ت��ق��ل��ي��دي ول���ك���ن يف 
ب��داأت مع  فكرة  وه��ي  قالب ع�سري، 
التي  "�سبيل"  م�سابقة  يف  م�ساركته 
ترعاها موؤ�س�سة الفن اجلميل واإك�سبو 
2020 دبي، والتي ربحها اإىل جانب 
الفنانة عالية بن عمري، وتقوم فكرة 
واألوان  ابتكار ت�ساميم  امل�سابقة على 
اإك�سبو  يف  ب��ت��ج��رب��ت��ه  ال���زائ���ر  ت���ذك���ر 

دبي.  2020
بتح�سري  امل��ل��ك  ف��ي�����س��ل  الآن  ي��ق��وم 
ال���ف���ن���ون،  امل���اج�������س���ت���ري يف  ر�����س����ال����ة 

دبي،  يف  ت�سكيل  موؤ�س�سة  من  مبنحة 
اأو�سع  روؤى  القادمة  اأعماله  لت�سمل 
في�سل  يعمل  اأكرب، حيث  واجتهادات 
يف اأك�����رث م���ن جم�����ال  م���ن جم���الت 
وت�سميم  وال���ت�������س���م���ي���م،  ال����ف����ن����ون 
الأزياء، كما �ساهم يف ت�سميم نوافري 
"�سبيل"، وهي عبارة عن 40 نافورة 
ملياه ال�سرب م�سممة بطريقة مميزة 
مت ن�سرها يف كل اأنحاء اإك�سبو2020 

دبي. 
يقول  "من�سة"  يف  م�����س��ارك��ت��ه  وع���ن 
الدمج  على  فكرتي  "تقوم  في�سل: 
ما بني احلرف التقليدية واحلداثة، 
اأبجدياتها  ت�سميمات  اأق����دم  ح��ي��ث 
جديدة،  جماًل  ت�سكل  لكنها  قدمية 
الفن  يف  ج����دي����داً  م��ف��ه��وم��ا  ل���ت���ّك���ون 
من  م�ساركتي  وال��ي��وم  وال��ت�����س��م��ي��م. 
خالل حدث دويل مثل اإك�سبو2020 

دب���ي، ه��و مب��ث��اب��ة ن��اف��ذة ع��امل��ي��ة على 
اأجمع من  ت�ساميمي �سرياها العامل 

مكان واحد".
 ت�����اأت�����ي امل���ج���م���وع���ة امل����خ����ت����ارة من 
احِلرفية  وامل���وؤ����س�������س���ات  امل�����س��م��م��ني 
دولة   11 من  يف"من�سة"،  امل�ساركة 

واأرب��ع ق��ارات، ومن �سمن امل�سممني 
الإماراتية  واملوؤ�س�سات  الإم��ارات��ي��ني 
للِحرف  ال���غ���دي���ر  ف��ي��ه��ا:  امل�������س���ارك���ة 
وعمار  بن عمري،  وعلياء  الإماراتية، 
ك����ال����و، ب���ال���ع���رب���ي، وجم���ل�������س اإرث�����ي 
ال�سعفار،  وخالد  املعا�سرة،  للِحرف 
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خف�ص  اأن  اإىل  الفئران  على  اأج��ري��ت  درا���ص��ة  تو�صلت 
واحدة  وجبة  يف  جميعا  وتناولها  احلرارية  ال�صعرات 
والبقاء  مديدا  عمرا  للعي�ص  املثلى  الطريقة  يكون  قد 

ر�صيقا.
وك�صف الباحثون من جامعة وي�صكون�صن اأنه على الرغم 
من اأن تناول الطعام يف حالة نق�ص يف ال�صعرات احلرارية 
كان مفيدا لل�صحة، اإل اأن ال�صيام واتباع نظام غذائي كان 

اأف�صل.

خ�سعت  التي  املجموعة  يف  القوار�س  اأن  الدرا�سة  ووج��دت 
 30% بن�سبة  احل��راري��ة  �سعراتها  وخف�ست  لل�سيام 
عا�ست ثمانية اأ�سهر اأطول من تلك التي كانت تعي�س 

بب�ساطة على �سعرات حرارية منخف�سة.
اأدى  الغذائي  والنظام  ال�سيام  بني  اجلمع  اأن  كما 
برجمة  واإع���ادة  الإن�سولني  ح�سا�سية  حت�سني  اإىل 
للرتكيز  الغذائي  التمثيل 
ا�ستخدام  ع���ل���ى 
اجل�سم  ده������ون 
ك��������م�����������������س��������در 

للطاقة.
وق������������������������ال ك�����ب�����ري 
ال����������ب����������اح����������ث����������ني 
ال�����ربوف�����ي�����������س�����ور 
اإن  لمينغ  دوديل 
يجب  ال����رتك����ي����ز 
اإىل  ي���ت���ح���ول  اأن 
احلميات الغذائية 
التي  الأدوي���������ة  اأو 
ال�سيام،  على  تركز 
تقليل  م�������ن  ب����������دل 
ال�����س��ع��رات احل���راري���ة، اإذا 

كان هذا هو املحرك الرئي�سي لل�سحة.
وم��ع ذل��ك، اأ���س��ار اأح��د اخل��رباء اإىل 
تنطبق  ق��د ل  ال��درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج  اأن 
الختالفات  ب�سبب  ال��ب�����س��ر،  ع��ل��ى 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ال���ك���ب���رية ج����دا بني 

الب�سر والفئران.
اأنظمة  اأرب��ع  الباحثون  و�سمم 
غذائية خمتلفة للفئران، التي 

كانت من الذكور ب�سكل اأ�سا�سي، 
لتباعها.

جم��م��وع��ة واح����دة ت��اأك��ل ب��ق��در ما 
تناولت  بينما  ت�ساء،  وقتما  ت��ري��د 

كاملة"  "كمية  ث��ان��ي��ة  جم��م��وع��ة 

ولكن يف فرتة زمنية ق�سرية، ما منحها �سياما طويال يوميا دون تقليل 
ال�سعرات احلرارية.

ال�سعرات  م��ن  اأق���ل   30% ن��ح��و  الأخ���ري���ني  املجموعتني  اإع��ط��اء  ووق���ع 
احلرارية، واحدة منها حتتمل ا�ستهالك كل ال�سعرات احلرارية يف وجبة 
واحدة، لذلك كان �سومها طويال يوميا، بينما تناولت املجموعة الأخرى 

نف�س الكمية ولكنها موزعة على يوم واحد.
 ،Nature Metabolism وووجدت الدرا�سة، التي ُن�سرت يف جملة
ق�سرية  فرتة  يف  اليومية  احلرارية  �سعراتها  ا�ستهلكت  التي  الفئران  اأن 
اأكرث  ���س��ام��ت، بقيت  ث��م  واح����دة 
اأط��ول من  وعا�ست  �سحة 
اأكلت  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ران 
اأرادت  ع�����ن�����دم�����ا 

ذلك.
التي  وال��ف��ئ��ران 
فقط،  ���س��ام��ت 
تقليل  دون 
������س�����ع�����رات�����ه�����ا 
احل����������راري����������ة، 
اخ�������ت�������ربت 
ن��������ف�����������������س 
ف������وائ������د 

تقييد ال�سعرات احلرارية مع ال�سيام.
املميزة  ال�سمات  اأي�����س��ا  ال�سائمة  ال��ف��ئ��ران  اأك��ب��اد  واأظ��ه��رت 

لعملية التمثيل الغذائي ال�سحي.
اأظهرت الفئران  التي تناولت ويف الوقت نف�سه، 

�سعرات حرارية اأقل دون �سيام 
بع�س التح�سن يف التحكم يف 
لكنها  ال���دم،  يف  ال�سكر  ن�سبة 

م��ات��ت اأي�����س��ا اأ���س��غ��ر ���س��ن��ا، قبل 
نحو ثمانية اأ�سهر من الفئران التي 

تناولت طعاما اأقل و�سامت.
وقال الربوفي�سور لمينغ اإن الفئران التي قللت 

ب�سحة  تتمتع  كانت  وح��ده��ا  احل��راري��ة  �سعراتها  م��ن 
عامة اأ�سواأ بالإ�سافة اإىل انخفا�س العمر الفرتا�سي.

لل�سحة،  الرئي�سي  املحرك  هو  ال�سيام  كان  "اإذا  واأ���س��اف: 
التي  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ت��دخ��الت  اأو  الأدوي�����ة  ن��در���س  اأن  فيجب 
حتاكي ال�سيام بدل من تلك التي حتاكي �سعرات حرارية 

اأقل".
واأو�سح الربوفي�سور ال�سري �ستيفن اأورايلي، مدير وحدة 
ال�سرطان  اأب��ح��اث  م��رك��ز  يف  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  اأم��را���س 
ولكن  لالهتمام  مثرية  النتائج  اإن  كامربيدج،  بجامعة 

الب�سر". على  ا�ستقراوؤها  للغاية  "ي�سعب 
والعمليات  ال��ف��ئ��ران  ���س��رع��ة  يف  ل��الخ��ت��الف��ات  ون���ظ���را 

اجل�����س��دي��ة ل��الإن�����س��ان، ف���اإن درا���س��ة مم��اث��ل��ة ع��ل��ى الب�سر 
�سوف "حتتاج اإىل اأن ياأكل الب�سر جميع ال�سعرات 
احل���راري���ة ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا مل���دة اأ���س��ب��وع يف 
ي���وم واح���د ث��م ي��ت�����س��ورون ج��وع��ا مل���دة 6 اأيام 

قادمة".
واأ�ساف �ستيفن: "نظرا لأن الفئران تعي�س نحو 
عامني ونعي�س الآن حتى 80 عاما يف املتو�سط، 
فقد يتعني علينا اإجراء الدرا�سة لأكرث من 50 
الهائل يف  التغيري  اإذا كان هذا  عاما لختبار ما 

عمر  اإطالة  يف  بالفعل  يفيد  الغذائية  عاداتنا 
الإن�سان".

يتم  اأن  املحتمل  غ��ري  م��ن  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ارت 
اإجراء هذه التجربة على الإطالق.

خف�ص ال�صعرات احلرارية وتناولها جميعا يف وجبة واحدة!

درا�شة تك�شف ما قد يكون "مفتاح" العمر املديد والر�شاقة

امل��ع��د الأول وعامل  ب��ق��ي��ادة  ال��ب��اح��ث��ون  وي��و���س��ح 
بروين،  ف���ان  وي��ل��ي��م  ج���ان  الج��ت��م��اع��ي  النف�س 
يف   Vrije Amsterdam ج��ام��ع��ة  م��ن 
غري  امل��وؤام��رة  نظرية  كانت  لو  "حتى  هولندا: 
الأدلة  اأو  للمنطق  وفقا  للت�سديق متاما  قابلة 
فاإن  ي��درك��ه��ا،  مل��ن  حقيقية  ب���دت  اإذا  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
والعواطف  امل��واق��ف  ع��ل��ى  حقيقيا  ت��اأث��ريا  ل��ه��ا 

وال�سلوك".
وهذه الظاهرة - وهي اأن نظريات املوؤامرة لها 
اأثبتت   - احلقيقيني  امل��وؤم��ن��ني  ح��ي��اة  يف  ت��اأث��ري 
يف ال��ع��دي��د م��ن ال���درا����س���ات، ح��ي��ث اأظ���ه���رت اأن 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي��ف��ك��ر ب��ه��ا ال��ن��ا���س ت���وؤث���ر على 

�سلوكهم بطرق خمتلفة.

واأظهرت الأبحاث اأن نظريات موؤامرة "كوفيد-
بال�سحة  ت�سر  ق��د  مب��واق��ف  مرتبطة   "19
ل���الإب���ع���اد اجل�سدي  اأق�����ل  ال���ع���ام���ة، م��ث��ل دع����م 
والإجراءات التقييدية، ونية اأقل للح�سول على 

تطعيم.
ومع ذلك، ما يزال من غري الوا�سح متاما من 
بنظريات  الإمي����ان  اأن  كيف  احل��ال��ي��ة  الأب��ح��اث 
النا�س  ب�سحة  يرتبط  "كوفيد19-"  م��وؤام��رة 

ورفاهيتهم يف �سياق الوباء.
ب��روي��ن وزم���الوؤه  ف��ان  ق��ام  ذل���ك،  ول�ستك�ساف 
5745 م�ساركا يف لوحة  الباحثون با�ستطالع 
ك��ب��رية متثيلية على  ع��ي��ن��ة  ل��ت��ق��دمي  م��رج��ح��ة 

امل�ستوى الوطني من ال�سكان الهولنديني.

 ،)2020 )اأب��ري��ل  ال��وب��اء  ويف وق��ت مبكر م��ن 
ُط���رح ع���دد م��ن الأ���س��ئ��ل��ة ع��ل��ى امل��ج��م��وع��ة التي 
املوؤامرة  ب��ن��ظ��ري��ات  اإمي��ان��ه��م  م�����س��ت��وى  تقي�س 
اإذا  "كوفيد19-" - مبا يف ذلك ما  ب�  اخلا�سة 
كانوا يعتقدون اأن الفريو�س التاجي كان �سالحا 
بيولوجيا �سممه العلماء، موؤامرة لنتزاع حقوق 
املواطنني اأو التغطية على النهيار القت�سادي 

العاملي الو�سيك.
وبعد عدة اأ�سهر، م�سحت املجموعة نف�سها مرة 
اأخرى، لالإجابة عن اأ�سئلة حول ما اإذا اخُتربوا 
الختبار  هذا  كان  اإذا  وما  الفريو�س،  بحثا عن 
لوائح  انتهكوا  كانوا  اإذا  وما  �سلبيا،  اأم  اإيجابيا 

كثرية. اأخرى  اأ�سياء  بني  من  "كوفيد19-"، 
نظريات  يف  الع���ت���ق���اد  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 
م�ستقبليا  ت��وق��ع  "كوفيد19-"  ل����  امل����وؤام����رة 
بحثا  لالختبار  اخل�سوع  احتمالية  انخفا�س 

عن الفريو�س - 
وهو ما توقعه الباحثون، نظرا لأنه من املتوقع 
من  اأق���ل  بتهديد  امل�����س��ارك��ون  ه����وؤلء  ي�سعر  اأن 

الفريو�س ب�سكل عام )نظرا لآرائهم حوله(.
ومع ذلك،

نظرية  يف  امل�ساركني  اأن  اأي�سا  النتائج  اأظهرت   
املوؤامرة كانوا اأكرث عر�سة للفريو�س اإذا اأجروا 
بامل�ساركني  م��ق��ارن��ة  "كوفيد19-"،  اخ��ت��ب��ار 

الذين مل يكن لديهم مثل هذه املعتقدات.
الباحثني،  قبل  م��ن  النتيجة  ه��ذه  واف��رُت���س��ت 
على اأ�سا�س اأن منظري املوؤامرة قد يكونون اأكرث 
عر�سة خلطر الإ�سابة ب�سبب معتقداتهم حول 
اأق��ل عر�سة  ال��وق��ت نف�سه  بينما يف  ال��ف��ريو���س، 

للخ�سوع لالختبار من دون اأعرا�س.

الباحثني،  فر�سيات  جميع  البيانات  توؤيد  ومل 
الأ�سخا�س  اأن  الكثري منها - مبن فيهم  ولكن 
"كوفيد19-"  م��وؤام��رات  اأن  يعتقدون  ال��ذي��ن 
كانوا اأكرث عر�سة ل�ستقبال عدد كبري جدا من 
ومن  "كوفيد"،  قيود  اأثناء  منازلهم  يف  ال��زوار 
املرجح اأن يكونوا �ساركوا يف احلفالت املزدحمة 

واحلانات اأو املطاعم.
التاآمريون  املفكرون  كان  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 
اأثناء  والدخل  الوظائف  لفقدان  عر�سة  اأك��رث 
اأكرث  ك��ان��وا  اأن��ه��م  اإىل  البيانات  وت�سري  ال��وب��اء، 
ع��ر���س��ة ل��ت��ج��رب��ة ال��رف�����س الج��ت��م��اع��ي، رمبا 

ب�سبب اآرائهم.
التي  لال�ستنتاجات  ح���دود  ه��ن��اك  ذل���ك،  وم���ع 
الدرا�سة. ويوؤكد  ا�ستخال�سها من هذه  ميكننا 
تظهر  اأن  مي��ك��ن  ل  جت��رب��ت��ه��م  اأن  ال��ب��اح��ث��ون 
عالقة �سببية )حول اأ�سياء مثل نتائج "كوفيد-
الجتماعية  والدوائر  التوظيف  واآف��اق   ،"19
لالأ�سخا�س(، لأن العوامل الأخرى غري املقا�سة 
ميكن اأن تكون م�سوؤولة يف النهاية عن النتائج 

التي تظهر يف البيانات.
وكتب الفريق:

مبكر  وق��ت  يف  امل��وؤام��رة  نظريات  ت�سديق  "اإن   
ال�سحة  نتائج  من  مبجموعة  يتنباأ  الوباء  من 

والرفاهية بعد ثمانية اأ�سهر.
النا�س  املوؤامرة مبدى تعامل   وتتنباأ معتقدات 

مع حتديات الوباء العاملي،
 وبالتايل لها اآثار كبرية على ال�سحة اخلا�سة 
القت�سادي  الرفاه  اإدراك  عن  ف�سال  والعامة، 

والجتماعي".
واأبلغ عن النتائج يف الطب النف�سي.

درا�شة توؤكد اأن "الإميان مبوؤامرات كوفيد" يزيد من خطر التعر�ض للعدوى!
من  هائلة  كميات  ون�صرت  اله�صيم،  يف  "كوفيد-19" كالنار  حول  املوؤامرة  نظريات  انت�صرت  الوباء،  من  مبكر  وقت  منذ 

املعلومات اخلاطئة حول الفريو�ص واللقاحات، واأزهقت اأرواحا ب�صكل ماأ�صاوي.
اأن  "كوفيد" - تو�صح كيف ميكن  والآن، ت�صلط درا�صة جديدة ال�صوء على بع�ص املخاطر ال�صخ�صية لنظريات موؤامرة 

توؤثر هذه املعتقدات على �صلوك النا�ص وتتنباأ به، ما قد مينحهم مزيدا من التعر�ص خلطر العدوى، واأكرث من ذلك.
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املال والأعمال
جمل�ص اإدارة غرف دبي يعتمد ال�صرتاتيجية اجلديدة لتحقيق روؤية حممد بن را�صد بالتحول للذراع القت�صادي الأهم لالإمارة

الغرير: دبي ما�شية يف جهودها لتكون عا�شمة اقت�شادية وا�شتثمارية وجتارية ورقمية رائدة يف العامل
•• دبي-الفجر: 

دب����ي  غ�������رف  اإدارة  جم���ل�������س  اع����ت����م����د 
الثالث  لل�سنوات  الغرف  ا�سرتاتيجية 
والتي   ”2024-2022“ ال��ق��ادم��ة 
اأ���س��ا���س��ي��ة ت�سمل  4 رك���ائ���ز  ت��ق��وم ع��ل��ى 
دبي،  الأعمال يف  بيئة  وتطوير  حت�سني 
اخلارجية  ال���س��ت��ث��م��ارات  وا���س��ت��ق��ط��اب 
وال�سركات العاملية اإىل الإمارة، وحتفيز 
العاملية  الأ���س��واق  يف  اخل��ارج��ي  التو�سع 
بالإ�سافة  دب���ي  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ل��ل�����س��رك��ات 
الرقمي  القت�ساد  وتنمية  تطوير  اإىل 

يف دبي.
جاء ذلك خالل اجتماع املجل�س الأول يف 
العام 2022 والذي عقد موؤخراً يف مقر 
عبدالعزيز  معايل  برئا�سة  دب��ي  غرفة 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��غ��ري��ر،  ع��ب��داهلل 
غ�����رف دب�����ي ومب�������س���ارك���ة م���ع���ايل عمر 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ل��م��اء،  �سلطان 
و�سعادة  الرقمي،  لالقت�ساد  دبي  غرفة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سليم،  بن  �سلطان 
غ��رف��ة دب���ي ال��ع��امل��ي��ة، واأع�����س��اء جمل�س 
الدكتورة  �سعادة  وه��م  دب��ي،  غ��رف  اإدارة 
و�سعادة  ال���ق���رق،  ���س��ال��ح  ع��ي�����س��ى  رج����اء 
ب��ط��ي ���س��ع��ي��د ال���ك���ن���دي، و����س���ع���ادة خالد 
جمعة  في�سل  و���س��ع��ادة  امل���اج���د،  ج��م��ع��ة 
و�سعادة  ���س��ل��ه��وب،  وب��ات��ري��ك  ب��ال��ه��ول، 
الدكتورة  و���س��ع��ادة  امل���ري،  �سعيد  ه��الل 
اأمينة الر�ستماين، و�سعادة طارق ح�سني 
وبح�سور  الكب�سي  وغ�سان  خان�ساحب، 
�سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام 

غرفة دبي.
امل��ج��ل�����س يف اج��ت��م��اع��ه كذلك  واع��ت��م��د 
موازنة الغرفة لل�سنة اجلارية، معتمداً 
ك��ذل��ك ت��اأ���س��ي�����س 3 جل���ان ج���دي���دة من 
ال�ستثمار،  جلنة  وه��ي  املجل�س  اأع�ساء 
وامل���خ���اط���ر، وجلنة  ال��ت��دق��ي��ق  وجل���ن���ة 

الرت�سيحات واملكافاآت.
واآليات  خطط  املجل�س  اأع�ساء  وناق�س 
ال�سرتاتيجية اجلديدة، ومواءمتها مع 
وذلك  دب���ي،  لإم���ارة  التنموية  اخل��ط��ط 
و�����س����وًل ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����س��ت��ه��دف��ات خطة 
اعتمدها  التي  اخلارجية  للتجارة  دب��ي 

را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
ب��رف��ع قيمة جت���ارة دب��ي اخل��ارج��ي��ة اإىل 
تريليوين درهم خالل ال�سنوات اخلم�س 
القادمة. وتقدم رئي�س واأع�ساء املجل�س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإىل  بالتهنئة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
ال�����وزراء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة 
 16 ال����  ال��ذك��رى  يف  “رعاه اهلل”  دب���ي 
دبي، مثمنني  لتوليه مقاليد احلكم يف 
روؤيته القيادية الفريدة، واإجنازاته التي 
نقلت دبي والإمارات اإىل املراتب العاملية 
القت�سادية  امل��وؤ���س��رات  كافة  يف  الأوىل 
دب���ي مت�سي  اإن  وال��ت��ن��م��وي��ة، م��وؤك��دي��ن 
اأعلى  اإىل  الر�سيدة  قيادته  حتت  بثبات 

قمم الريادة والتميز والزدهار.
وقال معايل عبد العزيز الغرير، رئي�س 
اعتماد  اإن  دب����ي  غ����رف  اإدارة  جم��ل�����س 
الثالث  لل�سنوات  الغرف  ا�سرتاتيجية 
بتحقيق  ال��غ��رف  ال��ت��زام  يعك�س  املقبلة 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  روؤي��ة �ساحب 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء ح���اك���م دبي 
الذراع  ال��غ��رف  تكون  ب��اأن  اهلل”  “رعاه 

دب��ي، موؤكداً  الأه��م لإم��ارة  القت�سادية 
لتواكب  انطلقت  ق��د  العمل  عجلة  اأن 
م�ستقبل  ب�سناعة  الإم�����ارة  ط��م��وح��ات 

القت�ساد.
واأ�ساف معاليه قائاًل:” اعتمدنا اليوم 
املقبلة  للمرحلة  متكاملة  ا�سرتاتيجية 
تعزز �سراكة القطاعني العام واخلا�س، 
وت���ع���ك�������س ال���������دور امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي ال�����ذي 
مالمح  ر���س��م  يف  دب���ي  غ���رف  �ستمار�سه 
وحتقيق  ب��الإم��ارة،  القت�ساد  م�ستقبل 
الر�سيدة. وهذه  القيادة  وروؤي��ة  اأه��داف 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ����س���ت���ك���ون اإن���ط���الق���ة 
العمل اجل��اد لدعم  متجددة يف م�سرية 
بتناف�سيته.  والرت��ق��اء  الأع��م��ال  ق��ط��اع 
مراجعة  يف  امل�ستقبلي  لدورنا  و�سيكون 
ق�سوى  اأهمية  القت�سادية  الت�سريعات 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ����س���راك���ة  ت���ع���زي���ز  يف 
الت�سريعية  نظمنا  وحتديث  واخل��ا���س، 
التنموية  اأه���داف���ن���ا  م���ع  ي���ت���واف���ق  مب���ا 

القت�سادية.«
ال�سرتاتيجية  اأن  اإىل  ال��غ��ري��ر  ول��ف��ت 
ت�����س��ك��ل ح��ج��ر الأ����س���ا����س ل��ت��ع��زي��ز موقع 
اقت�سادية  كعا�سمة  الإم�����ارة  و���س��م��ع��ة 
وا�ستثمارية وجتارية ورقمية يف العامل، 
ال�ستثمارات  ج����ذب  اأن  اإىل  م�������س���رياً 

الرقمي  الق���ت�������س���اد  ودع������م  ال���ن���وع���ي���ة 
والرتقاء  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  وت��ع��زي��ز 
ركائز  ه��ي  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  بتناف�سية 
لر�سم  تنميتها  على  الغرفة  �ستحر�س 
م��ع��امل امل�����س��ت��ق��ب��ل، م���ع امل��ح��اف��ظ��ة على 
املتعاملني  خ��دم��ة  يف  التميز  ا�ستدامة 

والأع�ساء والقطاع اخلا�س.
مكون  الغرفة  قائاًل:”  الغرير  واأ���س��ار 
رئي�سي يف خطة دبي للتجارة اخلارجية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمدها  ال��ت��ي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
ال�����وزراء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة 
من  ق��ي��م��ت��ه��ا  ل��رف��ع  اهلل”  “رعاه  دب���ي 
تريليون   2 اإىل  دره���م  ت��ري��ل��ي��ون   1.4
القادمة.  الأع��وام اخلم�سة  درهم خالل 
دبي  لتكون  جهودنا  يف  ما�سون  ونحن 
ووجهة  وال�ستثمار،  ال��ت��ج��ارة  عا�سمة 
املبتكرة  وق��ط��اع��ات��ه  امل�ستقبل  اأع���م���ال 
اجلديدة، و�سن�ساعف التزامنا ون�ساطنا 
لنحافظ على مكانتنا و�سمعتنا يف  قلب 
واأو�سح  ال��ع��امل��ي��ة.«  ال��ت��ج��ارة  م��ن��ظ��وم��ة 
لغة  ه��و  الرقمي  القت�ساد  اأن  الغرير 
يف  عازمة  والغرفة  امل�ستقبلية،  الع�سر 
تر�سيخ  على  اجل��دي��دة  ا�سرتاتيجيتها 
مفهوم ريادة الأعمال والتحول الرقمي 

للقطاعات  دع��م  م��ن  ذل��ك  ي�سمله  وم��ا 
ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل����دي����دة وم���ف���ه���وم ال���ث���ورة 
الأ�سياء  وان��رتن��ت  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية 
ت�سني،  والبلوك  ال�سطناعي  وال��ذك��اء 
لتحفيز التحول الرقمي يف بيئة الأعمال 
التقنية  ال�����س��رك��ات  اأه�����م  وا���س��ت��ق��ط��اب 
العاملية اإىل الإمارة، وتر�سيخ مكانة دبي 

كعا�سمة لالقت�ساد الرقمي.
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وك��ان �ساحب 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء ح���اك���م دبي 
املا�سي  مار�س  يف  اأق��ّر  قد  اهلل”  “رعاه 
ثالث  وت�����س��ك��ي��ل  ال��غ��رف��ة  هيكلة  اإع�����ادة 
جتارة  غ��رف��ة  ت�سمل:  ل���الإم���ارة،  غ���رف 
دبي  وغرفة  العاملية،  دب��ي  وغرفة  دب��ي، 
ل��الق��ت�����س��اد ال���رق���م���ي، ب���ه���دف متكني 
جمتمع الأعمال بدبي، ودعم القطاعات 
وامل�ساهمة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
دبي  جت��ارة  وتو�سيع  حتفيز  يف  الفاعلة 
ال�سركات  م�����س��ال��ح  ودع����م   ، اخل��ارج��ي��ة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��خ��ذ من 
قطاعات  وت���ط���وي���ر  ل���ه���ا،  م����ق����راً  دب�����ي 
القت�ساد الرقمي اجلديد وخلق فر�س 
نحو  وال��دف��ع  ف��ي��ه،  ج��دي��دة  ا�ستثمارية 

التحول الرقمي ال�سامل.

