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هذه الأمرا�ض تنتظر  مدمني الوجبات ال�سريعة
الدول  يف  ال�شائعة  الغذائية  الأنظمة  اأن  اإىل  بريطانيان  عاملان  نبه 
التي  ال��ذات��ي��ة،  املناعة  ب��اأم��را���ض  الإ���ش��اب��ة  م��ن عر�شة  تزيد  الغربية 

حتدث ا�شطرابات �شديدة يف ج�شم الإن�شان.
جهاز  يقدم  عندما  الإن�����ش��ان  ل��دى  الذاتية  املناعة  اأم��را���ض  وحت��دث 
منه  اعتقادا  اخلطاأ،  طريق  عن  �شليمة  خاليا  مهاجمة  على  املناعة 

اأنها اأج�شام دخيلة ينبغي الت�شدي لها.
"فران�شي�ض كريك" الربيطاين جيم�ض يل  الباحثان يف معهد  وقال 
وكارول فنويزا، اإنهما يعمالن ب�شكل دوؤوب من اأجل حتديد الأ�شباب 
ال��ذات��ي��ة. وبح�شب مركز  املناعة  ب��اأم��را���ض  الإ���ش��اب��ة  اإىل  ت���وؤدي  التي 
الذاتية  املناعة  اأمرا�ض  فاإن  الأمريكي،  كلينيك" الطبي  "كليفالند 
يقوم  عندما  يح�شل  "الذئبة" ال��ذي  مثل مر�ض  ا�شطرابات  ت�شمل 

اجلهاز املناعي مبهاجمة اأن�شجة اجل�شم نف�شه.
الربغر  مثل  ال�شريعة  الوجبات  الغربي،  الغذائي  بالنظام  واملق�شود 
ال�شوديوم  م��ن  عالية  ن�شبة  ت�شم  التي  البيتزا،  وحتى  وال�شطائر 
غازية  مب�شروبات  م�شحوبة  تناولها  ي��ج��ري  م��ا  وغالبا  وال��ده��ون، 
ارتفاع �شغط  اإىل  حلوة للغاية. وت��وؤدي هذه الأطعمة غري ال�شحية 
باإقبال  ال��وزن، يف حني حتظى  زي��ادة  ال��دم والكول�شرتول ف�شال عن 
كبري �شواء ب�شبب اأ�شعارها الرخي�شة اأو مذاقها اللذيذ، ل �شيما عند 

الإكثار من الدهون وال�شكريات.
ما  الأطعمة،  بهذه  املرتبطة  الذاتية  املناعة  اأم��را���ض  قائمة  وت�شم 
الذي  "كرون"  داء  جانب  اإىل  الرثياين"  املفا�شل  ب�"التهاب  يعرف 

ي�شبب التهابا يف الأمعاء، والتهاب القولون التقرحي.

اآلم املفا�سل وال�ستاء و رو�ستة الوقاية
ت�شتد يف ف�شل ال�شتاء ودرجات احلرارة املنخف�شة اآلم املفا�شل، التي 

ت�شل اأحياًنا اإىل التوّرم والإعاقة احلركية.
واملفا�شل  العظام  ج��راح��ة  اأ�شتاذ  حم��ق  ال��دي��ن  ج��اد  الدكتور  وي��ق��ول 
بانخفا�ض  قوية  عالقة  لها  املفا�شل  "اآلم  اإّن:  �شم�ض  عني  بجامعة 
درج���ات احل���رارة، فكلما ح��دث تغري يف درج���ات احل���رارة وانخف�شت 
بن�شبة كبرية دون وعي والتزام من امل�شاب بالإجراءات الوقائية ازدادت 
اأحياًنا كثرية لتوّرم يف املفا�شل".  اأن ت�شل يف  الآلم التي من املمكن 
وتابع "حمق" يف حديثه مع موقع "�شكاي نيوز عربية" اأّنه: "يجب 
اأن يلتزم اجلميع وبالأخ�ض الذين لهم تاريخ مر�شي بتدفئة اأنف�شهم، 
وعدم التعر�ض للطق�ض البارد، وارتداء املالب�ض املنا�شبة وعدم النزول 

من املنزل يف اأي وقت تكون فيه الأجواء يف اخلارج غري منا�شبة".
غني  م�شدر  "ال�شم�ض  اأّن:  اإىل  �شم�ض  عني  بجامعة  الأ�شتاذ  واأ���ش��ار 
اأ���ش��ع��ت��ه��ا، مع  ف���رتة ممكنة حت��ت  اأط����ول  ق�����ش��اء  وي��ج��ب  د  بفيتامني 
اللتزام يوميا بامل�شي وعمل الريا�شة املنا�شبة التي يطلبها الطبيب 
املتخ�ش�ض". ونّوه: "من املمكن لالأ�شخا�ض الذين يعانون من ندرة يف 
فيتامني د اأن ي�شيفوا لنظامهم الغذائي الأطعمة الغنية به كمنتجات 
الألبان وغريها ح�شب رغبة ال�شخ�ض امل�شاب". واأردف اأ�شتاذ جراحة 
الهامة  ال��ع��ادات  من  "النوم  �شم�ض:  عني  بجامعة  واملفا�شل  العظام 
�شخ�ض  اأي  قبل  بها من  الهتمام  التي يجب  املياه  تناول  للغاية مع 
يعاين من اآلم املفا�شل، اإىل جانب الرتكيز على عدم حمل اأي اأ�شياء 

ثقيلة اأو القيام بالأن�شطة البدنية التي ت�شبب اإجهادا للع�شالت".

روبوت مبخالب ل�ستئ�سال الرحم
بداأ ا�شتخدام روبوت مزود بزوج من املخالب املت�شلة بذراعني لإجراء 

عمليات ا�شتئ�شال الرحم يف ثالث من�شاآت طبية اأمريكية.
وُيطلق على هذا النظام اجلراحي ا�شم Hominis ويتم ت�شغيليه 
اأثناء  الروبوتية  ب��الأذرع  باملناورة  تقوم  ب�شرية  بوا�شطة وحدة حتكم 

م�شاهدة العملية على ال�شا�شة يف الوقت الفعلي.
اإمكانات  ويتميز الروبوت مبفا�شل الكتفني والكوع واملع�شم لتوفري 
ذراع  م��ع  درج����ة،   360 ب��زاوي��ة  واحل��رك��ة  الب�شرية  ال���ق���درات  ت�شبه 
اإ�شايف يوجه كامريا الفيديو باملنظار من خالل �شق �شغري منف�شل 

للم�شاعدة يف ت�شور الإجراء الداخلي.
 Memic Innovation ومت تطوير الروبوت من قبل �شركة 
يف  ا�شتخدامها  يتم  التقنية  ه��ذه  اأن  اأعلنت  وال��ت��ي   Surgery
�شيليربي�شن  هيلث  ومركز  بفلوريدا  الإقليمي  الطبي  كيندال  مركز 

وم�شت�شفى الن�شاء يف جاك�شون ميموريال.
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اأطباء التخدير عملة نادرة 
تهدد ب�سل القطاع الطبي

احلاد  النق�ض  تداعيات  من  املا�شية  الأ�شهر  طيلة  التحذيرات  توايل  بعد 
الن�شاء  واأم��را���ض  التوليد  م�شت�شفى  اأغ��ل��ق  ���ش��وري��ا،  يف  التخدير  لأط��ب��اء 
اأي  بوجه  اأي��ام،  مدى  على  اأبوابه  دم�شق،  ال�شورية  العا�شمة  يف  اجلامعي، 
حالت مر�شية اإ�شعافية وذلك ب�شبب النق�ض الكبري يف اأطباء التخدير فيه. 
اأن عدم ا�شتقبال هذا امل�شت�شفى احلكومي  ويحذر اخلرباء ال�شحيون من 
احليوي طيلة اأيام لأية حالت اإ�شعافية، هو موؤ�شر اإىل اأن اأزمة نق�ض اأطباء 

التخدير باتت ت�شكل خطرا داهما يهدد حيوات ال�شوريني.
للعجز  البالد،  يف  الجتماعي  التوا�شل  من�شات  �شهدتها  انتقادات  و�شط 

احلكومي عن معاجلة هذه الأزمة التي تعتمل منذ �شهور طويلة.
الأطباء  نزيف  ظ��اه��رة  تفاقم  التخدير،  اخت�شا�شيي  �شح  اأزم���ة  وتعك�ض 
والكفاءات يف �شوريا، حيث يهاجر الكثريون منهم خلارج البالد بفعل توفر 
ال�شحي  ال��واق��ع  ظل  يف  هناك،  لهم  ومهنية  اقت�شادية  ومغريات  حوافز 
ال�شوري املتاأزم يف الداخل، بفعل تراكم مفاعيل �شنوات الأزمة والتي طالت 

ب�شكل اأ�شا�شي قطاع ال�شحة والطبابة.
وتعليقا على خطورة ما يحدث، يقول الطبيب ال�شوري، اأحمد نزار، موؤ�ش�ض 
عربية:  نيوز  �شكاي  مع  لقاء  يف  بدم�شق  الإن�شاين،  الطبي  اأحمد  م�شروع 
"النق�ض املزمن احلا�شل يف كوادر التخدير يف عموم امل�شت�شفيات ال�شورية 
العامة احلكومية منها واخلا�شة الأهلية، يقود بالطبع مل�شاكل معقدة تعيق 
�شري العملية الطبية يف البالد، وخا�شة على �شعيد عرقلة اإجراء العمليات 
الإ�شعافية وال�شرورية، ومن اأهمها عمليات التوليد، وهذا يعني تعري�ض 

�شالمة وحياة الكثري من املر�شى للخطر".

ثالث طرق ب�سيطة 
للحد من هدر الطعام

اجتماعية  م�شكلة  الطعام  ه��در  يعد  ل 
ا، وبالتايل،  فح�شب، بل م�شكلة بيئية اأي�شً
من املهم اتخاذ خطوات ملمو�شة ل�شمان 

جتنب هدر الطعام باأي ثمن.
الأوىل،  اتخاذ اخلطوة  ومل�شاعدتك على 
اأخ�شائية  م���ن  ال��ن�����ش��ائ��ح  ب��ع�����ض  اإل���ي���ك 
بح�شب  باترا،  لوفنيت  الهندية  التغذية 

ما اأوردت �شحيفة تاميز اأف اإنديا:
التخزين  ع����رب  ال���ط���ع���ام  ه�����در  ت��ق��ل��ي��ل 
ال�����ش��ح��ي��ح: مي��ك��ن ت��ق��ل��ي��ل ال���ه���در عرب 
كمية  وتقليل  ال��ط��ع��ام  تخزين  حت�شني 
م���ا ف��ت��ف��ق��ده م���ن ال���ط���ع���ام. ا����ش���رتي ما 

ت�شتخدمه وا�شتخدمه كله.
اإعادة ال�شتخدام: اإذا كنت ل تاأكل كل ما 
تطهيه من الطعام، فقم بتجميده لوقت 
كمكون  الطعام  بقايا  ا�شتخدم  اأو  لح��ق 
يف وج��ب��ة اأخ����رى. اإع����ادة ال��ت��دوي��ر: اأعد 
الت�شميد،  جرب  الإم��ك��ان.  قدر  التدوير 
ميكنك  ال����رتب����ة.  اإىل  امل���غ���ذي���ات  واأع������د 
��ا اأن ت��ب��داأ ب���زراع���ة ب��ع�����ض الأن����واع  اأي�����شً
يف  الأع�شاب  اأو  اخل�شار  اأو  الفاكهة  من 

حديقتك اخلا�شة اإن كان ذلك ممكناً.

الأطعمة امل�سنعة
�ص 23 ت�سبب تدهور الدماغ

�سرب املاء بعد الوجبات 
ي�ساعد على تبيي�ض الأ�سنان

ن�شحت اأخ�شائية الأ�شنان الأمريكية، الدكتورة حنا كين�شيال يف حديث لها 
على  للحفاظ  الأك��ل  بعد  املياه  ب�شرب  الربيطانية،  اإك�شرب�ض  �شحيفة  مع 

اأ�شنانهم بي�شاء اللون.
وقالت الدكتورة حنا: " تعترب املياه ال�شاحلة لل�شرب مفيدة يف العديد 
الفم،  ل�شحة  وكذلك  للعافية  �شرورية  وهي  احلياة،  جم��الت  من 

فهي تعد منظفاً طبيعياً يزيل البكرتيا من الأ�شنان"
" اأو�شي بتناول كوب من املاء على الأقل بعد كل  واأ�شافت: 
القهوة وال�شاي، لأنها  الإف��راط يف تناول  وجبة، وجتنب 
اللون  بنية  اأو  ���ش��ف��راء  ب��ق��ع  ت��ك��ون  يف  ب�شرعة  تت�شبب 
الأطعمة  بع�ض  على  الأم��ر  يقت�شر  الأ�شنان" ول  على 
اإذ ميكن  وامل�������ش���روب���ات ال��ت��ي ت�����ش��ب��ب ت��ل��ط��ي��خ الأ����ش���ن���ان، 
ا، لذلك  اأي�شً اأن يلطخ الأ�شنان  للنيكوتني املوجود يف ال�شجائر 

ا للح�شول على اأ�شنان نا�شعة البيا�ض. من البديهي جتنب ال�شجائر اأي�شً
طبيعي،  ب�شكل  الأ�شنان  لتبيي�ض  الطرق  بع�ض  حنا  الدكتورة  �شرحت  وقد 
مثل تناول الفراولة التي حتتوي على حم�ض املاليك وهو يف الواقع مبي�ض 

طبيعي لالأ�شنان.
كما ميكن تبيي�ض الأ�شنان يف املنزل با�شتخدام �شودا اخلبز، عرب فركها على 

الأ�شنان برفق، اأو مزجها مع معجون الأ�شنان. 

التوتر ال�شديد اأو القلق
برودة  اإىل  اأي�شاً  قلق  اأو  �شديد  لتوتر  التعّر�ض  ي��وؤدي  قد 
الطبيعية  اجل�شم  فعل  ردود  فمن  الن�شاء؛  عند  القدمني 
على التوتر اأو الع�شبية، �شخ الأدرينالني يف جمرى الدم، 
الأوعية  انقبا�ض  الأدري��ن��ال��ني يف  يت�شبب  دوران���ه،  واأث��ن��اء 
ال��دم��وي��ة يف الأط������راف؛ مم��ا يقلل م��ن ت��دف��ق ال���دم اإىل 

املناطق اخلارجية من اجل�شم.
�شرر  لأي  وت�شتعد  بالطاقة،  ال�شتجابة  ه��ذه  وحتتفظ 

ج�شدي قد يحدث نتيجة للو�شع �شديد التوتر.

- منط احلياة
مي��ك��ن اأن ي��ك��ون ل�����ش��ع��ف ال�����دورة ال��دم��وي��ة امل��ت��دف��ق��ة يف 
الأ�شباب؛  م��ن  متنوعة  جمموعة  الن�شاء  عند  القدمني 
اأو اجللو�ض على  باأ�شلوب حياة م�شتقر  فقد يوؤدي العي�ض 
مكتب طوال اليوم، اإىل بطء الدورة الدموية يف ال�شاقني 

والت�شبب يف برودة القدمني.
وميكن اأن يوؤدي تدخني بع�ض الن�شاء ملنتجات التبغ اأي�شاً 
اإىل زيادة �شعوبة و�شول الدم اإىل كل منطقة من اجل�شم؛ 
لذلك قد تكون الن�شاء املدخنات اأكرث عر�شة لل�شكوى من 

برودة القدمني.
اإىل  اأن يوؤدي ارتفاع ن�شبة الكولي�شرتول يف الدم،  وميكن 
ال�شرايني تقلل الدورة الدموية يف  تكوين لويحات داخل 

ال�شاقني والقدمني؛ مما يوؤدي اإىل برودة القدمني.
برودة  يف  اأي�شاً  القلب  اأم��را���ض  بع�ض  تت�شبب  اأن  وميكن 
القدمني؛ لذلك يجب على ال�شخ�ض التحدث اإىل طبيبه 

حول اأية م�شاكل قلبية اأو عوامل خطر موجودة.

- فقر الدم
اأف��ع��ال اجل�����ش��م الطبيعية  اأح���د ردود  ال���ب���اردة ه��ي  ال��ق��دم 

لدرجات احلرارة الباردة
فقر الدم هو حالة حتدث عندما يكون لدى ال�شخ�ض عدد 
قليل جداً من خاليا الدم احلمراء الطبيعية يف اجل�شم، 
اأن يكون  الن�شاء، ميكن  ال�شائعة لدى  الأمرا�ض  وهو من 

هذا ب�شبب العديد من العوامل، مبا يف ذلك نق�ض احلديد 
اأو فيتامني بي 12 اأو حم�ض الفوليك، اأو اأمرا�ض الكلى 

املزمنة.
قد ت�شبب حالت فقر الدم املتو�شطة اإىل ال�شديدة، برودة 
القدمني، وي�شتجيب فقر الدم عادة ب�شكل جيد للتغريات 

يف النظام الغذائي واملكمالت الغذائية.

- الإ�شابة بال�شكري
قد يكون امل�شابون بداء ال�شكري معر�شني خلطر الإ�شابة 
اأو  ال��ق��دم��ني  ب����رودة  ال��دم��وي��ة، م��ث��ل  ال����دورة  مب�شاكل يف 

اليدين.
ب�شكل  ال��دم  ال�شكر يف  ارت��ف��اع م�شتويات  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
اإىل  ال��دم  تدفق  وانخفا�ض  ال�شرايني  ت�شييق  اإىل  متكرر 

الأن�شجة؛ مما قد يوؤدي اإىل برودة القدمني.
ويف بع�ض الأ�شخا�ض، ميكن اأن يوؤدي مر�ض ال�شكري اإىل 
تلف  اأ�شكال  من  �شكل  وه��و  املحيطية،  الأع�شاب  اعتالل 
��ري ع���ادًة لدى  ��َكّ الأع�����ش��اب، وي��ح��دث تلف الأع�����ش��اب ال�����ُشّ
ال��ذي��ن يعانون م��ن ارت��ف��اع غ��ري من�شبط يف  الأ���ش��خ��ا���ض 

م�شتوى ال�شكر يف الدم لفرتات طويلة من الزمن.
ت�شمل الأعرا�ض الأخرى لتلف الأع�شاب ال�شكري، "وخز 
اأو تنميل اأو اأمل حارق يف القدمني وال�شاقني"، وقد ت�شوء 

الأعرا�ض يف الليل.

- ق�شور الغدة الدرقية
ق�شور  ويحدث  الن�شاء،  بني  ال�شائعة  الأم��را���ض  وهو من 
الغدة الدرقية ب�شبب خمول الغدة الدرقية؛ مما يوؤدي اإىل 
ينتج  ما  وه��و  الدرقية،  الغدة  هرمون  م�شتوى  انخفا�ض 

عنه تاأثرٌي �شلبٌي على عملية التمثيل الغذائي يف اجل�شم.
الدموية  ال���دورة  على  اجل�شم  يف  الغذائي  التمثيل  يوؤثر 
�شيء  اأي  ف���اإنَّ  ل��ذا  ح���رارة اجل�شم؛  ودرج���ة  القلب  ونب�ض 
الغدة  ق�شور  وي�شبب  الدرقية  ال��غ��دة  وظيفة  على  ي��وؤث��ر 

الدرقية، ميكن اأن يوؤدي اإىل برودة القدمني.
اأكرث  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  بق�شور  امل�شابة  الن�شاء  ت��ك��ون  ق��د 

اأخرى،  اأعرا�شاً  يواجهن  ب�شكل عام، وقد  ح�شا�شية للربد 
مثل التعب وزيادة الوزن وم�شاكل الذاكرة.

عالج الربد يف اجل�شم
قد تبدو نزلت الربد والإنفلونزا مت�شابهة جداً يف البداية، 
ي�شببا  اأن  وميكن  التنف�شي  اجلهاز  اأمرا�ض  من  فكالهما 

اأعرا�شاً مماثلة.
اكت�شفي اأعرا�ض نزلة الربد وطرق عالج الربد يف اجل�شم 

بفعالية:
ت�����ش��رتك ك���ل م���ن ن�����زلت ال�����ربد والإن���ف���ل���ون���زا يف بع�ض 
الأعرا�ض ال�شائعة، وغالباً ما يعاين الأ�شخا�ض امل�شابون 

باأي من املر�شني من:
-�شيالن اأو ان�شداد الأنف.

-العط�ض.
-اآلم اجل�شم.
-التعب العام.

من  ح��ّدة  اأك��رث  الإنفلونزا  اأعرا�ض  تكون  عامة،  وكقاعدة 
ال��ربد؛ وال��ف��رق الوا�شح الآخ��ر بني الثنني هو  اأع��را���ض 
م��دى جديتهما، ف��ن��ادراً ما ت�شبب ن��زلت ال��ربد ح��الت اأو 
الإنفلونزا  ت��وؤدي  اأن  ميكن  فيما  اإ�شافية،  �شحية  م�شاكل 
الرئوي  واللتهاب  والأذن  الأنفية  اجليوب  التهابات  اإىل 

وتعفن الدم.
ول��ت��ح��دي��د م��ا اإذا ك��ان��ت اأع��را���ش��ك ن��اجت��ة ع��ن ال����ربد اأو 
طبيبك  و���ش��ُي��ج��ري  الطبيب،  ب��زي��ارة  عليك  الإن��ف��ل��ون��زا، 

اختبارات ميكن اأن ت�شاعد يف حتديد �شبب الأعرا�ض.
على  ف�شتحتاجني  ب��رد،  نزلة  بت�شخي�ض  طبيبك  ق��ام  اإذا 
الفر�شة  ت��ت��اح  حتى  فقط  الأع���را����ض  ع��الج  اإىل  الأرج����ح 
للفريو�ض لياأخذ جمراه، وميكن اأن ت�شمل هذه العالجات 
ا���ش��ت��خ��دام اأدوي�����ة ال����ربد ال��ت��ي ل ت�����ش��ت��ل��زم و���ش��ف��ة طبية 

واحل�شول على الكثري من الراحة و�شرب ال�شوائل.
يف ال�شطور التالية، ُتطلعك "�شيدتي.نت" على طرق عالج 
اأعرا�ض الربد يف اجل�شم، بح�شب ما ذكر موقع هيلث لين 
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هل ت�ستطيع حتديد اإيفر�ست؟.. 
�سور مذهلة من الف�ساء

فاندي،  م��ارك  الف�شاء  رائ��د  ن�شر 
التقطها  اإي��ف��ر���ش��ت،  ���ش��ورا جل��ب��ل 
الف�شاء  ت��واج��ده يف حمطة  اأث��ن��اء 

الدولية.
ح�شابه  على  ال�شور  فاندي  ون�شر 
اإياها  "تويرت" مرفقا  الر�شمي يف 
على  العثور  ميكنك  "هل  بتعليق: 

جبل اإيفر�شت يف هذه ال�شورة؟".
متابعي  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  وع����ّل����ق 
وحاولوا  م��ن�����ش��وره،  ع��ل��ى  ف���ان���دي 
ا�شت�شلم  بينما  اإي��ف��ر���ش��ت،  حت��دي��د 

اآخرون ل�شعوبة املهمة.
حدود  ع��رب  اإيفر�شت  جبل  وميتد 
ال�شني ونيبال، وقد ت�شلقه الب�شر 
لأول مرة يف عام 1953، علما اأن 
ارتفاع اأعلى قمة فيه يبلغ 8849 

مرتا.
وي�شهد اجلبل �شنويا حالت وفيات 
ب�����ش��ب��ب وع����ورت����ه وال��ط��ق�����ض غري 
ي�شري  ح��ي��ث  ق��م��ت��ه،  ع��ل��ى  امل�شتقر 
اخل��رباء اإىل اأن ما ي��رتاوح بني 5 
و10 مت�شلقني يلقون حتفهم كل 

عام هناك.

يخت فاخر قادر على 
الإبحار والطريان

اإيطالية  ت�شميم  ���ش��رك��ة  ك�شفت 
ال��ن��ق��اب ع���ن اأح�����دث ي��خ��ت فاخر 
لها م�شمم للطريان والإب��ح��ار يف 

حميطات العامل.
الفاخرة  املركبة  ع��ن  الك�شف  ومت 
قبل  م��ن   Air Yacht امل�شماة 
 Lazzarini Design شركة�
روما  من  تتخذ  التي   Studio

مقراً لها.
الهيكل  ���ش��رع��ة  ت�����ش��ل  اأن  ومي��ك��ن 
امل�شنوع من األياف الكربون اجلافة 
اإىل 60 عقدة بف�شل اأربعة مراوح 
كهربائية تعمل بالطاقة ال�شم�شية 
بالهيليوم،  مملوءين  ومنطادين 
بالتحليق  ل��ل��م��رك��ب��ة  ي�����ش��م��ح  مم���ا 

والطفو على املاء اأي�شا.
ويبقى Air Yacht يف اجلو لأن 
نفخها  يتم  ب��ه  اخل��ا���ش��ة  املناطيد 
ب��غ��از اأخ����ف م��ن ال���ه���واء - يف هذه 
يح�شل  بينما   - الهيليوم  احل��ال��ة 
على دفعة من مراوحه ال�شخمة. 
وي��ب��ل��غ ال��ط��ول الإج���م���ايل لليخت 
م��ا ي��ق��رب م��ن 300 ق��دم )150 
 80( ق��دم   260 وبعر�ض  م��رت(، 
ال�شطح  ط���ول  يبلغ  بينما  م���رت(، 
قدم   260 ال��رئ��ي�����ش��ي  امل����رك����زي 

وعر�شه 30 قدم )10 اأمتار(.

اأ�سباب برودة القدمني عند الن�ساء قد تدل على اأمرا�ض خطرية

من  طبيعيًا  اأم��رًا  القدمني  ب��ربودة  ال�شعور  يعترب 
برودة  الن�شاء  بع�ض  تواجه  ولكن  لآخ��ر،  وق��ت 

القدمني ب�شكل دائم؛ خ�شو�شًا يف ف�شل ال�شتاء.
اجل�شم  اأف��ع��ال  ردود  اأح��د  هي  القدمني  وب���رودة 
الطبيعية لدرجات احلرارة الباردة؛ فعندما يدخل 
الأوعية  تنقب�ض  ب���رودة،  اأك��ر  منطقة  اجل�شم 
والقدمني؛  اليدين  مثل  الأط���راف،  يف  الدموية 

حيث يقل تدفق الدم اإىل هذه املناطق.
برودة  اأ�شباب  معًا  ن�شتعر�ض  التالية،  ال�شطور  يف 
موقع  ذك��ر  م��ا  بح�شب  ال��ن�����ش��اء،  عند  ال��ق��دم��ني 
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�ش�ؤون حملية

بعنوان ع�شر البتكارات الثورية

جل�سة نقا�سية يف اإك�سبو 2020 توؤكد اأن البتكارات التقنية ت�سقل واقعنا اجلديد
عندما تتمكن الآلت من ق�ساء معظم املهام الآلية وتنفيذها �سمن م�ستقبل الأعمال، يكون حينها دور التفكري الب�سري والإبداع اأكرث قيمة

قطاع ال�سباب يف اأفريقيا ميثل قوة كربى لدفع النمو القت�سادي والبتكارات
•• دبي اإك�سبو – الفجر

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

خل�شت اجلل�شة النقا�شية �شمن فعاليات اأ�شبوع ال�شفر والت�شال يف اإك�شبو 
البتكارات  ت�شقل  كيف  الثورية:  البتكارات  "ع�شر  بعنوان  دبي   2020
يف  البتكار  تكنولوجيا  اإم��ك��ان��ات  كامل  اأن  اإىل  اجلديد؟"،  واقعنا  التقنية 

حت�شني نوعية احلياة خارج احلدود وتقليل الأثر البيئي مل تتحقق بعد.
وقد �شّلط التبادل امللهم لوجهات النظر بني قادة العامل وخرباء التكنولوجيا 
ال�شوء على كيفية تاأثري البتكارات التقنية على املجتمع العاملي، من حت�شني 
اخلدمات الجتماعية وفر�ض العمل اإىل خف�ض انبعاثات الكربون. و�شهدت 
والت�شال يف  ال�شفر  اأعمال  منتدى  تعد جزءا من  التي  النقا�شية،  اجلل�شة 
اإك�شبو 2020 دبي يف اإط��ار برنامج الإن�شان وكوكب الأر���ض، الإع��الن عن 
تكنولوجيا  و"جمموعة  الذكية"،  اأفريقيا  "حتالف  ب��ني  ج��دي��دة  ���ش��راك��ة 
الإ�شتونية،  اخلارجية  وزارة  من  بدعم  اإ�شتونيا"،  يف  والت�شالت  املعلومات 
متكني  اأج��ل  م��ن  القهوة  قطاع  بيانات  ت�شجيل  يف  ج��دي��دة  جتربة  لتقدمي 

املزارعني وحتقيق الدخل املادي من الزراعة امل�شتدامة.
و�شاعد تبني فل�شفة "القفزة الهائلة لالأمام" اإ�شتونيا على القفز يف الت�شنيف 
على  قليال  تزيد  الدخل يف مدة  بلد مرتفع  اإىل  الدخل  بلد منخف�ض  من 
30 عاما، لت�شبح الدولة الوحيدة التي حتولت اإىل الرقمنة الكاملة على 

ال�شعيد العاملي، حيث تدير قطاعها العام باأكمله عرب الإنرتنت. 
وت�شمل ق�ش�ض جناحها الهوية الرقمية التي ُت�شدر يف اليوم الذي يولد فيه 
الطفل، ثم ُتطبق �شيا�شة اخلدمة ال�شتباقية من قبل احلكومة الإ�شتونية. 
واح��دة من  اأو  املواطنون بطلب للح�شول على خدمة  يتقدم  اأن  فبدل من 

اأو الدعم ال�شامل للطفل عند ال�شتحقاق،  حقوق املواطنة، مثل الت�شويت 
تتوفر لهم هذه اخلدمات تلقائيا بف�شل الهوية الرقمية.

