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التدخني ي�صاعف خطر ق�صور القلب
وجدت درا�سة جديدة اأجراها باحثون يف كلية جونز هوبكنز بلومربج 
لل�سحة العامة اأن مدخني التبغ اأ�سيبوا بق�سور يف القلب مبعدل بلغ 
املرتفع يف نوعني  املعدل  �سعف من مل يدخنوا مطلقاً. وح��دث هذا 

فرعيني رئي�سيني من ق�سور القلب.
ارتباط  قّيمت  التي  ال��درا���س��ات  اأوىل  م��ن  ال��درا���س��ة  ه��ذه  اأن  وُيعتقد 
التدخني بهذين النوعني من ق�سور القلب: انخفا�ض الك�سر القذيف، 

وك�سر القذف املحفوظ.
هذه  مت��ت��از  القلب"،  لأم��را���ض  الأم��ري��ك��ي��ة  "الكلية  م��وق��ع  وبح�سب 
بيانات  فيها  البحث  فريق  وا�ستخدم  الأم���د،  طويلة  باأنها  الدرا�سة 
املتحدة. بالوليات  خمتلفة  �سكانية  جتّمعات   4 يف  �سخ�ساً   9500

ووجدت الدرا�سة اأن امل�ساركني الذين توقفوا عن التدخني احتفظوا 
بخطر متزايد ب�سكل ملحوظ من اأي نوع من ق�سور القلب لعقود بعد 

توقفهم عن التدخني.
وُيعرف ق�سور القلب باأنه احلالة التي يفقد فيها القلب قدرته على 
عوامل  وت�سمل  اجل�سم.  احتياجات  لتلبية  ال��دم  م��ن  يكفي  م��ا  �سخ 
وال�سكري،  ال���دم،  �سغط  وارت��ف��اع  منة،  ال�سُّ القلب:  لق�سور  اخلطر 

ومر�ض ال�سريان التاجي، والتقدم يف العمر، اإىل جانب التدخني.

املعتقدات عن بكاء الأطفال خاطئة.. هذه حقيقة ما يحدث
حتر�ض القابلة الربيطانية بريو�سكا كافيل، التي جلبت خالل �سنوات 
عملها مئات الأطفال اإىل العامل، على تغيري املعتقدات الرائجة حول 

فوائد ترك الأطفال الر�سع يبكون.
عيادة  الآن  تدير  والتي  عاماً،   55 العمر  من  البالغة  كافيل  وقالت 
للرعاية ال�سحية يف بريطانيا، عندما يبكي طفلك ل�ساعات طويلة، 
فمن الطبيعي اأن تقلقي قلياًل، فكل اأنني عايل، اأو لهث، يعترب موؤ�سر 
على وج��ود خطاأ م��ا. واأ���س��اف��ت: "حتققي م��ن درج��ة ح���رارة طفلك، 
وانظري اإليه، وفكري فيما اإذا كان يتغذى ب�سكل طبيعي وما اإذا كان 
لديه حفا�سات مبللة اأومت�سخة، م�سيفة اأن الطفل قد ي�ساب باملغ�ض 
اأن الأطفال  اإىل  اليوم. ولفتت كافيل  3 �ساعات يف  اأكرث من  اإذا بكى 
يتكيفون منذ حلظات ال��ولدة الأخ��رى مع احلياة خارج الرحم، يتم 
تن�سيط رئتيهم عند التعر�ض للهواء، و�سرختهم الأوىل كفيلة بطرد 
ال�سوائل من رئتيهم وم�ساعدتهم على النفخ حتى يتمكنوا من العمل 
اأج��ري��ت عام  ب��درا���س��ة  ال��دمن��ارك  ب��اح��ث��ون يف  ب�سكل �سحيح. وط��ع��ن 
1962، وقالت اإن البكاء يبلغ ذروته يف 6 اأ�سابيع، قبل اأن يرتاجع اإىل 
م�ستوى منخف�ض بعد 12 اأ�سبوعاً. وقالت عاملة الأع�ساب كري�ستني 
بار�سونز من جامعة اآرهو�ض: "جمعنا بيانات الدرا�سة من 17 دولة 

و57 م�سروعاً بحثياً و 7600 طفل".

ن�صف الب�صر يعانون من ال�صداع
ق��ال بحث ن��روج��ي ج��دي��د اإن واح����داً م��ن ك��ل 6 اأ���س��خ��ا���ض على هذا 
الكوكب ي�ساب كل يوم بال�سداع، ويعاين ن�سفهم من اأمل �سديد مبا 

يكفي لعتبارهم م�سابني ب�سداع ن�سفي.
 357 مبراجعة  البحث  ق��ام  اإك�سرب�ض"،  "ميديكال  موقع  وبح�سب 
اأن  اإىل  وتو�سل  و2020،   1961 عامي  بني  اأجريت  �سابقة  درا�سة 

اأكرث من ن�سف �سكان العامل يعانون من ا�سطراب �سداع ن�سط.
ومتتاز الدرا�سة اجلديدة التي اأجراها الباحث لر�ض جاكوب �ستونفر 
بر�سدها  والتكنولوجيا،  للعلوم  الرنوجية  اجلامعة  م��ن  وزم���الوؤه 

لن�سب الإ�سابة باأنواع معينة من ال�سداع.
ال�سداع  العامل يعانون من  �سكان  %7 من  اأن  الدرا�سة  فقد وجدت 

الن�سفي يف اأي يوم، و%9 يعانون من �سداع التوتر والإجهاد.
كما ر�سدت الدرا�سة اأن %17 من الن�ساء تعانني من ال�سداع الن�سفي 
يف العام، بينما تبلغ الن�سبة بني الرجال %8.5. ولحظ البحث اأن 
الإ�سابة ب�سداع ن�سفي ملدة 15 يوماً اأو اأكرث كانت اأكرث �سيوعاً لدى 
الن�ساء. ووجد فريق البحث اأن ال�سداع هو ال�سبب الرئي�سي لالإعاقة 
تزداد  بينما  واأن��ه  عاماً،   50 اأعمارهم عن  تقل  ل��دى من  العمل  عن 
الآلم اجل�سدية مع القرتاب من �سن التقاعد، فاإن ال�سداع الن�سفي 
يكون  التي  ال�سنوات  ل��الأمل يف  انت�ساراً  الأك��رث  امل�سدر  وال�سداع هما 

الإن�سان فيها ن�سطاً.
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دعوة ملحاكمة جتار الآثار 
املنهوبة كمجرمي حرب 

دعت موؤ�س�سة كلوين للعدالة التي اأ�س�سها جورج واأمل كلوين، اإىل حماكمة 
جتار الآثار املنهوبة من مناطق ال�سراع بتهمة التواطوؤ يف جرائم احلرب 

ومتويل الإرهاب.
وقالت اأنيا ني�ستات املديرة القانونية لربنامج "ذي دوكيت" التابع لهذه 
"الجتار  اإن  الإن�سان،  انتهاكات حقوق  واملتخ�س�ض يف مكافحة  املوؤ�س�سة 
تقدميها  وذل��ك خالل  بال �سحايا"،  لي�ض جرمية  بالآثار  امل�سروع  غري 
يف وا�سنطن نتائج حتقيق ا�ستمر عامني ب�ساأن تهريب كنوز ثقافية ُنهبت 
املتحدة  الوليات  بيعها يف  اأعيد  ثم  وليبيا،  واليمن  و�سوريا  العراق  من 

واأوروبا.
روما  ونظام  جنيف  اتفاقيات  بح�سب  حرب  جرمية  الآث��ار  نهب  وُيعترب 
الأمن  وجمل�ض  الدولية  اجلنائية  املحكمة  عليه  قامت  ال��ذي  الأ�سا�سي 

التابع لالأمم املتحدة، وفق املحامية يف املوؤ�س�سة منال �سيبان.
ومتر القطع امل�سروقة عرب تركيا اأو لبنان اأو اأوروبا ال�سرقية اأو تايالند، 
ثم تباع من جانب جتار القطع الفنية اأو يف عمليات بيع خا�سة، خ�سو�سا 

عرب الإنرتنت.
يف الوقت احلايل، ُت�سادر غالبية الأعمال املنهوبة التي ُيعرث عليها وتعاد 
اإىل البلدان التي تعر�ست للنهب فيها، لكن التجار ل يحاكمون اإل بتهمة 

ارتكاب خمالفات، ولي�ض جرائم حرب، بح�سب املنظمة غري احلكومية.

نتائج واعدة للقاح امل�صاد 
ل�صرطان البنكريا�س

للقاح  الأول��ي��ة  ال��درا���س��ة  نتائج  اأظ��ه��رت 
نتائج  ال��ب��ن��ك��ري��ا���ض  ل�����س��رط��ان  امل�������س���اد 
ن�سف  ي�ساعد  اأن���ه  تبني  حيث  مب�سرة، 
ال��ب��ن��ك��ري��ا���ض على  ب�����ورم يف  امل�����س��اب��ني 

الوقاية من جتدد الإ�سابة.
وطورت �سركة بيونتك اللقاح با�ستخدام 
 16 ل�����  واأع���ط���ت���ه   ،mRNA ت��ق��ن��ي��ة 
م�ساباً بعد حوايل 9 اأ�سابيع من جراحة 

لإزالة اأورام البنكريا�ض.
واأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ن�����س��ره��ا موقع 
"نيو �ساينت�ست"، جتدد منو الورم لدى 
اأّدى  بينما  التجربة،  يف  م�ساركني   8
ا�ستجابة مناعية جيدة لدى  اإىل  اللقاح 
ال�8 الآخرين، ومل يظهر ال�سرطان مدة 

�سهراً.  18
اإىل جتارب  ح��اج��ة  ال��ل��ق��اح يف  ي���زال  ول 
اأط��ول واأك��رب ع���دداً، لكن جت��در الإ�سارة 
التجربة  يف   16 ال����  امل�����س��ارك��ني  اأن  اإىل 
كانوا يف مرحلة متقدمة من منو الورم، 

واعُترب %70 منهم، مر�سى للغاية.
اأ�سد  م��ن  البنكريا�ض  ���س��رط��ان  وي��ع��ت��رب 
الأورام فتكاً، خا�سة اأن اأعرا�سه غام�سة، 
كثري  لدى  متاأخرة  مرحلة  يف  ويكت�سف 

من املر�سى.

 درا�صات علمية تثبت 
فوائد مذهلة لل�صاي �ص 23

الفحم اأ�سنان  معجون   .1
تبيي�ض  اأحد طرق  الفحم وهو  اأ�سنان  ونبداأ من معجون 
اأو�سح  اإذ  الإنرتنت موؤخراً،  ا�ستحوذت على  التي  الأ�سنان 
موؤقتا،  الأ�سنان  لتبيي�ض  فائدته  رغم  اأنه  قا�سم  الدكتور 

اإل اأن احلقيقة هي اأنه ميكن اأن ي�سر اأكرث مما ينفع.
واأ�ساف اأن "معجون الأ�سنان بالفحم يزيل �سطحا خفيفا 
من البقع، ويعطي اأ�سنانك توهجا موؤقتا، اإل اأنه ميكن اأن 

يتلف مينا اأ�سنانك".

الليمون ماء   .2
يف موازاة ذلك، انت�سرت موؤخراً مقاطع عدة على تيك توك 
يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  اإذ  الليمون،  م��اء  فوائد  عن  تتحدث 
ترطيب اجل�سم، وهو م�سدر جيد لفيتامني �سي، وميكن 

اأن يدعم اأي�سا �سحة اجللد وي�ساعد على اله�سم.
اأن  ميكن  �سربه  يف  الإف���راط  اإن  ق��ال  قا�سم  الدكتور  لكن 
حام�سي  الليمون  "ع�سري  اأن  اإىل  م�سرياً  اأ�سنانك،  ي�سر 
للغاية وميكن اأن يوؤدي اإىل تاآكل املينا، مما يجعل اأ�سنانك 

عر�سة لأمرا�ض اللثة والت�سو�ض مبرور الوقت".

التفاح خل   .3
الريا�سية وبني  الأو���س��اط  داخ��ل  ي��روج  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 
املوؤثرين على التوا�سل عن فوائد خل التفاح يف التخل�ض 

من ال�سموم وفقدان الوزن.
اإل اأن الدكتور قا�سم ك�سف اأن �سرب الكثري من خل التفاح 
معدتك  ي��زع��ج  ب��ل  فح�سب،  اأ���س��ن��ان��ك  ي�سر  اأن  مي��ك��ن  ل 

وحلقك اأي�سا ب�سبب حمو�سته العالية.

املطهرة الع�سائر   .4
"الأكل  ل���  ت����روج  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  تنت�سر  ك��ذل��ك، 

النظيف" يف كل مكان وي�سمل ذلك الع�سائر املطهرة.
ومع ذلك، قال الطبيب املخت�ض بتقومي الأ�سنان اإنه على 
ت�سر  ق��د  اأن��ه��ا  اإل  م��ف��ي��دة،  الع�سائر  تلك  اأن  م��ن  ال��رغ��م 

بفمك.
لل�سكر  ي�سمح  مبا�سر  ب�سكل  الع�سري  ���س��رب  اأن  واأو���س��ح 
ال�سرب  اأن  كما  الأ�سنان،  �سقوق  يف  واللت�ساق  بالرتاكم 
مثل  م�����س��اع��ف��ات  اإىل  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  للع�سري  امل��ف��رط 

ت�سو�ض الأ�سنان وانهيار الأ�سرا�ض.

ال�سغرية الوجبات   .5
اإىل ذلك، ين�سح خرباء التغذية بتناول وجبات �سغرية كل 
ال��وزن، لكن القيام بذلك قد  اإنقا�ض  ب�سع �ساعات بهدف 

يعر�ض اأ�سنانك للخطر.
الوجبات مينح فمك وقتا  الأ�سغر بني  الفا�سل  اإن  وق��ال 

اأقل لتفكيك الأطعمة التي تناولتها للتو.
ت��راك��م البكترييا  ي��ن��ت��ج ع��ن ه���ذا  اأن����ه  اإىل  اأ����س���ار  ك��ذل��ك، 
واحلم�ض على اأ�سنانك ولثتك. وميكن اأن يوؤدي التعر�ض 

املفرط لهذا اإىل ت�سو�ض الأ�سنان.
واأو�سى بتناول ثالث وجبات يف اليوم، حيثما اأمكن ذلك، 
وتنظيف الأ�سنان بالفر�ساة مرة واحدة بعد الإفطار ومرة 
وغالبا  الطعام  من  القليل  تناول  لأن  الع�ساء،  وجبة  بعد 
دون ترك راحة، يزيد من فر�ض الإ�سابة بت�سو�ض الأ�سنان 

وحتى اأمرا�ض اللثة.

عالجات منزلية لتخفيفها
اأن  �سائع. ميكن  اأمر  ال�سباح  الأ�سنان يف  باأمل  ال�سعور  اإن 
حالت  وت�سمل  �سديدة  اإىل  خفيفة  من  الأ�سباب  ت��رتاوح 
حمبطة  م�سكلة  اإنها  اأخ��رى.  �سحية  م�ساكل  اأو  الأ�سنان 
و�سائعة. ي�سرح تقرير ن�سره موقع Boldsky الأ�سباب 

وطرق عالجها باملنزل فيما يلي:
اللثة اأمرا�ض   .1

ت��راك��م اجل��ري على  يت�سبب  اللثة عندما  اأم��را���ض  حت��دث 
يف  اللتهاب  يت�سبب  اأن  ميكن  اللثة.  التهاب  يف  الأ���س��ن��ان 
احمرار اللثة حول الأ�سنان وتورمها. يحذر اخلرباء من 
نهاية  يت�سبب يف  الأ�سنان، مما  اأمل  اأنه  يعتقد  البع�ض  اأن 

املطاف يف اأن ت�سبح الأ�سنان متقرحة اأو مفككة.
الأنفية اجليوب  التهاب   .2

يف  الأ�سنان  اأمل  الأنفية  اجليوب  ع��دوى  ت�سبب  اأن  ميكن 
ال�سباح. تنتفخ اجليوب الأنفية وت�سغط على الأع�ساب يف 
الأ�سنان، مما  املوجودة حول  الأع�ساب  الوجه، مبا ي�سمل 
ي�سبب الأمل عند ال�ستيقاظ يف ال�سباح. ت�سمل الأعرا�ض 
الإ�سافية التي ميكن اأن ت�سري اإىل هذا الت�سخي�ض ال�سداع 

وال�سعال واأمل الوجه واحلمى.
الأ�سنان خراج   .3

ت�ساب  اأن  ميكن  بالبكترييا،  الأ�سنان  اأو  اللثة  اأ�سيبت  اإذا 
بخراج الأ�سنان، وهي حالة موؤملة. ت�سمل الأعرا�ض احلمى 
من  بالقرب  الوجه  واآلم  والفك  الرقبة  يف  الغدد  وت��ورم 
والأمل  امل��ربرة  غري  الكريهة  الفم  ورائ��ح��ة  امل�ساب  ال�سن 
عند الق�سم. يجب التوجه اإىل طبيب الأ�سنان على الفور 
اأن  ميكن  ال��ع��دوى  لأن  ب��خ��راج  ال�سخ�ض  اأ�سيب  ك��ان  اإذا 

تنت�سر اإىل الأ�سنان املحيطة وت�سر ب�سحة الفم.
الأ�سنان ت�سو�ض   .4

لال�ستيقاظ  ال�سائعة  الأ�سباب  اأح��د  الأ�سنان  ت�سو�ض  يعد 
والتجاويف  الأ���س��ن��ان  ت�سو�ض  ي��ح��دث  الأ���س��ن��ان.  اأمل  م��ن 
ب�سبب البكترييا التي تلتهم املينا. ميكن اأن يت�سبب ت�سو�ض 
ال�سعور  اإىل  ي��وؤدي  مما  الأ�سنان،  ع�سب  تهيج  يف  الأ�سنان 
ال�سن  داخ��ل  اإىل  البكترييا  تتوغل  اأن  ميكن  كما  ب���الأمل. 
يو�سى  لذلك،  امل���وؤمل.  اللب  التهاب  وت�سبب  ال�سر�ض  اأو 
اخلرباء بعالج الت�سو�ض وعمل ح�سوات مللء التجاويف يف 

اأ�سرع وقت ممكن.
املغمور ال�سن   .5

حتدث حالة ال�سن املغمور عندما ل توجد م�ساحة كافية 
خل����روج ال�����س��ن م���ن حت���ت خ���ط ال��ل��ث��ة. وب���ال���ت���ايل ي�ساب 
ال�سخ�ض بالأمل عند منطقة ال�سغط على اللثة. وترتاوح 
اأو طوال  احلالت ما بني ال�سعور بالأمل فقط يف ال�سباح 
اليوم. ت�سيب تلك احلالة غالًبا �سرو�ض العقل والأ�سرا�ض 

الثالثة، كما ميكن اأن تتاأثر اأنياب الفك العلوي.

اأ�صرتازينيكا: عقار اإيفو�صيلد يقي 
من الأعرا�س اخلطرية لكورونا

اأع����ل����ن����ت ����س���رك���ة اأ����س���رتازي���ن���ي���ك���ا 
لالأدوية  ال�سويدية  الربيطانية 
يف نتائج اأكرث تف�سياًل اأم�ض الأول 
وهو  اإيفو�سيلد،  عقار  اأن  الأرب��ع��اء 
مزيج من الأج�سام امل�سادة، مفيد 
ب�سكل كبري يف منع تدهور حالت 
حيث  ك��ورون��ا،  بفريو�ض  الإ���س��اب��ة 
من  م��ب��ك��ر  وق����ت  يف  ال���ع���الج  اأدى 

العدوى اإىل نتائج اأف�سل.
لالأنباء  "بلومربغ"  وكالة  ونقلت 
عن ال�سركة القول اإن حتليل حالة 
امل�ساركني يف التجارب الذين تلقوا 
اأي��ام من  العالج يف غ�سون ثالثة 
اإيفو�سيلد  قلل  الأع��را���ض،  ظهور 
ب��اأع��را���ض خطرية  خطر الإ���س��اب��ة 
الإ�سابة  ب�سبب  الوفاة  اأو  لكورونا 
تلقوا  مبن  مقارنة   88% بن�سبة 

العالج الوهمي.
وتظهر البيانات املن�سورة يف جملة 
ذا لن�سيت ري�سبرياتوري ميدي�سن 
جورنال بناء على نتائج مت التو�سل 
اإليها يف اأكتوبر -ت�سرين الأول اأن 
الإ�سابة  خ��ط��ر  م���ن  ق��ل��ل  ال��ع��ق��ار 
ال��وف��اة اإىل  اأو  ب��اأع��را���ض خ��ط��رية 
الن�سف مقارنة مع العالج الوهمي 
تلقوه  الذين  للم�ساركني  بالن�سبة 
بعد ظ��ه��ور الأع���را����ض ب��اأ���س��ب��وع اأو 
اأقل. وتقول اأ�سرتازينيكا اإن طلبات 
احل�سول على املوافقات التنظيمية 
الوقاية  م�ساري  من  كل  يف  تتقدم 
العامل  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  وال����ع����الج 

بالن�سبة للعقار.

م  بدلة ت�صمح لل�صُ
ب�صماع املو�صيقى

�سعر اأ�سم من مرتادي املهرجانات 
بعد  غ��ام��رة  ب��ال�����س��ع��ادة  املو�سيقية 
بف�سل  باملو�سيقى"  "الإح�سا�ض 

تكنولوجيا رائدة.
من  اأول  �سربينجيت،  كايل  وك��ان 
يرتدي بدلة متطورة يف مهرجان 
م��اي��ت��ي ه��وب��ال يف ب��روك��وي��ل بارك 
ب���ل���ن���دن. وت�����س��م��ح ه�����ذه ال���ب���دلت 
ب��ال�����س��ع��ور ب��امل��و���س��ي��ق��ى م���ن خالل 
بعد  احل��وا���ض،  متعددة  فعل  ردود 
 24 ع��رب  ب���اله���ت���زازات  تو�سيلها 
الر�سغني،  ع���ل���ى  ات�������س���ال  ن��ق��ط��ة 

والكاحلني، واجلذع.
ميكن  الآيل،  ال��ت��ع��ل��م  وب��ت��ق��ن��ي��ة 
ل���ل���ب���دل���ة ال���ت���ق���اط ون���ق���ل اأج������واء 
اجل��م��ه��ور وامل��و���س��ي��ق��ى، م���ا مينح 
الإح�سا�ض  ع��ل��ى  ال����ق����درة  ���م  ال�������سُ
واجلمهور،  الأداء  م���ن  ب��ال��ق��رب 

ح�سب ذا �سن الربيطانية.
وق��ال ك��اي��ل، وه��و اأ���س��م: "مل اأكن 
اأع����رف م��ا اأت��وق��ع��ه. ع��ن��دم��ا يكون 
هناك عدد كبري من اجلمهور، قد 
ي�سعب �سماع املو�سيقى، وكان رائعاً 
والطبول  املو�سيقى  مع  تت�سل  اأن 

وكل �سيء اآخر. 

اأحدها مفاجئ.. اإليك 5 اأمور ت�صبب وجع الأ�صنان

بن�صائح  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  متتلئ 
ومقاطع تتحدث عن طعام �صحي من اجليد 
بع�ض  اأن  اإال  االأم��ور،  من  غريها  اأو  تناوله 
بالفعل  ���ص��ارة  ت��ك��ون  ق��د  الن�صائح  تلك 

ب�صحة اأ�صناننا.
فقد ك�صف الدكتور خالد قا�صم، كبري اأطباء 

ع�صر  يف  اأن��ه  "اإمرب�ض"،  مركز  االأ�صنان  تقومي 
حتديد  ال�صعب  من  يكون  قد  ميديا،  ال�صو�صيال 

الن�صائح  ت�صفح  عند  اخل��ي��ال  م��ن  احلقيقة 
ال�صحية عرب االإنرتنت.

اأمور على وجه  اإن هناك خم�صة  وقال 
ال�صرر  تلحق  اأن  مي��ك��ن  اخل�����ص��و���ض 

لنا االأمل، وفق ما نقل  باأ�صناننا وت�صبب 
عنه موقع "�صنداي تاميز" الربيطاين.

يف  للدهون  وت��راك��م  التهاب  من  الكحويل  غري  الدهني  بالكبد  امل�سابون  يعاين 
ال�سكري  مثل  م�ساكل  وتتطور  وظائفه،  على  ذل��ك  يوؤثر  الوقت  ومب��رور  الكبد. 
اأن جرعات عالية من مكمالت  اإىل  ال�سغرية  الدرا�سات  بع�ض  وت�سري  والبدانة. 

الكركم قد ت�ساعد يف تقليل بع�ض الأعرا�ض.
ول يعني ذلك اأن الكركم بديل عن العالج الذي ي�سفه الطبيب، اأو تغيريات منط 

احلياة واكت�ساب عادات �سحية.
وقد وجدت درا�سة �سارك فيها 64 م�ساباً بالكبد الدهني غري الكحويل اأن تناول 
غرامني من الكركم يومياً ملدة 8 اأ�سابيع اأدى اإىل انخفا�ض اإنزميات الكبد ب�سكل 

ملحوظ، كما انخف�ض م�ستوى الدهون الثالثية والكول�سرتول يف الدم اأي�ساً.
اإنزميات  5 درا�سات �سابقة �سغرية اأن الكركم مفيد يف خف�ض  وبينت مراجعة ل� 
اإىل جنب مع اتباع نظام �سحي  الكبد، واأنه ي�ساعد على خف�ض اللتهابات جنباً 

ي�ساعد على اإنقا�ض الوزن.
اأنه  اإل  لي�ست قاطعة،  نتيجتها  واأن  الدرا�سات،  الرغم من �سغر حجم هذه  على 
اآثار  توجد  مل  ما  تدريجياً  وزيادتها  الكركم  من  �سغرية  جرعات  تناول  ميكن 

جانبية. وتتوفر كب�سولت الكركم بجرعات ترتاوح بني 500 و2000 ملغ.

هل يعالج الكركم 
الكبد الدهني؟
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�ش�ؤون حملية

جامعة الإمارات ت�صارك يف منتدى املنظمة الإ�صلمية للأمن الغذائي بالتعاون مع اجلامعة الوطنية الكزخية لأبحاث الزراعة

عن فئة العمل البيئي

َمدر�صتان اإماراتيتان �صمن القائمة النهائية جلوائز اأف�صل مدر�صة يف العامل

بهدف تعزيز التعاون وتبادل اخلربات وتنظيم املوؤمترات

الرتبية والتعليم توقع مذكرة تفاهم مع جمعية املدققني الداخليني

•• العني - الفجر

منتدى  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  �ساركت 
تنظمه  وال���ذي  ال��غ��ذائ��ي،  ل��الأم��ن  الإ�سالمية  املنظمة 
امل��ن��ظ��م��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة ال��وط��ن��ي��ة الكزخية 
"8-9" يونيو  اأملاتي من  ال��زراع��ة، يف مدينة  لأبحاث 
الأ�ستاذ  اجلامعة  وف��د  و�سّم  بكازاخ�ستان،   2020
ال��دك��ت��ور اأح��م��د علي م���راد- ال��ن��ائ��ب امل�����س��ارك للبحث 
والطب  ال��زراع��ة  كلية  يف  الدكتوراة  وطالبة  العلمي- 

البيطري اأمل العبدويل.
"اإن م�����س��ارك��ة اجلامعة  اأح��م��د م����راد:  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
توليه  ال��ت��ي  الكبري  اله��ت��م��ام  يعك�ض  احل���دث  ه��ذا  يف 
الغذائي،  ب��الأم��ن  ال�سلة  ذات  امل��وا���س��ي��ع  يف  اجل��ام��ع��ة 
باعتبار الأمن الغذائي اأحد التوجهات ال�سرتاتيجية 
الإم��ارات، حيث ت�سعى اجلامعة من  البحثية جلامعة 
يف  اجل��ام��ع��ة  دور  ت��ع��زز  اأن  املختلفة  ب��راجم��ه��ا  خ���الل 
امل�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي من خالل ا�ستدامة 
قطاع الزراعة.  كما وت�سعى اجلامعة من خالل خمتلف 
اأن�سطتها يف ن�سر الوعي باأهمية الأمن الغذائي والدور 

املنوط على اأفراد املجتمع و�سوًل للهدف".
وقدم الدكتور اأحمد مراد يف اجلل�سة الثالثة من اليوم 

حتقيق  يف  اجلامعات  ب��دور  واخلا�سة  للموؤمتر  الأول 
الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وا���س��ت��دام��ة ال��زراع��ة ع��ر���ض تقدميي 

الزراعة  وا�ستدامة  الغذائي  الأم��ن  "حتقيق  بعنوان: 
العلمي- جامعة الإمارات  التعليم والبحث  من خالل 
ا�ستعرا�ض جهود جامعة الإمارات  منوذجاً"، حيث مت 
كنموذج موؤ�س�سي اأكادميي يف بناء جيل من اخلريجني 

واملتخ�س�سني يف ال�ستدامة والزراعة واأمن الغذاء.
جامعة  "اأن  مداخلته:  يف  م��راد  اأحمد  الدكتور  واأ�سار 
الأكادميية  براجمها  يف  البينية  على  تركز  الإم���ارات 
التعليمية  للمخرجات  تعزيزاً  وذلك  العلمي  والبحث 
والأك���ادمي���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة وال����ذي ي�����س��اع��د ع��ل��ى الفهم 
بالأمن  امل��رت��ب��ط��ة  ل��ل��ت��ح��دي��ات  والأع����م����ق  ال�����س��م��ويل 
الربامج  من  العديد  اجلامعة  تطرح  حيث  ال��زراع��ي، 
كليات:  يف  ال�سلة  ذات  الأكادميية  وامل�ساقات  العلمية 
الزراعة والطب البيطري، والعلوم، والهند�سة، وكلية 
تقنية املعلومات والتي بدورها ت�ساهم يف ن�سر املعارف 
العلمية. كما جعلت اجلامعة الغذاء وا�ستدامة الزراعة 
للجامعة مما  البحثية  ال�سرتاتيجية  التوجهات  اأحد 
ي�ساعد يف اإيجاد حلول علمية مبتكرة لتحديات الأمن 
ب��الإ���س��اف��ة اإىل  امل��راك��ز البحثية  ال��غ��ذائ��ي م��ن خ���الل 

كليات اجلامعة".

•• اأبوظبي-الفجر

و�سلت مدر�ستان من دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
اإىل ال��ق��ائ��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة جل���وائ���ز اأف�����س��ل م��در���س��ة يف 
للتعليم"  "تي فور  اأطلقتها  والتي  العام،  لهذا  العامل 
اإك�سرب�ض".  و"اأمريكان  "اأك�سنت�سر"  مع  بال�سراكة   ،
األ����ف دولر،   250 وت��ب��ل��غ ق��ي��م��ة اجل���وائ���ز اجل���دي���دة 
اأنحاء  كافة  يف  املدر�سية  املوؤ�س�سات  نطاقها  وي�سمل 

العامل.   
وت�سمنت القائمة النهائية للمدار�ض الع�سر املر�سحة 
"مدر�سة جيم�ض  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ع��م��ل  ف��ئ��ة  ع��ن  ل��ل��ج��ائ��زة 
لل�سفوف من  دبي  ليغا�سي"، وهي مدر�سٌة خا�سة يف 
النهائية  القائمة  �سملت  كما  ع�سر.  الثاين  اإىل  الأول 
�ستار  �سايننغ  "مدر�سة  الب��ت��ك��ار  ف��ئ��ة  ع��ن  ل��ل��ج��وائ��ز 
من  تتخذ  م�ستقلة  تعليمية  موؤ�س�سة  وهي  الدولية"، 

اأبوظبي مقراً لها. 
"تي فور للتعليم" اجلوائز اخلم�ض لأف�سل  واأطلقت 
"اأك�سنت�سر"  بال�سراكة مع كل من  العامل،  مدر�سة يف 
ح�سنة"  يايا�سان  و"موؤ�س�سة  اإك�سرب�ض"  و"اأمريكان 
و"منظمة  العاملية"  اخل��ريي��ة  تيمبليتون  و"منظمة 
ليمان". وتهدف هذه اجلوائز اإىل الحتفاء باملدار�ض 
تاأهيل  امل���ح���وري يف  ل���دوره���ا  ت���ق���دي���راً  ال���ع���امل  ح����ول 
واإ�سهاماتها  ال��دار���س��ني،  م��ن  املقبل  اجل��ي��ل  وت��ط��وي��ر 
الكبرية يف مناء املجتمعات، ل �سيما مع انت�سار جائحة 

)كوفيد19-(.    
للتعليم"  ف����ور  "تي  م��وؤ���س�����ض  ب���وت���ا،  ف��ي��ك��ا���ض  وق�����ال 
و"جوائز اأف�سل مدر�سة يف العامل": "اأحدثت جائحة 
وتاأثر  عاملياً،  التعليمية  للموؤ�س�سات  اأزمًة  كوفيد19- 
اأكرث من 1.5 مليار من الطالب والدار�سني باإغالق 
املدار�ض واجلامعات. و�سبق واأن حذرت الأمم املتحدة 

قبل الوباء العاملي من تباطوؤ وترية التنمية املدر�سية 
وعجزها عن حتقيق الهدف الدويل املتمثل يف توفري 
 .2030 العام  للجميع بحلول  التعليم عايل اجلودة 
ويف �سوء ذلك، اأطلقنا جوائز اأف�سل مدر�سة يف العامل 
املن�سود.  امل��ن��ه��ج��ي  ال��ت��غ��ي��ري  ُي�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق  ك��ح��ٍل 
وت�سكل هذه اجلوائز من�سًة مل�ساركة اأف�سل املمار�سات 
للم�ساعدة  املدار�ض  ومقرتحات  روؤى  ونقل  املدر�سية، 
ل التعليمي، اإىل جانب ت�سليط ال�سوء  يف اإجناز التحوُّ
على ق�س�ض املدار�ض املُلهمة وجناحها باإحداث تغيرٍي 
"مدر�سة  ل�  بالتهنئة  ونتوجه  املجتمعات.  يف  ملمو�ض 
الدولية"  �ستار  �سايننغ  و"مدر�سة  ليغا�سي"  جيم�ض 
على جناحهما بالو�سول اإىل القائمة النهائية لأف�سل 
ع�سر مدار�ض �سمن الن�سخة الأوىل من جوائز اأف�سل 
مدر�سة يف العامل. وي�سرنا اأن نتيح للمعنيني بالقطاع 
التعليمي حول العامل اكت�ساب اخلربات وال�ستفادة من 

التجارب املُلهمة لهاتني املدر�ستني الإماراتيتني."  
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  ل�����س����ي،  ب���ي���رت  ق�����ال  ب���������دوره، 
ال�ستدامة  خ��دم��ات  وم��دي��ر  املوؤ�س�سية  للم�سوؤوليات 
ب�سراكتنا  اأك�سنت�سر  يف  "نفخر  اأك�سنت�سر:  لدى  عاملياً 
مع "تي فور للتعليم" �سمن جائزة اأف�سل مدر�سة يف 
العامل لفئة العمل البيئي، والتي نحتفي من خاللها 
باجلهود الدوؤوبة التي تبذلها املدار�ض لتمكني اأجيال 
اأحدث التقنيات والبتكارات يف  امل�ستقبل من توظيف 
علينا  توؤثر  التي  ال�ستدامة  حتديات  مواجهة  �سبيل 
اأف�سل  اإب��راز  اإىل  اجلائزة  خالل  من  ون�سعى  جميعاً. 
وم�ساركتها  املدار�ض،  تتبناها  التي  والتقنيات  الأدوات 
م��ع ن��ط��اٍق وا���س��ع م��ن ال�����س��رك��اء وامل��ع��ن��ي��ني واملجتمع 
هذه  من  ال�ستفادة  من  متكينهم  �سبيل  يف  املدر�سي، 
اأف�سل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ت���ج���ارب وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا 

املُخرجات."       