% من  مركب كابيتال لال�شتثمار ت�شتحوذ على 50 
�شركة �شريي رام الهندية بقيمة 180 مليون درهم

•• دبي-الفجر: 

القطاع  يف  ال��رائ��دة  ال�سركة   – لال�ستثمار  كابيتال  مركب  �سركة  اأعلنت 
القت�سادي وال�ستثماري ومقرها دبي – عن ال�ستحواذ على ن�سبة 50% 
املدرجة  العامة  امل�ساهمة   – الهندية   «   EPC« رام  �سريي  �سركة  م��ن 
 “ اإم��ارات��ي  180 مليون دره��م  – بقيمة  املالية  ل���الأوراق  يف �سوق �سيناي 
50 مليون دولر اأمريكي«. وتخت�س �سركة �سريي رام يف قطاع ال�سناعة 
واأعمال البنية التحتية يف ال�سوق الهندي،  وت�سعى �سركة مركب كابيتال 

لال�ستثمار اإىل تعزيز تواجد �سريي رام 
يف ال�سوق الإماراتي و منطقة اخلليج 
وال�سرق الأو�سط. واأعرب عبداهلل بن 
خادم القبي�سي رئي�س جمل�س الإدارة 
مركب  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س 
�سعادته  ع���ن  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ك��اب��ي��ت��ال 
والتي  ال����س���ت���ح���واذ،  ع��م��ل��ي��ة  ب��ن��ج��اح 
كابيتال  م��رك��ب  ���س��رك��ة  ح�سة  ت��ع��زز 
التي  الهندية  ال�سركة  يف  لال�ستثمار 
تعترب من ال�سركات الرائدة يف املجال 
البنية  عمليات  وت��ط��وي��ر  ال�سناعي 
ال�سوق الهندي، مو�سحاً  التحتية يف 
ان عملية ال�ستحواذ �ستدفع عمليات 
���س��رك��ة ���س��ريي رام ن��ح��و ال��ت��و���س��ع يف 
الأو�سط  وال�������س���رق  اخل��ل��ي��ج  اأ�����س����واق 

القبي�سي:”  وق��ال  املقبلة.  الفرتة  خالل  كبرية  تطوير  م�ساريع  وتنفيذ   ،
نهدف اإىل اأن ن�سكل اإ�سافة نوعية لالقت�ساد الإماراتي، و دفع عجلة النمو 
القت�سادي، حيث �ست�ساعد عملية ال�ستحواذ يف تو�سع اأعمالنا، والقطاعات 
التي نتواجد بها مبا يخدم القت�ساد الوطني«.   واأ�ساف:” توجد العديد 
الوقت  يف  لال�ستثمار  كابيتال  م��رك��ب  �سركة  تدر�سها  ال��ت��ي  الفر�س  م��ن 
الراهن، والتي �سيعلن عنها خالل الفرتة املقبلة، والتي �ست�سهم يف تعزيز 
واملنطقة  الإم��ارات  دول��ة  يف  الرائدة  ال�ستثمارية  ال�سركات  كاأحد  مكانتنا 
والتو�سع مبا  اجل��اد  العمل  م��ن  على مرحلة  مقبلون  اإن��ن��ا  وال��ع��امل، حيث 

يخدم �سركتنا و خططها امل�ستقبلية«.

اأبوظبي للزراعة تدعو لاللتزام 
بتدابري التعامل مع التقلبات اجلوية

•• اأبوظبي-وام:

الرثوة  املزارعني ومربي  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  دعت هيئة 
التقلبات  مع  للتعامل  الالزمة  الحتياطات  جميع  اتخاذ  اإىل  احليوانية 
اجلوية والأجواء املمطرة، وتوخي احلذر واحليطة لتجنب خماطرها على 
ال�ستوية، وخا�سة حما�سيل اخل�سر  واملحا�سيل  والعمال  والعزبة  املزرعة 
اأدوات  �سالمة  من  التاأكد  �سرورة  على  الهيئة  و�سددت  النخيل.  واأ�سجار 
وو�سائل ت�سريف املياه يف املزرعة ل�سمان ت�سريف مياه الأمطار ب�سكل جيد 
وعدم غمرها للمزروعات مبا يهدد �سالمة املح�سول، مع التاأكد من �سالمة 
التمديدات الكهربائية بوا�سطة فني متخ�س�س ل�سمان عدم ح�سول متا�س 

كهربائي اأو انقطاع يف التيار نتيجة الرياح اأو الأمطار.
املوجات  م��ع  للتعامل  ال��الزم��ة  ات��خ��اذ الح��ت��ي��اط��ات  ب��امل��زارع��ني  واأه���اب���ت 
10 درج��ات مئوية يف  الناجتة عن انخفا�س درج��ات احل��رارة اإىل ما دون 
من  للتقليل  املنا�سبة  الرياح  م�سدات  زراع��ة  اأهمية  موؤكدة  املناطق  بع�س 
بالإ�سافة  املزروعات،  على  ت�سكل خطراً  والتي  الباردة  الهوائية  الكتل  اأثر 
اإىل اإقامة حواجز من اخلي�س اأو الأغطية ال�سبكية حول املحاب�س املزروعة 
مراقبة  �سرورة  مع  ال��ربودة،  �سديدة  الرياح  تاأثري  من  للحد  باملحا�سيل 
ومتابعة التغريات اجلوية وفقا للتنبوؤات والتحذيرات ال�سادرة من املركز 
الوطني لالأر�ساد. وبالن�سبة للرثوة احليوانية �سددت الهيئة على �سرورة 
اإبقاء املوا�سي يف حظائرها خالل التقلبات اجلوية وعدم تركها يف الأماكن 
املفتوحة حتى ل تكون عر�سة لتيارات الهواء والأمطار، مع �سرورة توفري 
املياه الالزمة ل�سرب املوا�سي حتى ل ت�سطر ل�سرب مياه الأمطار املتجمعة 
يف  ال�سك  ح��ال  ويف  العزبة  حليوانات  العامة  ال�سحة  مراقبة  و  العزبة  يف 
اإ�سابتها باأية اأعرا�س يجب مراجعة الطبيب البيطري لفح�سها واإعطائها 
العالج املنا�سب. واأو�ست الهيئة بزراعة املحا�سيل املقاومة للربودة خالل 
الربد  ملوجات  مقاومة  الأك��رث  ال��ب��ذور  اأ�سناف  واختيار  ال�ستوية،  الفرتة 
ال�سديدة والتقلبات املناخية، مع التقيد بزراعة البذور يف الأوقات املنا�سبة 
وجتنب الزراعة يف الأوقات �سديدة الربودة ، بالإ�سافة اإىل اإزالة الأع�ساب 
هيئة  اأك��دت  ال��ري  بعمليات  يتعلق  وفيما  املثمرة.  الأ�سجار  حتت  ال�سارة 
الري  ب�سبكة  العناية  �سرورة  على  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي 
ا�ستخدام  وكفاءة  املياه  على  املحافظة  ل�سمان  منتظمة  ب�سورة  و�سيانتها 
الأ���س��م��دة، م��ع جت��ن��ب ال���ري يف ال�����س��ب��اح ال��ب��اك��ر، واع��ت��م��اد ال���ري املتوازن 
ال�سقيع  اآث��ار  من  النبات  حلماية  وذل��ك  النهار،  منت�سف  خ��الل  املتقارب 
الليلي و�سمان توفر الرطوبة املنا�سبة للرتبة، وتن�سح الهيئة اأي�ساً الري 
من البئر مبا�سرة، ولي�س من اخلزانات لكونها اأكرث دفئاً.  واأو�ست هيئة 
ذات  ال��زراع��ي��ة  املحا�سيل  بتغطية  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي 

احل�سا�سية العالية من الربودة بالأغطية البال�ستيكية حلمايتها.

 مهرجان دبي للت�شوق يوا�شل فعالياته الرتفيهية
•• دبي -وام: 

دبي  ل�سكان  الرتفيهية  فعالياته  تقدمي  للت�سوق  دب��ي  مهرجان  يوا�سل 
والعرو�س  الفعاليات  م��ن  باقة  ع��رب  اجل���اري  يناير  �سهر  خ��الل  وزواره���ا 

املبا�سرة والتجارب الرتفيهية العائلية.
والتجزئة  للمهرجانات  دب��ي  موؤ�س�سة  تنظمه  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  وي�ستمر 
حتى 30 يناير اجلاري ويوفر لزواره اأجواء ت�سوق مذهلة مب�ساركة اأبرز 
الفعاليات  جمموعة  اإىل  بالإ�سافة  والعاملية  املحلية  التجارية  العالمات 
بها  ال�ستمتاع  للجمهور  ميكن  التي  الفعاليات  اأب��رز  وت�سم  الرتفيهية. 
خالل يناير “ اأ�سواق مهرجان دبي للت�سوق “ يف �سارع ال�سيف التي انطلقت 

اليوم وت�ستمر حتى يوم الأحد املقبل وامل�سرحية املو�سيقية.
ال�سياحي  اجل���ذب  وم��ن��اط��ق  التجزئة  وم��ت��اج��ر  الت�سوق  م��راك��ز  وت��وا���س��ل 
وفعاليات مهرجان دبي للت�سوق اللتزام بربوتوكولت ال�سحة وال�سالمة 
ال�سارمة ال�سادرة عن اجلهات ال�سحية ملواجهة فريو�س “كوفيد-19” مع 

اتخاذ كافة الحتياطات الالزمة للحفاظ على �سالمة الزوار واملت�سوقني.
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»�شراع« يكّرم رواد الأعمال ال�شباب الفائزين مب�شابقة »جنوم امل�شتقبل« 
•• ال�سارقة-الفجر:

ل���ري���ادة الأعمال  ال�����س��ارق��ة  ك����ّرم م��رك��ز 
الأعمال  رواد  م��ن  ف��رق  )���س��راع( ثالثة 
“جنوم  ال�����س��ب��اب ال��ف��ائ��زي��ن مب�����س��اب��ق��ة 
امل�ستقبل” التي نظمها املركز يف نوفمرب 
امل��ا���س��ي ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
اخلام�سة من “مهرجان ال�سارقة لريادة 
اأقامه يف  وذل��ك خالل حفل  الأعمال”، 
والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة  جممع 
املبتكرة  لأف��ك��اره��م  ت��ق��دي��راً  والب��ت��ك��ار، 
الفائزة ثمانية  الفرق  واملوؤثرة. و�سمت 
طالب، حيث فاز باجلائزة الأوىل فريق 
مدر�سة “فيكتوريا الدولية” يف ال�سارقة 
�سم كل من عائ�سة حممد، وعلي خان، 
وحمزة بالل، وذلك عن م�سروع ت�سميم 
جهاز يتم تركيبه يف اأنبوب عادم ال�سيارات 
لحتجاز الغازات ال�سارة، ما يعمل على 
ت��ق��ل��ي��ل ان��ب��ع��اث��ه��ا يف ال���غ���الف اجل����وي، 

ح��ي��ث ن��ف��ذ امل��ب��ت��ك��رون ال�����س��ب��اب فكرتهم 
اإيجيتو،  ريت�س  ال��دك��ت��ور  اإ���س��راف  حت��ت 
ومدّر�س  الإن�سانّية  العلوم  ق�سم  رئي�س 
الدولّية  للبكالوريا  اأع��م��ال  اإدارة  م���ادة 
ال��ث��اين فريق  امل��در���س��ة. وف��از باملركز  يف 
مدر�سة “جيم�س ميلينيوم” يف ال�سارقة 
املكون من موموك�سيا بايثارو، وبراغاثي 
داموداران عن م�سروعهما “اإيكو بوت”، 
اإنرتنت  تقنية  على  يعتمد  روب��وت  وه��و 
الأ�سياء، ويقوم بت�سميد املحا�سيل ورّيها 
واحلفاظ على جودتها بطريقة مبتكرة، 
وي�ساعد على تقليل امل�ساحة امل�ستخدمة 
للزراعة وبالتايل توفري م�ساحة اإ�سافية 
اأخرى تعزز التنوع  اأن��واع نباتية  لزراعة 
البيئي، حيث نفذ الطالبان م�سروعهما 
باإ�سراف �سارون اأومون، م�سوؤول البتكار 
يف املدر�سة. وجاءت جائزة املركز الثالث 
من ن�سيب فريق مدر�سة “املواكب” يف 
دب��ي وامل��ك��ون من اجل��ود احل��ج��اج، وحور 

احلجاج، ورو�سة احلاج، عن م�سروعهّن 
من  احل����ّد  اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  “�سيد” 
الدقيقة  ال��ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  امل������واد  ك��م��ي��ة 
املوجودة يف املحيط عن طريق حتويلها 
مثل  فنية  اإب���داع���ات  اأو  اأث���اث  قطع  اإىل 
ال���ط���اولت والأط���ب���اق وغ���ريه���ا، وقمن 
رنا  املعلمة  مب�ساعدة  فكرتهّن  بتنفيذ 
املدير  امل��دف��ع،  جن��الء  وق��ال��ت  �سليمان. 
التنفيذي ملركز ال�سارقة لريادة الأعمال 
)�سراع(: “انطالقاً من اإمياننا بقدرات 
املحوري  ودوره��م  ال�سباب  الأعمال  رواد 
وتعزيز  م��ت��ك��ام��ل��ة  جم��ت��م��ع��ات  ب���ن���اء  يف 
م��رون��ت��ه��ا، ومت��ا���س��ي��اً م���ع روؤي������ة اإم�����ارة 
كمركز  مكانتها  على  للحفاظ  ال�سارقة 
للثقافة وريادة الأعمال حملياً واإقليمياً، 
يعمل مركز )�سراع( على رعاية املواهب 
�سغفهم  وت���ن���م���ي���ة  ال�������س���اب���ة  وال����ع����ق����ول 
جديدة،  اأف��ك��ار  اب��ت��ك��ار  على  وحتفيزهم 
واخلدمات  بالإر�ساد  دعمهم  جانب  اإىل 

م�سرية  بدء  على  مل�ساعدتهم  التعليمية 
ي�سهم  ما  مبكرة،  �سن  يف  واع��دة  مهنية 
يف اإن�ساء اجليل القادم من القادة ورواد 
مبنظومة  والرت��ق��اء  املوؤثرين  الأع��م��ال 

ريادة الأعمال يف الإمارات واملنطقة«.
لتحقيق  “و�سعياً  امل���دف���ع:  واأ����س���اف���ت 
اأهدافه يف دعم رواد الأعمال ال�ساب، يتيح 
الفائزين  اأم��ام  الفر�سة  )���س��راع(  مركز 
 2021 امل�ستقبل”  “جنوم  مب�سابقة 
ال�سبابية  العمل  ور����س  اإىل  لالن�سمام 
ل��ت��ع��زي��ز مهاراتهم  ل��ه��م  ن��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
لبناء  ال����الزم����ة  ب��������الأدوات  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
اأن ت��ق��ام الور�س  ق��درات��ه��م، وم��ن امل��ق��رر 
يف ال�سارقة خالل الربع الأول من العام 
طالًبا   126 اأن  اإىل  ي�����س��ار  اجل�����اري«.  
اأعمارهم  ت��رتاوح  الثانوية  املرحلة  من 
مدر�سة   21 م��ن  ع��اًم��ا  و18   13 ب��ني 
وم�ساريعهم  اأفكارهم  قدموا  الدولة  يف 
امل��ب��ت��ك��رة ع��ل��ى ���س��ك��ل ف����رق ����س���ارك���ت يف 

•• ال�سارقة-الفجر:

انتهاء  عن  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  اأعلن 
فعاليات  ل�ست�سافة  ا�ستعداداته  كافة 
ال���ف���ولذ  17 م����ن م���ع���ر����س  ال��ن�����س��خ��ة 
والذي  وال�سلب “�ستيل فاب 2022”، 
ينظمه بدعم من غرفة جتارة و�سناعة 
ال�سارقة، خالل الفرتة من 10 اإىل 13 
يناير اجل��اري، و�سط م�ساركة اأكرث من 
وح�سور  ودويل،  حملي  ع��ار���س   150
30 دولة  400 عالمة جت��اري��ة م��ن  ل��� 
الرائدة  العاملية  العالمات  كربى  متثل 
ال�سلب  ت�سكيل  ومعدات  اآلت  جمال  يف 

وال�سفائح املعدنية.
وم��ن اأب���رز ال���دول امل�����س��ارك��ة يف املعر�س 
ال�����ذي ���س��ُي��ع��ق��د ب��ال��ت��زام��ن م���ع ال�����دورة 
“فا�سترنز وورلد  ال�ساد�سة من معر�س 

لل�سناعات  املخ�س�س  اإي�ست”  م��ي��دل 
كل  وال��رب��ط،  التثبيت  ب���اأدوات  املرتبطة 
وتركيا،  والهند،  واإيطاليا،  اأمل��ان��ي��ا،  م��ن 
واململكة املتحدة، بالإ�سافة اإىل عدد من 
ال�سركات الوطنية واملحلية، كما �ست�سهد 
اأجندة املعر�س تنظيم موؤمتر تكنولوجيا 
الآلت واملعدات، والذي �سيناق�س العديد 
العاملني  تهم  التي  الآنية  الق�سايا  من 
اأبرزها  يف ه��ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي، وم��ن 

م�ستقبل �سناعة احلديد وال�سلب.

م�صاركة وا�صعة
واأكد �سعادة �سيف حممد املدفع الرئي�س 
ما  اأن  ال�سارقة،  اإك�سبو  ملركز  التنفيذي 
 ”2022 ف��اب  “�ستيل  معر�س  ي�سهده 
ال�سركات  م���ن  وا����س���ع���ة  م�����س��ارك��ة  م���ن 
احلدث  ه��ذا  اأهمية  على  دليل  العاملية، 

والإقليمي  ال���وط���ن���ي  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
والعاملي، وجناحه املتوا�سل يف ا�ستقطاب 
الرائدة، لي�سكل بذلك من�سة  ال�سركات 
ال�ستثمارية  الفر�س  لكت�ساف  رائ���دة 

�سناعة  ق��ط��اع  يف  وال���واع���دة  ال�سخمة 
وت�����س��ك��ي��ل ال�����س��ل��ب وامل�����ع�����ادن وت���ب���ادل 
اخل����رباء  ك���ب���ار  ب���ني  والآراء  ال���ت���ج���ارب 
واملخت�سني، الأمر الذي يعزز من اأهمية 
احلديد  �سناعة  دع��م  يف  املعر�س  ودور 
ال�سارقة والتي تلعب  اإم��ارة  وال�سلب يف 

دوراً مهماً يف اقت�ساد الإمارة.
ي�سكل  امل��ع��ر���س  اأن  اإىل  امل���دف���ع،  واأ����س���ار 
م��ل��ت��ق��ى ���س��ن��وي م��ه��م ب��ال��ن�����س��ب��ة ل����رواد 
�سناعة ت�سكيل ال�سلب واملعادن العامليني 
ل�ستك�ساف  وامل��ح��ل��ي��ني،  الإق��ل��ي��م��ي��ني  و 
املتقدمة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  امل���ع���دات  اأح������دث 
وذلك  والتطبيقات اجلديدة،  واملنتجات 
تطوير  نحو  اإك�سبو  مركز  �سعي  ظل  يف 
وحر�سه  احل������دث  ف���ع���ال���ي���ات  اأج�����ن�����دة  
و�سموليتها  امل���ع���رو����س���ات  ت���ن���ّوع  ع��ل��ى 
وا�ستعرا�س اأحدث البتكارات، لفتاً اإىل 

كل  وق����ام  امل�����س��ت��ق��ب��ل(،  )جن����وم  م�سابقة 
التي  احللول  ح��ول  �سرح  بتقدمي  فريق 
التحديات  ملواجهة  م�ساريعهم  توفرها 
ال� 17 الواردة يف قائمة اأهداف التنمية 
امل�ستدامة لالأمم املتحدة �سمن اأجندتها 

العاملية 2030. 

فاب”  “�ستيل  م��ن  احل��ال��ي��ة  ال����دورة  اأن 
الأعمال  لرجال  مثالية  فر�سة  �ستوفر 
وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن وال������زوار ل��الط��الع على 
اأبرز تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة يف 
الليزر  قطاع احلديد وال�سلب، واأنظمة 
لقطع  واملخ�س�سة  التكلفة  منخف�سة 
ت�سنيع  م��اك��ي��ن��ات  ج��ان��ب  اإىل  امل���ع���ادن، 
التي تعمل بالذكاء  ال�سلب والروبوتات 
ال�سابعة  ال��دورة  و�سرتكز  ال�سطناعي. 
ع�سر من معر�س “�ستيل فاب 2022” 
ل��ل��زوار يومياً من  اأب��واب��ه  �سيفتح  ال��ذي 
م�ساًء،   7 ح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً   10 ال�����س��اع��ة 
الطاقة  اأدوات  منها،  عدة قطاعات  على 
واآلت  الآلية  والأدوات  والقطع  واللحام 
الفولذ  ع��ن جم��الت  الأن��اب��ي��ب، ف�ساًل 
وتكنولوجيا  وال��ل��ح��ام  ل��ل�����س��داأ  امل���ق���اوم 

�سناعة ال�سلب.

ي�صهد م�صاركة اأكرث من 150 عار�ص حملي ودويل

اإك�شبو ال�شارقة ُينهي ا�شتعداداته ل�شت�شافة فعاليات الن�شخة 17 من معر�ض �شتيل فاب 2022
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املال والأعمال

انطالق فعاليات الدورة ال�شاد�شة 
جلائزة غرفة ال�شارقة للمبدعني

•• ال�سارقة- وام:

انطلقت اأم�س فعاليات الدورة ال�ساد�سة جلائزة غرفة ال�سارقة للمبدعني 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  مع  بالتعاون  �سنويا  ال�سارقة  جامعة  تنظمها  التي 
طلبة  م��ن  واملت�سابقني  امل�ساركني  اأم���ام  الفر�سة  اإت��اح��ة  ب��ه��دف  ال�سارقة 
جامعة ال�سارقة واجلامعات الأخرى يف الدولة، بالإ�سافة اإىل طلبة املرحلة 
اأفكار  وعر�س  البتكارية  باأعمالهم  للم�ساركة  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  الثانوية 
م�سروعاتهم يف جمال ريادة الأعمال وبحوثهم العلمية �سمن فئات اجلائزة 

املختلفة.
اأهمية  ال�سارقة  واأكد �سعادة الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة 
دور اجلامعة يف تنمية وتطوير معايري واآفاق الإبداع والبتكار لدى الطلبة 
يف خمتلف املراحل الدرا�سية والعمل على رفد املجتمع بالأجيال اجلديدة 

من اخلريجني الناجحني واملبدعني.
وقال اإن اجلامعة ووفقا ملكونات وتوجهات خطتها اخلم�سية ال�سرتاتيجية 
حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  وبدعم 
ال�سارقة رئي�س جامعة ال�سارقة حتر�س على اأهمية التعاون والتكامل مع 
كافة موؤ�س�سات املجتمع املحلي وهيئاته املختلفة وب�سفة خا�سة يف ميادين 
وفق  وتاأهيلهم  اجل��ام��ع��ة  خريجي  رب��ط  خ��الل  م��ن  وال�سناعة  الأع��م��ال 

احتياجات اأ�سواق العمل املتطورة واملتغرية دائماً.
من جانبه اأكد �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
غدت  التي  للجائزة  ال�سارقة  غرفة  تبني  حر�س  ال�سارقة  و�سناعة  جتارة 
الطلبة  يف  الأمثل  لال�ستثمار  وجهودها  ا�سرتاتيجيتها  من  اأ�سا�سياً  جزء 
اأن  اىل  م�سريا  لديهم  البتكار  ثقافة  وتعزيز  غر�س  خ��الل  من  املبدعني 
الهدف الأ�سمى هو حتقيق روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 

حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة.