ال�شابقة لإ�شتونيا، يف معر�ض  الرئي�شة  كاليوليد،  وقالت فخامة كري�شتي 
اإ�شتونيا،  جمهورية  تطوير  عملية  "اأثناء  دولتها:  رقمنة  لرحلة  و�شفها 
اأخربنا الآخرون اأنه يتعني علينا اأن نفعل ما فعلوه اأول، ثم اللحاق بالركب. 
اأبدا من  اإذا قمنا بتقليد الآخرين، فاإننا لن نتمكن  اأنه  الفور  فاأدركنا على 
اللحاق بهم. وبعد ا�شتك�شاف اآفاق امل�شتقبل اأدركنا اأهمية التقنيات الرقمية، 
وها نحن ذا، بعد 30 عاما فقط، ت�شاعف احلد الأدنى لالأجور يف اإ�شتونيا 

حوايل 70 �شعفا وت�شاعفت الأجور املتو�شطة 30 �شعفا".
اأ���ش��ل ع�����ش��رة من  ال��ت��ي ت�شم �شتة م��ن  اأف��ري��ق��ي��ا،  ال�����ش��ب��اب يف  وي�شكل ع���دد 
العامل  �شباب  من  املائة  يف   42 ن�شبة  العامل،  يف  من��وا  الأ���ش��رع  القت�شادات 
اإ�شتونيا،  ل�شكانها. وعلى غرار  يتيح فر�شا عديدة  2030، ما  بحلول عام 
والرئي�ض  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ك���وين،  ل�شينا  يتطلع  ك���ربى،  م�شتقبلية  وب��روؤي��ة 
اإىل �شوق رقمية  اأفريقيا  الذكية، لتحويل قارة  اأفريقيا  التنفيذي لتحالف 

موحدة بحلول عام 2030. 
وقال: "الآن، واأكرث من اأي وقت م�شى، فاإن ت�شخري املكا�شب الدميغرافية 
تن�شيق  �شيتطلب  كلها،  اأفريقيا  ل�شالح  لل�شباب،  املتاحة  الفر�ض  وتو�شيع 
اجل��ه��ود. ح��ي��ث مي��ث��ل ق��ط��اع ال�����ش��ب��اب يف اأف��ري��ق��ي��ا ق���وة ك���ربى ل��دف��ع النمو 
الق��ت�����ش��ادي والب��ت��ك��ارات، يف ح��ني ت��واج��ه مناطق ال��ع��امل الأخ����رى ازدياد 
ن�شبة ال�شيخوخة بني �شكانها. من املتوقع اأنه اإذا ُوظف قطاع ال�شباب ب�شكل 
�شحيح، فاإن هوؤلء ال�شباب لديهم القدرة على اإنتاج ما ي�شل اإىل 500 مليار 
دولر �شنويا خالل ال�شنوات الثالثني املقبلة، اأي ما يعادل ثلث الناجت املحلي 
التنفيذي لال�شرتاتيجية  الرئي�ض  ال�شام�شي،  واأب��رز خليفة   الإجمايل".   
الر�شمي  "ات�شالت" و�شريك الت�شالت  املوؤ�ش�شية يف جمموعة  واحلوكمة 

م�شتقبل  نحو  املو�شوعة  اخلطط  عماد  ه��و  التعاون  ب��اأن   2020 لإك�شبو 
بعينها،  ووظ��ائ��ف  باملوهبة  الأم���ر  يتعلق  "عندما  مو�شحا:  ازده����ارا،  اأك��رث 
فاإنك وقتئذ ل تتقيد بالأ�شخا�ض الذين يقيمون يف البلد ذاتها، بل ميكنك 
وباملثل ل ميكن  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  م��ن جميع  املتاحة  امل��واه��ب  م��ن  ال�شتفادة 
لالأطفال الن�شمام اإىل مدر�شتهم فح�شب، بل اإىل منتدى عاملي. و�شيوؤدي 
ذلك اإىل ت�شريع وترية التعلم وبناء القدرات، ويكون جميع البلدان والأ�شواق 
على قدم امل�شاواة لت�شريع روؤيتها. و�شيدعم ذلك دورة تطوير احللول لكل 
�شوق. وبالنظر اإىل مو�شوع اإك�شبو )توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل(، فهذا 

بال�شبط ما �شي�شرع وترية النمو".
الآلية  املهام  معظم  ق�شاء  من  الآلت  تتمكن  عندما  اأن��ه  املتحدثون  ���د  واأكَّ
الب�شري  التفكري  دور  حينها  ي��ك��ون  الأع���م���ال،  م�شتقبل  �شمن  وتنفيذها 
على  بالرتكيز  للب�شر  ال�شماح  على  التقنية  ق��درة  اإن  قيمة.  اأك��رث  والإب���داع 
مكنت  ال��ذي  الع�شر  العامل  �شهد  اإذ  ج��دي��دا،  مفهوما  لي�شت  اأخ��رى  جهود 
الن�شاء من  املكن�شة الكهربائية والغ�شالة،  املنزلية، على غرار،  فيه الأجهزة 
نائب  �شن،  جي�شيكا  قالت  فيما  واملهنية.  الأكادميية  م�شاعيهن  ا�شتك�شاف 
الرئي�ض التنفيذي ملجموعة ترمينو�ض، �شريك الروبوتات الر�شمي لإك�شبو 
2020: "اإذا اأمكننا حترير الن�شاء من القيام باأعمالهن املنزلية يف القرن 
من  الب�شرية  �شرف  املطاف  نهاية  يف  للروبوتات  حينئذ  ميكن  الع�شرين، 
اإبداعا وقيمة يف القرن احلادي  اأكرث  اإىل الرتكيز على مهام  العمل املتكرر 
الأثر  من  احلد  للروبوتات  ميكن  كيف  اأي�شا  �شن  واأو�شحت  والع�شرين". 
التي  النبعاث  عدمية  الطعام  تو�شيل  روبوتات  مبثال  م�شت�شهدة  البيئي، 
الر�شمي  الطعام  "طلبات"، مزود تو�شيل  طورتها جمموعة ترمينو�ض مع 
لتو�شيل  5700 كم  تزيد على  "طلبات" م�شافة  لإك�شبو، م�شيفة قطعت 
اإقامة  الثالثة الأوىل من  الأ�شهر  2020 خالل  اإك�شبو  اإىل موقع  الطعام 

احلدث، متجنبة بذلك ما يزيد على 600 كغم من غاز ثاين اأك�شيد الكربون 
الذي كان من املمكن اأن ينبعث حال ا�شتخدم مركبات تو�شيل تقليدية بدل 
لإك�شبو  ال�شيارات  لقطاع  الر�شمي  ال�شريك  ني�شان،  �شركة  متلك  ل  منها. 
ني�شان،  وتهدف  للم�شتقبل.  تقليدية  خططا  �شوى  �شيء  اأي  دبي   2020
�شاأنها يف ذلك �شاأن دولة الإمارات العربية املتحدة، اإىل اأن تكون اأكرث اعتدال 
2050، وهو طموح �شتدعمه  اأك�شيد الكربون بحلول عام  بخ�شو�ض ثاين 
بالطاقة  �شتعمل  ال���ذي  الكهربائية  امل��رك��ب��ات  م��رك��ز   ،EV36Zero
املتجددة.  وقال ماركو فيورافانتي، نائب الرئي�ض، تخطيط املنتجات، ني�شان 
مدفوع  ال�شيارات  قطاع  ب��اأن  وعيت  ق��د  تكون  "رمبا  اأوروب����ا:  اأوت��وم��وت��ي��ف، 
بالكامل ميكانيكيا وحتفظيا. لكن هذا لي�ض هو واقع احلال. اإذ تربهن تلك 
ذكاء  اأكرث  اأننا  على  التحكم  وذاتية  وامل�شرتكة  بالكهرباء  امل�شرية  ال�شيارات 
واأمانا ونظافة وا�شتدامة. ومع الأخذ بعني العتبار و�شع ال�شطراب، فلك 
اأن تتخيل مقدار الوقت التي نق�شيه داخل ال�شيارة. تتيح لنا التقنية القيام 
بالأ�شياء ب�شكل اأف�شل يف فرتة وجيزة. ولن نح�شل على متعة القيادة، لكننا 
�شنعيد القيام هذ هذه املرة باأن�شطة اأخرى، ل �شيما بالن�شبة لظروف القيادة 

غري املثرية مثل التنقالت اليومية الطويلة".
اإن  وورلد"  اإت  دو  "ليت�ض  ن��ت��ورك،  غلوبال  رئي�ض  �شولبا،  ه��اي��دي  واأك���دت 
اأمرا بالغ الأهمية، مربزة  ال�شتخدام الر�شيد ل�شبل التقنية اجلديدة يعد 
منها  عام،  كل  الرقمية  النفايات  من  طن  مليون   900 اإنتاج  يجري  "اأنه 

البيانات وامل�شتندات والو�شائط التي تتطلب تخزين البيانات. 
ومع اأخذ ذلك بعني العتبار، اأطلق جناح اإ�شتونيا حتدي التنظيف الرقمي 
لإك�شبو 2020 دبي م�شجعا الزوار على "احلفاظ على الأف�شل والتخل�ض 
اإك�شبو  يف  الُتِقطت  التي  الفيديو  ومقاطع  لل�شور،  بالن�شبة  البقية"  من 

الكربونية. الب�شمة  تقلي�ض  بهدف   2020

مب�شاركة اأكر من األف �شركة وعالمة جتارية من 44 دولة

لأول مرة يف منطقة ال�سرق الأو�سط.. عامل القهوة ينطلق من اإك�سبو 2020 دبي
•• دبي– الفجر 

انطلقت يف اإك�شبو 2020 دبي فعاليات الدورة العا�شرة من 
ال�شنوي  امللتقى  كويف"،  اأوف  "وورلد  القهوة  ع��امل  معر�ض 
للمرة  يقام  وال��ذي  القهوة وخربائها،  �شناعة  ل��رّواد  العاملي 
األف  اأك��رث من  الأو���ش��ط مب�شاركة  ال�شرق  الأوىل يف منطقة 
�شركة وعالمة جتارية من 44 دولة، بتنظيم "دي اإك�ض بي 
املخت�شة وفرع جمعية  القهوة  ليف" بال�شراكة مع جمعية 

القهوة املخت�شة يف دولة الإمارات.
ي�شتمر امل��ع��ر���ض مل���دة ث��الث��ة اأي����ام، وي�����ش��ارك ف��ي��ه اأك���رث من 

�شناعة  رّواد  م���ن  وخ���ب���ري  م��ت��خ�����ش�����ض  زائ�����ر  اآلف  ���ش��ب��ع��ة 
ويجمع  العامل.  واأن��ح��اء  واملنطقة  الدولة  داخ��ل  من  القهوة 
واملوّزعني  وامل�شّنعني  واملحام�ض  والتّجار  املزارعني  احلدث 
والفنادق  املقاهي  واأ�شحاب  واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات 

وع�ّشاق القهوة من اأنحاء العامل.
اإعداد القهوة مهاراتهم خالل  وي�شتعر�ض نخبة من خرباء 
ويتيح  املختلفة؛  امل��ع��ر���ض  مقاهي  يف  عملهم  ع��رب  احل���دث، 
اأنتجته  اأح��دث ما  القهوة الط��الع على  ني وع�ّشاق  للمخت�شّ

هذه ال�شناعة.
اأمام  تتيح  ال��ت��ي  املحام�ض"،  "قرية  فعالية  احل���دث  و���ش��م 

اأبرز حمام�ض القهوة املحلية والعاملية الفر�شة ل�شتعرا�ض 
مهاراتها يف حتمي�ض واإعداد القهوة وطرح اأحدث منتجاتها 
ال��ت��ي تتيح  ال��ت��ذوق،  اإىل ج��ان��ب فعالية زاوي���ة  واب��ت��ك��ارات��ه��ا، 
ل��ل��ج��ه��ات ال��ع��ار���ش��ة ت���ق���دمي اأ����ش���ن���اف ال��ق��ه��وة ل��ن��خ��ب��ة من 

الذواقة.
وم�شاركة  بح�شور  اجلل�شات  م��ن  ع��ددا  الأول  ال��ي��وم  و�شهد 
بينها  م��ن  م��وا���ش��ي��ع  ن��اق�����ش��وا  ودول��ي��ني  حمليني  متحدثني 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وت���اأث���ريه ع��ل��ى اأ���ش��ع��ار ال��ق��ه��وة، ف�شال عن 
فعاليات حافلة مع �شل�شلة �شاملة من املحا�شرات التي قدمها 

خرباء عامليون.

اثنان من من�سقي الأغاين الدوليني يحييان عطلَتي 
نهاية الأ�سبوع القادمتني يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي– الفجر

رائَعني يف  اإىل حفلني  زواره  دبي   2020 اإك�شبو  يدعو 
م�شاهري  م��ن  لثنني  اجلمعة  ليلتي  يف  الطلق  ال��ه��واء 

من�شقي الأغاين )دي جاي( على من�شة اليوبيل.
يف م�����ش��اء ال��ي��وم 14 ي��ن��اي��ر، مي��ك��ن ل��ل��زوار ب���دء عطلة 
نهاية الأ�شبوع مع الدي جاي زبري. وبعد �شبعة اأيام، يف 
م�شاء 21 يناير، يليه الدي جي خالد ممدوح ليتوا�شل 

الحتفال.
��ا ب��ا���ش��م دي ج���اي زب���ري، هو  زب���ري ���ش��ي��خ، امل��ع��روف اأي�����شً
ا�شم ماألوف يف امل�شهد املو�شيقي يف بوليوود ملهاراته يف 
الرق�ض.  حللبات  املنا�شبة  الأغ���اين  جم��وع��ات  ت�شكيل 
ويعرفه مرتادو احلفالت يف الإمارات من عرو�شه التي 
فندق  بريفيه يف  امل��و���ش��ة يف  ل��ي��ايل  يف  دب��ي  يقدمها يف 

ف��ري��د من  ت��وق��ع م��زي��ج  اأرم����اين. ميكن حل�شور حفله 
الأن��واع املو�شيقية، مبا يف ذلك املزج بني اأغنيات �شينما 

بوليوود ومو�شيقى الهاو�ض والآر اآند بي.
اأما الدي جاي امل�شري خالد ممدوح، ف�شاهم يف احتفال 
من�شة  اإىل  ويعود  بالعام اجلديد،   2020 اإك�شبو  زوار 
ال��ي��وب��ي��ل ل��ي��ق��دم ح��ف��ال ي��ع��د مب��ج��م��وع��ة ن��اب�����ش��ة متزج 
الأحلان  مع  التقليدية  الهاو�ض  مو�شيقى  اإيقاعات  بني 

والنغمات امل�شتوحاة من مو�شيقى اجلاز والفانك.
يبداأ حفل دي جاي زبري ال�شاعة 22:00 بتوقيت دولة 
اأما دي جاي خالد ممدوح،  14 يناير.  الإم��ارات اليوم 
الإمارات  دول��ة  بتوقيت   22:00 ال�شاعة  حفله  فيبداأ 
ي���وم 21 ي��ن��اي��ر. ي��ت��اح دخ���ول احل��ف��ل��ني جم��ان��ا جلميع 
ح��ام��ل��ي ت��ذاك��ر اإك�����ش��ب��و 2020، ف��ي��م��ا ُي��ن�����ش��ح ال����زوار 

بالو�شول مبكرا.

اأم�سية غنائية �ساحرة لفوؤاد عبد الواحد وداليا مبارك على من�سة اليوبيل يف اإك�سبو 2020 دبي

مدير الرتويج ال�سياحي الأرجنتيني: بلدان املخروط اجلنوبي لديها مزايا كثرية جتعلها وجهات �سياحية بارزة

•• دبي– الفجر

املو�شيقى من جميع  املئات من حمبي  �شهد 
الأقطار العربية الأم�شية الغنائية اخلليجية 
الواحد وداليا مبارك  ف��وؤاد عبد  للمطربني 
وذلك  دب��ي،   2020 اإك�شبو  فعاليات  �شمن 

على من�شة اليوبيل.
تفاعل  الأ�شيلة،  العربية  الأنغام  وعلى وقع 
الكال�شيكية  الأغ���اين  م��ع  الكبري  اجلمهور 
وال��ع��اط��ف��ي��ة ال���ت���ي جن���ح جن��م��ا احل���ف���ل يف 
تقدميها. وغنت الفنانة داليا مبارك اأغنية 
تفاعل  و�شط  حمالها"  زاي��د  دار  يا  "اهلل 
كبري من احل�شور؛ �شملت فقرات الأم�شية 

اأي�شا اأداء ثنائيا م�شرتكا لنجمي احلفل.
ال�����ش��ع��ودي��ة دال���ي���ا مبارك،  امل��ط��رب��ة  اأط���ّل���ت 
�شاحبة ال�شوت العذب والإح�شا�ض اجلميل، 
و�شط  احل��ف��ل  ب��داي��ة  يف  امل�شرح  خ�شبة  على 
موجة ترحيب حارة من اجلمهور. وقدمت 
الفنانة داليا مبارك خالل احلفل جمموعة 
متنوعة من الأغاين الرومان�شية والعاطفية، 

من بينها اأغنية "قلبت الطاولة"، التي اأكدت 
اأنها كانت �شببا يف �شهرتها وتعريف اجلمهور 
عقب  جنحت  الأغنية  ه��ذه  اأن  ل�شيما  بها، 
ظهورها يف ت�شجيل ت�شعة ماليني م�شاهدة 

على يوتيوب.

تقدمي  ال�������ش���ع���وي���ة  امل����ط����رب����ة  ووا������ش�����ل�����ت 
تفاعل  و���ش��ط  امل��ره��ف  باإح�شا�شها  اأغ��ان��ي��ه��ا 
اجلمهورالذي �شاحبها اأداء بع�ض الأغاين. 
وف���اج���اأت امل��ط��رب��ة ج��م��ه��ور احل��ف��ل باإحدى 
"�شهل  وه��ي  اجل��دي��دة  العاطفية  اأغنياتها 

وحما�ض  وت�شفيق  ه��ت��اف  و���ش��ط  احلكي"، 
بكلمات  اإع���ج���اب���ه  اأب�����دى  ال�����ذي  اجل���م���ه���ور، 
الأغنية والإح�شا�ض اجلميل واملتميز للفنانة 
دال��ي��ا م��ب��ارك. واخ��ت��ت��م��ت ال��ف��ن��ان��ة و�شلتها 
حمالها"  زاي��د  دار  ي��ا  "اهلل  بغناء  الغنائية 
و���ش��ط م���وج���ات م���ن ال��ت�����ش��ف��ي��ق احل����ار من 

اجلمهور.
الواحد باجلمهور  ف��وؤاد عبد  الفنان  ورح��ب 
ال��ك��ب��ري، م��ع��رب��ا ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
الواحد:  الغنائية. وقال عبد  الأم�شية  هذه 
الإم����ارات  دول���ة  يف  دب���ي   2020 "اإك�شبو 
العربية املتحدة، هو بالفعل ملتقى للثقافات 
امل�شاركة  وي�شعدين  املختلفة،  واحل�����ش��ارات 
الذي  ال���دويل،  �شمن فعاليات ه��ذا احل��دث 

اأعتربه فخرا لكل العرب".
اليمني،  ال��ف��ن��ان  احل��ف��ل  ج��م��ه��ور  وا�شتقبل 
احل��ائ��ز ج��ائ��زة جن��م اخل��ل��ي��ج ع���ام 2010، 
بالت�شفيق املتوا�شل عقب الإعالن عن بدء 
ف��ق��رت��ه ال��غ��ن��ائ��ي��ة. وا���ش��ت��ه��ل ال��ف��ن��ان فقرته 

بغناء "هاتي كفك فوق كفي". 

•• دبي  – الفجر

ت���ن���اول���ت ج��ل�����ش��ة ن���ق���ا����ض، ا���ش��ت�����ش��اف��ه��ا جناح 
لي���ف،  اإك�����ش��ب��و  م���ن  اخلري"  يف  "مبدعون 
املخروط  الراهن يف منطقة  ال�شياحي  امل�شهد 
اجلنوبي، التي تتاألف من ت�شيلي والأرجنتني 
واأوروغواي – وهي البلدان الواقعة يف اأق�شى 
جنوب اأمريكا اجلنوبية. خالل اجلل�شة، ناق�ض 
اأرجنتينية  ح��ك��وم��ي��ة  ه��ي��ئ��ات  م��ن  م�����ش��وؤول��ون 
فر�ض امل�شاركة يف كافة الأنواع ال�شياحية التي 
امل��خ��روط اجلنوبي  ب��ل��دان منطقة  م��ن  جتعل 
ب��ارزة، مبا متتكله من ثقافة  وجهات �شياحية 
ال�شياح  اإليها  وت��راث م�شرتك جت��ذب  وت��اري��خ 

من اأنحاء العامل.

وعلى هام�ض هذا احلدث، قال مدير الرتويج 
ال�شياحي الدويل يف مكتب ال�شياحة الأرجنتيني 
لت�شليط  فانويل،  هرينان  ال�شيد  )اإن��ربوت��ور( 
الأرجنتني  يف  ال�شياحي  امل�شهد  على  ال�شوء 
خا�شة،  اجلنوبي  املخروط  منطقة  ويف  عامة 
لتن�شيط  امل�����ش��رتك  ال���ت���ع���اون  ف���ر����ض  وب���ح���ث 
بلدان  اإىل  ال�شياح  وج���ذب  ال�شياحي  القطاع 

اأمريكا اجلنوبية: 
2020 دب���ي مع  اإك�����ش��ب��و  اإن���ن���ا ن��ع��م��ل يف  ق���ال 
كوجهة  ل��الأرج��ن��ت��ني  ال��رتوي��ج  ع��ل��ى  �شركائنا 
عدد  م��ع  الج��ت��م��اع��ات  بع�ض  وع��ق��د  �شياحية، 
ال���ط���ريان وم��ن��ظ��م��ي الرحالت  ���ش��رك��ات  م���ن 
والتو�شل  للت�شاور  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�شياحية، 
اإع��ادة تن�شيط  روؤي��ة متكاملة حول كيفية  اإىل 

املرحلة  يف  التعايف  وكيفية  ال�شياحي  القطاع 
كوفيد- جلائحة  ال�شلبية  الآث���ار  م��ن  املقبلة 
هو  اجلنوبي  املخروط  اأن  اإىل  م�شريا   .19
امل��ن��ط��ق��ة اجل��غ��راف��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��واق��ع��ة يف 
من  ويتاألف  اجلنوبية،  اأمريكا  جنوب  اأق�شى 
تقع  واأوروغ���واي، يف حني  والأرجنتني  ت�شيلي 
والربازيل  وب��ريو  وبوليفيا  ب��اراغ��واي  كل من 
ع��ل��ى م��ق��رب��ة ك��ب��رية م��ن��ا. وت�����ش��رتك البلدان 
ال���واق���ع���ة يف امل���خ���روط اجل��ن��وب��ي ب��ك��ث��ري من 
الأف���ك���ار وال��ق�����ش��اي��ا وال��ت��اري��خ وال�����رتاث. كان 
ت�شيلي  م��ع  م�شرتك  اج��ت��م��اع  ال��ب��ارح��ة  لدينا 
اجلذب  مناطق  عن  ك�شفنا  حيث  وب��اراغ��واي، 
املناظر  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ع  ل��دي��ن��ا،  الرئي�شية 
الطبيعية. نعلم اأن لل�شياحة يف الوقت احلا�شر 

قيمة كبرية يف امل�شاحات املفتوحة، وريفنا يوفر 
هذا النوع من ال�شياحة، ولكن ما يهم اأي�شا هو 
تقاليدنا وثقافتنا واملزايا التي تتمتع بها بلدان 
املخروط اجلنوبي لتقدمها لل�شياح الدوليني. 
لنقدمه.   ال��ك��ث��ري  ل��دي��ن��ا  ال���ف���رتة  ه����ذه  ويف 
ومع  ت�شيلي  م��ع  متكرر  ب�شكل  نعمل  وا���ش��اف 
املناطق البعيدة املطلة على البحر. نعتقد اأننا 
منلك الكثري من املزايا والتنوع والثقافة التي 
اجلنوبية؛  اأمريكا  ب��ل��دان  اإىل  ال�شياح  جت��ذب 
واحدة  تعترب  املثال،  �شبيل  على  فالأرجنتني، 
اأمريكا اجلنوبية، وتتميز  ال��دول يف  اأك��رب  من 
بامتداد �شواطئها على طول املحيط الأطل�شي، 
وغابات  غنية  �شهول  م��ن  املتنوعة  وطبيعتها 
وجهة  جتعلها  مميزة  جليدية  واأن��ه��ار  كثيفة 
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يعد اخلرف مر�شا تنك�شيا ع�شبيا يتميز بفقدان الت�شال بني خاليا 
الدماغ، ما يوؤدي يف النهاية اإىل فقدان الذاكرة.

قوية  حمددات  هي  احلياة  منط  عادات  اأن  املتزايدة  الأدلة  وُتظهر 
جتنبها  يجب  التي  الأطعمة  الآن  الباحثون  واأبرز  الذاكرة،  لفقدان 

باأي ثمن.
�شروري  الغذائي  النظام  اأن  اإىل  الدرا�شات  من  كبري  عدد  وتو�شل 
فرتة  منذ  املعروف  وم��ن  واخل��رف.  الإدراك  �شعف  خماطر  لتقليل 
الأمثل  هي   3 اأوميغا  على  تركز  التي  الغذائية  الوجبات  اأن  طويلة 

ل�شحة الدماغ.

الآثار  على  ال�شوء  الباحثون  �شلط  ج��دي��دة،  درا���ش��ة  ويف 
قد  اأنها  من  وح���ذروا  امل�شنعة،  الأطعمة  لتناول  ال�شارة 
ت�شبب "عجزا كبريا يف الذاكرة"، يف غ�شون اأربعة اأ�شابيع 

فقط.
و���ش��ل��ط ب��ح��ث ج��دي��د ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ت��اأث��ريات الوقائية 
التاأثريات  م��ن  يقلل  اأن��ه  مو�شحا  ل��ل��دم��اغ،   3 لالأوميغا 
���ش��ب��ه ك��ام��ل لدى  امل��رت��ب��ط��ة ب��اخل��رف ب�شكل  الل��ت��ه��اب��ي��ة 

اجلرذان الأكرب �شنا.
 Brain جم���ل���ة  يف  ن�������ش���رت  ال����ت����ي  ال���ن���ت���ائ���ج  وت�������ش���ري 
اأوميغا  اأن  اإىل   ،Behavior and Immunity
لالأطعمة  اللتهابية  التاأثريات  يقاوم  قد   DHA  3

امل�شنعة.
وحذر الفريق من الأطعمة 

ل�شحة  امل�������ش���ن���ع���ة 
مو�شحا  ال��دم��اغ، 

يف  اللتهاب  اأن 
ظهر  ال���دم���اغ 
ب���ع���د اأرب����ع����ة 
اأ�������ش������اب������ي������ع 
ف������ق������ط م���ن 

تناول الأطعمة 
املكررة.