•• اأبوظبي-الفجر

مع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأب��رم��ت 
التعاون  تعزيز  ب��ه��دف  ال��داخ��ل��ي��ني،  املدققني  جمعية 
اإع����داد وتنظيم موؤمترات  ال��ط��رف��ني يف جم���الت  ب��ني 
التدقيق وامل�ساركة فيها، والتعاون وتبادل اخلربات يف 
جمال التدقيق، مبا يتوافق مع التوجهات امل�ستقبلية، 

وا�ستدامة التطور املعريف والتقني.
م��دي��ن��ة خليفة  ال��������وزارة يف  م��ب��ن��ى  امل����ذك����رة يف  وق����ع 
املعال  اإب��راه��ي��م  ب��ن  حممد  الدكتور  �سعادة  باأبوظبي، 
الأكادميية،  لل�سوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة  وك��ي��ل 

اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ع��ل��ي  عبيد  ع��ب��دال��ق��ادر  و���س��ع��ادة 
جمعية املدققني الداخليني.

وقال �سعادة الدكتور حممد املعال "اإن التدقيق الداخلي 
يحظى باأهمية كبرية لإبراز دور دولة الإمارات كمركز 
الجتماعية  وامل�سوؤولية  الر�سيدة،  واحلوكمة  للتميز 
امل�ستمر  بالتطور  د.املعال  �سعادة   واأ�ساد  وال�سفافية". 
الذي ت�سهده جمعية املدققني الداخليني، مما جعلها 
الداخلي  بالتدقيق  املتخ�س�سة  اجلمعيات  اأهم  �سمن 
املمار�سات  اأف�سل  العامل، بالعتماد على  على م�ستوى 
التكنولوجي،  وال��ت��ط��ور  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  جم���ال  يف 
مبا  العمل  منظومة  تعزز  التي  الب�سرية  وال��ك��ف��اءات 

يتوافق مع روؤى الإبداع والبتكار، وجودة املخرجات.
اإىل  التفاقية  هذه  توقيع  خالل  من  "ن�سعى  واأ�ساف 
لعب دور ريادي عاملي يف تعزيز دور الرقابة الداخلية 
التفاقية  ه��ذه  م��ب��ادرات  من  حيث  التعليم.  قطاع  يف 
التدقيق  ع���ن  الأول  ل��ل��م��وؤمت��ر  امل�����س��رتك  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
الداخلي يف التعليم، مبا ميثله من دور مهم يف حت�سني 
جودة العمل يف قطاع التعليم والذي �سيكون الأول من 

نوعه على م�ستوى العامل".
اأهمية التعاون مع  واأكد �سعادة عبد القادر عبيد علي 
وزارة الرتبية والتعليم، واأو�سح اأن فكرة املوؤمتر تهدف 
خلرباء  بال�ستمرارية،  يتمتع  دويل  ملتقى  لتنظيم 

التدقيق والنزاهة وال�سفافية يف جمال التعليم، حيث 
للوزارات  املعرفة  ونقل  اخل���ربات،  ت��ب��ادل  على  يرتكز 
واملخت�سني يف دول العامل، والعمل على تطوير مفهوم 

م�سرتك ي�سمن تقدمي اأف�سل خدمة تعليمية.
واأ�ساف �سعادته اأنهم يتطلعون اإىل و�سع اآلية للتدقيق 
على التعليم بكافة اأ�سكاله، خا�سة التعليم الإلكرتوين 
كمفهوم م�ستقبلي لتطور العملية التعليمية، بالإ�سافة 
اىل العتماد على النزاهة وال�سفافية وتكافوؤ الفر�ض، 
الأطر  وو�سع  التعليمية،  الكفاءات  وتطوير  لكت�ساف 
الرتبوية  الق�سايا  معاجلة  يف  ت�ساعد  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 

والتعليمية ب�سفافية، مبا يعزز جودة التعليم. 

ويل عهد الفجرية ي�صتقبل خالد الظنحاين حل�صوله 
على الدكتوراة الفخرية وو�صام التنمية الثقافية

•• الفجرية - الفجر

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����س��رق��ي ويل عهد 
الثقايف  اأم�ض الأربعاء اخلبري  اأول  الفجرية، يف مكتبه بالديوان الأم��ريي 
خالد الظنحاين حل�سوله على �سهادة الدكتوراة الفخرية وو�سام التنمية 

الثقافية من هيئة احتاد اجلامعات املك�سيكية باملك�سيك.
وهناأ �سموه، خالد الظنحاين، و�سوله اإىل هذا الإجن��از، معرباً عن فخره 
و�سعادته ب�سعي اأبناء الوطن لتحقيق الإجنازات امل�سرفة يف كافة املجالت. 

الثقافية  املجالت  التنمية يف  ال�سعي لتحقيق  اأهمية موا�سلة  �سموه  واأكد 
والجتماعية على ال�سعيد املحلي والعاملي، من خالل الإ�سهامات املتميزة 
باخلربات  املوؤهلة  الوطنية  ال��ك��وادر  بناء  يف  لت�سهم  القيمة،  والجن����ازات 
القطاعات  �ستى  يف  وفاعلية  بكفاءة  الن��خ��راط  لها  تتيح  التي  وال��ق��درات 

بالإمارة.
الفجرية،  �سمو ويل عهد  بلقاء  �سعادته  الظنحاين عن  اأع��رب  من جانبه، 
من  امل��زي��د  لتحقيق  م��ه��ًم��ا  ح��اف��ًزا  ي�سكل  ودع��م��ه  ���س��م��وه  روؤى  اأن  مثمناً 

النجاحات.
ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمّو ويل عهد الفجرية.

تنظمه دائرة التعليم واملعرفة
املعر�س الدويل الفرتا�صي للجامعات ي�صكل 
من�صة حيوية جتمع اأكرث من 5،000 م�صارك 

مع نخبة من اجلامعات الرائدة حمليًا ودوليًا
•• اأبوظبي- الفجر 

الفرتا�سي  ال���دويل  امل��ع��ر���ض  فعاليات  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  اختتمت 
للجامعات بعد جناحه يف ا�ستقطاب اأكرث من 5،000 طالٍب وطالبة وويل 
 100 اأك��رث من  التي قدمها ممثلوا  اجلل�سات  وم�ست�سارين حل�سور  اأم��ر 
جامعة حول الربامج واملنح الدرا�سية املتاحة وغريها من املوا�سيع املهمة، 
ا�ستعدادهم  الطلبة يف  الت�سجيل واحلياة اجلامعية، لدعم  مثل متطلبات 

خلطوتهم الأكادميية التالية يف مرحلة التعليم العايل. 
�سهد املعر�ض الفرتا�سي م�ساركة 105 جامعاٍت حملية وعاملية من 13 
واأ�سرتاليا.  واأوروب���ا  ال�سمالية  واأمريكا  واآ�سيا  الأو���س��ط  ال�سرق  من  دول��ة 
فوق  وم��ا  التا�سع  ال�سف  يف  للطلبة  ا�ستثنائية  فر�سة  امل��ع��ر���ض  ومي��ث��ل 
بالإ�سافة  اجلامعات،  هذه  يف  املتاحة  العايل  التعليم  فر�ض  على  للتعّرف 
اإىل احل�سول على امل�سورة حول الربامج الأكادميية املالئمة لهم بالتن�سيق 
مع ممثلي اجلامعات امل�ساركة، والذين �ساعدوا الطلبة على بناء فهم �سامل 
حول تفا�سيل عملية التقدمي والت�سجيل وطبيعة احلياة اجلامعية يف كل 

جامعة.
وحقق املعر�ض الذي انطلق قبل ثالثة اأعواٍم ب�سكٍل افرتا�سي - ا�ستجابًة 
باعتباره  متمّيزاً  جناحاً  اجلائحة،  فر�ستها  التي  ال�ستثنائية  للظروف 
الأكادمييني  وامل�ست�سارين  الأم��ور  واأول��ي��اء  للطلبة  الداعمة  املن�سات  اأه��م 

للتوا�سل املبا�سر مع ممثلي اجلامعات امل�ساركة. 
ويف موؤ�سٍر وا�سح على هذا النجاح، �سهد املعر�ض تزايداً ملحوظاً يف عدد 
اجلامعات امل�ساركة حيث ارتفع العدد من 86 جامعة يف عام 2020 لي�سل 
اإىل 105 جامعات يف ن�سخة هذا العام، هذا بالإ�سافة اإىل ا�ستقطاب نخبة 
جامعات،   10 اأف�سل  من  اأرب��ع��ة  ذل��ك  يف  مبا  واملحلية  العاملية  اجلامعات 
ع��ل��ى �سعيد  اأم���ا  ال��ع��امل.  ع��ل��ى م�ستوى  100 ج��ام��ع��ة  اأف�����س��ل  و31 م��ن 
اأعداد امل�ساركني، ف�سهد املعر�ض منواً جتاوز حاجز الثالثة اأ�سعاف - من 
يف  م�سارك   5،000 من  اأكرث  اإىل  الأوىل  الن�سخة  يف  م�سارك   1،500
التنفيذي لقطاع  املدير  العام.  وقالت �سعادة خلود الظاهري،  ن�سخة هذا 
ال�سراكات التعليمية لدى دائرة التعليم واملعرفة : "نوا�سل توفري فر�ٍض 
تعليم متكاملة لطلبتنا ب�سكٍل يعزز اآفاقهم الأكادميية، حيث ي�سهم املعر�ض 
وتقييمها  اأم��ام��ه��م  املتاحة  الفر�ض  على  الط���الع  م��ن  الطلبة  متكني  يف 
قبل اتخاذ القرار حيال خطوتهم الأكادميية املقبلة. مبقابل ذلك، تدرك 
اجلامعات اأهمية منح الطلبة فهماً كاماًل حول الربامج التي يتم توفريها 
مل�ساعدتهم يف اتخاذ اخليار الأن�سب، حيث اأبدت اجلامعات امل�ساركة حر�ساً 
اجلامعي  التعليم  خ��ي��ارات  ح��ول  معّمقٍة  روؤًى  الطلبة  منح  على  وا�سحاً 
التي توفرها". ين�سجم املعر�ض الدويل الفرتا�سي للجامعات مع جهود 
دائرة التعليم واملعرفة يف توفري م�سريٍة تعليمية متكاملة وفر�ض التعليم 
واملهني  اجلامعي  التوجيه  برنامج  فهو جزء من  الطلبة،  النوعي جلميع 
التابع لربامج اإثراء الطلبة، والذي يعترب بدوره برناجماً ل �سفياً م�سمماً 
مل�ساعدة الطلبة يف التح�سري ملرحلة ما بعد الثانوية واحلياة املهنية وي�سم 
الربنامج العديد من ور�ض العمل واجلل�سات وامل�ساريع ودورات التح�سري 
امكاناتهم  كامل  ا�ستك�ساف  من  الطلبة  ميّكن  ما  القيا�سية،  لالختبارات 
واهتماماتهم ويوّجههم يف الجتاه ال�سحيح يف خطوتهم الأكادميية املقبلة. 
كما ميكن للطلبة التعرف خالل املعر�ض على املنح الدرا�سية املتاحة �سمن 

برنامج منح اأبوظبي وغريها من املنح التي تقدمها اجلامعات.
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ي�صتبعد النظام الغذائي النباتي املنتجات احليوانية متاما، 
ما يعني عدم تناول اللحوم والدواجن ومنتجات االألبان مثل 

البي�ض واجلنب.
وبينما يقلق الكثري من النا�ض ب�صاأن عدم قدرتهم على احل�صول 
غذائي  نظام  اإىل  حتولوا  اإذا  الربوتني  من  يكفي  ما  على 
نباتي، �صتجد اأن اأف�صل م�صاحيق الربوتني النباتي ميكن اأن 

ت�صاعدك يف احل�صول على الربوتني الذي حتتاجه.

ميكنه  رائع"  "عقار  ال�ساي  اأن  اخل���رباء  ك�سف 
من  واحل��د  القلب  واأمرا�ض  ال�سرطان  حماربة 

خماطر الإ�سابة باخلرف.
ويقول بحث جديد اإن كوب ال�ساي املهدئ ميكن 
اأي�سا اأن يقلل من التوتر وي�ساعد اجل�سم على 

حماربة اجلراثيم.
وقالت الباحثة الرئي�سية يف الدرا�سة، الدكتورة 
تايلور وال�ض: "هذا امل�سروب هو اأحد امل�سروبات 
ب�سهولة  اإ���س��اف��ت��ه��ا  ل��الأ���س��خ��ا���ض  ال��ت��ي مي��ك��ن 
�سحية  حياة  وخلق  الغذائي  نظامهم  لتح�سني 

وطويلة الأمد".
مركبات  ع���ل���ى  ب���اح���ت���وائ���ه  ال�������س���اي  وي�����س��ت��ه��ر 

اخل�سائ�ض  ذات  الطبيعية  الفالفونويد 
اأن ت�ساعد هذه  امل�سادة لالأك�سدة. وميكن 

اجلذور  حتييد  يف  الكيميائية  امل���واد 
احل���رة داخ���ل اجل�����س��م التي 

ميكن اأن تلحق ال�سرر بكل من الدهون واملواد 
الوراثية وت�ساهم يف الإ�سابة بالأمرا�ض.

فوائد  يف  الأمريكي"  ال�����س��اي  "جمل�ض  ون��ظ��ر 
م��رك��ب��ات ال��ف��الف��ون��وي��د م���ن ال�����س��اي الأ����س���ود 
والأخ�سر والأع�ساب، والتي تقوي جهاز املناعة 
اأو  البكتريية  ال��ع��دوى  حم��ارب��ة  على  وت�ساعده 

الفريو�سية.
ووج�������دت م���راج���ع���ة اأ����س���رتال���ي���ة م��ن��ف�����س��ل��ة اأن 
اأكواب  اإىل خم�سة  ما بني كوب  ي�سربون  الذين 
م��ن ال�����س��اي ي��وم��ي��ا ه��م اأق���ل ع��ر���س��ة لالإ�سابة 

باخلرف.
جوناثان  الربوفي�سور  التغذية  ع��امل  واأو���س��ح 
ه���ودج�������س���ون م���ن ج��ام��ع��ة اإدي����ث 
كوان يف اأ�سرتاليا اأن "هناك اأدلة 
متزايدة على اأن تناول كوب 
كوبني  اإىل 

كبري  ب�سكل  يقلل  اأن  ميكن  يوميا  ال�ساي  م��ن 
ومر�ض  الوعائي  باخلرف  الإ�سابة  خطر  من 

األزهامير املحتمل".
وميكن اأن يقلل امل�سروب من التوتر على املدى 

الق�سري وي�ساعدنا على الرتكيز.
ووج����دت اأب��ح��اث اأخ����رى اأن ت��ن��اول ف��ن��ج��ان من 
القهوة يوميا ميكن اأن يقلل من خطر الإ�سابة 

بال�سكتة الدماغية اأو اأمرا�ض القلب.
وارتبط ال�ساي بتح�سني نتائج التمثيل الغذائي 
للقلب، حيث اأظهرت الدرا�سات اأن �سرب كوبني 
ي�ساعد  اأن  املحلى يومًيا ميكن  ال�ساي غري  من 
يف التخفيف من خطر الإ�سابة باأمرا�ض القلب 

والأوعية الدموية وتطورها.
اأن كل كوب من  اأ�سارت الأبحاث اإىل  يف الواقع، 
ال�����س��اي ي��ت��م ت��ن��اول��ه ي��وم��ي��ا ي��رت��ب��ط بانخفا�ض 
متو�سط يف الوفيات الناجمة عن جميع الأ�سباب 
بن�سبة %1.5، ومعدل الوفيات باأمرا�ض القلب 
واأمرا�ض   ،4% بن�سبة  الدموية  والأوعية 
 2% بن�سبة  الدموية  والأوعية  القلب 

وال�سكتات الدماغية بن�سبة 4%.
مركبات  اأن  اإىل  اأي�سا  التجارب  وت�سري 

يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  الفالفونويد 

اأنواع ال�سرطان  تقليل خماطر الإ�سابة ببع�ض 
يف القناة اله�سمية.

واقرتحت درا�سات خمتلفة اأن ا�ستهالك ال�ساي 
خماطر  بانخفا�ض  اإي��ج��اب��ي��ا  ارت��ب��اط��ا  ي��رت��ب��ط 
والثدي  ال�سفراوية  القناة  ب�سرطان  الإ�سابة 

وبطانة الرحم والكبد و�سرطان الفم.
وقال خبري التغذية الدكتور راوؤول زامورا رو�ض 
احليوية  الطبية  لالأبحاث  بيلفيج  معهد  م��ن 
اإج��راء املزيد من الأبحاث  "يجب  يف بر�سلونة: 

لتحديد اجلرعة الدقيقة".
ب��ل��وم��ربغ، م��ن جامعة  ال��دك��ت��ور جيفري  وق���ال 
تافت�ض يف ما�سات�سو�ست�ض يف بو�سطن بالوليات 
املتحدة: "هناك جمموعة متزايدة من الأبحاث 
الإن�سان  �سحة  يعزز  اأن  ميكن  ال�ساي  اأن  تثبت 
ي�سمل  ال���ذي   - ال�����س��اي احلقيقي  ط���رق.  ب��ع��دة 
الأ�����س����ود، والأخ�������س���ر، والأب���ي�������ض، والأول����ون����غ، 
والداكن - ميكن اأن ي�ساهم ب�سكل كبري يف تعزيز 

ال�سحة العامة".
املناعة  اخت�سا�سي  وو،  دايونغ  للدكتور  ووفقا 
ال�ساي  ي�ساعد  "قد  تافت�ض:  بجامعة  الغذائية 
يف دع���م ج��ه��از امل��ن��اع��ة وزي����ادة م��ق��اوم��ة اجل�سم 
لالأمرا�ض. ويف 
ح����ال����ة 

ي�ساعد ج�سمك على  اأن  لل�ساي  مر�سك، ميكن 
عن  فاعلية  اأك��رث  بطريقة  للمر�ض  ال�ستجابة 
طريق تخلي�ض نف�سه من العدوى وقد يخفف 

اأي�سا من حدتها"
مركبات  اأن  ث��ب��ت  ف��ق��د  وو،  ل��ل��دك��ت��ور  ووف���ق���ا 
ال��ف��الف��ون��وي��د يف ال�����س��اي الأخ�����س��ر ت�����س��اع��د يف 
ا���س��ط��راب��ات امل��ن��اع��ة ال��ذات��ي��ة م��ن خ��الل تعزيز 
حتمل الذات، وتعزيز اإ�سالح الأن�سجة والهجوم 

اللتهابي الناجم عن امل�ست�سدات الذاتية.
الربوفي�سور  وال�سلوك  التغذية  خبرية  وقالت 
دليل قوي  "هناك  ليدز:  داي من جامعة  لويز 
ظل  يف  مفيدة  تبدو  ومكوناته  ال�ساي  اأن  على 
ظ��روف الإج��ه��اد. وامل��ج��ال املعريف الأك��رث عمقا 
الذي يبدو اأن ال�ساي يعمل وفقا له، هو النتباه 

واليقظة".
ال�ساي  اأن �سرب  اإىل  اأن الأدل��ة ت�سري  واأو�سحت 
اختبارات  م��ن  ك��ل  يف  الأداء  يح�سن  اأن  مي��ك��ن 
حت���وي���ل الن���ت���ب���اه ويف ال��ت��ق��اري��ر ال���ذات���ي���ة عن 

اليقظة.
تكون  اأن  مي���ك���ن  اخل�������س���و����ض،  وج������ه  وع����ل����ى 
ي�سمى  اأم��ي��ن��ي  م��ن حم�ض  ال��ع��ال��ي��ة  اجل���رع���ات 
ال�ساي  من  كل  يف  امل��وج��ود   L-theanine
الأ�سود والأخ�سر بالإ�سافة اإىل جرعة اأقل من 

الكافيني مفيدة للمهام القائمة على النتباه.
واأ�سافت الربوفي�سورة داي: "مع هذه التاأثريات 
على النتباه، ال�ساي هو اأف�سل م�سروب مف�سل 
اأنحاء  والإره����اق يف جميع  التوتر  ف��رتة  خ��الل 

العامل".

من تعزيز املناعة اإىل حماربة ال�صرطان 

 درا�صات علمية تثبت فوائد مذهلة لل�صاي

درا�صة جديدة تك�صف عن ارتباط بني القيلولة ومر�س األزهامير

بجامعة  الطبي  املركز  يف  اأع�ساب  طبيب  بوخمان،  اآرون  وق��ال 
را�ض واملوؤلف امل�سارك للمقال، اإن الدرا�سة تقدم دليال على الآراء 

املتغرية ملر�ض األزهامير باعتباره ا�سطرابا اإدراكيا بحتا.
املعريف  بالتدهور  املتعلقة  الأم��را���ض  اأن  الآن  "نعلم  واأ���س��اف: 
ميكن اأن ت�سبب تغريات اأخرى يف الوظيفة. اإنه حقا ا�سطراب 
والتغريات  النوم،  �سعوبة  اأي�سا  ذل��ك  يف  مبا  الأج��ه��زة،  متعدد 
الكتئاب،  واأع��را���ض  اجل�سم،  تكوين  يف  والتغريات  احلركة،  يف 

والتغريات ال�سلوكية، وما اإىل ذلك".
 14 اإىل  1400 مري�ض ملدة ت�سل  اأكرث من  الباحثون  وتابع 
عاما كجزء من م�سروع الندفاع للذاكرة وال�سيخوخة ودرا�سة 

النظام الديني.
الن�ساط  ي�سجل  املع�سم  يف  ا�ست�سعار  جهاز  امل�ساركون  وارت��دى 
واحدة  م��رة  وي��ج��رون  اأي���ام،   10 اإىل  مل��دة ت�سل  ب�سكل م�ستمر 

�سنويا الفحو�سات والختبارات املعرفية.

وي�سار اإىل اأن اأي فرتة طويلة من عدم ممار�سة اأي ن�ساط خالل 
يعد  كان  7 م�ساء.  ال�ساعة  9 �سباحا حتى  ال�ساعة  النهار من 

غفوة.
وعندما بداأت الدرا�سة، مل يظهر اأكرث من %75 من امل�ساركني 
اأي عالمات على اأي �سعف اإدراكي، و%19.5 يعانون من �سعف 

اإدراكي خفيف واأكرث من %4 يعانون من مر�ض األزهامير.
اأولئك  بني  �سنويا  دقيقة   11 بنحو  اليومية  القيلولة  وزادت 

الذين مل ي�سابوا ب�سعف اإدراكي اأثناء املتابعة.
معتدل،  اإدراك�����ي  �سعف  ت�سخي�ض  ب��ع��د  القيلولة  وت�ساعفت 
وزادت بنحو ثالث مرات تقريبا بعد ت�سخي�ض مر�ض اخلرف، 

األزهامير.
وقارن الباحثون امل�ساركني الذين كان لديهم اإدراك طبيعي يف 
نظرائهم  األزهامير مع  اأ�سيبوا مبر�ض  لكنهم  الدرا�سة  بداية 
اأن كبار  الدرا�سة. ووجدوا  اأثناء  الذين ظل تفكريهم م�ستقرا 
ال�سن الذين ياأخذون قيلولة اأكرث من �ساعة يف اليوم معر�سون 

خلطر الإ�سابة مبر�ض األزهامير بن�سبة 40%.
واأكد بوخمان اأن الدرا�سة ل تعني اأن القيلولة ت�سبب األزهامير، 
اأو العك�ض. مو�سحا ذلك باأن درا�سة قائمة على املالحظة فقط 

ومل تبحث يف الأ�سباب.
وينتج مر�ض األزهامير عن تراكم بروتينني، اأميلويد بيتا وتاو، 
الإدراكية هو  الوظيفة  التدهور يف  اأن  الدماغ. ويف حني  داخل 
اأك���رث الأع��را���ض امل��ع��روف��ة مل��ر���ض األ��زه��امي��ر، ميكن اأن يحدث 
تراكم الربوتني هذا يف مواقع خمتلفة من الدماغ وجذع الدماغ 

واحلبل ال�سوكي، ما ي�سبب جمموعة متنوعة من الأعرا�ض.
وت�سري الدرا�سة اإىل اأن زيادة وترية ومدة القيلولة اأثناء النهار 

قد تكون اأحد تلك الأعرا�ض.

واأ���س��اف ب��وخ��م��ان: "مبجرد حت��دي��د امل��ر���ض وامل��وق��ع، ميكنك 
العمل على العالجات املحتملة. وهناك بروتينات اأو جينات قد 

متنع تراكم تاو وبيتا، اأو هناك طرق حمتملة لتخفيف اأو اإبطاء 
تراكمها".

اإىل وجود �صلة حمتملة بني التدهور املعريف  األزهامير  اأ�صارت درا�صة جديدة من مركز مر�ض 
واالإفراط يف القيلولة اأثناء النهار.

 Alzheimer's and Dementia: The Journal of the يف  ُن�صر  ملقال  ووف��ق��ا 
Alzheimer Association يف مار�ض املا�صي، يبدو اأن االت�صال يحدث يف كال االجتاهني، 
كما يقول الباحثون، حيث ارتبطت فرتات القيلولة االأطول واملتكررة ب�صوء االإدراك بعد عام 

واحد، وكان االإدراك ال�صيئ مرتبطا بقيلولة اأطول واأكرث تواترا بعد عام واحد.
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العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
الدعوی رقم 2022/968 جتاری جزئي- دبي

املدعية : ال�سروق للنقليات �ض.ذ.م.م
اإعالن املدعى عليها : “�سركة مباين دملا للمقاولت العامة )�ض.ذ.م.م(”

بالن�سر يف الدعوى رقم 968/2022 جتاري جزئي - دبي
اأعاله،  الدعوى  ال�سادر من حمكمة دبي البتدائية فقد مت تعيني خبريا هند�سيا يف  التمهيدي  مبوجب احلكم 
اأمام اخلربة من  وقد تقرر منح املدعى عليها مهلة لتقدمي كافة ما لديها من دفاع و دفوع و ما تريد تقدميه 
م�ستندات يف الدعوى اأعاله ، على اأن تكون كافة امل�ستندات مرتجمة قانوناً للغة العربية حيث لن يتم النظر اإىل 
اأية م�ستندات تقدم بدون ترجمة قانونية معتمدة و ذلك يف موعد اأق�ساه يوم الثنني املوافق 2022/6/13 اإىل 
هاتف   -  FL-05 مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي - ديرة - مركز اأبوهيل التجاري - الطابق الأول - مكتب رقم
2669246-04 ويف حال عدم تقدمي كافة ما لديكم من دفاع و دفوع يف املوعد املحدد �سوف يتم ا�ستكمال   :
اأعمال اخلربة حتى يف غيابكم.  وتقرر عقد جل�سة اخلربة الثاني�ة ي�وم الثالثاء املوافق ١٤/٦/٢٠٢٢ يف متام ال�ساعة 

احلادية ع�سرة �سباحاً عرب تقنية الت�سال املرئي برنامج zoom عرب الرابط التايل :
Meeting ID : 895 2238 9377
Meeting Password : 171668

اخلبري الهند�ضي / زكريا حممود عبد العليم   

اإعالن اإجتماع خربة 

70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/132161(
املخطرة مقدم من : �سركة عمان للتاأمني )�ض.م.ع( 

بوكالة املحامني / حممد عبد امللك وعبداحلميد عبدامللك ونوف احلمادي
املخطر اليها  - جمهولة حمل القامة �س�د : ال�سركة الهلية العامة لو�سطاء التاأمني ذ.م.م 

املو�س�وع :1- مبوجب اتفاقية و�ساطة التاأمني املوؤرخة يف  2015/3/24 واملحررة بني ال�سركة املخطرة وال�سركة 
وقدره  مبلغ  اإليها  املخطر  ال�سركة  ذمة  يف  فرت�سد  التاأمني  جمال  يف  الطرفني  بني  العمل  جرى  لديها،  املخطر 
)25( من اتفاقية و�ساطة التاأمني يف حال ن�س�وب اأي خالف اأو نزاع يجب  رقم  املادة  ن�ست  درهم، وحيث   51،261
بالتزاماتها  اليها  املخطر  اأخلت  2-وحيث  بدبي.  املخت�سة  املحاكم  اإىل  النزاع  يح�ال  واإل  الودية  بالطرق  ت�سويته 
التعاقدية وامتنعت عن �سداد قيمة الأق�ساط امل�ستحقة يف ذمتها ومقدارها مبلغ 51،261 درهم، وفق الثابت من 
للتاأمني �ض.م.ع(  املخط�رة )�سركة عمان  بالوكالة عن  فاإننا   ، املنتظمة. لذل�ك  التجارية  املخطرة  ال�سركة  �سجالت 
وحر�ساً من موكلتنا على ا�ستمرار العالقة الطيبة بني الطرفني، فاإننا نخاطبكم مبا�سرة وبالطرق الودية ل�سداد 
قيمة الق�ساط الت�ي تخلف�ت�م ع�ن �س�دادها وقدرها 51،261 دره�م وذل�ك خ�الل اأ�سبوع م�ن تاريخ�ه وف�ي ح�ال ع�دم 
للمطالبة  املخت�سة  املحكمة  اىل  اللجوء  اىل  ن�سطر  ف�سوف  العديل  الإخطار  بهذه  ورد  ملا  او جتاهلكم  ا�ستجابتكم 

باملديونية مع حتميلكم كافة الر�سوم والأتعاب. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإخطار عديل بالن�ضر

رقم )2022/132189(
املنذر/ بنك دبي الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - بوكالة املحامي/ حممد عبدامللك 

املنذر اليه : حممود ال�سعيد حممود ال�سعيد - جمهول العنوان
املو�سوع : اإعالن باإخطار عديل

حي�ث اأن�ه بتاريخ 4/5/2017 ت�م التوقيع فيما بني املن�ذر واملنذر اإلي�ه عل�ى عق�د متويل ل�سالح املنذر اإليه 
اللوحة  رقم   )2017( �سنة  موديل  برادو(  )تويوتا  نوع  �سيارة  متويل  قر�ض   - درهم   109،121 مببلغ 
ل�سروط واأحكام  اأن يتم ال�سداد وفقاً  )51301( رمز )16( خ�سو�سي ابوظبي - اللون ابي�ض لوؤلوؤي على 
عقد التمويل املذكور. - وحيث اأخل املنذر اإليه بالتزاماته ومل يقم ب�سداد اأق�ساط التمويل يف املواعيد املتفق 
عليها فق�د تر�س�د ف�ي ذمت�ه مبلغ وقدره 19،339/00 درهم، وذلك بخالف ما ي�ستجد من اأرباح وغرامات 
وم�ساريف قانونية وتعاقدية.  وعليه ، فان املنذر يخطر املنذر اإليه ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته وقدره 
اأيام من تاريخه، واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات  وذلك خالل مدة �سبعة  درهم   19،339/00
اإجراءات  وكافة  واجلربي  العيني  والتنفيذ  والبيع  احلجز  اإجراءات  ذلك  يف  مبا  اإليه،  املنذر  �سد  القانونية 

التنفيذ الأخرى طبقاً لقانون املعامالت املدنية والتجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإخطار عديل بالن�ضر

رقم )2022/132181(
املنذر : امللك للعقارات �ض.ذ.م.م - بوكالة املحامي/ حممد عبدامللك

املنذر اليهما : 1- املدرا�ض لتجارة الحجار الكرمية واملجوهرات
بهاي فاداجاما - جمهويل العنوان عثمان  عبدالقادر   -2

املو�سوع : اإعالن باإخطار عديل
املخط�ر اليها الول�ى م�ن املخط�رة الوحدة رقم )102( عقار رقم )451 - 113( للمدة من  1-ا�ستاأجرت 

قدره 35،000 درهم. ايجار  وببدل   2019/10/10 اىل   2018/9/11
الثاين ال�سيك رقم 425 مببلغ 20،000 درهم وامل�سحوب  اليه  املخطر  حرر  اليجار  لبدلت  2-و�سداداً 
على بنك ابوظبي التجاري واملوؤرخ 2019/2/10 ، 3- وبتقدمي هذا ال�سيك ارجتع دون �سرف، 4- �س�دد 
وقدره  املتبقي  املبلغ  �سداد  عن  وامتنعا  ال�سيك  ه��ذا  قيمة  من  دره��م   5000 مبلغ  فقط  اليهما  املخطر 
15،000 درهم. وعليه ، فاننا نخطركم ب�سرورة املبادرة اىل �سداد هذا املبلغ وقدره 15،000 درهم خالل 

)5( ايام من تاريخه وال �سن�سطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية �سدكم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإخطار عديل بالن�ضر

رقم )2022/132185(
املنذر : �سركة العنقاء للتجارة )ذ.م.م( - بوكالة املحامني / حممد عبد امللك

املنذر اليهما : 1- بيفر جلف للمقاولت �ض.ذ.م.م ، 2- راجي�ض كومار كري�سنا - جمهوىل حمل القامة
املو�س�وع : املنذرة تداين ال�سركة املنذر اإليها الأوىل مبلغ وقدره 406،191/56 درهم  قيم�ة ت�سميم وتنفيذ 
 ،410084  ،  409439  ،409438( اأرق�����ام  ال�س�يكات  مبوج�ب   ،)292-2 في�و  )ج�رين  م�س�روع  واإجن�����از 
رق�م )2019470116( واملذيلة  الأول  ظب�ي  اأب�و  بن�ك  ل�دى  ح��س�اب�ه�ا  م�ن  امل�سحوبة   )409673  ،7149
بتوقيع املنذر اإلي�ه الثاين ب�سفته املخول بالتوقيع عنها، وحيث اأن�ه عند تقدمي تلك ال�سيكات لل�سرف يف تواريخ 
ا�ستحقاقها ارجتعت دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد، ومب�ا اأن املنذر اإلي�ه الث�ان�ي ه�و �س�احب ال�سيكات بالتايل فاإن�ه 
اإليها الأوىل عن الوفاء بقيمة تلك ال�سيك. لذلك، فاإننا  ي�ك�ون م�سئول ب�سفته ال�سخ�سية بالت�سامن مع املنذر 
)اأربعمائة  درهم   406،191/56 مبلغ  وقدرها  بذمتكم  املرت�س�دة  املديوني�ة  ب�سداد  املبادرة  ب�سرعة  نخط�ركم 
و�ستة اآلف ومائة وواحد وت�سعون درهماً و�ستة وخم�سون فل�ساً( والفائدة القانونية بواقع 5% �سنوياً م�ن ت�اريخ 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام، وذلك خالل خم�سة اأيام من تاريخه، ويف حالة الإ�سرار على عدم ال�سداد ف�سوف 
ت�سطر املنذرة اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتكم للوفاء باملبلغ املطالب به وامل�ساريف الق�سائية 