ارتفاع مبيعات اأراد اإىل
 2.41 مليار خالل2021 

•• ال�سارقة- وام:

اأعلنت �سركة “اأراَد” عن اأداء قوي يف مبيعاتها خالل 2021، وذلك بف�سل 
�سهدته  ال��ذي  والنتعا�س  الأخ��ري  م�سروعها  يف  الناجحة  الإط��الق  عمليات 
اأ�سواق ال�سارقة والإمارات ب�سكل عام.. وقد ارتفعت مبيعات املطور العقاري 
بن�سبة %38 وبواقع 2.41 مليار درهم خالل 2021 مقارنة بالعام الذي 
�سبقه. وباعت اأراَد 2،488 وحدة عقارية خالل العام املا�سي، وبن�سبة ارتفاع 
بلغت %6 مقارنة بعام 2020، وذلك مع تنامي اهتمام امل�سرتين بال�سقق 
�ساحب  وق��ال  العالية.  ال�ستثمارية  والعوائد  امل�سافة  القيمة  ذات  والفلل 
اإدارة  امللكي الأم��ري خالد بن الوليد بن طالل، نائب رئي�س جمل�س  ال�سمو 
اأراَد.. “ ا�ستطعنا يف اأراَد وخالل وقٍت قيا�سي اأن نثبت جدارتنا يف �سدارة اأبرز 
الوا�سحة  روؤيتنا  بف�سل  وذلك  املنطقة،  م�ستوى  على  العقاريني  املطورين 
واملحددة لالأعوام القادمة.. ونحن ملتزمون مبوا�سلة هذا الزخم خالل عام 
2022 عرب الرتكيز على ت�سليم املزيد من املنازل يف جمتمعاتنا القائمة، 
ال�سارقة”. من جانبه،  اإم��ارة  لل�سركة خارج  اأول م�سروع  اإط��الق  اإىل جانب 
قال اأحمد اخل�سيبي، الرئي�س التنفيذي يف اأراَد.. “ نخطط خالل هذا العام 
لت�سليم اأربعة اآلف منزل ذكي متتاز بت�ساميمها الرائعة وفق اأعلى معايري 
اجلودة التي التزمت بها اأراَد منذ انطالقها قبل خم�سة اأعوام”. ومتا�سياً مع 
التوجيهات التي اأ�سدرتها حكومة الإمارات موؤخراً، ف�سوف تعتمد اأراَد نظام 
العمل اجلديد من الثنني اإىل اجلمعة خالل عام 2022، حيث �سيحظى 

املوظفون بن�سف يوم اإجازة اإ�سافية اأيام اجلمعة.

مليون درهم تكلفة م�شاريع كهرباء   54.305 
ال�شارقة باملنطقة الو�شطى خالل 2021

•• ال�سارقة - وام:

نفذتها هيئة كهرباء ومياه  التي  للم�سروعات  الإجمالية  التكلفة  جتاوزت 
 54.305 مبلغ   2021 ع��ام  خ��الل  الو�سطى  باملنطقة  ال�سارقة  وغ���از 
مليون درهم وذلك �سمن امل�سروعات التطويرية التي تعمل على تنفيذها 
خلدمة الأهايل يف هذه املناطق. وت�سمنت امل�سروعات تنفيذ 20 م�سروعا 
وتنفيذ  عمودا   3،368 وتركيب  املختلفة  واملناطق  ال�سعبيات  يف  لالإنارة 
50 حمول  ال�سبكة اىل جانب تركيب ما يقارب  80 م�سروعا لتعديالت 
باملنطقة الو�سطى ومتديد كايبالت لتنفيذ هذه امل�سروعات باأطوال ت�سل 
اإىل 197.624 كم. واأو�سح املهند�س خليفة حممد الطنيجي مدير اإدارة 
باملنطقة  الإدارة  نفذتها  التي  التطوير  م�سروعات  اأن  الو�سطى  املنطقة 
الو�سطى �ساهمت يف الرتقاء باخلدمات وحتقيق ا�ستقرار وثبات ال�سبكات 
ال�سارقة  وغاز  ومياه  كهرباء  بهيئة  الو�سطى  املنطقة  اإدارة  اأن  اإىل  م�سريا 
تعمل على تطوير خدماتها للم�سرتكني من خالل توفري وقتهم وجهدهم 
تنفيذ  امل��ت��اح��ة يف  التقنيات احل��دي��ث��ة  ك��اف��ة  ال��دائ��م ل���س��ت��خ��دام  وال�����س��ع��ي 
اأعمالها وت�سهيل الإجراءات. واأ�ساف اأن الهيئة م�ستمرة يف تنفيذ امل�ساريع 
التطويرية والتنموية اخلا�سة بال�سبكات وحمطات التوزيع مبدن املنطقة 
التنموية  خلطتها  وحتقيقا  الكبري  التطور  ملواكبة  منها  �سعياً  الو�سطى 
امل�����س��روع��ات بجودة  ك��اف��ة اجل��ه��ات احلكومية لإجن���از  م��ع  بالتعاون  وذل���ك 

وكفاءة ويف اأ�سرع وقت.

جلنة باملجل�ض الوطني توا�شل مناق�شة تقريرها ب�شاأن مو�شوع تطوير ال�شناعة الوطنية
•• دبي-الفجر:

وا���س��ل��ت جل��ن��ة ����س���وؤون ال��ت��ق��ن��ي��ة وال��ط��اق��ة وال����رثوة 
املعدنية يف املجل�س الوطني الحتادي خالل اجتماعها 
الذي عقدته يف مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي، 
الطنيجي  حممد  ن�سال  ال��دك��ت��ورة  ���س��ع��ادة  برئا�سة 

دور  مو�سوع  حول  تقريرها  مناق�سة  اللجنة،  رئي�سة 
وزارة ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف �ساأن تطوير 

ال�سناعة الوطنية.
من:  ك��ل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  يف  ���س��ارك 
اأحمد  اللجنة، وجميلة  العليلي مقررة  عفراء بخيت 
املهريي وعائ�سة را�سد ليتيم، وحممد عي�سى الك�سف 

وم���رمي م��اج��د ب��ن ث��ن��ي��ة، وي��و���س��ف ع��ب��داهلل ال�سحي 
اأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي.

اخلطة   : حم���اور  وف��ق  امل��و���س��وع  اللجنة  وتناق�ست   
ال�سرتاتيجية التي ت�سعى الوزارة اإىل حتقيقها فيما 
واملنح  واحل��واف��ز  املحلية،  ال�سناعة  بتطوير  يتعلق 
ال�سناعات  من  وحمايتها  الوطنية  ال�سناعات  لدعم 

املحلية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�سيق  وال��ت��ع��اون  الأجنبية، 
والحتادية يف دعم ال�سناعات الوطنية.

واأجرت اللجنة العديد من التعديالت على تقريرها 
مناق�ساتها  خ��الل  بها  خرجت  التي  املالحظات  وف��ق 
ملحاور املو�سوع مع ممثلي اجلهات املعنية بال�سناعات 

يف الدولة.

»ق�شاء اأبوظبي« تنظم منتدى حول النظام القانوين للعمالت الرقمية امل�شفرة يف التجارب الدولية

مذكرة تفاهم بني م�شرف الإمارات للتنمية وجمموعة موانئ اأبوظبي لتوفري حلول متويلية لل�شناعيني

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي،  يف  ال��ق�����س��اء  دائ������رة  ن��ظ��م��ت 
منتدى دولياً بعنوان “النظام القانوين 
التجارب  امل�سفرة يف  الرقمية  للعمالت 
الأنظمة  مناق�سة  ب��ه��دف  الدولية”، 
امل�����س��ت��ح��دث��ة ع���امل���ي���اً وت����ب����ادل ال������روؤى 
والأفكار حول اآليات تطوير الت�سريعات 
ال��ت��ي ت��واك��ب ت��ل��ك امل�����س��ت��ج��دات، وذلك 
ال�سيخ  �سمو  توجيهات  تنفيذ  اإط���ار  يف 
اآل نهيان نائب رئي�س  من�سور بن زايد 
 ، الرئا�سة  �سوؤون  ال��وزراء وزير  جمل�س 
رئي�س دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، بالعمل 
على تطبيق اأف�سل املمار�سات القانونية 
والق�سائية التي ت�سهم يف تعزيز البيئة 
الإمارات  دول��ة  روؤي��ة  وف��ق  القت�سادية 

للخم�سني عاماً املقبلة.
الظاهري،  ال�ساعر  علي  امل�ست�سار  واأك��د 
مدير اإدارة التفتي�س الق�سائي يف دائرة 
الفتتاحية  ال��ك��ل��م��ة  خ����الل  ال��ق�����س��اء، 
النظام  اأهمية طرح مو�سوع  للمنتدى، 
امل�سفرة  الرقمية  للعمالت  ال��ق��ان��وين 
املو�سوعات  م���ن  ب���اع���ت���ب���اره  ل��ل��ن��ق��ا���س 
الأ����س���واق  ل��ت��اأث��ريه��ا يف  الأه��م��ي��ة  ذات 
جميع  اإىل  النظر  �سرورة  مع  العاملية، 
العمالت  ب��ت��ل��ك  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اجل����وان����ب 
وخماطر تعامالتها، وهو ما ي�ستوجب 
قانوين حلماية  ت�سريعي  اإط��ار  حتديد 
وفق  ت��داول��ه��ا  وت��ن��ظ��ي��م  م�ستخدميها 
املعتمدة  والقت�سادية  املالية  الأنظمة 

يف دول العامل.

النيادي،  ���س��ل��ط��ان  امل�����س��ت�����س��ار  وحت����دث 
عن  التجارية،  اأبوظبي  حمكمة  رئي�س 
واملايل  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  انعكا�س 
الق�سائي  امل���ح���ي���ط  ع���ل���ى  وال����ن����ق����دي 
والقانوين، ول�سيما يف ظل ما تطرحه 
اإ�سكاليات  م����ن  ال���رق���م���ي���ة  ال���ع���م���الت 
ت�������س���اوؤلت متعلقة  م���ن  ت��ف��ر���س��ه  وم����ا 
�سكلت  وال���ت���ي  ت���داول���ه���ا،  مب�����س��روع��ي��ة 
موازيا  افرتا�سيا  رقميا  نقديا  نظاما 
حتقيق  اإىل  ي��ه��دف  التقليدي  للنظام 
عاملية التداول من خالله يف ظل ما قد 
ل�ستخدامها  ا�ستغالل  م��ن  عنه  ينتح 
والأن�سطة  الأم����وال  غ�سل  عمليات  يف 
ال�سرائب  م��ن  التهرب  اأو  الإج��رام��ي��ة 
بع�س  ت��ف��ر���س��ه��ا  ال���ت���ي  ال����ر�����س����وم  اأو 

اأو  م�سادرتها  �سعوبة  وكذلك  ال���دول، 
عليها  احل�سول  ل�سهولة  نظرا  تعقبها 
�سبكة  ع��رب  ح�سابات  اإن�ساء  طريق  ع��ن 
مع  ت��ام��ة  ب�سرية  م�سمونة  الإن��رتن��ت 

اإخفاء بيانات املتعاملني.
بتداول  املرتبطة  املخاطر  اإىل  وتطرق 
تعر�سها  اإمكانية  مع  امل�سفرة  العمالت 
الخ�����رتاق يف ظ���ل عدم  اأو  ل��ل��ق��ر���س��ن��ة 
ي�سكك يف  م��ا  لها  م��وازي��ة  وج���ود قيمة 
اإمكانية  عدم  مع  الئتمانية  �سماناتها 
�سبب،  لأي  ال��ف��ق��د  ح���ال  يف  التعوي�س 
ال�سرية  ق��ي��د  ب��ق��ائ��ه��ا  ك���ون  ع��ن  ف�سال 
ي��ح��ج��ب ب��ي��ان��ات��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة م��ا يكبد 
غياب  نتيجة  ال�سرائب  خ�سائر  ال��دول 
انعدام  اأن  ك��م��ا  ل��ه��ا،  ال��دق��ي��ق��ة  امل��ع��رف��ة 

املتعاملني  ال�سوابط املحددة لها يفقد 
القر�سنة  ع���م���ل���ي���ات  م�����ن  احل����م����اي����ة 
امل���ت���زاي���دة ك���ون امل��ت��ع��ام��ل ي��ب��ق��ى بعيدا 
امللزم  والت�سريح  الإف�����س��اح  واج��ب  ع��ن 
�سمن الإجراءات التي تقررها امل�سارف 
امل��رك��زي��ة. م��ن ج��ه��ت��ه، ت��ن��اول القا�سي 
القا�سي  كونالن،  ج.  كاليتون  الكندي 
الذي  التطور  كندا،  العليا يف  باملحكمة 
مدار  على  الرقمية  ال��ع��م��الت  �سهدته 
ن��ح��و 12 ع���ام���ا م���ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
ف�سال  قيمتها،  وارت��ف��اع  ال��ع��ام  النطاق 
عن الإ�سكاليات املتعلقة بكونها تقو�س 
التحايل على  ال�سلطات من خالل  دور 
امل��ق��ررة، ول���ذا يجب العمل  ال�����س��واب��ط 
على اإيجاد نوع من التوازن بني ت�سجيع 

والقدرة  حمددة  �سوابط  وفق  البتكار 
التكنولوجية،  الب��ت��ك��ارات  �سبط  على 
ت�سعى  ال��ذي  التحدي  ه��و  ذل��ك  ليكون 
عن  عليه  التغلب  اإىل  عاملياً  احلكومات 
طريق اإحكام الرقابة ومنع ا�ستخدامها 

يف العمليات الإجرامية.
وا�ستعر�س امل�ست�سار اإيهاب اإبراهيم، من 
اأبوظبي،  يف  الق�سائي  التفتي�س  اإدارة 
وطرائق  ل�����س��ور  ال��ت�����س��ري��ع��ي  ال��ن��ط��اق 
وخماطرها  الرقمية  العمالت  ت���داول 
الفرق  اإىل  م�سريا  امل��ايل،  القطاع  على 
ال���ت���ي ت�سدر  امل�����س��ف��رة  ال���ع���م���الت  ب���ني 
اأو اجل��ه��ات غ��ري املعلومة،  ع��ن الأف���راد 
وال���ع���م���الت ال���ت���ي ت�����س��در ع���ن طريق 
البنوك املركزية واملتداولة عرب �سركات 
العاملية  ال��ت��وج��ه��ات  ظ���ل  يف  م��رخ�����س��ة 
نطاق  تو�سيع  ي�ستلزم  م��ا  وه��و  ل��ذل��ك، 
لت�سمل  احلديثة  القانونية  النظريات 
و�سبط  بها  املرتبطة  املعامالت  جميع 
العالقة بني املتعامل ومن�سة التداول.

وت���ن���اول ال��ق��ا���س��ي ال���ربي���ط���اين نافني 
اأبوظبي  حم��ك��م��ة  م���ن  اأغ���ن���ي���ه���وت���ري، 
للعمالت  القانوين  النظام  التجارية، 
الرقمية يف عدد من الدول، والت�سريعات 
امل�سفرة  الأ���س��ول  حتكم  ال��ت��ي  املطبقة 
وال�����س��رك��ات ال��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل ف��ي��ه��ا، اإىل 
ال�����س��ي��ا���س��ات احل��ك��وم��ي��ة والنهج  ج��ان��ب 
العام يف تنظيمها وال�سلطات التنظيمية 
للمنظمني  مي��ك��ن  ال���ت���ي  وال���ع���ق���وب���ات 
بتلك  املتعلقة  النتهاكات  على  فر�سها 

الأ�سول.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املعني  للتنمية،  الإم���ارات  م�سرف  اأب��رم 
القت�سادي  ال��ت��ن��وي��ع  اأج���ن���دة  ب��ت��م��ك��ني 
وال��ت��ح��ول ال�����س��ن��اع��ي ل��دول��ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 
احلرة  واملنطقة  ال�سناعية  امل��دن  قطاع 
بهدف  اأبوظبي،  موانئ  ملجموعة  التابع 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ال�سناعة  قطاع  دع��م 
وال��دول��ة ب�سكل ع��ام. ووّق��ع على مذكرة 
النقبي،  حممد  اأحمد  من  كل  التفاهم 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�����س��رف الإم�����ارات 
للتنمية، وعبداهلل الهاملي، رئي�س قطاع 
امل����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة وامل��ن��ط��ق��ة احل����رة – 

جمموعة موانئ اأبوظبي. 
�سيوفر  ال���ت���ف���اه���م،  م���ذك���رة  ومب���وج���ب 
مبتكرة  م����ال����ي����ة  ح������ل������وًل  امل�����������س�����رف 
من  ج���زءاً  ي�سكلون  ال��ذي��ن  لل�سناعيني 
يف  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  جمموعة  منظومة 
دعم  بهدف  وزون��زك��ورب،  كيزاد  كل من 

تنمية اأعمالهم وتو�سعاتهم امل�ستقبلية.
ك��م��ا ���س��ت��ت��ي��ح احل���ل���ول ال��ت��م��وي��ل��ي��ة التي 
للم�ستفيدين،  امل�������س���رف  ���س��ي��ق��دم��ه��ا 
و�سراء  من�ساآت جديدة،  تطوير  اإمكانية 
اإىل  اإ�سافة  قائمة،  مرافق  ا�ستئجار  اأو 

الأ�سول  تطوير  اأو  جديدة  اأ�سول  �سم 
حممد  اأحمد  وقال  و�سيانتها.  القائمة 
التي  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  “تعد  ال��ن��ق��ب��ي: 
اأب��رم��ه��ا امل�����س��رف م��ع جم��م��وع��ة موانئ 
خطط  لدعم  روؤيته  من  ج��زءاً  اأبوظبي 
ومتكني  الدولة  يف  القت�سادي  التنويع 
كيزاد  ���س��م��ن  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال�����وح�����دات 
وجمموعة موانئ اأبوظبي من الو�سول 

هذه  وت�����ن�����درج  امل����ال����ي����ة.  احل����ل����ول  اإىل 
لتمكني  ا�سرتاتيجيتنا  �سمن  اخل��ط��وة 
ال�سركات النا�سئة والوحدات ال�سناعية، 
اإذ �ست�ساعد حلول امل�سرف يف �سد فجوة 
واملتو�سطة  الكبرية  لل�سركات  التمويل 
ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  العاملة  وال�����س��غ��رية 
الأول���وي���ة يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، م��ا ي�سهم 
يف حتقيق اأه���داف دول��ة الإم���ارات ببناء 

اقت�ساد متني قائم على املعرفة و�سوًل 
اإىل التنمية القت�سادية امل�ستدامة«.

قطاع  رئي�س  ال��ه��ام��ل��ي،  اهلل  عبد  وق���ال 
امل�����دن ال�����س��ن��اع��ي��ة وامل��ن��ط��ق��ة احل�����رة - 
“ت�سم  اأب����وظ����ب����ي:  م����وان����ئ  جم���م���وع���ة 
ال��ت��اب��ع��ة ملجموعة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
موانئ اأبوظبي اأكرث من 1،500 �سركة 
تعمل �سمن قطاعات متنوعة وباعتبارها 
اأكرب جمّمع جتاري ولوج�ستي و�سناعي 
كيزاد  مُت����ّك����ن  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  م���ت���ك���ام���ل 
اأبوظبي  موانئ  وجمموعة  وزون��زك��ورب 
النمو  م��ن  ال�سناعية  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��ل��ك 

اإقليمياً وعاملياً«. 
قيادتنا  روؤي��ة  “نثّمن  الهاملي:  واأ�ساف 
منظومة  ب���اإن�������س���اء  ون���ل���ت���زم  ال���ر����س���ي���دة 
الإمارات  دول��ة  يف  للم�ستثمرين  داعمة 
امل�ستدام.  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  لتحقيق 
التفاقية  ت���ه���دف  الإط���������ار،  ه�����ذا  ويف 
تو�سيع  اإىل  امل�سرف  وبني  بيننا  املربمة 
متعاملينا عرب  اإىل  املقدم  الدعم  نطاق 
توفري حلول التمويل لتمكني الوحدات 
ال�سغرية  وال���������س����رك����ات  ال�������س���ن���اع���ي���ة 
الذين  الأع����م����ال  ورج������ال  وامل��ت��و���س��ط��ة 
يعملون يف كيزاد وزونزكورب من تطبيق 
م�ساهمتنا يف  وتعزيز  للتو�سع  خططهم 

ا�سرتاتيجية “م�سروع 300 مليار«.
يخطط  ال�������س���راك���ة،  ه�����ذه  ن���ط���اق  ويف 
الندوات  من  �سل�سلة  لتنظيم  اجلانبان 
وجل�سات  الإن����رتن����ت  ع���رب  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
حوارية واجتماعات فردية مع املتعاملني 
بحلول  لتعريفهم  وزونزكورب  كيزاد  يف 

التمويل التي يوفرها امل�سرف.
التابعتني  وزون����زك����ورب  ك��ي��زاد  وت��ع��ت��رب 
واملنطقة احلرة  ال�سناعية  املدن  لقطاع 
للتجارة  متكامل  �سناعي  م��رك��ز  اأك���رب 
مع  املنطقة  يف  اللوج�ستية  واخل��دم��ات 
م�����س��اح��ة اإج���م���ال���ي���ة مت��ت��د ع��ل��ى 550 
كيلومرتاً مربعاً و100 كيلومرت مربع 
وتقدم  احل������رة،  ل��ل��م��ن��اط��ق  خم�����س�����س��ة 
الكفاءة  عالية  ق��اع��دة  امل�ستثمرين  اإىل 
لعملياتهم التجارية، ووحدات للت�سنيع، 
وع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��دي��ر، والأن�����س��ط��ة ذات 
ال�سناعية  امل��دن  قطاع  وي�سم  ال�سلة. 
احل����رة يف جم��م��وع��ة موانئ  وامل��ن��ط��ق��ة 
حملي  م�����س��ت��ث��م��ر   1،500 اأب���وظ���ب���ي 
ي��ع��م��ل��ون يف جمالت  واإق��ل��ي��م��ي وع���امل���ي 
اللوج�ستية،  واخل�����دم�����ات  الأغ�����ذي�����ة، 
البال�ستيكية،  وال��ل��دائ��ن  وال�����س��ي��ارات، 
والعلوم  وال����غ����از،  وال���ن���ف���ط  وامل�����ع�����ادن، 

احليوية، والتكنولوجيا املتطورة.

•• دبي-وام:

للمدن  البيئة  وم��رك��ز  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  نظمت 
العربية  امل����دن  م��ن��ظ��م��ة  م��وؤ���س�����س��ات  اإح�����دى   - ال��ع��رب��ي��ة 
ومقره دبي - ور�سة علمية افرتا�سية على مدار يومني 
 “ امل�ستدامة  الطاقة  يف  املمار�سات  “اأف�سل  عنوان  حتت 
املدن  خم��ت��ل��ف  م��ن  متخ�س�س   100 ق��راب��ة  مب�����س��ارك��ة 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  اإىل  ال��ور���س��ة  وه���دف���ت  ال��ع��رب��ي��ة. 
يف  الناجحة  للممار�سات  من��وذج��اً  بو�سفها  دب��ي  اإم����ارة 
روؤى  حتقيق  يف  الهيئة  دور  بجانب  ال���س��ت��دام��ة  جم��ال 
اإدارة  ك��ف��اءة  لتحقيق  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  وا�سرتاتيجيات 

موارد الطاقة.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي تعمل الهيئة على دعم 
ال��ت��زام اإم����ارة دب��ي ال��را���س��خ ب��ال���س��ت��دام��ة وت��ع��زي��ز دورها 
الطاقة  ق�سايا  ودع���م  امل�ستقبل  �سياغة  يف  ال�ستباقي 
وتغري املناخ. وت�ستقي الهيئة روؤيتها من توجيهات �ساحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
والنتقال  العامل  يف  والأذك��ى  الأ�سعد  املدينة  دبي  جلعل 
بالإمارة نحو ريادة امل�ستقبل واأن ت�سبق مدن العامل بع�سر 
لتحقيق  ن�سعى  واأ�ساف  احلكومي.  البتكار  عرب  �سنوات 
ومبادرة   2050 النظيفة  للطاقة  دب���ي  ا�سرتاتيجية 
احلياد الكربوين لإمارة دبي لتوفري %100 من القدرة 
بحلول  النظيفة  الطاقة  م�سادر  من  للطاقة  الإنتاجية 
اأهمها  2050من خالل م�ساريع عاملية رائدة من  العام 
جمّمع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية اأكرب 
م�ستوى  على  واح��د  موقع  يف  ال�سم�سية  للطاقة  جممع 
�ستبلغ قدرته  وال����ذي  امل�����س��ت��ق��ل  امل��ن��ت��ج  ن��ظ��ام  ال��ع��امل��وف��ق 

الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.
عاملياً  �سبقاً   2019 ع��ام  حققت  الهيئة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
العاملي  البالتيني  الت�سنيف  على  دب��ي  بح�سول  متثل 
البيئي  والت�سميم  الطاقة  يف  ال��ري��ادة   - باملدن  اخلا�س 
جمل�س  من  العاملية  امل��دن  ت�سنيف  /LEED/بح�سب 
لتكون  المريكية  املتحدة  الوليات  يف  اخل�سراء  املباين 
ال�سرق  ومنطقة  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  م��دي��ن��ة  اأول  ب��ذل��ك 

ال�سهادة  ه���ذه  ع��ل��ى  اإف��ري��ق��ي��ا حت�سل  و���س��م��ال  الأو����س���ط 
جوهرياً  دوراً  اأدت  الهيئة  اأن  معاليه  واأ���س��اف  املرموقة. 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  يف  ك��ب��رياً  خف�ساً  دب��ي  حتقيق  يف 
وان��خ��ف�����س ���س��ايف ان��ب��ع��اث��ات ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون يف 
لتتخطى   2020 ع��ام  %33 خ��الل  بن�سبة  دب��ي  اإم���ارة 
للحد من  دبي  ا�سرتاتيجية  امل�ستهدفة يف  الن�سبة  بذلك 
حيث  ال�سعف  من  باأكرث   2021 الكربونية  النبعاثات 
بن�سبة  الن��ب��ع��اث��ات  خف�س  اإىل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ه��دف 
دبي  ا�سرتاتيجية  وحققت   .2021 ع��ام  بحلول   16%
لإدارة الطلب على الطاقة واملياه 2030 التي ت�سم 11 
عامي  ب��ني  املمتدة  ال��ف��رتة  خ��الل  مهمة  نتائج  برناجماً 
2011 و2020 حيث انخف�س ا�ستهالك الفرد ال�سنوي 
للكهرباء %23 ويف ا�ستهالك املياه 21 %وذلك يف عام 
 25 تخفي�س  مت  2010حيث  ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة   2020
ترياوات �ساعة من الكهرباء و40 مليار جالون من املياه 
املحالةومبا يعادل خف�س 11.5 مليون طن مرتي من 

انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون للفرتة ذاتها.
بن  حممد  جممع  على  ال�سوء  العلمية  الور�سة  واأل��ق��ت 

البحوث  وم��رك��ز  ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
والتطوير التابع للهيئة �سمن املجمع.