وق��ال كبري معدي 
روث  ال��������درا���������ش��������ة، 

معهد  يف  ب��اري��ي��ن��ت��و���ض، 
ج���ام���ع���ة ولي��������ة اأوه�����اي�����و 

ال�شلوكي:  ال����ط����ب  لأب������ح������اث 
"حقيقة اأننا نرى هذه التاأثريات بهذه 

اإىل  ال�شرعة مقلقة بع�ض ال�شيء. وت�شري هذه النتائج 
اأن ا�شتهالك نظام غذائي معالج ميكن اأن يوؤدي اإىل عجز 
تزداد  ال�شيخوخة،  حالة  ويف  ال��ذاك��رة،  يف  ومفاجئ  كبري 
احتمالية حدوث تدهور �شريع للذاكرة يف الإ�شابة مبر�ض 
التنك�ض الع�شبي مثل مر�ض الزهامير. ومن خالل اإدراك 
هذا، رمبا ميكننا احلد من الأطعمة امل�شنعة يف وجباتنا 
الغذائية وزيادة ا�شتهالك الأطعمة الغنية بحم�ض اأوميغا 

التقدم".  هذا  اإبطاء  اأو  ملنع  اإما   DHA الدهني   3
ي�شبه  طعاما  الباحثون  اأنتج  ال��ت��اأث��ريات،  ه��ذه  ولتحديد 
امل��ن��ت��ج��ات امل��ع��ب��اأة ل��ف��رتة ���ش��الح��ي��ة ط��وي��ل��ة، م��ث��ل رقائق 

البطاط�ض والوجبات اخلفيفة الأخرى.
ثالثة  العمر  من  البالغة  الفئران  بتخ�شي�ض  قاموا  ثم 
اأ�شهر و24 �شهرا لطعامها الطبيعي اأو طعامها املعالج اأو 

النظام الغذائي املجهز باأوميغا DHA 3 نف�شه.
وك�شفت النتائج عن ارتفاع ملحوظ يف عالمات اللتهاب 
بني القوار�ض التي تناولت النظام الغذائي املعالج وحده.

غذائيا  نظاما  تتبع  التي  �شنا  الأك���رب  الفئران  واأظ��ه��رت 
م��ع��اجل��ا، ع��الم��ات م��ل��ح��وظ��ة ل��ف��ق��دان ال���ذاك���رة مل تكن 

وا�شحة يف القوار�ض ال�شغرية.
وعلى العك�ض من ذلك، متت حماية القوار�ض املخ�ش�شة 
ال�شتجابات  �شد   DHA ب���  املكملة  امل�شنعة  لالأغذية 

اللتهابية وفقدان الذاكرة.
وخل�ض الفريق اإىل اأن اأحما�ض اأوميغا 3 الدهنية 

DHA متنع فقدان الذاكرة ومتنع 

التاأثريات اللتهابية ب�شكل �شبه كامل يف الفئران.
الغذائية  احلميات  اأن��واع  هي  "هذه  باريينتو�ض:  واأ�شاف 
الدهون،  منخف�شة  اأن��ه��ا  على  عنها  الإع����الن  يتم  ال��ت��ي 
ول��ك��ن��ه��ا ت��ع��ال��ج ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري. ل��ي�����ض ل��دي��ه��ا األ����ي����اف بل 
الكربوهيدرات  با�شم  اأي�شا  ُت��ع��رف  م��ك��ررة  كربوهيدرات 

منخف�شة اجلودة.
املعلومات  اإىل  النظر  اعتادوا  الذين  الأ�شخا�ض  ويحتاج   
يف  وج����ودت����ه����ا  الأل�����ي�����اف  اإىل  الن����ت����ب����اه  اإىل  ال���غ���ذائ���ي���ة 
الكربوهيدرات. وتظهر هذه الدرا�شة حقا اأن هذه الأ�شياء 

مهمة".
اأم��اك��ن غري  ال���ذي تق�شيه يف  ال��وق��ت  ال��ق��وار���ض  ون�شيت 
ماألوفة يف غ�شون اأيام قليلة، ما ي�شري اإىل وجود تلف يف 
منطقة ما حتت املهاد.

على  وع������������الوة 
بدت  ذل������ك، 
اأقل تقبال 
�شارات  لإ
اخلوف، 
م���������������������ا 
ي�������ش���ري 
ىل  اإ
ل  حتما ا
وج������������������������ود 
ت�������ش���وه���ات يف 

اللوزة.
باريينتو�ض:  واأ�شاف 
"تورطت اللوزة الدماغية 
باأحداث  املرتبطة  الذكريات  يف 
عاطفية وخوفية وم�شببة للقلق. واإذا كانت هذه املنطقة 

من الدماغ معطلة، 
فقد يتم تفويت الإ�شارات التي تتنباأ باخلطر وقد توؤدي 

اإىل قرارات �شيئة".
و�شدد الباحث على اأنه ل ينبغي تف�شري النتائج على اأنها 
ترخي�ض لالأ�شخا�ض لتناول الأطعمة امل�شنعة طاملا اأنهم 

.DHA ياأخذون مكمالت
وب����دل م��ن ذل����ك، اأو����ش���ح ب��اري��ي��ن��ت��و���ض اأن ال��رتك��ي��ز على 
لدرء  اأم��ان��ا  الأك���رث  ال��ره��ان  ه��و  الغذائي  النظام  حت�شني 

فقدان الذاكرة.

توؤثر كثريا على الذاكرة

الأطعمة امل�سنعة ت�سبب تدهور الدماغ
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وقالت باتيل: "عادة ما ترتبط النتفاخات حتت العينني بقلة 
العينني،  انتفاخ حتت  اأو  تورم خفيف  �شكل  النوم، وتظهر على 
اإنها يف الغالب م�شدر  نتيجة لرتاكم ال�شوائل يف املقام الأول. 
طبية  حالة  وج��ود  على  عالمة  تكون  م��ا  ون���ادرا  جتميلي  قلق 
الأكرث  هي  النوم  قلة  اأن  من  الرغم  "على  خطرية".وتابعت: 
�شيوعا، اإل اأن اأكيا�ض العني ميكن اأن تنتج عن جمموعة متنوعة 

من الأ�شباب املختلفة".
واإح�������دى ال���ط���رق ال���ت���ي مي��ك��ن��ك م���ن خ��الل��ه��ا ت��ق��ل��ي��ل مظهر 
الغذائية  التغيريات  بع�ض  اإج��راء  هي  العني  حتت  النتفاخات 

الب�شيطة.

قلل من تناول امللح
من  عالية  ن�شبة  على  يحتوي  ال��ذي  الطعام  ي�شاهم  اأن  ميكن 

ال�شوديوم يف ظهور انتفاخ حتت العني.
اأن  وميكن  اجل�شم  يف  ال�شوائل  احتبا�ض  يحفز  امللح  لأن  وه��ذا 
العيون،  لطبيبة  وفقا  العني،  حتت  ال�شوائل  تراكم  اإىل  ي��وؤدي 

قائلة: "اإن تقليل تناول امللح قد ي�شاعد يف تقليل النتفاخ".
واأ�شارت باتيل اإىل اأن هناك اأطعمة ميكن اأن حتتوي على ن�شبة 
عالية من ال�شوديوم، لذلك من ال�شروري التحقق من القيمة 

الغذائية للعنا�شر.
ياأكل  األ  "يجب  الوطنية:  ال�شحية  اخل��دم��ات  هيئة  وبح�شب 

البالغون اأكرث من 6غ من امللح يوميا )2.4 غ من ال�شوديوم(، 
اأي نحو ملعقة �شغرية واحدة".

نظامك  يف  باحلديد  الغنية  الأطعمة  من  املزيد  اأدخل 
الغذائي

الأ�شباب  اأك��رث  م��ن  ع��ن نق�ض احل��دي��د  الناجم  ال��دم  يعد فقر 
احلديد  لأن  وذل���ك  العينني،  حت��ت  ال�����ش��وداء  ل��ل��ه��الت  �شيوعا 

�شروري لإنتاج الهيموغلوبني يف اجل�شم.
اإىل  الرئتني  من  الأك�شجني  نقل  عن  م�شوؤول  والهيموغلوبني 

باقي اخلاليا يف اأن�شجة واأع�شاء اجل�شم.
الدم،  الذين يعانون من فقر  "بالن�شبة لأولئك  باتيل:  وقالت 
فاإن تناول الأطعمة الغنية باحلديد قد ي�شاعد اأي�شا يف تقليل 
اأن�شجة  اإىل  للو�شول  الأك�شجني  بزيادة  ت�شمح  الأعرا�ض لأنها 

اجل�شم وجتنب ظهور الهالت ال�شوداء.
وت�شمل الأطعمة الغنية باحلديد: الفا�شوليا والفول واحلم�ض 
واللحم  املدعمة  الإفطار  املجففة وحبوب  والفاكهة  واملك�شرات 

الأحمر.
ظهور  اإىل  اجل��ف��اف  ي���وؤدي  اأن  "ميكن  العيون:  طبيبة  وت��ق��ول 
الهالت ال�شوداء حتت العينني والنتفاخ، لذا فاإن التخلي عن 
ا�شتهالك امل�شروبات الكحولية اأو تقليلها قد ي�شاعد يف تخفيف 

هذا املظهر". 

حافظ على رطوبتك
كما هو احلال عند �شرب الكحول، فاإن عدم دخول كمية كافية 
اإىل جفاف منطقة  اأي�شا  ي��وؤدي  اأن  اإىل اجل�شم ميكن  امل��اء  من 

اأ�شفل العينني.
وتو�شح باتيل: "من املهم اأن نحافظ على م�شتويات املياه لدينا 
التي تتجدد كل يوم، حيث يو�شي اخلرباء ب�شرب نحو 13 كوبا 

من ال�شوائل يوميا للرجال وت�شعة لل�شيدات".

ثالثة تغيريات يف النظام الغذائي ميكن اأن تق�سي على النتفاخ حتت العينني
يحدث النتفاخ حتت العينني لأ�شباب خمتلفة من الإجهاد اإىل قلة النوم وتغريات الطق�ض واجلفاف، وميكن اأن تظهر عندما ل نتوقعها ما قد ي�شكل م�شدر قلق 

لبع�ض النا�ض.ولكن، بح�شب املتخ�ش�شني، ميكن ال�شيطرة على هذه احلالة من خالل بع�ض التغيريات يف النظام الغذائي.
من  باتيل،  رو�شني  الب�شريات  لأخ�شائية  وفقا  واجل��اف،  البارد  الطق�ض  ب�شبب  �شيوعا  اأك��ر  العينني  حتت  ما  انتفاخ  ي�شبح  قد  ال�شتاء،  اأ�شهر  تقدم  وم��ع 

.MCOptom
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جلنة بالوطني الحتادي تعتمد تقريرها ب�ساأن مو�سوع تطوير ال�سناعة الوطنية

غرفة عجمان تعتمد نظامًا اإلكرتونيًا جديدًا لإنتخابات جمل�ض �سيدات اأعمال عجمان 

•• دبي-الفجر:

اعتمدت جلنة �شوؤون التقنية والطاقة 
الوطني  املجل�ض  يف  املعدنية  وال���رثوة 
الحت��������ادي خ�����الل اج���ت���م���اع���ه���ا ال����ذي 
عقدته يوم الأربعاء 12 يناير 2022 
يف مقر الأمانة العامة للمجل�ض يف دبي، 
برئا�شة �شعادة الدكتورة ن�شال حممد 
تقريرها  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����ش��ة  الطنيجي 
ال�شناعة  وزارة  دور  م��و���ش��وع  ح����ول 
والتكنولوجيا املتقدمة يف �شاأن تطوير 

ال�شناعة الوطنية.
اللجنة  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  يف  ����ش���ارك 
العليلي  بخيت  عفراء  م��ن:  كل  �شعادة 
مقررة اللجنة، وجميلة اأحمد املهريي، 
عي�شى  وحممد  ليتيم،  را�شد  وعائ�شة 
ثنية،  ب����ن  م���اج���د  وم������رمي  ال���ك�������ش���ف، 
اأع�شاء  ال�����ش��ح��ي،  ع���ب���داهلل  وي���و����ش���ف 

املجل�ض الوطني الحتادي.

•• عجمان- الفجر

عجمان  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اعتمدت 
لإنتخابات  ج���دي���داً  اإل���ك���رتون���ي���اً  ن��ظ��ام��اً 
للدورة  عجمان  اأع��م��ال  ���ش��ي��دات  جمل�ض 
 ،2024-2022 ال��ف��رتة  ع��ن  اجل��دي��دة 
بهدف �شمان �شال�شة العملية النتخابية 
والكفاءة  وال�شفافية  احلوكمة  وحتقيق 
�شيدات  جم��ل�����ض  ان��ت��خ��اب��ات  يف  وال���دق���ة 

اأعمال عجمان. 
�شيدات  جم���ل�������ض  ان���ت���خ���اب���ات  وع����ق����دت 
بح�شور�شعادة  افرتا�شياً  عجمان  اأعمال 
املهند�ض عبداهلل املويجعي رئي�ض جمل�ض 
اإداة غرفة جتارة و�شناعة عجمان و�شعادة 
�شامل ال�شويدي مدير عام غرفة عجمان 
�شيدات  جم��ل�����ض  ل��ع�����ش��وي��ة  وامل��ر���ش��ح��ات 

اأعمال عجمان.
ملجل�ض  اجل��دي��دة  ال���دورة  نتائج  واأ�شفرت 
ثالث  مل��دة  عجمان  اأع��م��ال  �شيدات  اإدارة 
اآمنة خليفة  الدكتورة  �شنوات عن تروؤ�ض 
اآل علي للمجل�ض واملهند�شة عائ�شة خلفان 
وفاطمة  املجل�ض  لرئي�ض  نائباً  النعيمي  
اميان  و  لل�شندوق  اأميناً  ال�شحي  ح�شن 
يتم  اأن  على  ال��ع��ام،  الأم���ني  ال�شوم  عبيد 
الجتماع  خ��الل  اللجان  روؤ���ش��اء  تر�شيح 
الول للمجل�ض بدروته اجلديدة، و�شمت 
ع�شوية املجل�ض كاًل من الع�شوات “رميا 
عبداهلل ال�شرفاء، املهند�شة فاطمة حممد 

اجتماعها  خ���الل  اللجنة  وا�شتكملت 
م��ن��اق�����ش��ة ال���ت���ق���ري���ر ال���ن���ه���ائ���ي ال����ذي 
���ش��ي��ت��م رف���ع���ه ل��ل��م��ج��ل�����ض مل��ن��اق�����ش��ت��ه يف 

التالية  امل���ح���اور  ق��ادم��ة وف���ق  ج��ل�����ش��ات 
ت�شعى  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة   :
يتعلق  ف��ي��م��ا  حت��ق��ي��ق��ه��ا  اإىل  ال��������وزارة 

واحلوافز  املحلية،  ال�شناعة  بتطوير 
الوطنية  ال�������ش���ن���اع���ات  ل���دع���م  وامل����ن����ح 
الأجنبية،  ال�شناعات  م��ن  وحمايتها 

وفاء  امل��ط��رو���ش��ي،  �شقر  ال��ع��ب��دويل، منى 
�شالح  ح��ن��ان  ال�شام�شي،  ال��ف��وره  ح�شن  

الدوله ونورا �شلطان املرزوقي”.
وه��ن��اأ ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل امل��وي��ج��ع��ي، رئي�شة 
اأعمال عجمان  �شيدات  وع�شوات جمل�ض 
على تويل مهام الدورة اجلديدة لأعمال 
وجهوده  املجل�ض  ب��دور  م�شيداً  املجل�ض، 
ل��ت��م��ك��ني امل������راأة ورائ�������دات الع���م���ال عرب 
عززت  ري��ادي��ة  وم�شاريع  م��ب��ادرات  تنفيذ 

الأعمال  �شيدات  م�شاريع  م�شاهمة  م��ن 
املجل�ض  ان  واأك��د  القت�شادي،  القطاع  يف 
يف  م�شريته  �شي�شتكمل  اجلديدة  بدورته 
ت�شجيع ودعم املواطنات الراغبات لدخول 
البتكار  ع��ل��ى  وح��ث��ه��ن  الأع����م����ال  ع����امل 
ناجحة  م�����ش��اري��ع  اإىل  الف���ك���ار  وحت���وي���ل 
والتدريب  وال��ت��وج��ي��ه  ال���دع���م  وت���وف���ري 

لتنمية املهارات والبداع.
واأ����ش���اد ب��ح��ر���ض ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة على 

املجالت  ك��اف��ة  يف  امل����راأة  م�شاركة  تعزيز 
التنمية  يف  ورائ���داً  ف��اع��اًل  عن�شر  لتكون 
امل�����ش��ت��دام��ة، ل��ت��ن��ع��ك�����ض ت��ل��ك اجل���ه���ود يف 
ومنتجات  م�شاريع  م�شاهمات  حجم  منو 
�شيدات ورائدات الأعمال يف الناجت املحلي 
اأك����دت الدكتورة  ل��ل��دول��ة.  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
رئ��ي�����ش��ة جمل�ض  ع��ل��ي  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  اآم���ن���ة 
اإعتزازها  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان،  اأع��م��ال  ���ش��ي��دات 
وت��ق��دي��ره��ا ل��ل��ث��ق��ة ال���ت���ي ت��ول��ي��ه��ا غرفة 

اجلهات  م����ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  وال����ت����ع����اون 
ال�شناعات  دعم  والحت��ادي��ة يف  املحلية 

الوطنية.

�شيدات  اإدارة  جمل�ض  لع�شوات  عجمان 
اأع��م��ال ع��ج��م��ان، واأك����دت ع��ل��ى  موا�شلة 
على  للمحافظة  واخال�ض  بتفان  العمل 
حتقيق  على  وال��ع��م��ل  املجل�ض  مكت�شبات 
اأه����داف����ه وت�����ش��ج��ي��ع م�����ش��ارك��ة امل�������راأة يف 
وتنمية  املتنوعة  القت�شادية  الن�شطة 
�شيدات  وال���رتوي���ج لأن�����ش��ط��ة  ق��درات��ه��ن، 
الع��م��ال يف الم���ارة م��ن خ��الل املعار�ض 
والعمل  وغريها،  وامللتقيات  والفعاليات 
تواجه  ق��د  ال��ت��ي  ال�شعوبات  تذليل  على 
اأعمالهن وم�شاريعهن وذلك بالتعاون مع 

اجلهات ذات ال�شلة.
عجمان  اأعمال  �شيدات  “جمل�ض  وتابعت 
�شي�شتمر يف تعزيز الروابط والتعاون مع 
واملوؤ�ش�شات  الع��م��ال  �شيدات  جمتمعات 
املجل�ض  ب��ن�����ش��اط  ال�����ش��ل��ة  ذات  وال��ه��ي��ئ��ات 
حتقيق  ب��ه��دف  ودول��ي��ا  واقليميا  حمليا 
تطلعات  وم����واك����ب����ة  امل���ج���ل�������ض  اأه���������داف 
اإطالق  على  والعمل  ع�شواته،  وم�شالح 
تنويع  مبادرات وم�شاريع جديدة ت�شمن 

وجناح م�شاريع �شيدات العمال. 
اإط��الق��ه يف  اأن املجل�ض جنح منذ  واأك���دت 
خمتلف  يف  الأع��م��ال  �شيدات  دور  تر�شيخ 
املجل�ض  و�شي�شعى  الإقت�شادية،  الن�شطة 
العمل  موا�شلة  على  اجل��دي��دة  دورت��ه  يف 
لتنمية  املالئمة  الفر�ض  وت��وف��ري  اجل��اد 
و�شيدات  ع�����ش��وات��ه  م�����ش��اري��ع  وا���ش��ت��دام��ة 

العمال ب�شكل عام.

معر�ض �سوق ال�سفر العربي يغري موعد اإقامة ن�سخة 
2022 متا�سيا مع اأ�سبوع العمل اجلديد يف الدولة

•• دبي- وام:

اأعلنت �شركة ريد اكزبي�شينز العاملية- ال�شركة املنظمة ملعر�ض �شوق ال�شفر 
العربي- اأن ن�شخة 2022 من معر�شها ال�شنوي �شينطلق يوم الثنني 9 
مايو 2022 وينتهي يوم اخلمي�ض 12 مايو 2022 ليتما�شى مع اأ�شبوع 
املعر�ض  �شيقام  حيث  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  اجل��دي��د  العمل 
مبركز دبي التجاري العاملي . وقالت دانييل كورتي�ض، مديرة معر�ض �شوق 
ال�شفر العربي يف ال�شرق الأو�شط: “نتطلع ب�شغف اإىل الرتحيب مبجتمع 
ال�شفر وال�شياحة العاملي يف دولة الإمارات العربية املتحدة يوم الثنني 9 
التواريخ والأوق��ات املحدثة ل�شوق  اأن  2022 معربة عن ثقتها من  مايو 
من  �شواء  حد  على  واحل�شور  العار�شني  �شتفيد   2022 العربي  ال�شفر 

خالل تقدمي ميزة التوافق مع الأ�شواق الدولية.
و كانت معنويات الأعمال يف دولة الإمارات اإيجابية للغاية بالتاأكيد متا�شياً 
مع اأ�شبوع العمل اجلديد وفًقا ل�شتطالع اأجرته �شركة مري�شر لال�شت�شارات 
الإدارية حيث رحبت 84? من �شركات القطاع اخلا�ض بتغيري ايام العمل 
اجلديد ب�شكل عام و�شتتبنى 37? منهًجا مرًنا طويل الأمد ل �شيما تلك 

التي تربطها عالقات جتارية وثيقة مع دول اخلليج الأخرى.
�شيتم انعقاد الن�شخة احلية من املعر�ض يف عامه التا�شع والع�شرين بالتعاون 
مع مركز دبي التجاري العاملي ودائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري بدبي 
اأخرى على غرار ن�شخة  اإقامة ن�شخة افرتا�شية للحدث مرة  �شيتم  فيما 
يف  منه  احل�شورية  الن�شخة  من  التايل  الأ�شبوع  يف  املعر�ض  من   2021

يومي الثالثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022.
�شت�شمل اأبرز فعاليات ن�شخة 2022 قمم الوجهات التي �شت�شلط ال�شوء 
على اأ�شواق امل�شادر الرئي�شية ال�شعودية ورو�شيا وال�شني والهند بالإ�شافة 
املتحدثني  م��ن  نخبة  �شتجمع  ال��ت��ي  ف����ورورد  ت��راف��ي��ل  فعالية  ان��ع��ق��اد  اإىل 
اأب����رز خرباء  م��ن  اإىل جم��م��وع��ة  ب��الإ���ش��اف��ة  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع��ي  الرئي�شيني 
التكنولوجيا على م�شتوى العامل ملدة اأربعة اأيام على م�شرح ترافيل فورورد 
حيث �شتتاح الفر�شة للتقاء املوردين واملندوبني من خمتلف اأنحاء ال�شرق 
روؤى  وتقدمي  ال�شفر  تكنولوجيا  توجهات  تعزيز  بهدف  وخارجه  الأو�شط 
�شك م�شتقبل  �شت�شكل بال  التي  والجتاهات  التقنيات  اأح��دث  رائ��دة حول 
الرقميني  ل��ل��م��وؤث��ري��ن  ال�����ش��ري��ع  ال��ت��وا���ش��ل  وف��ع��ال��ي��ات  وال�����ش��ي��اح��ة  ال�شفر 
منتدى  وان��ع��ق��اد  للمنطقة  الرئي�شية  ل��الأ���ش��واق  املخ�ش�شة  وامل��ن��ت��دي��ات 
اأرايفال دبي الذي يجتمع فيه اأبرز املتخ�ش�شني يف قطاع ال�شفر وال�شياحة 
وال�شيافة من جميع اأنحاء العامل ل�شتك�شاف اجليل القادم من الجتاهات 

والبتكارات لالأن�شطة ال�شياحية �شمن الوجهة الواحدة.

ال�سري مارين تطلق وحدة ت�سنيع املواد امل�سافة
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة ال�شري مارين التابعة لل�شركة العاملية القاب�شة IHC ، ام�ض 
عن اإطالق وحدة اأعمال ت�شنيع املواد امل�شافة.

الطباعة  با�شم  عموًما  اإل��ي��ه  ي�شار  ال���ذي  الإ���ش��ايف،  الت�شنيع  وي�شتخدم   
ثالثية الأبعاد، برنامج الت�شميم مب�شاعدة احلا�شوب CADاأو املا�شحات 
ال�شوئية ثالثية الأبعاد لإنتاج اأجزاء، واأنظمة اأخف، وزنا، واأقوى. وتوفر 
هذه التكنولوجيا مزايا عديدة اأثناء عملية الت�شنيع، مما يتيح للمهند�شني 

ت�شميم الأجزاء ذات التعقيد املتزايد يف اأطر زمنية اأق�شر ب�شكل كبري.
 و���ش��وف تعمل وح���دة الأع���م���ال اجل��دي��دة يف ���ش��رك��ة ال�����ش��ري م��اري��ن على 
ال�شتفادة من اأحدث تقنيات الت�شنيع امل�شافة للت�شنيع الداخلي لل�شركة 
ا على  لل�شفن واملركبات ذات التحكم عن بعد. و�شتعمل وحدة الأعمال اأي�شً
 LSAM وا�شع  نطاق  على  امل�شافة  الت�شنيع  واأج���زاء  منتجات  تطوير 
الرئي�ض  نيفينز،  ج��اي  وق��ال  وعاملياً.   اإقليمياً  عليها  الطلب  يرتفع  التي 
ب�شمانها  مارين  ال�شري  �شركة  “تلتزم  مارين:  ال�شري  ل�شركة  التنفيذي 
ملنتجتها والعمل دائماَ على تطوير القيمة امل�شافة اخلا�شة بها با�شتمرار 
بطرق هادفة ومبتكرة. يعد قرار ال�شركة مبتابعة الت�شنيع الإ�شايف �شهادة 
جمموعة  عرب  املتنوعة  والتطبيقات  للتكنولوجيا  املتزايد  التاأثري  على 
بالعملية  كبري  حد  اإىل  مدفوًعا  املتزايد  التبني  هذا  كان  القطاعات.  من 
خم�ش�شة  اأج��زاء  باإن�شاء  ي�شمح  وال��ذي  الإ���ش��ايف،  الت�شنيع  وراء  الرقمية 
ذات اأ�شكال هند�شية معقدة وفاقًدا �شئياًل - مما يقلل التكاليف واعتبارات 

الوزن ب�شرعة مع احلفاظ على قوة القطعة و�شالمتها.”.

�سندوق ال�سكوك العاملية اجلديد من م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يجمع اأكرث من 587 مليون درهم 
•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�شالمي،  اأب���وظ���ب���ي  م�����ش��رف  اأع���ل���ن 
الإ�شالمية  املالية  اخلدمات  جمموعة 
ال���رائ���دة، اأم�����ض جمع اأك���رث م��ن 587 
دولر  م��ل��ي��ون   160( اإم���ارات���ي  دره����م 
اجلديد  ����ش���ن���دوق���ه  ع����رب  اأم����ري����ك����ي( 
ال����ذي مت اطالقه  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل�����ش��ك��وك 
ال�شندوق  وي��ق��دم   .2021 اكتوبر  يف 
اجلديد للم�شتثمرين فر�شة ال�شتثمار 
يف حمفظة متنوعة من اأدوات ال�شكوك 
لغتنام  املُ�شممة  والدولية  الإقليمية 
متوافق  ع�����امل  يف  امل���ت���اح���ة  ال���ف���ر����ض 
م��ع اأح���ك���ام ال�����ش��ري��ع��ة الإ���ش��الم��ي��ة من 
ال�شيادية  و���ش��ب��ه  امل���ال���ي���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
ال�شكوك  وك��ذل��ك  امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

ال�شادرة حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا.
الناجحة  الن���ط���الق���ة  ه�����ذه  وت�������ش���ري 
ل�شندوق ال�شكوك العاملية اجلديد من 
�شهية  اإىل  الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف 
ال��ط��ل��ب ال��ك��ب��رية ل���دى الأ�����ش����واق على 

ذات  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال�����ش��ك��وك  منتجات 
ال�شريعة.  املتوافقة مع  العالية  اجلودة 
ي��ل��ب��ي��ه م�شرف  ال������ذي  ال���ط���ل���ب  وه�����و 
اأبوظبي الإ�شالمي عرب هذا ال�شندوق. 
متطلبات  م���ع  ال�����ش��ن��دوق  وي��ت��ن��ا���ش��ب 
للح�شول  ي�شعون  ال��ذي��ن  امل�شتثمرين 
على عوائد منتظمة اأعلى من معدلت 
ال�����ش��ي��ول��ة ال�����ش��ائ��دة ع��ل��ى م����دى فرتة 

ا�شتثمار متو�شطة اإىل طويلة الأجل. 
ال�شندوق  اط���الق  ع��ل��ى  ل��ه  تعليق  ويف 
اجل������دي������د، ق�������ال م����اي����ك����ل غ����ري����غ����وري 
للخدمات  ال��ع��امل��ي  ال��رئ��ي�����ض  داف��ي�����ض، 
امل�شرفية التجارية يف م�شرف اأبوظبي 
الإ�شالمي : “نحن �شعداء بهذا القبال 
الكبري الذي حظي به �شندوق م�شرف 
العاملية  لل�شكوك  الإ���ش��الم��ي  اأبوظبي 
اطالقه،  م���ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  خ����الل 
والتي اأثمرت عن جمع اأكرث من 587 
مليون   160( اإم���ارات���ي  دره���م  مليون 
دولر اأمريكي( عند الإغالق الأول له. 
ُيف�شل عمالوؤنا ال�شتثمارات املتو�شطة 

وب�شكل  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال�����ش��ن��ادي��ق  يف 
بانخفا�ض  تت�شم  ال��ت��ي  تلك  يف  خ��ا���ض 
ن�شبًيا،  ال��ق�����ش��رية  وم��دت��ه��ا  ت��ق��ل��ب��ات��ه��ا 
��ا خ��ي��اًرا جذاًبا  وال��ت��ي ت��وف��ر ل��ه��م اأي�����شً
ل��ت��وزي��ع ال���دخ���ل ب�����ش��ك��ل م��ن��ت��ظ��م على 
اأ�شا�ض ربع �شنوي، مع اإمكانية احل�شول 
ما  اأن  ونعتقد  ي��وم��ًي��ا.  ال�شيولة  ع��ل��ى 
ا�شتثمارات  من  ال�شندوق  ه��ذا  يقدمه 
جذابة للعمالء، �شي�شاعدنا على تنميته 
ب�شكل اأكرب وتر�شيخ مكانته كواحد من 
اأكرث �شناديق ال�شكوك العاملية ريادة يف 

ال�شوق.”
مبعرفة  املهتمني  امل�شتثمرين  نن�شح 
مبدير  بالت�شال  ال�شندوق  عن  املزيد 
ال���ع���الق���ات يف م�����ش��رف اأب���وظ���ب���ي. ول 
الإ�شالمي  اأب���وظ���ب���ي  م�����ش��رف  ي�����زال 
م��ل��ت��زًم��ا ب��اأه��داف��ه ب���اأن ي��ك��ون رائ����داً يف 
الإ�شالمية  امل�شرفية  اخلدمات  جمال 
جديدة  ومنتجات  خ��دم��ات  ي��ق��دم  واأن 
املحددة  ال�شتثمارية  الحتياجات  تلبي 

لعمالئه.