والفائدة القانونية واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإخطار عديل بالن�ضر

رقم )2022/132182(
املنذر/ بنك دبي الإ�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - بوكالة املحامي/ حممد عبدامللك

املنذر اليها : معراج فاطمة �سيد اخرت مهدي - جمهوله العنوان
املو�سوع : اإعالن باإخطار عديل

املنذر  ل�سالح  متويل  عقد  على  اإليها  واملنذر  املنذر  بني  فيما  التوقيع  مت   30/6/2015 بتاريخ  اأنه  حيث 
اللوحة  �سنة )2016( رقم  �سيارة نوع )�سريي تيجو( موديل  63،920 درهم - قر�ض متويل  اإليها مببلغ 
)37959( رمز )N( خ�سو�سي دبي - اللون ا�سود على اأن يتم ال�سداد وفقاً ل�سروط واأحكام عقد التمويل 
املذكور. وحيث اأخ�ل املنذر اإليها بالتزاماته�ا ول�م ت�ق�م ب�سداد اأق�ساط التمويل يف املواعيد املتفق عليها فقد تر�سد 
يف ذمتها مبلغ وقدره 29،970/00 درهم، وذلك بخالف ما ي�ستجد من اأرباح وغرامات وم�ساريف قانونية 
وتعاقدية. وعليه، فان املنذر يخطر املنذر اإليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمتها وقدره 29،970/00  
درهم وذلك خالل مدة �سبعة اأيام من تاريخه، واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد املنذر 
اإجراءات التنفيذ الأخرى طبقاً  اإجراءات احلجز والبيع والتنفيذ العيني واجلربي وكافة  اإليها، مبا يف ذلك 

لقانون املعامالت املدنية والتجارية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�سم ال�سركة : فيجن جلوبل لتجارة الهواتف - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 400 ملك ر�سي�ض للتطوير - بردبي - الرب�ساء الوىل - ا�ستدامة 
B- ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ض الواحد )ذ م م( - رقم 
الرخ�سة : 831203 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1406913 مبوجب هذا تعلن 
دائرة الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل 
ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/4/19 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/4/19 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
احل�صابات   لتدقيق  انرتنا�صيونال  مارك  هول  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
العنوان : مكتب رقم 312 ملك ال�سيخ را�سد بن خليفة بن خليفة بن �سعيد ال مكتوم 
- هور العنز �سرق - هاتف : 2599055-04 فاك�ض :   م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�سم امل�سفي : هول مارك انرتنا�صيونال لتدقيق احل�صابات
ال  �سعيد  بن  بن خليفة  بن خليفة  را�سد  ال�سيخ  312 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
مكتوم - هور العنز �سرق - هاتف : 2599055-04 فاك�ض :       مبوجب هذا تعلن 
الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية فيجن 
بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  الهواتف - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب  جلوبل لتجارة 
 2022/4/19 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2022/4/19
مكتبه  يف  امل��ع��ني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة كلباء الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
املرجتعة  ال�ضيكات   KLBEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000083/ 

اإىل املحكوم عليه : طارق عبدال�سالم �سامل حممد الدرمكي 
حيث انه قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ بنك دبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

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

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 20966.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف باحل�سور اأمام 
املحكمة املذكورة  ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
توما�س ماثو ماتاثيل �ضركة ملتى لينك للمقاولت - ذ م م   

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0000271/ 
اإىل املحكوم عليه : توما�ض ماثو ماتاثيل - العنوان : اإمارة دبي - منطقة املمزر - بناية ابراج املمزر - ملك قا�سم 

عبدالرحمن البنا - الطابق الثالث - مكاتب ارقام 302 - 304 - 306 - 307 هاتف 0558292770 
قا�سم  - ملك  املمزر  ابراج  بناية   - املمزر  - منطقة  دبي  اإمارة   : العنوان   - م  م  ذ   - للمقاولت  لينك  �سركة ملتى 

عبدالرحمن البناء - الطابق الثالث - مكاتب ارقام 302 - 304 - 306 - 307 هاتف 042692929 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ �سركة رم�سان ر�ستكار لتجارة مواد البناء  - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع 
الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 85139.0  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله 
خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف 
)ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

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

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
املو�ضوع / مذكرة اإعالن بالن�ضر

يف الدعوي رقم 1005/ 2022 جتاري جزئي
املدعي / �سكامي بارري ا�ض.بي.اأي

املدعي عليه / موؤ�س�سة مركز الإنارة للمقاولت الكهربائية - �سرفوماتيك
اإنتدابنا خبري ح�سابي يف الدعوة املذكورة واملرفوعة عليكم من املدعي  اأنه قد مت  نحيطك �سيادتكم علماً 
/ �سكامي بارري ا�ض.بي.اأي وعليه فاأنتم مكلفني باحل�سور اأو من ميثلكم قانوناً يف اإجتماع اخلربة املقرر 
ال�سوتية  املكاملات  تقنية  1:00 ظهراً عرب  ال�ساعة  20/06/2022 يف متام  املوافق  الإثنني  يوم  عقده 
واملرئية عن بعد عرب تطبيق )ZOOM(، وعليه يرجى التوا�سل مع اخلبري على رقم الهاتف الأر�سي 
رقم هاتف 0501049740 - و�سوف يتم تزويدكم برابط الجتماع بعد تزويدنا  اأو   048868184
وتزويدنا  اأي�سا  الإلكرتوين  وبالربيد  الإجتماعات  بح�سور  املخولني  لالأ�سخا�ض  املتحرك  الهاتف  برقم 
عه  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  باحل�سور.   للمخولني  الالزمة  والتفوي�سات  والتوكيالت  الهوية  ب�سورة 

احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اأعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانوناً.
اأ�ضامه اأحمد مالك 
خبري ح�ضابي - حماكم دبي قيد رقم )145( 
حما�ضب قانوين - وزارة الإقت�ضاد قيد رقم )961(     

اإعالن اإجتماع خربة 

70533
العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

MOJAU_2022- 0070067 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

اإع�الن
حيث اأن ال�سيد : حممد امام ح�سني حممد ح�سني - بنغالدي�ض اجلن�سية متلك الرخ�سة جتارية 
)حالق الباديه( رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )25711( حيث 
ان ال�سيد : حممد امام ح�سني حممد ح�سني - بنغالدي�ض اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
اإىل ال�سيد :  عن كامل ح�ستها يف الرخ�سة التجارية ))حالق البادية(( البالغة )%100( 
حممد عرفان نظري احمد - باك�ستاين اجلن�سية ، تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. وعمالبن�ض 
الكاتب  2013 يف �سان  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  املادة )14( فقرة )5( من احكام 
امل�سار  الجراء  على  الت�سديق  يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد  العدل. 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل 

القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
MOJAU_2022- 0070002 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اجلن�سية  بنغالدي�ض  خا،  ايران  خ�ا  انت�ار  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوم�ا  ليكن 
واحمل بطاقة هوية رقم 784199193698216، يرغب يف البيع والتنازل عن 
الفل�ك ملقاولت ال�سباغ(  امل�سماه )درب  الرخ�سة  100%، يف  البالغة  كامل ح�ستي 
785007 ايل ال�سيد/ عرفات مياه عزيز  والتي تا�س�ست بامارة ال�سارقة حتت رقم 
 784198941420717 رقم  بطاقة هوية  اجلن�سية وحتمل  بنغالدي�ض   ، احلق 
تنازل �ساحب الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( 
فقد  العدل.  الكاتب  �سان  يف   2013 ل�سنة   )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من 
اليه  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  يتم  �سوف  وانه  للعلم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
MOJAU_2022- 0070159 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�الن

)الوايف  جتارية  الرخ�سة  متلك  اجلن�سية  هندي   - جهالوار  كومار  راكي�ض   : ال�سيد  اأن  حيث 
رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية  رخ�سة  القم�سة(  وجتارة  للخياطة 
البيع  يف  ترغب  اجلن�سية  هندي   - جهالوار  كومار  راكي�ض   : ال�سيد  ان  حيث   )794521(
القم�سة((  وجتارة  للخياطة  ))الوايف  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�سية،  بنغالدي�ض   - على  نور  حممد  على  ار�سد  حممد   : ال�سيد  اإىل   )%100( البالغة 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  احلايل،   ل�ساحبها  ال�سابق  الرخ�سة  �ساحب  تنازل 
احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 

العالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
MOJAU_2022- 0070242 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن

حيث اأن ال�سيد : حممد امني ال�سالم �سراج ال�سالم – بنغالدي�سي اجلن�سية - وال�سيد : جمعه احمد 
والتطريز( رخ�سة  للخياطة  الوفاء  التجارية )قمة  الرخ�سة  اماراتي ميلكان   - املحرزي  املطوع  جمعه 
امني  حممد   : ال�سيد  اأن  حيث   )754492( رقم  رخ�سة  مبوجب  بال�سارقه  تاأ�س�ست  والتي  جتارية 
ال�سالم �سراج ال�سالم - بنغالدي�سي اجلن�سية - وال�سيد : جمعه احمد جمعه املطوع املحرزي - اماراتي 
والتطريز(  للخياطة  الوفاء  )قمة  التجارية  الرخ�سة  يف  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغبان 
البالغة ) 100%( اإىل ال�سيد : حممد طيب حمد قري�ض - باك�ستاين اجلن�سية - تغيري ال�سكل القانوين 
من �سركة اعمال مهنية اىل وكيل خدمات تنازل �ساحب الرخ�سة لخر.  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة 
)5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا 
العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 

الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129011(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : �سحر حممد حم�سني م�سعان اجلبوري - اجلن�سية عراقية 
املو�سوع :

يكلف البنك املنذر املنذر اإليه وينبه عليه ب�سرورة �سداد الأجرة امل�ستحقة عليها بواقع 200 
  ،)B46( درهم �سنوياً عن كل خزانة من تاريخ 2005/10/12 عن اإيجار اخلزانتني رقمي
)B48( الكائنة بقاعة اخلزائن احلديدية ببنك دبي ال�سالمي الفرع الرئي�سي حتى تاريخ 
الت�سليم الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض 
املادة 474 من قانون املعامالت التجارية وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف املهلة املحددة 
فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم مفتاحها واإل 
�سي�سطر البنك املنذر اإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/128914(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : اندر�سون دى كرفالهو بربو�سا - اجلن�سية الربازيل 
املو�سوع :

بواقع  عليه  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�����س��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �سنوياً من تاريخ 2005/8/30 عن اإيجار اخلزانة رقم )A93( الكائنة   200،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/128896(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : رخ�سانه ا�سلم بنت حممد ا�سلم �سيخ - اجلن�سية باك�ستان 
املو�سوع :

بواقع  عليه  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�����س��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �سنوياً من تاريخ  2008/1/24 اإيجار اخلزانة رقم )61( الكائنة بقاعة   200،00
اخلزائن احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع جمريا حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل 
قانون  474 من  امل��ادة  بن�ض  الإن���ذار عمال  ه��ذا  ت�سلم  تاريخ  من  يوماً  )15( خم�سة ع�سر 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/128899(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه: عبدالكرمي بن عواد بن م�سيعيد الر�سيدى - اجلن�سية �سعودي 
املو�سوع :

بواقع  عليه  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�����س��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �سنوياً من تاريخ 2007/4/2 اإيجار اخلزانة رقم )B86( الكائنة بقاعة   500،00
الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
 474 وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإن��ذار عمال بن�ض املادة 
حالة  وف��ى  وتعديالته   1993 ل�سنة   18 رق��م  الإحت����ادي  التجارية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون  م��ن 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/128903(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : �سهري علي حممد علي - اجلن�سية م�سرية 
املو�سوع :

بواقع  عليه  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�����س��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )75( رق��م  اخلزانة  اإيجار  عن   2007/5/4 تاريخ  من  �سنوياً  دره��م   300،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/128902(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : �سيد عظيم عبدالعليم - اجلن�سية الهند 
املو�سوع :

بواقع  عليه  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�����س��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �سنوياً من تاريخ 2007/4/27 عن اإيجار اخلزانة رقم )B63( الكائنة   200،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/128888(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات
املنذر اإليه : �سندرا �سعيد على ن�سار - اجلن�سية الردن 

املو�سوع :
بواقع  عليه  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�����س��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )161( رق��م  اخل��زان��ة  اإي��ج��ار   2016/4/20 تاريخ  من  �سنوياً  دره��م   750،00
بقاعة اخلزائن احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع جمريا حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون 
1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف  18 ل�سنة  املعامالت التجارية الإحتادي رقم 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/128898(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : جتيكا �سيتى زوجة بافان كور - اجلن�سية الهند 
املو�سوع :

بواقع  عليه  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�����س��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �سنوياً من تاريخ 2015/6/22 اإيجار اخلزانة رقم )12( الكائنة بقاعة   200،00
وذلك  الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  اجلمريا  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129075(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه : اأمري ح�سني - اجلن�سية بريطانيا 
املو�سوع :

بواقع  عليه  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�����س��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
درهم �سنوياً من تاريخ 2006/10/2 عن اإيجار اخلزانة رقم )51B( الكائنة   300،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533
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املال والأعمال
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Friday    10    June    2022   -  Issue No   13566

ولية رابعة لـ »بن �صعفار« يف جمل�س اإدارة 
IDEA  اجلمعية الدولية لتربيد املناطق

•• دبي-الفجر: 

�سعفار،  بن  اأحمد  تعيني  اإع���ادة  املناطق  لتربيد  الدولية  اجلمعية  اأعلنت 
“اإمباور”،  املركزي  التربيد  لأنظمة  الإم��ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ض 
العقد  التوايل طيلة  الرابعة على  اإدارة اجلمعية وللمرة  لع�سوية جمل�ض 
املا�سي، ويعد بن �سعفار اأول عربي اإماراتي يتوىل من�سباً رفيعاً يف جمعية 
ال���ولي���ات املتحدة  ت��ت��خ��ذ م��ن  ال��رب��ح��ي��ة وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة غ��ري   )IDEA(
و�سناع  امل�سوؤولني  من   2400 ع�سويتها  يف  وت�سم  لها،  مقراً  الأمريكية 

القرار من القطاعني العام واخلا�ض من خمتلف اأنحاء العامل.
وقامت اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لتربيد املناطق IDEA ، اإعادة 
اأكرب مزود خلدمات تربيد املناطق  تعيني الرئي�ض التنفيذي ل� “اإمباور”، 
تنظمه  دويل  ح��دث  اأ�سخم  ي�ساحب  اجتماع  يف  فخري  كع�سو  العامل،  يف 
الدولية  ال�113 من موؤمتر ومعر�ض اجلمعية  ال��دورة  اطار  اجلمعية يف 

لتربيد املناطق املنعقدة حاليا يف مدينة تورنتو الكندية.  
تربيد  �سناعة  يف  �سعفار”  “بن  لإجن����ازات  ن��ظ��راً  التعيني  اإع����ادة  وت��اأت��ي 
هذا  عاملياً،  ال�سناعة  ه��ذه  ن�سر  خلطط  ودعمه  لق�ساياه  وتبنيه  املناطق 
غري حرفيته العالية التي ميزت اأدائه طيلة �سنوات العقد املا�سي كع�سو يف 
جمل�ض الإدارة، هذا غري من�سبه م�ست�ساراً لالأمم املتحدة للبيئة لتطبيق 
اإىل مبادراته يف حماية املوارد الطبيعية  اإ�سافة  تربيد املناطق يف العامل. 
الطاقة اخل�سراء، وم�ساركته  ثقافة م�ساريع  ون�سر  البيئة  واحلفاظ على 

ورعايته للعديد من الأن�سطة التطوعية اخلا�سة باجلمعية.

االإمارات ت�صارك يف »موؤمتر حوار الطاقة امل�صتقبلية« باالأردن

�صهيل املزروعي : الإمارات مزود موثوق لإمدادات الطاقة العاملية
•• عمان-وام: 

املزروعي  ف��ار���ض  ف��رج  ب��ن حممد  �سهيل  م��ع��ايل  اأك���د 
الإم���ارات  دول��ة  اأن   ، التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر 
بتوجيهات قيادتها الر�سيدة توا�سل م�سريتها الرائدة 
بالتعاون مع  الطاقة  ا�ست�سراف م�ستقبل قطاع  نحو 
�سركائها من حول العامل، واأن دولة الإم��ارات تعترب 

مزوداً موثوقاً لإمدادات الطاقة العاملية.
امل�سارك  الدولة  تروؤ�ض معاليه وفد  جاء ذلك خالل 
لل�سرق  امل�ستقبلية  الطاقة  “حوار  موؤمتر  اأعمال  يف 
يف  انطلق  ال��ذي  واأوروبا”،  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
مركز امللك احل�سني للموؤمترات مبنطقة البحر امليت 
يف الأرنية الها�سمية برعاية �سمو الأمري احل�سني بن 
الها�سمية  الأردنية  اململكة  عهد  ويل  الثاين  عبداهلل 

ال�سقيقية.
اإىل جانب معايل  املزروعي  �سهيل  �سارك معايل  كما 
ومعايل  الت�سيك  جلمهورية  والتجارة  الطاقة  وزي��ر 
م�سر  بجمهورية  املعدنية  وامل����وارد  ال��ب��رتول  وزي���ر 
“اآفاق  ب��ع��ن��وان  ح���واري���ة  وزاري�����ة  جل�سة  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
املنافع املتبادلة والعالقات املثمرة بني منطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا” ومت خاللها مناق�سة اأهم 

الطاقة  وم�ستقبل  العامل  يواجهها  التي  التحديات 
مثل التغرّي املناخي والتقنيات الرقمية.

قيادتها  بتوجيهات  الإم���ارات  دول��ة  اإن  معاليه  وق��ال 
ا�ست�سراف  نحو  الرائدة  م�سريتها  توا�سل  الر�سيدة 
من  �سركائها  م��ع  بالتعاون  الطاقة  قطاع  م�ستقبل 
العاملي يف قطاع  العامل وذل��ك مع بدء التحول  حول 
الطاقة الذي ي�سهد حتديات كبرية يف الوقت الراهن 

نظرا لالأحداث اجليو�سيا�سية التي ي�سهدها العامل.
اإىل   - ال��وزاري��ة  واأ�سار - خالل م�ساركته يف اجلل�سة 
بحلول  املناخي  احلياد  لتحقيق  الدولة  ا�سرتاتيجية 
الإماراتية  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ت��وي��ج��ا  ت��اأت��ي  وال��ت��ي   2050
التغري  ق�سية  يف  ب��اإي��ج��اب��ي��ة  الإ���س��ه��ام  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
املناخي والعمل على حتويل التحديات يف هذا القطاع 
م�ستقباًل  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال  ت�����س��م��ن  ف��ر���ض  اإىل 

م�سرقا.  
امل�ستقبلية  الطاقة  “حوار  موؤمتر  اإن  معاليه  وق��ال 
ياأتي بعد  اإفريقيا واأوروبا”  لل�سرق الأو�سط و�سمال 

مع  تكاملية  �سناعية  ���س��راك��ة  ع��ن  م��وؤخ��را  الإع����الن 
والذي  العربية  م�سر  وجمهورية  الأردن��ي��ة  اململكة 
ال�سراكات  ب��ت��ع��زي��ز  ال���را����س���خ  الإم�������ارات  ن��ه��ج  ي���وؤك���د 
الدولية من اأجل م�ستقبل اأكرث ازدهارا وا�ستقرارا.. 
وتقدم معاليه بال�سكر اإىل اململكة الأردنية الها�سمية 
ال�سقيقة قيادة و�سعبا على ح�سن ال�ستقبال والتنظيم 

املتميز لهذا احلدث ال�سرتاتيجي.
 700 ال��ذي ي�سارك فيه نحو  املوؤمتر  وج��رى خالل 
�سخ�سية اإقليمية واأوروبية بتنظيم من وزارة الطاقة 
الها�سمية  الأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة  يف  امل��ع��دن��ي��ة  وال�����رثوة 
التوقيع  الأملانية  الفيدرالية  احلكومة  مع  بالتعاون 
ب�ساأن  امل�ساركة  ال��دول  اإع��الن م�سرتك من قبل  على 
ال�سرق  منطقة  يف  امل��ن��اخ  ح��م��اي��ة  ط��م��وح��ات  اإع����الن 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
اأي�سا على خرائط  كما �سيتم خالل املوؤمتر التوقيع 
الطاقة  لأ���س��واق  وال��ق��اري  الإقليمي  للربط  ط��ري��ق 
والتفاق على م�ساريع تعاون حمددة ثنائية ومتعددة 

الأط�����راف. اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ه���ذا امل��وؤمت��ر ي�سكل 
فر�سة ملناق�سة اإمكانات الهيدروجني الأخ�سر وكفاءة 
امل��ت��ج��ددة يف التحول  ال��ط��اق��ة والب���ت���ك���ار وال��ط��اق��ة 
لدول  للبيئة  مالئمة  واأك���رث  اأخ�����س��ر  اقت�ساد  نحو 
وال�سرق  الأوروب����ي  الحت���اد  منطقة  تتعدى  ع��دي��دة 
النتقال  ه��ذا  ُي�سّكل  حيث  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
يتبادل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  لقت�ساداتها.  عميقا  حت��ول 
خالله ممثلون من احلكومات وال�سناعة والأو�ساط 
ب�ساأن  والأفكار  املدين اخلربات  واملجتمع  الأكادميية 
اإمدادات طاقة موثوقة ومي�سورة التكلفة وم�ستدامة 
ال�سرق  منطقة  بني  امل�ستقبلية  الطاقة  ح��وار  خ��الل 

الأو�سط و�سمال اإفريقيا واأوروبا.
�سم وفد الدولة امل�سارك .. �سعادة اأحمد على حممد 
البلو�سي �سفري الدولة لدى اململكة الأردنية الها�سمية 
وعدد من امل�سوؤولني يف وزارة الطاقة والبنية التحتية 
وممثلي وزارة التغري املناخي والبيئة ومكتب معايل 

املبعوث اخلا�ض لدولة الإمارات للتغري املناخي.

االقت�صاد: الالئحة التنفيذية املحدثة لقانون مهنة مدققي احل�صابات تدخل حيز التنفيذ �صبتمرب املقبل

عبدالعزيز النعيمي: اللئحة تتوافق مع روؤية الدولة الطموحة يف بناء اقت�صاد معريف 
مبتكر.. ون�صتهدف من خللها رفد القت�صاد الوطني مبدققني ذوي كفاءة وخربة عالية

•• اأبوظبي-وام:

عقدت وزارة القت�ساد يف م�سرح وكالة اأنباء 
اإعالمية  اإحاطة  باأبوظبي  “وام”  الإم��ارات 
للقانون  املحدثة  التنفيذية  الالئحة  حول 
ب�ساأن   2014 ل�سنة   12 رق���م  الحت�����ادي 
الدولة،  يف  احل�سابات  مدققي  مهنة  تنظيم 
مبوجب قرار جمل�ض الوزراء رقم 48 ل�سنة 
الإعالمية معايل  الإحاطة  2022. ح�سر 
جلمعية  ال��ف��خ��ري  الرئي�ض  امل��ب��ارك  ري��ا���ض 
عبدالعزيز  و����س���ع���ادة  احل�����س��اب��ات  م��دق��ق��ي 
امل�ساعد  الق��ت�����س��اد  وزارة  وك��ي��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
وعبداهلل  التجارية  ال�سوؤون  تنظيم  لقطاع 
مدققي  اإدارة  م���دي���ر  احل�����م�����ادي  ����س���ال���ح 
وع����دد من  الق��ت�����س��اد  وزارة  احل�����س��اب��ات يف 

امل�سوؤولني ومدققي احل�سابات يف الدولة.
دولة  اأن  النعيمي  عبدالعزيز  �سعادة  واأك���د 
قيادتها  ت���وج���ي���ه���ات  وب��ف�����س��ل  الإم�����������ارات، 
تعزيز  يف  ك��ب��رياً  ���س��وط��اً  ال��ر���س��ي��دة، قطعت 
بيئة  وتطوير  تهيئة  اإىل  الرامية  جهودها 
املمار�سات  اأف�سل  ال��دول��ة، وف��ق  الأع��م��ال يف 
امل��ط��ب��ق��ة ع��امل��ي��اً، وال���ت���ي �ستعمل  وامل��ع��اي��ري 
التنمية  اأه���������داف  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى  ب�����دوره�����ا 
القطاعات  خمتلف  يف  امل�ستدامة  الوطنية 
ال�سرتاتيجية، يف �سوء م�ستهدفات م�ساريع 
اخل��م�����س��ني وحم��������ددات م���ئ���وي���ة الإم��������ارات 
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اإن دول��ة الإم���ارات تنظر اإىل  وق��ال �سعادته، 
مهنة املحا�سبة والتدقيق باأهمية بالغة نظراً 
اإي��ق��اع قطاع  امل��ح��وري يف �سبط  اإىل دوره���ا 
ال��دول��ة، وتطوير نظام حوكمة  الأع��م��ال يف 
ال�سركات، وذلك من اأجل توفري بيئة اأعمال 
اآم��ن��ة وج��اذب��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ارات، م��ا ي�سهم يف 
الإج��م��ايل للدولة  ال��ن��اجت املحلي  دع��م من��و 
بيئة  يف  امل�ستثمرين  ثقة  تعزيز  خ��الل  م��ن 
التجارية  املمار�سات  متكني  ع��رب  الأع��م��ال، 

يف  الرقابية  الأجهزة  دور  وتعزيز  ال�سليمة، 
غري  املهنية  املمار�سات  مواجهة  يف  ال��دول��ة 

ال�سليمة مبختلف القطاعات.
و�سدد النعيمي، على اأن الالئحة التنفيذية 
امل��ح��دث��ة مت��ث��ل خ���ط���وة م��ف�����س��ل��ي��ة جديدة 
الت�سريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  ا���س��ت��ك��م��ال  اإط�����ار  يف 
عملها  وت�سمن  ال��دول��ة،  يف  الأع��م��ال  لبيئة 
مب��رون��ة حت��ت مظلة واح���دة، مب��ا يعزز ثقة 
بالقطاع  الأع���م���ال  وجم��ت��م��ع  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
مكانة  ويدعم  ال��دول��ة،  يف  واملحا�سبي  امل��ايل 
الإمارات ال�ستثمارية املرموقة عاملياً؛ وذلك 
لتنظيم  علمية  اأ���س�����س��ا  و���س��ع��ه��ا  خ���الل  م��ن 
ولأول  بتبنيها  بالدولة،  املهنة  كفاءة  ورف��ع 
املالية  ال��ت��ق��اري��ر  منظومة  ال��ع��امل،  يف  م��رة 
والتي تربط العديد من املجالت الأ�سا�سية 
تطويراً  �ست�سهد  ك��م��ا  للمهنة،  وال��ف��رع��ي��ة 
ل��ربن��ام��ج ال��زم��ال��ة الإم��ارات��ي��ة وال����ذي يعد 
عن  ف�ساًل  ال��دول��ة،  يف  املهنة  ملزاولة  �سرطاً 
يف  التوطني  ن�سبة  زي���ادة  على  �ستعمل  اأن��ه��ا 
يتما�سى مع  املختلفة، مبا  املهنة مبجالتها 
توجهات الدولة يف متكني الكفاءات الوطنية 

يف القطاعات ال�سرتاتيجية كافة.
احلثيثة  القت�ساد  وزارة  جهود  اإىل  واأ���س��ار 
خالل الفرتة املا�سية يف دعم وتطوير املهنة 
لها  ال�سرتاتيجية  الأهداف  اأحد  باعتبارها 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، للخروج 
الدولة  روؤي���ة  م��ع  ت��ت��واف��ق  بالئحة ج��دي��دة 
ال��ط��م��وح��ة يف ب��ن��اء اق��ت�����س��اد م��ع��ريف مبتكر 
بقيادة كفاءات وطنية، ويعزز من تناف�سيته 
واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  وي��واك��ب  عاملياً، 

املطبقة عاملياً يف املحا�سبة والتدقيق.
واأكد �سعادته اأن الالئحة والتي �سيتم العمل 
بها بداية من 13 �سبتمرب 2022، �ستقدم 
اإ�سافة نوعية يف عدد من امل�سارات التي تعزز 
تر�سيخ  نحو  ال��دول��ة  وا�سرتاتيجية  خطط 
اأك��رث مرونة  وجعله  الوطني  القت�ساد  قوة 

و�ست�سمن  ع���امل���ي���اً،  ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه  م���ن  وت���ع���زز 
واملالية  املحا�سبية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 
وفق اأف�سل املمار�سات املتبعة عاملياً، و�ستدعم 
املالية  املمار�سات  مواجهة  الدولة يف  اأجهزة 
ال�سليمة، مبا ي�ساهم يف تر�سيخ مكانة  غري 
التناف�سية  الريادية على موؤ�سرات  الإمارات 
العاملية، اإ�سافة اإىل تعزيز ثقة امل�ستثمرين يف 
بيئة الأعمال يف الدولة القائمة يف الأ�سا�ض 

على اأعلى معايري النزاهة وال�سفافية.
ومن جانبه ا�ستعر�ض معايل ريا�ض املبارك 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  الآث�����ار 
اجلديدة وم�ساهمتها يف تعزيز التوطني يف 
هذا القطاع ..لفتا اإىل اأن الإم��ارات �ستقود 
التقارير  منظومة  لنموذج  العاملي  التطبيق 
املالية التي يجري ب�ساأنها النقا�ض يف خمتلف 
اأوىل  �ستكون من  الإم���ارات  واأن  العامل  دول 
املتطور.  ال��ن��م��وذج  ه��ذا  ال��ت��ي تطبق  ال���دول 
ومن جهته قال عبداهلل �سالح احلمادي اإن 
عدد مدققي احل�سابات امل�سجلني لدى وزارة 
القت�ساد يزيد على 1300 مدقق ي�ستحوذ 
املواطنون على ن�سبة %57 منهم ..م�سريا 
ت�سهم  اجلديدة  التنفيذية  الالئحة  اأن  اإىل 
يف  التقارير  وج��ودة  املالية  البيئة  تعزيز  يف 

قطاعات خمتلفة.
التعديالت  اأب����رز  النعيمي  ا���س��ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
اجل��دي��دة، يف �سوء  ال��الئ��ح��ة  �سملتها  ال��ت��ي 
اأف�سل  تطبيق  على  القت�ساد  وزارة  حر�ض 
مزاويل  لعمل  وال�سفافية  النزاهة  معايري 
قيمة  خلق  من  ومتكينهم  الدولة،  يف  املهنة 
جاءت  وال��ت��ي  ال��وط��ن��ي،  لالقت�ساد  م�سافة 
يف  الراغبني  للمواطنني  ال�سماح  كالتايل: 
م��زاول��ة مهنة ت��دق��ي��ق احل�����س��اب��ات م��ن غري 
املحا�سبة  البكالوريو�ض يف تخ�س�ض  حاملي 
مبزاولتها من خالل حتديد �سروط املزاولة 
للمواطنني واملقيمني، ومن اأهمها ا�ستكمال 
املعتمدة،  املحا�سبة  مقررات  من  �ساعة   15

وا���س��ت��ي��ف��اء م��ت��ط��ل��ب��ات ال�������س���ه���ادة واخل����ربة 
ال���زم���ال���ة وغ���ريه���ا م���ن �سروط  وب���رن���ام���ج 

املزاولة الأخرى التي و�سحتها الالئحة.
اع��ت��م��اد من����وذج م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ق��اري��ر املالية 
 »Financial Reporting Ecosystem«
وال��ذي يجعل دول��ة الإم���ارات من اأوىل دول 
ومبا  املتقدم،  النموذج  ه��ذا  تبني  يف  العامل 

يعزز من ريادتها يف هذا ال�سدد.
اخلا�سة  وامل�����ج�����الت  الأن�������س���ط���ة  ت���و����س���ي���ع 
تدقيق  بجانب  املالية  التقارير  مبنظومة 
احل�سابات، لت�سمل املحا�سبة املالية والإدارية 
الداخلي  والتدقيق  ال�سريبية  واملحا�سبة 
لإ�سافة  املجال  وفتح  الق�سائي،  والتدقيق 

اأن�سطة حما�سبية اأخرى يف امل�ستقبل.
الزمالة  ���س��ه��ادات  ل��ربن��ام��ج  اإط����ار  ت��ط��وي��ر 
الإماراتية واآليات احل�سول عليها وفق اأعلى 
املعايري املطبقة عاملياً، بالتعاون مع اجلهات 
ملزاولة  اأ�سا�سياً  �سرطاً  وجعلها  العالقة  ذات 
اأن  املقرر  اإنه من  الدولة، حيث  املهنة داخل 
اإىل  ال�سهادة  على  للح�سول  املتقدم  يخ�سع 
الذي  امل��ج��ال  ح�سب  وذل���ك  اأك���رث  اأو  اختبار 
يرغب يف مزاولته كالتايل:  - اختبار املعايري 
الإملام  م��دى  قيا�ض  اإىل  يهدف  املحا�سبية: 
 ،/IFRS/ باملعايري الدولية للتقرير املايل
اأدلة العمل ال�سادرة من  مبا يف ذلك جميع 
قبل موؤ�س�سة املعايري الدولية للتقرير املايل 

وجمل�ض معايري املحا�سبة الدولية.
 - اختبار معايري التدقيق: يهدف اإىل قيا�ض 
/ للتدقيق  ال��دول��ي��ة  باملعايري  الإمل���ام  م��دى 

العمل  اأدل�����ة  ج��م��ي��ع  ذل���ك  يف  مب���ا   ،/ISA
التدقيق  معايري  جمل�ض  قبل  من  ال�سادرة 

والتاأكيدات الدويل.
يهدف  وال�����س��رائ��ب:  الت�سريعات  اخ��ت��ب��ار   - 
الت�سريعات  بجميع  الإمل��ام  م��دى  قيا�ض  اإىل 
ال��ع��الق��ة مب��زاول��ة وممار�سة  ذات  ال�����س��ادرة 
قواعد  فيها  مبا  والتدقيق  املحا�سبة  مهنة 

ونظام  ال�سركات  ونظام  املهنة  واآداب  �سلوك 
واجلزائية  امل��دن��ي��ة  وامل�����س��وؤول��ي��ة  ال�����س��رائ��ب 

املتعلقة مبزاولة وممار�سة املهنة.
- متكني التحول الرقمي الكامل لإجراءات 
والتفتي�ض  وال���رق���اب���ة  امل��دق��ق��ني  ت��رخ��ي�����ض 

والإنفاذ والتقارير الدورية.
املقطوع  التاأمينية  التغطية  مبلغ  اإل��غ��اء   -
بقيمة مليون درهم وال�ستعا�سة عنه بنظام 
ال��ن�����س��ب��ة امل��ئ��وي��ة وذل����ك ب��ن��اء ع��ل��ى اإجمايل 
الأتعاب ال�سنوية للمكتب اأو ال�سركة املزاولة 
وزاري  ق���رار  اإ����س���دار  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  للمهنة، 
لحق لتف�سيل ال�سرائح املحددة و�سوف يتم 

العمل بها عند تطبيق الالئحة.
- اإلغاء البند املتعلق بن�سبة امل�ساركة الوطنية 
%25 م��ن راأ�����ض م���ال �سركات  ب���  وامل���ق���درة 
التعديالت  مع  متا�سياً  والتدقيق  املحا�سبة 
التجارية  ال�����س��رك��ات  ق��ان��ون  ع��ل��ى  الأخ�����رية 
وكذلك لزيادة فر�ض ال�ستثمار الأجنبي يف 

اقت�ساد الدولة.
املطلوبة  ال��ع��م��ل��ي��ة  م���دة اخل����ربة  - حت��دي��د 
5 ���س��ن��وات بعد  مل��زاول��ة امل��ه��ن��ة بحيث ت��ك��ون 
مع  متا�سياً  العلمي  امل��وؤه��ل  على  احل�����س��ول 
املمار�سات الدولية املتبعة، مع العلم باأنه يتم 
اخلا�سة  ال�سروط  و�سع  على  العمل  حالياً 
مبزاولة وممار�سة املجالت الأخرى للمهنة 

امل�سار اإليها يف الالئحة.
الدولة  ع��ل��ى غ���ري م��واط��ن��ي  - ال����س���رتاط 
يكون  ب��اأن  احل�سابات  تدقيق  مل��زاول��ة جم��ال 
ل��دي��ه ح��د اأدن����ى م��ن ���س��ن��وات اخل���ربة داخل 

الدولة كالآتي: 
 - �سنة واح���دة يف ح��ال ك��ان��ت خ��ربت��ه خارج 

الدولة تزيد على ع�سر �سنوات.
 - �سنتان يف حال كانت خربته خارج الدولة 

من خم�ض اإىل ع�سر �سنوات.
 - ث��الث �سنوات يف ح��ال كانت خربته خارج 

الدولة من �سنتني اإىل خم�ض �سنوات.