ويركز املركز على اأربعة جمالت ت�سغيلية رئي�سية ت�سمل 
وتكامل  وال�سم�سية  النظيفة  الطاقة  من  الكهرباء  اإنتاج 
البنى  وت�����س��م  ال��ط��اق��ةوامل��ي��اه.  وك��ف��اءة  ال��ذك��ي��ة  ال�سبكة 
التحتية ملركز البحوث والتطوير م�ساريع وبرامج تتكون 
من خمتربات داخلية لدرا�سة واإجراء اختبارات اعتمادية 
امليدانية  واأخرى خارجية لالختبارات  ال�سم�سية  الألواح 
ل�سيما  اجل��دي��دة  وامل��ع��دات  ال�سم�سية  الطاقة  لتقنيات 
ال�سم�سية  الأل���واح  وموثوقية  اأداء  بدرا�سة  املتعلقة  تلك 
الأل����واح.  ه���ذه  ع��ل��ى  ال��غ��ب��ار  اآث����ار  واإزال�����ة  الكهرو�سوئية 
عن  القيا�سية  لالأرقام  غيني�س  مو�سوعة  الهيئة  ودخلت 
اأول خمترب بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد على م�ستوى 
امل�سرية  والطائرات  الروبوتات  وذلك عن خمترب  العامل 
م�سروع  امل��رك��ز  يحت�سن  ك��ذل��ك  امل���رك���ز.  يف  /ال������درون/ 
نوعه  من  الأول  امل�سروع  ويعترب  الأخ�سر  الهيدروجني 
اأف��ري��ق��ي��ا لإنتاج  ال�����س��رق الأو����س���ط و���س��م��ال  يف م��ن��ط��ق��ة 

الهيدروجني الأخ�سر با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية.

»كهرباء دبي« ومركز البيئة للمدن العربية يعّرفان باأف�شل املمار�شات يف جمال ال�شتدامة
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 366618:تاريخ: 2021/12/13
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ديجيتال كوليكتف تيكنولوجيز ليميتد 
 ، اأبوظبي العاملي  ، مربعة �سوق  ، برج اخلتم  ، الطابق 14  ،وي��ورك هب 71  وعنوانه: دي دي 14- 061-122 

جزيرة املاريا ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

الرمادي على ميينها  باللون  CASH بخط وطريقة مميزة  كلمة   عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�سف 
دائرة باللون الربتقايل بها حرف ال e   بخط مميز باللون الأبي�س وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

EAT 175568

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   2 فرباير 2021  املودعة حتت رقم:  344283  
با�س��م:  د. ديني�س جرو�س �سكينكري، ال ال �سي

وعنوانه: 444 مادي�سون افنيو، �سويت 500، نيويورك، ان واي 10022، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري الطبية. 
الواق�عة بالفئة:  03

 " DR DENNIS GROSS ALPHA BETA " و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة
املكتوبة باأحرف لتينية. 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  363542  بتاريخ:   2 نوفمرب 2021 
با�س��م:  بوليبايب ليمتد

وعنوانه: برومهاو�س لني، اإدلينغتون، دونكا�سرتا�س يوريك�س، دي ان12 1اأي اإ�س، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

والتمديدات  الأنابيب  كلورايد؛  البوليفينيل  من  امل�سنوعة  الأنابيب  اخلراطيم؛  املو�سالت؛  الأن��اب��ي��ب؛ 
م�سابك  املعدن؛  الأنابيب )و�سالت( غري م�سنوعة من  بالبثق؛ و�سالت  امل�سكل  البال�ستني  امل�سنوعة من 

واأقوا�س واأقفال الأنابيب وجميعها قطع وتركيبات لالأنابيب.
الواق�عة بالفئة:  17

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " POLYPIPE " باأحرف لتينية 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 366620:تاريخ: 2021/12/13
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ديجيتال كوليكتف تيكنولوجيز ليميتد 
 ، اأبوظبي العاملي  ، مربعة �سوق  ، برج اخلتم  ، الطابق 14  ،وي��ورك هب 71  وعنوانه: دي دي 14- 061-122 

جزيرة املاريا ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون العقارية.

الرمادي على ميينها  باللون  CASH بخط وطريقة مميزة  كلمة   عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�سف 
دائرة باللون الربتقايل بها حرف ال e   بخط مميز باللون الأبي�س وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

EAT 175569

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   16 نوفمرب 2021  املودعة حتت رقم:  364780  
با�س��م:  ا�سو�سيي�سن اوف �سريفينج بروفي�سنال�س ال ال �سي

وعنوانه: 149 باي �سرتيت،  �سانتا مونيكا، كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات حدائق املالهي؛ خدمات الرتفيه على �سكل حدائق مائية ومراكز ت�سلية؛ خدمات الرتفيه على �سكل لعبة مالهي 
للتزلج على الأم��واج وركوب الأم��واج بوا�سطة لوح تزلج والتزلج على عوامات والتجديف وركوب الأم��واج بدون لوح تزلج 
والتزلج على الأمواج بوا�سطة حبل مربوط يف قارب؛ الرتفيه على �سكل تزلج على الأمواج وركوب الأمواج بدون لوح تزلج 
وامل�سابقات  املائية  الريا�سات  م�سابقات  وتنظيم  ال�سباحة  ريا�سة  ومعار�س  وم�سابقات  تزلج  لوح  بوا�سطة  الأم��واج  ورك��وب 
الريا�سية؛ خدمات نوادي التزلج على الأمواج اخلا�سة لالأع�ساء؛ خدمات منتجعات التزلج على الأمواج وحتديدا خدمات 
نوادي التزلج على الأم��واج املفتوحة للجمهور؛ اخلدمات التعليمية وحتديدا توفري ال�سفوف والندوات وور�س العمل يف 
جمالت التزلج على الأمواج وغريها من الريا�سات املائية؛ خدمات الرتفيه على �سكل م�سابقات ريا�سية جاحمة؛ خدمات 
الفعاليات الريا�سية وحتديدا م�سابقات  املائية؛ تنظيم  التزلج على الأمواج والريا�سات  الرتفيه على م�سابقات يف جمال 
اإنتاج  امل��ائ��ة؛  والريا�سات  الأم���واج  على  التزلج  فعاليات  واإدارة  وترتيب  تنظيم  املائية؛  والريا�سات  الأم���واج  على  التزلج 
الريا�سية يف  املائية؛ توفري الأخبار واملعلومات  التزلج على الأمواج والريا�سات  الربامج الإذاعية والتلفزيونية يف جمال 
جمال التزلج على الأمواج والريا�سات املائية؛ اإجراء جولت م�سحوبة مبر�سدين ملواقع التزلج على الأمواج يف كافة اأنحاء 
العامل؛ خدمات الرتفيه على �سكل ريا�سات جاحمة؛ خدمات التدريب يف جمال التزلج على الأم��واج والريا�سات املائية؛ 
والثقافية  الرتفيهية  والأن�سطة  املائية  الريا�سات  الأم��واج وغريها من  التزلج على  توفري معلومات مبا�سرة يف جمالت 
عن  الفيديو  وبرامج  والإذاع��ي��ة  التلفزيونية  الربامج  اإنتاج  املائية؛  الريا�سات  من  وغريها  الأم��واج  على  بالتزلج  املتعلقة 
املتعلقة بالتزلج على الأمواج وغريها  املائية والأن�سطة الرتفيهية والثقافية  التزلج على الأمواج وغريها من الريا�سات 
من الريا�سات املائية؛ تنظيم وتوفري الفعاليات واملعار�س والأن�سطة وامل�سابقات يف جمالت التزلج على الأمواج وغريها 
الأمواج  التزلج على  املعلومات عن  الريا�سية والثقافية وخدمات  الأن�سطة  املائية لغايات ترفيهية؛ توفري  الريا�سات  من 
اإنتاج املعلومات املبا�سرة عن التزلج  وغريها من الريا�سات املائية؛ توفري امل�سابقات لغايات ترفيهية وتعليمية وتدريبية؛ 
على الأمواج وغريها من الريا�سات املائية واملعار�س وامل�سابقات والأن�سطة الريا�سية التي يتم اإجرائها للرتفيه؛ اخلدمات 
التعليمية وحتديدا توفري املعلومات والتوجيهات التعليمية يف جمال التزلج على الأمواج؛ التدريب يف جمال التزلج على 
الأمواج توفري املعلومات املتعلقة بتنظيم الأن�سطة الريا�سية والثقافية وتوفري خدمات املعلومات التعليمية عن التزلج على 
امل�سابقات الريا�سية؛ توفري موقع �سبكي يقدم معلومات ريا�سية؛ خدمات الرتفيه على �سكل م�سابقات  الأم��واج؛ تنظيم 
ريا�سية يف جمال التزلج على الأمواج؛ توفري موقع �سبكي يت�سمن معلومات ريا�سية وترفيهية يف جمال/جمالت التزلج 
على الأمواج والريا�سات املائية؛ توفري موقع �سبكي يت�سمن فيديوهات غري قابلة للتنزيل يف جمال التزلج على الأمواج؛ 
خدمات الرتفيه وحتديدا اإنتاج الن�سرات ال�سوتية؛ خدمات الرتفيه وحتديدا توفري الن�سرات ال�سوتية يف جمال التزلج 

على الأمواج والريا�سات املائية يف الفئة 41.  
 41 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة  "WORLD SURF LEAGUE" مكتوبة باأحرف الالتينية. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:  364778  بتاريخ:   16 نوفمرب 2021 
با�س��م:  ا�سو�سيي�سن اوف �سريفينج بروفي�سنال�س ال ال �سي

وعنوانه: 149 باي �سرتيت،  �سانتا مونيكا، كاليفورنيا 90405، الوليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

على  الرتفيه  خدمات  ت�سلية؛  ومراكز  مائية  حدائق  �سكل  على  الرتفيه  خدمات  املالهي؛  حدائق  خدمات 
�سكل لعبة مالهي للتزلج على الأمواج وركوب الأمواج بوا�سطة لوح تزلج والتزلج على عوامات والتجديف 
وركوب الأمواج بدون لوح تزلج والتزلج على الأمواج بوا�سطة حبل مربوط يف قارب؛ الرتفيه على �سكل تزلج 
على الأمواج وركوب الأمواج بدون لوح تزلج وركوب الأمواج بوا�سطة لوح تزلج وم�سابقات ومعار�س ريا�سة 
الأمواج  على  التزلج  ن��وادي  خدمات  الريا�سية؛  وامل�سابقات  املائية  الريا�سات  م�سابقات  وتنظيم  ال�سباحة 
الأمواج  على  التزلج  ن��وادي  خدمات  وحتديدا  الأم��واج  على  التزلج  منتجعات  خدمات  لالأع�ساء؛  اخلا�سة 
جمالت  يف  العمل  وور���س  وال��ن��دوات  ال�سفوف  توفري  وحت��دي��دا  التعليمية  اخل��دم��ات  للجمهور؛  املفتوحة 
التزلج على الأمواج وغريها من الريا�سات املائية؛ خدمات الرتفيه على �سكل م�سابقات ريا�سية جاحمة؛ 
خدمات الرتفيه على م�سابقات يف جمال التزلج على الأمواج والريا�سات املائية؛ تنظيم الفعاليات الريا�سية 
على  التزلج  فعاليات  واإدارة  وترتيب  تنظيم  املائية؛  والريا�سات  الأم���واج  على  التزلج  م�سابقات  وحتديدا 
التزلج على الأمواج والريا�سات  اإنتاج الربامج الإذاعية والتلفزيونية يف جمال  املائة؛  الأمواج والريا�سات 
املائية؛ توفري الأخبار واملعلومات الريا�سية يف جمال التزلج على الأمواج والريا�سات املائية؛ اإجراء جولت 
م�سحوبة مبر�سدين ملواقع التزلج على الأمواج يف كافة اأنحاء العامل؛ خدمات الرتفيه على �سكل ريا�سات 
توفري معلومات مبا�سرة يف  املائية؛  والريا�سات  الأم��واج  التزلج على  التدريب يف جمال  جاحمة؛ خدمات 
جمالت التزلج على الأمواج وغريها من الريا�سات املائية والأن�سطة الرتفيهية والثقافية املتعلقة بالتزلج 
على الأمواج وغريها من الريا�سات املائية؛ اإنتاج الربامج التلفزيونية والإذاعية وبرامج الفيديو عن التزلج 
الأمواج  بالتزلج على  املتعلقة  والثقافية  الرتفيهية  والأن�سطة  املائية  الريا�سات  الأم��واج وغريها من  على 
جمالت  يف  وامل�سابقات  والأن�سطة  وامل��ع��ار���س  الفعاليات  وت��وف��ري  تنظيم  املائية؛  الريا�سات  م��ن  وغ��ريه��ا 
الريا�سية والثقافية  املائية لغايات ترفيهية؛ توفري الأن�سطة  الريا�سات  التزلج على الأم��واج وغريها من 
وخدمات املعلومات عن التزلج على الأمواج وغريها من الريا�سات املائية؛ توفري امل�سابقات لغايات ترفيهية 
وتعليمية وتدريبية؛ اإنتاج املعلومات املبا�سرة عن التزلج على الأمواج وغريها من الريا�سات املائية واملعار�س 
وامل�سابقات والأن�سطة الريا�سية التي يتم اإجرائها للرتفيه؛ اخلدمات التعليمية وحتديدا توفري املعلومات 
والتوجيهات التعليمية يف جمال التزلج على الأمواج؛ التدريب يف جمال التزلج على الأمواج توفري املعلومات 
املتعلقة بتنظيم الأن�سطة الريا�سية والثقافية وتوفري خدمات املعلومات التعليمية عن التزلج على الأمواج؛ 
�سكل  على  الرتفيه  خ��دم��ات  ريا�سية؛  معلومات  يقدم  �سبكي  موقع  توفري  الريا�سية؛  امل�سابقات  تنظيم 
م�سابقات ريا�سية يف جمال التزلج على الأمواج؛ توفري موقع �سبكي يت�سمن معلومات ريا�سية وترفيهية يف 
جمال/جمالت التزلج على الأمواج والريا�سات املائية؛ توفري موقع �سبكي يت�سمن فيديوهات غري قابلة 
للتنزيل يف جمال التزلج على الأمواج؛ خدمات الرتفيه وحتديدا اإنتاج الن�سرات ال�سوتية؛ خدمات الرتفيه 

وحتديدا توفري الن�سرات ال�سوتية يف جمال التزلج على الأمواج والريا�سات املائية يف الفئة 41.   
الواق�عة بالفئة:  41

 ."WSL " و�سف العالمة:  تتكون العالمة من الأحرف الالتينية 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�جلمعة  7 يناير 2022 �لعدد 13436

لإعالناتكم
يرجى الت�صال على فــــي 

هاتف:024488300 

 فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف 
املذكورة. من الطرف الأول : حممد راتان �ساركري حممد موهون �ساركري - اجلن�سية : 

بنغالدي�س اإىل الطرف الثاين : حممد �ساجو عبداجلليل - اجلن�سية : بنغالدي�س 
بال�سم التجاري )بقالة اأ�سواء الزبارة(  ن�ساط الرخ�سة )بقالة( واملرخ�س من دائرة 

التنمية الإقت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 777508 
ال�سادرة بتاريخ 2020/5/3  

 يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70349

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

رقم ا���س��ه��م  ���س��ه��ادة  اخلييلي  �سلبوت  خليفه  خمي�س  جمعه  امل��دع��و/   ف��ق��د 
 ASMAK177382 وعددها 1200 �سهم �سادرة من ال�سركة العاملية 
القاب�سة �س م ع )ا�سماك(  واملدعوة/ ح�سة �سعيد حممد اخلييلي  �سهادة ا�سهم 
ال�سركة  من  �سادرة  �سهم   1200 وعددها   ASMAK177383 رق��م 
�سلبوت  خمي�س  جمعه  �سعيد  واملدعو/  )ا�سماك(   ع  م  �س  القاب�سة  العاملية 
 1200 وع��دده��ا   ASMAK177384 رق���م  ا���س��ه��م  ���س��ه��ادة  اخلييلي 
�سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة �س م ع )ا�سماك(  واملدعوة/ مرمي 
 ASMAK177385 جمعه خمي�س �سلبوت اخلييلي �سهادة ا�سهم رقم 
وعددها 1200 �سهم �سادرة من ال�سركة العاملية القاب�سة �س م ع )ا�سماك(  

وعلى من يجده عليه الت�سال بتليفون رقم  0507222214

فقد�ن �سهاد�ت ��سهم
70014

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

تغيري ��سـم / خلفان بالل مبارك �سامل �لرميثي 
الرميثي(  �سامل  مبارك  بالل  )خلفان  املواطن  تقدم 
بطلب اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�سم التوثيقات 

بتغيري ا�سمه من )خلفان( اىل)خليفة(
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
قا�سي تركات �لد�ئرة �لثالثة  

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

70014

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0003274 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : راتنا كوماري كول كيزيل كونات  
ملقاولت  الب�ستان  دوار  بجوار   - الب�ستان  منطقة   - عجمان   : الإقامة  حمل  جمهول 

ال�سيانة  
اعالن باللغتني العربية والإجنليزية 

حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/13 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 2 - دائرة اليوم 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الواحد( 
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/12/26 م.   

مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

70392

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�إعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(  مدين   AJCFICIREA2021 /0004881 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : طريق امل�ستقبل ل�ستقدام اليدى العاملة  
جمهول حمل الإقامة : عجمان الب�ستان بالقرب من مركز �سرطة املدينة ال�سامل رقم 

مكاين 4364711098 ت : 0581100875 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/19 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
 )6 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/5 م.   

مدير �خلدمات �لق�سائية      

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

70608

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سيدلية �مل�سبح ذ م م  
)جزئي(   جتاري   SHCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004928/ 

اإىل املحكوم عليه : �سيدلية امل�سبح - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ م�ستودع ال�سحة واجلودة لالدوية  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 25366 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

)جزئي(     جتاري   AJCEXCIPOR2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002934/ 
اإىل املحكوم عليه : يعقوب ح�سني جمعه الهوتي البلو�سي - �سريفة حممد ح�سني ح�سن  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ م�سرف الإمارات ال�سالمي م�ساهمة عامة  

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

ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 1695520.0 

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

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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 �إخطار عديل بعزل وكيل �خلدمات  

MOJAU_2022- 0041918 رقم �ملعاملة
ال�سرح

املخطر/�ساجالل مياه جيبون مياه ب�سفته �سريك يف الرخ�سة امل�سماه” النواع�س للعبايات وال�سيل” 
العنوان/ ال�سارقة ال�سويهيني خلف �سارع الكورني�س حمل رقم 3 ملك هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير )�سروق(

رقم الهاتف/ 0547796309
املخطر اآلية/احمد ح�سني كاظم الكاظم

العنوان/ال�سارقة - الهاتف/0506467766
حيث ان املخطر اليه هو وكيل خدمات الرخ�سة امل�سماه النواع�س للعبايات وال�سيل والكائنة بال�سارقة واملرخ�سة حتت 
رقم 768392 وحيث ان املخطر اليه مل يقوم بالرد على املخطر ومتغيب عن الرخ�سة وعن متابعة م�ساحلها منذ 

فرتة طويلة مما ت�سبب يف تعطيل م�سالح الرخ�سة وم�سالح املدعي املتعلة بها واحلق باملخطر ال�سرر البالغ،
وحيث ان املخطر يرغب يف اخراج وكيل اخلدمات الرخ�سة مع ا�ستمراريتها �سارية با�سمه،

لذلك ، نخطركم عن طريق الكاتب العدل برغبتي بعزل وكيل اخلدمات خالل ثالثة اأيام فقط من تاريخ ا�ستالمك 
هذا الخطار ويف حالة الرف�س فاأنني �ساأ�سطر اآ�سفا لتخاذ الجراءات القانونية مع حتملك كافة الر�سوم الق�سائية 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة وكل ما يرتتب علي من خ�سائر،
�لكاتب �لعدل     

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

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

70392
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املعلن اإليه / املدعى عليه الأول : حمزه غازي حممود امل�سرتيحي

املدعى عليها الثانية : جولدن وورلد للعقارات وميثلها مالكها را�سد احمد حممد عبداهلل لوباري
يف الدعوى رقم 3612/2021 جتاري جزئي 

بناء على تكليفنا من قبل عدالة حمكمة دبي الإبتدائية املوقرة لأعمال اخلربة املحا�سبية يف الدعوى 
اأعاله فقد حددنا يوم اخلمي�س املوافق 13/01/2022 وذلك يف متام ال�ساعة 12.30 �سباحاً 
 )ZOOM( تطبي�ق  خالل  من  بعد  عن  املحا�سبية  للخربة  مكرر  الأول  الجتماع  لعقد  موعدا 
را�سد  ال�سيخ  �سارع  القرهود  منطقة  دب�ي  ف�ي  الك�ائ�ن  مبكتبن�ا  وذلك  م�عن�ا،  التوا�س�ل  وميكنكم 
709 الطابق ال�سابع هاتف رقم  بالقرب من فندق جمريا كريك بناية القرهود فيوز مكتب رقم 
يطلب  لذا  دبي.   -  446047 رقم  �س.ب   ،2200273/04 رقم  فاك�س   ،2200272/04
املتعلقة  امل�ستندات  كافة  اح�سار  مع  املذكور  الجتماع  حل�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم 

بالدعوى. 
عبدالرحمن كرم�ستجي للمحا�سبة القانونية

اخلبري املحا�سبي / عبدالرحمن كرم�ستجي

دعوة حل�سور 
�إجتماع �خلربة �ملحا�سبية �لأول مكرر 

70392
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د�ئرة �ملحاكم – مكتب �إد�رة �خلرب�ء 
�إعالن للح�سور �أمام جلنة �خلرب�ء 

دعوى رقم 1030-2021 جتاري جزئي- حماكم ر�أ�س �خليمة
املدعى عليها الوىل / �سركة وورلد اوف ترافل )�س.م.ج(

املدعى عليه الثاين : ايليا عبداهلل التيماين
املذكور  اخلبري  مع  لالجتماع  تيمز  مايكرو�سفت  برنامج  طريق  عن  الجتماع  ح�سور  يتعني 
واإح�سار كافة امل�ستندات والوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوى رقم )2021/1030( جتاري 
 11:00 ال�ساعة  متام  يف  17/01/2022م  املوافق  الثنني  يوم  وذلك  اخليمة  راأ�س  جزئي 
بالراغبني بح�سور الجتماع مع اخلربة وذلك  بالربيد اخلا�س  تزويد اخلربة  �سباحا. يرجى 

Charbel.m@courts.rak.ae : على الربيد التايل اخلا�س باخلبري
مكتب �إد�رة �خلرب�ء

�خلبري �مل�سريف و�ملايل  - �سربل مارون 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )69/2022(
رقم املحرر : 2021/1/226041 

املنذرة: ال�سركة الوطنية ملنتجات الأملنيوم �س .م.ع .ع .
بوكالة : د. على ا�سماعيل اجلرمن ، اأ. جا�سم حممد ال�سويدي.

موؤ�س�سة  مالك  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   ، اجلن�سية  اماراتي   ، احلارثي  �سالح ح�سني  اأحمد   : اإليه  املنذر 
حوراء لالأملنيوم.