اإك�سبو 2020 دبي ي�ست�سيف الن�سخة الرابعة من املنتدى العاملي لالأعمال لدول اأمريكا الالتينية يف مار�ض املقبل •• دبي-وام:

اإك�شبو  بالتعاون مع  اأعلنت غرف دبي 
من  الرابعة  الن�شخة  ان  دبي   2020
املنتدى العاملي لالأعمال لدول اأمريكا 

الالتينية �شتنظم يومي 23 و 24 مار�ض املقبل يف اإك�شبو 2020 دبي ليكون 
دبي  بني  امل�شتقبلية  القت�شادية  ال�شراكات  لتعزيز  مثالية  من�شة  احل��دث 
ودول اأمريكا الالتينية ودول حو�ض الكاريبي. ُيقام املنتدى العاملي لالأعمال 
را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  الالتينية حتت رعاية �شاحب  اأمريكا  لدول 
اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
وي�شتهدف  وي�شتند على ثالث ركائز وهي “تعزيز” و”متكني” و”تطوير”، 
ا�شتك�شاف جمموعة الفر�ض ال�شتثمارية والتجارية يف دول اأمريكا الالتينية 
والكاريبي، مع تعايف اقت�شاد العامل تدريجياً من الوباء العاملي، حيث تعترب 

الأعمال من جمموعة الفر�ض التي يوفرها للم�شتثمرين. وقال �شعادة حمد 
“تنطلق الدورة الرابعة من املنتدى  مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي: 
ببطء  العامل  فيه  يتعافى  وقت  يف  الالتينية  اأمريكا  ل��دول  لالأعمال  العاملي 
ولكن بثبات، من جائحة غري م�شبوقة كان لها تاأثري كبري يف القت�شاد العاملي. 
ويف الوقت الذي ل تزال فيه التحديات قائمة، اإل اأن هناك اأي�شاً فر�شاً هائلة، 
ل �شيما مع وجود عدد من اجلوانب التي تظهر اإمكانات قوية يف القطاعات 
الرقمية والرعاية ال�شحية والرتفيهية واللوج�شتية والتقنية. ولفت قائاًل: 
“تكمن قوة دول اأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي يف تركيبتها ال�شكانية؛ 
حيث ت�شكل الرتكيبة ال�شكانية الغنية املحرك الرئي�شي لنمو املنطقة، وحافزاً 

وت�شمل  دب��ي.   2020 لأك�شبو  الر�شمي  الأع��م��ال  تكامل  �شريك  دب��ي  غ��رف 
الالتينية جدول  اأمريكا  العاملي لالأعمال لدول  املنتدى  الرابعة من  الدورة 
اأعمال �شامل ومتنوع ي�شم جل�شات نقا�شية وعرو�شاً تعريفية ولقاءات اأعمال 
ثنائية ومن املتوقع اأن ي�شهد احلدث اأكرث من 800 م�شارك ميّثلون اأكرث من 
50 دولة، منهم م�شوؤولون حكوميون و�شناع القرار، وم�شتثمرون من جميع 
“اقت�شاد را�شخ  اأنحاء العامل. وينظم املنتدى يف ن�شخته الرابعة حتت �شعار 
و�شيتناول الأ�شاليب والطرق التي يجب تبّنيها من اأجل اإ�شالح  لغٍد واعد”، 
اقت�شادات دول اأمريكا الالتينية والكاريبي؛ لت�شبح اأكرث مرونة وا�شتعداداً 
للنمو، بالإ�شافة اإىل درا�شة الو�شائل التي ميكن اأن ي�شتفيد من خاللها �شركاء 

الأعمال، وهو عامل حيوي يف  لريادة 
على  للوقوف  العاملي  القت�شاد  اإع��ادة 
ق��دم��ي��ه، وه���ذا جم��رد م��و���ش��وع واحد 
�شنتناولها  ال���ت���ي  امل���و����ش���وع���ات  م���ن 
بالتف�شيل يف املنتدى العاملي لالأعمال 
الرابعة  ال��دورة  تنظيم  “ ي�شكل  �شعادته  واأ�شاف  الالتينية”.  اأمريكا  ل��دول 
بنما  ا�شت�شافتها  التي  الثالثة  ال��دورة  الذي حققته  النجاح  املنتدى بعد  من 
هذا  مع  التعاون  تر�شيخ ج�شور  باأهمية  قبلنا  من  التزاماً   ،2019 العام  يف 
املنطقة احليوية التي نعتربها �شريكاً اقت�شادياً وا�شرتاتيجياً لدبي وجمتمع 
بها  ن��وح��د  م��ت��ج��ددة  ان��ط��الق��ًة  امل��ن��ت��دى  ليكون  بالتاأكيد  ونتطلع  اأع��م��ال��ه��ا. 
جهودنا لتعزيز التعايف القت�شادي والرتقاء بال�شراكات القت�شادية املجزية 
بني دبي واأمريكا الالتينية ودول الكاريبي يف خمتلف القطاعات التقليدية 

وامل�شتقبلية.”

Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442
Real Estate Appeal 18/2021/1446
Details of Notification : Notification by Publication (Appeal 28-11-2021 
199402/2021
Details of Notification : Notification by Publication (Appeal 12-01-2022 
7838/2022
Details of Notification by Publication
To the Appellee / 1- Rohan Irfan Muhammad Irfan
Unknown residence
as the Appellant /Aqaar Corporation, represented by/Abdullah Rahma 
Abdullah Rahma AL Owais AL Shamsi
Has filed a case against you as per the appeal judgment No. 991/2021 real 
estate and a remotely session is set on Monday corresponding to 20-01-
2022 at 08:30 a.m in negotiations hall. Therefore, you are kindly requested 
to attend in person or by attorney in order to submit your memos and 
documents to the court at least 3 days before the session.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530 Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442
Public notice Memo 

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First
Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0008000 civil (partial)

To the defendant : Waqar Ali Zafar Ali,
We inform you that on 26/12/2021, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence : Obligate the defendant to pay an amount 
of 29857.67 dirhams (Twenty-nine thousand eight hundred fifty-seven 
dirhams and sixty-seven fils), and the legal interest at 5% from the date of 
the judicial claim until the date of full payment, provided that the interest 
does not exceed the original amount due, and to pay fees and expenses.
Judgment not subject to appeal
Judge / Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442
Public notice Memo

Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First 
Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0008115 civil (partial)

To the defendant : Badar Munir Muhammad Akram, Address : 9400551
We inform you that on 30/11/2021, this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi (L.L.C), as follows:
The judgement
The court ruled in my presence: Obligate the defendant to pay an amount 
of (Twelve thousand two hundred seventy-six dirhams and seventy-nine 
fils), and the legal interest at 5% from the date of the judicial claim until 
the date of full payment, provided that the interest does not exceed the 
original amount due, and to pay fees and expenses.
Judgment not subject to appeal
Judge/ Najim Naqila
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2021/0009701 - Civil (Partial)

To the defendant : Muhammad Amir Sohail Muhammad Mursaleen Unknown Place of 
residence : Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Sharjah 
Taxi Drivers' Building, mobile no. 0526400525
1. Obligate the defendant to pay an amount of (19199.31 dirhams) Nineteen thousand 
one hundred ninety-nine dirhams and thirty-one fils.
2. Obligate the defendant to pay the legal interest at 12% from the date of the judicial 
claim until the date of full payment.
3. Obligate the defendant to pay the fees, expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 19/01/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager 
Office No. 9) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) 
to the case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days 
from the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, 
as a you are the defendant.
Judicial Services Office / Omar Monem Mansoor

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522
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املال والأعمال
اجلمعة   14  يناير    2022  م   -    العـدد   13442  

Friday  14  January   2022   -  Issue No   13442

م�سوؤول اأوروبي : م�ساركات دول جمل�ض التعاون يف م�سروع 
اجليل القادم من الحتاد الأوروبي اأدنى من التوقعات

•• اأبوظبي-وام:

قال يان�ض هان املفو�ض الأوروبي لالإدارة وامليزانية اإن املفو�شية الأوروبية 
املالية يف دول جمل�ض  واملوؤ�ش�شات  امل�شتثمرين  املزيد من  اإىل جذب  ت�شعى 
“اجليل القادم من الحتاد الأوروبي”  التعاون اخلليجي لتمويل م�شروع 
م��ن الحتاد  ال��ق��ادم  “اجليل  م�����ش��روع  ي��ه��دف  ي����ورو.  م��ل��ي��ار   800 بقيمة 
اخ�شراراً  اأك��رث  م�شتقبل  وبناء  القت�شادي  التعايف  دع��م  اإىل  الأوروبي” 

ورقمية ومرونة لدول الحتاد.
ومنذ يونيو 2021، اأطلقت املفو�شية الأوروبية خم�شة اإ�شدارات وجمعت 
ح���وايل 71 م��ل��ي��ار ي���ورو م��ن ���ش��ن��دات الحت����اد الأوروب�����ي ط��وي��ل��ة الأج���ل، 
و�شندات الحتاد الأوروبي ق�شرية الأجل. واأكد هان يف ت�شريحات لوكالة 

اأنباء الإمارات )وام( اأن م�شاركات دول 
جم��ل�����ض ال��ت��ع��اون م���ازال���ت اأدن����ى من 
التوقعات والتي بلغت %1. واأ�شار اأن 
املفو�شية  واأن  للتعاون  فر�شا  هناك 
ودول جمل�ض التعاون لديها م�شالح 
م�����ش��رتك��ة. وق�����ال م��ف��و���ض الحت����اد 
امل��ح��ت��م��ل يف  ال��ن��ق�����ض  اإن  الأوروب��������ي 
املعرفة حول الحتاد الأوروبي، وكيف 
ي��ع��م��ل وم��ه��ام��ه وت�����ش��ري��ع��ات��ه ميكن 
ال�شتجابة  وراء  ال�����ش��ب��ب  ي��ك��ون  اأن 
البطيئة. ..ومع ذلك، فاإن اجلانبني 
م�����ش��رتك��ة متعددة  ل��دي��ه��م��ا ج��وان��ب 
التقييم  نف�ض  “م�شاركة  مبا يف ذلك 
بتغري  الأم��ر  يتعلق  عندما  والآراء” 
املناخ واحلاجة اإىل التحول الأخ�شر، 

امل�شتثمرين من  املزيد من  اأن يكون قوة دافعة جلذب  ال��ذي ميكنه  الأم��ر 
منطقة اخلليج. واأكد هان اأن املحادثات التي اأجراها مع الأ�شدقاء وال�شركاء 
يف الإم�����ارات ت��وؤك��د وج���ود اه��ت��م��ام ك��ب��ري ب��ال�����ش��ن��دات اخل�����ش��راء والتحول 
التعاون  التعاون بني دول جمل�ض  اأن  الأوروب��ي  املفو�ض  واأو�شح  الأخ�شر. 
والحتاد الأوروبي ميكن اأن يقدم مثاًل يحتذى به يف ال�شتثمار يف التحول 
الأخ�شر اذ ميكن توفري نحو 2 مليون وظيفة يف اأوروبا بحلول 2026 يف 
امل�شتدامة وهو  ال�شتثمارات  الأمر مب�شتقبل  يتعلق  الربنامج”  اإطار هذا 
الأمر الذي يعززه اهتمام اجلانبني بنف�ض املنهجية ولذلك من الأهمية اأن 
اأول   2021 اأكتوبر   12 الأوروبية يف  املفو�شية  نتعاون �شوياً”. واأ�شدرت 
�شندات خ�شراء يف اإطار م�شروع اجليل القادم من الحتاد الأوروبي والتي 

جمعت 12 مليار يورو لتمويل ا�شتثمارات خ�شراء م�شتدامة يف اأوروبا.
وقال هان: “تعترب الأموال التي جمعناها اأكرب مبلغ من ال�شندات اخل�شراء 
املفو�شية  اأن  م�شيًفا  العامل”،  م�شتوى  على  واح��د  اإ���ش��دار  يف  جمعه  يتم 
ال�شندات اخل�شراء من  ي��ورو من  250 مليار  تعتزم جمع ما ل يقل عن 

اإجمايل 800 مليار يورو بحلول نهاية العام 2026.
التحول  م�شرية  يف  امل��ح��وري  الإم�����ارات  دور  على  ال�����ش��وء  ه��ان  �شلط  كما 
الأخ�شر كونها الدولة امل�شيفة لقمة املناخ يف 2023. وي�شتهدف الحتاد 
2050، كما  اأوروب��ا بحلول عام  الأوروب���ي حتقيق احلياد املناخي يف ق��ارة 

ت�شتهدف دولة الإمارات حتقيق احلياد املناخي يف 2050 اأي�شاً.

دبي للتاأمني ترفع معدل 
% التوطني فيها اإىل 34 

•• دبي-وام:

عينت �شركة دبي للتاأمني اأول �شركة تاأمني وطنية يف الدولة 57 موظفا 
مواطنا لين�شموا اإىل فريق عملها املتنامي منذ دي�شمرب 2021 يف خطوة 
احلكومة  بجهود  ال��را���ش��خ  التزامها  جت�شد  التي  ال�شركة  اأه���داف  تعك�ض 

الرامية اإىل زيادة اأعداد املواطنني يف القطاع اخلا�ض.
و32  اإداري���ا  و11 م�شرفا  م��دراء   3 ي�شم  املواطنني  الفريق اجلديد من 
لي�شل  و10 وكالء خدمة عمالء  واحد  كمبيوتر  قانونيا ومربمج  باحثا 

اإجمايل عدد املواطنني العاملني يف “دبي للتاأمني” اإىل 82 موظفا.
 “ للتاأمني”:  “دبي  يف  التنفيذي  الرئي�ض  ق��وره  اأب��و  اللطيف  عبد  وق��ال 
معدل  زي����ادة  ع��ل��ى  عملنا  ال��دول��ة  يف  ال��ت��وط��ني  ا�شرتاتيجية  م��ع  متا�شيا 
التوطني من %18 اإىل %34. واأ�شاف هناك موظفون من 20 جن�شية 
مواطنا  موظفا   57 ان�شمام  وم��ع  للتاأمني”  “دبي  يف  يعملون  خمتلفة 
يف  الأك��رب  املجموع  ي�شكلون  املواطنون  اأ�شبح  املتنامي  فريقنا  اإىل  جديدا 
اأع��داد املوظفني ما ي�شكل بالطبع اإجن��ازا كبريا ل�شركة وطنية مثل “دبي 
املا�شية �شاعفت  ال�شنوات  الإماراتية. يف  تفخر بجذورها  التي  للتاأمني” 
واإتاحة  املواطنني  من  املواهب  اأ�شحاب  جل��ذب  جهودها  للتاأمني”  “دبي 
الفر�شة لهم لي�شاهموا يف دعم اقت�شادهم الوطني ويف العام 2021 قامت 
اإىل م�شرفني  قانونيني  باحثني  18 موظفا مواطنا من  ال�شركة برتقية 

اإداريني تقديرا منها مل�شاهماتهم القيمة يف ال�شركة.

جلنة ال�سوؤون املالية بالوطني الحتادي توا�سل مناق�سة م�سروع قانون احتادي ب�ساأن تنظيم الوكالت التجارية
•• دبي - وام:

وا�شلت جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية وال�شناعية يف املجل�ض الوطني 
الأمانة  مقر  يف  اخلمي�ض  اأم�ض  عقدته  ال��ذي  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي 
العامة للمجل�ض بدبي، برئا�شة �شعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئي�ض 

اللجنة، مناق�شة م�شروع قانون احتادي ب�شاأن تنظيم الوكالت التجارية.
ال�شويدي  �شلطان  م��ريه  م��ن:  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  الجتماع  ح�شر 
را�شد  و�شعيد  البريق،  ر�شا  وعائ�شة  ليتيم،  را�شد  وعائ�شة  اللجنة،  مقررة 

العابدي، ومروان عبيد املهريي.
 27 يت�شمن  ال���ذي  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  الج��ت��م��اع  خ��الل  اللجنة  وناق�شت 
مادة، حيث يهدف امل�شروع اإىل حتديث الأحكام الناظمة لن�شاط الوكالت 
القت�شاد  دعم  يف  احليوي  الن�شاط  هذا  دور  لتعزيز  الدولة،  يف  التجارية 
تتبناها  التي  القت�شادية  التوجهات  ومواكبة  م�شتدامة  ب�شورة  الوطني 
ال�شفافية  تعزيز  ال�شتثمار، ف�شال عن  ت�شجيع  �شيما يف جمال  الدولة ل 

و�شالمة وتوازن العالقات بني الوكيل واملوكل.

الثقافة وال�سياحة ومن�سة »بي باي« تتعاونان لدعم اأنظمة املدفوعات الآمنة غري التالم�سية

»ابتكر« التابعة ملدينة م�سدر ت�ست�سيف معر�سا لبتكارات 20 �سركة عاملية يف جمال املناخ
•• اأبوظبي-وام:

ت�شت�شيف مبادرة “ابتكر” العاملية التي تقودها مدينة م�شدر، معر�شاً 
ال�شركات  فئة  م��ن  دول��ي��ة  �شركة  لع�شرين  مبتكرة  تقنيات  ل�شتعرا�ض 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة، وال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ق��ط��اع��ات التنقل 
الغذائي،  والأم���ن  ال��زراع��ي��ة  والتقنيات  النظيفة،  والطاقة  احل�شري، 
اأبوظبي لال�شتدامة  اأ�شبوع  والذكاء ال�شطناعي، وذلك �شمن فعاليات 

.2022
لال�شتدامة  اأبوظبي  اأ�شبوع  خ��الل  “ابتكر”  مبادرة  برنامج  ويت�شمن 
عقد �شل�شلة من �شت جل�شات حوارية افرتا�شية يف الفرتة من 17 اإىل 
واملبتكرين  القطاعات  خ��رباء  م��ن  نخبة  و�شت�شم  اجل���اري،  يناير   19
املو�شوعات  ه��ذه  وت�شمل  باملناخ.  تتعلق  اأ�شا�شية  مو�شوعات  ملناق�شات 
احلياد  اإىل  و”الو�شول  النظيفة”،  ال��ط��اق��ة  يف  الب��ت��ك��ار  “م�شتقبل 
ال�شتدامة  و”م�شتقبل  ال�شطناعي”،  الذكاء  على  بالعتماد  املناخي 

الزراعية  التقنيات  و”م�شتقبل  املياه”،  اأم��ن  و”م�شتقبل  احل�شرية”، 
والأمن الغذائي”.

كما �شتعقد جل�شة حول قيادة املراأة للمنطقة نحو بناء م�شتقبل م�شتدام، 
اأي�شاً  كما �شيقام  النا�شئة”،  “مايكرو�شوفت لل�شركات  اإدارتها  و�شتتوىل 

معر�ض “ايكوثون” التابع ملن�شة �شباب من اأجل ال�شتدامة.
وكان قد جرى اإطالق مبادرة “ابتكر” يف نوفمرب 2021 بهدف توفري 
واملتو�شطة  وال�شغرية  النا�شئة  ال�شركات  فئة  م��ن  للم�شاركني  من�شة 
امل�����ش��ت��دام��ة وف��ر���ض ت��وا���ش��ل م��ع م�شتثمرين  اب��ت��ك��ارات��ه��ا  ل���ش��ت��ع��را���ض 
حمتملني. كما �شتتاح لل�شركات الفر�شة لتو�شيع اأن�شطتها اأو نقلها اإىل 

املنطقة احلرة يف مدينة م�شدر.
“بات البتكار  وقال عبد اهلل بالعالء، املدير التنفيذي ملدينة م�شدر”: 
ميثل ركيزة اأ�شا�شية للجهود العاملية الرامية اإىل بناء م�شتقبل م�شتدام 
ي�شمل اجلميع ونحن يف مدينة م�شدر تتمحور ا�شرتاتيجية عملنا حول 

دعم تطوير تقنيات مبتكرة وم�شتدامة”.

تنظمه غرف دبي بالتعاون مع اإك�شبو 2020 دبي لتعزيز ال�شراكات القت�شادية امل�شرتكة

اإك�سبو 2020 دبي ي�ست�سيف الن�سخة الرابعة من املنتدى 
العاملي لالأعمال لدول اأمريكا الالتينية يف 23-24 مار�ض 

•• دبي-الفجر: 

اإك�شبو  مع  بالتعاون  دب��ي  غ��رف  اأعلنت 
من  ال��راب��ع��ة  الن�شخة  اإن  دب��ي   2020
اأمريكا  لدول  لالأعمال  العاملي  املنتدى 
-23 الفرتة  خالل  �شتنظم  الالتينية 
24 مار�ض املقبل يف اإك�شبو 2020 دبي 
لتعزيز  مثالية  من�شة  احل��دث  ليكون 
بني  امل�شتقبلية  القت�شادية  ال�شراكات 
ودول  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ري���ك���ا  ودول  دب����ي 

حو�ض الكاريبي. 
ُي��ق��ام امل��ن��ت��دى ال��ع��امل��ي ل��الأع��م��ال لدول 
�شاحب  رعاية  حتت  الالتينية  اأمريكا 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئي�ض 
“رعاه  دب����ي  ال��������وزراء ح���اك���م  جم��ل�����ض 
وهي  ركائز  ث��الث  على  وي�شتند  اهلل”، 
و”تطوير”،  و”متكني”  “تعزيز” 
وي�شتهدف ا�شتك�شاف جمموعة الفر�ض 
اأمريكا  والتجارية يف دول  ال�شتثمارية 

الالتينية والكاريبي، مع تعايف اقت�شاد 
العامل تدريجياً من الوباء العاملي، حيث 
تعترب غرف دبي �شريك تكامل الأعمال 

الر�شمي لأك�شبو 2020 دبي.
املنتدى  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  وت�شمل 
العاملي لالأعمال لدول اأمريكا الالتينية 
ج����دول اأع���م���ال ���ش��ام��ل وم��ت��ن��وع ي�شم 
تعريفية  وع���رو����ش���اً  ن��ق��ا���ش��ي��ة  ج��ل�����ش��ات 
اأن  املتوقع  ثنائية ومن  اأعمال  ولقاءات 
800 م�شارك  اأكرث من  ي�شهد احلدث 
50 دول�����ة، منهم  اأك����رث م���ن  مي��ّث��ل��ون 
القرار،  و�شناع  حكوميون  م�����ش��وؤول��ون 

وم�شتثمرون من جميع اأنحاء العامل. 
وينظم  املنتدى يف ن�شخته الرابعة حتت 
واعد”،  ل��غ��ٍد  را���ش��خ  “اقت�شاد  ���ش��ع��ار: 
و���ش��ي��ت��ن��اول الأ���ش��ال��ي��ب وال���ط���رق التي 
يجب تبّنيها من اأجل اإ�شالح اقت�شادات 
والكاريبي؛  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ري���ك���ا  دول 
للنمو،  وا�شتعداداً  مرونة  اأكرث  لت�شبح 
التي  ال��و���ش��ائ��ل  اإىل درا���ش��ة  ب��الإ���ش��اف��ة 

�شركاء  خاللها  من  ي�شتفيد  اأن  ميكن 
التي  ال��ف��ر���ض  م��ن جمموعة  الأع��م��ال 
له  تعليق  ويف  للم�شتثمرين.  ي��وف��ره��ا 
بهذه املنا�شبة، قال �شعادة حمد مبارك 
بوعميم، مدير عام غرف دبي: “تنطلق 
ال�����دورة  ال��راب��ع��ة م��ن امل��ن��ت��دى العاملي 
الالتينية يف  اأم��ري��ك��ا  ل���دول  ل��الأع��م��ال 
ولكن  ب��ب��طء  ال��ع��امل  فيه  يتعافى  وق��ت 
كان  م�شبوقة  غري  جائحة  من  بثبات، 
العاملي.  القت�شاد  يف  كبري  ت��اأث��ري  لها 
ويف الوقت الذي ل تزال فيه التحديات 
قائمة، اإل اأن هناك اأي�شاً فر�شاً هائلة، 
ل �شيما م��ع وج���ود ع��دد م��ن اجلوانب 
التي تظهر اإمكانات قوية يف القطاعات 
الرقمية والرعاية ال�شحية والرتفيهية 

واللوج�شتية والتقنية. 
دول  ق�������وة  “تكمن  ق������ائ������اًل:  ول����ف����ت 
الكاريبي  ومنطقة  الالتينية  اأم��ري��ك��ا 
ت�شكل  ح��ي��ث  ال�����ش��ك��ان��ي��ة؛  تركيبتها  يف 
ال��غ��ن��ي��ة املحرك  ال�����ش��ك��ان��ي��ة  ال��رتك��ي��ب��ة 

ال���رئ���ي�������ش���ي ل��ن��م��و امل���ن���ط���ق���ة، وح����اف����زاً 
ل��ري��ادة الأع��م��ال، وه��و عامل حيوي يف 
على  للوقوف  العاملي  القت�شاد  اإع���ادة 
قدميه، وهذا جمرد مو�شوع واحد من 
بالتف�شيل  �شنتناولها  التي  املو�شوعات 
يف امل���ن���ت���دى ال���ع���امل���ي ل���الأع���م���ال ل���دول 

اأمريكا الالتينية”.
ي�شكل  قائاًل:”  ����ش���ع���ادت���ه  واأ������ش�����اف 
ال��راب��ع��ة م���ن املنتدى  ال�����دورة  ت��ن��ظ��ي��م 
ب���ع���د ال���ن���ج���اح ال������ذي ح��ق��ق��ت��ه ال������دورة 
العام  يف  بنما  ا�شت�شافتها  التي  الثالثة 
باأهمية  ق��ب��ل��ن��ا  م���ن  ال���ت���زام���اً   ،2019
تر�شيخ ج�شور التعاون مع هذا املنطقة 
احليوية التي نعتربها �شريكاً اقت�شادياً 
اأعمالها.  وجمتمع  لدبي  وا�شرتاتيجياً 
املنتدى  ل���ي���ك���ون  ب���ال���ت���اأك���ي���د  ون��ت��ط��ل��ع 
جهودنا  بها  ن��وح��د  متجددة  ان��ط��الق��ًة 
والرتقاء  القت�شادي  التعايف  لتعزيز 
ب��ال�����ش��راك��ات الق��ت�����ش��ادي��ة امل��ج��زي��ة بني 
الكاريبي  الالتينية ودول  واأمريكا  دبي 

التقليدية  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
وامل�شتقبلية.”

اأن املنتدى العاملي  اإىل  وجت��در الإ���ش��ارة 
الالتينية  اأم���ري���ك���ا  ل�����دول  ل���الأع���م���ال 
�شل�شلة  ن�شخة من  اأح��دث  2022، هو 
الالتينية  باأمريكا  اخلا�شة  املنتديات 
حني  يف   ،2016 ع���ام  يف  ب�����داأت  ال��ت��ي 
يف  والثالثة  الثانية  ال��دورت��ان  اأق��ي��م��ت 
هذا  وي�شكل  و2019.   2018 عامي 
جزءاً  وميثل  الرابعة،  الن�شخة  احل��دث 
العاملية  الأعمال  منتديات  برنامج  من 
لغرف دبي، الذي اأُطلق يف عام 2013؛ 
ل��ي��ج�����ّش��د م��ن�����ش��ة ل���ت���ع���زي���ز ال���ت���ج���ارة 
وا�شتك�شاف الفر�ض بني منطقة اخلليج 

وبع�ض الأ�شواق الواعدة يف العامل.

اأبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ال�شياحية  ال���وج���ه���ات  خ���ري���ط���ة  ع���ل���ى 

“الذكية”.
باي”  “بي  ح���ل���ول  ت��ط��ب��ي��ق  وي�����ش��اه��م   
النقدية  الأوراق  ت����داول  م��ن  احل���د  يف 
ال��ب��ي��ع، مب���ا يواكب  ن��ق��اط  يف خم��ت��ل��ف 
اله��ت��م��ام ال��ع��امل��ي امل��ت��ن��ام��ي ب���اإج���راءات 

ال�شحة وال�شالمة.
اإدارة  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري،  �شعيد  وق����ال   
واملنتجات  ال����������زوار  جت����رب����ة  ت���ط���وي���ر 

•• اأبوظبي- وام:

وقعت دائرة الثقافة وال�شياحة اأبوظبي 
 PayBy ”مذكرة تفاهم  مع “بي باي
املبتكرة، وذلك  املالية  التقنيات  ، �شركة 
دفع  اأن��ظ��م��ة  اع��ت��م��اد  يف  ق��دم��اً  للم�شي 
قطاع  يف  ت��الم�����ش��ي��ة  ول  ن��ق��دي��ة  غ���ري 

ال�شياحة وال�شيافة يف الإمارة.
 وت��ن�����ش��ج��م م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ه����ذه  مع 
اأبوظبي لت�شريع التحول الرقمي  روؤية 

وتطوير نظام مايل قائم على املعامالت 
غ���ري ال��ن��ق��دي��ة، ح��ي��ث ان��ه��ا ت��ه��دف اإىل 
ا���ش��ت��خ��دام ح��ل��ول ال��دف��ع ال��رق��م��ي غري 
واملقبولة  وال�شل�شة  الآمنة  التالم�شية 
يف  “بي باي”  م���ن  وا����ش���ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى 
الفنادق ومراكز الت�شوق ومعامل اجلذب 
وغريها من من�شاآت ال�شياحة وال�شيافة 
تلبي  جت������ارب  وت����ق����دمي  الإم�����������ارة،  يف 
وال�شركاء  وال�����ش��ي��اح  ال����زوار  اح��ت��ي��اج��ات 
اأنها حتفز اجلهود  كما  �شواء.  على حد 

الثقافة  دائ����رة  يف  ب��الإن��اب��ة  ال�شياحية 
“ت�شكل  اأب�����وظ�����ب�����ي:   – وال�������ش���ي���اح���ة 
خطوة  باي”  “بي  مع  التفاهم  مذكرة 
مايل  ن��ظ��ام  تطوير  نحو  ا�شرتاتيجية 
وال�شهولة  امل���رون���ة  ب���ني  ي��ج��م��ع  رق��م��ي 
تطلعات  حتقيق  مع  بالتزامن  والأم��ن، 
املحلي.  وامل��ج��ت��م��ع  وال������زوار  ال�����ش��رك��اء 
باي”  “بي  ح��ل��ول  اع��ت��م��اد  وي��ت��م��ا���ش��ى 
رقمية  حتتية  بنية  بتبني  التزامنا  مع 
ب��ال��ت��ج��ارب واخلدمات  ت��رت��ق��ي  ح��دي��ث��ة 

ال��ت��ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا زوارن�����ا م���ن خمتلف 
اأنحاء العامل”.  وتتميز املعامالت املالية 
مب�شتويات   PayBy باي”  “بي  م���ن 
حماية فائقة ت�شتند اإىل اأف�شل التقنيات 
اإدارة  ن��ظ��ام  ذل��ك  ع��امل��ي��اً، مب��ا يف  املتبعة 
ال�شطناعي  الذكاء  القائم على  الأم��ن 
للك�شف عن ال�شتخدامات غري امل�شرح 
ب��ه��ا، وال����ذي ي��ت��واف��ق م��ع م��ع��اي��ري اأمن 
 ،PCI-DSS ال��دف��ع  ب��ط��اق��ات  ب��ي��ان��ات 
وهي “املعيار الذهبي” يف هذا القطاع.

Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442
Notification to pay the amount
Explanation : Warning and assignment to fulfill
Claimant / Andrique ED P. Regino - Nationality: Philippines
Address: Sharjah - Buhaira Corniche - Al Fardan Center Block 108 a - phone no. 065255594
By the Attorney of lawyer / Obaid Alshamsi 
Against / Defendant / Mark Roland Lalunio - Address: Dubai -Sheikh Zayed St (E11) - Rawda- The 
Onyx Tower 2 - Office no. 1008 - phone no. 05883539610
Subject/warning and instructing the Defendant to pay the amount of 190,000 dirhams (one hundred 
ninety thousand dirhams) to the Claimant for the value of the loan delivered to him with the legal 
interest calculated for that. On 21/06/2019, the Claimant paid the Defendant an amount of 190,000 
dirhams (one hundred ninety thousand dirhams), which is an amount borrowed by the Defendant to the 
Claimant's account and has already been transferred from the Claimant's account to the Defendant's 
account according to the Claimant's bank statement. And on 30/04/2020, the Defendant/Mark Roland 
Lalunio pledged to the Claimant / Andrique to pay the loan amount to him at any time at his request, 
and indeed the Claimant asked him more than once, but he did not respond and on 10/10/2020 and 
according to an email issued by the Defendant to the Claimant, The former pledged to the latter that he 
would pay the loan amount (190,000 dirhams) to a maximum on or before 30/11/2020, and that in the 
event of his inability to pay the mentioned amount before the mentioned date, he would hand over all 
the supporting documents to his property as a guarantee. However, the Defendant did not deliver the 
amount due to him by the time specified for that. And since it was decided according to Article (272) of 
the Civil Procedure Code that: In contracts binding on both sides, if one of the contracting parties does 
not fulfill what he is obligated to do in the contract, the other contracting party may, after notifying 
the debtor, demand that it be enforced. As well as, Article (338) of the same law stipulates that: «The 
right must be fulfilled when it fulfills the conditions for its legal entitlement. If the debtor fails, it must 
be executed by compulsion in kind or compensatory in accordance with the legal texts.» Article (318) 
stipulates that: «It is not permissible for anyone to take the money of another without a legitimate 
reason. If he takes it, he must return it.» - And in application of those legal principles and in the pursuit 
of justice and in implementation of the principles of justice and law, and since the Defendant's refusal 
to pay the amount of money he owed after many attempts without a reaction with no reason at the 
expense of the Claimant. - And where the Claimant repeatedly demanded the amount he gave to the 
Defendant, but the latter did not move a finger about it, and refuses to pay the debt without a legal 
basis or a legitimate justification.
((Therefore))
As we are the legal agents of the Claimant, we warn you and we obligate you to fulfill the following:
(Stamped by Ministry of Justice)

Notification of Fulfillment 

70533

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن بالن�شر    

18/2021/1446 عقاري جزئي
تفا�شيل الإعالن بالن�شر

اإىل املدعى عليه/1_ روهان ارفان حممد ارفان - جمهول حمل الإقامة
مبا اأن املدعى/موؤ�ش�شة عقار

و ميثله /عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�ض ال�شام�شي
 991/2021 رقم  ال�شتئناف  بح�شب حكم  اع��ادة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك�    اأق��ام  قد 

عقاري.
ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة  املوافق 2022-01-24  الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
التقا�شي عن ُبعد  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا و عليك بتقدمي ما 

لديك� من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة ب�ثالثة اأيام على القل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اعالن اأمر اأداء بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:7523/2021/60 امر اداء 

املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
وفائدة  دره��م   )126800( مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  بالزام  الم��ر  با�شدار  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 

قانونية 5% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف . 
املدعي:�شيجاكوماري �شادا�شيفان

بالقرب من  امل��ج��از - 701  ب��رج  امللك في�شل -  امل��ج��از 1 - طريق  ال�شارقة -  ام���ارة  ع��ن��وان��ه:الم��ارات - 
م�شت�شفى ميدكري

املطلوب اإعالنه :  1- �شريباتي دا�ض كمبادي  -  �شفته : مدعي عليه
بتاريخ:2021/12/11  البتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اأداء  اأم��ر  ا�شت�شدار  :طلب  الإع��الن  مو�شوع 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )126.800( درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ  - بالزام املدعي عليه بان 
املحاماة  اتعاب  وامل�شاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل  بالر�شوم  والزامه  التام  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى 

.ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1266/2021/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 881/2021 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )283.274( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.
طالب التنفيذ : موؤ�ش�شة عقار

عنوانه:امارة دبي - �شارع املطار منطقة بور�شعيد بناية نقطة العمال امليزانني مكتب رقم 9 - 
 EXECUTION1@OMALC.AE:هاتف:0504643947 - بريد اللكرتوين

IBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:مكاين
املطلوب اإعالنه : 1- جيجا كومار يو�شف  - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )283274.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70530

Date 14/ 1/ 2022  Issue No : 13442
A writ of notification by publication

Issued from Sharjah Court, Court of First Instance 
in the Case No. SHCFICIREA2021/0008429, Civil (Partial)

To : The convicted person : Zafar Iqbal Niaz Muhammad, Address: 9406568
On 06/01/2022, we inform you that this court sentenced you in the said case with the 
abovementioned number in favor of the Sharjah Taxi of the following:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence of the Defendant:
The Defendant shall pay the Plaintiff an amount of (Fourteen thousand one hundred 
eight dirhams and ten fils) - as well as the legal interest of 4% yearly of the amount 
from the date of the judicial claim until the date of full payment not exceeding the 
original amount, and Five Hundred dirhams against Lawyer fees.
The award is not eligible for subject to appeal.
Judge / Yehia Abd El Jabbar El Aany (Signed)
(Seal of United Arab Emirates - Ministry of Justice)
Sharjah Federal Court
Civil Court for First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522
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العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
MOJAU_2022- 0043789 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة / وفاء معتوق مرزوق فرحاين ، اجلن�شية الإمارات العربية املتحدة 
ادري�ض حممد  نعمان  ال�شيد:  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�شتها  والتنازل عن  البيع  ترغب يف 
والتي  القم�شة(  لتجارة  الرخ�شة )وفاء معتوق مرزوق فرحاين  باك�شتان يف  ، اجلن�شية  ادري�ض طاهر 
الإقت�شادية.  التنيمة  دائرة  من  ال�شادرة   )779338( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شم التجاري من )وفاء مرزوق فرحاين لتجارة القم�شة( اىل )نعمان 
ادري�ض حممد لتجارة القم�شة( - تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات ، تنازل 
�شاحب رخ�شة لخر.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  
الت�شديق  على  يتم  �شوف  وانه  للعلم  العالن  ن�شر هذا  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف   2013
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار  الجراء 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 9122/2021/207 تنفيذ جتاري
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/1501 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )424603.75 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 

طالب التنفيذ : فايرب نت جلوبل - �ض م ح   - عنوانه : الإمارات - اإمارة عجمان - املنطقة احلرة بعجمان 
- مكتب رقم E1 - 2111C - الهاتف : 0557909785 

shaban.hegazy@yahoo.com : الربيد اللكرتوين
املطلوب اإعالنه : 1 - اف اإيه بي للتجارة العامة - �ض ذ م م - �شفته : منفذ �شده   

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   424603.75

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 5951/2021/207 تنفيذ جتاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  اداء،  ام��ر   2021/2975 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 

)45901.26 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف. 
طالب التنفيذ : دياري للخدمات الفنية - ذ م م  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى ملك ال�شقر لدارة العقارات - �شقة مكتب رقم 310-
ال�شالمي   دبي  بنك  من  بالقرب   -  311

املطلوب اإعالنه : 1 - توب �شمارت للو�شاطة العقارية - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 45901.26 

درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 8917/2021/209 تنفيذ عمايل

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 2226/2021 ا�شتئناف عمايل ، ب�شداد املبلغ املنفذ 
 بها وقدرها )186655 درهم( بواقع فائدة 5% حتى من تاريخ املطالبة الق�شائية ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب التنفيذ : بيجو بالموتيل فارغي�ض
عنوانه : الإم��ارات - اإمارة دبي -مدينة دبي - الو�شل - بردبي - �شارع : ال�شيخ زايد - مبنى : الو�شل - �شقة : 

الطابق الثالث / 303 - هاتف 0502989809 - فاك�ض 043307775  
املطلوب اإعالنه : 1- تكنوبلد هولز فابريك - �ض ذ م م - �شفته : منفذ �شده   

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اأع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك���  اأق���ام  ق��د   : الإع���الن  مو�شوع 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�شليمه  درهم   186655

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 
من تاريخ ن�شر هذا العالن.

رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اعالن بالن�شر        
 146/2021/38 جتاري م�شارف جزئي  

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- عائ�شه �شعيد حمدان عبداهلل احلر�شي  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي : م�شرف الإمارات الإ�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(  
وميثله : فهد اأحمد علي حممد بن متيم  

مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اأق���ام  ق��د 
67،204.31 درهم )�شبعة و�شتون الف ومئتان واربعة دراهم وواحد وثالثون فل�شا( زائدا الغرامة 
عليها  املدعي  التام وحتميل  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  اعتبارا من   %9 بواقع  التاأخريية 
كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2022/1/19 ال�شاعة 11.00 �شباحا يف قاعة 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن بالن�شر        

 4604/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- احمد خمي�ض احمد فراج  2-بدر منري جول بري�شاه ب�شفته �شاحب �شركة 
عني بالره للنقليات - �ض ذ م م - جمهويل حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :منان �شيد اعمر 
وميثله : جهاد �شعيد علي بن �شاحوه ال�شويدي  

مببلغ  والت�شامن  بالت�شامم  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
القب�ض  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   94000( وق��دره 
النزاع  ملف  �شم  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى   2019/10/31
 9.00 ال�شاعة   2022/1/19 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   .2350/2021 رق��م  التجاري 
�شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اعالن بالن�شر 
 207/2021/790 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  كاني�شيو�ض مانوج فيداناياجام - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�شرق الو�شط( �ض م ب )م( الإمارات )حاليا( �شركة 

امريكان اك�شرب�ض )ال�شرق الو�شط( �ض م ب )�شابقا(  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)30338( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اعالن بالن�شر 
 207/2021/4460 تنفيذ جتاري  

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  حممد �شليمان �شامل احلاطي -  جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�شرق الو�شط( �ض م ب )م( الإمارات )حاليا( �شركة 

امريكان اك�شرب�ض )ال�شرق الو�شط( �ض م ب )�شابقا(  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)63198.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة كلباء الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
)جزئي(  جتاري   KLBEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000082/ 

اإىل املحكوم عليه : زهري نوروز غريب �شاه البلو�شي 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ م�شرف ال�شارقة ال�شالمي  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب

تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 184499.78 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - قاع البحر ملقاولت التك�شية والر�شيات  
عمايل   SHCEXCILABS2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005473/ 

اإىل املحكوم عليه : قاع البحر ملقاولت التك�شية والر�شيات 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ حممد وهاب توتا ، اجلن�شية باك�شتاين  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 10352  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009701 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد امري �شهيل حممد مر�شلني  
جمهول حمل الإقامة : ال�شارقة - منطقة العزره �شارع ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي بناية �شكن �شائقي 

اجرة ال�شارقة رقم الهاتف 0526400525 
الفا ومائة وت�شعة وت�شعون درهم  الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )19199.31( ت�شعة ع�شر   -1
12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى  2- الزام املدعي عليه بالفائدة القانونية بواقع  31 فل�ض.  و 

تاريخ ال�شداد التام.  3- الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/1/19 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية 
وتقدمي مذكرة   ، وكيل معتمد  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )9 رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.     
حرر بتاريخ  2022/1/11 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  يف  الدعوى رقم AJCFICIPOR2021 /0004468جتاري 

اإىل املدعي عليه : علي حممد مراد ح�شن  
جمهول حمل الإقامة : اإمارة عجمان منطقة املنامة التعاونية �شارع املم�شى منزل عائلي 

هاتف 067400091 فاك�ض 067407331 هاتف العمل 067465888  
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2022/1/24 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
او  �شخ�شيا   )8 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم   مكتب    - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
امل�شتندات  الدعوى مرفقا بها كافة  ، وتقدمي مذكرة جوابية على  بوا�شطة وكيل معتمد 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/1/11 م.

مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008429 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ظافر اقبال نياز حممد - العنوان : 9406568 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/1/6 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم اأعاله 

ل�شالح / اجرة ال�شارقة  بالتايل :
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : 
دراهم  وثمانية  ومائة  الفا  ع�شر  )اأربعة  وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
وع�شرة فلو�ض - بالإ�شافة للفائدة القانونية بواقع 4% �شنويا على املبلغ املق�شى به وذلك من 
تاريخ الدعاء وحتى ال�شداد التام على األ تتجاوز ا�شل الدين مع امل�شاريف وخم�شمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما غري قابال لال�شتئناف 

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008115 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / بدار منري حممد اكرم - العنوان 9400551 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/11/30 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�شالح / اأجرة ال�شارقة -بالتايل :
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره درهم )اثنا ع�شر الف ومائتان و�شتة 
وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  الفائدة  مع  فل�ض(   79 و  درهما  و�شبعون 

ال�شداد التام على ال تزيد الفائدة على ا�شل املبلغ املق�شى به ، وبالر�شوم وامل�شاريف.  
حكما غري قابال لال�شتئناف.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0008000 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / وقار علي ظفر علي  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2021/12/26 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 

اأعاله ل�شالح / اجرة ال�شارقة - ذ م م - بالتايل :
ن�ض احلكم 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :
 بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغا وقدره 29857.67 درهم )ت�شعة وع�شرون الف 
وثمامنائة و�شبعة وخم�شون درهما و 67 فل�ض( مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ املطالبة 
الق�شائية وحتى ال�شداد التام على األ تزيد الفائدة على ا�شل املبلغ املق�شى به ، وبالر�شوم 

وامل�شاريف.  
حكما غري قابال لال�شتئناف.

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
يف الدعوى  رقم )2021/887( جتاري م�شارف جزئي 

املدعى عليهم 1 - مركز جنمة اطل�ض الطبي - �ض ذ م م  ، 2- ماجنو راهاكاندران ، 3- اأرون 
كومار جاجنادرهان ناير جاجنادرهان  4- خمترب جنمة اأطل�ض الطبي �ض ذ م ، 5 - اأطل�ض 
هيلث كري جروب �ض م ح   6-�شيدلية جنمة اأطل�ض - �ض ذ م م ، 7- مركز الو افر الطبي ذ م م   
8- �شيدلية اأطل�ض هيلث كري - �ض ذ م م  ، 9- ميديد للت�شخي�ض الطبي - �ض ذ م م  - نحيط 
�شيادتكم علما بانه مت ندب خبري م�شريف بالدعوى املقامة �شدكم من املدعي : بنك الإمارات 
دبي الوطني �ض م ع ، وعليه فاأنتم مكلفني باحل�شور  او من ميثلكم قانونا بح�شور اجتماع 
اخلربة عن بعد واملقرر يوم اخلمي�ض املوافق 2022/1/20 يف متام ال�شاعة 10.00 �شباحا 
، وذلك باحل�شور على املن�شة الإلكرتونية بوا�شطة برنامج مايكرو�شوفت تييمز.  لذا نطلب 
منكم احل�شور والإت�شال هاتفيا على مكتب اخلبري املنتدب على الرقم )3888996- 04( 
فاإن  احل�شور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  باجلل�شة  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�شتندات  وتقدمي 

اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا. 
حممد ح�شن املرزوقي 
خبري م�شريف        

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/167(
املن�ذر : ماجد حامت مط�شر - اجلن�شية : العراق - العن�وان : المارات - اإمارة دبي. بر دبي . البدع  �شارع ال�شطوة  مبنى 
ال�شافعي متحرك 0507856899  043589998 فاك�ض 043589990  الربيد الإلكرتوين   المام  27 م�شجد 
info@mublegal.com - �ض.ب : 6178 رقم مكاين 2598892707  بوكالة املحامي/�شالح ح�شن مبا�شري 
مبوجب التوكيل رقم )2017/1/126610( واملخول عنه بالتوقيع/ د�شوقي �شيد علي دياب، م�شري اجلن�شية، مبوجب 
التفوي�ض رقم )2021/1/118446(  واملخول عنه بالتوقيع ال�شيد / حممد عماد الدين حممد ال�شيد عالم - م�شري 

اجلن�شية مبوجب التفوي�ض رقم )2021/1/146320( 
�شد / املنذر اإليه الثاين : عبد العزيز �شامي عي�شى - اجلن�شية اجلمهورية العربية ال�شورية

العن�وان : الإمارات - اإمارة دبي - اخلليج التجاري - متاين ارتز تاور - الطابق وال�شقة 1861 الهاتف : 045781444 
info@ateilier-1.com : الهاتف املتحرك : 0553210378  مكاين 2677086830  الربيد الإلكرتوين

املتكررة لكم مرارا  املنذر  اأنه وعلى الرغم من مطالبة  ال   2021/11/30 اأن قد حل موعد ت�شليم الأعمال يف  وحيث 
وتكرارا ب�شتى الطرق الودية املتكررة لكي تقوموا بتنفيذ العمال املتفق عليها ال اأنكم متاطلون يف التنفيذ وازاء امتناعكم 
عن النهاء وبدون اي مربر او م�شوغ قانوين فلم يكن اأمام املنذر �شوي تكليف املنذر اليهما بالتنفيذ خالل يوم واحد من 
تاريخ النذار وال �شي�شطر اىل اح�شار �شركة اخري لإمتام العمال مع حتملكم امل�شوؤولية كاملة و�شي�شطر املنذر لتخاذ 

كافة الجراءات القانونية يف مواجهتكم، مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/150(
املنذرة : مهدى جعفر فرحات

املنذر اإليها : �شركة كازلند لتجارة املواد الغذائية ذ م م
نخطركم مبوجب هذا النذار ب�شرورة التي :

باأن يدفع املنذر اليه اىل املنذر مبلغ 25،550 دولر اأمريكي )مبلغ ال�شتثمار الرئي�شي( وكذا 
�شتعر�ض  وال  دره��م   20000 بحوايل  تقدر  والتي  لل�شركة  الأرب���اح  يف  املنذر  ن�شيب  ت�شليم 
نف�شك للم�شئولية اجلنائية واملدنية. وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ العالن بهذا الإنذار، 
وال �شوف ي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتكم لإلزامكم 

مبا �شبق ذكره بالإ�شافة اىل التعوي�ض والفوائد القانونية املقررة والر�شوم وامل�شاريف.
مع حفظ كافة احلقوق القانونية الأخرى للطالب. 

الكاتب العدلولأجل العلم

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/126(
املنذر : مهدي عبد احل�شني نعيمي بور - تركي اجلن�شية 

املحرر  رقم  توكيل  مبوجب  فرزامي  غالمعبا�ض  علري�شا  بالتوقيع  وميثله 
 2021/1/35248

املنذر اإليه : باتيكل تيكنولوجيز - �ض ذ م م. 
ب�شبب عدم وجود املنذر اإليه يف  تبليغه  يتم  مل  العديل  الإنذار  اأن  حيث   -1
العنوان املذكور. 2- مت التحري عن عنوان املنذر اليها وكانت النتيجة بان 
العنوان كما جاء يف النذار وكانت نتيجة العالن تعذر. 3- وحيث اأن املنذر 

يرغب يف اإعالن املنذر اإليه بوا�شطة الن�شر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
انذار بالن�شر

رقم )2022/1/68(
املنذر / خ�ال�د بن طالل من�شور العتيبي - �شعودي اجلن�شية ،

رق�م  م�ش�دقة  وك��ال�����ة  مب��وج�����ب  اجلن�شية،  اوك��ران��ي�����ة  ك�ابينو�ض،  فيوليت�ا  ال�����ش��ي��دة/  ومت��ث��ل��ه 
العنوان : دبي - المارات العربية املتحدة -   2020/9/21 بتاريخ   2020/1/147490

منطقة مردف - �ش�ارع 78 - بناية فيال 55 اي
املنذر اإليه / 1- جمال قا�شم ب�شري - فل�شطيني اجلن�شية

العنوان : ابو ظبي - منطقة الزياين - هاتف املنزل 41988891 �ض.ب 224
اليه ب�شداد مبلغ و قدره)35،000( خم�شة وثالثون الف  ،  يخطر املخطر / املخطر  لذلك 
دره��م و ذل��ك خ��الل م��دة اأق�شاها 5 اأي��ام من تاريخ ن�شر ه��ذا الإن���ذار و يف ح��ال ع��دم الت�شديد 
�شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات القانونيةو الق�شائية املدنية و اجلزائية و ا�شت�شدار امر الداء 
للمطالبة مبا ذكر بال�شافة اىل التعوي�ض اجلابر للعطل و ال�شرر مع حتميل املنذر اليه بكافة 

ر�شوم و م�شاريف التقا�شي و اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
املو�شوع : اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 1309/2021 عقارى جزئی دبی
ال�شادة : �شن جيان ت�شانغ ....املحرتمني

حيث اأن املدعية : �شركة بزن�ض تاور لال�شتثمار ذ.م.م ،،،،، املحرتمني
دبى، وبناءاآ على احلكم ال�شادر من قبل  جزئى  عقارى   1309/2021 رقم  الدعوى  عليكم  “اأقامت 
28-12-2021بندب م/عائ�شة �شليمان اآل علي خبريا هند�شياً للدعوى ، لذلك  حماكم دبي بتاريخ 
يجب عليكم ح�شور اجتماع اخلربة املحدد يوم الإثنني املوافق 24/01/2022 ال�شاعه 4:00 م�شاء 
عن بعد عرب تطبيق )مايكرو�شوفت تييمز(، كما يجب عليكم التوا�شل مع اخلربة قبل موعد الإجتماع 
وعليكم  الإجتماع،  راب��ط  على  للح�شول   0555513311 اأو   0545507052 رق��م  الهاتف  عرب 
اأوراق ترغبون بتقدميها قبل او  اأو  تقدمي دفوعكم واملذكرة اجلوابية املتعلقة بالدعوى واأي م�شتندات 
، Info@aishaalali.com بحلول يوم  الأربعاء املوافق 19/01/2022 ، على امييل اخلبري 
ويف حال وجود اأي ا�شتف�شارات يرجي التوا�شل مع اخلربة على الأرقام التية )متحرك: 0545507052، 
اخل�شوم. غ���ي���اب  يف  ول����و  امل���اأم���وري���ة  مب��ب��ا���ش��رة  ���ش��ت��ق��وم  اخل�����ربة  ب�����اأن  ع��ل��م��اً   ،)0555513311"

اخلبري الهند�شي/عائ�شة �شليمان اآل علي
حماكم دبي 169/ رقم القيد وزارة العدل 2 / دائرة الق�شاء اأبوظبي

اإعالن اإجتماع خربة 

70533

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
يف  الدعوى 2021/48 جتاري م�شارف كلي 

�شد / املدعي عليهم : 3/ �شركة ر�شانا للهند�شة الإن�شائية
ح(  م  )م  تيك  را�شانا   /5 م(  م  )ذ  للمقاولت  ر�شانا  �شركة   /4

املقامة من : بنك الإمارات دبي الوطني )�ض م ع( 
رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحكمة  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
2021/48 جتاري م�شارف كلي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف الدعوى 
املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�ض اعمال 
تطبيق  طريق  عن  بعد  عن  اخلربة  اجتماع  حل�شور  ندعوكم  املحاكم،  امام  اخلربة 
 12.00 ال�شاعة  2022/1/18 يف متام  املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك   ZOOM
ظهرا ،  ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم 

لالجتماع. 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعــــالن بالن�شـــر
العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اأداء  اأمر   SHCAPCICPL2021 /0002051 يف  الدعوى رقم
بالن�شر 

امل�شتاأنف �شده : رويال ا�شتيب لتجارة املواد الغذائية 
B16 م�شتودع رقم B15 عنوانه : اإمارة ال�شارقة املنطقة ال�شناعية طريق كلباء بلوك

ليكن معلوما لديك اأن امل�شتاأنف : �شركة مطاحن املحيط ذ م م �شابقا مطاحن العني حاليا 
 /0002051 الإبتدائية رقم  الدعوى  ، يف   20../.../... بتاريخ  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  قد 

اداء  اأمر   - املدنية  الإ�شتئناف  املحكمة    SHCAPCICPL2021
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك امام حمكمة ال�شارقة بدار الق�شاء ...... يوم ....... 
عدم  حالة  ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �شباحا   9.00 ال�شاعة   2022/1/24 املوافق 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك قانونا ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 
نهاد �شعيد البدواوي 

 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2021 /0009048 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عماد هت�شم ف�شل م�شطفى  
جمهول حمل الإقامة : دبي )ح�شب ورقة التحري( 971555022075  

بناء على طلب املدعية : رو�شة يو�شف حممد يو�شف 
قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تطالبكم ب :

- الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )20،000 درهم( 
- الزام املدعي عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة. 

ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/1/20 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا   )2 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل مدة 
ل تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/1/11 م
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2022/154(

املدعى :- بنك ابو ظبي التجارى - �ض.م.ع 
ابو ظبي التجارى - الطابق  1 بنايه بنك  – منطقه دبي للتعهيد بنايه رقم  املنامه  ، �شارع  ام��ارة دبي  عنوانه:- 

الثاين - هاتف رقم 042959506  بوكالة املحامى/ عبداهلل حمد عمران العمران ال�شام�شي.
�ش�د - املنذر اليها /فاطمة �شريف ابو بكر احل�شيني - اماراتية اجلن�شية - العنوان : اماره دبي - مردف - ار�ض رقم 
132- رقم املبني 3- ا�شم املبني تريا�ض اآبارمتينت�ض - رقم الطابق 4 رقم العقار 7402– �ض ب� 15603- هاتف 

Fsharif199000@gmail.com - 0505187519 متحرك
املو�شوع : اإعالن بالن�شر اإنذار بيع مال مرهون

ف��اأن��ن��ا نخطركم ب��ال��وك��ال��ه ع��ن ال��ب��ن��ك ب�شرعه امل���ب���ادره ب�����ش��داد ال��دي��ن امل��رت���ش��د يف ذم��ت��ك��م وال��ب��ال��غ ق���دره مبلغ 
مده  خالل  وذل��ك  2021/10/20م  تاريخ  حتى  وذل��ك  دره�م  ال�ف  وثماني�ة  ومئتان  ملي�ون   )1.208.000(
اىل  البنك  ي�شطر  ف�شوف  ال�شداد  ع��دم  على  ا�شراركم  حاله  ويف  تاريخه  من  يوما(  )ث��الث��ون  ي��وم   30 اق�شاها 
ا�شت�شدار قرار من ال�شيد قا�شي التنفيذ باحلجز على العقار املرهون وبيعه باملزاد العلني وفقا لالجراءات املعمول 

بها لدى دائره الرا�شي والمالك مع حفظ كافه حقوق املنذر الأخرى ،،،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 70197
اإعالن بالن�شر 

تبليغ �شادر عن اخلبري احل�شابي د. ب�شام عجول
اإىل املتنازع �شدهم : الأول واخلام�ض : 1. دانيال دروتليف. 2. مورتيز جوناثان هريونيمو�ض هيل.  العنوان : اإمارة دبي - اأبراج بحريات جمريا – 
 رقم الوحدة 3464 - مركز اأعمال مركز دبي لل�شلع املتعددة – الطابق رقم 1 - جيويلري اند جيمبليك�ض 3 - هاتف متحرك 0567076678

الثانية : ميت�شرتمي م.د.م.�ض - العنوان : اإمارة دبي - اأبراج بحريات جمريا – رقم الوحدة )A-2205( - جاي بي �شي 4 - اأر�ض رقم 
جي اإل تي/ بي اإت�ض 1/ اإن 3 اأي - هاتف متحرك 0567076678 - فاك�ض رقم 043903899

الثالثة: ميتفلو م.د.م.�ض - العنوان : اإمارة دبي - اأبراج بحريات جمريا - رقم الوحدة )B -2205( - جاي بي �شي 4 - اأر�ض رقم جي اإل 
تي/ بي اإت�ض 1/ اإن 3 اأي - هاتف متحرك 0567076678 - فاك�ض رقم 043903899

الرابعة : اأريج جروب م.د.م.�ض - العنوان : اإمارة دبي – اأبراج بحريات جمريا – �شوي�ض تاور- رقم الوحدة )B-406( - اأر�ض رقم جي  اإل 
تي / بي اإت�ض 2 / واي 3 اأي - هاتف متحرك 0567076678 – فاك�ض رقم 043903899

نعلمكم مبوجبه باأنه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2021/716 نزاع تعيني خربة جتاري حمكمة دبي البتدائية واملقامة 
�شدكم من قبل املتنازعة/ والنورت فاينن�ض ليمتد وميثلها/ )برنارد رميوند ت�شارلز جوزيف( ب�شفتها م�شاهم و�شريك يف �شركة ميت�شرتمي 
م.د.م.�ض - ندعوكم ب�شفتكم طرفاً يف الق�شية امل�شار اإليها اأعاله لتقدمي مذكراتكم وم�شتنداتكم على الدعوى املقامة �شدكم والتوا�شل 
مع اخلبري ل�شتالم ن�شختكم من امل�شتندات املقدمة من اخل�شم وذلك خالل مهلة تنتهى ال�شاعة 14:00 الثانية من ظهر يوم الأثنني 
باأن عنوان وخارطة  2022/1/24  يتم التوا�شل مع اخلبري وار�شال م�شتنداتكم الكرتونياً على و�شائل التوا�شل التالية، علماً  املوافق 
 expertbassam@masters.ae الربيد اللكرتوين ، www.mastersuae.com املقر متوفرة على موقعنا اللكرتوين
دبي   7191  : ب  ���ض    +971  4  2229115 فاك�ض    +971  4  2233355 ار���ش��ي    ه��ات��ف    +971  4  2221148 اب  وات�����ض   ،
فاإن  املحددة  املهلة  بالدعوى خالل  وردود متعلقة  اإر�شال ما لديكم من م�شتندات  3092395433   يف حال تخلفكم عن  رقم  مكاين 

اخلبري �شيبا�شر اإجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة.
اخلبري املنتدب / د. ب�شام عجول 

اإعالن بالن�شر 

70197
العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

MOJAU_2022- 0043893 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اعالن الن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيد : حميد فيدياتيل مو�شى فيدياتيل اجلن�شية الهند يرغب يف البيع والتنازل 
عن )49%( من كامل ح�شته البالغه 100% و ذلك اىل ال�شيد : �شم�شري توندييل اجلن�شية الهند يف رخ�شة 
كما يرغب ال�شيد : حميد فيدياتيل مو�شى فيدياتيل اجلن�شية الهند يرغب يف البيع والتنازل عن )%51( 
من كامل ح�شته البالغه 100% و ذلك اىل ال�شيد : ماجد عي�شى را�شد �شيفان العبدويل يف الرخ�شة امل�شمى 
)ال�شحاب لتجارة اللكرتونيات( والتي تاأ�ش�شت باأمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )718620( تعديالت 
م�شوؤولية  ذات  �شركة  ايل  خدمات  وكيل  من  القانوين  ال�شكل  تغري  و  لخر  الرخ�شة  �شاحب  تنازل   : اخرى 

حمدودة و تغيري ال�شم التجاري اىل خط الفق لنظمة املراقبة
الكاتب  �شان  يف   2013 ل�شنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

تنازل/ بيع
اإعالن بالن�شر

اجلن�شية:   - الكالم  ابو  �شومون  عبدالقادر  حممد  ال�شيد:  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�ض، يرغب يف البيع والتنازل عن )50%( من كامل ح�شته البالغة )100%( وذلك 
اإىل ال�شيد: حممد ا�شماعيل بن حاجى حممد - اجلن�شية: بنغالدي�ض، يف الرخ�شة امل�شماه 
 )774843( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  ال�شيارات(  ل�شيانه  )املجل�ض 

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى:
 2013 ل�شنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

ليكن معلوماً للجميع باأن ال�شيد : حممد يا�شني عزيز احلق - اجلن�شية : بنغالدي�ض ، 
ال�شيد: حمم�د  اإىل  البالغة )50%( وذلك  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  يرغب يف 
امللكي  )جنوم  امل�شماه  الرخ�شة  يف  بنغالدي�ض   : اجلن�شية   - حمم�د  نور  ال�دين  بختي�ار 
ال�شادرة   )764365( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  الثاث(  لتنجي�د 

من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت اخرى: ل يوجد
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
الت�شديق   للعلم وانه �شوف يتم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شان  يف 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض  اليه بعد  امل�شار  على الجراء 

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

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

تنازل/ بيع
باك�شتان   : اجلن�شية   - بخ�ض  قربان ح�شني حاجي خدا   : ال�شيد  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ حممد يون�ض 
وحدات  لت�شليح  الريحان  )زهرة  امل�شماة  الرخ�شة  يف  باك�شتان   : اجلن�شية   - عبدالغفور 
دائرة  من  ال�شادرة   )622769( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  التكييف( 
التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. تعديالت اخرى : تغري ال�شم التجاري من )زهرة الريحان 

لت�شليح وحدات التكييف( اىل )حممد يون�ض عبدالغفور لت�شليح وحدات التكييف( 
 2013 ل�شنة   القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من احكام   وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0038393
اإماراتي�ة رقم )784198332043250(  واأحم�ل هوي�ة   ، باك�شتان   : زاده - اجلن�ش�ية  �ش�ري  املخطر : حمم�د ع�امل خ�ان 

العنوان : ال�شارقة – النهدة – هاتف رقم : 0529128309
املخطر اإليه : كينجو زو - اجلن�شية : ال�شني – يحمل هوية اماراتية رقم )784197864094194( العن�وان : عجمان 

- ال�شناعية 2 هاتف رقم : 0506756046 / 0506756046
zouqinghu86@hotmail.com : الربيد اللكرتوين

مو�شوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )25000( درهم بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية ،
الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر الي�ه ا�ش�تلم من املخطر مبلغ )25000( درهم مقابل معاملة �شخ�شية وقام املخطر اليه بتحرير 

�شيك وعند تقدمي ال�شيك للبنك اعيدت الر�شيد غري كايف وعند مراجعته ماطل يف ال�شداد وبيانات ال�شيك كالتي :
م�شرف  على  وامل�شحوب   2020/02/07 ا�شتحقاق  وتاريخ  درهم   )25000( بقيمة   )000048( رقم  �شيك   -  1

عجمان
وتكرارا وب�شورة ودية ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمته ولكن دون جدوى ،  مرارا  اليه  املخطر  • طالب 

ا�شر  املتكررة مما  الودية   املطالبة  بالرغم من  دون مربر  بذمته  املرت�شد  املبلغ  �شداد  اليه ممتنع عن  املخطر  ان  وحيث   •
باملخطر. اأن املخطر يخطر املخطر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وامل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�شاه )5( 
ايام من تاريخ تبلغك�م ه�ذا الإخطار وال �شوف ي�شطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�شتحق 
له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق. لذلك ، فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة 

ول�شريان كافة الثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
MOJAU_2022- 0043939 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوما للجميع باأنني ال�شيد/ ح�شن احمد حم�شن الها�شمي - اماراتي اجلن�شية اأرغب 
�شاكيلوكانديل  حممد  كونهى  ال�شيد/  اإىل  يف التنازل عن كامل ح�شتي البالغة )%100( 
- هندي اجلن�شية لت�شبح ن�شبته )100%(، يف الرخ�شة با�شم )بقالة بيما( والتي تاأ�ش�شت 

باإمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�شة رقم : )115381(،
القانوين من موؤ�ش�شة فردية اإىل ذ،م،م ،  ال�شكل  تغيري  لأخر،  الرخ�شة  �شاحب  • تنازل 

 2013 ل�شنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
MOJAU_2022- 0043401 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
رقم  هوية  بطاقة  احمل   ، �شامل  قا�شم  ح�شن  ال�شيد/على  بانني  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
784197618040808 البحرين اجلن�شية ، ارغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتي 
البالغة 100%، يف الرخ�شة امل�شماه)كافترييا ع�شل وفلفل( والتي تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة 
ويحمل  اجلن�شية  اليمن  وبري،  �شعيد  حممود  حممد  ال�شيد/  ايل   784009 رقم  حتت 
بطاقة هوية رقم 7841968911324913  تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية 
�شاعة،   24 الن�شاط  له مبزاولة  ي�شرح   ، لآخر  الرخ�شة  تنازل �شاحب   ، وكيل خدمات  اىل 
 2013 ل�شنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - �شريف عبداملنعم عبا�ش حممد   
اداء    امر   SHCEXCICPL2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0005078/ 

اإىل املحكوم عليه : �شريف عبداملنعم عبا�ض حممد 
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ ح�شن اإبراهيم ح�شن اإبراهيم - اجلن�شية م�شري  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 22297  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

اداء     اأمر   AJCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000013/ 

اإىل املحكوم عليه : يزيد اإبراهيم فار�ض  
حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح املدعي 

املنفذ عبدالرحمن احمد يو�شف يو�شف - اجلن�شية فل�شطني  
يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 14451.0 

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 985/2021/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

ب�شداد   ، 2021/387 عقاري جزئي  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  القرار  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
املبلغ )864،121/3( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب التنفيذ : بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع
ع���ن���وان���ه:ام���ارة دب���ي - دي����رة - ����ش���ارع ب��ن��ي ي��ا���ض - ب���ج���وار غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي - رقم 

مكاين:3113783794
املطلوب اإعالنه :1- حياد علي - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة 
 408A منطقة الرب�شاء جنوب الرابعة - بناية داميوند فيو 1 الر�ض رقم 471 رقم الوحدة
اع��اله وذل��ك للعلم مبا جاء  امللف  رقم مكاين:2128669973 - وف��اء للمبلغ املطالب به يف 

ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ:2021/12/28.
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1056/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثانية رقم 92

مو�شوع الدعوى : املطالبة ببطالن وف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء املوؤرخة يف 2018/5/3 ب�شاأن �شراء وحدة �شكنية رقم 224 مب�شاحة 1241 قدم 
مربع يف امل�شروع امل�شمى جاردينيا 1&2 لعدم ت�شجيل الوحدة مو�شوع الدعوى بال�شجل العقاري املبدئي وعدم ايداع املبالغ املدفوعة بح�شاب 
ال�شمان اخلا�ض بامل�شروع الكائن به الوحدة عني التداعي ف�شال عن عدم اجناز الوحدة او ت�شليمها يف املوعد املتعاقد عليه مع الزام املدعي 
اآثار بطالن وف�شخ التعاقد والفائدة  عليهما بالت�شامن والتكافل ان توؤديان اىل املدعيني املبلغ املدفوع وقدره )594.706.00( درهم كاأثر من 
القانونية 5% من تايخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والتعوي�ض مببلغ وقدره )178.000.00( درهم على �شبيل التعوي�ض املادي والأدبي والر�شوم 

وامل�شروفات . 
املدعي:تانيا فريجيليا رودريجوي�ض واخرون

عنوانه:امارة دبي الثنية اخلام�شة اأبراج بحريات جمريا برج �شابا 1 �شقة 1602
املطلوب اإعالنهما :  1- ميمون ديفيلومبنت ليمتد 2-ميمون لال�شتثمارات �ض.ذ.م.م  -  �شفتهما : مدعي عليهما 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطالن وف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء املوؤرخة يف 2018/5/3 ب�شاأن �شراء وحدة 
�شكنية رقم 224 مب�شاحة 1241 قدم مربع يف امل�شروع امل�شمى جاردينيا 1&2 لعدم ت�شجيل الوحدة مو�شوع الدعوى بال�شجل العقاري املبدئي 
وعدم ايداع املبالغ املدفوعة بح�شاب ال�شمان اخلا�ض بامل�شروع الكائن به الوحدة عني التداعي ف�شال عن عدم اجناز الوحدة او ت�شليمها يف املوعد 
املتعاقد عليه مع الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل ان توؤديان اىل املدعيني املبلغ املدفوع وقدره )594.706.00( درهم كاأثر من اآثار بطالن 
وف�شخ التعاقد والفائدة القانونية 5% من تايخ املطالبة وحتى ال�شداد التام والتعوي�ض مببلغ وقدره )178.000.00( درهم على �شبيل التعوي�ض 
املادي والأدبي والر�شوم وامل�شروفات - وحددت لها جل�شة يوم الإثنني  املوافق  2022/1/24  ال�شاعة 8.30 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت 

مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:22/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة ع�شر رقم 414
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )128.099.26( درهم مائة وثمانية وع�شرون الف وت�شعة 
وت�شعون درهم و�شتة وع�شرون فل�ض ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�شتحقاق يف:2020/3/1 وحتى ال�شداد التام 
ومبلغ )50.000.00( درهم خم�شون الف درهم تعوي�شا جابرا عما حلق باملدعي من خ�شائر وما فاته من ك�شب والزام املدعي 

عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . 
املدعي:عبداهلل بن هادي بن حمد باحلارث

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع مرا�شى درايف - مبنى برج البحرية املركزي - �شقة 1405
املطلوب اإعالنه :  1- �شركة �شمارت ون للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م وميثلها ال�شيد/م�شتاق جافلى  -  �شفته : مدعي عليه 

ب�شداد مبلغ وق��دره )128.099.26(  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�شوع 
درهم مائة وثمانية وع�شرون الف وت�شعة وت�شعون درهم و�شتة وع�شرون فل�ض ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
حلق  عما  جابرا  تعوي�شا  دره��م  الف  خم�شون  دره��م   )50.000.00( ومبلغ  التام  ال�شداد  وحتى  يف:2020/3/1  ال�شتحقاق 
باملدعي من خ�شائر وما فاته من ك�شب والزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة - يقت�شي ح�شوركم امام 
مكتب ادارة الدعوى يف يوم الثنني املوافق:2022/1/17 ال�شاعة 09:00 �شباحا اىل ال�شاعة 12:00 م�شاءا بقاعة التقا�شي 
عن بعد والتي ميكن الو�شول اليها من خالل موقع حماكم دبي اللكرتوين - اخلدمات العامة - جداول جل�شات الق�شايا 

وذلك لنظر الدعوى املذكورة اعاله.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:39/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية رقم 249

�شبعمائة  دره��م   )787.238.00( وق��دره  مبلغ  بدفع  والن��ف��راد  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ال��زام   : الدعوى  مو�شوع 
و�شبعة وثمانون الف ومائتني وثمانية وثالثون درهم  للمدعي والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ 

رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. 
املدعي:م�شرف المارات ال�شالمي �ض.م.ع

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - مبنى بناية �شيتي افنيو - �شقة ال�شابع 703
 وميثله:خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي

املطلوب اإعالنهما :  1- بينه �شديقى �شرام �شديقى 2- �شرام اأبوطاهر �شديقى  -  �شفتهما : مدعي عليهما
املذكورة  ال��دع��وى  يف  ب���ت���اري���خ:2021/11/29  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم    : الإع���الن  مو�شوع 
مبلغ  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  ���ض.م.ع  ال�شالمي  الم���ارات  م�شرف  ل�شالح/  اع��اله 
 ، )1.456.447.08( درهم مليون واربعمائة و�شتة وخم�شون الف واربعمائة و�شبعة واربعمائة درهم وثماينة فل�ض 
والفائدة القانونية بواقع 5% من اليوم التايل لتاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2021/6/3 وحتى ال�شداد التام 
، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل  املحاماة  اتعاب  وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
ال�شيخ حممد بن را�شد بن  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:875/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية الثانية رقم 256

الثبوت  بعد  احلكم  بها  عليه  املدعي  واع��الن  اأق��رب جل�شة  املوقرة حتديد  املحكمة  عدالة  نلتم�ض من   : الدعوى  مو�شوع 
الفا  وارب��ع��ون  وثالثة  وثالثمائة  ومائة  مليون  دره��م   )1.343.842/95( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  بالزامه 
وثمامنائة واثنان واربعون درهما وخم�شون وت�شعون فل�شا - والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع 

الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع

عنوانه:دبي - ديرة - �شارع بني يا�ض - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي - هاتف رقم:043874225 موبايل رقم:0557016552 
رقم مكاين:3113783794 -   وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي

املطلوب اإعالنه:  1- الفون�شو جي�شو�ض الركون بونيال )ح�شب ال�شم الوارد يف جواز �شفره( الفون�شو ج�شو�ض الركن بونيال 
)ح�شب ال�شم الوارد يف الهوية الماراتية(  -  �شفته : مدعي عليه

املنعقدة بتاريخ:2022/1/3 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/  مو�شوع الإع��الن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.343.842.55( درهم مليون 
وثالثمائة وثالثة واربعون الفا وثمامنائة واثنان واربعون درهما وخم�شون وت�شعون فل�شا - والفائدة القانونية بواقع %5 
من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2021/11/18 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 

�شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن حكم بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1744/2021/305 ا�شتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�شتئناف التجارية الوىل رقم 84

والر�شوم   ، جزئي  جت��اري   2020/4700 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ش��ادر  احلكم  ا�شتئناف   : ال�شتئناف  مو�شوع 
وامل�شاريف والتعاب . 

امل�شتاأنف:عبدالرحمن حممد م�شلح
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع مرا�شى درايف - مبنى برج البحرية املركزي 

- �شقة 1405 -  وميثله:ابراهيم حممود حممد عبدالرحمن
املطلوب اإعالنهم :  1- ولء حممد حممد بيومي ق�شالن 2- ايهاب فتحي عبدالرحمن مطر 3- حازم حممد 

حممد ق�شالن  -  �شفتهم : م�شتاأنف �شدهم
مو�شوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ:2021/9/28 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ عبدالرحمن حممد م�شلح بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري بقبول ال�شتئناف �شكال ويف 
املو�شوع برف�شه وتاأييد احلكم امل�شتاأنف والزمت امل�شتاأنف بر�شوم وم�شاريف ال�شتئناف ومببلغ الف درهم 
، حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  التاأمني  املحاماة وم�شادره مبلغ  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:16/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثالثة رقم 402
مو�شوع الدعوى : قبول قيد الدعوى وحتديد اأقرب جل�شة لنظرها واعالن املدعي عليهما مبا جاء بها الزام املدعي 
ماليني  ثالثة  دره��م   )3.751.698.82( وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما 
و�شبعمائة واحد وخم�شني الفا و�شتمائة وثمانية وت�شعني درهما واثنني وثمانني فل�شا الزام املدعي عليهما بالر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:نور بنك م�شاهمة عامة - واخرون

عنوانه:حمله املختار مكتب خلفان الكعبي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية دبي بردبي عود ميثاء بناية عود ميثاء 99 
الطابق الرابع مكتب 401 خلف نادي الن�شر الريا�شي

املطلوب اإعالنه :  1- موتور بارن للتجارة  -  �شفته : مدعي عليه 
اأق��رب جل�شة لنظرها واعالن  الدعوى وحتديد  الدعوى ومو�شوعها قبول قيد  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�شوع 
يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره  بان  بينهما  بالت�شامن والت�شامم فيما  املدعي عليهما  ال��زام  بها  املدعي عليهما مبا جاء 
واثنني  درهما  وت�شعني  وثمانية  و�شتمائة  الفا  وخم�شني  واح��د  و�شبعمائة  ماليني  ثالثة  دره��م   )3.751.698.82(
وثمانني فل�شا الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  2022/1/24  ال�شاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70533

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:991/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403

مو�شوع الدعوى : نلتم�ض من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�شة واعالن املدعي عليهما بها احلكم بعد الثبوت 
وت�شعة  مائتان  دره��م   )239.260/44( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�شامن  بالزامهما 
وثالثون الفا ومائتان و�شتون درهما واربعة واربعون فل�شا - والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع 

الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:بنك المارات دبي الوطني �ض.م.ع

ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي - دي���رة - ���ش��ارع بني ي��ا���ض - ب��ج��وار غ��رف��ة جت���ارة و�شناعة دب��ي - ه��ات��ف رق��م 043874225 - موبايل 
رقم:0557016552 - رقم مكاين:3113783794

اجلن�شية  ل�شهادة  )وفقا  رام��اين  فينكات  بوفانا  الماراتية(  للهوية  )وفقا  رام��اين  فينكات  بهوفانا   -1   : اإعالنه  املطلوب 
والقامة(  -  �شفته : مدعي عليه 

اق��رب جل�شة واعالن  املوقرة حتديد  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها نلتم�ض من عدالة املحكمة  :  قد  الإع��الن  مو�شوع 
وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�شامن  بالزامهما  الثبوت  بعد  احلكم  بها  عليهما  املدعي 
)239.260/44( درهم مائتان وت�شعة وثالثون الفا ومائتان و�شتون درهما واربعة واربعون فل�شا - والفائدة بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم الثنني  
املوافق  2022/1/17  ال�شاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:38/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�شة رقم 404

وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )314395.09( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة - نور بنك - م�شاهمة عامة ، �شابقا
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مكتب رقم 801 ملك اعمار العقارية - فاك�ض رقم 

043653265 - تليفون 044268888 - �ض.ب:8822 - بوكالة املحاميني/جابر ال�شالمي واحمد ال�شالمي
املطلوب اإعالنه :  1- حممد �شعيد علي خمي�ض ال�شحي  -  �شفته : مدعي عليه 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ش��وع الإع����الن :  ق��د 
)314395.09( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2022/1/19  ال�شاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن بالن�شر )تظلم(    

                  يف  الدعوى رقم:409/2021/72 تظلم جتاري 
املنظورة يف:دائرة التظلمات وامل�شتعجل رقم 190

رق������م:183/2010  ب��الم��ر على عري�شة  امل��وق��ع  التحفظي  م��ن احل��ج��ز  : تظلم جت���اري  ال��دع��وى  م��و���ش��وع 
بتاريخ:2010/7/5. 