االإمارات توا�صل م�صريتها الرائدة نحو ا�صت�صراف م�صتقبل قطاع الطاقة

•• اأبوظبي - وام:

لإدارة  العاملية  الإ�سالمية  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  عقد 
ام�ض  والع�سرين،  الثامن  اجتماعه  الهيئة  ال�سيولة 
بالعمى،  حممد  خ��ال��د  م��ع��ايل  برئا�سة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
حمافظ م�سرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي، 
اأ�سحاب املعايل  الهيئة، بح�سور  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 
وحم��اف��ظ��ي ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة وم��وؤ���س�����س��ات ال��ن��ق��د يف 

الدول الأع�ساء.
املو�سوعات  الج��ت��م��اع  خ���الل  امل��ج��ل�����ض  وا���س��ت��ع��ر���ض 
املدرجة على جدول اأعماله، حيث اطلع على تقارير 

ق�سايا  تغطي  التي  الهيئة،  يف  اللجان  روؤ�ساء  اأعمال 
املخاطر،  واإدارة  وال��ت��دق��ي��ق،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  الإدارة 

والمتثال لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
واإ�سدار  لتطوير  الهيئة  م���ب���ادرات  ع��ل��ى  اط��ل��ع  ك��م��ا 
ال�سريعة  اأحكام  مع  ومتوافقة  منتظمة  مالية  اأدوات 
لل�سيولة  ال��ف��ع��ال��ة  الإدارة  ل��ت�����س��ه��ي��ل  الإ����س���الم���ي���ة، 
اإ�سالمية،  م��ال��ي��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  للموؤ�س�سات 

بالرغم من التقلبات يف الأ�سواق املالية.
ال�سيولة،  العاملية لإدارة  الإ�سالمية  الهيئة  واأ�سدرت 
قبل  م��ن   2010 ع��ام  تاأ�س�ست  عاملية  موؤ�س�سة  وه��ي 
م��رك��زي��ة وم��وؤ���س�����س��ات نقدية وم��ال��ي��ة متعددة  ب��ن��وك 

الأطراف، �سكوكاً ق�سرية الأجل، ب�سكل منتظم عرب 
احتياجات  لتلبية  خمتلفة  مببالغ  متباينة  ف��رتات 
ال�����س��ي��ول��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ت��ق��دم خ���دم���ات مالية 

اإ�سالمية.
اأدوات  امل��ا���س��ي��ة  ال�ستة  الأ���س��ه��ر  اأ����س���درت خ���الل  ك��م��ا 
اإجمالية  بقيمة  ال�سوق  اإىل  الأجل  لل�سكوك ق�سرية 
بلغت 7.23 مليار دولر، مبتو�سط �سهري اأكرث من 
ال�سكوك،  �سل�سلة من   19 مليار دولر، موزعة على 
ت��رتاوح من �سهر و�ستة  وذل��ك عرب ف��رتات متفاوتة 
اأ���س��ه��ر. وع��ق��ب اج��ت��م��اع امل��ج��ل�����ض، ع��ق��دت اجلمعية 
ع�����س��ر، حيث  ال��ث��اين  اج��ت��م��اع��ه��ا  للهيئة،  ال��ع��م��وم��ي��ة 

اعتمدت من خالله مقرتحات التدقيق التي قدمها 
معايل  قال  الجتماع،  على  وتعليقاً  الإدارة.  جمل�ض 
خ��ال��د حم��م��د ب��ال��ع��م��ى، حم��اف��ظ م�����س��رف الإم����ارات 
املركزي، رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة: “ت�سعى الهيئة 
ال�سيولة لرت�سيخ مكانتها  لإدارة  العاملية  الإ�سالمية 
كمركز دعم رائد لقطاع التمويل الإ�سالمي الدويل، 
يف ���س��وء ت��زاي��د اله��ت��م��ام ال��ع��امل��ي ب��اخل��دم��ات املالية 
اأ�سا�سياً من  ن��ك��ون ج���زءاً  ب���اأن  الإ���س��الم��ي��ة ..ون��ف��خ��ر 
اأحكام  مع  املتوافقة  اخليارات  لدعم  التحتية  البنية 
العاملية،  املالية  ال�سريعة الإ�سالمية ل�سوق اخلدمات 

وقاعدًة متناميًة للم�ستثمرين لدينا«.

مليار دولر اإ�صدارات �صكوك الهيئة الإ�صلمية العاملية لإدارة ال�صيولة خلل 6 اأ�صهر  7.23

�صيف 2022.. الإمارات ت�صتقبل 
العامل بربامج وفعاليات �صياحية مميزة

•• اأبوظبي-وام:

كبرية  مبجموعة  ال�سيفية  العطلة  مو�سم  ل�ستقبال  الإم����ارات  ت�ستعد 
الداخلية  ال�سياحة  حركة  تعزز  التي  املتنوعة  وال��ربام��ج  الفعاليات  م��ن 
وا�ستقطاب الزوار القادمني من خارج الدولة، وذلك و�سط تفاوؤل مبو�سم 
�سياحي مميز نتيجة النجاح الكبري الذي حققته الدولة يف عودة مظاهر 

احلياة الطبيعية اإىل و�سعها قبل دخول جائحة كورونا.
ال�سيف ف�سال  ف�سل  املا�سية يف جعل  ال�سنوات  خ��الل  الإم���ارات  وجنحت 
�سياحيا بامتياز م�ستفيدة من قائمة طويلة من مراكز الت�سوق ال�سخمة، 
واملدن الرتفيهية املغطاة، واملنتجعات ال�سياحية، وما ت�سهده من فعاليات 
ت�����س��وق ط����وال ف���رتة امل��و���س��م، اإ���س��اف��ة ل��ق��ائ��م��ة ع��امل��ي��ة وحم��ل��ي��ة ث��ري��ة من 

املتاحف.
يف  املعنية  اجلهات  من  العديد  اأعلنت  ال�سيفية،  العطلة  ملو�سم  وا�ستعدادا 
الدولة عن براجمها ال�سيفية لعام 2022 التي تت�سمن جتربة �سياحية 

مميزة ومتنوعة تنا�سب جميع الأعمار.
 -“ “مفاجاآت �سيف دبي2022  25 من  ال��دورة  اإم��ارة دبي تنطلق  ففي 
اإحدى الفعاليات الرئي�سية �سمن تقومي دبي ال�سنوي لقطاع التجزئة - يف 

الأول من يوليو وت�ستمر حتى 4 �سبتمرب املقبل.
للمهرجانات  دبي  موؤ�س�سة  تنظمها  التي   - دبي”  “مفاجاآت �سيف  وتتيح 
والتجزئة- فر�سة مثالية ل�سكان وزوار املدينة لال�ستمتاع مبا تقدمه لهم 
اأ�سابيع مليء  لع�سرة  فعاليات ميتد  ج��دول  من جت��ارب مميزة من خالل 
املتنوعة،  املاأكولت  وجت��ارب  الفندقية  والباقات  الت�سوق،  عرو�ض  باأف�سل 
والعرو�ض الرتفيهية املمتعة وذلك �سمن اأجواء احتفالية �سيفية ب�سحبة 

اأفراد العائلة والأ�سدقاء.
الرتفيهية  الفعاليات  من  ومميزاً  حافاًل  برناجماً  العام  هذا  دورة  وتقدم 
العائلية يف مراكز الت�سوق الكربى اإىل جانب العديد من جتارب املاأكولت 
اإ�سافة اإىل جمموعة من العرو�ض والتخفي�سات الكربى، كما  املخ�س�سة 
قيمة  بجوائز  للفوز  الفر�ض  من  العديد  دبي”  �سيف  “مفاجاآت  �ستقدم 
عرب ال�سحوبات املختلفة، ف�سال عن عرو�ض “العيد يف دبي - الأ�سحى”، 

وحملة “العودة اإىل املدار�ض” ال�سنوية.
التي تنظم  اأه��م الأح��داث  وع��ّززت مفاجاآت �سيف دبي من مكانتها كاأحد 
خالل مو�سم ال�سيف على مدار ربع قرن م�ست حيث �ساهمت يف تن�سيط 
الأ����س���واق وق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة وك��ذل��ك ت��ق��دمي جت����ارب مم��ي��زة للمواطنني 

واملقيمني والزوار ليعي�سوا معها ذكريات جميلة ل تن�سى.
من جهتها اأعلنت اأبوظبي عن حملتها الرتويجية اجلديدة التي ت�ستهدف 
دعوة ال�سياح من املنطقة و العامل لزيارة العا�سمة خالل ال�سيف ل�ستك�ساف 
جتربتها الثقافية والرتفيهية ال�ستثنائية والعرو�ض التي تطلقها �سل�سلة 

وا�سعة من الفنادق واملنتجعات ومعامل اجلذب يف جميع اأنحاء الإمارة.
تت�سمن  التي  اأبوظبي”  �سيف  “بطاقة  اأبوظبي  اأطلقت  املنا�سبة  وبهذه 
الثقافية  واملواقع  ال�سياحية  التجارب  تغطي  ا�ستثنائية  ترويجية  عرو�ساً 

ووجهات الرتفيه العائلي.
متنوعة من  ق��ائ��م��ة  ع��رب  اجل��م��ي��ع  تنا�سب  بقيم  ب��اق��ات  ال��ب��ط��اق��ة  وت��وف��ر 
ال�سيفية يف  ا�ستك�سافها خالل عطلتهم  ال��زوار على  التي حتفز  الأن�سطة 
الثالث يف جزيرة  العاملية  الرتفيهية  امل��دن  زي��ارة  ..وتتيح فر�سة  الإم��ارة 
و”يا�ض  اأبوظبي”  ف��رياري  و”عامل  اأبوظبي”  ب��راذرز  “عامل وارن��ر  يا�ض 
الإمارة،  يف  الثقافية  املواقع  جميع  اإىل  والدخول  اأبوظبي”،  ووت��روورل��د 
احل�سن  وق�سر  ال��وط��ن،  وق�سر  اأب��وظ��ب��ي،  ال��ل��وف��ر  متحف  �سمنها  وم��ن 
الذي يعد اأقدم مبنى قائم يف اأبوظبي، ف�ساًل عن موا�سالت جمانية عرب 

حافالت “يا�ض اإك�سرب�ض” وحافالت اأبوظبي.
وت�سم اأبوظبي جتارب فريدة تت�سمن جزيرة نوراي التي تبعد 15 دقيقة 
باليخت عن �ساطئ اأبوظبي اإىل جانب جتارب ثقافية مفعمة بالأ�سالة مثل 
زيارة ق�سر الوطن، وجتربة النطالق على منت اأ�سرع اأفعوانية يف العامل 
نا�سيونال  يف  ال�سباحة  بتجربة  وال�ستمتاع  اأبوظبي”  ف��رياري  “عامل  يف 

اأكواريوم اأبوظبي اأكرب حو�ض لالأحياء املائية يف ال�سرق الأو�سط.
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خالل زيارة عمل لوزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة اإىل كوريا 

الإمارات وكوريا تبحثان تعزيز علقات التعاون وال�صراكة ال�صرتاتيجية يف خمتلف جوانب قطاعي الطاقة وال�صناعة 
م�صدر وكيبكو توقعان اتفاقية اإطارية ال�صتك�صاف فر�ض التعاون يف م�صاريع طاقة الرياح البحرية

•• اأبوظبي -وام:

اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  معايل  عقد 
والتكنولوجيا  ال�سناعة  وزي���ر  اجل��اب��ر 
لدولة  اخل����ا�����ض  امل���ب���ع���وث   ، امل���ت���ق���دم���ة 
امل��ن��اخ��ي، خ��الل زيارة  الإم����ارات للتغري 
اإىل ج��م��ه��وري��ة ك���وري���ا، ع����دداً  ر���س��م��ي��ة 
حكوميني  م�سوؤولني  م��ع  ال��ل��ق��اءات  م��ن 
وروؤ������س�����اء ����س���رك���ات ك���وري���ة رك�����زت على 
فر�ض  ودف��ع  الثنائية  العالقات  تعزيز 
النمو القت�سادي منخف�ض النبعاثات. 
ون��ق��ل م��ع��ال��ي��ه خ���الل ال��ل��ق��اءات حتيات 
ال���ق���ي���ادة ال��ر���س��ي��دة يف دول����ة الإم������ارات 
جمهورية  و���س��ع��ب  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة  اإىل 
كوريا، موؤكداً حر�ض الدولة على تعزيز 
ع��الق��ت��ه��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ت��م��ي��زة مع 
املجالت،  خمتلف  يف  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا 
مبا يف ذلك الطاقة وال�سناعة والطاقة 
امل��ت��ج��ددة وج��ه��ود احل��د م��ن النبعاثات 

واإيجاد احللول للتحديات املناخية.
واأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات 
ا�ست�سافة  ل��دع��م��ه��ا  ك��وري��ا  جل��م��ه��وري��ة 
دولة الإمارات للدورة الثامنة والع�سرين 
ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة 

 ،  COP28 املناخ  تغري  ب�ساأن  الإط��اري��ة 
جم��دداً دعم دول��ة الإم���ارات ل�ست�سافة 
ملوؤمتر  والثالثني  الثالثة  للدورة  كوريا 

الأطراف COP33 يف عام 2028.
الزيارة لقاءات ثنائية مع عدد  و�سهدت 
�سملت  كوريا  حكومة  يف  امل�سوؤولني  من 
كاًل من معايل بارك جني، وزير ال�سوؤون 
اخلارجية، ومعايل يل ت�ساجنيانغ، وزير 
ومعايل  وال��ط��اق��ة،  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة 
هان هوجني، وزير البيئة، وبان كي مون، 

الأمني العام ال�سابق لالأمم املتحدة. 
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  واأك��د معايل 
اجل��اب��ر ال��ت��زام دول���ة الإم�����ارات ب�سمان 
النفط  اإم��دادات موثوقة وم�ستقرة من 
اخلام والبرتوكياويات واملنتجات املكررة 

جلمهورية كوريا ال�سديقة.
توجيهات  م��ع  “متا�سياً  معاليه:  وق��ال 
ج�سور  ب���ت���ع���زي���ز  ال���ر����س���ي���دة  ال����ق����ي����ادة 
تويل  ال�سديقة،  ال��ب��ل��دان  م��ع  ال��ت��ع��اون 
لعالقتها  كبرية  اأهمية  الإم����ارات  دول��ة 
م���ع ج��م��ه��وري��ة كوريا  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وال����ت����ي مت���ت���د لأك������رث م����ن 40 ع���ام���اً، 
الإم������ارات خ��الل��ه��ا �سريكاً  ك��ان��ت دول����ة 
ا�سرتاتيجياً موثوقاً يف جمايل الأعمال 

ل��رت���س��ي��خ عالقتنا  ون��ت��ط��ل��ع  وال��ط��اق��ة. 
�سل�سلة  جم����الت  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
وال�سناعة،  ال��ط��اق��ة  لقطاعي  القيمة 
واغ���ت���ن���ام ال��ف��ر���ض ال���س��ت��ث��م��اري��ة التي 
يتيحها التحول يف قطاع الطاقة، ودفع 
منافع  لتحقيق  امل��ن��اخ��ي  ال��ع��م��ل  ج��ه��ود 
التقى  كما  اجلانبني”.  لكال  متبادلة 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اجل���اب���ر م���ع ع���دد من 
روؤ�ساء ال�سركات الكورية �سملت كل من 
هو يونغ �سو، الرئي�ض واملدير التنفيذي 
وه���ور  اإنرجي”،  اإ������ض  “جي  ل�����س��رك��ة 
التنفيذي  واملدير  الرئي�ض  هونغ،  �ساي 
و�سيول  كالتك�ض”،  اإ����ض  “جي  ل�سركة 
لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  جونغ،  اإي��ل 
“كيبكو”،  الكهربائية  للطاقة  الكورية 
وامل���دي���ر  ال���رئ���ي�������ض  ك���ي���م،  ����س���وب  ودون 
الوطنية  ال��ن��ف��ط  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ت�سي،  ب��ون��غ  وه���ي  “كنوك”،  ال��ك��وري��ة 
للموؤ�س�سة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�ض 
و�سنجان  “كوغاز”،  ل��ل��غ��از  ال���ك���وري���ة 
التنفيذي  وامل����دي����ر  ال��رئ��ي�����ض  ت�������س���وي، 
و�سول  ل�سركة “�سام�سوجن الهند�سية”، 
ل�سركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�ض  اأوه، 
اإيل  وكيوجن  اآند تي”،  “�سام�سوجن �سي 

“ا�ض  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  ب��ارك، 
الزيارة  �سهدت  كما  ايكوبالنت”.  ك��ي 
عقد لقاءات مع ممثلي القطاع احلكومي 
واخلا�ض ركزت على بحث فر�ض التعاون 
الهيدروجني  وق����ود  واإن���ت���اج  ال�����س��ن��اع��ي 
وج��ه��ود احل���د م��ن الن��ب��ع��اث��ات واإيجاد 
وا�ستعدادات  املناخية  للتحديات  حلول 
دول�����ة الإم���������ارات ل���س��ت�����س��اف��ة ال�����دورة 
يف  الأط��راف  ملوؤمتر  والع�سرين  الثامنة 
ب�ساأن  الإط��اري��ة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
 .2023 28 يف ع���ام  ت��غ��ري امل��ن��اخ ك���وب 
كما تناولت اللقاءات التعاون يف جمالت 
تطوير وا�ستك�ساف واإنتاج النفط والغاز 
والتكرير والبرتوكيماويات يف اأبوظبي، 
تتيحها  ال����ت����ي  ل���ل���ف���ر����ض  ب����الإ�����س����اف����ة 
الكيماوية”  لل�سناعات  تعزيز  “منطقة 

يف الروي�ض.
�سلطان بن  الدكتور  وا�ستعر�ض معايل   
اأحمد اجلابر اإمكانات وجمالت التعاون 
الإم��ارات وجمهورية  دولة  الواعدة بني 
املتجددة  الطاقة  من  لال�ستفادة  كوريا 
امل��ج��دي��ة جتارياً  اجل���دي���دة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
ل��دف��ع ال��ت��ق��دم يف ال��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي. ويف 
اإطار التعاون امل�سرتك يف جمال الطاقة 

اأبوظبي  �سركة  كل من  وقّعت  املتجددة، 
و�سركة  “م�سدر”،  امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة 
ل�ستك�ساف  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  “كيبكو” 
فر�ض التعاون يف م�ساريع طاقة الرياح 
القائمة  امل�ساريع  ذلك  يف  مبا  البحرية، 
“كيبكو”  �سركة  تخطط  التي  اأو  حالياً 
ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف جم������ال ط����اق����ة ال����ري����اح 
العاملية  “م�سدر”  وم�ساريع  البحرية 

للطاقة املتجددة.
فر�ض  بتقييم  ال�����س��رك��ت��ان  �ستقوم  ك��م��ا 
اإن����ت����اج  ال�����ت�����ع�����اون امل����ت����اح����ة يف جم�������ال 
وتكنولوجيا  الأخ�����س��ر،  ال��ه��ي��دروج��ني 
ب���ط���اري���ات ت��خ��زي��ن ال���ط���اق���ة، وت�����داول 
اأن  اإىل  ي�سار  الطاقة.  منتجات  وجت��ارة 
ال�سراكات بني دولة الإمارات وجمهوية 
ك��وري��ا رّك���زت خ��الل ال�����س��ن��وات الأخرية 
على قطاعات ا�سرتاتيجية مهمة �سملت 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات 
ال�سحية  وال��رع��اي��ة  ال��ن��ووي��ة  وال��ط��اق��ة 
�سملت  ك��م��ا  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة،  واخل����دم����ات 
م�ساريع ا�سرتاتيجية مثل حمطة براكة 
بالإ�سافة  اأبوظبي،  يف  النووية  للطاقة 
والتطوير  ال�ستك�ساف  ام��ت��ي��ازات  اإىل 

والإنتاج يف اأبوظبي. 

هيئة املنطقة احلرة الدولية يف دبي تطلق حلول 
التاأمني ال�صحي املخ�ص�صة يف اإطار خدمات اإفزا ليف

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت هيئة املنطقة احلرة الدولية الديناميكية يف دبي اأم�ض عن اإطالق 
اإف���زا لي��ف، وه��و ع��ب��ارة ع��ن برنامج خ��دم��ات ح�سرية يف جم��ال التاأمني 
الدولية  احل���رة  املنطقة  هيئة  �سمن  امل�سجلة  لل�سركات  ميكن  ال�سحي 
وال�سركاء الحرتافيني ال�ستفادة منها. حيث تهدف اإفزا ليف، بال�سراكة 
احلياة  على  للتاأمني  الوطنية  و�سركة  التاأمني  لو�ساطة  ب��رامي  �سركة  مع 
لها  املرخ�ض  لل�سركات  خم�س�سة  طبي  تاأمني  حلول  تقدمي  اإىل  وال��ع��ام، 
التابعة  احل��رة  املنطقة  يف  العاملني  وامل��وظ��ف��ني  الح��رتاف��ي��ني  وال�سركاء 
لهيئة املنطقة احلرة الدولية، وذلك مبزايا ا�ستثنائية وباأق�ساط تناف�سية 

عرب خم�سة م�ستويات.
وقد مت التوقيع على م�سروع اخلدمات يف حفل اأقيم يف قاعة املنا�سبات يف 
ال�سيليكون ح�سره كل من  واح��ة  الدولية يف  املنطقة احل��رة  مكاتب هيئة 
واإ�ض.  الدولية،  املنطقة احلرة  التنفيذي لهيئة  الرئي�ض  جو�سني كنيخت، 
احلياة  على  للتاأمني  الوطنية  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  فينكات�سالم، 
والعام، ورامي الدادا، املدير التنفيذي للعمليات يف �سركة برامي لو�ساطة 
ورجال  ال�سخ�سيات  كبار  ا عدد من  اأي�سً وقد ح�سر احلفل  التاأمني. هذا 

الأعمال ورواد الأعمال البارزين من املنطقة.
ويف تعليق له على هذا الإعالن، �سرح جو�سني كنيخت، الرئي�ض التنفيذي 
لهيئة املنطقة احلرة الدولية: “اإنه ملن دواعي �سرورنا اإطالق خدمات اإفزا 
تعود  التي  باخلدمات  الغنية  الديناميكية  جمموعتنا  اإىل  الأح��دث  ليف 
على امل�ستفيدين بالقيمة امل�سافة، وذلك يف تاأكيد منا على �سعينا امل�ستمر 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  لدعم  منا  خطوٍة  ويف  منظومتنا.  لتو�سيع 
ب���ال �سركائنا  اأح�����دث ع��رو���س��ن��ا راح����ة  ت�����س��م��ن  اأن  وحت��ف��ي��زه��ا، ح��ر���س��ن��ا 
منحهم  عرب  وذل��ك  احل��رة،  املنطقة  يف  العمل  رخ�ض  وحاملي  املحرتفني 
تغطية طبية عند اإن�ساء اأعمالهم التجارية معنا. وترتجم خدمة اإفزا ليف 
�سعينا امل�ستمر للم�ساهمة يف الروؤية ال�سرتاتيجية لدولة الإمارات العربية 
املتحدة من خالل ا�ستقطاب املزيد من ال�ستثمارات الأجنبية وخلق اأماكن 

عمل مزدهرة وت�سهيل الأعمال«.

اأبوظبي للزراعة حتتفل 
باليوم العاملي ل�صلمة الأغذية

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية باليوم العاملي ل�سالمة 
“غذاء  الأغذية والذي ي�سادف ال�سابع من يونيو من كل عام حتت �سعار 
على حتقيق  اإط��ار حر�سها  يف  وذل��ك  بال�سحة”  مفعم  لغد  اليوم  ماأمون 
اأفراد  اأعلى معدلت ال�سالمة الغذائية و�سمان توفر الغذاء الآمن لكافة 

املجتمع يف اإمارة اأبوظبي.
ونظمت الهيئة بهذه املنا�سبة العديد من الفعاليات منها ندوة افرتا�سية 
العاملية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ع��ن��وان  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
مناق�سة  على  ال��ن��دوة  رك��زت  حيث   ،  2030-  2022 الأغ��ذي��ة  ل�سالمة 
اآمن  غ��ذاء  النا�ض  ي�ستهلك  اأن  �سمان  يف  واأهميتها  ال�سرتاتيجية  م�سودة 
و�سحي للحد من اأعباء الأمرا�ض املنقولة عرب الأغذية مع خم�ض اأوليات 
م�سودة  ت��ه��دف  حيث  البع�ض  لبع�سها  وم��رتاب��ط��ة  داع��م��ة  ا�سرتاتيجية 
على  وقائمة  ا�ست�سرافية  غذائية  �سالمة  اأنظمة  بناء  اإىل  ال�سرتاتيجية 
الأدلة ومتمحورة حول النا�ض وفعالة من حيث التكلفة مع حكومة من�سقة 

وبنية حتية منا�سبة.
اأمانا  اأك��رث  “اأغذية  عنوان  حتت  افرتا�سية  ن��دوة  يف  الهيئة  �ساركت  كما 
الأغذية  وم��ن��ظ��م��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة  نظمتها  اأف�سل”  ل�سحة 
والتي ركزت على  “كودك�ض”  وهيئة الد�ستور الغذائي  “الفاو”  والزراعة 
والآليات  اأف�سل،  �سحة  يوفر  غذائي  لنظام  التحول  اإىل  احلاجة  اأهمية 
الالزمة ل�سمان ا�ستدامة اإنتاج وا�ستهالك اأغذية اآمنة ت�ساعد على حت�سني 
ال�سحة العامة. وت�سمنت فعاليات الهيئة لهذه املنا�سبة ور�سة افرتا�سية 
توعوية بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي بعنوان “الت�سمم 
الغذائي” وحما�سرة افرتا�سية بعنوان : “اأ�سا�سيات ال�سالمة الغذائية” 

بالتعاون مع �سركة العني للتوزيع.
وتعمل الهيئة على التحقق من تطبيق كافة املن�ساآت للت�سريعات الغذائية 
اأف�سل  ووف��ق  املجتمع  لأف��راد  ممكنة  حماية  اأف�سل  يحقق  مبا  والزراعية 
معايري ال�سالمة الغذائية بالإ�سافة اىل تنفيذ حمالت التوعية والإر�ساد 
ر�سائل  وتوجيه  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  جم��ايل  يف  العاملني  جلميع  امل�ستمرة 

توعية للم�ستهلكني للم�ساهمة يف حتقيق ال�سالمة الغذائية.
اأحد  الغذائية  وال�سالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  لهيئة  ال��رق��اب��ي  ال���دور  ويعد 
اأهم اآليات التحقق من تطبيق معايري ال�سالمة الغذائية يف كافة املن�ساآت 
تفتي�ض  اأنظمة  خ��الل  من  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  العاملة  والزراعية  الغذائية 
ال�سحية  اخل��ط��ورة  درج���ة  على  تعتمد  �سنوية  تفتي�ض  وخ��ط��ط  متطورة 

للمن�ساآت.
ا�سرتاتيجية يف  اأولوية  الغذائية متثل  ال�سالمة  اأن ق�سايا  الهيئة  واأك��دت 
كافة اخلطط والربامج املوجهة خلدمة واإ�سعاد املجتمع حيث تعمل الهيئة 
على �سمان تطبيق اأف�سل املمار�سات املتعلقة ب�سالمة الغذاء يف كافة مراحل 
ال�سل�سلة الغذائية وتبني اأنظمة رقابية فعالة وبرامج توعوية متكاملة يف 
جمال الزراعة والغذاء ت�ستند اإىل العلم واأف�سل املمار�سات الدولية ومبادئ 
خالل  من  املجتمع  و�سالمة  رفاهية  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  املخاطر  حتليل 

ح�سوله على غذاء �سليم واآمن.