حيث انه مت اعالن املنذر اإليه/ اأحمد �سالح ح�سني احلارثي ، اماراتي اجلن�سية ، ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 
مالك موؤ�س�سة حوراء لالأملنيوم. وجاءت افادة الأعالن على الوجه التايل )مت طرق الباب ومل يفتح اأحد لذا 
مت الأت�سال باملطلوب اأعالنه عدة مرات ويف اأوقات خمتلفة ومل يرد ولذا تعذر الأعالن وبالبحث مل اأجد من 
يوؤكد عائدية املكان لذا تعذر الأعالن بالل�سق ومت الإت�سال بالهاتف الأر�سي املثبت بالإعالن عدة مرات ومل 
يرد لذا تعذر الإعالن عرب الهاتف ومت الأعالن عرب الر�سالة الن�سية - توقيع امل�ستلم “تعذر( لذلك، نلتم�س 

من �سيادتكم اعالن املنذر اإليه عن طريق الن�سر حتى يت�سنى لنا ا�ستكمال الإجراءات
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�عالن بالن�سر

رقم )2021/8(
املنذر / حممد �سامل عو�س احمد

بوكاله املحامي عبد الرحمن ن�سيب
املنذر اليه / ان ام ا�س خلدمات الت�سميم

املو�سوع
الف   )40،000،00( وقدرة  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرعه  املنذر  من  انذار 
الفائدة  اىل  بال�سافه  درهم،  درهم، والتعوي�س ال�سايف مببلغ 15،000،00 
والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 وقدرها  القانونية 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�إعالن بالن�سر

رقم )2021/56(
املنذر : �سركة الإمارات العامة للنقل واخلدمات )موا�سالت المارات( 

بوكالة املحامي/ يو�سف ح�سني ال�سهالوي
املنذر اإليهم:1-�سركة كونيك مي للتعليم ذ.م.م. رخ�سة جتارية رقم CN 1766657 �سادرة من دائرة التنمية 

القت�سادية اأبوظبي.
اجلن�سية/ عن نف�سه وب�سفته الرئي�س التنفيذي و�سريك باملنذر اإليها الأوىل. بريطاين   - �سديد  حممد   -2

اإنذار عديل وامل�سجل لدى كاتب العدل بدبي فاإنه ومبوجب هذا   242867/01/2021 مبوجب الإنذار رقم 
الإنذار تنبه املنذرة على املنذر اإليهم ب�سداد املبالغ امل�ستحقة واملرت�سدة بذمتهم والواردة ب�سدر هذا الإنذار بقيمة 
اإجمالية وقدرها 196،099 درهم اإماراتي )مائة �ستة وت�سعون األفا ت�سعة وت�سعون درهماً فقط ل غري( بالإ�سافة 
اأيام  اإىل الفائدة القانونية امل�ستحقة عليها من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات وحتى متام ال�سداد، وذلك خالل خم�سة 
من تاريخ اإعالنه بالن�سر واإل �سن�سطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لإلزامها ب�سداد املبلغ املذكور 
اأعاله بالإ�سافة اإىل الفائدة القانونية امل�ستحقة عليهم من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات وحتى متام ال�سداد، ف�ساًل عن 
احلجز على كافة اأموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني بالإ�سافة اإىل حتميلهم م�سوؤولية التعوي�س 

عن كافة الأ�سرار املادية والأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70545 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�نذ�ر عديل بالن�سر

�لإنذ�ر �لعديل رقم  )2022/77(
املنذر: وي�ستفورد ا�س جي برايفيت ليمتد 

املنذراليها : ا�س يف او للتجارة العامة ذ.م.م
وبناء عليه ، تنبه املنذرة على املنذر اإليها بالوفاء بقيمة الكمبيالة واملوؤرخة 2020/1/28 وامل�ستحقة الوفاء بتاريخ 2021/2/25 
والبالغ قيمتها 5،416،320 دولر اأمريكي )خم�سة مليون واأربعمائة و�ستة ع�سر األف وثالثمائة وع�سرون دولر اأمريكي(، اوما يعادلها 
بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 19،932،057،60 درهم ت�سعة ع�سر مليون وت�سعمائة واإثنني وثالثون األف و�سبعة وخم�سون درهم 
�ساأن  الوزراء رقم )57( يف  املادة )63( من قرار جمل�س  وفقا لن�س  املقررة قانوناً  املدة  اأيام وهي  و�ستون فل�ساً، وذلك يف خالل )5( 
الالئحة التنظيمية للقانون الإحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون الإجراءات املدنية 2( ويف حالة عدم قيامكم بالوفاء بقيمة 
األف وثالثمائة وع�سرون دولر اأمريكي(،  5،416،320 دولر اأمريكي )خم�سة مليون واأربعمائة و�ستة ع�سر  الكمبيالة البالغ قدرها 
و�سبعة  األف  واإثنني وثالثون  ت�سعة ع�سر مليون وت�سعمائة  19،932،057،60 درهم  الإماراتي مبلغ وقدره  بالدرهم  يعادلها  او ما 
وخم�سون درهم و�ستون فل�ساً، به �سيتم اللجوء اإىل الق�ساء عن طريق اأمر الأداء وفقا لن�س املادة )62( من قرار جمل�س الوزراء رقم 
الوفاء  املدنية لإجباركم على  ب�ساأن قانون الإجراءات   1992 التنظيمية للقانون الإحتادي رقم )11( ل�سنة  �ساأن الالئحة  )57( يف 
5،416،320 دولر اأمريكي )خم�سة مليون واأربعمائة و�ستة ع�سر األف وثالثمائة وع�سرون دولر  بقيمة الكمبيالة والبالغ مقدارها 
اأمريكي( او ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 19،932،057،60 درهم ت�سعة ع�سر مليون وت�سعمائة واإثنني وثالثون األف 
و�سبعة وخم�سون درهم و�ستون فل�ساً، مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�سروفات الق�سائية واتعاب املحاماة، ف�سال عن الفائدة التاأخريية 

والتعوي�سات اجلابرة لالأ�سرار املادية واملعنوية التي اأ�سابت املنذرة من جراء ما اإقرتفته املنذر اإليها جتاهها.

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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وز�رة �لعدل - حمكمة �ل�سارقة �لبتد�ئية �لحتادية

 ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع
�لق�سية �لتنفيذية رقم 1820 ل�سنة 2018

 �إعالن بيع عقارباملز�د �لعلني )ن�سر�(
املنفذ �سدهم / 1 - �سركة �سمري املحمود واأولده التجارية ذ.م.م 2- �سركة �سمري املحمود واأولدة للمقاولت

حممد �سمري حممود العلي 4 - �سمري حممود العلي 5 - في�سل �سمري حممود العلي  -3
ل�سالح طالب التنفيذ / بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

http:// تعلن حمكمة ال�سارقة البتدائية الحتادية للجميع باأنه �سينعقد مزاد علني وذلك على موقع المارات للمزادات
www.emiratesauction.ae يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً يوم اخلمي�س املوافق 20/01/2022 ، وذلك 
لبيع العقار العائدة ملكيته للمنفذ �سده )لأعلى عطاء( واأو�ساف العقار على النحو التايل: العقار قطعة رقم 1045 ملك 
مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�سارقة، �سعر التثمني : 24،260،000 درهم )اربعة وع�سرون مليونا ومائتان و�ستون األف درهم(، 

�سعر العر�س بعد التخفي�س : 12،130،000 درهم. وهو عبارة  عن بناية )طابق ار�سي + 10 طوابق( 
يتوجب على الراغب بال�سرتاك باملزايدة اأن يتقدم مبوجب �سيك م�سدق بقيمة 20% من الثمن املقدر للعقار. فعلى من 
يرغب بال�س�راء اأو ال�ستف�سار عن ذلك مراجعة ق�س�م احلجوزات والبيوع باملحكمة اأو املوقع اللكرتوين لالمارات للمزادات 
التقدم باعرتا�س�ه  البيع. وعلى كل من له اعرتا�س  موعد  قبل  وذلك   http://www.emiratesauction.ae

معززا اإياه مبا يربره من م�ستندات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على القل
عن/ رئي�س ق�سم �حلجوز�ت و�لبيوع 
حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية �لإبتد�ئية 

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

70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - �سركة فلور�ل للتجارة - ذ م م   
جتاري     SHCEXCICOMS2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0004741/ 

اإىل املحكوم عليه : �سركة فلورال للتجارة - ذ م م 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة نهاد للخدمات الزراعية - ذ م م  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 205179 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

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

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 8460/2021 جتاري جزئي �ل�سارقة
بن�اءا على تكليف  8460/2021 جت�اري جزل�ي  ال�سيدة/ �سيخة خزع�ل �س�عيد خري )املدعى عليه�ا( يف الدعوى رق�م 
حمكم�ة ال�س�ارقة الإحتادية البتدائي�ة بن�دبي خبي�را م��س�رفيا يف  ال�دع�وى املذكورة اأع�اله املرفوع�ة م�ن ال�س�ادة : بن�ك 
عب�رب�رن�ام�ج  بع�د  ع�ن  اخلب�رة  اجتماع  جل�س�ة  يف  ح�س�وركم  يرجي  وعلي�ه  )املدعي(  ع(  م.  )�س.  ال�وطني  اخليم�ة  راأ�س 
املوافق  اخلمي�س  ي�وم  وذل�ك  ال�دع�وى  تخ��س  م�س�تندات  م�ن  ل�ديكم  م�ا  وتق�دي�م  مي�ثلكم  معتم�داأ  وكيال  اأو  ال�زووم 

10:00 �سباحا. ال�ساعة  متام  يف   13/01/2022
رابط الإجماع:

.omer mahmoud is inviting you to a scheduled Zoom meeting
رقم 8460-2021 جتاري جزيل ال�سارقة الدعوى  يف  اخلربة  اجتماع   :Topic

Time: Jan 13، 2022 10:00 AM Dubai
Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/787993808347pwd=MDRwYjdTdkFmNkZIZV
AxOGtnV3ZFUT09

Meeting ID: 787 9938 0834
Passcode: 1pGEmw

�خلبري �مل�سريف / عمر عثمان حممود 
رقم �لقيد 621

�إجتماع خربة 
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�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2022/83(
املنذر / البنك التجاري الدويل - �س.م.ع

املنذر اإليه/ راجي�س كومار كري�سنا
املنذر  املرت�سدة بذمتكم ل�سالح  املديونية  �سداد  الإخطار ب�سرورة  املنذر مبوجب هذا  ينذركم 
مبلغ وقدره 50،583،324،01 درهم اإماراتي )خم�سون مليوناً وخم�سمائة وثالث وثمانون 
اإماراتياً ل غري(، وما ي�ستجد عليها من فائدة  األفاً وثالثمائة واأربعة وع�سرون در هما وفل�ساً 
وحتى   2021/9/9 يف  لها  تطبيق  اأخ��ر  من  وذل��ك  التفاقية  الفائدة  اإىل  بالإ�سافة  قانونية 
اأيام من تاريخ الن�سر لهذا الإن��ذار واإعالمكم مب�سمونه ونفاذ  متام ال�سداد، خالل �سبعة )7( 
مفعوله يف مواجهتكم ، ويف حال اإمتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فاإن املنذر �سي�سطر اإىل 
اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة لو�سع يده على الأ�سول واملنقولت واملعدات وال�سيارات 
املرهونة امل�سار اإليها اأعاله وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن مع حفظ حقوق 

املنذر باأية مبالغ ي�ستجد اإ�ستحقاقها.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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�إعالن بالن�سر للتكليف بالوفاء 

رقم )2022/73(
املنذر / فندق ماريوت اجلداف

عنوانه املختار : مكتب / العوي�س و املطرو�سي للمحاماه و ال�ست�سارات القانونية / دبي - ديرة �سارع بور�سعيد - بناء بزن�س بوينت - 
مكتب رقم Mo9 / هاتف 042595777 - فاك�س 042595666

 SAPPHIRE( سافاير� – ب��رج  – بور�سعيد  – دي��رة  دب��ي   : عنوانه   - �����س.ذ.م.م  لل�سياحة  اأزوري   / اليه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  �سد 
TOWER( – املكتب رقم 403 – هاتف 042397345 – هاتف متحرك 0508906095 - الربيد اللكرتوين املختار 

املذكور بالعقد : LIJU.BABY@THEAZURETOURS.COM مكاين 310894864
بالوكالة عن املنذر نديل مبا يلي :

اأن املديونية ثابته و م�ستحقه و غري معلقه على �سرط و حالة الأداء منذ اأكرث من �سنة تقريباً ول تزال املنذر اليها متخلفه  مبا 
عن ال�سداد

ومبا اأن املنذر قد وجه عدة اإخطارات للمنذر اليها بقيت دون جواب و دون اأي فعل اإيجابي جلهة ال�سداد
وحيث اأنه عمال باحكام املادة 62 وما بعدها من قرار جمل�س الوزراء رقم 57 ل�سنة 2018 يف �ساأن الالئحة التنظيمية للقانون 
الحتادي رقم )11( ل�سنة 1992 ب�ساأن قانون الجراءات املدنيه ، و املعدل بالقرار رقم )33( ل�سنة 2020 نخطر ب�سروره �سداد 
املديونية البالغة 899،270،00  درهما و الثابتة خطيا و احلالة الأداء و املعينة املقدار خالل خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا 
الخطار حتت طائله الرجوع اىل الق�ساء للح�سول على اأمر اداء لإلزامكم بال�سداد ، م�سافا اليه الفوائد القانونية بواقع 12% من 

تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد ، مع الر�سوم و امل�ساريف و اأتعاب املحاماه و العطل و ال�سرر .

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70472

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
يف  �لدعوى رقم 2021/2241 مدين جزئي - دبي 

املدعي / ميديكلينيك م�ست�سفى املدينة منطقة حرة )ذ م م( 
بوكالة املحامي / خالد عتيق املري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

املعلن اإليهم / 1- اأفينا�س كومار جورميت �سينغ  2-ماجد علي عبداللطيف بعاره  
يف الدعوى رقم )2021/2241( مدين جزئي - دبي  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الإثنني املوافق 
2022/1/10 يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحا لعقد الإجتماع الأول للخربة عن بعد وميكنكم التوا�سل معنا 

expert@alsharid.com لتزويدكم برابط الإجتماع على العناوين التالية
تليفون : 042555155

لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإر�سال كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم 

امل�ستندات والتعقيب عليها. 
�خلبري / عبيد حممد �ل�سارد      
رقم �لقيد مبحاكم دبي 152

رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 492 

 دعوة حل�سور
   �لجتماع �لأول للخربة
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�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم  6283/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/3089 جتاري جزئي، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1465447.46 درهم( 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - عنوانه : اإمارة دبي - �سارع املطار - بجوار بناية امل�سعود ووكالة الفطيم لل�سيارات - ت : 044266024 
متحرك 0502429874 �س ب 118385 - الرقم املكاين 1842279152  - وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  

املطلوب اإعالنه : امام ف�سيله بن �سوهادى  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - داون تاون - برج �سكني با�سم )�ساوث ريدج رقم 2( بالقرب من برج خليفة 
imamfadhilah@  - 0505254159 999 - رقم مكاين )2641586691( -  045083136 �س ب  2504 ت :  - �سقة رقم 

 045083136  -  yahoo.com
�سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2022/1/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  اأن��ه يف   : الإع���الن  مو�سوع 
http://www. الإلكرتوين  وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س 
على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على 
الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 201 - رقم املبنى : 2 - ا�سم املبنى 

: �ساوث ريدج 2 - رقم العقار :2504 - رقم الطابق 25  - امل�ساحة : 86.96 مرت مربع - املبلغ )1.056.729.98( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة
ا�سم ال�سركة : اندي انرتنا�صيونال للتجارة العامة - �ص ذ م م   

ال�سكل   - ب��رج خليفة   - التجارية  عي�سى  اب��و  3F-A-02 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
بال�سجل  القيد  رقم   699505  : الرخ�سة  رقم   ، ذات م�سوؤولية حم��دودة   : القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  1126280 مبوجب هذا   : التجاري 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2022/1/4 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
2022/1/4 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ي�صرى 
و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى 
:   م�سطحباً معه كافة  :   فاك�س  ال��ت��ج��اري - ه��ات��ف  ب��ردب��ي - اخلليج  ام��ني -  ع���ادل 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة
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�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ي�صرى و�صركاه لال�صت�صارات وتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�سرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري 
التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة  :       مبوجب ه��ذا تعلن  :   فاك�س  - هاتف 
باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية اندي انرتنا�صيونال للتجارة 
 2022/1/4 العامة - �ص ذ م م   وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 
لديه  من  وعلى   2022/1/4 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد و�ل�سياحة
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حمكمة �ل�سارقه �لإحتادية
�ملحكمة �لبتد�ئية �ملدنيه 

يف �لدعوى رقم SHCFICIREA2021/0007993 مدنی )جزئی(
حم�سر �جتماع �إد�رة �لدعوى

بالجتماع املنعقد اليوم : 2021/12/13 
بح�سور مدير الدعوى / �سمة اأحمد را�سد ال�سلمان

قدمت الق�سية رقم : SHCFICIREA2021/0007993 مدين )جزئي(
املرفوعة من / املدعي )ة( : �سفوان عمر

�سد / - املدعي عليه : فندق ال�سالم جراند بال�سارقة
املدعي عليه : �ستانلي اأوكت�سوكو نواكوكو  - املدعي عليه : �سابا�ستيني او�ساي

املح�سر :- مت التوا�سل مع املمثل القانوين للمدعي / �سفوان عمر ، عرب برنامج الت�سال املرئي ، تبني عدم 
تنفيذ الإعالن بالن�سر وعليه يتم حترير اعالن ن�سر جديد ، طلب اجل وا�سع لتنفيذ الإعالن كونه متواجد 
خارج الدولة.  - مت التوا�سل مع املمثل القانوين للمدعى عليها / م�سعد الفقيه لدى مكتب ح�سن املرزوقي، 

عرب برنامج الت�سال املرئي ، طلب الإحالة.  الجراء املتخذ
بناء على ما تقدم :- اإعالن املدعى عليهما الثاين والثالث ن�سرا يف جريدة وا�سعة النت�سار باللغتني العربية 

والجنليزية. تاأجيل الجتماع حتى تاريخ 2022-01-12
مدير �لدعوى       

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                             يف �لتنفيذ رقم  129/2021/240 تنفيذ �حكام �ملركز �ملايل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

ARB حماكم مركز دبي   - 029 مو�سوع التنفيذ : �ستنادا على حكم التحكيم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021 - 
املايل ، الزام املنفذ �سدها ب�سداد مبلغ )99329.90( درهم �سبعة وت�سعون الف ومائتان و�ستة وخم�سون درهم 

وت�سعون فل�س لطالب التنفيذ والر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : ايكارو لتجارة اللت

عنوانه:امارة دبي - بردبي - منطقة البيزن�س باي - برج اكزكتيف باي تاور - الطابق ال�ساد�س - مكتب رقم 
1606 - وميثله:حممد عيد جا�سم حممد ال�سويدي

املطلوب اإعالنه : 1- مودرن لتجارة املعدات �س.ذ.م.م - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)99329.90( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70608 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:961/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
بعد  بها احلكم  عليه  املدعي  واع��الن  اق��رب جل�سة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�س من عدالة   : الدعوى  مو�سوع 
الثبوت بالزامه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )2.796.210/98( درهم مليونان و�سبعمائة و�ستة وت�سعون الفا 
ومائتان وع�سرة دراهم وثمانية وت�سعون فل�سا والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه 

بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع

عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�سناعة دبي - هاتف رق��م:043874225 - موبايل 
رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794

املطلوب اإعالنه :  1- حممد م�سطفى وكيلي  -  �سفته : مدعي عليه 
اق��رب جل�سة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�س من عدالة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
واعالن املدعي عليه بها احلكم بعد الثبوت بالزامه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )2.796.210/98( درهم 
مليونان و�سبعمائة و�ستة وت�سعون الفا ومائتان وع�سرة دراهم وثمانية وت�سعون فل�سا والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
املوافق  2022/1/12  ال�ساعة 09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:95/2021/39 جتاري م�سارف كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم والتكافل مببلغ وقدره )21433194.81( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:بنك ال�ستثمار �س.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع امل�ستقبل - مبنى ابراج رجال ا�سبكت تاور 

- مكتب 3401 - رقم مكاين:2527587343
املطلوب اإعالنهما :  1- بيال للمنا�سبات �س.م.ح 2- ريا�س جويدي  -  �سفتهما : مدعي عليهما 

والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )21433194.81( وق��دره  مببلغ  والتكافل 
ال�ساعة 09.00 �س يف  املوافق  2022/1/11   الثالثاء   التام. وح��ددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  9767/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/4591 جتاري جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )64111( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سرينا بينا جوفيندان �سريدهاران
عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع ال�سيخ زايد - برج برزم - بجانب برج اومنيات - خلف 

المارات للعطالت الطابق رقم 29 - مكتب رقم 2906
املطلوب اإعالنه : 1- نرجي�س عبد اخلالق بي�سوا�س - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة،  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )64111(

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  8909/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 584/2020 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)11.361.894.38( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : بنك ال�ستثمار �س.م.ع
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - مبنى ا�سبكت - �سقة 3401 - ابراج 

رجال العمال - الرقم املكاين:2527587343
 - العزب  حممد  عبدالكرمي  عا�سم   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  اخلليج  جبل  �سركة   -1  : اإعالنهما  املطلوب 

�سفتهما: منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة،  خلزينة  ر�سوم  مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11361894.38(
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
 �عالن بالن�سر

3346/2021/305 ��ستئناف جتاري  
مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل امل�ستاأنف �سده /1- را�سنا كابور لل �ساند باهل 2- �سركة �سنجرييا للتجارة 
فينود  باتاك  بيبني   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول   - ذ.م.م  العامة 
ال�سادر  ا�ستاأنف/احلكم  الزعابي - قد  كومار - وميثله:عبداهلل مطر عبداهلل 
بالدعوى رقم 2021/259 جتاري جزئي ،  وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 
يقت�سي  وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2022/2/14

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
70197 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

�عالن بالن�سر 
 9586/2021/209 تنفيذ عمايل 

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

اىل املنفذ �سده/1-  مركز خدمتي للخدمات احلكومية �س.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/نوره ح�سني مرزوق عو�س ال�سيعري 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)26964.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن بالن�سر 

 10250/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  حممد قيوم باغ ح�سني

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/باب املدينة لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)41757( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن حكم بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:2699/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية التا�سعة رقم 146

وت�سعة  )ت�سعمائة  امريكي  به مببلغ )929.158( دولر  املدعي  املبلغ  بدفع  املدعي عليها  بالزام  : احلكم  الدعوى  مو�سوع 
اماراتي  الماراتي مبلغ )3.420.000( درهم  بالدرهم  يعادلها  او ما  امريكي  الفا ومائة وثمان وخم�سون دولر  وع�سرون 
ا�ستحقاق  تاريخ  باملائة من  بواقع %12  القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  والنفقات ومقابل  الر�سوم  للمدعية مع  تقريبا 
الدين وحتى ال�سداد التام - واحتياطيا ندب خبري حما�سبي من خرباء الدور املقيدين لدى وزارة العدل لبيان واقع احلق 
بالدعوى على �سوء امل�ستندات املقدمة وما ع�سى ان يقدمه وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم من م�ستندات وبيان املبالغ للمدعية 
اليه  يتو�سل  ال��ذي  باملبلغ  للمدعية  احلكم  وبالنتيجة  الطرفني  بني  الطرفني  بني  املعامالت  نتيجة  عليها  املدعي  بذمة 
اخلبري يف تقرير خربته بال�سافة اىل الر�سوم والنفقات ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% باملائة من 

تاريخ ا�ستحقاق الدين وحتى ال�سداد التام. 
املدعي:افريغلوبال كوموديتيز م.د.م.�س ميثلها مديرها ماني�س بهو�سان جارج

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مبنى مركز جمريا التجاري 2 جي ال تي - �سقة 505 - بي ات�س 2 يف -1 اي
املطلوب اإعالنه :  1- ني�س مينتك تنزانيا ليمتد  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/11/25 مبثابة ح�سوري بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )929.158( دولر امريكي او ما يقابله بالدرهم الماراتي والفائدة القانونية بواقع %5 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2021/7/12 وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر        

                  يف  �لدعوى رقم:7586/2021/60 �مر �د�ء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

والر�سوم  دره��م   )123062( مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  الم��ر  با�سدار  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
وامل�ساريف مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل . 

املدعي:طريق مردف لالعمال الفنية �س.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - امل�سلى - ال�سارقة - �سارع الزهراء - مبنى برج ال�ساعة - �سقة 804

وميثله:عبداهلل احمد احمد غنيم ال�سحي
املطلوب اإعالنه :  1- جنمة املبارك للتجارة العامة ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

مو�سوع الإعالن :طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/12/9 - بالزام 
و�ستون  واثنان  الف  وع�سرون  مائة وثالثة   )123.062.00( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي 
درهما مع الفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزامها بالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ )1000( درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست النفاذ املعجل .ولكم احلق يف ا�ستئناف المر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70532

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن حكم بالن�سر        
3483/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- منري عبداهلل حاج ح�سن  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :�سركة احل�سان الذهبي لتجارة عتاد اخليل والهجن ولوازمها 
بان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام    2021/11/2 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )52.198.00( اثنان وخم�سون الف ومائه وثمانية وت�سعون درهما 
بامل�ساريف  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى   2021/9/12 من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  والفائدة 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
10797 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

�عالن حكم بالن�سر        
4391/2021/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه 1- �سركة الحتاد للبناء وال�ستثمار ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له :�سركة اخللطة اجلافة بلك�سيت ذ.م.م )�سابقا( �سركة بلك�سيت للخلطة اجلافة 
ذ.م.م حاليا 

حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بتاريخ  2021/12/19  بالزام املدعي عليهما بالت�سامن فيما 
بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )163.748.08( درهم مائة ثالثة و�ستون الف و�سبعمائة 
ثمانية واربعون درهما وثمانية فل�س - والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من 2021/11/10 
وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا 
اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    

                  يف  �ل�ستئناف رقم:3472/2021/305 ��ستئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الرابعة رقم 201

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2019/1442 جتاري كلي ، والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب . 