املتظلم:مات منطقة حرة ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - مدينة دبي لالعالم - بناية دي ام �شي 1 املعروفة - ببناية رويرتز لالنباء - مكتب رقم 

109  - وميثله:هبة علي غلوم حممد باقر اأهلي
املطلوب اإعالنه :  1- �شركة ميديا بوك�ض للدعاية والعالن والن�شر والتوزيع �ض.ذ.م.م -  �شفته : متظلم 

�شده 
اأق��ام عليكم التظلم املذكور اع��اله ومو�شوعه تظلم جت��اري من احلجز التحفظي  مو�شوع الإع��الن :  قد 
املوافق   املوقع بالمر على عري�شة رق���م:183/2010 بتاريخ:2010/7/5 - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  
2022/1/18  ال�شاعة 09.30 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اعالن بالن�شر 
 5352/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1-  انور اتييف 2- مريانكول لالإن�شاءات �ض.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/تين�شتيك ميديتوف 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)98195( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:28/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�شة رقم 404

وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )124.750.11( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب 

بال كفالة . 
املدعي:اميك�ض ال�شرق الو�شط �ض.م.ب )م( المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع الفلك - مبنى ميديا وان تاور - �شقة 27 - بالقرب من 
حمطة مرتو اخليل - وميثله:اأ�شامة ح�شن عثمان دبلوك

املطلوب اإعالنه :  1- نويل هيالري كوتينها  -  �شفته : مدعي عليه 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ش��وع الإع����الن :  ق��د 
وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )124.750.11(
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2022/1/19  
ال�شاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13442 بتاريخ 2022/1/14 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1017/2021/38 جتاري م�شارف جزئي 

املنظورة يف:دائرة امل�شارف اجلزئية الثالثة رقم 257
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )64.858.54( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 5% من 2021/8/14 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 
املدعي:اميك�ض ال�شرق الو�شط �ض.م.ب )م( المارات

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع الفلك - مبنى ميديا وان تاور - �شقة 27 - بالقرب من 
حمطة مرتو اخليل 

املطلوب اإعالنه :  1- ليون كريكور بيوكيان  -  �شفته : مدعي عليه 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  م��و���ش��وع الإع����الن :  ق��د 
)64.858.54( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5% من 2021/8/14 وحتى ال�شداد التام 
ال�شاعة  املوافق  2022/1/26   املعجل بال كفالة - وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء   بالنفاذ  و�شمول احلكم 
10.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197
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الذي  دبي”   2020 “اإك�شبو  معر�ض  اأن  وذك���ر 
واحل�شارية  الثقافية  الأح����داث  اه��م  م��ن  يعترب 
يف العامل ، يواكب جهود دول��ة الم��ارات يف تعزيز 

البداع الثقايف.
ال�شعبة  ال��ظ��روف  م��ن  بالرغم  ان��ه  معاليه  وق��ال 
التي فر�شتها علينا جائحة كورونا اإل اأن معر�ض 
“اإك�شبو 2020 دبي” ي�شهم يف بناء ج�شور الثقة 
لبناء  و�شعوبها  ال��ع��امل  دول  م��ع  التفاهم  وتعزيز 
يتحتم  ان��ه  اىل  م�شرياً  املن�شود،  ال���دويل  التعاون 
علينا اأن مننح الدول الأخرى املزيد من املعلومات 
حيث  ال��ع��ري��ق��ة،  وقيمنا  ال��وط��ن��ي��ة  ثقافتنا  ح���ول 

ي�شكل ذلك قاعدة متينة ل�شراكات طويلة الأمد
له  للمغفور  الرائعة  الب�شمات  معاليه  واإ�شتذكر 
موؤ�ش�ض دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان طّيب اهلل ثراه، والذي حر�ض 
الحتاد  الإم��ارات��ي منذ فجر  ال��رتاث  رعاية  على 
ال�شعبي،  ال�����رتاث  ع��ل��ى ح��م��اي��ة و����ش���ون  وال��ع��م��ل 
وذلك اإمياناً منه باأهميته يف احلفاظ على الهوية 
ال��وط��ن��ي��ة، ون��ّف��ذ ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اري��ع الثقافية 
الآباء  اإرث  وحماية  ���ش��ون  عملية  يف  ت�شب  ال��ت��ي 
احل�شون  وترميم  ب�شيانة  اأم��ر  حيث  والأج����داد، 
افتتح  كما  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  التاريخية  وال��ق��الع 

متحف مدينة العني. 
الرتاث  باأهمية  الكبري  “ لإمي��ان��ه  قائاًل  وم�شي 

و�شرورة  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ه��وي��ة  م��ك��ّون��ات  يف  ال�شعبي 
احلفاظ على العادات والتقاليد املوروثة من الآباء 
باأن  النظر  البعيد  اإدراك����ه  م��ع  ة  خا�شّ والأج�����داد، 
تطوير  نوعية يف  نقلة  مع  �شيرتافق  الدولة  قيام 
احلياة، واأن عملية التطّور دون وجود �شند تاريخي 
واإرث عميق �شتندثر ومن ل ما�شي له ل حا�شر 
زايد رحمه اهلل  ال�شيخ  ول م�شتقبل له. لذا �شعى 
ة مهمتها احلفاظ على  اإن�شاء موؤ�ش�شات خا�شّ اإىل 
ال��ق��ادم��ة مثل”نادي  ال���رتاث وت��وري��ث��ه ل��الأج��ي��ال 
و”قرى   ،1993 ع������ام   يف  الإمارات”  ت������راث 
مهماً  راف��داً  تاأ�شي�شها  منذ  �شكلت  التي  الرتاث” 
من رواف��د ال��رتاث الإم��ارات��ي، وتعريف املواطنني 
وفنونها،  ال�شعبية،  احلياة  �شكل  على  وال��زائ��ري��ن 
وحرفها، وكل ما تختزنه من قيم وعادات وتقاليد 

را�شخة حتى اليوم.
ُت�شكل من�شة  املتاحف  ان  ن�شيبة  واكد معاىل زكي 
عرب  الب�شرية  ت��ق��دم  م��دى  تعك�ض  عاملية  ثقافية 
ال�شنني والع�شور املختلفة، ومُتثل اإقامتها �شرورة 
الرتاثية  املقتنيات  اأج��ل احلفاظ على  وطنية من 
واحل�����ش��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة لأي دول���ة ح��ي��ث جت�شد 

تاريخها ونه�شتها عرب التاريخ مما يجعلها مكاناً 
جلذب ال�شائحني والزوار وتنمية القطاع ال�شياحي 

والثقايف .
املكونات  اأح��د  الثقايف  ال��رتاث  ُيعّد  “كما  واأ���ش��اف 
وللمتاحف  لل�شعوب،  الثقافية  للهوية  الرئي�شية 
باأهمية  ال��وع��ي  ون�شر  توثيق  يف  وك��ب��ري  مهم  دور 
البحث  وت�شجيع  ال��ث��ق��ايف  ال����رتاث  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
يف  ول��ت��ك��ون   . وت��وث��ي��ق��ه  حفظه  جم���ال  يف  العلمي 
ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه م�����راآة ���ش��ادق��ة ل��ه��ا ل��ي�����ض ف��ق��ط يف 

ما�شيها القدمي بل يف حا�شرها امل�شرف .
امل��ت��اح��ف يف الإم�������ارات جاءت  اإق���ام���ة  ان  واو����ش���ح 
باإذن  ل��ه  ،امل��غ��ف��ور  ال��ب��اين  املوؤ�ش�ض  لنهج  تر�شيخاً 
اهلل،  نهيان رحمه  ال  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل 
واإحياًء ملوروثه الرتاثي اخلالد. وحتت�شن املنطقة 
عدداً  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�����ش��ع��دي��ات  ب��ج��زي��رة  الثقافية 
الت�شاميم  اأروع  اأبنيتها  التي ُتربز يف  املتاحف  من 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  احل��دي��ث��ة  امل��ع��م��اري��ة 
الوطني”  زاي���د  “متحف  اأه��م��ه��ا  املُ��ت��ق��ّدم��ة. وم��ن 
بن  زاي��د  ال�شيخ  لذكرى  تخليداً  ب��ن��اوؤه  يتًم  ال��ذي 
تاريخ  وي��وث��ق  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 

الدولة من خالل �شرد حياة وماآثر الوالد املوؤ�ش�ض 
اأبوظبي”  زايد رحمه اهلل ، و”متحف جوجنهامي 

الذي ُيعّد منرباً عاملياً للفنون والثقافة املعا�شرة
من  متحف  اأول  اأبوظبي”  اللوفر  “متحف  واأم��ا 
التاريخية  مبقتنياته  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  ن��وع��ه 
واحل�شارية النادرة، وبهند�شته املعمارية الفريدة، 
الذي افتتح يف 2017 يف منارة ال�شعديات بح�شور 
عدد من امللوك وروؤ�شاء الدول، يف اإطار التعاون بني 
دولة الإمارات العربية املتحدة وفرن�شا، فهو يقدم 
تاريخ  ال���ذي ميتد ع��رب  ال��ف��ن  ع��ن  تاريخياً  ���ش��رداً 
التجربة  اأهمية  على  وي��وؤك��د  باأكملها،  احل�����ش��ارة 

الب�شرية امل�شرتكة.
وم�شى يقول “جت�شد جمموعة املعار�ض الدائمة 
اللوفر  داخ����ل  م��ع��ر���ش��اً   23 ع���دده���ا  ي��ب��ل��غ  ال��ت��ي 
ال��ث��ق��اف��ات والتقاليد  م��ن  ك��ب��رياً  اأب��وظ��ب��ي، ع����دداً 
اإىل  جنباً  عر�شها  خ��الل  من  التاريخية  واحلقب 
جنب؛ مما ي�شاعد الزوار على اكت�شاف التاأثريات 
امل�شرتكة والروابط املثرية لالهتمام بني الثقافات 
التاريخ  ���ش��ف��ح��ات  ان  م��ع��ال��ي��ه  واك����د  املختلفة.” 
بالرتاث  للدولة،  الر�شيدة  القيادة  اهتمام  �شّجلت 

وال��ث��ق��اف��ة، م���ن خ���الل روؤي�����ة م�����ش��ت��دام��ة و�شعها 
ب����اإذن اهلل، ال�شيخ  ل���ه،  امل��غ��ف��ور  م��وؤ���ش�����ض الحت�����اد، 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، لرتكز 
على بناء الإن�شان قبل العمران، وت�شهم يف حتول 
الإم����ارات خ��الل ف��رتة وج��ي��زة، اإىل مركز ومنارة 
عن  ف�شاًل  وال��ع��امل،  املنطقة  يف  والثقافة  للفنون 
والتعاي�ض  للت�شامح  ف��ري��داً  من��وذج��اً  ب��ات��ت  اأن��ه��ا 

والتنوع الثقايف والفكري بني خمتلف اجلن�شيات.
وذكر ان  التبادل الثقايف  ي�شّكل اأحد الطرق التي 
مُتّكننا من بناء الثقة والتفاهم، �شواًء كان ذلك من 
والتي  واملو�شيقى،  الفنون والأف��الم والأدب  خالل 
ُتعرّب تعبرياً قوياً عن اإن�شانيتنا املُ�شرتكة. كما اأن 
امل�شاهمة بن�شر اأعمال فّنانينا املُبدعني، مُيّكننا من 

نقل ثقافتنا وقيمنا، وجتاوز حواجز اللغة.
وقال اإننا نفتخر باأن اإرث زايد الثقايف، يبقى على 
والذاكرة،  ال��وج��دان  عن  يغيب  ل  حا�شراً  ال���دوام 
كلما  ج��ذوت��ه  وتتقد  ال��زم��ن،  م��ّر  على  ُي�����ش��ّع  فهو 
فقد  احل�����ش��ارة.  �شباق  الإم����ارات خطوة يف  خطت 
بذل ال�شيخ زايد رحمه اهلل جهوداً جبارة وم�شهودة 
الهوية  م��ن  كجزء  الإم����ارات  يف  الثقافة  لرت�شيخ 

الإم����ارات.  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  بها  يعتّز  ال��ت��ي  الوطنية 
الثقافية  وامل�����ش��اري��ع  املُ��ه��ّم��ة  الإجن������ازات  وت�����ش��ه��د 
الرائدة يف عهده على اأن اهتمام املغفور له ال�شيخ 
مكونات  لكل  �شاماًل  ع��ن��وان��اً  ك��ان  بالثقافة،  زاي��د 

الثقافة املادية واملعنوية.
الإم�������ارات متّكنت  اأن  ن�����ش��ي��ب��ة  زك���ي  واك����د م��ع��ايل 
التحول  م��ن  املا�شية  ع��ام��اً  اخلم�شني  م���دار  على 
اإىل م��ن��ارة وم��رك��ز اإ���ش��ع��اع ح�����ش��اري وث��ق��ايف، من 
خ��الل م��ب��ادرات��ه��ا ال��ع��دي��دة ال��ت��ي مّكنتها م��ن مد 
على  املتنوعة  واجلن�شيات  الثقافات  بني  اجل�شور 
م�شتوى العامل، معززة بذلك مناخات لقاء وحوار 
والتقارب  والت�شامح  التاآلف  وتر�شيخ  احل�شارات 
بذلك  زاي��د  دار  لت�شبح  الثقافات،  �شتى  اأبناء  بني 

وطن اخلري والبتكار والعقول والفر�ض.
وقال اننا نتطلع على مدار اخلم�شني عاماً املقبلة 
باأن يتمّكن جيل املبدعني من اإبراز الإمارات كمركٍز 
ملجتمع  رائداً  والثقايف، ومنوذجاً  املعريف  لالمتياز 
يعتّز بهويته الوطنية وثقافته عاملياً. والذي مُيكن 
الإم��ارات يف  من خالل م�شاركات  واقعياً  ترجمته 
خمتلف  يف  ع��دة  مب��ج��الت  ُتعنى  ال��ت��ي  الفعاليات 
دول العامل، وتعريف �شعوب العامل بالتايل على ما 
اإب��داع ومعرفة، وهو عملياً يقرب بني  متتلكه من 
ال�شعوب، وي�شاهم يف التاأثري املتبادل الذي ينعك�ض 

باملح�شلة على املعرفة الإن�شانية.

زكي ن�سيبة: الإمارات متكنت من التحول اإىل منارة ومركز اإ�سعاع ح�ساري وثقايف
- اإك�شبو دبي جنح يف جمع ثقافات وح�شارات عريقة  ل� 192 دولة

•• العني-الفجر:

ال�شينمائي”  “العني  فعاليات مهرجان  تنطلق 
يف دورته الرابعة والتي �شتقام يف مدينة العني، 
حتت رعاية معايل ال�شيخ �شلطان بن طحنون اآل 
نهيان ع�شو املجل�ض التنفيذي لإمارة اأبوظبي، 
ال��دك��ت��ور �شعيد بن  ال�����ش��ي��خ  وب��ح�����ش��ور م��ع��ايل 
طحنون اآل نهيان يف الفرتة من 23 وحتى 27 
امل�شتقبل«،  »�شينما  �شعار  حتت  اجل���اري،  يناير 
باقة  تقدمي وعر�ض  املهرجان يف  ي�شتمر  حيث 
املحلية واخلليجية والعربية  الأف��الم  اأب��رز  من 
والعاملية املتميزة، منها عرو�ض اأوىل وح�شرية 

على �شا�شات »العني ال�شينمائي«.
واأعلن عن تفا�شيل الدورة الرابعة من مهرجان 
»العني ال�شينمائي« الذي يحمل يف جعبته هذا 
ال��ع��ام ع���دداً م��ن امل��ب��ادرات اجل��دي��دة والربامج 

املختلفة 
واتفاقيات يف خدمة »الفن ال�شابع« يف الإمارات، 
ل��دع��م ���ش��ن��اع ال�شينما  امل��ن�����ش��ة الأب�����رز  ل��ي��ك��ون 

واملواهب الإبداعية املحلية، 
املنطقة،  يف  ال�شينما  اإن��ت��اج��ات  اأف�شل  وت��ق��دمي 
اأم�ض  م�شاء  عقد  موؤمتر �شحفي  وذل��ك خالل 
املري  ���ش��امل��ني  ع���ام���ر  م���ن  ك���ل  ح�����ش��ره  الأول، 
�شاملني  و�شعيد  املهرجان،  ع��ام  ومدير  موؤ�ش�ض 
واإيفان  ال��ع��امل،  �شينما  لربنامج  الفني  امل��دي��ر 
املدير  امل��ري  و�شلطان  العمليات،  مدير  خ�شري 
املنظمة  ال�شركة  فيجني«  ل�»�شينما  التنفيذي 

للمهرجان.
امل�����ري خ����الل املوؤمتر  ���ش��امل��ني  واأو�����ش����ح ع���ام���ر 
ال�شحفي اأن »العني ال�شينمائي« �شيظل املن�شة 
الأبرز لالحتفاء ب�شناع ال�شينما يف املنطقة من 
املخ�شرمني واملواهب ال�شابة، اإذ �شيعي�ض حمبي 
اأيام يف حب ال�شينما،   5 وع�شاق »الفن ال�شابع« 
وذلك بعد النجاح الالفت الذي حققه املهرجان 
خالل ال�3 �شنوات املا�شية، وخ�شو�شاً العاميني 
امل���ا����ش���ي���ني، ف���رغ���م اأزم������ة ج��ائ��ح��ة »ك����ورون����ا«، 

وتاأثريها الكبري على احلركة الفنية يف العامل 
اأجمع، اإل اأن املهرجان ا�شتطاع اأن يثبت ح�شوره 
وا�شتمراريته واأن ي�شتقطب اأهم واأميز الأفالم 

العربية والأوروبية،
 منها اأفالم ُر�شحت بع�شها اإىل جوائز الأو�شكار 
»هيليوبولي�ض«  اجل����زائ����ري  م��ن��ه��ا   ،2021
الذي  »الرجل  والتون�شي  بنتولد«  »ملا  وامل�شري 
واملبادرات  الت��ف��اق��ات  ج��ان��ب  اإىل  ظ��ه��ره«،  ب���اع 
اإىل دعم ال�شينما و�شناعها  الفنية التي تهدف 
وال��ك��ف��اءات وامل��واه��ب الإم��ارات��ي��ة، الأم���ر الذي 
اأ�شهم يف اإدراج ا�شم مهرجان العني على خارطة 

املهرجانات ال�شينمائية يف املنطقة.

امل�شابقات الر�شمية
ا�شتقطبت  العام  ه��ذا  دورة  اأن  اإىل  امل��ري  ولفت 
م�شابقات  يف  امل���ت���ف���ردة،  الأف������الم  م���ن  ال��ع��دي��د 
املهرجان املختلفة، وخ�شو�شاً م�شابقة »ال�شقر 
اخلليجي الطويل« الذي يتناف�ض على جائزتها 
الكربى 4 اأفالم اإماراتية، هي »B82« للمخرج 
خالد حممود، »�شفران« للمخرج �شالح كرامة 
و»حني«  ج��م��ال،  علي  للمخرج  و»ك��روم��و���ش��وم« 
للمخرج �شعيد را�شد �شعيد، و3 اأفالم خليجية 
�شمري  للمخرج  ام�����راأة«  »ح��ي��اة  ال�����ش��ع��ودي  ه��ي 
ع�����ارف، وال��ب��ح��ري��ن��ي »ه�����وا« ل��ل��م��خ��رج حممد 
�شالح  للمخرج  »ال��زي��ج«  وال��ُع��م��اين  القفا�ض، 

احل�شرمي.
ويف ال�شياق نف�شه ذكر املري، اأن دورة هذا العام 
ا�شتقطبت العديد من الأفالم املتميزة واملتنوعة، 
حتى  فائقتني،  ودق��ة  بعناية  اختيارها  مت  التي 
منها  وي�شتفاد  ال�شينما،  ع�����ش��اق  ب��ه��ا  ي�شتمتع 
املقرر  من  حيث  الواعدة،  ال�شينمائية  الأجيال 
اأن يتناف�ض �شمن م�شابقات املهرجان الر�شمية 
47 فيلماً، يف »ال�شقر الإماراتي الق�شري« 15 
والق�شري«  الطويل  اخلليجي  و»ال�شقر  فيلماً، 
15 فيلماً، و»ال�شقر لأفالم الطلبة« 8 اأفالم، 

و»ال�شقر لأفالم املقيمني« 9 اأفالم.

يف  �شي�شتمر  ال�شينمائي  العني  اأن  امل��ري  ون��وه 
تعاونه جمدداً مع بعثة الحتاد الأوروب��ي لدى 
اأف���الم من   3 دول��ة الإم����ارات، حيث مت اختيار 
�شا�شات  على  لعر�شها  ولتوانيا  ولتفيا  بولندا 
املهرجان يف عر�ض خليجي اأول، والتي ح�شدت 
�شابقاً العديد من اجلوائز من اأهم املهرجانات 

الدولية ال�شينمائية.

»الركن الكال�شيكي«
وك�شف املري عن مبادرة جديدة ت�شلط ال�شوء 
الإماراتية  الأف����الم  م��ن  الإن��ت��اج��ات  اأب���رز  على 
اإدراج����ه����ا وعر�شها  ت�����ش��ت��ح��ق  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��رية 
���ش��م��ن »ال���رك���ن ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي« مل���ا حت��ت��وي��ه من 
اأفكار وم�شامني اجتماعية هادفة، وكان اأغلبها 
مبثابة النطالقة احلقيقية ل�شانعيها يف عامل 
الإخ��راج، منها »�شبيل« للمخرج خالد حممود، 
اأحمد،  ح�����ش��ن  اهلل  ع��ب��د  ل��ل��م��خ��رج  و»ت���ن���ب���اك« 
اأن  امل��ري  ون��وه  ال�شحي،  وليد  للمخرج  و»ب���اب« 
�شيتم  ال��ذي  الكال�شيكي«  »ال��رك��ن  م��ن  ال��ه��دف 
هو  ال�شنوية،  املهرجان  فعاليات  �شمن  اإدراج��ه 
املحلية  ال�شينمائية  الأف���الم  واأم��ي��ز  اأه��م  اإب���راز 
عدد  يف  هامة  ج��وائ��ز  ح�شدت  التي  الق�شرية، 
لتكون  وال��ع��امل��ي��ة،  اخلليجية  امل��ه��رج��ان��ات  م��ن 
مبثابة من�شة تعليمية تثقيفية للجيل احلايل، 
ذات  وال��ف��ن��ي��ة  الإخ��راج��ي��ة  الأدوات  ليكت�شبوا 
امل�شتوى العايل، التي تنفيذها يف تلك الأفالم، 
ال�شينما  تاريخ  اأ�شبحت عالمة مميزة يف  التي 

الإماراتية.

»مو�شوعة ال�شينما الإماراتية«
امل��ب��ادرات التي �شي�شهدها  اأن��ه م��ن  وذك��ر امل��ري 
دورته  يف  اإطالقها  و�شيتم  ال�شينمائي«  »العني 
وهي  الإماراتية«،  ال�شينما  »مو�شوعة  الرابعة، 
عبارة عن كتاب اأر�شيفي يت�شمن تاريخ ومراحل 
تطور ال�شينما يف المارات وم�شريتها واإجنازاتها 
خالل ال� 50 عاماً املا�شية، بدء من تاأ�شي�ض اأول 

دور عر�ض واأماكن ال�شينما القدمية ال�شهرية، 
وبدايات  الإم���ارات،  يف  العر�ض  �شالت  وتطور 
اأو  الق�شري  ���ش��واء  وت��ط��وره  الم���ارات���ي  الفيلم 
معريف  حمتوى  تقدمي  بهدف  وذل��ك  الطويل، 
للقارئ اخلليجي والعربي عن تاريخ واإجنازات 
املو�شوعة مبثابة  واأن تكون  الإماراتي،  ال�شينما 
واملبدعني  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني  ل��ل��ب��اح��ث��ني  م��رج��ع 

والطلبة ولكل �شناع ال�شينما ب�شكل عام.   

تكرميات
وكما تعود �شيوف وجمهور »العني ال�شينمائي« 
يف ك���ل دورة ب��ت��ك��رمي ن��خ��ب��ة م���ن امل���وؤث���ري���ن يف 
�شناعة »الفن ال�شابع«، ك�شف املري اأن املهرجان 
يف  ال�شينما  �شناع  باأبرز  الحتفاء  يف  �شي�شتمر 
الفنانني«،  »اإجن�����ازات  ب��رن��ام��ج  �شمن  املنطقة 
من  بالعديد  احلافلة  الفنية  مل�شريتهم  وذل��ك 
لالرتقاء  ال��ك��ب��رية  واإ���ش��ه��ام��ات��ه��م  الإجن�������ازات 
بال�شينما وهم: املنتج والكاتب واملخرج الكويتي 
احلركة  رواد  من  وهو  ال�شديق،  خالد  الراحل 
ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة يف ال��ك��وي��ت، ح��ي��ث ان��ت��ج واأخ����رج 
يا  »ب�ض  بعنوان  طويل  روائ��ي  كويتي  فيلم  اأول 
اجلوائز  من  العديد  ون��ال   ،1972 ع��ام  بحر« 
والتكرميات العاملية والعربية  احتفاء مب�شريته 
الإماراتي  وال��ف��ن��ان  وامل��ن��ت��ج  ال��ط��وي��ل��ة،  الفنية 
واإبداعاته  حياته  �شخر  الذي  النيادي،  �شلطان 
ال��ف��ن��ي��ة م��ن اأج���ل الرت���ق���اء ب��ال��ف��ن الإم���ارات���ي، 
مقدماً العديد من الأعمال املحلية التي ج�شد 
ت����زال حم��ف��ورة يف  ل  �شخ�شيات  خ��الل��ه��ا  م��ن 
والعربي  واخلليجي  الإم��ارات��ي  امل�شاهد  ذاك��رة 
مراحل  خاللها  من  ا�شتعر�ض  كما  الآن،  حتى 
خم��ت��ل��ف��ة وم��ه��م��ة م���ن ت���اري���خ دول����ة الم�����ارات، 
ال�شناوي،  ط��ارق  امل�شري  ال�شينمائي  والناقد 
حيث يعترب من اأهم واأبرز النقاد ال�شينمائيني يف 
املنطقة، ونال العديد من اجلوائز والتكرميات 
على  الإيجابي  وتاأثريها  النقدية  كتاباته  عن 

امل�شهد ال�شينمائي العربي واخلليجي. 

اأفالم �شينما العامل
من جهته لفت �شعيد �شاملني يف املوؤمتر، اإىل اأنه 
العامل«  »�شينما  اأف��الم  برنامج  حققه  ما  وبعد 
من جناح كبري خالل دورات املهرجان ال�شابقة،

 والتي تاأخذ جمهور وزوار و�شيوف املهرجان يف 
رحلة حول العامل،

ال�شينمائية  وال���ث���ق���اف���ات  اخل������ربات  ل���ت���ب���ادل   
الأف����الم �شمن  م��ن  ب��اق��ة  اخ��ت��ي��ار  املختلفة، مت 
اأهم  يف  �شاركت  ال��ت��ي  ال��ع��امل«  »�شينما  برنامج 
م��ه��رج��ان��ات ال��ع��امل وح�����ش��دت ج��وائ��ز متعددة، 
وب��ع�����ش��ه��ا ر����ش���ح م���ن دول���ت���ه���ا اإىل الأو����ش���ك���ار، 
امل��ه��رج��ان ط���وال فرتة  ���ش��ا���ش��ات  ع��ل��ى  لعر�شها 
الدرامية  بني  ق�ش�شها  تتنوع  والتي  فعالياته، 
امل�شري  للمخرج  »ري�����ض«  منها  والجتماعية، 
ال�شودانية  للمخرجة  و»ال�شت«  الزهريي،  عمر 
للمخرجة  و»ال�����ه�����دي�����ة«  م���رغ���ن���ي،  �����ش����وزان����ة 

الفل�شطينية فرح نابول�شي.

»مهرجان اأبوظبي لل�شيناريو غري املنفذ«
يعود  ال�شينمائي«  »ال��ع��ني  اأن  اإىل  امل��ري  واأ���ش��ار 
جمدداً للتعاون مع »مهرجان اأبوظبي«، باعتباره 
يف  للمهرجان،  الثقايف  ال�شرتاتيجي  ال�شريك 
غري  لل�شيناريو  اأب��وظ��ب��ي  »م��ه��رج��ان  م�شابقة 
من  التي  ال�شراكة  بهذه  ن�شعد  وق��ال:  املنفذ«، 
التي  امل��ب��ادرة اخل��الق��ة  ه��ذه  تنفيذ  خاللها مت 
خللق  ال�شباب،  الإماراتيني  املوؤلفني  ت�شتهدف 
جيل جديد من الكتاب ي�شتطيع اإثراء املحتوى 
املحلي مبوا�شيع جديدة تقّدم لل�شينما، موجهاً 
الذي  اأبوظبي  مهرجان  على  للقائمني  �شكره 
يعد من اأحد اأبرز املهرجانات الذي ي�شهم ب�شكل 
املنطقة، على  الثقايف يف  امل�شهد  اإث��راء  فعال يف 
هذا التعاون املثمر يف خلق حالة اإبداعية فريدة 
بالرتكيز على املواهب ال�شابة، مو�شحاً اأن ثمار 
هذا التعاون �شتظهر يف دورة العام احلايل من 
خ��الل ع��ر���ض الأف����الم ال��ت��ي ف���ازت يف امل�شابقة 

الدورة املا�شية.

اإب��راه��ي��م  اخلمي�ض،   ق��ال��ت ه��دى  وم��ن جهتها 
والفنون،  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  موؤ�ش�ض 
اأبوظبي:  مل��ه��رج��ان  ال��ف��ن��ي  وامل���دي���ر  امل��وؤ���ش�����ض 
امل��ج��م��وع��ة يف دع���م م��ه��رج��ان العني  اإ���ش��ه��ام  اإّن 
اإثراء  يف  دوره��ا  مع  من�شجماً  ياأتي  ال�شينمائي 
ال���روؤي���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ل���الإم���ارات وت��ر���ش��ي��خ مكانة 
الدولة كعا�شمة اإقليمية  للثقافة والفنون، عرب 

حتفيز الإبداع العربي وتعزيز ح�شوره عاملياً.
واأ������ش�����اف�����ت: ت�����ش��ت��م��ر ����ش���راك���ت���ن���ا م����ع »ال���ع���ني 
�شناعة  بتمكني  التزامنا  لتعك�ض  ال�شينمائي« 
واإخ���راج���اً  ومت��ث��ي��اًل  ���ش��ي��ن��اري��و  ك��ت��اب��ة  ال�شينما 
اأجيال  خللق  ال�شباب  يف  وال�شتثمار  واإن��ت��اج��اً، 
مبتكرة من ال�شينمائيني واملخرجني واملهنيني.

وختمت بالقول: 
ميّثل »العني ال�شينمائي«، والذي ينعقد يف دورته 
خالقة  من�شة  اجل���اري،  يناير   23 يف  الرابعة 
والعامليني،  العرب  ال�شينما  ب�شانعي  لالحتفاء 
الإبداعية  والطاقات  امل��واه��ب  �شقل  يتيح  كما 
ال�شينمائية ال�شابة من خالل ا�شتقطاب وتبادل 
كذلك  امل��ه��رج��ان  وي�شهم  وامل���ه���ارات،  اخل���ربات 
الثقافية  ال�����ش��ن��اع��ات  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  يف 
اق��ت�����ش��اد املعرفة  ك���اإح���دى رك���ائ���ز  الإم���ارات���ي���ة 

للخم�شني عاماً القادمة.

�شروط ال�شالمة
الرابعة  ال���دورة  اأن  امل��ري  اأك��د  نهاية حديثه  يف 
من املهرجان �شوف تقام يف مدينة العني و�شط 
املتبعة  وال�شالمة  ال�شحة  �شروط  اأف�شل  اتباع 
الوقائية  ب����الإج����راءات  والل���ت���زام  ال���دول���ة،  يف 
ت��ب��اع��د ج�شدي  ال����الزم����ة م���ن  والح�����رتازي�����ة 
واإظهار   ،PCR وفح�ض  ال��ك��م��ام��ات  وارت����داء 
“املرور  احل�����ش��ن  تطبيق  ع��رب  �شلبية  نتيجة 

الأخ�شر”، 
ال�شينمائية،  وال��ع��رو���ض  ال��ف��ع��ال��ي��ات  حل�����ش��ور 
وذل���ك ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة لفريق 

العمل و�شيوف وزوار املهرجان.