الإمارات توقع اتفاقية حماية وت�صجيع ال�صتثمار مع الفلبني •• دبي-الفجر: 

ال�ستثمارات  تعزيز  اإىل  �سعيها  اإط��ار  يف 
وح��م��اي��ت��ه��ا م���ن ج��م��ي��ع امل���خ���اط���ر غري 
عالقاتها  ���س��ب��ك��ة  وت��و���س��ي��ع  ال��ت��ج��اري��ة 
امل�سرتكة  وال���ت���ج���اري���ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
دول����ة  وق���ع���ت  ال����ع����امل،  دول  مب��خ��ت��ل��ف 
امل���ت���ح���دة ممثلة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات 
وت�سجيع  حماية  اتفاقية  املالية  ب��وزارة 
ال�ستثمار مع جمهورية الفلبني، وذلك 

يف مقر وزارة املالية بدبي. 
ع���ن حكومة  ن��ي��اب��ة  الت���ف���اق���ي���ة  ووق�����ع 
دول��ة الإم���ارات معايل حممد بن هادي 
املالية،  ل��ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���ر  احل�سيني 
فيما وقعها عن جانب جمهورية الفلبني 
التجارة  وزي����ر  ل��وب��ي��ز،  رام�����ون  م��ع��ايل 
وال�سناعة يف جمهورية الفلبني، وح�سر 
علي  �سعادة  معاليه  جانب  اإىل  التوقيع 
العالقات  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  �سريف 
اجلانب  وع��ن  ب��الإن��اب��ة،  الدولية  املالية 
كوينتانا،  ج��ا���س��ل��ني  ���س��ع��ادة  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي 
دولة  ل���دى  الفلبني  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��رية 
وكيل  اأماتي،  ال  وفلورديلينا  الإم���ارات، 
التجارة  وزارة  وزي����ر(،  )ن��ائ��ب  ال�����وزارة 
وال�����س��ن��اع��ة، وع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني من 

اجلانبني.
اأ�����س����ار معايل  وع�����ن ه�����ذه الت���ف���اق���ي���ة، 

•• دبي -وام:

اأكدت الدكتورة طريفة الزعابي املدير العام 
امللحية  ل��ل��زراع��ة  ال���دويل  للمركز  ب��الإن��اب��ة 
)اإكبا( اأن الإمارات تويل ملف الأمن الغذائي 
التنموية  خ��ط��ط��ه��ا  ���س��م��ن  ك���ربى  اأول���وي���ة 
الأ�ساليب  اأح���دث  ا�ستخدام  على  وحت��ر���ض 
اإنتاجيته  وزي������ادة  ب���ه  ل��ل��ن��ه��و���ض  ال��ع��ل��م��ي��ة 
الب�سرية،  تواجه  التي  التحديات  ومواجهة 
لتحقيق  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  رك���ي���زة  م���ا مي��ث��ل 
م�ستهدفات الدولة من اأجل م�ستقبل اأف�سل 

لالأجيال املقبلة.
ال�سمو  �ساحب  لزيارة  �سكرها  عن  واأعربت 
ن��ه��ي��ان رئي�ض  اآل  ب���ن زاي����د  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
منوهة  الدولة “حفظه اهلل” ملركز “اإكبا”، 
على  للمركز  القيادة  تقدمه  ال��ذي  بالدعم 

مدى اأكرث من عقدين من الزمن.
اأنباء  ال��زع��اب��ي يف ح���وار ل��وك��ال��ة  واأ���س��اف��ت 
الإمارات )وام( .. اأن مركز اإكبا والذي تاأ�س�ض 
عام 1999 ، وفر اأف�سل ممار�سات الزراعات 
امللحية التي طورها خرباوؤه وقدمها لأكرث 
من 30 األف م��زارع، لفتة اإىل اأن الإمارات 
ت��ع��م��ل ب�����س��ك��ل ف���ري���د ع��ل��ى حت�����س��ني الأم����ن 
ال��غ��ذائ��ي وال��ت��غ��ذي��ة، وت��ع��زي��ز الأم����ن املائي 
العمل  فر�ض  واإي��ج��اد  البيئية،  وال�ستدامة 
و�سبل العي�ض يف البيئات الهام�سية ومناطق 
وندرة  امللوحة  م�ساكل  ت��واج��ه  التي  ال��ع��امل 

املياه واجلفاف.
واأو�سحت اأن املركز ميتلك فريقا دوليا من 
ال��ع��ل��م��اء وامل��خ��ت�����س��ني ال��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون على 
ال�سائدة،  م��ن  ب���دًل  مبتكرة  ح��ل��ول  تطوير 
ت��ن��ف��ي��ذ البحوث  ف�����س��اًل ع���ن ق���درت���ه ع��ل��ى 

التي تعزز من املناخ ال�ستثماري والبيئة 
احلا�سنة لالأعمال.«

واأ�ساف معاليه: “تلعب هذه التفاقيات 
الدولية  ل��ل�����س��ي��ا���س��ة  ك������اأداة  ه���ام���اً  دوراً 
الأجنبي  ال���س��ت��ث��م��ار  ت�سجيع  ل��ن��اح��ي��ة 
القانونية  احل��م��اي��ة  وت���وف���ري  امل��ب��ا���س��ر، 
ل��ال���س��ت��ث��م��ارات م��ن ك��ال اجل��ان��ب��ني وفق 

دورها  اإىل  احل�سيني  ه���ادي  ب��ن  حممد 
يف تعزيز التعاون القت�سادي والتجاري 
ال�ستثمارات  جلذب  املالئم  املناخ  وخلق 
الراأ�سمالية  ال��ك��ث��اف��ة  ذات  الأج��ن��ب��ي��ة 
وت���ق���دمي احل����واف����ز. وق����ال م��ع��ال��ي��ه: “ 
نحر�ض بدورنا يف وزارة املالية على تعزيز 
التفاقيات  وتوقيع  الدولية  العالقات 

ال��ق��ان��ون ال�����دويل، الأم�����ر ال����ذي يحفز 
للتنمية  الأع�����م�����ال  م�����ب�����ادرات  ب�������دوره 

القت�سادية امل�ستدامة.«
وت�سجيع  ح���م���اي���ة  ات���ف���اق���ي���ات  وت���ت���ي���ح 
املخاطر  جميع  من  احلماية  ال�ستثمار 
وامل�سادرة  التاأميم  مثل  التجارية  غري 
العام  لل�سالح  اإل  ال��ق�����س��ائ��ي  واحل��ج��ز 

امللوحة  ح����ول  ال���ف���ري���دة  امل���ع���رف���ة  وت���وف���ري 
وندرة املياه يف البيئات الهام�سية، وامتالكه 
ملجموعة كبرية من الأ�سول الوراثية لأنواع 
ال��ن��ب��ات��ات ال��ت��ي تتحمل اجل��ف��اف واحل����رارة 
العامل، عالوة على توفري فرق  وامللوحة يف 
بحثية متعددة التخ�س�سات ومن�ساآت بحثية 
عاملية امل�ستوى. واأ�سارت املدير العام بالإنابة 
اأن  اإىل  امل��ل��ح��ي��ة،  ل��ل��زراع��ة  ال����دويل  للمركز 
الروؤية تهدف ل�سمان �سبل العي�ض امل�ستدامة 
يعي�سون يف  الذين  الغذائي جلميع  والأم��ن 
يف  املركز  ي�ساهم  حيث  الهام�سية،  البيئات 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، لفتة اإىل 
اأن م�ساريع البحث من اأجل التنمية تاأتي يف 
هي:  بحثية  ابتكارية  موا�سيع  اأرب��ع��ة  اإط��ار 
اإدارة املوارد الطبيعية يف البيئات الهام�سية، 
ومنذجة تغري املناخ والتكيف معه، وحت�سني 
والأنظمة  امل�����س��ت��دام،  والإن���ت���اج  امل��ح��ا���س��ي��ل 

املتكاملة للزراعة املائي.
اأ�سجار  املائة من  90 يف  اأن ح��وايل  وذك��رت 
ال�سرق  منطقة  يف  ُت���زرع  ال��ع��امل  يف  النخيل 
اأف��ري��ق��ي��ا ح��ي��ث يعتمد  الأو�����س����ط و����س���م���ال 
العديد م��ن امل��زارع��ني اع��ت��م��اًدا ك��ب��رًيا على 
لذلك  عي�سهم،  لك�سب  التمر  نخيل  اإن��ت��اج 
مع  للتعامل  فعالة  حلول  تطوير  من  لب��د 
موؤكدة  احليوية،  وغ��ري  احليوية  ال�سغوط 
التمر  نخيل  اأ���س��ن��اف  حتديد  ���س��رورة  على 
وغري  احل��ي��وي��ة  لل�سغوط  حت��م��اًل  الأك����رث 
نهج  اإىل  احل���اج���ة  اإىل  اإ����س���اف���ة  احل���ي���وي���ة، 
الأخرى،  واملدخالت  املياه  لتوفري  متكاملة 
ومكافحة الآفات والأمرا�ض و�سمان غالت 

اأعلى يف الظروف البيئية القا�سية.
واأ�سافت اأن برنامج اإكبا البحثي حول نخيل 

التمر نفذ جتارب خمتلفة يف دولة الإمارات 
املدى  طويل  التاأثري  لتحديد   2002 منذ 
التمر  نخيل  منو  على  املاحلة  باملياه  للري 
امللوحة  وت��اأث��ري  الثمار  وج���ودة  والإن��ت��اج��ي��ة 
اأجريت  التجارب  اأن  م�سيفة  ال��رتب��ة،  على 
على 18 نوعاً من نخيل التمر من الإمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية، 
مبا يف ذلك اأ�سناف نبتة �سلطان واأم احلمام، 
اأنها �سديدة احل�سا�سية  النتائج  بينت  والتي 
للملوحة. ولفتت اإىل اأن املركز ميتلك بيانات 
اإنتاجية املياه التي ت�ساعد على تقليل الري 
يف الظروف املحلية بن�سبة ت�سل اإىل 50 يف 
املائة، كما اخترب املركز العديد من تقنيات 
املائية  الهالميات  ذلك  املياه، مبا يف  توفري 
واأن��ظ��م��ة ال����ري حت���ت ال�����س��ط��ح��ي��ة، وتظهر 
ت�ساعد يف حتقيق  التقنيات  اأن هذه  النتائج 
82 يف املائة   - 25 وف��ورات يف املياه بن�سبة 

دون اأي تاأثري �سلبي على الغلة.

فعالية  ���ا  اأي�������سً ُي��ق��ّي��م  اإك���ب���ا  اأن  واأ����س���اف���ت، 
النخيل  �سو�سة  ملكافحة  املختلفة  التقنيات 
الفريمونية،  امل�سائد  احلمراء، مبا يف ذلك 
الكيميائية،  واملعاجلة  التقليدية،  والفخاخ 
للبيئة،  ال�����س��دي��ق��ة  ال��ع�����س��وي��ة  وامل���ع���اجل���ة 
اختبار  على  ع��الوة  الإلكرتونية،  والأجهزة 
 /IoT/ وت��ن��ف��ي��ذ ن��ظ��ام اإن���رتن���ت الأ���س��ي��اء
الطائرات  اإىل  امل�����س��ت��ن��دة  ال��ب��ي��ان��ات  وج��م��ع 
بدون طيار املدجمة يف من�سة حتليل الذكاء 
املعلومات  نظم  على  القائمة  ال�سطناعي 
/حلول  النخيل  م���زارع  ملراقبة  اجلغرافية 

اإدارة النخيل الذكية/.
اإن��ت��اج نخيل التمر  ن��ظ��ًرا لأن  اأن��ه  واأردف����ت، 
يف املنطقة يواجه جمموعة من التحديات، 
متكاملة  اإدارة  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر  امل��ه��م  ف��م��ن 
اإكبا  ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف  ح��ي��ث  ال��ت��م��ر،  لنخيل 
البحثي حول نخيل التمر اإىل تلبية احلاجة 
اإىل مثل ه��ذه احل��ل��ول ودع���م اجل��ه��ود التي 

م�سحوبة  ال���ق���ان���ون،  لأح����ك����ام  ووف����ق����اً 
ب��ت��ع��وي�����ض ف����وري وف���ع���ال ي���ع���ادل قيمة 
اأو  تاأميمها  قبل  ال�سوقية  ال�ستثمارات 
م�سادرتها، مع ا�ستثناء املوارد الطبيعية 
التفاقية  وتتيح  التفاقية.  اأح��ك��ام  من 
تعر�ض  ح���ال���ة  يف  امل�����س��ت��ث��م��ر  ت��ع��وي�����ض 
للحروب  ن��ت��ي��ج��ة  ل��ل��دم��ار  ا���س��ت��ث��م��ارات��ه 
اأو  امل�����دين  ال��ع�����س��ي��ان  اأو  ال���ن���زاع���ات  اأو 
امل�ستثمر  ي���ح���رم  ح���ني  يف  امل���ظ���اه���رات، 
الهدف  ك���ان  اإذا  الت��ف��اق��ي��ة  اأح���ك���ام  م��ن 
ن�ساط  وج��ود  دون  م��ن  منها  ال�ستفادة 
ا���س��ت��ث��م��اري ل���ه يف ال���دول���ة، ك��م��ا يحرم 
ال�ستفادة  ثالثة من  دولة  امل�ستثمر من 
يكون  اأن  يجب  اإذ  التفاقية،  اأحكام  من 
مع  دبلوما�سية  عالقة  امل�ستثمر  لدولة 

دولة المارات العربية املتحدة.
حلل  اآل��ي��ات  التفاقية  توفر  وتف�سياًل، 
امل�����س��ت��ث��م��ر وال����دول����ة وفقاً  ب���ني  ال���ن���زاع 
الودي،  احلل  �ساملة  املعتمدة  للمعايري 
امل��ح��اك��م املحلية  ال���ن���زاع ع��ل��ى  وع���ر����ض 
بيان  م���ع   ، ال�����دويل  ال��ت��ح��ك��ي��م  ع��ل��ى  اأو 
����س���روط الح������الل حم���ل ال����دائ����ن بعد 
املوافقة امل�سبقة للدولة التي يوجد فيها 
اأو  التاأميم  ع��دم  و�سمان  ال�ستثمارات، 
ال�ستثمارات  على  احل��ج��ز  اأو  م�����س��ادرة 
مبا�سرة  احلكومية  ال�سيادية  والأ�سول 

اأو بناء على طلب دولة ثالثة.

�سبل  لتح�سني  الأخ����رى  امل��ن��ظ��م��ات  تبذلها 
عي�ض منتجي النخيل يف املنطقة وخارجها. 
بنًكا جينًيا  اإكبا ميتلك  اأن  الزعابي،  وذكرت 
من  كبرية  جمموعات  على  يحتوي  ف��ري��ًدا 
الأ����س���ول ال��وراث��ي��ة لأن�����واع ال��ن��ب��ات��ات التي 
ت��ت��ح��م��ل اجل���ف���اف واحل��������رارة وامل���ل���وح���ة يف 
العامل، ويتواجد يف البنك الوراثي اأكرث من 
 300 ح��وايل  نباتية من  �ساللة   16000
نوع نباتي من اأكرث من 150 بلدا ومنطقة 
��ا حوايل  م���ن ح���ول ال���ع���امل، وي�����س��م��ل اأي�����سً
النباتات  م���ن  ن���وًع���ا   70 م���ن  ع��ي��ن��ة   270
العربية  الإم������ارات  ال��ربي��ة وامل���زروع���ة م��ن 
ي�سم  ال��وراث��ي  البنك  اأن  م�سيفة  املتحدة، 
ال�سعري،  من  نباتية  �ساللة   5000 حوايل 
الأو�سط،  ال�����س��رق  امل���دخ���الت يف  اأك���رب  اأح���د 
بالإ�سافة اإىل اأكرث من 1200 �ساللة من 
خارج  نوعها  من  الأك��رب  املجموعة  الكينوا، 

اأمريكا اجلنوبية.

مدير عام اإكبا باالإنابة : 

الإمارات تويل ملف الأمن الغذائي اأولوية كربى �صمن خططها التنموية 
طريفة الزعابي: اإكبا ميتلك بنًكا جينًيا فريًدا يحتوي على 16000 �صاللة نباتية من االأ�صول الوراثية
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غرفة ال�صارقة ت�صتقبل وفدين ر�صميني من كو�صتاريكا واإثيوبيا
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
م�����وؤخ�����را، م����ع وف����دي����ن ر����س���م���ي���ني من 
وجمهورية  ك���و����س���ت���اري���ك���ا  ج���م���ه���وري���ة 
التعاون  عالقات  تطوير  �سبل  اإثيوبيا، 
وتعزيز  التجاري  والتبادل  القت�سادي 
ال�سارقة  اإم��ارة  مع  امل�سرتك  ال�ستثمار 
اخلا�ض،  الإم���ارات���ي  الأع��م��ال  وجمتمع 
والط�����الع ع��ل��ى ع��م��ل ال��غ��رف��ة وطبيعة 
اخلدمات التي تقدمها ملجتمع الأعمال، 
القت�سادي  التطور  مواكبة  يف  ودوره��ا 

الذي ت�سهده اإمارة ال�سارقة.
�سلطان  ع��ب��د اهلل  ���س��ع��ادة  ال��ت��ق��ى  ح��ي��ث 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال��ع��وي�����ض 
غران�سي�سكو  ����س���ع���ادة  م����ع  ال�������س���ارق���ة، 
جمهورية  �سفري  هرينانديز  ت�سات�سون 
كو�ستاريكا لدى الدولة، بح�سور �سعادة 
حم��م��د اأح���م���د اأم�����ني ال��ع��و���س��ي مدير 
ع���ام غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة، وف��اط��م��ة خليفة 
الدولية  العالقات  اإدارة  مديرة  املقرب 
اجلانبان  ا�ستعر�ض  ح��ي��ث  ال��غ��رف��ة،  يف 
اآف���اق ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة مب��ا ُي�سهم يف 
اأ�س�ض  وبناء  امل�سرتك  ال�ستثمار  تعزيز 

الفعاليات  بني  اجل��اد  امل�ستقبلي  للعمل 
ال�سارقة  اإم���ارة  م��ن  ك��ل  يف  القت�سادية 

وجمهورية كو�ستاريكا.

نقلة نوعية
ورحب �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�ض، 
على  م���وؤك���دا  ال��ك��و���س��ت��اري��ك��ي،  بال�سفري 
التن�سيقية  وال��ل��ق��اءات  ال��زي��ارات  اأهمية 
والتي  ال�سديقني  البلدين  ممثلي  بني 
الثنائية  ال���ع���الق���ات  دف����ع  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
من  املزيد  نحو  والتجارية  القت�سادية 
تبادل  اأن  اإىل  م�سريا  والزده����ار،  النمو 
الزيارات بني الغرفة وكو�ستاريكا �سهدت 
خ���الل الأع������وام ال�����س��اب��ق��ة ن��ق��ل��ة نوعية 
العالقات،  تعزيز  يف  متقدمة  وخطوات 
كارلو�ض  ف��خ��ام��ة  زي�����ارة  اآخ���ره���ا  وك����ان 
جمهورية  رئ��ي�����ض  ك��ي�����س��ادا  األ�����ف�����ارادو 
وللغرفة،  ال�سارقة  لإم����ارة  كو�ستاريكا 
تطوير  ع���ل���ى  ال���ت���اأك���ي���د  خ���الل���ه���ا  ومت 
بني  والثقافية  القت�سادية  ال��ع��الق��ات 
التعاون  وتعزيز  ال�سديقني،  البلدين 
ويف  احليوية  القطاعات  من  العديد  يف 
والأم���ن  وال�����س��ي��اح��ة  التعليم  مقدمتها 
ال����غ����ذائ����ي وال�����س����ت����دام����ة واخل����دم����ات 

اللوج�ستية، مبا يوؤ�س�ض لآفاق اأو�سع من 
امل�سالح  يخدم  ال��ذي  الإيجابي  التعاون 
وكو�ستاريكا،  ال�����س��ارق��ة  ب��ني  امل�����س��رتك��ة 
ف�سال عن ا�ستك�ساف املزيد من الفر�ض 
القطاعات  يف  امل���ت���وف���رة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
متثل  كو�ستاريكا  اأن  ل�سيما  ال��واع��دة، 
وجهة مهمة يف منطقة اأمريكا الو�سطى 
منوا  ي�سهد  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  واأن 

متوا�سال.

تنويع ال�صراكات
غران�سي�سكو  ���س��ع��ادة  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
كو�ستاريكا  اأن  ه��رين��ان��دي��ز،  ت�سات�سون 
مهتمة بتعزيز عالقات التعاون امل�سرتك 
مع دولة الإم��ارات واإم��ارة ال�سارقة على 
ال�سراكات  وت��ن��وي��ع  اخل�����س��و���ض،  وج���ه 
القت�سادية القائمة بني البلدين خالل 
الفرتة املقبلة، من خالل ال�ستفادة من 
املوقع اجلغرايف املميز لل�سارقة، ومكانتها 
ال�سرتاتيجية احليوية، يف الو�سول اإىل 
التعاون  جمل�ض  دول  يف  جديدة  اأ���س��واق 
الأو�سط  ال�����س��رق  وم��ن��ط��ق��ة  اخل��ل��ي��ج��ي 
ال�سارقة  لغرفة  دعوة  واأفريقيا، موجها 
كو�ستاريكا  اإىل  جت���اري���ة  ب��ع��ث��ة  ل��ق��ي��ادة 

املتاحة،  ال�ستثمار  ف��ر���ض  ل�ستك�ساف 
والوجهات  امل��ق��ا���س��د  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 
ال�سياحية التي تتميز بها بالده، وحتفيز 
تدفق مزيد من ال�ستثمارات املتبادلة يف 
كال  يف  احليوية  القطاعات  من  العديد 

البلدين.

م�صاريع ا�صتثمارية
�سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  جمع  لقاء  ويف 
اأك��ل��ي��ل��ي كيبيدو  ���س��ع��ادة  ال��ع��وي�����ض، م���ع 
القن�سل العام اجلديد جلمهورية اأثيوبيا 
بح�سور  ال�سمالية،  والإم�����ارات  دب��ي  يف 
العو�سي،  اأم����ني  اأح��م��د  ���س��ع��ادة حم��م��د 
املرزوقي  وهبة  املقرب  خليفة  وفاطمة 
واللجان  الأعمال  جمال�ض  ق�سم  رئي�ض 
على  حر�سهما  اجلانبان  اأكد  امل�سرتكة، 
ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات الق��ت�����س��ادي��ة بكافة 
ال�سارقة وجمهورية  اإم��ارة  بني  اأ�سكالها 
حتفيز  نحو  ال���دوؤوب  وال�سعي  اإثيوبيا، 
املزيد  لتنفيذ  الق��ت�����س��ادي��ة  الفعاليات 
حجم  ورف��ع  ال�ستثمارية  امل�ساريع  م��ن 
تلبي  م�ستويات  اإىل  التجارية  امل��ب��ادلت 
ط��م��وح ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني، ك��م��ا مت 
فعاليات  لتنظيم  العمل  جم��الت  بحث 

•• اأبوظبي- وام:

�سارك �سندوق اأبوظبي للتنمية يف موؤمتر 
ال�����س��ن��دات وال��ق��رو���ض وال�����س��ك��وك لل�سرق 
ا�سرتاتيجي  ك���راٍع   2022 لعام  الأو���س��ط 
وال���ذي عقد يف دب��ي خ��الل ال��ف��رتة م��ن 7 
اإىل 8 يونيو احلايل، ويعد املوؤمتر الأكرب 
اأدوات  امل��ن��ط��ق��ة، وي��ب��ح��ث يف  ن��وع��ه يف  م��ن 
كبريا  ع��ددا  ويجمع  وال�ستثمار،  التمويل 
من امل�سدرين، واملقرت�سني، وامل�ستثمرين، 
واخلرباء املاليني من خمتلف دول العامل.

 وا���س��ت��ق��ط��ب احل�����دث اأك�����رث م���ن 1000 
راأ�ض  اأ���س��واق  يف  املتخ�س�سني  من  م�سارك 
الوطنية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن  امل�����ال 
والعاملية،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ال��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
و�سارك يف اجلل�سات النقا�سية وور�ض العمل 
اأكرث من 70 خبرياً، كما تركزت املوا�سيع 
التبادل  ح���رك���ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل���ط���روح���ة 
التجاري، والنظر يف الفر�ض ال�ستثمارية 
راأ�ض  اأ�سواق  تنمية  جانب  اإىل  امل�ستقبلية، 

املال وا�ستدامة النمو القت�سادي.
 وقد اأثمرت مناق�سات املوؤمتر عن حتقيق 
يف  متثلت  الإيجابية  النتائج  م��ن  العديد 
ع��ق��د ���س��راك��ات ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة مع 
اأه���م امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة، وت��ب��ادل املعارف 
جانب  اإىل  امل�������س���ارك���ني،  ب���ني  واخل�������ربات 

العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
واحللول املبتكرة التي من �ساأنها مواجهة 
لتوحيد  ���س��ع��ي��اً  الق��ت�����س��ادي��ة،  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�ستدامة  التنمية  اجلهود وت�سريع وترية 

يف خمتلف املجالت.
�سيف  �سعادة حممد  اأف��اد  املنا�سبة،  وبهذه   
اأبوظبي  ال�����س��وي��دي، م��دي��ر ع���ام ���س��ن��دوق 
لهذا  ال�����س��ن��دوق  رع��اي��ة  “تاأتي  للتنمية: 
احلدث وامل�ساركة به نظراً لأهميته الكبرية 
�سّكل  اإذ  والعاملي،  الإقليمي  امل�ستوى  على 

كبار  م��ع  للتوا�سل  مهمة  من�سة  امل��وؤمت��ر 
امل�سدرين  من  القرار  و�سانعي  امل�سوؤولني 
راأ�ض  اأ���س��واق  يف  واملخت�سني  وامل�ستثمرين 
املال، كما اأتاح املجال للتعرف على العديد 
من التجارب العاملية التي تبنتها املوؤ�س�سات 
املالية، والتباحث مع املعنيني حول الفر�ض 
الداعمة  وال�سبل  ال��واع��دة،  ال�ستثمارية 
حتقيق  يف  ي�ساهم  مبا  ال�����س��ادرات،  لتعزيز 

التنمية القت�سادية امل�ستدامة«.
اأبوظبي  ���س��ن��دوق  “م�ساركة  واأ�����س����اف: 

ت��ع��د ف��ر���س��ة مهمة  امل���وؤمت���ر  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
العريقة  �ساهمت يف نقل جتاربه وخرباته 
ال�سندوق  اأن  املجالت، ل�سيما  يف خمتلف 
املا�سية  اخل��م�����س��ة  ال���ع���ق���ود  خ����الل  ح��ق��ق 
اإجن������ازات ع��امل��ي��ة رائ�����دة مت��ث��ل��ت يف تنفيذ 
منها  ا�ستفادت  تنموية  م�ساريع  وتطوير 
اإىل  ال��ع��امل،  ق���ارات  103 دول يف خمتلف 
جانب ن�ساطه ال�ستثماري الذي �سمل 22 
تنمية  على  ال�سندوق  يحر�ض  كما  دول��ة، 
�ساهم يف  الذي  الأمر  الوطنية،  ال�سادرات 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية  حتقيق 

للدول ال�سريكة«.
من جانبه، قال را�سد حممد الكعبي، مدير 
“حر�ض  ال�سندوق:  يف  ال�ستثمارات  اإدارة 
ال�����س��ن��دوق ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف ه���ذا احلدث 
املتميز بهدف فتح قنوات جديدة للتوا�سل 
وامل�ستثمرين،  امل��ال��ي��ني  اخل����رباء  اأه���م  م��ع 
وال����س���ت���ف���ادة م���ن جت���ارب���ه���م ال����رائ����دة، ل 
اأبرز  على  ال�سوء  �سلط  امل��وؤمت��ر  اأن  �سيما 
التطورات املتعلقة باأ�سواق ال�سندات املحلية 
والدولية، واأتاح املجال للتعرف على اأف�سل 
الفر�ض ال�ستثمارية امل�ستقبلية يف خمتلف 

القطاعات احليوية«.
 واأ�ساف الكعبي: “قدم املوؤمتر عدة اأوراق 
ل�ستثمار  الفر�سة  اإتاحة  على  تركز  عمل 
املالية،  الأوراق  يف  والأم�������وال  امل���دخ���رات 

م�����س��رتك��ة ت���خ���دم ق���ط���اع الأع�����م�����ال يف 
ال��ب��ل��دي��ن ب��امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب، ف�سال 
ودور  الغرفة  خدمات  على  التعرف  عن 
العمالة الإثيوبية يف الإمارة، اإىل جانب 
ال��ع��م��ل امل�������س���رتك ع��ل��ى ب���ن���اء ال���ق���درات 
ال��ف��ن��ي وتبادل  وال���دع���م  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
من  اخل��ا���ض  القطاع  لتمكني  اخل���ربات 
الأجندة  اأه�����داف  امل�����س��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق 
ال�سراكات  التنموية للبلدين ويعزز من 
جمتمعي  ب����ني  امل���ث���م���رة  الق���ت�������س���ادي���ة 

الأعمال. 
واأعرب �سعادة اأكليلي كيبيدو، عن تطلع 
ال�سركات  ا�ستقطاب  اإىل  ب��الده  حكومة 
لال�ستثمار  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  العاملة 
القطاعات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  اإث��ي��وب��ي��ا  يف 
احل��ي��وي��ة، اإىل ج��ان��ب ت��ب��ادل اخل���ربات 
وال��ت��ع��رف على اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات لدى 
العمل  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  م�سريا  اجل��ان��ب��ني، 
امل�����س��رتك م��ع ال��غ��رف��ة ل��ت��وق��ي��ع مذكرة 
تفاهم، بهدف تعزيز العالقات التجارية 
وت��ن��م��ي��ة ال��ت��ع��اون امل��ت��ب��ادل، ف�����س��ال عن 
التعاون  وت�����س��ه��ي��ل  وت����روي����ج  ت�����س��ج��ي��ع 
يف  الأع��م��ال  جمتمعات  بني  القت�سادي 

كال البلدين ال�سديقني.

وت��ن��م��ي��ة ال���وع���ي ال���س��ت��ث��م��اري مب���ا يكفل 
املنتجة،  القطاعات  اإىل  امل��دخ��رات  توجيه 
وامل�����س��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق ال���س��ت��ق��رار املايل 
جل�سات  اأن  اإىل  م�����س��رياً  والقت�سادي”، 
النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  يف  �ساهمت  ال��ع��م��ل 
ح���ول ت��وق��ع��ات ال��ن��م��و ون��ف��ق��ات راأ�����ض املال 
ا�ستعرا�ض  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ت��م��وي��ل،  واإع����ادة 
والنظرة  ال�سكوك،  �سوق  ح��ول  التوقعات 

امل�ستقبلية له«.
“مكتب  ���س��ارك  امل��وؤمت��ر،  فعاليات  وخ���الل 
ل�سندوق  ال��ت��اب��ع  لل�سادرات”  اأب��وظ��ب��ي 
التعريفية  اجلل�سة  يف  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
التي قدمها خليل فا�سل املن�سوري، مدير 
بالإنابة،  ل��ل�����س��ادرات  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ع��ام 
الإماراتية  ال�����س��ادرات  بتنمية  واخل��ا���س��ة 
العاملية،  الأ����س���واق  يف  تناف�سيتها  وت��ع��زي��ز 
وا�ستدامة  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  وت��ن��وي��ع 

م�سادره.

جلنة الوطني املوؤقتة ملناق�صة م�صروع قانون الوكالت 
التجارية تنتخب ال�صرهان رئي�صة واليماحي مقررا

•• دبي-وام:

احتادي  قانون  م�سروع  ملناق�سة  املوؤقتة  الحت��ادي  الوطني  املجل�ض  جلنة  عقدت 
بدبي،  العامة  الأمانة  مقر  يف  اأم�ض  اجتماعا  التجارية،  الوكالت  تنظيم  ب�ساأن 
لرئي�ض  ال��ث��اين  النائب  ال�سرهان  ع��ب��داهلل  ناعمة  �سعادة  انتخاب  خالله  ج��رى 
املجل�ض، رئي�سة بالتزكية، و�سعادة نا�سر حممد اليماحي مقرراً للجنة بالتزكية. 
والدكتورة  بو�سهاب،  حم��د  اأحم�د   : من  كل  �سعادة  ع�سويتها  يف  اللجنة  وت�سم 
حواء �سعيد ال�سحاك املن�س��������وري، وخلف���ان را�س�����د ال�سام�س�������ي، و�ُسمّي���ة عبداهلل 
الحتادي.  الوطني  املجل�ض  اأع�ساء  الك�ْس��������������ف،  عي�س��ى  وحمم��د  ال�سوي������������دي، 
وجرى خالل الجتماع جدولة اجتماعات اللجنة ودعوة ممثلي وزارة القت�ساد، 
وجمعية حماية امل�ستهلك، حل�سور اجتماعات اللجنة. واطلعت اللجنة على مواد 
م�سروع القانون الذي قرر املجل�ض ت�سكيل جلنة موؤقتة ملناق�سته يف جل�سته الثانية 
التي  ع�سر،  ال�سابع  الت�سريعي  للف�سل  الثالث  ال��ع��ادي  انعقاده  دور  م��ن  ع�سرة 
عقدها يوم الثالثاء املا�سي. ويهدف م�سروع قانون تنظيم الوكالت التجارية اإىل 
حتديث الأحكام الناظمة لن�ساط الوكالت التجارية يف الدولة، وتعزيز دور هذا 
الن�ساط احليوي يف دعم القت�ساد الوطني ب�سورة م�ستدامة، ومواكبة التوجهات 
القت�سادية التي تتبناها الدولة ل �سيما يف جمال ت�سجيع ال�ستثمار، ف�سال عن 

تعزيز ال�سفافية و�سالمة وتوازن العالقات بني الوكيل واملوكل.

الحتاد للطريان تفوز بجائزة مرموقة 
�صمن جوائز اأبك�س لختيارات امل�صافرين

•• اأبوظبي-وام:

الحتاد للطريان، يف اإطار  كّرمت رابطة جتارب امل�سافرين اجلويني “اأبك�ض”، 
ج��وائ��ز جت���ارب امل�سافرين اجل��وي��ني خ��الل احل��ف��ل ال���ذي اأق��ام��ت��ه ال��راب��ط��ة يف 
منت  على  ترفيه  نظام  اأف�سل  جائزة  على  الوطنية  الناقلة  وح�سلت  اإيرلندا، 
الطائرة  الرتفيه على منت  نظام  ويوّفر  الأو�سط.  ال�سرق  الطائرة يف منطقة 
 350 يزيد على  200 فيلم، وما  اأك��رث من  امل�سافرين  لل�سيوف   E-BOX
مبختلف  مو�سيقي  األ��ب��وم  و800  اإذاع��ي��ة  حمطة  و15  تلفزيونيا،  برناجما 
قنوات  و�سبع  الأل��ع��اب،  من  وا�سعة  ت�سكيلة  ذل��ك  اإىل  ي�ساف  واللغات،  الأن���واع 
وقال تريي  والريا�سية.  العاملية  الأخبار  املبا�سر، ل�ستعرا�ض  للبث  تلفزيونية 
يف  “نحر�ض  والت�سويق:  والعالمة  ال�سيوف،  لتجارب  التنفيذي  املدير  دايل، 
الحتاد للطريان على موا�سلة ال�ستثمار يف جتارب ال�سيوف، ونحن يف غاية 
املرموقة،  اجلائزة  بهذه  الطائرة  منت  على  الرتفيهي  برناجمنا  بفوز  الفخر 
والتي ت�ستند اإىل املالحظات ال�سادقة للم�سافرين ..لقد قمنا بانتقاء حمتويات 
�سبكة  امتداد  على  الوا�سع  ال�سكاين  التنوع  ليغطي  بدقة   »E-BOX« نظام 
الوجهات العاملية التي تخدمها الحتاد، حيث يحمل اأ�سطول طائراتنا احلديثة 
ال��رائ��د، مثل خدمة  ال��ن��ظ��ام الرتفيهي  ي��وف��ره ه��ذا  خ��وا���ض مم��ي��زة تكّمل م��ا 
الت�سال الال�سلكية وال�سماعات التي تعمل بتقنية البلوتوث، وخا�سية ال�سحن 

الال�سلكية لالأجهزة املحمولة«.

مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�س  1.8
•• دبي-وام:

بلغت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي اأم�ض اأكرث من 
1.8 مليار درهم حيث �سهدت الدائرة ت�سجيل 445 مبايعة بقيمة 1.32 
درهم  مليون   422.93 بقيمة  لالأرا�سي  مبايعة   83 منها  دره��م  مليار 
اأهم  901.5 مليون درهم. وجاءت  و362 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 
مبايعات الأرا�سي بقيمة 78 مليون درهم يف منطقة وادي ال�سفا 2 تليها 
مبايعة  تليها  الرابعة  الثنية  منطقة  يف  دره��م  مليون   35 بقيمة  مبايعة 
منطقة  وت�����س��درت  ال��راب��ع��ة.  احلبية  منطقة  يف  دره��م  مليون   26 بقيمة 
مبايعة   58 �سجلت  اإذ  املبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  اخلام�سة  احلبية 
 7 بت�سجيلها  الأوىل  وتلتها منطقة جبل علي  دره��م  192 مليون  بقيمة 
 4 بت�سجيلها  جمريا  نخلة  يف  وثالثة  دره��م  مليون   16 بقيمة  مبايعات 

مبايعات بقيمة 40 مليون درهم. 