امل�ستاأنف:�سالح بن جميل بن �سالح مالئكه
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع العمال - فندق الوبري 

- برج املكاتب - مكتب �سات للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - الطابق 11 - مكتب 1104
  وميثله:�سالح الدين �سهداد وايد البلو�سي 

املطلوب اإعالن :  1- مرمي جمعه خمي�س اخلييلي  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م:2019/1442 جتاري كلي. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/1/12  ال�ساعة 10.00 �س 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  �ل�ستئناف    
70197 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

مذكرة �عالن بالن�سر  )�إ�ستئناف(    
                  يف  �ل�ستئناف رقم:3235/2021/305 ��ستئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
 ، جزئي  جت��اري  رق�����م:2021/1408  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  اإ�ستئناف   : ال�ستئناف  مو�سوع 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب . 
امل�ستاأنف:هدى بنت عبداهلل بن حممد الدخيل واخرون

القرن  ابوبكر ال�سديق - مبنى  دي��رة - دبي - �سارع  املرقبات -  ام��ارة دبي -  عنوانه:المارات - 
21 - �سقة مكتب 203 - بوكالة املحامي/احمد مهدي العتيبي

وميثله:احمد مهدي فهد بادي العتيبي 
املطلوب اإعالنهما :  1- �سي بي ات�س ورلد دي دبليو �سي �س.ذ.م.م 2- �ساينيز بزن�س هاب دي دبليو 

�سي �س.ذ.م.م  -  �سفتهما : م�ستاأنف �سدهما
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:1408/2021 جتاري جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2022/1/12  ال�ساعة 10.00 �س 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  �ل�ستئناف    
70392 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:1052/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثانية رقم 12
ي��وؤدوا للمدعي  بان  الت�سامن والت�سامم  �سبيل  بينهم على  املدعي عليهم جميعا فيما  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
مبلغ وقدره )1.579.883( درهم مليون وخم�سمائة وت�سع و�سبعون الفا وثمامنائة وثالث وثمانون درهم بال�سافة للفائدة 

القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�سداد التام . 
املدعي:م�ست�سفى ميدكري �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع خليفة - مبنى برامي تاور - �سقة الطابق 10
وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�سي

املطلوب اإعالنه :  1- بنتا كري خلدمات املرافق ال�سحية �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2021/12/19 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ 
م�ست�سفى ميدكري �س.ذ.م.م بالزام ال�سركة املدعي عليها الوىل )بنتا كري خلدمات املرافق ال�سحية �س.ذ.م.م( بان توؤدي 
اليه  الف و�سبعمائة وواحد درهما - م�سافا  للمدعية مبلغا وقدره )1.515.701( درهم مليون وخم�سمائة وخم�سة ع�سر 
فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/3/12 وحتى متام ال�سداد 
والزمت املدعي عليها الوىل بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70392 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

�عالن بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:3488/2021/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة التجارية اخلام�سة رقم 15
عليها  املدعي  خلطاأ  نتيجة   %12 القانونية  والفائدة   )100000( مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  مو�سوع 
التعاقدي بتعوي�س عن ال�سرار املادية وما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب وال�سرار الدبية مبلغ وقدره )390200( 

ثالثمائة وت�سعون الفا ومائتني درهم - والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 
املدعي:م�سطفى علي عبدالعزيز ال�سامرائي

عنوانه:العنوان املختار مكتب ابراهيم ح�سن املال وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - امارة دبي - منطقة ديرة - 
مقابل ديرة �سيتي �سنرت - �سارع بور�سعيد �سرق  - بناية �سيتي اأفنيو - مكتب رقم 707 - متحرك رقم

املطلوب اإعالنهما : 1- مطر بن بخيت بن مطر الزهراين ب�سخ�سه مالك املوؤ�س�سة الفردية املدعي عليها الثانية 2- نزار 
ال�سيد حممد ال�سيد �سالح/ب�سفته مدير املدعي عليها وفق ما عرف نف�سه للمدعي  -  �سفته :  اخل�سم املدخل 

القانونية  بالزام املدعي عليه مببلغ )100000( والفائدة  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مو�سوع الإعالن : قد 
12% نتيجة خلطاأ املدعي عليها التعاقدي بتعوي�س عن ال�سرار املادية وما حلقه من خ�سارة وما فاته من ك�سب وال�سرار 
الدبية مبلغ وقدره )390200( ثالثمائة وت�سعون الفا ومائتني درهم - والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2022/1/12 ال�ساعة 11.00 �س يف القاعة Ch2.E.21 لذا 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية    
70021

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

 2021/6906 �مر �د�ء
طالب الإعالن/املدعية / مرمي ح�سن ابراهيم كلداري

املطلوب اإعالنه/1-حيدر علي مريزا حممود علي مريزا  ب�سفته مالك ومدي رل�سركة بي ات�س 
ال للخدمات الفنية �س ذ م م �سفته مدعى عليه

حمل  جم��ه��ول   - عليه  م��دع��ى  �سفته   م  م  ذ  ���س  الفنية  للخدمات  ال  ات�����س  ب��ي  2- �سركة 
الإقامة

اإلزام املدعى عليهما   2021-10-28 مو�سوع الإعالن قررت حمكمة دبي البتدائيه بتاريخ 
درهم(والفائدة  ال��ف  )ت�سعون  دره��م   90،000.00 مبلغ   للمدعية    يوؤديا   ب��ان  بالت�سامن  
القانونية بواقع 5% من  تاريخ   ا�ستحقاق  ال�سيك وحتى ال�سداد التام  والر�سوم وامل�ساريف  
ا�ستئنافه بح�سب  اأو  اأتعاب املحاماة . ولكم احلق يف التظلم من الأمر  األف درهم مقابل  ومبلغ 
الأح��وال وفق الأحكام ال��واردة يف امل��ادة 66 من الالئحة التنظيمية لقانون الج��راءات املدنية 

خالل خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ تبلغكم بالقرار.
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

70197 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن بالن�سر 

  تنفيذ جتاري رقم 2021/10053
تفا�سيل الإعالن بالن�سر

اإىل املنفذ �سدهما/1_ �سرو لل�سفر و لل�سياحة )���س.ذ.م.م(، 2_ احمد ر�سا حممد 
ح�سني عليان

جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن الطالب التنفيذ/م�سرف الهالل �س.م.ع

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1357973،02(درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة

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

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  2058/2021/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/2243 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )579717( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : �سركة عمان للتاأمني امل�ساهمة العامة )فرع(
عنوانه:امارة دبي - ديرة- �سارع ال مكتوم- مبنى ال مكتوم رقم 24 بالقرب من دوار ال�ساعة- مقابل مركز 

الدانة رقم مكانب 4134379682
املطلوب اإعالنه : 1- فهد ارباب حممد اف�سل مي�سرتي - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذية  �ستبا�سر الج��راءات  اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة  التنفيذ  )579717( درهم اىل طالب 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  8493/2021/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/4483 امر اداء ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)40058( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ : اميك�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب )م( المارات )امريكان اك�سرب�س �سابقاً(

عنوانه:المارات امارة دبي دبي �سارع الفلك مبنى فندق ميديا ون تاور �سقة مكتب 2701 و 2702
املطلوب اإعالنه : 1- جابر علي جعفري حممد رزاق جعفري - �سفته: منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)40058( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ    ر�سوم خلزينة املحكمة، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن بالن�سر        

 1054/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
تفا�صيل الإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- عبدالبا�سط حممد مامي كوتي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( نور بنك )م�ساهمة عامة( �سابقاً 

دره��م( فقط   484.516.46( وق��دره  مالية مببلغ  ومو�سوعها مطالبة  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
والر�سوم  فل�ساً  وارب��ع��ون  و�ستة  درهماً  ع�سر  و�ستة  وخم�سمائة  الفاً  وثمانون  واربعة  اربعمائة 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2022/01/11 ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  168/2013/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ساد�سة رقم 227

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، الدعوى رقم 2009/1016 عقاري كلي  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )723693( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب التنفيذ : علي عبا�س علي الهزمي
عنوانه:امارة دبي- بردبي اجلمريا 1 خلف بنك دبي التجاري فيال رقم 88

املطلوب اإعالنه : 1- جلف ديفلوبرز �س م ح - �سفته: منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/12/20 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
723693 درهم خالل 15 يوم من تاريخ التبليغ وال بيع العقار املحجوز عليه وهو عبارة عن الوحدات الكائنة 
 v078 يف منطقة وادي ال�سفا 7 دبي ار�س رقم 1146/0 م�ساحتها 732.34 م�ساحة املبنى 732.35 رقم املبنى

برج الرمال والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقاً ملقت�سيات قانون الجراءات املدنية.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �لبتد�ئية
70533 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

�عالن بالن�سر 
 5714/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن حم�سر حجز بالن�سر 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  بري�س �ساتيندير بارار 
 جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/م�سرف المارات ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة( 
نعلمكم باأنه قد مت احلجز على اأموالكم اخلا�سة وهي عبارة 

 alsultana westburry tower و وحدة رقم 1507  وحدة 108 و وحدة رقم 1 
910 وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )503973.48 درهم(   Gold Crest Executive

يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانوناً .
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�عالن بالن�سر 

 1265/2021/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  موكي�س توجنايت

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/م�سرف المارات ال�سالمي )م�ساهمة عامة( 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)71790.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

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

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70197
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�إعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة عجمان �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - حممد �أكرث �لزمان حممد �إمد�د 
�ل�سالم حممد دين حممد 

)جزئي(    مدين   AJCEXCIREA2021 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0002323/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد اأكرث الزمان حممد اإمداد ال�سالم - العنوان : مطعم خري املدينة - عجمان - القطاع اجلنوبي - 
 ال�سناعية 2 - الربيع بالزا 5 - بالقرب من دوار لكي - رقم مكاين 467940754 - هاتف جوال 0551919885 
حممد دين حممد - العنوان : مطعم خري املدينة - عجمان - القطاع اجلنوبي - ال�سناعية 2 - الربيع بالزا 5 - 

بالقرب من دوار لكي - رقم مكاين 467940754 - هاتف جوال 0551919885 - 0547925013
 - ال�سالم  جهاد  حممد  �سيخ  املنفذ  املدعي   ل�سالح  �سدك  عنه  �سورة  املرفق  احلكم  �سدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اأعاله.   اليها  امل�سار  الق�سية  يف  بنجالدي�سي     : اجلن�سية 
احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم 
وامل�ساريف : 379576.0  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( 
يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور 
جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة املذكورة  ويف حال تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

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

70392

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
MOJAU_2022- 0041707 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن ب�الن�س�ر

ليكن معلوما للجميع باأن : ال�سيد/عبدالرحمن احمد حممد املال - اجلن�سية المارات - يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة ق�سر املدينة 
احلمراء لت�سليح كهرباء و مكيفات ال�سيارات( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 
برخ�سة جتارية رقم )609020(، اإىل ال�سيد / وهاب احمد �سامني خان - اجلن�سية باك�ستان 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
MOJAU_2022- 0042378 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��ل��ج��م��ي��ع ب����اأن ال�����س��ي��د/ حم��م��ود اح��م��د ع��ب��داجل��اب��ر ب�����دوان ، واح���م���ل ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رقم 
من ح�سته البالغة   %51 عن  والتنازل  البيع  يف  ،يرغب  اجلن�سية  اردين   784199049657358
ال�سارقة حت�ت  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  والع��الن(  للدعاية  الواح�د  امل�سماه)الفريق  الرخ�سة  يف   ،%100
رق�م 771016 اىل ال�سيد/ حممد عبدالكرمي حممد علي ، اإم�اراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  

 784197818464188
تغيري ال�سم التجاري لل�سركة / املوؤ�س�سة، تغيري وكيل خدمات

ال�سم التجاري ال�سابق : الفريق الواحد للدعاية والعالن
ال�سم التجاري اجلديد: الفريق الواحد للدعاية والعالن ذ م م

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

الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
MOJAU_2022- 0042187 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإعالن

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / عبداهلل احمد عبداهلل عبدالرحيم الزرعوين - اماراتي 
يف  يرغب   ،  )784199564203638( رقم  اإماراتية  هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100% ( وذلك لل�سيدة /فاطمه احمد عبداهلل 
عبدالرحيم الزرعوين – اماراتية اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية لدولة الإمارات العربية 
املالب�س(  لكي  )ال��رثي��ا  امل�سماة  املن�ساأة  يف  رقم)784199193620905(،  املتحدة 
موؤ�س�سة فردية تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )782060(، و عمال لن�س 
املادة )14 ( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �ساأن الكاتب العدل 
،فقد اقت�سى ن�سر هذا الإعالن للعلم و اله �سوف يتم الت�سديق على الأجراءات امل�سار اإليه 
بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القانونية حيال ذلك، 
�لكاتب �لعدل بال�سارقة 

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
MOJAU_2022- 0042043 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�سيد / �سيخ ا�سماعيل �سيخ فقري - هندي اجلن�سية اأرغب يف 
التنازل عن كامل ح�ستي البالغة )100% اإىل ال�سيد / حممد عبداخلالق حممد منري 
احمد - بنغالدي�سي اجلن�سية لت�سبح ن�سبته )100%( ، يف الرخ�سة باإ�سم )كافترييا نور 

العني( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب الرخ�سة رقم  )614610(، 
تغيري وكري اخلدمات، تنازل �ساحب الرخ�سة لآخر،

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

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
MOJAU_2022- 0042114 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اع�الن

حيث اأن ال�سيد : عبداهلل �سامل �سعيد خلف الكعبي - اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�سة جتارية 
)الوجن لتجارة احلا�سوب والهواتف املتحركة( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب 
رخ�سة رقم )120251( حيث ان ال�سيد : عبداهلل �سامل �سعيد خلف الكعبي - اماراتي اجلن�سية 
احلا�سوب  لتجارة  ))الوجن  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
هندي   - فاريكوتيل  �ساهد  حممد   : اإىلال�����س��ي��د   )%100( البالغة  امل��ت��ح��رك��ة((  وال��ه��وات��ف 
اجلن�سية، تنازل �ساحب الرخ�سة الرخ�سة لخر تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل 
 2013 ل�سنة  وكيل خدمات. و عمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم )4( 
الت�سديق على  يتم  �سوف  ان��ه  و  للعلم  الإع��الن  ه��ذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل،  الكاتب  �ساأن  يف 
الأجراء امل�سار اإليه بعد اأ�سبوعني من تاريخ هذا الإعالن فمن لديه اأي اعرتا�س على ذلك عليه 

اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70533 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر 

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد : �سينو فرجي�س جو�سيف فرجي�س - اجلن�سية : الهند ، يرغب يف 
بن  حممد  بن  عبدالله   : ال�سيد  اإىل  وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )%100( 
حممد بلخري - اجلن�سية : ال�سعودية يف الرخ�سة امل�سماه )بو�سطن ملقاولت العزل( تاأ�س�ست باأمارة 
بال�سارقة،   القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )534247( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
م  ذ  الواحد  ال�سخ�س  القانوين من )وكيل خدمات( اىل )�سركة  ال�سكل  تعديالت اخرى : تغيري 
ل�سركه  العزل  ملقاولت  العزل( اىل )بو�سطن  ملقاولت  التجاري من )بو�سطن  ال�سم  تغيري   - م( 
ال�سخ�س الواحد ذ م م( وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سيد/ مهدي فلكناز كهزادي - اجلن�سية : اإيران يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد/ في�سل قمرب على جمعه 
الأم��ريي - اجلن�سية : الإم��ارات، يف الرخ�سة امل�سماه )ور�سة فرانكفورت مليزان ال�سيارات( 
تعديالت    ،)213831( رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  ال�سادرة 
فردية(،  )موؤ�س�سة  اإىل  خ��دم��ات(  )وك��ي��ل  م��ن  للرخ�سة  ال��ق��ان��وين  ال�سكل  تغيري  اأخ����رى: 
 2013 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحت��ادي رقم )4( ل�سنة 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
MOJAU_2022- 0041457 رقم �ملعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن بالن�س�ر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / حممد علي حممد ح�سن باطوق، اجلن�سية : المارات يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 وذلك اىل ال�سيد/ ميان ا�سد عمران ميان بري 
تاأ�س�ست  البيئية(  لال�ست�سارات  الخ�سر  )الهالل  امل�سماه  بالرخ�سة  باك�ستان   : اجلن�سية  حممد، 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )751359( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأمارة 

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

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سادة/ ال�سركة الكويتية لالغذية - امريكانا - �س،م،ك 
- اجلن�سية : الكويت يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم البالغة )%100( 
امل�سماه  الرخ�سة  ذ،م،م، يف   � � امريكانا  الكويتية لالغذية  ال�سركة  ال�سادة/  اإىل  وذلك 
برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  فرايديز(  اي  جي  )تي 
 )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  اأخرى:ليوجد،  تعديالت   ،)617717( رقم 
فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام  من 
اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن : ال�سادة/ ال�سركة الكويتية لالغذية - امريكانا � �س،م،ك  
اجلن�سية: الكويت يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستهم البالغة )%100( 
وذلك اإىل ال�سادة/ ال�سركة الكويتية لالغذية - امريكانا ذ،م،م، - يف الرخ�سة امل�سماه 
رقم  برخ�سة  بال�سارقة  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة  همربجر(  )هارديز 
)24859(، تعديالت اأخرى:ليوجد،  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
اقت�سى ن�سر  العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �سان  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

�إعالن بالن�سر    
ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيدة : حف�سه جا�سم حممد جمعه املن�سوري - اجلن�سية : 
الإمارات العربية املتحدة، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة )%100( 
الرخ�سة  العراق، يف  - اجلن�سية:  ال�سامراين  : اميان حردان ح�سني  ال�سيدة  اإىل  وذلك 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باأم�ارة  تاأ�س�ست  للتجميل(  التغيري  )مركز  امل�سماه 
)771039( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة، تعديالت اخرى: تغيري 
 )14( املادة  وعمالبن�س  خدمات(،  )وكيل  اإىل  فردية(  )موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل 
فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

: المارات  املال - اجلن�سية  ال�سيدة/ �سديقة ح�سن مراد  باأن  ليكن معلوما للجميع 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ ابراهيم 
وت�سوير  لطباعة  )وا�سكو  امل�سماه  بالرخ�سة  الهند   : اجلن�سية  كندافيل  كوتافت 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )214161( ال�سادرة من  باأمارة  تاأ�س�ست  امل�ستندات( 
من  القانوين  ال�سكل  تغيري  اخرى:  تعديالت  بال�سارقه،  القت�سادية  التنمية  دائرة 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س  خدمات.  وكيل  اىل  فردية  موؤ�س�سة 
اقت�سى ن�سر  العدل. فقد  الكاتب  2013 يف �سان  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 
هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

البيع  يف  ترغب  الهند   : اجلن�سية   - براديب  �سرينا   / ال�سيدة  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد / ها�سم قادر قادر، اجلن�سية  
ال�سارقة  باأمارة  تاأ�س�ست  ال�سريع(  الطريق  حديقة  )مطعم  امل�سماه  بالرخ�سة   ، الهند 
بال�سارقه،   القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )718738( رقم  رخ�سة  مبوجب 

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

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

يف  يرغب  الهند   : اجلن�سية  كامت،  برييرا  ريجنالد  ال�سيد/  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 وذلك اىل ال�سيد / كومال عبدول قادر، 
اجلن�سية: ا�سرتاليا بالرخ�سة امل�سماه )الطواف لتجارة الزيوت النياتية امل�ستعملة( تاأ�س�ست 
باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )708777( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

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

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد / ريجنالد برييرا كامت، اجلن�سية : الهند يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100 وذلك اىل ال�سيد/ كومال عبدول قادر، 
اجلن�سية : ا�سرتاليا بالرخ�سة امل�سماه )الطواف لتجارة �سكراب املعادن( تاأ�س�ست باأمارة 
القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )534252( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 

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

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�سيد: ا�سرف كاراتى كاندى كونهابو كاراتو كاندى - اجلن�سية: 
الهند ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )%100( وذلك اإىل ال�سيد: 
كا�سف �سلطان اكمل �سلطان عزيز - اجلن�سية : باك�ستان يف الرخ�سة امل�سماه )الفيا�س 
لكي املالب�س( تاأ�س�ست باأم�ارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )750794( ال�سادرة من 
املادة  وعمالبن�س  يوجد.  ل  اأخرى:  تعديالت  بال�سارقة،  القت�سادية  التنمية  دائرة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب 
الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�سر

اجلن�سية:   - على  ال  ح�سن  عبداهلل  يو�سف  حممد   : ال�سيد  باأن  للجميع  معلوماً  ليكن 
المارات ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اإىل ال�سيد 
: عبداهلل خلفان �سعيد خلفان الكعبي - اجلن�سية : المارات يف الرخ�سة امل�سماه )وجهة 
العرب لل�سياحة( تاأ�س�ست باأمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )773660( ال�سادرة من 

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

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

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

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

70555 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 
�نذ�ر عديل بالن�سر

للمحرر رقم  )2022/86(
املنذر : بنك الفجرية الوطني �س م ع

بوكالة املحامي / حممد ال�سركال للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
املنذر اإليها الأوىل : بيور ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة واأ�سفلت �س ذ م م

املنذر اإليه الرابع : راجي�س كومار كري�سنا - هندي اجلن�سية
وعليه ، يكلف املنذر املنذر اليهم�ا الأوىل والراب�ع ب�سرعة �س�داد م�ا تر�سد يف ذمتهما مبلغ وقدره 
14،721،000 دره�م قيم�ة ال�س�ي�ك رقم )000251( وامل�سحوب عل�ى بن�ك الفجي�رة ال�وطني 
وامل�ستحق للمن�ذرة بت�اريخ 2021/09/29 وذلك خالل مدة خم�سة اأيام من تاريخه الإعالن 
كافة  باتخاذ  املن�ذر  يقوم  ف�سوف  ذلك  لتنفي�ذ  اإليهم�ا  املن�ذر  اإ�ستجابة  ع�دم  ح�ال�ة  وف�ي  بالن�سر 
الإج�راءات القانوني�ة الكفيلة بحف�ظ حق�ه وذل�ك ع�ن طري�ق اللجوء اإىل اجلهات الق�سائية ورفع 

دعوى ق�سائية �سد املن�ذر اإليهم�ا وحتميلكما الفائدة القانونية واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70608 �لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

يعلن م�سرف اأي بي اإن امرو اإن.يف )الفرع(، مكتب متثيل م�سجل اأ�سول يف برج 
املا�س، اأبراج بحرية جمريا، �س.ب 48800 دبي، المارات العربية املتحدة الكائن 
يف مركز دبي لل�سلع املتعددة و حامل رخ�سة جتارية رقم 31814 انه تبعا لقرار 
2021 قرر حل مكتب التمثيل يف الدولة  اأغ�سط�س   17 جمل�س ادارته بتاريخ 
و اأنه يتخذ الإجراءات املنا�سبة مع امل�سرف املركزي يف الدولة ل�سحب ترخي�سه 
 .2021 13 دي�سمرب  بتاريخ  املتعددة  لل�سلع  األغى ت�سجيله يف مركز دبي  و قد 
مكتب  يف  الب�ستاين  مازن  مع  التوا�سل  يرجى  مطالبات  اأو  ا�ستف�سارات  لأي 
mazen.boustany@bakermckenzie. للمحاماة  بيكرماكنزي 

املتحدة،  العربية  التجاري، دبي، المارات  014، اخلليج  الكائن يف برج   com
رقم هاتف: 044230000

�عــــــــــــــــــالن

70197

�لعدد 13436 بتاريخ 2022/1/7 

 

فقد�ن �سهاد�ت ��سهم
70014 Date 7/ 1/ 2022  Issue No : 13436

Defendant's Notice Of Publication
Before Lawsuit Management Office Ajman Federal Court of the 

Federal Civil Court of  First Instance 
in Lawsuit No. (AJCFICIREA2021/0003274, civil (partial)

To The Defendant: Ratna Kumari Kula Kkeezil Kunnath
No known residence, Ajman - Al Bustlan area - next to Al Bustan roundabout 
for maintenance contracting.
(Bilingual Notice)
You are assigned to attend the hearing on 01/13/2022, in front of the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance 
- Office No. (Lawsuit Manager Office: 2, One Day Circuit) in person 
or through an authorized agent. Submit a plea to the Lawsuit, with all 
documents attached to it, during a period not exceeding ten days from the 
date of publication, in order to consider the lawsuit number mentioned above 
- as a Defendant.
Judicial Services Office
Abdul Malik Khalfat Al Naqbi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70392Date 7/ 1/ 2022  Issue No : 13436
Dubai Courts of First Instance 

Notification of publication of performance order
In case No: 7586/2021/60-writs performance