حتت رعاية �شلطان بن طحنون اآل نهيان 

»مهرجان العني ال�سينمائي« تنطلق فعاليات
 دورته الرابعة من 23 يناير اجلاري حتت �سعار »�سينما امل�ستقبل«

•• اأبوظبي-الفجر:

اأنور ن�شيبة، امل�شت�شار الثقايف ل�شاحب ال�شمو رئي�ض  قال معايل زكي 
الدولة الرئي�ض الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة ، اأن معر�ض 
الإبداع  الإم��ارات يف جمال  ريادة  على  يوؤكد  دبي”   2020 “اإك�شبو 
تقنيات  اإليه  لت  تو�شّ ما  لأحدث  وفقًا  احلديث  العمراين  والبتكار 
التكنولوجيا املتطّورة، مع التمّيز يف جمع ثقافات وح�شارات عريقة  
حلوايل 192 دولة من جميع اأرجاء العامل يف بقعة باتت حمّط اأنظار 

القا�شي والداين.
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اأنا من النوع الذي ل يطلب من اأحد �شيئًا

بيرت �سمعان: نعي�ض 
واقعًا مريرًا مل نعرف 

مثله �سابقًا

• ن�شرَت قبل فرتة مقطع فيديو موؤثر جداً على 
)تيك توك( فيديو تتحدث فيه عن اأزمة �شحية 
ب�شبب  البيت  يف  لها عندما كنت وحيداً  تعّر�شَت 
ت��ن��اول اجل��رع��ة الثالثة م��ن ل��ق��اح ك��ورون��ا. فما 

الذي ح�شل معك حتديداً؟
اللقاح  من  الثالثة  اجلرعة  تلقيُت  قد  كنت   -

عند ال�شاعة الواحدة ظهراً.
وقرابة ال�شاعة ال�شابعة م�شاء بداأت عوار�ض 
اللقاح تظهر ب�شدة و�شعرُت بالأمل وباأوجاع 

مربحة.
فدخلُت اإىل �شريري كي اأ�شرتيح وغفوت. 
ب��ع��د منت�شف  ال����واح����دة  ال�����ش��اع��ة  وع��ن��د 
الليل، ا�شتيقظُت و�شعرت بدواٍر ف�شقطُت 
ال�شرير لأنني مل  اإىل  وع��دُت زحفاً  اأر�شاً 
والأوجاع  قدمّي  على  الوقوف  اأمتكن من 

قد اأنهكتني.
)ما  واإن  وحيد  اإنك  الفيديو  يف  • قلًت 
ب��احل��زن وهل  ت�شعر  ه��ل  ح���دا حل����دا(. 
ت��ل��وم اأو ت��ع��ت��ب ع��ل��ى َم���ن ات�����ش��ل��َت بهم 

ومل يقفوا اإىل جانبك؟
- مل اأت�شل باأحد. اأنا من النوع الذي ل 

يطلب من اأحد �شيئاً.
البيت؟ يف  لوحدك  تعي�ض  • هل 

اإخوتي على قيد احلياة، لكن حتى  نعم.   -
الإخوة م�شاكلهم تكفيهم.

تت�شل  مل  اأن����ك  مب���ا  ع���اِت���ب  اأن�����َت  مل����اذا   •
باأحد؟

- ل�شت عاتباً على اأحد، ولكن ن�شرت الفيديو 
لأنني �شعرت باحلرقة.

ِزن وُمْبٍك. لكن تفاَعل الكثريون مع  الواقع حُمْ
الفيديو وو�شلْتني اأكرث من 700 ر�شالة.

الكل قال يل اإنها الدنيا ول ميكنك �شوى التكال على اهلل. هذه هي احلقيقة واأنا اأتكل يف هذه الدنيا على 
ربي فقط.

الآن؟ حتى  تتزوج  مل  لأنك  بالندم  ت�شعر  • هل 
- كلنا ن�شعر يف حلظة ما باأن العائلة مهمة جداً يف حياة الإن�شان.

اأخي تويف قبل نحو 6 اأ�شهر ومل يقف اإىل جانبه اأحد �شواي.
�شقيقك؟ موت  �شبب  • ما 

- اأ�شيب بال�شرطان واأنا و�شعُته بيدي يف النع�ض. ل �شك اأنني نادم جداً لأنني مل اأتزوج.
متاحاً؟ يزال  ل  املجال  • لكن 

- وهل الزواج هو اأمر ممكن يف ظل الظروف ال�شعبة التي نعي�شها يف لبنان؟ نحن نعي�ض واقعاً مريراً مل 
نعرف مثله �شابقاً.

عو�ض اأن نعمل واأن نكون مبدعني هم ُيْغِرقوننا يف الهموم والتفا�شيل اليومية، و�شرقوا منا احللم.
الفني  املجال  اأن  من  بالرغم  وحمدودة،  قليلة  اأعمال  خالل  من  اإل  ال�شا�شة  عن  ابتعادك  �شبب  • ما 

ي�شهد حركة ن�شاط لفتة؟
- رمبا لأن البطل الذي يلعب اأدوار البطولة الأوىل دائماً غري لبناين.

الأوىل؟ البطولة  باأدوار  اإل  تر�شى  ل  اأنك  يعني  هذا  • وهل 
- مل اأقل ذلك.

 �شّورُت قبل عام عماًل م�شرتكاً يف اأبوظبي حتت اإدارة املُْخِرج جمدي �شمرية و�شارك فيه عدد من النجوم 
من العامل العربي وهو يحكي ق�شة عائلة م�شرية وعائلة لبنانية وعائلة �شورية.

اأرف�ض امل�شاركة يف اأي عمل ملجرد  اأي دور على الآَخ��ر.  اأخذ م�شاحة ال��دور املنا�شبة ومل يطغ  وكل ممثل 
امل�شاركة لأنني ممثل لديه خربته وجتربته وتاريخ.

الدراما  يف  ���ش��ارك��وا  عندما  قلياًل  وت��ن��ازل��وا  اللبنانية  ال��درام��ا  اأب��ط��ال  ك��ان��وا  ال��ن��ج��وم  بع�ض  لكن   •
امل�شرتكة؟

- كل ممثل لديه ا�شرتاتيجية خا�شة به. كان من املفرت�ض اأن نقوم بت�شوير امل�شل�شل الذي اأجنزُت كتابته 
واتفقُت مع اإحدى املحطات على اأن تقوم باإنتاجه.

املو�شم  اأن يعر�ض يف  وك��ان يفرت�ض  ذل��ك،  املا�شي( حالت دون  اأكتوبر  الرمانة )14  اأح��داث عني  ولكن 
الرم�شاين املقبل.

 ولأننا مقبلون على مرحلة �شوداء، تاأجل امل�شروع.
اأعمالهم؟ ت�شوير  يف  م�شتمرون  املُْنِتجني  كل  • ولكن 

ر هي للت�شويق اخلارجي، وهم لي�شوا بحاجة لل�شوق املحلية. - غالبية الأعمال التي ُت�َشوَّ
�شركتا )ال�شباح( و)اإيغل فيلمز( هما اأكرب �شركتْي اإنتاج يف لبنان وهم م�شتمرتان يف العمل لأن غالبية 

اأعمالهما تباع لل�شوق اخلارجية، اأي خارج لبنان.

ف���ي���م���ا اع�����ت�����ذرت ع����ن عدم 
امل�شاركة يف م�شرحية »عائلة 
الفنانة  ق��ال��ت  ك���ازان���وف���ا«، 
امل�شرية دينا ال�شربيني اإنها 
م�شرحي  ع��م��ل  يف  ُت�����ش��ارك 
ج��دي��د ب��ع��ن��وان »اأح��ف��اد ريا 
انطالق  امل��زم��ع  و���ش��ك��ي��ن��ة«، 
»مو�شم  يف  قريباً  عرو�شه 

الريا�ض«.
املنتجة  ال�شركة  يف  م�شادر 
ل���ل���م�������ش���رح���ي���ة، اأو����ش���ح���ت 
�شامح  املخرج  اأن  ل�»الراي«، 
ب�شيوين ب�شدد النتهاء من 
ال��ن��ج��وم، بعد  بقية  اخ��ت��ي��ار 
اختيار ال�شربيني ويا�شمني 
رئي�ض �شمن اأبطال العمل، 
العرو�ض  متهيداً لنطالق 
يف الريا�ض، ومن ثم العودة 
املكان  وحت��دي��د  م�شر  اإىل 
والزمان لعر�شها يف اإحدى 

الدور امل�شرحية.
رئي�ض  اأع��رب��ت  جهتها،  م��ن 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا ب������اأول عمل 
اأن  متمنية  ل��ه��ا،  م�����ش��رح��ي 
اجلمهور  اإع�����ج�����اب  ي����ن����ال 
م�شر،  يف  ث���م  امل��م��ل��ك��ة،  يف 
الإقبال  ي��ك��ون  اأن  متوقعة 

اجلماهريي كبرياً.

ن�شر املمثل اللبناين بيرت �شمعان اأخريًا مقطع فيديو موؤثر عرب ح�شابه على تطبيق )تيك 
توك( حظي بن�شبة م�شاهدة عالية جدًا ولقى تفاعاًل كبريًا من املتابعني، ظهر فيه وهو 
�َض لها بعد تلقيه اجلرعة الثالثة من اللقاح امل�شاد ل�  يتحدث فيه عن اأزمة �شحية َتَعرَّ

)كورونا( و�شقوطه اأر�شًا وزحفه اإىل �شريره لعدم قدرته على ال�شري.
بيرت �شمعان حتدث عن حقيقة ما ح�شل معه و�شبب اللوم والعتب اللذين عرّب عنهما، 
كما عن بع�ض املوا�شيع الفنية و�شبب ابتعاده اإىل حد ما عن ال�شا�شة رغم الن�شاط 

الذي يعي�شه القطاع التمثيلي.

الذي  املنهج(  )ب��را  اجلديد  فيلمه  تفا�شيل  ال��ك��دواين  ماجد  الكوميدي  الفنان  ك�شف 
ي�شارك يف بطولته عدد من النجوم على راأ�شهم روبي، اأ�شماء اأبواليزيد.

مع  التعامل  يف  مميزة  طريقة  ل��ه  �شالمة  عمرو  امل��خ��رج  اإن   ، ال��ك��دواين  وق��ال 
الفنانني امل�شاركني يف اأي عمل يقوم باإخراجه، حيث يتوىل توجيه الفنانني 

كانت  �شواء  املميزة،  ال�شخ�شية  عن  دائماً  يبحث  اأن��ه  �شحيح.وتابع  ب�شكل 
كوميدية اأو تراجيدية، اأما عن فيلم "برا املنهج"، قال اإن عمرو �شالمة 
7 �شنوات واأنهم بداأوا التجهيز للعمل منذ  حتدث معه عن الفيلم منذ 

عامني.
واأكمل الكدواين اأن الفيلم اأخذ �شكاًل خمتلًفا متاًما ولكن بنف�ض البناء 
ال��ذي واجهه كان  الأك��رب  التحدي  اأن  اإىل  ُم�شرًيا  به،  الدرامي اخلا�ض 

الطفل. مع  “التعامل 
وا�شتمتعت  متميزة  موهبة  ال�شريف  عمر  الطفل  اأن  الكدواين  واأ�شاف 

بالعمل معه جداً قائاًل: يف البداية كنت متخوفا من العمل مع طفل لكن 
املنهج(  )ب��را  اأن  الكدواين  واأك��د ماجد  بال�شعادة.  �شعرت  معه  بعد جتربتي 

لي�ض فيلم رعب وال�شبح املتواجد علي بو�شرت الفيلم مهم يف �شياق الأحداث.  
)برا املنهج( بطولة كل من ماجد الكدواين، روبي، اأ�شماء اأبواليزيد، الطفل عمر 

�شريف، اأحمد خالد �شالح، دنيا ماهر، تاأليف عمرو �شالمة وحممد دياب،
 واإخراج عمرو �شالمة، 

وت����دور اأح���داث���ه ح���ول ال��ط��ف��ل ن���ور ال���ذي يحاول 
اكت�شاب احرتام زمالئه من خالل 

اأمام  مهجور  منزل  دخ��ول 
الأولد  ي��خ��اف  امل��در���ش��ة، 

ليكت�شف  ب��ق��رب��ه  امل����رور 
رجل  ي�شكنه  ال���ذي  اأن 
هناك  ي��ع��ي�����ض  ع���ج���وز 
العامل،  م��ن  خم��ت��ب��ئ��اً 
وت�����ن�����������ش�����اأ �����ش����داق����ة 
وعالقة تربوية بني 
ال�������ش���ب���ي وال����رج����ل 
ال��ع��ج��وز، م��ا يدفع 
رحلة  اإىل  ب��ه��م��ا 

لكت�شاف الذات.

 ماجد الكدواين يك�سف 
كوالي�ض فيلم )برا املنهج(

دينا ويا�سمني... من 
»اأحفاد ريا و�سكينة«
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ما املهن التي تطيل عمر الإن�سان؟
هناك مهن وتخ�ش�شات ت�شمن العمر املديد ملن ميار�شونها وعلى العك�ض 

من ذلك توجد مهن ت�شّرع ال�شيخوخة.
درا�شة يف هذا  با�شكرييفا،  اأجنيليكا  د.  ال�شيخوخة  الأخ�شائية يف  واأج��رت 
قارنت  حيث  امل��دى  بعيدة  الكبرية  لل�شاحنات  �شائقا   150 طالت  املجال 
عليه لدى ممثلي مهن  لديه مبا هو  والف�شيولوجية  الذهنية  املوا�شفات 
اأخرى. واإنها قا�شت �شغط دمهم ونب�شهم واأجرت عليهم اختبارات خا�شة 
واختيار  الأم��ث��ال  تف�شري  على  قدرتهم  مثل  العقلية  وقدرتهم  ب��ال��ذاك��رة 
العمر  اأن  امل��ث��ال  �شبيل  على  وا�شتو�شحت  ذل���ك،  اإىل  وم��ا  م��رادف��ة  كلمات 
عن  اأع��وام   9 مبقدار  يزيد  ال�شاحنات  �شائقي  ل��دى  املتو�شط  البيولوجي 
عمرهم احلقيقي ح�شب جواز ال�شفر. واإن عمرهم البيولوجي املتو�شط بلغ 
ال�شفر  جواز  ح�شب  احلقيقي  عمرهم  متو�شط  كان  بينما  عاما،   52.33

عاما.  43
ال�شريعة  بال�شيخوخة  تتميز  التي  الوحيدة  هي  ال�شائق  مهنة  تعترب  ول 
اأعمارهم  تزيد  فهناك طيارون وم�شيفات وجراحون وحرا�ض وممر�شات 

البيولوجية عن احلقيقية مبقدار 4.2 عام.
ويعود �شبب ذلك، ح�شب د. با�شكرييفا، اإىل الإجهاد والعمل ليال واخلروج 
عن اإطار الإيقاع احليوي. اأما �شبب حلول ال�شيخوخة ال�شريعة لدى البحار 
ال�شعيف  املغناطي�شي  احلقل  ظ��روف  يف  الطويل  عملهم  اإىل  مثال  فيعود 
لالأر�ض وتاأثري اأجهزة املالحة وج�شم ال�شفينة امل�شنوع من املواد املقاومة 

للتمغنط.
الرو�شية  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة  ل���دى  ال�شيخوخة  جمعية  رئ��ي�����ض  ق���ام  بينما 
ممثلي  عمر  ط��ول  بتحليل  وزم���الوؤه  اأني�شيموف،  فالدميري  الربوفي�شور 
5000 مهنة اإبداعية، وبينهم الأدباء واملو�شيقيون والفنانون الت�شكيليون 
والعلماء وغريهم فتو�شلوا اإىل ا�شتنتاج مفاده باأن الذكاء العايل وم�شتوى 

التعليم لهما عالقة مبا�شرة بطول العمر.
ويرى العلماء اأن العامل الوراثي يلعب بال �شك دورا ملمو�شا، لكنه ل ينبغي 
املبالغة فيه. وهناك قانون ي�شري اإىل اأن الذكاء العايل لدى الرجال يطيل 
اإجهادا وماأ�شاة،  الن�شاء  العايل )IQ ( لدى  الذكاء  عمرهم، بينما ي�شبب 
بني  للمناف�شة  العايل  امل�شتوى  ب�شبب  ال�شريعة  ال�شيخوخة  اإىل  ي��وؤدي  ما 

الرجال العلماء والن�شاء العاملات على �شبيل املثال.
اأما الدرا�شات الأجنبية يف هذا املجال فاأفادت باأن ممار�شة العمل الذهني 

تغرّي ج�شم الإن�شان على م�شتوى احلم�ض النووي.
وق���د اأج����رى ع��ل��م��اء ال���وراث���ة م��ن ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا درا����ش���ة اأث��ب��ت��ت اأن 
اأطول  ال�شيخوخة(  عن  امل�شوؤولة  الكرومو�شومات  )اأط��راف  التيلومريات 
الطول  اأن  وات�شح  املتاأهلني،  بغري  العايل، مقارنة  التعليم  لذوي م�شتوى 
وا�شلوا  مب��ن  م��ق��ارن��ة  اأق���ل  ال��ث��ان��وي  التعليم  ذوي  لتيلومريات  املتو�شط 
 2287 املعاهد والكليات واجلامعات، وتبني ذلك بعد درا�شة  درا�شتهم يف 

�شخ�شا م�شاركا يف التجربة.
وقال العلماء اإن طول العمر املتو�شط حلائزي جائزة نوبل بلغ 85.5 عام 
وهو اأطول مبقدار 6.3 عام مقارنة بالأع�شاء يف اأكادميية العلوم الرو�شية 

ومبقدار 8.5 عام مقارنة مبتو�شط طول العمر لدى العلماء العاديني.

؟ احل�شاب  يف  �شفر  اول  �شاحب  • من 
مو�شى  ب��ن  حممد  امل�شلم  ال��ع��امل  ه��و  احل�شاب  يف  �شفر  اول  �شاحب 
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�شفر يف احل�شاب وكان اكت�شافه هذا 
يف علم احل�شاب نقله كبرية وعظيمة يف درا�شة الأرقام وتغيرياً جذرياً 

ملفهوم الرقم . 
؟  الكرتوين  حا�شوب  اول  كان  •  متى 

اول حا�شوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام 1946 وهو 
وي�شتهلك  املفرغه  بال�شمامات  تعمل  التى  القدمية  احلوا�شيب  من 

قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�شغل حيزاً كبرياً 
؟  حديث  علم  املثلثات  ح�شاب  علم  • هل 

ل .. اثبت العلماء ان علم ح�شاب املثلثات علم قدمي واأول من ا�شتخدمه 
هم الفراعنه القدماء و�شاعدهم ذلك يف بناء الهرامات ال�شهرية وقد 
طور العرب امل�شلمون ذلك العلم وو�شعوا ا�ش�شه احلديثة جلعله علماً 
ابوعبداهلل  املثلثات  لعلم ح�شاب  املوؤ�ش�شني  اوائل  ومن  بذاته  م�شتقاًل 

البتاين ون�شر الدين الطو�شي 

نق�شي  اأننا  اأي  يومياً  �شاعات   8  :  7 ما بني  البالغ  الإن�شان  النوم ترتاوح عند  �شاعات  اأن عدد  تعلم  • هل 
اأكرث من ثلث العمر يف النوم فالإن�شان الذي عا�ض �شتني عام .. نام منها حوايل ع�شرين عام. 

ال�شعر رقيقاً  و كلما كان   .. ال�شليم  الراأ�ض  �شعرة يف  األف   120 يبلغ نحو  الراأ�ض  �شعر  اأن عدد  تعلم  • هل 
األف   90 اإذ يبلغ  اأقل كثافة  ال�شعر الأحمر عموماً  ال�شعر الأ�شود و  اأكرث من  ال�شعر الأ�شقر  .. و  اأكرث  كان 

�شعرة .. و يتجدد هذا العدد بوجه عام خالل خم�شة اأعوام حيث ي�شقط كل يوم ما بني 50 : 60 �شعرة. 
 • هل تعلم اأن املخ يحتاج اإىل �شد�ض كمية الدم التي ي�شخها القلب و خم�ض الأوك�شجني الذي يدخل اجل�شم 

.. رغم اأن املخ ل يزن اأكرث من واحد على خم�شني من اجل�شم كله. 
. خلية  بليون   32 نحو  الإن�شان  ج�شم  يف  يوجد  اأنه  تعلم  • هل 

بني  ما  ت��رتاوح  العرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  اأك��رث  الإن�شان  ج�شم  يف  اأن  تعلم  هل   •
ن�شف لرت اإىل لرت ون�شف كل 24 �شاعة بال توقف �شيفاً و �شتاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة 

احلرارة. 
كانت  كما  تعود  لكي  يوم  مائة  تاأخذ  فاإنها  �شبب  لأي  فقدت  اأو  جراحياً  اأزيلت  اإذا  الأظافر  اأن  تعلم  • هل 

مرة اأخرى. 
 ( ت�شمى  ت�شمم  حالة  حدوث  و  البولينا  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  اجل�شم  يف  البول  احتبا�ض  اأن  تعلم  • هل 

الت�شمم البوليني(. 

الغزاة وال�شيخ ال�شجاع 
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الفلفل الأ�شود 
يحتوي الفلفل الأ�شود على 8 فوائد 
�شرورة  يومًيا  تناوله  جتعل  �شحية 
من  يقي  اإن���ه  حيث  للج�شم،  حيوية 

بع�ض الأمرا�ض الفتاكة.
�شحيفة  ن�����ش��رت��ه��ا  درا�����ش����ة  وق���ال���ت 
"الإندبندنت" الربيطانية، اإن تناول 
فقدان  اإىل  ي�����وؤدي  الأ����ش���ود  ال��ف��ل��ف��ل 
ال�����وزن، ح��ي��ث ي��رف��ع م���ع���دلت حرق 

ال�شعرات احلرارية، ف�شاًل عن دوره يف احلفاظ على �شحة القلب، بتخفيف 
ن�شبة الكولي�شرتول ال�شار يف ال�شرايني، بالإ�شافة اإىل مكافحته اخلاليا 

ال�شرطانية.
بغناه  ال���دم،  �شغط  ملر�شى  ك��ث��رية  ف��وائ��د  ��ا  اأي�����شً الأ���ش��ود  الفلفل  ويحمل 
مبادة  لتميزه  ال��دم��اغ،  ق��وة  تعزيز  على  ي�شاعد  كما   ،C و   Aبفيتامينات
ن�شبة  تقليل  على  يعمل  مهدئ،  ع�شبي  ناقل  باأنها  املعروفة  "بييريين" 

الإ�شابة بالزهامير.
وبالن�شبة لفوائده للب�شرة، يحتوي الفلفل الأ�شود على اأنواع خمتلفة من 
م�شادات الأك�شدة التي ت�شاعد يف تقليل التجاعيد التي تظهر على اجللد، 
ومكافحة ظهور اخلطوط الدقيقة والبقع املظلمة على الب�شرة، مبا يجعل 

مظهر املداومني على تناوله يبدو اأكرث �شباًبا.

اراد بع�ض الغزاة ان يهاجموا مدينة جميلة بغر�ض ال�شتيالء عليها فار�شلوا بع�ض رجالهم ليتج�ش�شوا على 
تلك املدينة ويعرفوا ما فيها واين يخبيء النا�ض �شالحهم وكم لديهم من جند وكيف هو حال ح�شونهم .. 
فقام اجلوا�شي�ض بالذهاب اإىل املدينة لتنفيذ امر قائدهم ولكنهم ف�شلوا يف ذلك فلم ي�شتطيعوا الت�شلل اإىل 
داخلها لكنهم ا�شتطاعوا ان يقب�شوا على رجل وابنه من اهل املدينة وجاءوا به اإىل القائد الذي �شاأله عن كل 
مايريد فلم يجبه الولد ول البن فاأمر القائد جنوده بتعذبهم وبالفعل، قام اجلنود بتعذيب ال�شجينني ولكن 
دون جدوى وملا طال التعذيب بهم جاء القائد اإىل الرجل وقال ان مل تنطق قتلتك. فقال له الرجل: �شاأنطق 

ولكن يل طلب واحد فقط.
 فقال القائد: ماهو، قال الرجل: اقتل ولدي اول وبعد ذلك �شاأقول لكم كل �شيء. فا�شتعجب القائد من ذلك 

الطلب وقال له: اقتل ابنك؟ فقال: نعم، فلتقتل ابني اول حتى ليذهب بعد ذلك اإىل املدينة وي�شي بي.
 فغ�شب القائد وقال: ايها اجلبان كيف تكون ابا، كيف تتحمل ان ترى ولدك يقتل؟

 ف�شحك ال�شيخ وق��ال: وكيف ت�شدق اين �شاأقول لك كل �شيء؟.. طلبت قتل ابني حتى ل يتعذب من بعدي 
ويخاف وينطق مبا لدينا، فقال القائد: هل يعني ذلك انك لن تقول لنا �شيئا؟ فقال الرجل: لو قطعت من 
ج�شدي قطعا وانا حي لن ابوح لك ب�شيء، فغ�شب القائد وقال جلنوده كيف نغلب بلدا هكذا نا�شها.. ان وطنيته 
احرقتني واذلتني.. هيا �شيطول ح�شارنا ورمبا وقعنا نحن يف ايديهم.. وترك القائد الرجل وانطلق بجنوده 

بعيدا ومل يفكر بالعودة مرة اخرى.

ملكة جمال الكون 2021 هارناز �شاندو من الهند تقف للتقاط �شور فوق مببنى اإمباير �شتيت ، يف حي مانهاتن يف مدينة نيويورك. رويرتز

للخاليا  ي�شمح  ثوريا  جديدا  عقارا  اأن  العلماء  يعتقد 
الع�شبية باإ�شالح نف�شها ميكن اأن يحدث ثورة يف عالج 

مر�ض األزهامير.
وعلى عك�ض العالجات احلالية للحالة الع�شبية، يعمل 
 ،NVG-291 الرمزي  ال�شم  ال��ذي يحمل  ال��دواء، 
عن طريق اإزالة حاجز طبيعي يف اجل�شم مينع اخلاليا 

الع�شبية من الإ�شالح.
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ض  ب���ري���ن���ان،  ب�����ول  وق������ال 
اإن  احل��ي��وي��ة،  للتكنولوجيا  الكندية   NervGen
العقار مل يعر�ض فقط احتمالية عك�ض ال�شرر الناجم 
اأي�����ش��ا م��ن��ح الأ�شخا�ض  األ��زه��امي��ر، ول��ك��ن  ع��ن م��ر���ض 
فر�شة  ال�شوكي  احل��ب��ل  اإ���ش��اب��ة  خ��الل  م��ن  امل�شلولني 

للم�شي مرة اأخرى.
الأمرا�ض  اإىل  ي��ن��ظ��رون  ع��ن��دم��ا  "اجلميع،  واأو����ش���ح: 

اأو  األ��زه��امي��ر،  م��ر���ض  ك��ان  ���ش��واء  الع�شبية،  التنك�شية 
با�شم  )امل��ع��روف  ال�شموري  اجلانبي  الت�شلب  مر�ض 
الت�شلب  اأو  بريطانيا(،  يف  احلركي  الع�شبون  مر�ض 
امل��ت��ع��دد، ي��ح��اول اإي��ق��اف ت��ط��ور امل��ر���ض، ون��ح��ن نحاول 

اإ�شالح ال�شرر".
اأج��ري��ت على  ال��ت��ي  الخ��ت��ب��ارات  اأن  اإىل  برينان  واأ���ش��ار 
الفئران واجلرذان اأ�شفرت عن نتائج غري م�شبوقة، ما 
يجعل NVG-291 عقارا متقدما "حتى لو ح�شلنا 
فقط على ن�شف هذا احلجم من التاأثري" يف التجارب 

الب�شرية.
NVG- اإع��ط��اء اآم��ن للب�شر، يتم الآن  اأن��ه  ولإث��ب��ات 

291 ملتطوعني اأ�شحاء، وبدءا من العام املقبل تخطط 
NervGen لو�شفه ملر�شى األزهامير وتلف احلبل 
اجلهاز  ي�شيب  وهو مر�ض  املتعدد،  والت�شلب  ال�شوكي 

الع�شبي.
اأنه  برينان  يعتقد  �شارمة،  جت��ارب  العقار  اجتاز  واإذا 
ل��ل��ج��م��ه��ور يف غ�����ش��ون خم�ض  ي��ك��ون م��ت��اح��ا  اأن  مي��ك��ن 

�شنوات.
الأبحاث  ق�شم  رئي�ض  كونيل،  جيم�ض  الدكتور  و�شرح 
املرتجمة يف مركز اأبحاث األزهامير يف اململكة املتحدة: 
ل�شتك�شاف  جت��ري  جت��ارب  ن��رى  اأن  امل�شجع  ملن  "اإنه 
عمليات  تعزيز  مثل  ا�شتك�شافا  الأق��ل  الطرق  اإمكانات 
الإ�شالح يف الدماغ. ولكن من ال�شابق لأوانه حتديد ما 
اإذا كان NVG-291 �شي�شاعد يف حت�شني الأعرا�ض 

لدى امل�شابني مبر�ض األزهامير".
 MS وقالت الدكتورة كلري والتون، رئي�شة الأبحاث يف
نهج  على  ال�شوء  البحث  ه��ذا  "ي�شلط   :Society

جديد مثري لالهتمام".

عقار ثوري يقدم اأمال جديدا يف عالج اأمرا�ض ل دواء لها