اأبوظبي للتنمية ي�صارك يف موؤمتر ال�صندات 
والقرو�س وال�صكوك يف ال�صرق الأو�صط لعام 2022

Date 10/ 6/ 2022  Issue No : 13566
NOTICE TO DEFENDANT THROUGH PUBLICATION 

AT CASE MANAGEMENT BUREAU, SHARJAH COURT, 
CIVIL AND FEDERAL COURT OF FIRST INSTANCE 

IN CASE NO. SHCFICIREA2022/0003407/ (DISTRICT) CIVIL
To the Defendant : Khalid Mehmood Muhammad Nawaz
With unknown place of residence :
Announcement in both Arabic and foreign languages
You are summoned to appear in hearing dated 13/06/2022, before the Case 
Manager Bureau Civil Circuit of Sharjah Court, Office No. (Case Manager 
No. 2) in person or through an authorized representative and to submit a 
rejoinder to the Case, accompanied by all the documents within a period 
not exceeding ten days from the notification date for the consideration of 
the Case with the number mentioned above in your capacity as Defendant.
Director of Judicial Services 
Muhammad Hussain Amin Al-Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70535

Date 10/ 6/ 2022  Issue No : 13566
Notification by Publication to the Losing Party
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court 
Arabiana Recruitment & Tourism FZC LLC 

Payment Notification in Case No. SHCEXCIREA2022/0001854 - Civil (Partial)
To : Losing Party/ Arabiana Recruitment & Tourism FZC LLC
Address : Emirate of Sharjah - Abu Dang - Building 2xl - next to Mega Mall - 4th Floor - 
Office # 4017 - Telephone No. 0547960529 - 0567955587-065985199
The judgment, copy attached, was issued against you in favor of the Plaintiff, “Prevailing 
Party/ Moza Sabah Ali Binsabah Almarashda” - Emirati, in the above stated case.  Ahmed 
Saeed Ahmed Khamis Alnaqbi - Emirati.
The said Prevailing Party has submitted a request for execution of the said judgment, and 
paid the prescribed fees. The judgment requested to be executed is as follows:
The grand total including fees and expenses: AED 16897.0
Therefore, you are required to implement the Writ of Execution referred to above within 
15 days from the date of being informed of this notification. In the event that you fail to do 
so, you are required to attend a session before the aforementioned court “scheduled later”. 
Otherwise, the court will take legally enforceable execution measures against you.
Judge

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 10/ 6/ 2022  Issue No : 13566
Notification by Publication of a Defendant

Before Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First instance 
In Lawsuit No. SHCFICIREA2022/0002470/ Civil (Partial)

To Defendant : ABDUL GHANI KHAN ARIF - Residence unknown:
We inform you that the plaintiff, Saber Mahmoud Muhammad Iqbal, and the intervening antagonist,
Hahumia/Malik Muhammad Zaman Muhammad Saber, have filed the above-mentioned lawsuit and 
demand the following:
- Accepting the request for intervention, amending the value of the claim, updating the case data, and 
determining the closest possible session to consider it.
- Termination of contract and obligating the defendants to pay jointly an amount of 300000 and the 
legal interest at the rate of 9%.
- Obligating the defendants to return the cheques they received with the details below:
- Cheque of amount of 150000 AED dated 07/01/2019 No. 000231 issued from Dubai Islamic Bank.
- Cheque of amount of 150000 AED dated 31/01/2019 No. 000232 issued from Dubai Islamic Bank.
- Obligating the defendants to pay charges, expenses and attorney’s fees.
- You are required to attend the hearing on 09/06/2022 before the Case Management Office of Sharjah 
Federal Court, Federal Civil Court of First instance Office No. (Case Manager Office) personally or 
through a legal attorney, and submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents 
within a period not exceeding ten days from the date of the publication and this is for consideration of 
the above mentioned case - as a defendant.
Judicial Services Office 
Humid Abdullah Al-Saidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 10/ 6/ 2022  Issue No : 13566
Notification by publication of a defendant

Sharjah federal court- civil executive court
Thomas Mathew Matathil -Multilink Contracting Company LLC

Payment notice in lawsuit No. SHCEXCICPL2020/0000271 - Payment order
To : The convicted : Thomas Mathew Matathil
Address: Dubai - Al Mamzar - Al Mamzar towers bldg. - owned by Qasim Abdul Rahman Al Banna- 
3rd floor- offices No. 302-304-306-307 Tel. 0558292770
Multilink Contracting Company LLC
Address: Dubai - Al Mamzar - Al Mamzar towers bldg. - owned by Qasim Abdul Rahman Al Banna- 
3rd floor- offices No. 302-304-306-307  Tel.042692929
As dated the attached judgment has been issued against you in favor of the plaintiff Ramadan Rastkar 
Building Materials Trading Company 
In the aforementioned lawsuit
And since the aforementioned plaintiff has submitted an application for the execution of the 
aforementioned judgment and the fee specified for that has been paid, and since the judgment requested 
to be executed is as follows : Total amount including fees and expenses: 85139.0
Therefore, you must implement the decision within 15 days from the date of your announcement.
In the event of your failure to do so, the court will take the compulsory enforcement measures 
prescribed by law against you.
Judge / Ahmed Talaat Abdel Sadiq Mohamed
Sharjah federal court
civil executive court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392

Date 10/ 6/ 2022  Issue No : 13566
Dubai First Instance Court

Notification of Judgment by Publication
Case No. 100/2022/617- Personal Status - Muslim
Heard before  First Family Division - Personal status No. 71
Subject Matter of the Case  Divorce – At - Fault and Proof of Children Custody
Plaintiff  TAHIRA HUSSAIN HUSSAIN
Address  Emirate of Ajman - Al Bustan Area - House No. 12, Block 20 Near Al 
Madinah Comprehensive Police Station
To be Notified  1- SHAHID HASSAN MUHAMMAD HASSAN - as The Defendant
Subject of the Notification : We would like to inform you that the court ruled in its 
session held on 0706/2022 in the above case in favor of the PARTY1_NAME&, who 
shall be notified in the same manner used for the case notification. The judgment is 
issued as in presence and may be appealed within 30 days from the day following the 
publication of this notification. Issued in the Name of His Highness Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and publicly recited.
Prepared by : Ibrahim Ahmed Issa Abdullah Al Majinin
Approval Date : 07-06-2022 13:29:00

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70408 Date 10/ 6/ 2022  Issue No : 13566
Dubai Court of First Instance

Judgment Notification by Publication
In the Case No. : 18/2021/1442-partial real estate
Considered at : 1st Partial Real Estate Department No. 91
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of AED (573.797), fees, expenses, 
attorneys” fee and interest of 12% from the date of claim till full payment Inclusion of the judgment 
with expedited enforcement without guarantee.
Plaintiff : Aqaar Corporation - Address : Emirate of Dubai - Airport Street - Port Saeed area - Business 
Point Building – Mezzanine - Office No. 9 -  Tel: 0506767616 -  Email: info3@omalc.ae - Makkani: 
3244594826 - IBAN : AE090500000000020106942
Represented by : Abdullah Rahma Abdullah Rahma Al Owais Al Shamsi.
Notifiee : 1-Muhammad Rafique Abdul Samad, his capacity: Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session held 
on 23-12-2021 in the said case for Aqaar Corporation by obliging the Defendant to pay to the Plaintiff 
an amount of (AED 473.797) (Four Hundred Seventy Three Thousand Seven Hundred Ninety Seven) 
and legal interest of 5% annually from the date of judicial on 07-11-2021 claim until full payment and 
obliged the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys’ fee and rejected 
other requests. Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect from the 
next day of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed bin Rashed 
bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by/Ashwaq Ali Al-Suwaidi.
Date of approval/ 08-06-2022 09:23:35

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70530

Date 10/ 6/ 2022  Issue No : 13566
272/2022/461 Defined Dispute Value 

Notice of Publication 
Notice of publication details :
To the Defendant : 1. Best Way Human Resources Consultancies

(unknown residence).
The Plaintiff, Abdulrahman Abdulla Saleh Mohamed Al Ali filled a lawsuit 
against you, the subject of which is a claim to obligate the Defendant to 
pay an amount of (AED 17,000) with compensation of an amount of AED 
2,000, fees, charges and attorney fees. In addition, an interest of 9% from 
the date the Defendant received the financial dues, dated 11/09/2021 until 
full payment and the entire judgment shall be carried out expeditiously 
without bail. A hearing was set for the lawsuit on Tuesday, 28/06/2022, 
09:00 am in the remote litigation hall, so you are required to attend or your 
legal representative, and you shall submit your notices or documents to the 
court at least three days before the hearing

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392

Date 10/ 6/ 2022  Issue No : 13566
Prosecutor/Finance House - SHJ.BR.
procuration Lawyer/Ensijam Alahdl Advocates & Legal Consultancy

Subject: Announcement of the publication of the Case No. 1930 for the year 
2022 commercial, Partial - Sharjah

announcement to / Defendant / Sai Siam Rama Chandran.
the Case No. 1930 for the year 2022 commercial, Partial - Sharjah

Based on our assignment by the esteemed Sharjah Court for work of experience in the 
above case, and to keep pace with the efforts and rational leadership of the government 
of the United Arab Emirates to contain opportunities for the spread of the epidemic, 
its prevention and the protection of everyone’s health. We decided on Wednesday 
15/06/2022 at 11:00 AM to the video conference of remote expertise meeting, You can 
contact us through the office number: 04-2555155
And our email :- Expert@alsharid.com , to provide you with the link for the video 
meeting.

Expert / Sara Rashid Almasnoori 
Ministry of justice Reg No 564 

Dubai Court Reg No 157

Invitation to the 
First Expert Meeting

70392



28 اجلمعة   10  يونيو    2022  م   -    العـدد   13566  
Friday    10    June    2022   -  Issue No   13566

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�ضر 

 207/2021/5253 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١- �سونيل دات برمي بركا�ض  -   جمهول حمل القامة

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

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )8٤779( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�ضر 

 207/2021/6933 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١- بهافوك ارورا �سوري�ض كومار ارورا

جمهول حمل القامة
���ض.م.ب )م( الم��ارات )حاليا(  مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�ض )ال�سرق الو�سط( 

�سركة امريكان اك�سرب�ض )ال�سرق الو�سط( �ض.م.ب )�سابقا(
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )٦3٤99( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�ضر 

 207/2021/6921 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
بيتري  رال��ف   -٢ ذ.م.م  للتجارة  انرتنا�سيونال  تاكماراك�ض  �سدهما/١-  املنفذ  اىل 

وو�سكى  - جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/كيه اف ا�ض انرتنا�سيونال م.د.م.�ض

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )٤9٠٠9٠.33( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�ضر 

 253/2022/3517 تنفيذ �ضيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١- حممد جمال الدين موندال قيم الدين موندال

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )3٠3٦٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�ضر 

 411/2022/211 تنفيذ عقاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١-  ال�سناعات املطبعية واملكتبية ذ.م.م- جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م 
وميثله : عماد جمعه ح�سني علي اأهلي 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3.5٠7١٠٤.77( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  4130/2022/253 تنفيذ �ضيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم ٢3٠
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )٠٠٠٠٤8( وال�سادر عن املنفذ �سده من بنك 

ابوظبي التجاري بقيمة )١5٠٠٠٠( درهم.
طالب التنفيذ : ال�سركة الوطنية ملنتجات الملونيم �ض.م.ع.ع

رقم  عقار   - م�سقط  حمافظة  ال�سبب  )مدائن(  ال�سناعية  الر�سيل  مدينة   - عمان  عنوانه:�سلطنة 
69EXT - هاتف:٠٠9٦8٢٤٤٤٦٤5٠ - فاك�ض:٠٠9٦8٢٤٤٤٦٤٤ - بوكالة املحاميني الدكتورة اإمي���

املطلوب اإعالنه : ١- �سركة ئي ا�ض �سي لتجارة مواد البناء ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١5٠٠٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
هذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  يوما   )15( خ��الل  امل��ذك��ور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية 

العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3075/2022/253 تنفيذ �ضيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم ٢3٠

دبي  الم��ارات  بنك  وال�سادر عن   )٠٠٠٠٠٦( رقم  املرجتع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
الوطني بقيمة )٤٦٤35( درهم .

طالب التنفيذ : راج كومار �سيواكراماين
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع الفهيدي - مبنى جمعه بن احمد - ال�سوق الكبري 

- �سقة ١5 - بجوار م�سجد علي بن ابي طالب
املطلوب اإعالنه : ١- �سبري بودوكودى ب�سري توندييل - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : بتاريخ:٢٠٢٢/٦/7 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة  املبلغ املنفذ به وقدره )٤5٠٠٠.٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من  �ستبا�سر الج��راءات 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3634/2022/253 تنفيذ �ضيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم ٢3٠

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )٢٠١٠٤8 & ٢٠١٠8١( وال�سادر عن املنفذ 
�سدهم من بنك دبي ال�سالمي بقيمة )9١.٢٠3( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�سنع �سعيد الزعابي لالطارات ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - �سارع �سارع رافى - غرفة ابوظبي لل�سناعه والتجاره - بناية 

برج البحر ٢٠١
املطلوب اإعالنه : ١- توب موفرز لنقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )9١٢٠3.٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  3770/2022/253 تنفيذ �ضيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم ٢3٠
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )٤٤٠( وال�سادر عن امل�سرف بقيمة )٢٠٠٠٠٠( 

درهم .
طالب التنفيذ : �سركة دبي ال�سالمية للتاأمني واعادة التاأمني )امان( �ض.م.ع

عنوانه:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع ال�سعادة - مبنى بري�سم تاور - �سقة ١9٠١ - بريد 
الكرتوين:info@aldhaheriinternational.com - هاتف رقم:٠٤٤5١88٦٦

 - احمد  اأفتاب  �ساندهو  ر�سا  اأ�سد   -٢ ذ.م.م  التاأمني  خلدمات  النور�ض  �سركة   -١  : اإعالنهما  املطلوب 
�سفتهما : منفذ �سدهما

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)٢٠٤535( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوی رقم:1442/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الوىل رقم 9١

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )573.797( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة ١٢% من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . 

املدعي:موؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي - �سارع املطار - منطقة بور�سعيد - بناية نقطة العمال - امليزانني - مكتب رقم 
9 - هاتف:٠5٠٦7٦7٦١٦ - بريد الكرتوين:INFO3@OMALCE.AE - مكاين 3٢٤٤59٤8٢٦ 
- وميثله:عبداهلل رحمه عبداهلل رحمه العوي�ض ال�سام�سي  IBAN:AE090500000000020106942 -

املطلوب اإعالنه :  ١- حممد رفيق عبدال�سمد  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢١/١٢/٢3 يف الدعوى املذكورة اعاله 
اربعمائة ثالثة  درهم   )٤73.797( ومقداره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  عقار  موؤ�س�سة  ل�سالح/ 
و�سبعون الف و�سبعمائة �سبعة وت�سعون درهما ، والفائدة بواقع 5% �سنويا من تاريخ ٢٠٢١/١١/7 وحتى ال�سداد التام 
كما الزمته الر�سوم وامل�ساريف عن الدعوتني وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات 
، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70530

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  الدعوی رقم:76/2022/22 مدين كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الوىل رقم ٤٠٠

وقدره  مبلغا  للمدعية  ي����وؤدوا  ب��ان  وال��ت�����س��امم  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة   : ال��دع��وى  م��و���س��وع 
)٢٤٦.337.5٢٤( درهم مائتان و�ستة واربعون مليونا وثالثمائة و�سبعة وثالثون الفا وخم�سمائة واربعة وع�سرون 

درهما . 
املدعي:دريك اأند �سكل انرتنا�سيونال - �سركة م�ساهمة عامة

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع �سارع العامل - مبنى برج برامي - �سقة 3١
وميثله:حبيب حممد �سريف عبداهلل املال

املطلوب اإعالنه :  ١- طالل جا�سم حممد البحر - كويتي اجلن�سية - ب�سفته ع�سو جمل�ض ادارة املدعية ال�سابق  
-  �سفته : مدعي عليه 

بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم بان  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  :  قد  مو�سوع الإع��الن 
يوؤدوا للمدعية مبلغا وقدره )٢٤٦.337.5٢٤( درهم مائتان و�ستة واربعون مليونا وثالثمائة و�سبعة وثالثون الفا 
وخم�سمائة واربعة وع�سرون درهما - وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠٢٢/٦/١5  ال�ساعة ٠9.٠٠ �ض يف 
قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  املنازعة رقم:262/2022/486 تعيني خربة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات اخلام�سة ع�سر رقم 7٦٤

واملدعي  املدعية/املتنازعة  بني  العالقة  وبيان  م�ستندات  بها من  ما  الدعوى لالطالع  بندب خبري يف   : املنازعة  مو�سوع 
عليها/واملتنازع �سدها وبيان عدد حاويات النفايات التي مت التعاقد عليها وقيمتها وبيان عما اذا كانت املدعي عليها �سددت 
للمدعية املرت�سد بذمتها نتجية هذا التعاقد من عدمه وكذلك النتقال اىل مكان حاويات النفايات لبان حالتها وعددها 

وقيمتها وباجلملة ت�سفية احل�سابات بني الطرفني والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املدعي:ما�سرت �سكيب �سريفي�سيز �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - �سارع مدينة دبي الطبية - مبنى بناية مكاتب عود ميثاء - �سقة ١١٠ - 
مقابل فندق رافلز - وميثله:علي عبداهلل علي القوا�سي احلمادي

املطلوب اإعالنه :  ١- بيفر جلف للمقاولت �ض.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها بندب خبري يف الدعوى لالطالع ما بها من م�ستندات وبيان العالقة 
التعاقد عليها وقيمتها وبيان  التي مت  النفايات  املدعية/املتنازعة واملدعي عليها/واملتنازع �سدها وبيان عدد حاويات  بني 
مكان  اىل  النتقال  وكذلك  عدمه  من  التعاقد  هذا  نتجية  بذمتها  املرت�سد  للمدعية  �سددت  عليها  املدعي  كانت  اذا  عما 
ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  الطرفني  بني  احل�سابات  ت�سفية  وباجلملة  وقيمتها  وعددها  لبان حالتها  النفايات  حاويات 
لذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �ض   ٠9.٠٠ ال�ساعة   ٢٠٢٢/٦/٢ املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:696/2022/300 ا�ضتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثالثة رقم 83

مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:٢٠٢١/٢9١9 مدين جزئي والر�سوم 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:�سركة عمان للتاأمني �ض.م.ع
عنوانه:امارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - مبنى ال مكتوم رقم ٢٤ - بالقرب من دوار ال�ساعة - 

مقابل مركز الدانة - امييل:info@abdulmaliklaw.ae - رقم مكاين:3٠٦٦59٤95٠
وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�سطفى اهلي 

املطلوب اإعالنه :  ١- �سركة روي��ال اند �سن الالين�ض للتاأمني )ال�سرق الو�سط( ���ض.م.ب.م  -  
�سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف /احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:٢٠٢١/٢9١9 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢٢/٦/٢١  ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  ال�ضتئناف رقم:1143/2022/305 ا�ضتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85

اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:١93٠ ل�سنة ٢٠٢١ جتاري جزئي  مو�سوع ال�ستئناف : 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:ال اي ماج�ستيك للتجارة �ض.ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - �سارع مدينة دبي الطبية - مبنى بناية 

مكاتب عود ميثاء - �سقة ١١٠ - مقابل فندق رافلز
وميثله:علي عبداهلل علي القوا�سي احلمادي 

املطلوب اإعالنه :  ١- البري اإليا�ض جمدلين  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:٢٠٢١/١93٠ جتاري جزئي. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  ٢٠٢٢/٦/٢7  ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، 

وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�ضر        

 272/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املتنازع �سده : ١- بي�ست وي لال�ست�سارات املوارد الب�سرية
 جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :عبدالرحمن عبداهلل �سالح حممد اآل علي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )١7٠٠٠( 
درهم مع التعوي�ض بقيمة ٢٠٠٠ درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التام  ال�سداد  وحتى   ٢٠٢١/9/١١ يف  امل��ايل  املقابل  عليه  املدعي  ا�ستالم  تاريخ  من   %9

و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
قاعة  �سباحا يف   ٠9:٠٠ ال�ساعة   ٢٠٢٢/٦/٢8 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70092

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوی رقم:37/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة رقم ١٤

وقدره  مبلغا  للمدعية  والت�سامن  بالتكافل  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  مالية  مطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
)٢35.88٢.٤3( درهم مع الفائدة التاأخريية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية ولغاية ال�سداد التام . 

املدعي:�سركة في�سل جا�سم التجارية ذ.م.م
عنوانه:امارة دبي - جممع دبي لال�ستثمار ١ - رقم القطعة ١٢١ - 598 �سركة في�سل جا�سم التجارية - م�ستودع رقم 

١ - مكاين:١٤8٦٤٦٤78٦ - وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل
املطلوب اإعالنه :  ١- الكرتو فو�ض الكرتوميكانيكال �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:٢٠٢٢/3/١٤ بالزام املدعي عليها الوىل بان 
توؤدي للمدعية مبلغ )٢3588٢.٤3( درهم مائتني خم�سة وثالثون الف وثمامنائة اثنني وثمانون درهم والفائدة 
القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزمتها امل�ساريف وخم�سمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات ، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70459

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129055(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها : الني نبيل �سوان -  اجلن�سية لبنانية 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
درهم �سنوياً من تاريخ 2004/12/13 عن اإيجار اخلزانة رقم )93( الكائنة   200،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129071(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها : مرمي عو�ض علي بن  علي - اجلن�سية الإمارات 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
درهم �سنوياً من تاريخ 2009/10/5 اإيجار اخلزانة رقم )98( الكائنة بقاعة   300،00
اخلزائن احلديدية ببنك دبي ال�سالمي فرع اأبوهيل حتى تاريخ الت�سليم الفعلى وذلك خالل 
قانون  474 من  امل��ادة  بن�ض  الإن���ذار عمال  ه��ذا  ت�سلم  تاريخ  من  يوماً  )15( خم�سة ع�سر 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129068(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها : مرمي عو�ض علي بن علي - اجلن�سية الإمارات 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )15( رق��م  اخلزانة  اإيجار  عن   2008/5/1 تاريخ  من  �سنوياً  دره��م   200،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 70533
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129082(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها : فوزيه مفتوح - اجلن�سية املغرب 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )11( رق��م  اخلزانة  اإيجار  عن   2006/2/1 تاريخ  من  �سنوياً  دره��م   200،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129072(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها : كاميليا جميد تاج �سفقى - اجلن�سية اإيرانية 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
200،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2012/3/20 اإيجار اخلزانة رقم )103( الكائنة بقاعة 
وذلك  الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  اجلمريا  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129043(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها : ني�سات خانزادا - اجلن�سية بريطانية 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )206( رقم  اخلزانة  اإيجار   2011/10/29 تاريخ  من  �سنوياً  درهم   200،00
الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  اجلمريا  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
 474 وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإن��ذار عمال بن�ض املادة 
حالة  وف��ى  وتعديالته   1993 ل�سنة   18 رق��م  الإحت����ادي  التجارية  امل��ع��ام��الت  ق��ان��ون  م��ن 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 70533
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129086(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها : حممد اأيوب �سمري جان - اجلن�سية باك�ستانية 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
درهم �سنوياً من تاريخ 2005/4/19 عن اإيجار اخلزانة رقم )A40( الكائنة   200،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129078(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليه :وائل �سامي قمربي�ض - اجلن�سية لبنان 
املو�سوع :

بواقع  عليه  امل�ستحقة  الأج���رة  ���س��داد  ب�����س��رورة  عليه  وينبه  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )A1( رقم  اخلزانة  اإيجار  عن   2007/2/4 تاريخ  من  �سنوياً  دره��م   200،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533
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العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�ضر        

 18/2022/348 عقاري جزئي 
تفا�صيل االإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : ١- جا�سم ر�سا حممد �سالح الزرعوين  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�س�سة عقار

وميثله:�سمريه �سعيد �سامل �سعيد العبدويل 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
املطالبة  من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )5٤٦.93٦(

وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
قاعة  �سباحا يف   ١٠:3٠ ال�ساعة   ٢٠٢٢/٦/١٤ املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70530 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�ضر 

 209/2022/3213 تنفيذ عمايل 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١-  �سركة يونيمار للتجارة ذ.م.م - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/عادل احمد �سوا�ض
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )١٦89٢7( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  ال�ضتئناف رقم:2131/2021/300 ا�ضتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثانية رقم 8٢
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:٢١٤١/٢٠٢١ مدين جزئي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:ها�سم حممد ذيب ها�سم

عنوانه:المارات - امارة عجمان - الرا�سدية - عجمان - �سارع الرا�سدية ١ - مبنى هورايزون - 
�سقة ١5 - مكتب رقم ١5٠7

وميثله:حممد مبارك را�سد �سامل الغفلي 
املطلوب اإعالنه :  ١- اجمد ادهم دهمان  -  �سفته : اخل�سم املدخل

مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف /احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:٢٠٢١/٢١٤١ مدين جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  ٢٠٢٢/٦/١3  ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
70392 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اعالن حكم بالن�ضر        
                  يف  الدعوی رقم:213/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم ١3
مو�سوع الدعوى : الزام املدعي عليهم الوىل والثانية والثالث بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا اىل املدعية مبلغا 
اماراتيا وخم�سون فل�سا -  الف ومائتان و�ستة و�ستون درهما  اربعمائة و�سبعة و�ستون  قدره )٤٦7.٢٦٦.5٠( درهم 
ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  ولتمام  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  التاخريية  والفائدة 

التعاب . 
املدعي:ايه جي ئي �ستيل

�سركة ميور  بالقرب من  املنطقة اجلنوبية   - احل��رة جلبل علي  املنطقة   - الول  �سارع اخليل   - دبي  عنوانه:امارة 
للتجارة - مكاين ٠8١٦٠٦٢9١3 - هاتف رق����م:٠٤٤٢3٢١١١ - فاك�ض رق����م:٠٤٤٤٢٤٦8 - ����ض.ب:57٦٢ دبي -الربيد 

  @danish:اللكرتوين
املطلوب اإعالنه :  ١- راجي�ض كومار كري�سنا  -  �سفته : مدعي عليه 

بالزام  ب��ت��اري��خ:٢٠٢٢/٢/٢٤ مبثابة احل�سوري  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
املدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )٤٦7.٢٦٦.5٠( درهم اربعمائة و�سبعة و�ستون 
الف ومائتان و�ستة و�ستون درهما وخم�سون فل�سا والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا على املبالغ املحكوم بها من 
٢٠٢٢/١/١7 وحتى متام ال�سداد والزمتهم الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70459

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر    

                  يف  الطعن رقم:662/2022/445 طعن جتاري 
املنظورة يف:الدائرة التجارية الثانية - متييز رقم 5٤7

مو�سوع الطعن : ا�سليا الق�ساء بنق�ض احلكم املطعون عليه والق�ساء جمددا بعدم قبول ال�ستئناف �سكال 
ان كان هناك مقت�سى لذلك و/اأو برف�سه مو�سوعا وتاأييد القرار امل�ستاأنف فيما ق�سى به من عدم قبول 
المر وذلك لبطالن العقد وعدم نفاذه وخللو الوراق من اي دليل كتابي من�سوب للمدعي عليها بالقرار 
باملديونية مبا يتخلف معه احد �سروط ا�سدار امر الداء و/اأو وعلى �سبيل الحتياط:الق�ساء بنق�ض احلكم 
جميع  ثالثا:ويف   - مغايرة  بدائرة  جديد  من  به  لتق�سي  ال�ستئناف  ملحكمة  واحالته  كليا  نق�سا  الطعني 

الحوال الزام املطعون �سدها بالر�سوم وامل�ساريف عن جميع درجات التقا�سي. 
املطعون :كالدتيك انرتنا�سيونال ذ.م.م

ال�سيخ حممد  �سارع   - را�ض اخليمه   - راأ���ض اخليمة اجلزيرة احلمراء )الزعاب(  ام��ارة   - عنوانه:المارات 
PL85A - �سقة على ي�سار م�سجد عمر بن - باقرب من �سركه فيوجن  -  ار���ض  بن �سامل مبنى مبنى 

وميثله:اأمل عمري ال�سبيعي
املطلوب اإعالنه :  ١- احلفار لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م  -  مطعون �سده 

اع��اله ويتوجب عليكم احل�سور اىل  املذكور  الطعن  اق��ام عليكم  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : الإع��الن  مو�سوع 
حمكمة التمييز وذلك للرد �سحيفة الطعن املتقدمة �سدكم.

رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    
                  يف  ال�ضتئناف رقم:735/2022/300 ا�ضتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف املدنية الثانية رقم 8٢
مو�سوع ال�ستئناف : اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:٢٠٢٢/١55 مدين جزئي والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب. 
امل�ستاأنف:را�سد حريز را�سد احلريز الفال�سي

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع منطقة برج خليفة - مبنى اعمار �سكوير 
٤ - �سقة الثاين 

املطلوب اإعالنه :  ١- توب �سيد للمقاولت �ض.ذ.م.م  -  �سفته : م�ستاأنف �سده
مو�سوع الإعالن :  قد اأ�ستاأنف /احلكم ال�سادر بالدعوى رقم:٢٠٢٢/١55 مدين جزئي. وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  ٢٠٢٢/٦/٢٠  ال�ساعة ١٠.٠٠ �ض بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه 

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

حماكم دبي

حمكمة  ال�ضتئناف    
70533 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اعالن بالن�ضر        
                  يف  املنازعة رقم:843/2022/460 نزاع مدين 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثالثة ع�سر رقم 7٦٢
مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )55٠٦( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املعجل بال  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق وحتى  املحاماة والفائدة ١٢% من 

كفالة  . 
املتنازع :حكاية لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ور�سان الوىل - دبي - �سارع املدينة العاملية - مبنى احلي الجنليزي - 
بناية اك�ض ١3 - �سقة حمل رقم ا�ض ١٦

املطلوب اإعالنه :  ١- حممود احمد حممد اجليار  -  �سفته : متنازع �سده 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
)55٠٦( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠٢٢/٦/٢١  
ال�ساعة ٠9.٠٠ �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اعالن بالن�ضر        
                  يف  املنازعة رقم:973/2022/460 نزاع مدين 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات التا�سعة رقم 758
مو�سوع املنازعة : مطالبة مالية بقيمة ١3.٦٠٠ درهم اماراتي مع فوائد القانونية بواقع ١٢% 

من تاريخ ال�ستحقاق  . 
املتنازع :�سيليا لتاأجري ال�سيارات موؤ�س�سة فردية ملالكها قدرت جيزيلوف

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - دبي - �سارع ال مكتوم
املطلوب اإعالنه :  ١- �سريبيك علي�سري عجلى روزميتوف  -  �سفته : متنازع �سده    

درهم   ١3.٦٠٠ بقيمة  مالية  الدعوى ومو�سوعها مطالبة  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
اماراتي مع فوائد القانونية بواقع ١٢% من تاريخ ال�ستحقاق - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
املوافق  ٢٠٢٢/٦/٢7  ال�ساعة ٠9.٠٠ �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  1438/2022/253 تنفيذ �ضيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم ٢3٠

بنك  عن  وال�����س��ادرة   )8933٠5( و   )8933٠٤( ارق��ام  املرجتعة  ال�سيكات  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  مو�سوع 
ال�ستثمار بقيمة اجمالية مبلغ )١٦١٢9٤( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : �سركة القرق فو�سروك ذ.م.م
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع ال�سعادة - مبنى بري�سم تاور - �سقة 

info@aldhaheriinternational.com:١9٠١ - مكاين رقم:٢٤77٢8٦838 - بريد الكرتوين
املطلوب اإعالنهما : ١- �سامر روبار معو�ض ٢- هيلو�ض لرتكيب املواد العازلة يف البنية �ض.ذ.م.م - �سفتهما 

: منفذ �سدهما
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية  )١٦5٢٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70392 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اعالن بالن�ضر 
 732/2021/211 تنفيذ عقاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  -  تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١-  اوريون للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بن حرز اهلل بن مويزة

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقارات على عنوانهم/امارة 
دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - املركز التجاري ٢ - برج روز روتانا - مكتب رقم 7٠9/5٠١ 
ملك ال�سيخ مكتوم بن خليفة بن �سعيدات - وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا . 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  2364/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم ١85
، ب�سداد املبلغ املنفذ به  مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ٢٠٢١/٦977 امر اداء 

وقدره )٢٦9٢9.5٠( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : جامعة اجلزيرة �ض.ذ.م.م

عنوانه:العنوان امارة دبي - ديرة - القرهود - �سارع ٢ - بناية �سالح بن لحج - الطابق الثاين - مكتب 
hr@gulfadv.:رقم ٢١3 - هاتف رق��م:٠٤٢83٠٠٠9 - رقم الفاك�ض ٠٤38٢٠٠٠7 - بريد الكرتوين

مكاين:3٢٦5793٢79 رقم   -  ae
املطلوب اإعالنه : ١- خلفان خليفة را�سد �سبت ال�سام�سي - �سفته : منفذ �سده

املنفذ به  املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  مو�سوع الإع��الن : قد 
وقدره )٢٦9٢9.5٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 4010/2021/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم ١8٤

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف امر اداء رقم ٢٠7٤/٢٠٢١ ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )877٢87.١8( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : م�سرف المارات ال�سالمي - م�ساهمة عامة
عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - �سارع عود ميثاء - مبنى رقم 

١٦ - الطابق الثالث
املطلوب اإعالنه : ١- رىل عون المني - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن وحدة عقارية 
- املنطقة احلبية اخلام�سة - رقم الر�ض ٤3 - ا�سم املبنى الرمث ٢٦ - رقم الوحدة ٤٠7 - وفاء 

للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        

                  يف  الدعوی رقم:1110/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم ٢٠3

مو�سوع الدعوى : املطالبة با�سدار المر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ١٢95٠ درهم وفائدة قانونية 
١٢% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام . 