Presented at : performance order and Enforcement of commercial contracts No.203
The subject of the case: Demanding the issuance of an order obligating the defendant to 
pay the amount of AED 123062 and the fees and expenses that include the judgment for 
urgent enforcement.
The plaintiff : tareeq mardaf technical services LLC
The address: Emirates - Sharjah Emirate - Al musala - Sharjah - Al-Zahra Street - Clock 
Tower Building - Apartment 804
Represented him: Abdullah Ahmed Ahmed Ghoneim Al Shehhi
To be notified: al mubarak star general trading LLC -in his capacity: the defendant
Notification subject: requested to issue a performance order, whereas the Dubai Court 
of First Instance decided on 9/12/2021 to obligate the defendant to pay the plaintiff an 
amount of AED (123,062.00) one hundred twenty three thousand and sixty-two dirhams 
with legal interest at the rate of 5% annually from the date of maturity until full payment 
and obligating it to pay fees and expenses And 1000 dirhams for attorney fees, and refused 
urgent enforcement. You have the right to appeal the judgment within 15 days of the day 
following the publication of the notification.
Prepared by Faisal Yousef Al Bishr

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 7/ 1/ 2022  Issue No : 13436
Notification by Publication to Fulfil the Payment

(73/2022)
Notifier/ Marriot Hotel AL Jaddaf
Chosen address: Al Owais & Al Matrooshi Advocates and Legal Consultants Office/Dubai-
Deira, Port Saeed St, Business Point Bldg, Office No. M09, Tel: 042595777, Fax: 042595666
Vs
Notifiee: AZURE TOURISM & TRAVEL L.L.C
Address: Dubai-Deira, Port Saeed, Sappire Tower, Office No. 403, Tel: 042397345- Mob: 
0508906095, Email: LIJU.BABY@THEAZUREETOURS.COM
In our capacity as the attorney of the Notifier, we provide the following: Since the indebtedness 
is fixed, due and not suspended on a condition and payable for more than a year, and the Notifiee 
is still in default of payment provided that the Notifier has sent many notices to the Notifiee 
but the later didn't respond or clear the due amount. Therefore, pursuant to the provisions of 
Article 62 and thereafter of the Cabinet Resolution No. 57 of 2018 concerning the Regulatory 
Regulation of the Federal Law No. (11) of 1992 concerning the Civil Procedures Law, amended 
by the Resolution No. (33) of 2020, we hereby notify the Notifiee with the necessity of 
paying the indebtedness amounting to AED 899.270.000 which was fixed, proven in writing 
and payable. Such indebtedness should be paid within five days of the date you receive this 
notification under pain of referring to the judiciary to obtain a writ of debt to oblige you to clear 
the said amount in addition to a legal interest of 12% from the due date till full payment as well 
as the fees, expenses, attorneys' fee, disturbance and damages.
Notary Public - Dubai Courts

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472
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•• ابوظبي-الفجر:

د�سن مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات ر�سمياً 
ت�سعى  والتي  العاملية،  تريندز”  “خرباء  مبادرة 
اإىل تعزيز دور اخلرباء والباحثني يف التعامل مع 

خمتلف الق�سايا الإقليمية والعاملية.
الرئي�س  العلي،  عبداهلل  حممد  الدكتور  ورح��ب 
بها  افتتح  كلمة  يف  “تريندز”،  ملركز  التنفيذي 
ببدء  �سعادته  عن  واأع���رب  امل��ب��ادرة،  تد�سني  حفل 
اجلديد،  للعام  واأن�سطته  “تريندز”  فعاليات 
تريندز  خ���رباء  “مبادرة  امل��ه��م��ة  امل���ب���ادرة  وب��ه��ذه 
العاملية”، وبح�سور هذه النخبة من الأكادمييني 

والإعالميني والباحثني.
ت��ت��ك��ون م���ن �سقني  امل���ب���ادرة اجل���دي���دة  اإن  وق����ال 
متكاملني، الأول حملي ينبع من الدور املجتمعي 
املهم ملركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات ويهدف 
الباحثني  بنخبة من  البحثي  املجتمع  اإث��راء  اإىل 
املوؤهلني للتعامل مع خمتلف الق�سايا والتحديات 
والعاملي  الإقليمي  الهتمام  على  ت�ستحوذ  التي 
الإقليمية  املحافل  يف  وبحوثهم  اأفكارهم  واإب���راز 
ال�����دور الإم����ارات����ي البحثي  وال���دول���ي���ة، وت��ع��زي��ز 
الوازن جتاه خمتلف الق�سايا التي تهم املنطقة، 
ب��امل��ج��ت��م��ع��ات وحتقيق  ال��ن��ه��و���س  وت��ع��م��ل ع��ل��ى 
من  وال�ستفادة  ال�سالم؛  ون�سر  للب�سرية،  الرفاه 
اخلربات والكفاءات البحثية الإماراتية يف مواقع 
اإبراز  يف  وا�ستثمارها  املختلفة،  الوطني  العمل 
الق�سايا الإقليمية  الإم��ارات جتاه خمتلف  روؤي��ة 

والعاملية.
واأ�سار الدكتور حممد العلي اإىل اأن ال�سق الثاين 
م���ن امل���ب���ادرة ع���امل���ي، وي���ه���دف اإىل ت��ع��زي��ز ال���دور 
العاملي ملركز “تريندز” باعتباره موؤ�س�سة بحثية 
توا�سل  م��ن�����س��ة  ت��ك��ون  اأن  اإىل  ت�����س��ع��ى  م�ستقلة 
واملحلية  والإقليمية  العاملية  واخل��ربات  للعقول 
الإقليمية  ل��ل��ق�����س��اي��ا  امل�����س��رتك  ال��ف��ه��م  ل��ت��ع��زي��ز 
واملبتكرة يف  الإبداعية  الأفكار  وتخليق  والعاملية، 
ت�ستحوذ  التي  والق�سايا  التحديات  مع  التعامل 

على الهتمام الإقليمي والدويل.
اأنه من هذا املنطلق  واأك��د الدكتور حممد العلي 

حيث  املبادرة  لهذه  اأخ��رى  مرحلة  هناك  �ستكون 
ق��ائ��م��ة من  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ن��خ��ب��ة  ج��ان��ب  اإىل  �ست�سم 

اخلرباء العامليني يف خمتلف التخ�س�سات.

حتويل  ع��ل��ى  ال���ق���درة  �صت�صهل  امل���ب���ادرة 
“تطبيق” “املعرفة” اإىل 

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��ع��ادة م��ق�����س��ود ك�����روز، رئي�س 
الإن�سان  حلقوق  الوطنية  الهيئة  اأم��ن��اء  جمل�س 
الأكادميي  العلمي  للمجل�س  الفخري  الرئي�س 
متميز،  بحثي  فكر  عن  تنم  املبادرة  اإن  لرتيندز، 
بالباحثني  واملوؤ�س�سات  املجتمع  رفد  يف  و�سُت�سهم 

واخلرباء والروؤى يف املجالت كافة.
ال��ف��ع��ل لكي  اإىل  امل��ع��رف��ة حت��ت��اج  اإن  ك����روز  وق����ال 

ل عليه م��ن هذه  ت��وؤت��ي ثمارها، وه��و الأم���ر امل��ع��وَّ
اأن من �ساأنها ت�سهيل القدرة  اإىل  املبادرة، م�سرياً 
وميكنها  “تطبيق”،  اإىل  “املعرفة”  على حتويل 
وإيقاع  التغيري  اإح��داث  املبا�سر يف  الإ�سهام  من 
ال�سراكة  ت��ط��وي��ر  خ����الل  م���ن  وذل�����ك  ال���ت���اأث���ري، 
املعرفية بني هوؤلء اخلرباء مع املجتمع والعمل 
للو�سول  متهيداً  والت�سوارت  الأفكار  و�سع  على 

اإىل اآليات تطبيقية واأدوات معيارية.
ك���روز ع��ن خ��ال�����س �سكره  ���س��ع��ادة مق�سود  وع���رب 
وامتنانه ملركز “تريندز” للبحوث وال�ست�سارات 
العلمي  للمجل�س  ال��ف��خ��ري��ة  “الرئا�سة  مل��ن��ح��ه 
من  نخبة  مع  البحثي  ولإ�سهامه  والأكادميي”، 
ت��ع��زي��ز م�سرية  امل��ع��رف��ة يف  ال��ف��ك��ر وق���ي���ادات  رواد 
العمل البحثي اجلاد والبناء الفكري الر�سني يف 

�سبيل جمتمع معريف واعد.
تدرك  الإن�سان  حلقوق  الوطنية  الهيئة  اأن  وبني 
“للخرباء  اجل��وه��ري��ة  الأه��م��ي��ة  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل 
احلقوقيني” فيما يتعلق برفع م�ستويات الوعي 
على  لي�س  الإن�سان”  “حقوق  بثقافة  املجتمعي 
م�ستوى املفاهيم النظرية فقط، بل على امل�ستوى 
العملي يف الواقع امليداين اأي�ساً. ومن هذا املنطلق 
“اخلبري  تاأهيل  على  العمل  علينا  ينبغي  ف��اإن��ه 
الثقافة  درج������ات  اأع���ل���ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  احلقوقي” 
يف  الإن�����س��ان  بحقوق  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  احلقوقية 
املجتمع. واأن يكون هناك “خرباء” مهمتهم لي�س 
املعريف”  “النهج  تاأ�سيل  وإمن��ا يف  التنظري،  يف 
م�ستويات  اأع��ل��ى  لتحقيق  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  ل���دى 
تريندز  م���ب���ادرة  اأن  م���وؤك���داً  احل��ق��وق��ي،  ال���وع���ي 
الواعدة تالم�س ال�ساأن املعريف اليومي للمجتمع 

التي  والربامج  والأفكار  املبادارت  تطوير  بهدف 
ت�سب يف م�سلحة الإن�سان بالدرجة الأوىل.

اإىل  ما�صة  احلاجة  الري�صي:  جالل  حممد 
جهود هوؤلء اخلرباء 

مدير  الري�سي  ج��الل  حممد  �سعادة  اأك��د  ب���دوره 
مبادرة  اأهمية  )وام(  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ع��ام 
اأن  اإىل  م�سرياً  اخلالقة،  العاملية  تريندز  خ��رباء 
الإعالم بحاجة ما�سة اإىل جهود هوؤلء اخلرباء، 
م�سرياً اإىل اأن دولة الإمارات دولة امل�ستقبل وتركز 
والبيئة  والتكنولوجيا  القت�ساد  جم��الت  على 
اخلرباء  اإىل  بحاجة  وهي  الإن�سانية،  واجلوانب 
ر�سني،  بحثي  علمي  نهج  وف��ق  عنها  واملتحدثني 
وقال اإن مبادرة تريندز الواعدة من �ساأنها حتقيق 
ذلك والإ�سهام يف اإيجاد باحثني وخرباء نوعيني. 
ل��ل��م��ب��ادرة متمنياً  ال��ري�����س��ي ع���ن دع��م��ه  واأع�����رب 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا، م��ث��م��ن��اً جهوده  ال��ن��ج��اح يف  ل��رتي��ن��دز 

املتميزة يف جمالت البحث كافة.
 

تريندز  م��ب��ادرة خ���رباء  ال��ك��ع��ب��ي:  ح��م��د 
العاملية واعدة ونوعية

قال الأ�ستاذ حمد الكعبي، رئي�س حترير �سحيفة 
�سريك تريندز الإعالمي اأن مبادرة  “الحتاد” - 
و�ست�سهم  ونوعية،  واع��دة  العاملية  تريندز  خرباء 
بفاعلية يف رفد املجتمع واملوؤ�س�سات و�سناع القرار 
ال�����س��دي��دة وت����ربز الإجن�������ازات وتو�سح  ب���ال���روؤى 

املواقف والق�سايا ب�سكل علمي ومهني.
د على اأن و�سائل الإعالم بحاجة اإىل اخلرباء  و�سدَّ
روؤى  ع��ن  ي��ع��ربون  ر�سميني  متحدثني  ليكونوا 

الوطن ومواقفه ب�سكل علمي واثق ومتمكن ي�سد 
الفجوات ويحلل ال�سيا�سات يف �ستى املجالت.

وقال الكعبي اإن مبادرة تريندز من �ساأنها ت�سجيع 
اخلرباء واإي�سال �سوتهم اإىل اأبعد مدى. م�سدداً 
اخلرباء  ه���وؤلء  متكني  على  �ست�ساعد  اأن��ه��ا  على 
ر�سالتهم  لأداء  م��ه��ارات��ه��م  وت��ع��زي��ز  وال��ب��اح��ث��ني 
حترير  رئي�س  د  و���س��دَّ الفاعلة.  العاملية  املعرفية 
للمبادرة  ال�سحيفة  دع��م  على  الحت���اد  �سحيفة 

ب�ستى الو�سائل.

وُت�صهم  الفجوة  ت�صد  امل��ب��ادرة  اخل���رباء: 
بروؤى فاعلة

الذين  والباحثون  والأكادمييون  اخلرباء  ورحب 

تريندز  احلفل، مببادرة خرباء مركز  �ساركوا يف 
املبادرة  اإن  ل��ه��م،  م��داخ��الت  وق��ال��وا يف  ال��ع��امل��ي��ة، 
العلمي  البحث  م�سرية  اإىل  مهمة  اإ�سافة  ت�سكل 
اأن مبادرة  الوطن عاملياً، موؤكدين  وتعزيز �سورة 
والإ�سهام  الفجوة  �سد  �ساأنها  من  تريندز  خ��رباء 
يف رفد املجتمع واملوؤ�س�سات و�سناع القرار بالروؤى 
الفاعلة من اأ�سحاب اخلربة والباحثني املوؤهلني.
وق���ال امل�����س��ارك��ون اإن ف��ك��رة امل���ب���ادرة ���س��روري��ة يف 
ن�سر  يف  واخل���رباء  العلمي  البحث  دور  تعزيزها 
املعرفة، كما اأنها اإىل جانب املبادرات الأخرى تعزز 
دور الكفاءات واأهل اخلربة لإي�سال �سوت الوطن 

ومنجزاته والق�سايا الراهنة عاملياً.
وث��م��ن اجل��م��ي��ع ج��ه��ود م��رك��ز ت��ري��ن��دز للبحوث 
وال���س��ت�����س��ارات، م��وؤك��دي��ن اأن��ه متكن خ��الل فرتة 
وج��ي��زة م��ن و�سع ا�سمه ب��ني اأه��م م��راك��ز البحث 
امل��رك��ز بالباحثني  ث��م��ن��وا اه��ت��م��ام  ال��ع��امل��ي��ة، ك��م��ا 
التدريب  جم��الت  اإىل  اإ�سافة  وتاأهيلهم  ال�سباب 

الأخرى.
الدكتور  امل��ب��ادرة  كل من  �سارك يف حفل تد�سني 
ال�سوؤون  يف  اخل��ب��ري  ال�����س��ام�����س��ي  حم��م��د  ���س��ع��ي��د 
ال�سيا�سة وال�سرتاتيجية، و�سعادة املهند�س جمعة 
املتخ�س�س  ال�سيا�سي  امل��ح��ل��ل  اجل��ن��ي��ب��ي  م��ب��ارك 
عمر  حممد  وال��دك��ت��ور  احل��ق��وق��ي��ة،  الق�سايا  يف 
والقت�سادية،  ال���دول���ي���ة  ال�������س���وؤون  يف  اخل���ب���ري 
والأ�ستاذ خلفان عبيد الكعبي اخلبري يف ال�سوؤون 

ال�سيا�سية والع�سكرية، 
وال���دك���ت���ور ���س��الح ع��ب��ي��د ال���غ���ول امل��ت��خ�����س�����س يف 
ال�سوؤون الأمنية والتعاون الدويل، والأ�ستاذ طارق 
الع�سكرية  ال�����س��وؤون  يف  اخل��ب��ري  ال��ب��ن��اي  حم��م��د 

والق�سايا املحلية، 
املحلل  الأح���ب���اب���ي  م�����س��ع��ود  وال���دك���ت���ور حم��م��د 
ال�سرتاتيجية  الق�سايا  يف  واخل��ب��ري  ال�سيا�سي 
عبدالرحمن  حم��م��د  والأ�����س����ت����اذ  واحل���ق���وق���ي���ة، 
العزيزي الباحث املهتم بال�سوؤون الدينية والقيم 
املليح  علي  حممد  عبداهلل  والأ���س��ت��اذ  املجتمعية، 
العامة  ال��ق��ي��ادة   – العلمي  البحث  ق�سم  رئي�س 
ل�����س��رط��ة ال�����س��ارق��ة، وال��دك��ت��ور ���س��الح اجلنيبي 

الباحث واملحلل ال�سيا�سي الإماراتي.  

تريندز يد�شن ر�شميًا مبادرة خرباء تريندز العاملية
حممد العلي : املبادرة ت�صعى اإىل تعزيز الدور البحثي الوازن اإقليميًا وعامليًا

مق�صود كروز: املبادرة �صت�صهل القدرة على حتويل املعرفة اإىل تطبيق
جالل الري�صي : مبادرة خالقة والإعالم بحاجة ما�صة اإىل دور اخلرباء

الرت�سح  ب��اب  فتح  عن  الثقافية  العوي�س  علي  بن  �سلطان  موؤ�س�سة  اأعلنت 
اأم�س الول وت�ستمر  – 2023 اعتباراً من   2022 للدورة الثامنة ع�سرة 

حتى 31 دي�سمرب 2022.
الراحل �سلطان  ال�ساعر  اأ�س�سها  التي  العوي�س  وتعد جائزة �سلطان بن علي 
بن علي العوي�س عام 1987 جائزة م�ستقلة وحمايدة ل تخ�سع يف معايري 
اأو  ال�سيا�سية  الجت���اه���ات  اإىل  ال��ن��ظ��ر  دون  الإب���داع���ي  للجانب  اإل  منحها 

املعتقدات الفكرية للمر�سحني، كما ل متيز بني لون اأو دين اأو جن�س.
اأمريكي  دولر  األ��ف   600 الإجمالية  قيمتها  تبلغ  التي   � اجلائزة  وتهدف 

الأدب��اء والُكتاب  اإىل ت�سجيع وتكرمي   � األ��ف دولر يف كل حقل   120 بواقع 
واملفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم يف النهو�س الفكري والعلمي يف 

جمالت الثقافة والأدب والعلم يف الوطن العربي.
وتنق�سم اجلائزة اإىل خم�سة حقول هي: ال�سعر، الق�سة والرواية وامل�سرحية، 
بالإ�سافة  وامل�ستقبلية،  الإن�سانية  ال��درا���س��ات  وال��ن��ق��د،  الأدب��ي��ة  ال��درا���س��ات 
الأوىل  الأربعة  والعلمي، حيث تخ�سع احلقول  الثقايف  الإجن��از  اإىل جائزة 
للتحكيم، بينما ل تخ�سع جائزة الإجناز الثقايف والعلمي ملعايري التحكيم، 
حيث يتم من ِقبل جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة اختيار �سخ�سية ثقافية اأو علمية 

اأو عامة اأو موؤ�س�سة تركت ب�سمة واأثراً يف احلياة الثقافية.
وتعمل املوؤ�س�سة حالياً على اإر�سال ا�ستمارات الرت�سيح اإىل معظم اجلامعات 
ودور  والثقافية  الأدبية  والأ�سر  والحت��ادات  والروابط  واملوؤ�س�سات  العربية 
كما  العربي،  ال��وط��ن  اأرج���اء  ك��ل  يف  املر�سحني  اأم���ام  متوفرة  لتكون  الن�سر، 
اللكرتوين  املوقع  زي��ارة  اأو عن طريق  املوؤ�س�سة مبا�سرة،  ميكن طلبها من 
عن  اأما   /www.alowais.com/الرابط عرب  النرتنت  �سبكة  على 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات،  تر�سيح  اإىل  اإ�سافة  اجلوائز،  لنيل  الرت�سيح  طريقة 
الثقافية، والحتادات، والروابط الأدبية، ودور الن�سر – وح�سبما تن�س عليه 

اللوائح والأنظمة املعمول بها يف املوؤ�س�سة، فاإنه يحق للمبدع تر�سيح نف�سه 
مبا�سرة اإىل الأمانة العامة، كما يحق خلم�سة من الأدباء العرب تر�سيح من 
يرونه منا�سباً لنيل اجلائزة، على اأن يوافق املر�سح على ذلك عند خماطبته 

من قبل الأمانة العامة للجائزة.
اإليا�س حلود يف حقل ال�سعر،  ال��دورة ال�سابقة كل من:  اأنه قد فاز يف  يذكر 
ونبيل �سليمان يف حقل الق�سة والرواية وامل�سرحية، ود. عبد امللك مرتا�س يف 
حقل الدرا�سات الأدبية والنقد، ود. اأحمد زايد يف حقل الدرا�سات الإن�سانية 

وامل�ستقبلية.

فتح باب الرت�شح جلائزة �شلطان بن علي العوي�ض الثقافية الدورة الـ 18

•• ال�سارقة- الفجر:

مع  بالتعاون   ، الثقافة  ب��دائ��رة  الثقافية  ال�����س��وؤون  اإدارة  نظمت 
“جماليات  ال�سوئي  الت�سوير  معر�س   ، العرب  امل�سورين  احتاد 
وذلك  بال�سارقة،  احلكمة  بيت  يف  الإ�سالمي”  امل��ع��م��اري  ال��ف��ن 
الرابعة  ن�سخته  يف  الإ�سالمية  الفنون  مهرجان  فعاليات  �سمن 
حممد  الأ�ستاذ  املعر�س  تدرجات.افتتح  عنوان  حتت  والع�سرين 
 ، الثقافة  الثقافية بدائرة  ال�سوؤون  اإدارة  اإبراهيم الق�سري مدير 
امل�سورين  احت��اد  رئي�س  �سعبان  اأدي��ب  والأ�ستاذ   ، املهرجان  مدير 
الت�سوير  بفن  املهتمني  كبري من  الفتتاح جمع  ،وح�سر  العرب 
امل�ساركني يف  اإىل �سرح  ،وا�ستمع احل�سور  ال�سوئي والإعالميني 
املعر�س، ثم كّرم الأ�ستاذ حممد اإبراهيم الق�سرييف نهاية جولته 

يف املعر�س  الفائزين يف امل�سابقة اخلا�سة باملعر�س.
�سارك يف امل�سابقة 296 م�سوراً عربياً ميثلون 18 دولة عربية 
اختيار  مت  حيث  فوتوغرافية،  �سورة   503 �سور  عدد  باإجمايل 
التحكيم  جلنة  اختارت  وقد  امل�سابقة،  معر�س  �سمها  عماًل   40
المارات  دولة  امل�سعبي من  الأول حممد خالد  املركز  الفائز يف 
اأما الفائز باملركز الثاين يو�سف مو�سى البادي  العربية املتحدة، 
م��ن ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ودان، فيما ذه��ب��ت اجل��ائ��زة ال��ث��ال��ث��ة للفائز 
وذلك  املتحدة،  العربية  الم��ارات  دول��ة  يو�سف جمعة من  اأحمد 
من  خالل  امل�سابقة  التي  مت الإعالن عنها ، والتي عممت على 
جميع امل�سورين العرب يف الوطن العربي ويف دول املهجر واأعرب 
والأعمال  املعر�س،  يف  امل�ساركة  بالأعمال  اإعجابه  عن  الق�سري  
الذكية  الأف��ك��ار  عن  ع��ربت  والتي  امل�سابقة،  يف  الفائزة   الثالثة 

والروؤى الفنية امللهمة التي يتمتع بها امل�سور العربي كواحدة من 
الو�سائل الإبداعية،  مرثية ال�ساحة الثقافية والفنية باجلميل من 
الأعمال ، والتي تعك�س بيئة املجتمع العربي من خالل الرتكيز 
على جماليات الفن املعماري الإ�سالمي بعد اأن امتزج بني املا�سي 
امل�ساحبة  الفنية  املعار�س  �سمن  املعر�س  وياأتي  واحلا�سر.هذا 
ملهرجان الفنون الإ�سالمية ، الذي انطلق يف اخلام�س ع�سر من 
دي�سمرب املا�سي  وي�ستمر اإىل الثالث والع�سرين من يناير احلايل 
، ومن خالل هذا الربنامج يقدم املهرجان 49 معر�سا يف متحف 
ال�سارقة للفنون وبيت احلكمة ومتحف ال�سارقة للخط و جممع 
املتاحف  من  وغريها  والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة 
التفاعلية  الور�س  من  الكثري  الربنامج  ي�سمل  كما  واملوؤ�س�سات، 

واللقاءات النقا�سية واملحا�سرات والندوات الثقافية 

ثالثة فائزين يف م�شابقة الت�شوير ال�شوئي يف افتتاح 
معر�ض جماليات الفن املعماري الإ�شالمي 
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الزمن يغْربل ولن ي�صتمّر اإل َمن ميلك ر�صيدًا قويًا وثابتًا وموهبة حقيقية

وليد توفيق: قريبًا �شاأقّدم 
ق�شة حياتي عرب م�شل�شل 

من 30 حلقة

وبرغم  حياتها  يف  و�سغرية  كبرية  كل  يف  زوجها  حتكم  فربغم 
زوجية  حياة  تعي�س  علو�س(  )كندة  م��رمي  اأن  اإل  معها،  ت�سدده 
م�ستقرة ل يعكر �سفوها مثل هذه التحكمات، بل هي م�ست�سلمة 
يف  الفارقة  اللحظة  ت��اأت��ي  اأن  اإىل  مت��ام��اً،  معها  ومن�سجمة  لها 
حياتها عندما تكت�سف خيانة زوجها لها مع نادلة تعمل يف اأحد 

املطاعم التي يرتدد عليها. 
وكرد فعل للخرب احلزين والذي زعزع ثقتها بنف�سها وبقدراتها 
النادلة،  من  لالنتقام  املطعم  اإىل  الذهاب  م��رمي  تقرر  كاأنثى، 
للنادلة  مواجهتها  عند  مرمي  ترتبك  م�ساملة،  �سخ�سية  ولأنها 
ول ت�ستطيع الإف�ساح عن هويتها، وبدًل من النتقام منها، تن�ساأ 
بينهما عالقة �سداقة مرتبكة، فاإىل اأين �ستنتهي هذه العالقة، 
وما هي خطة مرمي البديلة يف النتقام؟ هذا ما �ستك�سف عنه 

اأحداث امل�سل�سل.
)�ستات بيت املعادي( تدور اأحداثه خالل ثالثة ع�سور خمتلفة 
من  اإط���ار  يف  احل���ايل،  وع�سرنا  والثمانينيات  ال�ستينيات  وه��ي 
الن�سخة  وه��و  ال�����س��وداء،  بالكوميديا  املغلف  والإث����ارة  الت�سويق 
 Why Women Kill الأم���ريك���ي  للم�سل�سل  ال��ع��رب��ي��ة 
 2019 عند عر�سه مو�سمني منه خالل  وال��ذي لقى جناحاً 

و2021.
حممود  وح��وار  و�سيناريو  �سالمة  حممد  اإخ��راج  من  وامل�سل�سل 
كندة  وب��ط��ول��ة   .S Productions ���س��رك��ة  واإن���ت���اج  ع���زت، 
علو�س، تارا عماد واإجني املقدم، �سربي فواز، اأحمد وفيق، اإجني 
كيوان، مريهان ح�سني، و�سريف حافظ، بالإ�سافة اإىل م�ساركة 

عدد من الفنانني ك�سيوف �سرف.
وكانت اأحدث اأعمال كندة علو�س م�سل�سل �سي القمر الذي حقق 
ن�سبة م�ساهدة عالية وقت عر�سه يف �سبتمرب 2020 على قناة 
وب�سكل  مرة  لأول  لتناوله   ،Watch It ومن�سة   DMC
لأزمة  كحل  اإل��ي��ه  البع�س  وجل���وء  ال�سناعي  التلقيح  مف�سل 
الإجن����اب. وه��و م��ن ت��األ��ي��ف ي�سري ال��ف��خ��راين وع��ب��ري �سليمان 
6 ح��ك��اي��ات يت�سمنها  اأح��م��د ح�سن، وه��ي واح���دة م��ن  واإخ����راج 

م�سل�سل اإل اأنا.
 Yellow Bus الهندي  الفيلم  كندة يف بطولة  ت�سارك  كما 
املك�سيك،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اإنتاج م�سرتك بني  وهو 
 OSN الهند، الإمارات، والأردن، و�سُيعر�س ح�سرياً على �سبكة
املهرجانات  يف  ع��رو���س��ه  اإك��ت��م��ال  بعد  الأ�سلية  اأعمالها  ك��اأح��د 
واإخراج  تاأليف  م��ن  وه��و  ال�سينمائية.  العر�س  ودور  ال��دول��ي��ة 

الأمريكية ويندي بيدنارز، وت�سارك يف 
بطولته كندة علو�س مع جنمة بوليوود 

ت�ساتريجي،  ت��ان��ي�����س��ت��ا  ال���ه���ن���دي���ة 
ممثلة  اأف�سل  بجائزة  ال��ف��ائ��زة 

املهرجانات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
بينها  م����ن  ال����دول����ي����ة، 

ال�سينما  ج����وائ����ز 
امل�����������س�����ت�����ق�����ل�����ة 
نية  يطا لرب ا
ع�������ن دوره����������ا 

ال����ف����ي����ل����م  يف 
ال�������ربي�������ط�������اين 

 ،Brick Lane
اأميت  ب��ول��ي��وود  وجن���م 

م�سل�سل  ب����ط����ل  �����س����ي����ال 
ال�سهري   Inside Edge

وال���������ذي ت���ر����س���ح جل�����ائ�����زة اإمي�����ي 
.)2018(

يوّزع الفنان وليد توفيق اإقامته بني بريوت والقاهرة ودبي، وهو طرح اآخر اأعماله )يا قلبي حاجي 
تعن( التي �صّورها بطريقة الفيديو كليب حتت اإدارة املخرج فادي حداد.