املدعي:جامعة اجلزيرة �ض.ذ.م.م
عنوانه:العنوان امارة دبي - ديرة القرهود - �سارع ٢ - بناية �سالح بن لحج - الطابق الثاين - مكتب 
hr@gulfadv.:رقم ٢١3 - هاتف رق��م:٠٤٢83٠٠٠9 - رقم الفاك�ض:٠٤38٢٠٠٠7 - بريد الكرتوين

الكندري حممد  عبداهلل  وميثله:احمد   - مكاين:3٢٦5793٢79  رقم   -  ae
املطلوب اإعالنه :  ١- حممد عبداهلل �سامل �سيف الهنائي  -  �سفته : مدعي عليه

ب��ت��اري��خ:١٦/5/٢٠٢٢ -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  الإع��الن :طلب  مو�سوع 
تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )١٢95٠( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام 
املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم 
امل���ادة ٦٦ م��ن الالئحة  ال���واردة يف  ا�ستئنافه بح�سب الح���وال وف��ق الح��ك��ام  او  التظلم الم��ر  احل��ق يف 

التنظيمية لقانون الجراءات املدنية.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  3020/2022/253 تنفيذ �ضيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم ٢3٠

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )٠٠٠٢١( وال�سادر عن بنك المارات دبي الوطني 
بقيمة )55.9١5( درهم وال�سيك رقم )٠٠٠٢5( وال�سادر عن بنك المارات دبي الوطني بقيمة )55.9١5( 

درهم .
طالب التنفيذ : رويال نوفا لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بور�سعيد - ديره دبي - �سارع الحتاد - مبنى بناية ان جي اي - �سقة 
طابق 7 �سقة 7٠3 - بالقرب من حمطة مرتو ديرة �سيتي �سنرت

املطلوب اإعالنه : ١- �سي تي جي لتجارة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١١١83٠( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

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

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اعالن بالن�ضر 
 3424/2022/207 تنفيذ جتاري 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١- جازز للمقاولت �ض.ذ.م.م �سابقا مدينة اللولو للخدمات الفنية 

�ض.ذ.م.م )حاليا(  -   جمهول حمل القامة
�سركة  اجلاهزة  اجلافة  للخلطات  برمييم  اأك�سيد  التنفيذ/�سركة  الطالب  ان  مبا 

ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م - اجلن�سية المارات
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )٤3358( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 

اعالن حكم بالن�ضر        
18/2021/1447 عقاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل حمكوم عليه ١- ال�سديق الغب�ض ال�سيخ احل�سن  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان حمكوم له : موؤ�س�سة عقار
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   ٢٠٢٢/3/١٤ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
درهم   )5٦٠.79٢( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  عقار  موؤ�س�سة  ل�سالح/ 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من  والفائدة %5  وت�سعون درهم  واثنني  و�سبعمائة  الف  و�ستون  خم�سمائة 
)تاريخ رفع الدعوى( احلا�سل بتاريخ:٢٠٢١/١١/٦ وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�ساريف 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70530

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129048(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها : ناهيده حممد اإ�سالم جمال - اجلن�سية اإيران 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
الكائنة   )B71( اإيجار اخلزانة رقم 2006/8/8 عن  درهم �سنوياً من تاريخ   300،00
الت�سليم  تاريخ  حتى  دبي  الرئي�سي  الفرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن  بقاعة 
الفعلى وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 
املعامالت التجارية الإحتادي رقم 18 ل�سنة 1993 وتعديالته وفى حالة  474 من قانون 
وافراغ  اخلزانة  لفتح  احل�سور  ب�سرورة  يخطركم  املنذر  فاإن  املحددة  املهلة  يف  ال�سداد  عدم 
القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها  وت�سليم  حمتوياتها 

الالزمة �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/129058(
املنذر : بنك دبي الإ�سالمي �ض م ع - اجلن�سية الإمارات

املنذر اإليها :ب�سمه حممد يا�سني - اجلن�سية باك�ستان 
املو�سوع :

بواقع  عليها  امل�ستحقة  الأج��رة  �سداد  ب�سرورة  عليها  وينبه  اإليها  املنذر  املنذر  البنك  يكلف 
200،00 درهم �سنوياً من تاريخ 2014/11/9 اإيجار اخلزانة رقم )203( الكائنة بقاعة 
وذلك  الفعلى  الت�سليم  تاريخ  حتى  اجلمريا  فرع  ال�سالمي  دبي  ببنك  احلديدية  اخلزائن 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار عمال بن�ض املادة 474 من قانون 
1993 وتعديالته وفى حالة عدم ال�سداد يف  18 ل�سنة  املعامالت التجارية الإحتادي رقم 
املهلة املحددة فاإن املنذر يخطركم ب�سرورة احل�سور لفتح اخلزانة وافراغ حمتوياتها وت�سليم 
مع  �سدكم  الالزمة  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  املنذر  البنك  �سي�سطر  واإل  مفتاحها 

حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533 العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
اعالن بالن�ضر 

 5664/2022/253 تنفيذ �ضيكات 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر  

 تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/١- عبيده احمد اجلباوى  -   جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/حممد م�سلح خيو
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )3٠5535.٠٠( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13566 بتاريخ 2022/6/10 
 اإخطار - برقم املحرر 2022/0065377

اإنذار عديل
املخطر : امني ري�ض - املاين اجلن�سية - و اأحمل بطاقة هوية رقم )784198662982812( ب�سفتي مدير الرخ�سة امل�سماه / اجلذور العربية للمقاولت �ض.ذ.م - 

رخ�سة رقم )547236( �سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - اإمييل : amin@Aljethour.ae  - ه� / 0505774993  العنوان : 
املخطر اليه : را�سد عبد اهلل �سامل العمراين ال�سام�سي  - العنوان : الإمارات، اإمارة ال�سارقة، الرحمانية 2، ه� / 0506116789

املو�سوع : اإنذار عديل ب�سداد مبلغ وقدره )778،358( درهم
الوقائع: بالإ�سارة اإىل عقد املقاولة املوؤرخ يف املربم بني املنذرة )املقاول( واملنذر اليه )�ساحب العمل( ب�ساأن عقد مقاولة م�سروع اإن�ساء وحدة �سكنية طابق اأر�سي + طابق 
 اول + ملحق اأر�سي +غرفة �سائق + مظلة مواقف �سيارات + �سور على قطعة الأر�ض 846 منطقة الرحمانية 2، اإمارة ال�سارقة على اأن يتم الجناز يف 22-05-2021
وبالإ�سارة اإىل مبا�سرة املنذرة )املقاول( للعمل وتنفيذها ن�سبة اأعمال تزيد عن 46%، ومن ثم توقف العمل بامل�سروع لأ�سباب تعود على املنذر اإليه )�ساحب العمل(، 
وعدم اعتماده املواد وعدم رغبته اجلدية يف ا�ستكمال الأعمال، مما اأدى اإىل تكاليف ا�سافية تكبدتها املنذرة )املقاول( ول زالت تتكبدها لتاريخه ب�سبب توقف العمل 

وب�سبب اأن امل�سروع لزال على ا�سم املنذرة )املقاول( لتاريخه لدى اجلهات املخت�سة،
وبالإ�سارة اإىل العديد من املرا�سالت واملطالبات اخلا�سة برغبة املنذرة )املقاول( با�ستكمال الأعمال ومتديد مدة امل�سروع، وان هذا التوقف يكبدها تكاليف اإ�سافية ترهق 
 حالتها املادية، وبالإ�سارة اإىل مطالبة املنذرة )املقاول( للمنذر اإليه )�ساحب العمل( بقيمة هذه التكاليف البالغة 778،358،00 درهم لغاية تاريخ 2022-04-18، 

علماً بان املطالبات عن التكاليف ال�سافية كانت مبوجب خطاباتنا اإىل ا�ست�ساري امل�سروع بتاريخ :
10-11-2021 &  29-11-2021 &  28-12-2021 &  24-01-2022 &  09-02-2022 &  24-01-2022 &  18-04-22

20-07-2020 &  09-08-2020 &  05-10-2020 &  15-11-2020 &  26-12-2020 &  02-02-2021  
وبدون اي رد او ا�ستجابة. 

 ،2022-04-18 تاريخ  لغاية  ال�سافية  التكاليف  درهم عن   778،358،00 مبلغ  العمل(  )�ساحب  اليه  املنذر  لدى  )املقاول(  املنذرة  م�ستحقات  فاإن  وبامللخ�ض 
بالإ�سافة اإىل املطالبة بالتكاليف ال�سافية لغاية تاريخ حل املو�سوع، بالإ�سافة اإىل املطالبة بقوات اأرباح الأعمال املتبقية اإن مل يتم ا�ستكمال الأعمال بامل�سروع وفق 
البند 17 من العقد، لذلك-  تنذر املنذرة )املقاول( املنذر اليه )�ساحب العمل( ب�سرورة �سداد املبلغ امل�ستحق لها البالغ 778،358،00 درهم بذمة املنذر اليه )�ساحب 
العمل( عن التكاليف ال�سافية لغاية 18-04-2022 بالإ�سافة اإىل املطالبة بالتكاليف ال�سافية لغاية تاريخ حل املو�سوع خالل مدة 15 يوم من تاريخ هذا الإنذار، 
بالإ�سافة اإىل فوات اأرباح الأعمال املتبقية اإن مل يتم ا�ستكمال الأعمال بامل�سروع، واإل �ست�سطر املنذرة )املقاول( لتخاذ الإجراءات القانونية املنا�سبة حلفظ حقوقها 

واإلزام املنذر اإليه )�ساحب العمل( بال�سداد مع الفوائد القانونية 12 % والر�سوم وامل�ساريف لغاية ال�سداد التام،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0064321
اخطار عديل للوفاء مببلغ 24،075،25 درهم

رقم  هوية  بطاقة  ويحمل   ، اجلن�سية  هندي   - ح�سني  مريا  ب�سري  ال�سيد/  وميثلها  الفنيه،  للمقاولت  املحيط  :ملك  املخطر 
784196857613176

العنوان:ال�سارقه -ميدان ال�ساعة - رقم الهاتف :971506466811
املخطر اليه : جريمن تك للفيرب جال�ض ذ م م،

العنوان : ال�سجعة -�سارع الذيد- ار�ض م�سورة ملك خليفة حممد بكر ال على 
رقم الهاتف : 971506329901-971528443444

املدعي  بالتوقيع عن  املذول  قبل  املحرر من  ال�سيك  درهم مو�سوع   24،075،25 للمخطر مببلغ  �سيك  اإليه حرر  املخطر   -: ال�سرح 
لل�سحب  قابل  كايف  ر�سيد  وجود  لعدم  �سرف  دون  ارتد  انه  ال  ال�سيك  ل�سرف  املدعى  توجه  ال�سيك  ا�ستحقاق  بتاريخ  انه  حيث  عليه 

وبيانه كالتايل : 
املتحد العربي  البنك  بنك  على  وامل�سحوب   2019/10/12 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم  ال�سيك الول رقم 000028 مبلبغ 4537 

 ال�سيك الثاين رقم 016894 مبلبغ 19538،25 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 18-01-2019 وامل�سحوب على بنك البنك العربي املتحد 
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،  لذلك ، 
فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية، 

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذا اخطار منا بذلك،،،

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   
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 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0067755
اخطار عديل للوفاء مببلغ )8200( درهم

املخط�ر / حممد جايد ا�سرف حممد ا�سرف، اجلن�سية باك�ستان
ويحمل بطاقة هوية رقم )784198068798713( العن�وان / ال�سارقة هاتف رقم / ) 0502127336 (

املخطر اليه / ج�سر احلرية ل�ست�سارات املوارد الب�سرية
العنوان ال�سارقة - املحطة - خلف �سارع ال�سيخ �سفر بن خالد لبقا�سمي - مكتب رقم 1

رقم هاتف / )0528451403(
املو�سوع / اإخطار عديل بالوفاء مببلغ 8200 درهم اماراتي

املخطر اإليه حرر عدد 1 �سيك للمخطر مببلغ 8200 )ثمانية اآلف ومائتني( درهم اماراتي 
مبوجب �سراء فيزة عمل

حيث ان املخطر يطالب املخطر اليه ب�سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته ، حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر 
ل�سرفه اإل اأنه ارتد دون �سرف لختالف املبلغ بالكلمات عن الرقام : بيانات ال�سيك كالتايل : �سيك رقم 000007 
مببلغ 8200 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2022/04/27 وامل�سحوب على بنك امل�سرق. حيث ان املخطر اليه قد تخلف 
بالوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه و املطالبة الودية مرارا وتكرارا لكن دون جدوى ،  لذلك، فاأننا نخطركم 
اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الإجراءات القانونية،  ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور اعاله خالل خم�سة 

واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   
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انذار قانوين بالتكليف بالوفاء
برقم املحرر 2022/0057917

انذار قانوين بالتكليف بالوفاء
)A21143176( مقدم من : املن�ذر / وائل عب�د املنع�م عثم�ان عبد احلميد جمعة - م�س�ري اجلن�سية - يحم�ل ج�واز �سفر رقم

العنوان / المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - منطقة القا�سمية - بناية بنك امل�سرق - الطابق 10 - الوحدة رقم 1002
abukhalidwork@yahoo.com / الهاتف / 0554090909 - الربيد الإلكرتوين

 / العنوان  رقم )784198379432689(  املفلحي - ميني�ة اجلن�سية - حتم�ل بطاقة هوي�ة  عل�وي �سال�ح  �سي��ماء   / اإليه�ا  املن�ذر   / �سد 
 ،101 رقم  �سقة   - الأول   الطابق   - اليافعي  كبي�ض  اأحمد حممد  ملك  بناية   - املجرة  - منطقة  ال�سارقة  اإمارة   - املتحدة  العربية  الإمارات 

الهاتف / 0543904350 
املو�سوع : انذار عديل بالتكليف بالوفاء 

هذا و مبوجب املو�سوع امل�سار اإليه اأعاله ، تداينت املنذر اإليها من املنذر مبلغ   وقدره 10،000 درهم )فقط ع�سرة اآلف درهم لغري( ، كقر�ض 
�سخ�سي لها ، وذلك مبوجب اإقرار دين موقع عليه من قبلها، والذي تعهدت مبوجبه ب�سداد هذا املبلغ للمنذر يف موعد اأق�ساه �سهرين من تاريخ 
توقيعها على هذا الإقرار ب� 2021/6/28، واأنه يف حال امتناعها عن �سداد هذا املبلغ يف املوعد املحدد وال�سالف البيان ، فاإنها تتحمل كافة 

امل�سوؤوليات القانونية واجلنائية املرتتبة على هذا الإقرار ،  
وحيث ق�د ق�ام املنذر مبطالب�ة املن�ذر اليها مرارا و تكرارا ب�سداد مبلغ 10،000 درهم، املرت�سد يف ذمتها اجتاهه واملثبت مبوجب اإقرار الدين 
املذكور اأعاله ، ال انها امتنعت عن ال�سداد بدون �سند اأو م�سوغ قانوين يدعو لذلك ، المر الذي ح�دا باملنذر لإنذار املنذر اليها مبوجب هذا 
الإنذار بتكليفها بالوفاء له مببلغ 10،000 درهم ، مبوجب اإقرار الدين �سند الإنذار العديل املاثل. لذلك ، فان املنذر اإذ يبادر بتكليف املنذر 
اليها مبوجب هذا النذار العديل ب�سداد مبلغ )10،000 درهم( فقط ع�سرة اآلف درهم لغري، و املرت�س�دة ب�ذمتها للمنذر والثابتة مبوجب 
اإقرار الدين املوقع عليه من قبلها وامل�سار اإليه اأعاله ب�سدر هذا النذار و ذلك خالل مدة خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالمكم و اأخطاركم بهذا 
النذار وفقا لن�ض املادة )1/144( من قانون الإجراءات املدنية و اإل �سي�سطر املن�ذر للجوء اىل الق�ساء لإ�ست�سدار اأمر باأداء هذا املبلغ مو�سوع 

اإقرار الدين من املحكمة املخت�سة ، وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام ،،   املنذر
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   
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 اإنذار عديل بالن�ضر 

 رقم  2022/9905
املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك.
املنذر اإليه  :  �سان هوك بينج .

نتيجة  دره��م   )٦٢،7٠٢.٠٠( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم  ) 3٢859 / خ�سو�سي /E/ دبي( من نوع ) كراي�سلر �سي 3٠٠  _ 
�سالون( موديل )٢٠١5( _ لون ) ابي�ض( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197
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وتعرف امل�ساركون من خالل التطبيق العملي يف 
الور�سة على كيفية �سياغة كتب �سامتة بطريقة 
جاذبة للقارئ، تعتمد على ال�سرد املرئي املوؤثر، 
للتطبيق  مو�سوعاً  “الأمل”  املدربة  واختارت 

خيال  حتفز  كتب  ت�سميم  على  ال��ت��درب  بهدف 
القراء وتدخلهم اإىل اأحداث الق�سة.

املختلفة  الطرق  على  ال�سوء  امل��درب��ة  و�سلطت 
ل��ب��ن��اء ال�����س��خ�����س��ي��ات يف ال��ق�����س��ة وال��ت��ع��ب��ري عن 

امل�ساركون  وتعّرف  لأحداثها،  العميقة  املعاين 
اجلمالية  اخليارات  وانتقاء  الر�سم  اآليات  على 
اإىل  فاعلية  اأك���رث  ب�سكل  امل��و���س��وع  تنقل  ال��ت��ي 
ال��ر���س��ائ��ل م��ن خالل  ب��ه��دف تو�سيل  ال���ق���ارئ، 
با�ستخدام  القارئ  وتوجيه  والر�سومات  ال�سور 

الألوان والإيقاع واملنظور.
ر�سًما  امل����درب����ة  ب���اإ����س���راف  امل�������س���ارك���ون  واأك����م����ل 
اتخاذ  على  م�ساعدتهم  ا�ستهدف  ��ا  ��ي��ِح��يًّ َت��ْو���سِ
القرارات املنا�سبة ب�ساأن اختبار ال�سكل اجلمايل 
الأكرث مالءمة لق�س�سهم، مما مكنهم يف نهاية 
الور�سة من النتهاء من اإعداد هيكلية متكاملة 
ب�����س��ك��ل م�ستقل  ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ي��ه  ل��ك��ت��اب ���س��ام��ت 

وحتويلها اإىل منتج نهائي.
املجل�ض  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ق���روب���ي،  م������روة  وق����ال����ت 
الكتب  “تعترب  ال��ي��اف��ع��ني:  ل��ك��ت��ب  الإم����ارات����ي 
ال�����س��ام��ت��ة م��ن ال��و���س��ائ��ل الإب���داع���ي���ة يف رواي���ة 
اأحداث الق�س�ض ونقل امل�ساعر للقراء ال�سباب، 
وتوليد  اخل��ي��ال  على  ك��ب��رية  م��ق��درة  تعطي  اإذ 
ال���ق���درات ع��ل��ى الك��ت��ف��اء ب��ال�����س��ورة ع��ن الن�ض 
املكتوب، وهذا يتطلب مهارات عالية، ومن �ساأنه 

اأن يرفد امل�سهد الأدبي والثقايف بلون رائع من 
الثقافية  اجل�����س��ور  ب��ن��اء  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  الكتب 

واإلغاء احلواجز اللغوية«.
عوامل  على  نوافذ  الور�سة  “فتحت  واأ�سافت: 

جديدة من الإبداع، 
و�سجعت امل�ساركني على اإطالق العنان ملخيالتهم 
احلبكة  وفهم  لتف�سري  ج��دي��دة  ط��رق  وتطوير 
معرفة  خاللها  من  وا�ستطاعوا  وال�سخ�سيات، 
الأ�س�ض التي تبنى عليها اأركان العمل الق�س�سي 
امل�سور الناجح، وهو ما يدعم معارفهم، وي�سهم 
حولهم  م��ن  الأ���س��ي��اء  اإىل  نظرتهم  تطوير  يف 
الأح��داث بعني  اإىل  النظر  عرب حتفيزهم على 
اإبداعية ت�ستطيع اأن تقراأ يف ال�سور الكثري من 

املعاين اخلفية«.

م�صاركة القارئ
قالت  ال�����س��ام��ت��ة،  ال��ك��ت��ب  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وتعليًقا 
فران�سي�سكا ديل اأورتو: “ت�سنع الكتب ال�سامتة 
النا�ض م��ن خ��الل الق�س�ض  ب��ني  رواب���ط ق��وي��ة 

التي تعرب عن الثقافات املختلفة،

 والتي تعك�ض خيال الفنان وجتربة القارئ معاً، 
حيث ي�سبح كل قارئ موؤلفاً م�ساركاً، ويجد كل 
�سفحات  بني  خمتلفة  ق�س�ساً  الكتاب  ق��راأ  من 

نف�ض الكتاب ال�سامت«.

واأ�سافت: “يف غياب الكلمات يف الكتب ال�سامتة، 
ال�����س��ور عن  اأن يبحث يف  ق���ارئ  ك��ل  يجب على 
مثل  امل�سرتكة،  اإن�سانيتنا  تعك�ض  التي  التجارب 

احلب اأو اخلوف اأو العائلة اأو الأمل«.

�صمن مبادرة كتب �صنعت يف االإمارات

املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني يدرب م�صاركني يف ور�صة عمل على ت�صميم الكتب ال�صامتة

•• ال�شارقة-الفجر:

ن��ّظ��م��ت م��وؤ���س�����س��ة )ف������ّن(، ور����س���ة ع��م��ل بعنوان 

الإلكرتونية” وذلك على مدار  الألعاب  “تطوير 
يومني يف م�سرح املجاز بال�سارقة، قّدمها عبد اهلل 
تدريبهم  بغر�ض  النا�سئة،  فئة  وا�ستهدفت  فهد، 

وتطوير مهاراتهم فيما يتعلق ب�سنع الألعاب يف 
ف�ساء ثنائي الأبعاد.

وا���س��ط��ح��ب��ت ور���س��ة ال��ع��م��ل امل�����س��ارك��ني يف رحلة 
اأجهزة  على  العملي  بالتطبيق  وُمفعمة  ممتعة 
�سهد  بحيث  بهم،  اخلا�سة  املحمول  الكمبيوتر 
اأ�سا�سّية  مقّدمة  عر�ض  الور�سة  من  الأول  اليوم 
حول اآليات ومهارات تطوير الألعاب وفقاً لنظام 
�سهلة  برجمة  لغة  عن  عبارة  وه��و  “�سكرات�ض”، 
وت�سمح  واملبتدئني  لالأطفال  موّجهة  ومب�ّسطة، 
لهم باإن�ساء األعابهم وق�س�سهم التفاعلّية، وتهدف 

اإىل تنمية الإبداع والبتكار لديهم.
وت���ع���ّرف امل�����س��ارك��ني ع��ل��ى اآل���ي���ة ا���س��ت��خ��دام هذه 
ك��ائ��ن م��ا وتدويره،  ال��ت��ق��ن��ّي��ة، وك��ي��ف��ّي��ة حت��ري��ك 
الأبعاد،  ثنائي  ف�ساء  يف  املاو�ض  بجهاز  ومتابعته 
اإن�ساء واجهة م�ستخدم  التدريب على  اإىل جانب 
ثنائّية  ب�سيطة  لعبة  �سنع  اإىل  و���س��وًل  للعبة، 
الفر�سة  اأتيحت  كما  ك��ّل��ي.  ب�سكل  تعمل  الأب��ع��اد 

ل��الأط��ف��ال امل�����س��ارك��ني ب��ن��اء ت�����س��ّورات��ه��م اخلا�سة 
لعبة  اإىل  ث��ّم حتويلها  وم��ن  ال���ورق،  للفكرة على 

فعلّية با�ستخدام لغة الربجمة “�سكرات�ض«.

ة األعاب عاملّية من�صّ
لعبتهم  امل�ساركني ب�سناعة  بداأ  التايل،  اليوم  ويف 
على  للتعرف  “�سكرات�ض”  نظام  على   اخلا�سة 
و�سل�سة،  مرنة  بطريقة  ال��ربجم��ة  خ��ط��وات  اأه��م 
واإعادة �سنع لعبة ثنائّية الأبعاد عرب هذا النظام، 
الألعاب  م���ن  ع����دد  ا���س��ت��ع��را���ض  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سهرية والب�سيطة التي مّت تطويرها با�ستخدام 

هذه املن�سة.
من  بالعديد  العمل  ور�سة  يف  امل�ساركون  وحظَي 
لتحفيزهم  ال��ت��ن��اف�����س��ّي��ة،  وامل�����س��اب��ق��ات  الأن�����س��ط��ة 
اأف�سل فكرة، واأف�سل لعبة،  على الإب��داع، وابتكار 
يف  مّت  وق��د  “�سكرات�ض”،  نظام  ع��رب  وتطويرها 
ال��ن��ه��اي��ة اخ��ت��ي��ار ال��ف��ائ��زي��ن وت��ك��رمي��ه��م بجوائز 

متنّوعة مقدمة من حمل اآمني �ستور.
وت��ه��دف م��وؤ���س�����س��ة ف���ّن م��ن خ���الل ه���ذه الور�سة 
وامل���ه���ارات لالأطفال  امل��ع��رف��ة  ن��ق��ل  اإىل  وغ��ريه��ا، 

وال�������س���ب���اب يف الإم����������ارات م����ن خ�����الل اخل�����ربات 
الإعالم  وو�سائل  الفنون  جم��الت  يف  والتقنيات 

وغريها، حملياً وعاملياً.

با�صتخدام لغة الربجمة �صكرات�ض وحمرك االألعاب يونيتي

)فّن( ُتنّظم ور�صة عمل تطوير الألعاب الإلكرتونية لتنمية مهارات الأطفال يف �صنع الألعاب يف ف�صاء ثنائي الأبعاد

اأفالم   9 ب���    MAD Solutions ت�����س��ارك 
العربي  الفيلم  مهرجان  م��ن  ال��ق��ادم��ة  ال���دورة  يف 
ي��ون��ي��و/ح��زي��ران(، بواقع   19  - 15 ب��روت��ردام ) 
7 اأف����الم م��ن ت��وزي��ع ال�����س��رك��ة وه���م جم��ن��ون فرح 
با�سل  للمخرج  واحل���ارة  ب��وزي��د،  ليلى  للمخرجة 
غ���ن���دور، وب��ن��ات ع��ب��د ال��رح��م��ن ل��ل��م��خ��رج زي���د اأبو 
الباجه  مي�سون  للمخرجة  ماكو  وكل�سي  حمدان، 
اأولد مهند،  ال��ه��ادي  ج��ي، وب��ني الأم���واج للمخرج 
الق�سري  والفيلم  خليل،  مانو  للمخرج  واجل��ريان 

ال�ست للمخرجة �سوزانا مريغني.
مهام  تتوىل  بفيلمني  اأي�ساً     MAD وت�سارك 
الت�سويق والرتويج لهما وهما واحد تاين للمخرج 
وبرا  حلمي  اأح��م��د  والنجم  خ�سري  �ساكر  حممد 

امل��ن��ه��ج ل��ل��م��خ��رج ع��م��رو ���س��الم��ة وال��ن��ج��م ماجد 
الكدواين.

واحد تاين:
اأح��داث الفيلم حول موظف يعمل اأخ�سائي  تدور 
اج��ت��م��اع��ي يف م�����س��ل��ح��ة ال�����س��ج��ون، ي��ك��ت�����س��ف بعد 
لل�سغف  وفقدانه  ف�سله  قدامى  زمالء  مع  مقابلة 
يف احلياة، فيلجاأ اإىل اخرتاع ُيعيد له ال�سغف من 

جديد، ولكن تنحرف الأمور ب�سكل غري متوقع.
الفيلم من بطولة اأحمد حلمي، روبي، اأحمد مالك، 
حممود حافظ، عمرو عبد اجلليل، ن�سرين اأمني، 
نور اإيهاب وغريهم، من تاأليف هيثم دبور، واإخراج 
حم��م��د ���س��اك��ر خ�����س��ري، واإن���ت���اج ���س��رك��ة �سيرنجي. 

 8:15 ال�ساعة  19 يونيو  الأحد  العر�ض:  ميعاد 
م�ساًء بتوقيت روتردام )غرينت�ض +2(.

برا املنهج: 
نور طفل يتيم يبلغ من العمر 13 �سنة، ويحاول 
اكت�ساب اح���رتام زم��الئ��ه م��ن خ��الل دخ��ول منزل 
بقربه  امل��رور  الأولد  املدر�سة يخاف  اأم��ام  مهجور 
ليكت�سف اأن الذي ي�سكنه رجل عجوز يعي�ض هناك 
خمتبئاً من العامل. تن�ساأ �سداقة وعالقة تربوية 
اإىل  بهما  يدفع  م��ا  العجوز  وال��رج��ل  ال�سبي  ب��ني 

رحلة لكت�ساف الذات.
والطفل  ال��ك��دواين  م��اج��د  النجم  بطولة  الفيلم 
ب���ال����س���رتاك م���ع ���س��ي��وف ال�سرف  ���س��ري��ف  ع��م��ر 
واأح��م��د خالد  اليزيد  اأب���و  واأ���س��م��اء  روب���ي  النجمة 
���س��ال��ح ودن���ي���ا م���اه���ر، وه���و ق�����س��ة واإخ������راج عمرو 
���س��الم��ة و���س��ي��ن��اري��و وح�����وار خ��ال��د دي����اب وعمرو 
 Lagoonie Film اإن����ت����اج  وم����ن  ����س���الم���ة، 
وتوزيع  ال��ع��ق��اد(  )���س��اه��ي��ن��از   Production
اأفالم  اخلليج  ب��دول  والتوزيع  فيلم  دولر  داخلي 
مهام   MAD Solutions وتتوىل  اأورينت، 
الت�سويق والرتويج للفيلم. ميعاد العر�ض: الأحد 

19 يونيو ال�ساعة 11:15 �سباحاً 

جمنون فرح:
ي��ح��ك��ي ال��ف��ي��ل��م ق�����س��ة اأح���م���د ����س���اب ف��رن�����س��ي من 
اأ����س���ول ج���زائ���ري���ة ع���م���ره 18 ���س��ن��ة، وي��ع��ي�����ض يف 
ال�سابة  فرح  يقابل  اجلامعة،  يف  باري�ض.  �سواحي 
لتوها  و�سلت  والتي  باحليوية  املفعمة  التون�سية 
ال�سعر  م��ن  جمموعة  يكت�سف  بينما  باري�ض.  اإىل 
الإيروتيكي الذي مل يكن يتخيل وجوده،  العربي 
يقع اأحمد يف حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه يف 

غرامها، يحاول اأحمد مقاومة عواطفه.
ف��ي��ل��م جم���ن���ون ف����رح م���ن ت���األ���ي���ف واإخ��������راج ليلى 
عوطالبايل،  �سامي  بطولته  يف  وي�����س��ارك  ب��وزي��د، 
زب��ي��دة ب��احل��اج ع��م��ر، �سمري احل��ك��ي��م، دي���وجن كيبا 
 MAD ت��اك��و واأوري���ل���ي���ا ب��ي��ت��ي، وت���ت���وىل ���س��رك��ة
العربي،  ال���ع���امل  يف  ال���ت���وزي���ع   Solutions

 Pyramide ع���امل���ي���اً  ال���ت���وزي���ع  ي���ت���وىل  ب��ي��ن��م��ا 
International. مواعيد العر�ض: اخلمي�ض 
16 يونيو ال�ساعة 9:45 م�ساًء- الأحد 19 يونيو 

ال�ساعة 4:45 م�ساًء

فيلم احلارة:
تدور اأحداث الفيلم يف حي حتكمه النميمة والعنف 
يف �سرق عّمان، حيث يقوم �ساب خمادع بامل�ستحيل 
اأمام  عائقاً  والدتها تقف  لكن  ليكون مع حبيبته، 
�سخ�ض  كامريا  تلتقط  وعندما  ق�ستهما،  اكتمال 
مبتز مقطعاً م�سوراً لهما يف و�سع حميمي، تلجاأ 
ملا يحدث،  اإىل ع�سابة لت�سع ح��داً  الأم يف اخلفاء 

لكن الأمور ل جتري كما ُخطط لها.
ب��ا���س��ل غندور،  ت��األ��ي��ف واإخ�����راج  فيلم احل����ارة م��ن 
وبطولة عماد عزمي، بركة رحماين، منذر رياحنة، 
مي�ساء عبد الهادي، نادرة عمران وندمي رمياوي. 
 The ،)ومن اإنتاج بيت ال�سوارب )يو�سف عبدالنبي
نا�سر(  )رول   Imaginarium Films
 Lagoonie Film Productionو
�سركة  وتتوىل  م�سارك،  كمنتج  العقاد(  )�ساهيناز 
الفيلم  ت��وزي��ع  م��ه��ام   MAD Solutions
 Elle الفرن�سية  ال�����س��رك��ة  ت��ت��وىل  بينما  ع��رب��ي��اً، 
ميعاد  العامل.  اأنحاء  باقي  يف  املبيعات   Driver

العر�ض: الأحد 19 يونيو ال�ساعة 4:45 م�ساًء 

فيلم بنات عبد الرحمن:
ب��ن��ات ع��ب��د ال��رح��م��ن ه��م اأرب����ع اأخ�����وات خمتلفات 
ت�سطرهن الظروف للعودة اإىل منزل العائلة بعد 
اختفاء  لغز  بع�ض حلل  انعزالهن عن  �سنوات من 
وال���ده���ن امل��ف��اج��ئ. ول��ك��ن رح��ل��ة ال��ب��ح��ث ال�سرية 
عالمات  من  واملزيد  جديدة،  اأ���س��راراً  لهن  تك�سف 

ال�ستفهام.
الفيلم من تاأليف واإخراج زيد اأبو حمدان، وبطولة 
�سبا مبارك، فرح ب�سي�سو، حنان احللو، مرمي البا�سا، 
 Pan اإنتاج  اجل��ي��زاوي،  وحممد  الطريفي  خالد 
وحو�ض(،  واآي��ة  مبارك  )�سبا    East Media
و  ،  Lagoonie Film Productionو

Arab Media Network، وتتوىل �سركة 
يف  الفيلم  توزيع  مهام   MAD Solutions

العامل العربي.
مواعيد العر�ض: ال�سبت 18 يونيو ال�ساعة 8:45 

م�ساًء - الأحد 19 يونيو ال�ساعة 1:15 م�ساًء

فيلم كل�صي ماكو:
العنف  اأع��م��ال  خلفية  يف  الفيلم  اأح����داث  وت����دور 
الطائفي يف الأ�سبوع الأخري من عام 2006، بني 
الكري�سما�ض وعيد الأ�سحى. ويروي ق�س�ض �سكان 
العا�سمة العراقية بغداد حيث يحاولون اأن يعي�سوا 
العنف  ن��وب��ات  م��ن  ال��رغ��م  على  اليومية  حياتهم 
للمخاطر.  تعر�سهم  التي  املتوقع  وغ��ري  ال�سديد 
ويف قلب الأحداث يروي الفيلم ق�سة �سارة، كاتبة 
نتيجة  الكتابة  يف  رغبتها  فقدت  التي  عزباء،  واأم 
لأعمال العنف. قبل انطالق العام اجلديد بفرتة 
وجيزة، ويف اأعقاب بعد الأحداث املفاجئة، تتح�سن 
����س���ارة وج��ريان��ه��ا م���ن امل�����س��ت��ق��ب��ل امل��ج��ه��ول بينما 

يحاولون ت�سكيل �سعور واٍه بالأمل.
ك���ل�������س���ي م���اك���و م���ن اإخ�����راج م�����ي�����������س�����ون ال���ب���اج���ه 
اجلبوري،  دك���ت���ورة اإرادة  التاأليف  جي و�ساركتها 
�سارة(، با�سم  دور  )يف  اجل��ن��دي  وبطولة دارينا 
ح���ّج���ار، م���رمي ع��ب��ا���ض، امل��م��ث��ل ال��ع��راق��ي ال�سهري 
�سامي  �سلمان خلف،  زي��دون  العبا�ض،  اأب��و  حممود 
الكرمي،  وعلي  ع��رب،  لبوة  ها�سمي،  اأحمد  العلي، 
الفيلم  توزيع    MAD Solutions وتتويل
 17 اجلمعة  العر�ض:  ميعاد  العربي.  ال��ع��امل  يف 

يونيو ال�ساعة 2:15 م�ساًء

فيلم بني االأمواج: 
ف�����رتة منت�سف  خ�����الل  ال��ف��ي��ل��م  اأح��������داث  ت������دور 
الت�سعينيات، يف قرية �سغرية �سمال املغرب، حيث 
الربيد،  مكتب  يف  الوحيد  امل��وظ��ف  ف���وؤاد،  ي�ساب 
مبر�ض ع�سبي يقلب جمرى حياته وحياة اأ�سرته 
ف��وؤاد على و�سك  ي�سبح  على عقب. وعندما  راأ���س��اً 
البع�ض.  الأ�سرة حول بع�سهم  اأف��راد  يلتف  امل��وت، 
مب���رور ال��زم��ن تظهر اجل����راح اأك���رث ف��اأك��رث، لكن 

الرغبة يف احلياة تبقى اأقوى.
ت��األ��ي��ف واإخ�����راج الهادي  ب��ني الأم�����واج م��ن   فيلم 
الق�سمي،  �سمري  بطولته  يف  وي�سارك  مهند،  اأولد 
لبنى اأزابال، ال�سيد العلمي وجالل قريوا، وتتوىل 
MAD Solutions مهام التوزيع يف العامل 
العربي. ميعاد العر�ض: ال�سبت 18 يونيو ال�ساعة 

6:45 م�ساًء 

اجلريان:
من  الثمانينيات  اأوائ����ل  يف  الفيلم  اأح����داث  ت���دور 
قرية  يف  الأ�سد  حافظ  حكم  اأثناء  املا�سي،  القرن 
���س��غ��رية ع��ل��ى احل����دود ال�����س��وري��ة ال��رتك��ي��ة، حيث 
التغري  اأن يواجه  �سريو، طفل كردي يتحتم عليه 
اجلذري الذي قلب عامله ال�سغري يف مدر�سته راأ�ًسا 
فيلم  العبثية.  القومية  النزعة  ب�سبب  عقب  على 
بطولة  خليل،  مانو  وتاأليف  اإخ���راج  من  اجل��ريان 
�سرهد خليل، جالل الطويل، جهاد عبدو، و�سامر 
امل�سري. ميعاد العر�ض: الأحد 19 يونيو ال�ساعة 

2 م�ساًء 
ال�صت:

التي  ال�سودانية  الفتاة  الفيلم يحكي ق�سة نفي�سة 
تبلغ من العمر 15 �سنة وتعي�ض يف قرية معروفة 
بابكر؛  يدعى  ب�ساب  مولع  قلبها  القطن،  بزراعة 
لكن اأهلها رتبوا لها زيجة بال�ساب نادر وهو رجل 
الآمرة  اأم��ا جدتها وهي  اأعمال يعي�ض يف اخل��ارج. 
خططاً  ر�سمت  الأخ���رى  فهي  القرية،  يف  الناهية 

خا�سة حلياة نفي�سة. 
فهل �ست�ستطيع هذه الفتاة اأن تختار بنف�سها م�سار 

حياتها القادم؟ 
مريغني،  �سوزانا  واإخ���راج  تاأليف  من  ال�ست  فيلم 
يف  وي�سارك  مريغني،  اإمي��ان  الإنتاج  يف  وت�ساركها 

بطولته مهاد مرت�سى، 
رابحة حممد، حممد جمدي، ال�سر حمجوب وحرم 
 MAD Solutions �سركة  وت��ت��وىل  ب�سري، 
م��ه��ام ت���وزي���ع ال��ف��ي��ل��م يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي. ميعاد 
 12:15 ال�����س��اع��ة  18 ي��ون��ي��و  ال�����س��ب��ت  ال��ع��ر���ض: 

م�ساًء

بروتردام العربي  الفيلم  مهرجان  يف  ت�صارك  اأفلم   9

•• ال�شارقة-الفجر:

التي  الكتب  ت�صميم  على  ومبدعني  موؤلفني  لتدريب  منه  �صعيًا 
تخاطب القارئ عرب حا�صته الب�صرية من دون كلمات، و�صمن دوره 
�صناعة  عامل  يف  التطورات  اأحدث  على  ال�صوء  ت�صليط  يف  الرائد 
الكتب، نظم املجل�ض االإماراتي لكتب اليافعني ور�صة عمل تفاعلية 
لتعريف امل�صاركني على اآليات تاأليف الكتب ال�صامتة، اأدارتها على 
مدى ثالثة اأيام يف املجّمع الثقايف يف اأبوظبي الر�صامة فران�صي�صكا 

ديل اأورتو، �صمن مبادرة “كتب – �صنعت يف االإمارات«.
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اأنا مع منح الفر�ض للجميع وعدم تكرار الوجوه

ماري ترييز معلوف: اليوم نحن يف زمن 
الدراما امل�صرتكة

اأم  الفنان  �سكل  عند  يتوقف  اجلمهور  مازال  هل  راأيك،  • يف 
 اأنه �سار يلتفت اأكرث اإىل اأدائه؟

- بوجود »�ساهد« و»نتفلك�ض« ومتابعة اجلمهور 
لالأعمال العاملية، اأ�سبح املُ�ساِهد اأكرث قدرة على 

 التمييز بني املمثل البارع واملمثل غري البارع.
ل �سك اأن ال�سكل اجلميل يهّمه وهو يبحث عنه، 

 ولكنه يف الوقت ذاته يلتفت اإىل امل�سمون.
لل�سكل؟ هي  عنده  الأولوية  اأن  يعني  "• وهذا 

- هذا �سحيح، خ�سو�ساً يف العامل العربي.

 

"•  وال�سبب؟
- لأن ال�سكل اجلميل ُمريح بالن�سبة اإىل 

املُ�ساِهد العربي وهو ينجذب اإليه. وبالن�سبة اإىل 
بقية املمثلني، فهم لي�سوا غري جميلني، ولكنهم 

اأقل جماًل من املمثلني الذين يلعبون الأدوار 
الأوىل، وهم يوؤدون اأدواراً جميلة جداً ويفر�سون 

اأنف�سهم ويربهنون عن براعتهم من خالل اأدائهم 
التمثيلي الذي َيرْبز اأكرث من �سكلهم.

 

البطولة  اأدوار  اإ�سناد  مع  اأنت  • هل 
اإىل ممثلني ل ميلكون اخلربة 

 والتجربة؟
- عادة تعطى فر�ض 

لبع�ض الأ�سخا�ض، فاإما 
ي�ستطيعون اأن يفر�سوا 

اأنف�سهم ويربهنوا عن 
موهبتهم واإما يف�سلون 
وتعطى فر�ض جديدة 

لغريهم. اأنا مع منح 
الفر�ض للجميع وعدم تكرار 

 الوجوه.
متلك  تكن  مل  لو  • حتى 

 اخلربة والتجربة؟
- »الكا�ستينغ« ال�سحيح 
هو الذي يح�سم الأمر. 

عندما يكون املمثل ُمنا�ِسباً 
لل�سخ�سية، وعندما يعترب 
املُْخِرج والكاتب واملُْنِتج اأنه 
قادر على اأن يحمل الدور، 

فِلَم ل.

 

اأن  الأف�سل  من  • األي�ض 
ُي�سند اإليه دور �سغري 

 ولي�ض دور البطولة؟
- هذا الأمر يعود للكاتب 

واملُْخِرج واملُْنِتج، ويرتبط 
 بعوامل عدة.

حقيقيني  نكون  اأن  اأردنا  • ولو 
وواقعيني، هناك تو�سيات 

 موجودة يف املجال.
اإىل  يوؤدي  الأمر  •  وهذا 

 »تخريب« الفن؟
- بل الأ�سح اأنه يعطي الأولوية 

لأ�سخا�ض على ح�ساب اآَخرين 
 اأف�سل كفاءة وموهبة، ورمبا ل.

اأن  للجمهور  ميكن  • وكيف 
يوؤمن بالدراما املحلية يف ظل 

 هذه العقلية؟
- اليوم نحن يف زمن الدراما 

امل�سرتكة، لأنها ت�ساعد املُْنِتج على 
بيع اأعماله. وكي تتمكن الدراما 

من املناف�سة، يجب اأن تكون دراما 
ذ مب�ستوى جيد  م�سرتكة، وهي ُتَنفَّ

جداً يف غالبية الأحيان، ومعظم العاملني فيها هم لبنانيون، �سواء كانوا ممثلني اأو 
ِرجني اأو كتابا اأو تقنيني، وهذا ما لحظناه يف م�سل�سل »للموت« الذي ُيعترب عماًل  خُمْ

لبنانياً يف غالبيته، ما عدا بطله فهو ممثل �سوري وهذا يوؤكد اأن لدينا الكثري من 
 الكفاءات.

عنا�سره؟ بكافة  لبناين  عمل  تقدمي  من  املُْنِتجون  يخاف  هل  راأيك  "• يف 
- هو لي�ض خوفاً بل تنّوع، وهو مهم ومطلوب ول ميكن اأن ننكر اأهمية املواهب 

 ال�سورية.
في على العمل غنى، واأعمالنا �سارت ُمتاَبعة يف كل دول العامل. هذا التنوع ُي�سْ

 

وهذا ما اأعرفه من جتربة »عرو�ض بريوت« الذي تابعه ال�سوريون وامل�سريون 
 والعراقيون ودول املغرب العربي.

 حتى اأنني مل اأمتكن من ال�سري يف ال�سوارع حني عر�سه وبعده.
عندما يكون العمل ذا م�ستوى جيد، فاإنه يحظى بن�سبة م�ساهدة عالية جداً.

 

منه؟ اأجزاء  لتقدمي  كاٍف  �سبب  العمل  جناح  اأن  ترين  "• هل 
- طبعاً. النا�ض هم الذين طالبوا باأجزاء اأخرى من »عرو�ض بريوت«، ول اأعرف اإذا كان 

هذا الأمر ينطبق على بقية امل�سل�سالت. ب�سبب اإ�سرار النا�ض مت تنفيذ اجلزء الثالث 
 من امل�سل�سل، وهم يطالبون بجزء رابع.

مع اأنني �ساركُت يف الكثري من الأعمال، ولكن مل يح�سل اأن تفاعل النا�ض معنا على 
»ال�سو�سيال ميديا« كما ح�سل مع م�سل�سل »عرو�ض بريوت«، هم يطالبون بجزء جديد 

واأن�ساأوا �سفحات خا�سة بامل�سل�سل وباملمثلني املُ�ساِركني.

 

منه؟ رابع  جزء  مع  اأنِت  "• وهل 
- اإذا كان هناك ما ميكن اأن يقال، فمن املوؤكد اأنني مع جزء رابع من هذا امل�سل�سل، 

ولكن اإذا اعتربوا اأن الق�سة انتهْت ول توجد اإمكانية لتقدمي اجلديد بعيداً عن 
 التكرار، فعندها لبد من الكتفاء بالأجزاء الثالثة.

رابعاً؟ جزءاً  يحتمل  ل  اأنه  يعترب  َمن  "• هناك 
- هذا �سحيح لأن الق�سة و�سلت اإىل نهاياتها، ولكن ميكن اإيجاد خطوط جديدة مل 

يتم التطرق اإليها �سابقاً. جتارب الدراما الرتكية توؤكد اأن بع�ض الأعمال الناجحة 
 ي�ستمر عر�سها على �سكل اأجزاء على مدار �سنوات عدة.

املو�سم  يف  ال�سغرية  ال�سا�سة  عن  الأول  ال�سف  جنوم  غياب  تف�سرين  • كيف 
 الرم�ساين الفائت؟

- ل توجد لدي فكرة، ولكن كلهم كانت لديهم اأعمال ُعر�ست على املن�سات قبل املو�سم 
الرم�ساين، وقريباً �سُتعر�ض لهم اأعمال جديدة، ولذلك رمبا هم قرروا اأن يغرّيوا 

طريقة ظهورهم كي يعرفوا رّد فعل اجلمهور.

 

اخليار  هو  ابتعادهم  وكان  وجوههم  ا�ستهلكت  املن�سات  اإن  القول  ميكن  • هل 
 الأف�سل لهم؟

رون لأعمال جديدة. - وهذا احتمال اأي�ساً، ولكن غالبيتهم يح�سّ

 

مثاًل ق�سي خويل مل يطّل يف رم�سان، ولكن كان لديه م�سل�سل »الو�سم« الذي ُعر�ض 
 قبل رم�سان على من�سة »�ساهد«.

تقدميها؟ حتبني  �سخ�سية  هناك  "• هل 
- اأحب اأعمال ال�ِسرَي الذاتية، خ�سو�ساً الأجنبية واأنتظرها واأتابعها ب�سغف لأنه ميكن 

اأن ناأخذ منها ر�سائل مهمة يف احلياة، كما اأنها تعطي املجال للممثل كي يلعبها لأنها 
تتطلب منه التقرب من هذه ال�سخ�سية التي كانت موجودة يف احلياة، ودْر�ض كل 

عنا�سرها وطريقة كالمها وت�سرفاتها وحركاتها وتفكريها، ويف الوقت ذاته يعطيها 
 منه كي مينحها حياة جديدة. هذه الأعمال جميلة وفيها الكثري من التحدي.

ال�سا�سة؟ على  تقدميها  حتبني  ال�سخ�سيات  "• اأي 
- ك�سخ�سية اأجنبية اإديث بياف، و�سعاد ح�سني ك�سخ�سية عربية، مع اأن �سخ�سيتي 

خمتلفة متاماً عن �سخ�سيتها ولكنها ت�سكل حتدياً للممثلة التي جت�سدها.

 

املقارنات  واأن  خ�سو�ساً  حتطمه  اأن  ميكن  املمثل  ترفع  كما  الأعمال  هذه  •  لكن 
 واردة فيها اإىل حد كبري؟

- هذا �سحيح، خ�سو�ساً يف العامل العربي نتيجة النتقادات ب�سبب وجود اأقرباء للفنان 
واأ�سخا�ض عاي�سوه، كما ح�سل يف بع�ض الأعمال حيث متت املطالبة ببع�ض الأ�سياء اأو 

 نفي بع�ض التفا�سيل.
اأحياناً ي�سطر الكتاب اإىل زيادة بهار وملح، خ�سو�ساً يف ال�سري الذاتية كي يكون الن�ض 

قريباً من املُ�ساِهد.

 

غريها؟ من  اكرث  اأحببِتها  العربية  الذاتية  ال�سري  "• اأي 
- مل اأتابعها بكل حلقاتها ما عدا »ال�سحرورة« الذي قّدم �سخ�سية الفنانة �سباح.

 

ال�سحرورة؟ ب�سخ�سية  �سماحة  كارول  اأحببِت  "•  هل 
- نعم، واأنا كنُت معها يف موقع الت�سوير وهي اإن�سانة حمرتمة وجمتهدة، واأخذ هذا 

 العمل الكثري من طاقتها ووقتها.
مطابقاً؟ يكن  مل  �سكلها  اأن  وجدوا  "• البع�ض 

- ل اأذكر، خ�سو�ساً واأنه مّر 12 عاماً على امل�سل�سل.

يحيى جنم اجليل تامر ح�سنى حفال غنائيا بال�سعودية يوم 15 يوينو اجلارى 
منه  ع�سقها  التى  اأغانيه  م��ن  باقة  فيها  يقدم  ب��ج��دة،  ليالينا  م�سرح   على 

اجلمهور، منها "كل مرة ، يا نور عينى، بعي�ض، بنت الإيه، ح�سن الغريب، 
�سعبة"، وغريها من الأغانى.

جديدة  مبعلومة  متابعيه  م�ساركة  على  ح�سنى،  تامر  النجم  وحر�ض 
فرتة  "كل  ق��ائ��ال:  ت��ام��ر  وك��ت��ب  اإن�ستجرام،  على  ح�سابه  ع��رب  ع��ن��ه، 

يوم  اأنا كل  هعرفكوا معلومة جديدة ميكن حمد�ض يعرفها عنى، 
قبل النوم عندى رحلة قراءة ومعرفة جميلة جداً، ميكن اأول مرة 
اأعلن عن �سىء بداخلى بال�سكل دا، ب�ض ح�سيت فجاأة اإن واجب عليا 

اأنقلكم اأى �سيء بيفيدين ع�سان يفيدكوا معايا".
وتابع:

كل  على  واحل��ف��اظ  والبحث  اله��ت��م��ام  املتابعني  ك��ل  م��ن  "اأمتنى   
متابعتهم  قلبي  كل  من  اأمتني  تاين  تتكرر  �سعب  نا�ض  فيديوهات 

وملا نحتاج ردود على اأ�ساأله جوانا ندخل ونعرف قالوا اإيه فيه ال�سيخ 
حممد متويل ال�سعراوي والعامِل م�سطفى حممود والدكتور اإبراهيم 

الفقي والداعية م�سطفى ح�سني والأ�ستاذ اأحمد ال�سقريي وال�سيخ 
عمرعبد الكافى والدكتورحممد النابل�سي وغريهم".

واأَ�ساف:
 "ومازلت ابحث عن علماء تانيني بيو�سلولنا 

وكيفية  واأ�����س����راره����ا  احل���ي���اة  ح��ق��ي��ق��ة 
حلوها  ف����ى  م��ع��ه��ا  ال���ت���ع���ام���ل 

اإيجابي  ب�سكل  ومرها 
ج����������م����������ي����������ل و 

ب�سيط".

�سابا  ن��ي��ك��ول  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ك�سفت 
ع����ن اإع���������ادة ط������رح اأغ���ن���ي���ت���ه���ا اجل����دي����دة 
بطريقة  �سورتها  التي  القر�ض"  "�سمك 
ال��ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب، م��ن ج��دي��د ع��ل��ى قناتها 
اأن  ب��ع��د  وذل���ك  يوتيوب"،   " ب���  الر�سمية 
م���ن طرحها،  ���س��اع��ات  ع��ق��ب  مت ح��ذف��ه��ا 
الأغنية  من  مقطعاً  �سابا  نيكول  ون�سرت 
تبادل  مب��وق��ع  ال��ر���س��م��ي��ة  �سفحتها  ع��ل��ى 
وعلقت  اإن�ستجرام  والفيديوهات  ال�سور 
قائلة:"احلمد هلل، عاد الفيديو املو�سيقي 
اخلا�ض بى على اليوتيوب". وكان جمهور 
اأم�������ض باختفاء  ���س��اب��ا ق���د ف��وج��ئ  ن��ي��ك��ول 
من  القر�ض"  "�سمك  اجل��دي��دة  اأغنيتها 
على قناتها الر�سمية على "يوتيوب"، دون 
نيكول  الفنانة  لتقرر  وقتها،  معلن  �سبب 
جلمهورها  احل��ذف  �سبب  تو�سيح  �سابا، 
وحمبيها، حيث اأكدت اأنها واجهت م�سكلة 
تقنية دفعتها حلذف فيديو كليب اأغنيتها 
�ساعات  ب��ع��د  القر�ض"  "�سمك  اجل��دي��دة 
من طرحه.ون�سرت نيكول عرب �سفحتها 
الر�سمية على " ان�ستجرام"، بياناً ر�سمياً، 
اأو�سحت من خالله �سبب حذف الأغنية.

ماحذفت  كتايل:" اأن��ا  البيان  ن�ض  وج��اء 
كليبي اجلديد، �سار فيه م�سكلة �سغرية 
وبريجع  �ساعة  اهلل  ���س��اء  وان  نحّلها  ع��م 
 " عاليوتيوب".وتابعت  م��وج��ود  ب�سري 
ب�ض  مبّل�سة  اوّلها  من  العيون  احلمدهلل    

خري كل �سي بينحّل وال�سرب جميل. 

نيكول �صابا تك�صف �صبب حذف اأغنيتها "�صمك 
القر�س"من يوتيوب وطرحها مرة اأخرى

تامر ح�صني يحيى حفل غنائيا 
بال�صعودية

ال�صرية  ت��ق��دمي  م��ع��ل��وف  ت��ريي��ز  م����اري  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال��ن��اج��ح��ة، تتمنى  االأع���م���ال  م��ن  ك��ب��رية  ب��ع��د جم��م��وع��ة 
والفني. االإن�����ص��اين  امل�صتويني  على  ث��راء  م��ن  �صخ�صيتها  حتمله  ��ا  ملمِ ح�صني  �صعاد  الراحلة  للفنانة  الذاتية 

 

 م��ع��ل��وف حت��دث��ت يف ه���ذا احل����وار ع��ن اأه��م��ي��ة »ع���رو����ض ب����ريوت« يف م�����ص��واره��ا ال��ف��ن��ي وم��وا���ص��ي��ع اأخ����رى:
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اأف�صل اأنواع اخلبز للتحكم 
يف م�صتويات ال�صكر يف الدم!

يتميز ال�سكري من النوع الثاين بتقلبات يف ن�سبة ال�سكر يف الدم، ما يهدد 
باإرهاق اجل�سم. ويحدد ما ت�سعه يف ج�سمك مدى فعالية اإدارة م�ستويات 

ال�سكر يف الدم.
اأن��واع اخلبز ت�ساعد  ف��اإن بع�ض   ،Holland and Barrett�ل ووفقا 

على التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم اأكرث من غريها.
وحل�سن احلظ، ميكن اأن ي�ساعدك موؤ�سر ن�سبة ال�سكر يف الدم )GI( على 
حتتوي  التي  لالأطعمة  ت�سنيف  نظام   GI ويعد  ال�سيئ.  من  اجليد  ف��رز 
م�ستوى  على  طعام  كل  تاأثري  �سرعة  م��دى  ويو�سح  الكربوهيدرات.  على 
ولالأطعمة  مبفرده.  الطعام  ه��ذا  تناول  عند  )اجللوكوز(  ال��دم  يف  ال�سكر 
الكربوهيدراتية التي يفككها ج�سمك ب�سرعة وتت�سبب يف زيادة �سريعة يف 

ن�سبة اجللوكوز يف الدم، ت�سنيف GI مرتفع.
ويتم تق�سيم الأطعمة املنخف�سة اأو املتو�سطة من GI ب�سكل اأبطاأ وت�سبب 

ارتفاعا تدريجيا يف م�ستويات ال�سكر يف الدم مبرور الوقت.
وي�سجل "الرغيف الفرن�سي املقرم�ض 95 نقطة، لكن العجني املخمر يبلغ 

.Holland and Barrett�ل وفقا  فقط"،   53
وي�ست�سهد اجل�سم ال�سحي بدرا�سة اأجريت عام 2009 يف املجلة الربيطانية 
للتغذية وجدت اأن العجني املخمر اأدى اإىل انخفا�ض م�ستويات اجللوكوز 
"عملية التخمري تغري بنية الكربوهيدرات، ما  يف الدم عن اخلبز الآخر. 

يبطئ من �سرعة التحول اإىل اجللوكوز".
وتاأتي احلبوب الكاملة وpitta واحلبوب املتعددة، يف مرتبة اأدنى يف املوؤ�سر 

اجلالي�سيمي اأي�سا.
مثل  املنخف�ض،  اجلالي�سيمي  املوؤ�سر  ذات  الأطعمة  بع�ض  تناول  وينبغي 
الأطعمة امل�سنوعة من احلبوب الكاملة والفواكه واخل�سروات والفا�سوليا 
والعد�ض، كجزء من نظام غذائي �سحي ومتوازن، ومع ذلك، فاإن ا�ستخدام 
اأو جمموعات  الأطعمة  كانت  اإذا  ما  لتحديد  ال��دم  ال�سكر يف  ن�سبة  موؤ�سر 

الأطعمة �سحية ميكن اأن تكون مفيدة.
لي�ست  امل��رت��ف��ع  اجلالي�سيمي  امل��وؤ���س��ر  ذات  "الأطعمة   :NHS وت��و���س��ح 
اجلالي�سيمي  امل��وؤ���س��ر  ذات  الأط��ع��م��ة  ك��ل  ولي�ست  �سحية  غ��ري  بال�سرورة 
املنخف�ض �سحية. كما اأن الأطعمة التي حتتوي على الدهون والربوتني اأو 
املطبوخة مع الدهون تعمل على اإبطاء امت�سا�ض الكربوهيدرات، ما يقلل 

من ن�سبة ال�سكر يف الدم".
ويخل�ض اجل�سم ال�سحي اإىل اأنه اإذا كنت تاأكل فقط الأطعمة ذات املوؤ�سر 
اجلالي�سيمي املنخف�ض، فقد يكون نظامك الغذائي غري متوازن ومرتفع 

بالدهون.
وت�سمل اأعرا�ض مر�ض ال�سكري من النوع 2:

- التبول اأكرث من املعتاد وخا�سة يف الليل.
- ال�سعور بالعط�ض طوال الوقت.

- ال�سعور بالتعب ال�سديد.
- فقدان الوزن دون حماولة.

- روؤية م�سو�سة.

• من اأمرا�ض احلجر ال�صحي وباء )احلمى ال�صفراء(، 
فلماذا ي�صمى بهذا اال�صم ؟

ي�سبب احلمى ال�سفراء نوعا من اجلراثيم التي يحملها البعو�ض، واإذا 
اأ�سيب الإن�سان بهذه اجلراثيم فاإنها توؤثر على كبده فيدمر خالياه 

في�ساب الإن�سان بال�سفرار وي�سبح مثل امل�ساب بالريقان.
اخلليه؟ اأوليات  يف  اخللية  حجم  يبلغ  • كم 

من 0.1 اإىل 0.5 ميكرومرت يف املتو�سط
اوراقها  �صنتمرتا  ثمانني  ارتفاع  اىل  تنموا  نبتة   •
والثمرة  العقد  عند  متزاحمة  واالزه����ار  م�صننة 

م�صننة امل�صاريع وتنموا يف الرتبة املاحلة فما هي ؟
ار�سية ال�ساق البي�ساء

 450 اي�سا الع�ساء الكرث ثقال : يزن قلبه  العامل ميلك  الذي هو اكرب احليوانات يف  • احلوت الزرق 
1000 كيلو غراما ، ووزن فقراته �سبعة اطنان اأي ماي�ساوي وزن ع�سر بقرات كاملة  كيلو غراما ، ورئتاه 

النمو . ويزن ل�سانه ثالثة اطنان اأي مايعادل وزن خم�سني رجال. .
م�ساحتها  تبلغ  اإذ  الدميقراطية  رو���س��ي��ا  جمهورية  ه��ي  قاطبة  ال��ع��امل  يف  دول���ة  اأك���رب  اأن  تعلم  ه��ل   •

كم2.  17،075،400
 • هل تعلم اأن اأطول نهر يف العامل هو نهر النيل، واأما اأغزر نهر يف العامل فهو نهر امل�سي�سيبي. يليه نهر 

الأمازون.
كم2.  692 م�ساحته  فتبلغ  البحرين  هو  امل�ساحة  حيث  من  عربي  بلد  اأ�سغر  اأن  تعلم  • هل 

ال�سمال بعك�ض معظم  اإىل  العا�سي يف لبنان �سمي بهذا الإ�سم لأنه يجري من اجلنوب  اأن نهر  • هل تعلم 
الأنهار .

تطفو  اأحمر  بلون  ملونة  وطحالب  اأع�ساب  لوجود  نظراََ  ال�سم  بهذا  �سمي  الأحمر  البحر  اأن  تعلم  • هل 
على �سطح مياهه.

. الأر�ض  توازن  حفظ  عن  امل�سئولة  هي  اجلبال  اأن  تعلم  • هل 
للرتبة  جيداً  �سماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�سجر  اأوراق  ه�سم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�ض بطبقة من ال�سماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�ستطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�سرات عمراً من ف�سيلة اخلناف�ض حتمل ا�سم � اخلنف�ساء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �سنة كاملة. 
بالف  البن�سلني  اكت�ساف  قبل  ال�سجار  على  ينمو  الذي  بالعفن  اجلراح  يعالج  كان  البدائي  الن�سان   •

ال�سنني .

جحا بائع احلظ
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البطاطا احللوة
ال��ب��ط��اط��ا احل��ل��وة م��ن اأكرث 
اخل�سروات الغنية بالعنا�سر 
تعترب  ح����ي����ث  ال�����غ�����ذائ�����ي�����ة، 
للمركبات  مم���ت���اًزا  م�����س��دًرا 
الطبيعية املعروفة، لذا فهي 
خماطر  ت��ق��ل��ي��ل  يف  ت�����س��اع��د 
ب����ال����ع����دي����د من  الإ������س�����اب�����ة 

اأن للبطاطا احللوة العديد  اإىل  اأ�سارت درا�سة حديثة  الأمرا�ض اخلطرة. 
من الفوائد ال�سحية التي حتمي الإن�سان من الأمرا�ض اخلطرية، ولعل 
B6 ي�ساعد  البطاطا احللوة على فيتامني  الآت��ي: احتواء  اأب��رز فوائدها، 
على احلد من احلم�ض الأميني الكيميائي يف اأج�سامنا، لذلك فاإن تناول 
البطاطا احللوة يحمي من النوبات القلبية والأنواع الأخرى من الأمرا�ض 
التنك�سية، حيث اإن البطاطا احللوة تعمل على ربط احلم�ض الأميني مع 

الأمرا�ض التنك�سية، الأمر الذي يقي من النوبات القلبية.
تعترب البطاطا احللوة م�سدًرا غنًيا باحلديد واملغني�سيوم والزنك، الأمر 
كالأنيميا  ب��ال��دم  املتعلقة  الأم��را���ض  جميع  م��ن  الوقاية  يف  ي�ساعد  ال��ذي 
وزيادة  والأورام،  اخلبيثة  الأم��را���ض  من  وحمايته  اجل�سم  مناعة  وزي���ادة 
بفيتامني  غنًيا  م�سدًرا  احللوة  البطاطا  وتعترب  الدموية.  ال��دورة  ن�ساط 
العظام  وتكوين  والإنفلونزا  الربد  فريو�سات  درء  يف  ي�ساهم  والذي   ،C
التئام  وت�سريع  ال��دم  خاليا  وت�سكيل  اله�سم،  عملية  وحت�سني  والأ�سنان، 
ب��دوره يف  ال��ذي ي�ساعد  الكولجني  اإنتاج  اجل��روح، كما ي�ساعد اخلاليا يف 
حماية  يف  ي�ساعد  اأن��ه  كما  الب�سرة،  ون�سارة  اجللد  م��رون��ة  على  احل��ف��اظ 

اجل�سم من ال�سموم التي قد تكون لها عالقة بال�سرطان.

اراد جحا ان يتاجر يف �سيئ جديد مل يتاجر فيه احد.. فعمل تاجرا للحظ .
نعم جل�ض على قارعة الطريق وقد افرت�ض امامه بع�ض علب الكارتون التي لفت بعناية علب �سغرية وعلب 

كبرية واخذ ينادي عليها بدينار ..علبة بدينار.
 فمر عليه جمموعة من النا�ض وقفوا يتهام�سون.. فقال احدهم :علبة �سغرية بدينار وعلبة كبرية بدينار؟

 فقال جحا: نعم.. لذلك فانها جتارة احلظ .
فاقرتب احدهم وقال: لك دينار، فاعطني علبة.

 فقال له: اخرت انت وحظك، فاختار الرجل علبة �سغرية وفتحها فوجد بها قطعة من احلرير ت�ساوي 3 دينار، 
وقام  جمعيا..  العلب  انتهت  وب�سرعة  علبة،  ي�سرتي  منهم  كل  واخ��ذ  واقرتبوا  النا�ض  فانده�ض  لذلك،  ففرح 
جحا وم�سى تاركا النا�ض كل منهم يفتح علبته ب�سرية تامة حتى يفرح مبا فيها، وبالطبع هناك من فرح قليال 

وهناك من خ�سر الدينار.. لكن جحا ك�سب كثريا.
 وعندما اجتمع اجلميع وذهبوا لي�سكوا جحا اإىل القا�سي مما فعله جحا نادي القا�سي على جحا و�ساأله: ملا 
فعلت ذلك ..فقال جحا .. عفوا انها جت��ارة احلظ وان��ا قلت لهم ليختار كل منكم علبته فهذا حظه وان��ا مل 
اأ�سحك عليهم بل قلت لهم ان فيها حظهم.. �سحك القا�سي وقال: بالفعل هو مل يجربكم على ال�سراء ومل 

يكذب عليكم ولكن حكمنا على جحا بان ل يعمل بائع حظ مرة ثانية .

جمموعة من املتابعني يزورون املتحف الوطني للفنون يف بكني - ال�صني . ا ف  ب

عند التفكري يف كيفية تاأثري الطعام على ال�سحة، 
الأ�سا�سي يف  ودوره  الغذاء  عند  التوقف  بد من  ل 
اإىل  اخل���رباء  وي�سري  وال��ب��دن��ي��ة.  العقلية  ال�سحة 
يف  مهما  دورا  يلعب  ال��ط��ع��ام  اأن 
يرتكنا  فاإما  املزاجية،  احلالة 
يف حالة ركود اأو يعطينا دفعة 
التي  الإيجابية  الطاقة  م��ن 

حت�سن احللة النف�سية.
جديدة  درا���س��ة  وت�سري 
جملة  يف  ن���������س����رت 
 P L O S
ىل  Oاإ N E
الل�����ت�����زام  اأن 
البحر  ب��ن��ظ��ام 
الأب��������ي�����������������ض 

الكتئاب.  مكافحة  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  الغذائي  املتو�سط 
 7000 اإىل جمموعة من ما يقرب من  الباحثون  ونظر 
امل�ساركني  التزم جميع  ال�سن على مدى عامني،  من كبار 
بنظام غذائي متو�سطي، حيث التزمت اإحدى املجموعات 
الغذائي،  النظام  من  احلرارية  بال�سعرات  مقيدة  بن�سخة 

بينما مل يكن لدى املجموعة الأخرى مثل هذه القيود.
�سهدوا  املجموعتني  كال  يف  امل�ساركني  اأن  الباحثون  وج��د 
العالقة  اأن  اإىل  وخل�سوا  الكتئاب،  اأعرا�ض  يف  انخفا�سا 
بني النظام الغذائي وا�سطراب املزاج "ت�ستحق مزيدا من 
 Wise Mind يف  التنفيذي  الرئي�ض  يقول  البحث". 
الدرا�سة  :"هذه  وي�ض  دافيد  الدكتور    Nutrition
قوية لأنها جمموعة طولية، مما ي�سمح بتقييم التغيريات 
النا�ض بني  ال��وق��ت، يف كثري م��ن الأح��ي��ان، يربط  مب��رور 
عندما  احليوية،  املوؤ�سرات  يف  والتغريات  وال��وزن  التغذية 
التغا�سي  للنا�ض  ميكن  الطب   يف  مفرطة  التغذية  تكون 

اأن  عن اإمكانية حت�سني التغذية للمزاج." وي�سيف  وي�ض 
الأدلة تدعم التاأثري الإيجابي للنظام الغذائي املتو�سطي 
وا�سعة  "جمموعة  خ���الل  م���ن  الك��ت��ئ��اب  اأع���را����ض  ع��ل��ى 
يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  ال��غ��ذائ��ي  النظام  واأن  امل�سارات"  م��ن 
حت�سني نوعية حياة النا�ض.  وبح�سب رئي�سة فريق خرباء 
اأخذ  املهم  ،�سيل�سيا جاكلي من   Cerebral يف  التغذية 
حت�سني  ع��ادات  ودم��ج  العقلية،  ال�سحة  على  اأو���س��ع  نظرة 
بالعوامل اخلارجة  دراي���ة  وال��ب��ق��اء على  امل��زاج��ي��ة  احل��ال��ة 
"بينما تربط العديد من  عن ال�سيطرة. وتقول جاكلي : 
الدرا�سات حالت ال�سحة العقلية مثل الكتئاب بالأطعمة 
دائما،  متوافقة  لي�ست  النتائج  ه��ذه  ف��اإن  نتناولها،  التي 
باأ�سياء مثل اجلينات ومنط  اأي�سا  العقلية  تتاأثر �سحتك 
اأو  ت�سبب  ل��ن  تتناولها  ال��ت��ي  الأط��ع��م��ة  وال��ب��ي��ئ��ة.  احل��ي��اة 
يعاجلون حالت ال�سحة العقلية من تلقاء اأنف�سهم، لكنها 

ميكن اأن تكون جزءا مهما من اللغز ".

نظام غذائي يعزز ال�صحة النف�صية ويح�صن املزاج