توفيق حتدث عن عمله اجلديد، الذي �صبق وقدمه للفنان جورج و�صوف قبل اأن يطلقه بنف�صه، 
ب�صبب عدم حتّم�ص الأخري له.

ال�صباح  املُْنِتج �صادق  كما تناول خالل هذا احلوار طرحه فكرة تقدمي ق�صة حياته على �صديقه 
)ولكنه زعل وقال يل اإنك يف مقتبل العمر وم�صتمر يف ن�صاطك الفني، ومن املبكر اأن تقدم على خطوة 

مماثلة(، لفتًا اإىل اأنه )قريبًا �صاأقّدم معه ق�صة حياتي عرب م�صل�صل من 30 حلقة(.

تفا�شيل دور كندة علو�ض يف )�شتات بيت املعادي( 
املت�صلط، �صمن  تعي�ص كندة علو�ص الزوجة املطيعة طاعة عمياء وامل�صت�صلمة لزوجها 

اأحداث م�صل�صل )�صتات بيت املعادي( الذي تدور اأحداثه يف بيت كبري يغلفه الغمو�ص 
والذي ي�صهد جرائم قتل متعددة على مدار ثالثة ع�صور خمتلفة وهي ال�صتينيات 

والثمانينيات وع�صرنا احلايل، لتنقلب حياتها راأ�صًا على عقب بعد خيانته لها، وذلك 
من خالل اأحداث م�صل�صل �صتات بيت املعادي الذي يعر�ص حاليًا على من�صة �صاهد 

�صمن �صل�صلة اأعمالها الأ�صلية.

يف  الإق�����ام�����ة  ق�������ررَت  • ه����ل 
الإمارات؟

ب��ني بريوت  اإق��ام��ت��ي  اأوّزع  ب��ل   -
ول��ك��ن��ن��ي موجود  ودب������ي،  وال���ق���اه���رة 
ح��ال��ي��اً يف الإم������ارات م��ن اأج����ل تاأمني 
يعمل يف جمال  الوليد  لأولدي.  عمل 
املو�سيقى كموّزع و)دي جي(، ونورهان 

يف جمال تنظيم الأعرا�س.
قلبي  )ي���ا  اأغ��ن��ي��ة  اأخ�����رياً  • ط��رح��َت 
باأعمالك  ت���ذّك���ر  وه���ي  ت��ع��ن(  ح��اج��ي 

ال�ساربة؟
- الأغنية حققت 3 ماليني م�ساهدة 
الأغنية  طرحها.  على  قليلة  اأي��ام  بعد 
جاهزة ب�سوتي منذ 4 �سنوات، ولكنني 
و�سديقي  حلبيبي  اأعطيُتها  ق��د  كنت 
���ه���ا كثرياً،  اأََح���بَّ لأن�����ه  و����س���وف  ج�����ورج 
ب�سبب  ي�سجلها  مل  ولكنه  وانتظرُته 
م�ساغله الكثرية، ومل يكن بالإمكان 
اأن اأنتظر اأكرث. وعندما توا�سلُت مع 
اأن��ه غ��ري متحّم�س  اأخ���ربوين  مكتبه 

لها كثرياً.
بعدما  اأط���رح���ه���ا  اأن  ق�����ررُت  ل���ذل���ك، 
فادي  املُ���ْخ���ِرج  اإدارة  حت��ت  ���س��ّورُت��ه��ا 
حداد. هذه الأغنية ُمنا�ِسبة للظروف 
يعّن  الكل  اأن  بها، خ�سو�ساً  التي منّر 
التي  الق��ت�����س��ادي��ة  الأزم�����ات  ب�سبب 

تالحقنا.
ق�سة  ي����روي  م�سل�سل  ُع���ر����س   •
وم�سريته  و����س���وف  ج�����ورج  ح���ي���اة 
م�ستعد  اأن��������ت  ه�����ل  ال����ف����ن����ي����ة. 
يحكي  م�����س��ل�����س��ل  ل��ت�����س��وي��ر 

ق�سة حياتك؟
املُْنِتج  �سديقي  ع��ل��ى  ال��ف��ك��رة  ه���ذه  ط��رح��ُت  اأن  �سبق   -
�سادق ال�سباح ولكنه زعل وقال يل اإنك يف مقتبل العمر 
على  تقدم  اأن  املبكر  وم��ن  الفني،  ن�ساطك  يف  وم�ستمر 

خطوة مماثلة.
�ساأقّدم معه ق�سة حياتي عرب م�سل�سل من 30  وقريباً 

حلقة.
• كيف ترى م�ستوى الأغنية اللبنانية يف هذه املرحلة 

حتديداً؟
- بع�س الأعمال تنت�سر عرب )ال�سو�سيال ميديا(، ولكنها 
ل تخ�سع للرقابة، ول ميكن لأحد اأن مينع �سخ�ساً من 
الغناء اأو طرح اأعمال عرب مواقع التوا�سل الجتماعي.

�سار باإمكان اأي كان اأن يقول ويحكي ويغني اأو اأن يفعل 
م��ا ي�����س��اء، وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ���س��يء ميكن ال��رتك��ي��ز على 
اجليد وغ�س الطرف عن ال�سيئ. يوجد يف لبنان الكثري 
من الأ�سوات اجليدة من بينها وائل كفوري وملحم زين 
اأ�سوات  وعا�سي احلالين وزي��اد برجي، ولكن ل توجد 

ن�سائية جديدة بارزة.
)ال�سو�سيال  عرب  اأعمالهم  ين�سرون  النجوم  ولكن   •

اأ�سخا�س  ي��ف��ع��ل  وم��ث��ل��ه��م  م���ي���دي���ا( 
اأعمال  اأن  ونالحظ  مغمورون، 

التي  ه�����ي  ال����ث����ان����ي����ة  ال����ف����ئ����ة 
ت�سرب؟

لأن  ط����ب����ي����ع����ي،  ه���������ذا   -
على  ي���ق���ب���ل���ون  ال���ن���ا����س 

اأكرث  الت�سلية  حمالت 
على  اإق����ب����ال����ه����م  م�����ن 

املكتبات.
هو  واجل���م���ه���ور   •

احَلَكم؟
- طبعاً. اجلمهور 

الزمن  هذا  يف  خ�سو�ساً  املمتنع،  وال�سهل  النكتة  يحب 
الذي ل يوجد فيه اإل الزعل واحلزن، وهذا الأمر لي�س 
جديداً، بل هو لطاملا كان موجوداً يف كل املراحل الفنية. 
قلي(،  و)الط�ست  حت��ت(  حبة  ف��وق  ب�)حبة  �سمعنا  كلنا 

رت لهما فيديو كليبات. وِّ حتى اإنه �سُ
اأن بداأت فرتة  اإىل  ولكن الأغنيات الهابطة كانت مُتنع 
النحطاط يف زمن بع�س القنوات الف�سائية، وا�سُتكملت 

مع )ال�سو�سيال ميديا(.
م����واج����ه����ة  مي�����ك�����ن  ول 

ه���ذه ال��ظ��اه��رة اإل 
اأعمال  ب��ت��ق��دمي 

وذات  ج�����ي�����دة 
م�����������س�����ت�����وى 

جل����م����ه����ور 
يقّدر  راٍق 
ال���������ف���������ن 

اجليد.
ه�������ل   •

الفرتة  �ساكر يف  ه��اين  اأطلقها  ال��ت��ي  امل��واق��ف  م��ع  اأن���ت 
الأخرية؟

- هو ُفهم بطريقة خاطئة. هو َمَنَع بع�س الفنانني من 
الغناء يف م�سر ب�سبب عدم انت�سابهم للنقابة. الفنان يف 
جتيز  النقابة  من  بطاقة  على  يح�سل  اأن  يجب  م�سر 
حُتجب  فاإنها  واإل  ي�ستحقها،  اأن��ه  وج��دوا  اإذا  الغناء  له 
�ساكر منع غناء  والنقيب هاين  الغناء،  عنه ومُينع من 

الفنانني غري املُْنِت�سبني اإىل النقابة.
م�سر؟ خارج  حفالت  اأحيوا  بع�سهم  • ولكن 

الغناء خارج  اأح���رار. هو مل مينعهم من  - هم 
وكان  امل��و���س��وع.  ه��ذا  على  يعّلق  ومل  م�سر 
ُف��ه��م ب�سكل  ���س��ري��ح��اً يف م��وق��ف��ه، ول��ك��ن��ه 

خاطئ.
يف ه����ذا ال���زم���ن ل مي��ك��ن م��ن��ع اأح�����د من 
فناً  يقّدمون  الذين  الفنانني  كل  الغناء. 

دون امل�ستوى �سيختفون وياأتي غريهم.
ال���زم���ن ي��غ��ْرب��ل ول���ن ي�����س��ت��م��ّر اإل َم���ن ميلك 

ر�سيداً قوياً وثابتاً وموهبة حقيقية.
جديدة؟ غنائية  حت�سريات  من  • وهل 

ل��ع��م��ل ج���دي���د م����ع جاد  ���ر  اأح�������سّ  -
عيد  مبنا�سبة  ���س��اأط��رح��ه  ���س��وي��ري 
ل���ل���ت���ع���اون  خ������ط������وٍة  احل���������ب، يف 
م�����ع اجل����ي����ل اجل�����دي�����د من 

الفنانني.
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درا�شة حتذر من اأثر ا�شتخدام الهاتف 
الذكي وقت النوم على الأطفال!

ما  اإذا  ج��ودة  وباأقل  اأق�سر  ينامون  الأطفال  اأن  درا�سة جديدة من  ح��ذرت 
ا�ستخدموا الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية اأو الإلكرتونية الأخرى يف 

الليل.
وقال الباحثون اإن اأولئك الذين ترتاوح اأعمارهم بني �ستة و15 عاما هم 
الأكرث عر�سة للتاأثر، واألقوا باللوم على األعاب الفيديو واأجهزة الكمبيوتر 

والهواتف وا�ستخدام الإنرتنت وم�ساهدة التلفزيون.
كان  �سنوات وما دون،  اأعمارهم بني خم�س  ت��رتاوح  الذين  الأطفال  ولدى 

التلفزيون والأجهزة اللوحية ال�سبب الرئي�سي لنوم اأق�سر.
وا�ستعر�س البحث الذي اأجرته جامعة جنوب الدمنارك، 49 درا�سة ُن�سرت 
بني عامي 2009 و2019، مع درا�سات �سملت ما بني 55 و369595 

طفال.
يف  مبا  الإلكرتونية،  الو�سائط  ا�ستخدام  بني  الرتباط  يف  اخل��رباء  ونظر 

ذلك نوع الو�سائط ومدتها، واأمناط النوم.
واأخ�����ذ ال��ب��اح��ث��ون يف الع��ت��ب��ار وق���ت ال���ن���وم وب���داي���ة ال���ن���وم وج�����ودة النوم 

)ال�ستيقاظ ليال( ومدته والتعب اأثناء النهار.
ووجدوا �سلة بني ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية وتاأخر وقت النوم و�سوء 
نوعية النوم لدى الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 6 و12 عاما، بينما 
ارتبط وقت ا�ستخدام ال�سا�سات بني املراهقني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 

النوم. مب�ساكل  عاما  و15   13
وقال الباحثون اإن ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي هو ال�سبب اأي�سا 

يف رداءة نوعية النوم بني املراهقني.
ويقولون اإن هذه الو�سائط التفاعلية قد تكون مفرطة يف التحفيز، وهو ما 

قد يف�سر �سبب ح�سول الفئة العمرية على ق�سط اأقل من النوم.
ووجدت الدرا�سة اأنه يف جميع الفئات العمرية، قد يوؤدي التعر�س لل�سوء 
اإنتاج امليالتونني - الهرمون الذي ينظم  الأزرق من ال�سا�سات اإىل تثبيط 
وال�ستيقاظ  ال��ن��وم  دورة  واإزع����اج  ال��ن��وم  م��دة  قلة  اإىل  ي���وؤدي  م��ا   - ال��ن��وم 

الطبيعية.
الأطفال  يح�سل  اأن  املهم  "من  الرئي�سية:  املعدة  لوند،  لي�سبيث  وقالت 
واملراهقون على ق�سط كاف من النوم لتجنب العواقب ال�سحية ال�سلبية. 
التي  النتائج  وت�سري  الإع��الم جزء مهم من حياتنا.  اأن  اأي�سا  نفهم  نحن 
تو�سلنا اإليها اإىل اأن الآباء قد يرغبون يف تنظيم مدى تفاعل اأطفالهم مع 

الو�سائط الإلكرتونية لتح�سني النوم ب�سكل حمتمل".
و�سملت الدرا�سات ال� 49 التي متت مراجعتها، اأطفال من اأمريكا ال�سمالية 

واأوروبا واأ�سرتاليا ونيوزيلندا ودول غربية اأخرى.
ومع ذلك، قال معدو البحث اإن معظم الدرا�سات كانت قائمة على املالحظة 
بني  الجت���اه  اأو  والنتيجة  ال�سبب  ح��ول  با�ستنتاجات  ت�سمح  مل  وبالتايل 

ارتباط ا�ستخدام الو�سائط ونوعية النوم.
وقالوا اإن هناك حاجة اإىل مزيد من البحث ل�ستخال�س ا�ستنتاجات قوية 

حول تاأثري الو�سائط الإلكرتونية على النوم.
وكتب الباحثون يف الورقة البحثية: "ميكن تعزيز الوعي العام والتدخالت 
ح���ول ال��ت��اأث��ري ال�����س��ل��ب��ي امل��ح��ت��م��ل ع��ل��ى ن���وم الأط���ف���ال لأج���ه���زة الو�سائط 

الإلكرتونية التي ُت�ستخدم ب�سكل مفرط وقريب من وقت النوم".

الأثايف؟ ثالثة  بكلمة  العرب  ق�صدت  • ماذا 
-احلجر الأكرب من احلجارة التي يو�سع عليها القدر.

الربده؟ ق�صيدة  �صاحب  • من 
-كعب بن زهري.

اأفالطون؟ كلمة  تعني  • ماذا 
- ال�سخ�س عري�س الكتفني.

العربي؟ الأدب  يف  الر�صائل  اأ�صلوب  اأن�صاأ  من  اأول  • من 
-عبد احلميد الكاتب.

الرنان. الأ�سفر  ا�سم  الذهب  على  يطلقون  كانوا  قدمياً  • العرب 
. بالقرياط  املا�س  و  باجلرام  يوزن  • الذهب 

الذهب. تراب  هو  الترب  اأن  و  الزبرجد  هو  ثان  اأ�سم  له  • الزمرد 
الواحدة. الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  • الذبابة 

وحدها. لها  املتوافر  املاء  لي�سبح  لها  املجاورة  النباتات  به  تقتل  �سماً  تفرز  النباتات  • بع�س 
مرت. كيلو  ن�سف  بعد  على  الإن�سان  رائحة  ي�سم  • الفيل 

املر�س. ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  • الن�سور 
. الذبابة  الع�سفور  هو  العامل  يف  ع�سفور  • اأ�سغر 

الطبيعة. فال�سفة  ي�سمون  العلماء  كان  ع�سر  ال�سابع  القرن  • يف 
وبالفعل  مئوية،  درجة   30000 اإىل  ت�سل  قد  لأنها  الإن�سان  موت  يف  تت�سبب  قد  الربق  حرارة  • درجة 

هي ت�سبب يف موت الكثري من النا�س حول العامل كل عام.
الأحمر. باللون  لنا  يظهر  الكوكب  ذلك  فاإن  ولهذا  احلديد،  اأك�سيد  غبار  على  املريخ  كوكب  • يحتوي 

• مر�س العمى اللوين هو مر�س ي�سيب الرجال اأكرث من الن�ساء، لأن رجل من بني ع�سرين رجل ي�ساب 
بهذا املر�س، ولكن امراأة واحدة ما بني مائتي امراأة ت�ساب به.

الكثري من �سفات كوكب  ي�سبه يف �سفاته  اأقمار تدور من حوله، وهو  اأي  • كوكب عطارد ل يوجد حوله 
الأر�س.

ثانية.  30 بلغ  العامل  يف  م�سرحية  وقت  • اأق�سر 
الذهب. مباء  تكتب  كانت  و  اجلاهلي  ال�سعر  يف  القدمية  الق�سائد  اأو  املعلقات  هي  • املذهبات 

الفالح الفقري
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فوائد البابوجن

� كم�سروب �سباحي مفيد يف نزلت الربد . 
� يفيد يف حالت احلمى كمخف�س للحرارة . 

� تن�سيط الدورة الدموية . 
� مهدى لالأع�ساب وفاحت ال�سهية . 

� طارد للغازات . 
� مطهر للمعدة وُمعالج للد�سنتاريا . 

� يفيد يف حالت التهابات امل�سالك البولية . 
وتقرحات  اللوزتني  التهاب  لعالج  كغرغرة  ي�ستخدم  البابوجن  م�ستحلب   �

الفم وغ�سل العيون . 
وميكن ا�ستخدام البابوجن كم�سحوق اأو منقوع: 

� يف غ�سيل ال�سعر ملنع ال�سقوط . 
� كحمام �ساخن للقدمني لعالج الأمرا�س الفطرية وعالج ال�سداع . 

� ي�ستخدم م�سحوقه كبودرة لالإلتهابات اجللدية . 
� ي�ستعمل لبخة لعالج اللتواآت والر�سو�س .

ال�سغرية  داره  الدنيا غري  كان هناك فالحا فقريا يق�سي يومه يعمل وم�ساءه يحلم مل يكن ميلك يف هذه 
ودجاجة تبي�س جمع بي�سها يف �سلة �سغرية وو�سعها يف فرا�سه حتى لي�سل اليها الفار .

ويف احد اليام وبعد اأن تناول ع�ساءه جل�س على فرا�سه ينظر للدجاجة التي تتحرك امامه يف الغرفة فقال: 
لقد جمعت لها الن ع�سر بي�سات وعندما ي�سبحن 21 �ساجعلها ترقد عليه فيفق�س البي�س 21 كتكوتا اتركها 
فتكرب  اكرث  كتاكيت  فيفق�س  الخ��ر  ن�سفه  على  ترقد  واجعلها  ن�سفه  يف  اتاجر  كثريا  بي�سا  ت�سع  ثم  لتكرب 
ويزيد الدجاج وي�سبح عندي الكثري وابيع منها وا�سرتي عنزة وخروفا يتوالدا.. ورمبا ا�سرتيت بعد ذلك بقرة 
�سغرية لتلد يل ثورا ويكون الدجاج قد ا�سبح ع�سرات وع�سرات ويكون هناك عدة خراف وعنزات وقتها اذهب 
اىل الوايل واخطب ابنته لت�سبح زوجة يل ثم تلد يل ولدا ي�سبح هو ذراعي المين اربيه كما ا�ساء واتعارك معه 
لجعله رجال وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ا�سرخ عليها وا�سربها وارف�سها هكذا بقدمي واقول لها اذهبي 
يا ابنة التي�س، ثم رف�س برجله رف�سة قوية اطاح بها �سلة البي�س من الفرا�س فانك�سر كل البي�س وذهبت كل 
احالمه، وهذه اول كارثة، اما الكارثة الخرى فان الوايل كان مير بجوار بيت الفالح و�سمع حلمه كله فدخل 
على الفالح كالثور الهائج وام�سك به و�سربه �سربا مربحا ثم قال له: هذا لنك رف�ست ابنتي بقدمك ولنك 

�سبهتني بالتي�س وثالثا لنك جتراأت وتزوجت من ابنتي لعنك اهلل.

فتاتان تلتقطان �صورة "�صيلفي" يف اأحد ال�صوارع اأثناء ت�صاقط الثلوج يف طوكيو  - ا ف ب

قالت درا�سة علمية ن�سرت يف جملة Gut Microbes، اإن ال�سبانخ 
تتمتع بفائدة كبرية مل تكن متوقعة �سابقا.

وذكرت الدرا�سة، اأن جمموعة علماء من مركز تك�سا�س للعلوم الطبية، 
وا�ستفحال  تطور  من  الإن�سان  حتمي  اأن  ميكن  ال�سبانخ  اأن  اكت�سفت 

�سرطان القولون.
ون���وه���ت امل���ق���ال���ة، ب�����اأن ال��ع��ل��م��اء ن���ف���ذوا جت�����ارب ع��ل��ى اجل�������رذان ذات 
)بالإجنليزية:  القولوين  الغدي  بالورم  لالإ�سابة  الوراثي  ال�ستعداد 
Colorectal adenoma( . ولكن عندما اأكلت هذه القوار�س، 
وعادت  ل�����الأورام،  م�����س��ادة  ك��ب��رية  فعالية  اأم��ع��اوؤه��ا  اأظ��ه��رت  ال�سبانخ 

الأحما�س الدهنية التي تنظم اللتهاب اإىل م�ستوياتها الطبيعية.

امليكروبيوم  اإىل زيادة تنوع  اأن ذلك يرجع  الباحثني،  وترى جمموعة 
)اإجمايل جميع امليكروبات يف اجل�سم( والتغريات يف التعبري اجليني.

واأ�سار امل�سرف الرئي�سي على هذا العمل العلمي رودريك دا�سوود، اإىل 
اأن ال�سبانخ ميكن اأن ت�ساعد يف منع تطور ال�سرطان، مبا يف ذلك لدى 

الأ�سخا�س الذين لي�س لديهم ال�ستعداد لذلك.
وقال هذا العامل الأمريكي: "كلما كان ذلك اأبكر، كان ذلك اأف�سل. ل 

يجوز انتظار ظهور الزوائد اللحمية، للبدء يف عملية الوقاية".
وفقا ملعطيات منظمة ال�سحة العاملية، يعترب �سرطان القولون اخلبيث، 

من اأكرث اأنواع ال�سرطان انت�سارا يف العامل.
و�سنويا يتم ت�سخي�س هذا املر�س لدى اأكرث من 500 األف �سخ�س.

العلماء يكت�شفون فوائد غري متوقعة لل�شبانخ


